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XVII BIEG PO SŁOŃCE
Odbył się tradycyjnie 2
maja. Start i meta przy MRU
Muzeum Fortyﬁkacji i Nietope-

rzy w m. Piniewo. Bieg również
zgodnie z tradycją jest zaliczany do Mistrzostw Wojewódz-

twa Lubuskiego w Biegu Górskim. Trasa: MRU Pniewo –
Wysoka – Kaława – MRU Pniewo. Dystans 9700 m. Organizator – Międzyrzecki Ośrodek
Sportu i Wypoczynku w partnerstwie z 17 WBZ i KB Piast
Międzyrzecz. Wystartowało i
ukończyło bieg 74 zawodników. Zanim zawodnicy stanęli
na linii startu, uroczyście przy
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego poczet ﬂagowy z 17
WBZ wciągnął ﬂagę państwową na maszt. 2 maja jest bowiem od kilkunastu lat Świętem Flagi. W kilku zwięzłych
żołnierskich słowach genezę
powstania ﬂagi narodowej i jej
historię do lat obecnych przypomniał plut. Wojciech Kamiński. Zawodników i przybyłych kibiców serdecznie przywitał Grzegorz Rydzanicz –
dyrektor MOSiW. Tenże wraz
ze znanym międzyrzeckim
biegaczem (skarbnik KB Piast)
Krzysztofem Kochanem prowadzili przemiennie relację z
przebiegu wyścigu. Wpraw(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe
i koperty ze znaczkami:
polskie, rosyjskie
i niemieckie.
Tel. 609 110 831
Skup aut, motorów
i busów wszystkich marek
i roczników
Gotówka i formalności
od ręki
tel. 791 545 424

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841
PRACA opieka w Niemczech,
WYSOKIE zarobki – do
1650€, tel. 68 422 8111
Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j.
niem. komunikatywny, do
1500 euro na rękę, legalnie
od zaraz 535 340 311 lub 533
848 005 lub 730 340 005
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i
TIG. Praca w Niemczech przy
granicy (długoterminowa).
CV na e-mail:
biuro@stahlmont.eu,
Tel.: 607 515 155

Chcesz błyszczeć?
Posyp sobie głowę brokatem!
Tytuł nieco prześmiewczy ale
w związku z wyborami wolę ograniczyć swoją eskalację poglądów i
właśnie ten tytuł dedykuję co
niektórym politykom (opcje polityczne bez znaczenia), którzy
eskalują swoje obietnice wyborcze jak i niektórym samorządowcom z rodzimego podwórka. Po
przeczytaniu felietonu tytuł można dopasować indywidualnie, wg
uznania. Zawsze będzie bingo!
Trudno przejść obojętnie wobec prezentacji nowych mundurów policji, nawiązujących w bezpośredniej formie do stróżów
prawa w II RP i poniekąd z racji
koloru uniformu do policji granatowej z okresu okupacji. Dotychczasowe kolory umundurowania
policji co niektórym zbyt przypominały milicję, a ta tłumiła, również krwawo demokratyczne dążenia społeczeństwa. Nie ja to
powiedziałem. W sieci łatwo znaleźć autora tych słów. Wypowiedzianych podczas pokazu umundurowania. Gwoli prawdy historycznej przypomnę, że przedwojenna policja była obciążona pałkowaniem i strzelaniem do protestujących w czasie. wielkiego
kryzysu. Również miała swój wstydliwy wkład w likwidacji tzw. biedaszybów na Śląsku czy tłumienia
swoistych buntów na Kresach
Wschodnich. W podręcznikach
historii jest wiele na ten temat.
Kolejne stłuczki z udziałem
samochodów Służby Ochrony Pań-

stwa świadczą o tym o czym świadczą – o braku profesjonalizmu. W
sieci tychże nazywa się Służbą Obijania Pojazdów. Humor eksponowany przez Naród od wszechczasów był barometrem nastrojów, co
potwierdza socjologia.
Skoro poruszyłem temat internetu to wiadomo, że są radni
potraﬁący to narzędzie medialnego przekazu odpowiednio wykorzystać ale są też tacy, którzy na
zasadzie kopiuj – wklej wrzucają
na fejsa co popadnie. Prosty przykład – podpis pod zdjęciem delegacji starostwa składającej kwiaty
jest wręcz kłamliwym przypisaniem tych osób do konkretnego
ugrupowania., innego niż sami
sobą prezentują. Robi to jeden z
radnych miejskich. Jak rzekłem,
robi to bezwiednie czyli bez tzw.
pomyślunku. Aby zwieńczyć temat fejsbuka ukazała się ciekawa
informacja o sukcesach wędkarzy
jednego z międzyrzeckich kół.
Owszem są okazy złowionych ryb
ale gdzie to łowisko jest – to tajemnica. Rodzi się zatem zasadne
pytanie czy aby owi wędkarze
przestrzegają zasad połowów czy
wręcz „tłuką” ryby na potęgę.
Oczywiście są to żartobliwe domniemania ale taka promocja
koła wędkarskiego jest daleka od
rzetelności. Zresztą po diabła w
małym mieście tyle kół wędkarskich. Chyba dla stanowisk i prestiżu. Niejako przy okazji pozdrawiam pana Radnego, którego

lubię, a który na sesji miejskiej
poderwał mój temat slipów dla
spuszczania łodzi na wodę JAKO
SWÓJ. dla poklasku i pod publiczkę, jak mniemam. Bez mrugnięcia okiem. Przy okazji wnerwił innego radnego, pomysłodawcę pracującego nad tym
poprzez spotkania w kręgach
decydentów.
Mamy nowego prezesa szpitala. Dojrzałego wiekowo samorządowca spoza terenu. Odległego.
Kierował niegdyś powiatem. Doświadczenie menedżerskie znikome. Czynnik ludzki, lekarze, średni
personel, administracja i techniczni oraz inni i pacjenci to czynnik
nieobliczalny. Do tego sprzęt,
medykamenty i wiele innych
spraw łącznie z wyżywieniem i
zakupami, negocjacjami, które nie
mają równych w zarządzaniu
starostwem. Swoista dżungla.
Osobiście życzę sukcesów.
Niektórzy radni w powiecie
od samego początku niszczyli
brutalnie wybraną w konkursie
prezes szpitala. Ponoć konﬂikt

interesów nie gwarantował jej
rzetelności. Zwyczajnie nie potraﬁono jej pomóc, bo szansa istniała. W nosie mam mądrości co
niektórych, że inaczej nie można
było bo prawo to i tamto… analizując sesje dałem wyraz swojej
dezaprobaty i „:wykrakałem”
zmianę. Tą kobietę ZASZCZUTO i
ponieważ zapisy sesji są w sieci,
wiem co piszę i się tego nie obawiam. Zobaczę czy teraz, co niektórzy radni też skomasowanym
atakiem ruszą na kolejnego prezesa szpitala? Za pół roku nastąpi
kolejna zmiana o ile nie upadek
ﬁrmy. No chyba że wygram w
totka kumulację i dam w prezencie 10 mln. Sobie zostawiając
drugie tyle. Marzenie… Ale to nic
nie kosztuje.
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KOMUNIKAT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej określa warunki do pełnienia tych funkcji.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2 (budynek Starostwa), III piętro, pokój
nr 313, tel. 95 742 84 80, 95 742 84 71, 95 742 84 70.
Chętnych, gotowych do podzielenia się domem i ciepłem rodzinnym oraz mających predyspozycje do pracy z dziećmi i rozumiejących potrzeby dzieci serdecznie zapraszam do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.
Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym.
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzyrzeczu

Elżbieta Górna

Indywidualne instalacje fotowoltaiczne
Zapraszamy do projektu Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość,
polegającego na utworzeniu sytemu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Bledzew,
Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń.
Nabór prowadzimy do 30 kwietnia, wszystkie zainteresowane osoby/podmioty z terenu ww.
gmin mogą wziąć udział. Nie narzucamy żadnych ograniczeń, przeszkodą mogą być jednie warunki techniczne budynku lub uwarunkowania terenu.
Przewidujemy że montaż nastąpi w miesiącach maj – czerwiec 2019 r.
Regulamin naboru i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.miedzyrzecz.pl
lub na stronie Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta www.lgrow.pl.
Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta

W tym roku minie 55 lat od powstania
naszego Przedsiębiorstwa, które działa od
1992 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.
W ramach obchodów Jubileuszu 55-lecia
„PUBR” pod Honorowym Patronatem Pana
Remigiusza Lorenza Burmistrza Międzyrzecza zamierzamy wydać monograﬁę poświęconą
historii Przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym zarząd „PUBR”
zwraca się z uprzejmą prośbą do byłych pracowników, zwłaszcza emerytowanych o czasowe udostępnienie posiadanych pamiątek,
fotograﬁi, wspomnień związanych z pracą w
„PUBR”.

Dane kontaktowe
pubr@pubr.pl
oraz
tel. 95/741 18 81
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O strajku solidarnościowym
i pensum nauczycielskim
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzyrzeczu. Jedenasta, godzina onego
dnia, kiedy w wielu miejscach
w Polsce miały miejsce protesty solidaryzujące się z wielotysięczną rzeszą strajkujących
nauczycieli pod Ministerstwem Edukacji Narodowej w
Warszawie. Zdjęcie naszych
międzyrzeckich nauczycieli, i
ich sympatyków, wspierających ich, będzie tam wysłane.
Pod Pomnikiem jest międzyrzecka SP nr 2, szóstka, jedynka, Budowlanka, Ekonomik.
Emerytowani
nauczyciele.
Największy w Polsce od 26. lat
strajk szkolny trwa od 8. kwietnia. Ale naprawdę trwa od
momentu, gdy minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła
plany chaotycznego „zreformowania” polskiej szkoły, likwidacji gimnazjów i powrotu
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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do starego systemu kształcenia, co
wprowadzono w pośpiechu, bez konsultacji z nauczycielami.
Jak piszą w artykule nauczyciele z
Krasnegostawu – Przeładowany materiał nauczania charakteryzuje brak elastyczności, jest sztywny, nudny, a wiele
tematów jest przestarzałych, i nie ma w
nim miejsca na inwencję nauczycieli.
Uczniowie w XXI wieku realizują założenia programowe sprzed dwudziestu
lat, stają się „odtwórcami”, a nie twórcami, mają wykonywać polecenia bez
zadawania pytań i analizowania, ponieważ ważna jest wiedza encyklopedyczna z pominięciem kształcenia postaw,
analizowania otaczającej rzeczywistości i aktualnych problemów z życia codziennego. Wymaga się od uczniów
bezkrytycznego podejścia do historii,
bezreﬂeksyjności i uczenia się pamięciowego, zamiast dostosowania nauczania do potrzeb współczesnej młodzieży.
Uczeń spędza w szkole ponad 30
godzin w tygodniu. Dzieci są przemęczone nauką, nauczyciele nie są w stanie
rzetelnie zrealizować podstawy programowej. Szkoły średnie muszą przyjąć w
swoje mury podwójny rocznik.
Na zbyteczną, jak sądzą nauczyciele,
według rządu „bezkosztową” reformę,

samorządy już wydały miliony złotych,
zmuszone do dostosowywania baz lokalowych dla „nowej” szkoły. Pracę straciło
6500 pedagogów. W ramach ministerialnych oszczędności kosztów edukacji
wydłużono nauczycielom zdobywanie
kolejnych stopni awansu zawodowego.
Reforma uderza w SOSW, wprowadza
również rezygnację z nauczania indywidualnego na terenie szkoły.
Ile pracuje nauczyciel? Pensum
nauczycieli przedmiotowych, psychologów, pedagogów wynosi 18–22
godz., nauczycieli świetlicowych, bibliotekarzy – 30, nauczycieli przedszkoli od 22 do 25 godz. Są to tylko
godziny pracy z dzieckiem – uczniem
(tablicowe), wynikające z planu nauczania. Do zadań statutowych nauczyciela należy przygotowywanie comiesięcznych planów pracy dydaktycznowychowawczej,
przygotowywanie
oraz prowadzenie imprez szkolnych,
miejskich, powiatowych, okolicznościowych. Każdy nauczyciel dokonuje
obserwacji wstępnej i końcowej dzieci
w poszczególnych grupach wiekowych. W grupie najstarszej prowadzi
się diagnozę wszechstronnego rozwoju dziecka 6-letniego i wydaje się opinię o gotowości do podjęcia nauki w
szkole. W przedszkolu poza opieką i
wychowaniem prowadzi się zajęcia
dydaktyczne grupowe oraz zajęcia
indywidualne. Do obowiązków nau-

czyciela przedszkola należy również:
przygotowywanie wychowanków do
konkursów, prowadzenie zebrań, warsztatów, zajęć otwartych dla rodziców,
zajęć dla uczniów szkół podstawowych, wycieczek. W przedszkolach
istnieją zespoły zadaniowe.
Nauczyciele szkół podstawowych,
średnich i zawodowych przygotowują
uczniów do egzaminów państwowych.
Prowadzą dokumentację swojej pracy,
są do dyspozycji uczniów i ich rodziców. Kształcą dzieci i młodzież poprzez
zajęcia warsztatowe, terenowe, konsultacje. Biorą udział w projektach
edukacyjnych na rzecz środowiska
lokalnego. Po godzinach pracy odbywają się zebrania rady pedagogicznej i
dodatkowe szkolenia. Nauczyciele
prowadzą nieodpłatne kółka przedmiotowe. Poza godzinami pracy dokształcają się. Nadzorują egzaminy
uczniów, są delegowani do pracy w
innych placówkach na terenie miasta i
powiatu. Opiekują się młodzieżą odbywającą praktyki zawodowe w kraju i za
granicą. Są współautorami wniosków
do projektów unijnych. Nauczyciele
sprawują całodobową opiekę podczas
wycieczek, zielonych szkół i nie otrzymują za to wynagrodzenia ani dni wolnych. Sprawdzają i recenzują prace
uczniów. Rzeczywisty czas pracy nauczyciela to najczęściej powyżej 40 godzin w tygodniu.

Dziecko stanowi ﬁlar pracy nauczyciela i jego dobro nauczyciele stawiają
ponad wszystko. Nauczyciele to również rodzice. Dziecko jest jutrem. Ono
będzie pracownikiem, obywatelem,
prawodawcą.
Happening. Jest moc… Kilka pieśni,
znanych songów z okresu walki o niepodległość i demokrację z czasu przemian ustrojowych zabrzmiało na placu
Tysiąclecia w Międzyrzeczu. Jest solidarność. Nie możemy dać się podzielić,
skłócić.
Zdeterminowany jest ten strajk.
BĄDŹ JAK KAMIEŃ, STÓJ, WYTRZYMAJ ...
Kiedyś te kamienie drgną (i polecą jak
lawina…) Mury (Kaczmarskiego) runą… By nie była po szarość – ta kolejka
po wiedzę szkolną, podstawowe prawo i wartość systemu demokratycznego. Nowy świat – na gruzach poprzedniego, będzie należeć do młodzieży i
dzieci.
Strajk jest formą ostateczną… –
powiedziała Elżbieta Śmiałek prezes
oddziału ZNP w Międzyrzeczu. Społeczeństwo jest solidarne z nauczycielami.
IWONA WRÓBLAK,
FOT. LECH MALINOWSKI

iwona-wroblak.blogspot.com
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Najszybsze zawodniczki z organizatorami

Zwycięzca Biegu po słońce
(Ciąg dalszy ze strony 1)

dzie nie padał deszcz, a słońce
chwilami świeciło na niebie, to
dokuczliwy wiatr dał się we
znaki biegnącym i obserwatorom. Temperatura oscylowała
w granicach 15°C.
WYNIKI OPEN
Mężczyźni: 1. – Cezary
Walkowski (0:33:58) – Międzyrzecz; 2. – Damian Wąchała (0:34:17) – Krosno Odrzańskie; 3. – Jacek Szymańczuk
(0:34:30) – Poznań; 4. – Arkadiusz Blacharski (0:35:05) –
Torzym; 5. – Edwin Kuszczyk
(0:35:27) – Międzyrzecz; 6. –
Łukasz Machajer (0:35:43) –
Międzyrzecz.
Kobiety: 1. – Rozalia Gapska (0:38:26) – Pęckowo; 2. –
Lucyna Poznańska (0:43:30) –
Kołczyn; 3. - Magdalena Kiewluk (0:44;59) – Międzyrzecz;
4. – Ewelina Jakóbczyk
(0:45:19) – Gorzów Wlkp.; 5. –
Anna Balcer (0:45:36) – Międzyrzecz; 6. – Emilia Budna
(0:46:21) – Międzyrzecz.
Bez wątpienia cieszy wynik
biegacza z Międzyrzecza, który
swoim zwycięstwem przełamał dominację na podium
biegaczy spoza miasta. Cieszy
również uzyskane miejsce w
ścisłej czołówce zawodniczek i
zawodników z Królewskiego
Miasta Międzyrzecz. Pierwsze
sześć miejsc było nagrodzone
pucharami.

Miejsca najlepszych zawodników z Gminy Międzyrzecz:
Kobiety: 1. – Magdalena
Kiewluk; 2. – Anna Balcer; 3.
– Emilia Budna. Mężczyźni:
1. - Cezary Walkowski; 2. Edwin Kunczyk, 3. - Łukasz
Machajer. Nagrodami były
wręczone puchary.
Miejsca najlepszych w
kategoriach wiekowych:
K 16-29 lat: 1. - Rozalia
Gapska; 2. - Magdalena Kiewluk; 3. - Ewelina Jakóbczyk.
K 30-39 lat: 1. - Emilia Budna;
2. – Ewa Świątczak; 3. – Anna
Lehmann. K 40-49 lat: 1. Lucyna Poznańska; 2. – Anna
Balcer; 3. – Ewa Gabska. K 50
-59 lat: 1. – Małgorzata Molska; 2 . – Jolanta Czerniawska.
M 16-29 lat: 1. – Arkadiusz
Blacharski; 2. – Tobiasz Żyła.
M 30-34 lat: 1. – Damian Wąchała; 2. – Jacek Szymańczuk; 3. – Wojciech Rutkowski. M 35-39 lat: 1. – Krzysztof
Sikorski; 2. – Marcin Dąbrowski; 3. – Grzegorz Otczyk. M
40-44 lat: 1. – Cezary Walkowski; 2. – Łukasz Majcher;
3. – Grzegorz Nadolski. M 4549 lat: 1. – Edwin Kunczyk; 2.
– Tomasz Szafraniec; 3. Zbigniew Mazurek. M 50-54
lat: 1. – Piotr Cal; 2. – Andrzej
Jakimczyk; 3. – Bogdan Gapski. M 55-59 lat: 1. – Zbigniew
Kolis; 2. – Bogusław Adamowic; 3. – Edward Dolmat. M

Puchar od naszej redakcji i życzenia od dyrektora MOSiW

60-64 lat 1. – Mariusz Marczak; 2. – Krzysztof Grzybowski. M 65-69 lat: 1. – Andrzej
Dawidowicz; 2. – Ryszard
Walczak; 3. – Bronisław Kalisz. M 70-74 lat: 1. Kazimierz
Okonek; 2. – Jerzy Dawid; 3. –
Eugeniusz Skiba.
We wszystkich kategoriach
puchary i medale wręczał
Grzegorz Rydzanicz. Wynik
zwycięzców w poszczególnych
kategoriach z ciekawym komentarzem ogłaszał Krzysztof
Kochan.
Puchar Redakcji „Przekroju
Lokalnego” Dla Najsympatyczniejszej Zawodniczki przypadł
Annie Balcer. Wręczył go
Lech Malinowski – redaktor
prowadzący od lat mutację
powiatu dla powiatu międzyrzeckiego.
Swoistą
niespodzianką
biegu był st. strażak Bartłomiej Skibski, funkcjonariusz
KP PSP w Międzyrzeczu. Cała
trasę pokonał w bojowym
umundurowaniu strażackim i
hełmie na głowie. Swoją formą
i oczywiście ubiorem zadziwił
wszystkich. Ma za sobą pokonywanie schodów Pałacu Kultury i Nauki w stolicy (wbiegł
na 30 piętro również w umundurowaniu bojowym). Starto-

wał w tego typu imprezach
wielokrotnie, w uniformie jak i
w stroju sportowym. To poprawia kondycję jak mówił i jest
swoistym treningiem.
Zawodnicy reprezentowali
m.in. KP PSP Międzyrzecz, Team Raczyński/5bsap. – Krosno
Odrzańskie, Zalatane Międzyrzecz, Altom Gniezno, Walkę
Kostrzyn, BBL Gorzów Wlkp.,
Dziady OCR Międzyrzecz, EVERYDAY RUNNER FSW MACS
Świebodzin,
SAMSEBIEGAM
Bledzew, TEAM Kopeć/17 WBZ
Wędrzyn, OSP Kłodawa, TurboWilki Międzyrzecz, Naramowice Biegają Poznań, Lubuski
Portal Biegowy Gorzów Wlkp.,
AWF RUNNING TEAM Międzyrzecz, Ultra Diabły Team Lubrza – Świebodzin, Biegamy
na wszelki wypadek – Gorzów
Wlkp., KB PIAST Międzyrzecz,
Dzikie Dziki Gorzów Wlkp.,
Muszki Team Międzyrzecz. KS
Team Baryłą Gorzów Wlkp.,
Wachowicz Team Międzyrzecz,
Biegacze Józefa Noji – Pęckowo/Krzyża Wlkp., Pozruniacy –
Świebodzin, IMC Pro Team
Gorzów Wlkp., BBL Żagań,
Gorzowskie Bieganie Czwartkowe, Consult-Projekt Międzyrzecz, Team Kopeć – Kołczyn.
1962 – Rokietnica, UKS Energe-

tyk Dychów, Bojadelska Brać
Biegowa – Bojadła.
Zapisy trwały niemalże do
rozpoczęcia biegu. Biuro zawodów (obsługiwały: Monika
Matracka i Anna Bilińska) i
cała gala zwycięzców, miało
miejsce w gościnnych progach
MRU (dyr. Leszek Lisiecki).
Imprezę zabezpieczali pracownicy MOSIW (Arkadiusz Żyła,
Krzysztof Pawłowski, Piotr
Cyranik i Piotr Gołębiowski),
druhowie z OSP Kaława
(Andrzej Obst – prezes był
obecny), funkcjonariusze KPP,
ratownicy medyczni z Rejonowego Sztabu Społecznej Krajowej Sieci Ratownictwa w Międzyrzeczu. Wspomagali organizatora:, sołectwa: Kaława, Pniewo i Wysoka. Wśród kibiców
był m.in. Andrzej Chmielewski
– wiceprzewodniczący RM w
Międzyrzeczu, a wśród startujących radny – Zbigniew Mazurek.
Pomiar elektroniczny biegu
przeprowadziła ﬁrma Maratończyk Pomiar Czasu. Na jej stronach internetowych są szczegółowe wyniki uzyskane przez
zawodników.
(Red.) Fot.
Lech Malinowski
i Małgorzata Czułup
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Amerykanie pobiegną

7 maja, Grzegorz Rydzanicz - dyr.
MOSiW wraz z przedstawicielami 17
WBZ: ks. płk. dr Markiem Kwiecińskim
oraz mjr. Mirosławem Januskiem spotkali się z przedstawicielami amerykańskiej brygady stacjonującej w Skwierzynie. Dyrektor Rydzanicz złożył Amerykanom zaproszenie na planowany na 1
czerwca br. bieg pn. Międzyrzecka
Dziesiątka – II Bieg Weterana.
Amerykanie przyjęli zaproszeni i
przekazali, że postarają się wystawić na
bieg swoją najlepszą reprezentację.
Byli usatysfakcjonowani informacją, że
bieg oprócz sprawdzenia ﬁzycznych
możliwości startujących na tym dystan-

sie w różnych kategoriach wiekowych,
ma również na celu m.in. upamiętnienie poległych żołnierzy w trakcie misji
poza granicami kraju. Amerykanie darzą szczególnym sentymentem i czcią
poległych własnych weteranów i żołnierzy sił sojuszniczych. Udział żołnierzy amerykańskich bez wątpienia podniesie prestiż imprezy, tym samym
dając jej rangę międzynarodowej.
Choć jak pamiętam, dwa lata wstecz
biegł sędziwy wiekiem Niemiec.
Szczegółowe informacje na temat
biegu dostępne są na stronie internetowej: www.mosiw.pl
(L.M.)

8

Nr 5(61)2019 9 maja 2019

Nr 5(61)2019 9 maja 2019

9

Nr 5(61)2019 9 maja 2019

10

Kolejny sukces naszych uczniów

26 kwietnia w Nowym Miasteczku
odbył się ﬁnał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Miejscem zmagań 78
zwycięzców eliminacji szczebla powiatowego w trzech grupach wiekowych
było Centrum Ratownictwa Pożarowego przy tamtejszej OSP.
Przybyłych (zawodników i opiekunów) przywitała dh Elżbieta Polak,
dyrektor ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze. Zespołem sędziowskim kierował
mł. bryg. Leszek Fijałkowski z KW PSP
w Gorzowie Wlkp. Odpowiedzi pisemne (testy) i ustne (5 najlepszych w grupie) oceniała komisja w składzie: st. kpt.
Krzysztof Dobkiewicz, mł. kpt. Aleksandra Świstel, dh Mieczysław Witczak i dh Tadeusz Ostrowski. Obecna

była również Danuta Wojtasik – burmistrz Nowego Miasteczka.
Z sześciu reprezentantów powiatu
międzyrzeckiego, do ﬁnału ustnego
dostało się czterech. Część ustana poprzedzona była testem rozpoznania
wyłożonego sprzętu. Taką formę edukacji od kilku lat stosuje się na konkursie szczebla gminnego. Niech za ciekawostkę służy zaprezentowanie pomalowanej na biało w ludowe wzorki gaśnicy. Ta zgodnie z oznaczeniem powinna być nazwana urządzeniem gaśniczym, a nie gaśnicą, bo nie była w
jednolitym kolorze czerwonym. Kilku
nazywając ją gaśnicą popełniło błąd i
straciło punkty.
Z każdej z grup (było po 5 ﬁnalistów) do ﬁnału krajowego (odbędzie

się nieopodal Częstochowy) weszli
zdobywcy 1 i 2 miejsc. W grupie najmłodszej byli nimi 1. Michalina Stankiewicz i 2. Kacper Konieczny – oboje
z Międzyrzecza. W grupie II.– 1. Miłosz
Mesjasz (powiat żagański) 2. Małgorzata Skrzek (Międzyrzecz). W grupie
III – szkoły średnie – 1. Jakub Kusz
(powiat międzyrzecki).2. Kacper Szykulski (powiat strzelecko-drezdenecki).
Nagrody i dyplomy zostały uroczyście wręczone. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody rzeczowe. Oczywiście te najbardziej wartościowe przypadły najlepszym. Konkurs po raz kolejny
pokazał jaką ogromną wiedzą dysponują najlepsi. O miejscu decydowały
nawet połówki zdobytych punktów.
Ponadto należy pochwalić się naszymi

zawodnikami, którzy od lat są w czołówce województwa i nie ma roku, aby
kilku nie zakwaliﬁkowało się, a nawet
zwyciężało w ﬁnale krajowym. Jest to
efekt nie tylko ich nauki ale również
pomoc ze strony ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu i funkcjonariuszy międzyrzeckiej KP PSP, którzy pokazywali i
omawiali sprzęt oraz udostępniali niezbędne materiały dydaktyczne.
Sponsorami nagród byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Zielonej
Górze, Komenda Wojewódzka PSP w
Gorzowie Wlkp., Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Tekst i fot.
LECH MALINOWSKI
V Przegląd Artystyczny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w
Skwierzynie ma swoje pisane i nie pisane tradycje. Inicjatorem spotkań, jego
dobrym duchem i głównym organizatorem jest Bożena Adamiec – kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
Dzięki umiejętnej współpracy z samorządowcami Skwierzyny, radnymi powiatu wywodzącymi się z tego sympatycznego miasta oraz grona zaprzyjaźnionych osób i dobrze dobranej kadry
POW – takie spotkania mają rodzinny
klimat. Klimat Wielkiej Rodziny Szlachetnych Serc.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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11 kwietnia do sali widowiskowej
Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury przybyły zespoły z placówek terapeutycznych
różnego typu nie tylko z powiatu międzyrzeckiego. Przybyłych powitały prowadzące imprezę pod Honorowym Patronatem
Starosty Międzyrzeckiego: Maria Marek i
Sabrina Kraj. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Jasionek, burmistrz
Skwierzyny – Lesław Hołownia i jego
zastępca Wojciech Kowalewski – wspólnie otworzyli Przegląd. Na Sali nie zabrakło radnych. Agaty Smoleń, Macieja Zawidzkiego i Zbigniewa Świątka. Obecni
byli m.in. Zygmunt Kadłubiński – przew.
RM w Skwierzynie, Elżbieta Górna - dyrektor PCPR, Helena Działoszyńska –
dyrektor
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Skwierzynie, Marta Tyktor – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Skwierzynie, Jakub Nawrot –
dyrektor OSiR oraz kierownicy i dyrektorzy
Środowiskowych Domów Samopomocy i
Domów Pomocy Społecznej.
Na scenie pojawiały się kolejne zespoły
z przygotowanymi spektaklami w układach choreograﬁcznych i słownomuzycznych. Zgodnie z zasadą – Piosenka
jest dobra na wszystko – wtórowano z
widowni występującym na scenie. Prowadzące kolejno omawiały poszczególne

zespoły, podkreślając ich dotychczasowy
dorobek artystyczny. Były ciekawe aranżacje znanych utworów piosenkarskich czy
choreograﬁczne warianty rytmicznych
tańców. Były też bardzo udane próby mini
spektaklów teatralnych z wyraźną puentą
niosącą nadzieję tym, którzy będąc niepełnosprawnymi zasługują na Szacunek i
Empatię, ponieważ chcą i umieją wiele
robi pożytecznego. Wielkimi brawami
nagrodzono występ sulechowian w
„Ostatniej rundzie” – walka bokserska,
była swoistą nowością teatralną. Swoistą
ciekawostką było przeżywanie pod sceną
opiekunów występujących. Ale takie są
swojskie klimaty tych przeglądów.
Przez scenę przewinęły się zespoły z:
DPS Rokitno 38, DPS Skwierzyna, POW
Razem Raźniej Skwierzyna, ŚDS Stare Kurowo, ŚDS Lubniewice, DPS i WTZ Międzyrzecz, DPS Rokitno 58, DPS Sarcz, ŚDS
Pszczew, ŚDS Sulechów. ŚDS Międzyrzecz.
DPS Jasieniec, ŚDS Brzozowie i ŚDS
Trzciel.
Okolicznościowe statuetki i nagrody
zespołowe za uczestnictwo wręczali włodarze Skwierzyny w towarzystwie wymienionej wcześniej Bożeny Adamiec. W tym
Przeglądzie każdy z występujących jest
zwycięzcą.
LECH MALINOWSKI,
fot. Mariola Śmigielska
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Byłem w Kenii i Tanzanii (1)
lecimy w ogóle. Wielokrotnie przekładany lot jest teraz przełożony na kiedy
indziej. Data wylotu super: "kiedy indziej".
Dzięki długim i na szczęście owocnym pertraktacjom dostajemy bilet na
18:50. Może być. Kolejne 4 godziny na
lotnisku. Trudno. Ważne, że lecimy. Nikt
jednak nie sprawdził, na który dzień
nam przełożyli wylot! Data na bilecie to
11 kwietnia! Czyli na następny dzień!
Jakby to ładnie ująć - interweniujemy.
Skutecznie. Przesunięto go na 23:45
jeszcze 10 kwietnia. Marna to pociecha.
Kolejne godziny na lotnisku.

Kakamega. Nie, to nie jest wyliczanka dla małych dzieci ani nazwa egzotycznego zwierzaka. To jest cel naszej
kolejnej ewangelizacyjnej misji. Miasto
w sercu Afryki. Tym razem odwiedzimy
kościoły w Tanzanii i Kenii.
09/10 kwietnia 2019 r. Po kilkunastogodzinnym locie docieramy do Nai-

robi w Kenii. Krótki postój raptem jeden nocleg i dalej w drogę, tym razem
jakieś pięćdziesiąt kilka minut samolotem do Tanzanii. Lot trwający niecałą
godzinę, to on się okazuje tylko na
papierze. Będąc jeszcze w kraju informowano nas wielokrotnie o zmianie
godzin wylotu tego połączenia. Stojąc
już do odprawy okazuje się, że nie po-

Czworonożny Champion w Skwierzynie

Właścicielką sympatycznej czarnej suczki Takary (zwanej pieszczotliwie Miśką) jest
Bożena Adamiec. Rasa STAFFORDSHIRE
BULL TERRIER – czyli potocznie staﬃk. Suczka pochodzi z hodowli Małgorzaty Frańczak. Czarna pręgowana maść urodzona w
czerwcu ubiegłego roku. Ojciec „Human
Dog”, matka JOURNEY AKRA „Carbonarastaﬀ. Rodzice mają w swojej krwi linie z

Anglii (rodzimego kraju tej rasy). Pełny rodowód. Udokumentowany.
Skąd zainteresowanie tą, a nie inną
rasą psów? Pytanie skierowałem do właścicielki. – Rasa psów typu TTB zainteresowała
mnie w 1999 roku, kiedy to w domu rodzinnym pojawił się pierwszy przedstawiciel tej
rasy American Staﬀordshire Terrier (AST)
AZAR. Z początku trudno było zapamiętać
nazwę rasy, dopiero w późniejszym terminie
w roku 2000 pogłębiałam wiedzę na temat
ras bull. Stało się z wielbicielki psów ozdobnych (co już nie mieści mi się w głowie), zostałam zagorzałą fanką ras typu bull. Z Azarem
przeszłam szkolenie PT-1 oraz zdałam jako
przewodnik egzamin państwowy. Właściwe
maniery u psa to jest to do czego trzeba ciągle
dążyć aby pies nie stał się uciążliwością dla
właściciela i środowiska. Wówczas dużą wiedzę na temat szkolenia przekazał mi śp. Stanisław Oburzyński zajmujący się treningiem

O pierwszej w nocy docieramy do
Dar Es Salaam w Tanzanii. Odbiera nas
z lotniska nasz gospodarz. Pastor, który
będzie nas przez kilka następnych dni
gościł. Przemiły i uczynny, prawdziwy
Mąż Boży. Pamiątkowe zdjęcie i dobranoc. Jutro pierwszy dzień służby.

przewodników przygotowanych i po
śniadaniu ruszamy." Wow! Toż to sam
Pan Wojtek Cejrowski!
Przyznaję, trochę mnie poniosło.
Naoglądałem się jego programów co
nie zmienia faktu, że to co zobaczyłem
po wyjściu na balkon urzekło mnie.
Prawdziwa Afryka. Co prawda miejska,
afrykańska dżungla ale jakże inna.
Na śniadanie jajecznica, wołowina,
parówki, itd. Normalnie jak w hotelu,
ale musi być jakieś ale... Wszystko jest
opakowane w folie spożywczą i włożone w pojemniki, które z założenia mają
być podgrzewane a nie są. Myślałem na
początku, że będziemy wskazywać co
chcielibyśmy zjeść a oni to nam przygotują i podadzą gorące. Ależ się myliłem.
To były gotowe dania. Nie podgrzewają
już tego. Odkrywasz folię, bierzesz co
chcesz i takie zimne jesz. Ot całe śniadanie.

11 kwietnia 2019 r. Dar Es Salaam,
Tanzania. Środek Afryki. Hotel przy lotnisku. Pobudka o ósmej rano. Odsłaniam kotary... "Dzień dobry, panom.
Cóż to za wylegiwanie! Ja już mam

Hotel jest w miarę przyzwoity jak na
ich warunki. Nie ma ciepłej wody, klimatyzacja ledwo zipie, deski klozeto-

psów. Miałam na koncie kilka występów dla
publiczności skwierzyńskiej jako przewodnik,
2002-2004. Pierwszego staﬃka ujrzałam w
2001 roku nad morzem i już wtedy wiedziałam że w przyszłości zostanę właścicielem tej
rasy. W październiku 2018 r., zdecydowałam
się na zakup mojego pierwszego staﬃka z
utytułowanej Hodowli Grin-Staﬀ Małgorzaty
Frańczak. Maść czarna pręgowana to było to
co mnie urzekło od pierwszego momentu.
Takiego psa należy prezentować i
podziwiać… – Od momentu zakupu cieszyłam się z posiadania Miśki, ale po nowym
roku zdecydowałam się pojechać na pierwsza
wystawę TERIERÓW TYPU BULL GRAND PRIX
2019., 22.03.2019 Zielona Góra (Drzonków).
Zdobyłyśmy w klasie szczeniąt-Puppy Class 1
miejsce puchar z oceną wybitnie obiecującą
na 7 startujących szczeniąt. Sędzia Hiszpan
Miquel Nawarro Munoz. Przewodniczący
Hiszpańskiego Klubu Staﬀordshire Bull Teriera, międzynarodowy sędzia FCI. W obecnej
chwili przygotowujemy się do następnych

wystaw. Od 24 marca Miśka zaliczana jest do
klasy młodzieży 9-18 miesięcy), czyli następne starty będą już w wyższych wiekowo klasach. W obecnej chwili nie wiem czy skończę
na posiadaniu jednego psa, chciałabym ze 3
takie panny mieć w posiadaniu. Zawsze
interesowałam się bahawiorystyką, oraz
wykorzystaniem ras Bull w dogoteraii z osobami z niepełnosprawnością. Miśka jest także wykorzystywana do dogoterapii. W tym
miejscu muszę dodać, że Bożena Adamiec
jest kierownikiem Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Skwierzynie.
Staﬃk jest psem o rodzinnym, oddanym, wesołym żywiołowym, ciekawym,
odważnym i pewnym siebie, mocnej budowy. Potraﬁ nawiązać szczególną więź z
rodziną w której przebywa. Jego temperament niekiedy bywa trudny do okiełznania,
jest wulkanem energii i trzeba pamiętać że
nie zadowoli się krótka przechadzką.

(Ciąg dalszy na stronie 14)
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Witam wszystkich
bardzo serdecznie!
Tymi słowami w niedzielne
popołudnie 28 kwietnia br.
powitała publiczność zgroma-

dzoną w kościele p.w. Jana
Chrzciciela w Międzyrzeczu
prowadząca koncert Marta

Walczak - To dla Was dzisiaj
wystąpią uczniowie międzyrzeckiej szkoły muzycznej. Szkoła

Muzyczna I stopnia otwiera
bramę do krainy, jaką jest MUZYKA. Jest pierwszym etapem
kształcenia młodych artystów.
Czasem jest ciężko, bo gra na
instrumencie wymaga systematyczności i cierpliwości.
Jako pierwszy zaprezentował się zespół akordeonowy
wzbogacony młodą skrzypaczką który prowadzi Alina Plebanek w dwóch melodiach:
"Aura lee" oraz "Komum ja
kwiateczki rwała". "Chciała
sobie wiolonczela, pograć
troszkę na weselach. - Dość
mam wszelkich konwenansów, dość gawotów, kontredansów. Mnie chwyciła chętka
wielka, by siarczyście grać oberka lub mazura, kujawiaka. Oto
moja wola taka!”
Zuzanna Szewczyk wykonała na wiolonczeli Etiudę nr
64 Mariana Miendlara. Przygotowanie Katarzyna Winkiewicz.
Instrument, który kojarzą
wszyscy to.... gitara odpowiedziały dzieci z widowni.
"Minutowa bossa" - Tatiany
Stachak zagrała Kamila Głębocka z klasy gitary piszącego
te słowa.
Czy wiecie, że skrzypce
mają duszę? Otóż, wewnątrz
skrzypiec znajduje się mały
kołeczek, który łączy dolną i
górną płytę i przenosi drgania,
dzięki czemu instrument brzmi
donośniej. Liwia Gągała wykonała Etiudę 20 - Francka
Wohlfahrta.
Mieliśmy już skrzypce solo,
a teraz w duecie. Franciszek
Woźniak i Kinga Buszewska
wykonali utwór pt. „Turkey in
the straw”. Przygotowanie
Marta Walczak.
„Pewien kapryśny saksofon.
Chciał mieć koniecznie mikrofon. Ze złości wrzeszczał i tupał, i w ogóle strasznie się
uparł. A czemu? Pewnie nie

wiecie? Bo chciał grać najgłośniej na świecie!”. Maciej Puka
zagrał na saksofonie z akompaniamentem „Attention, please!” - Karena Streeta. Przygotowanie Czesław Nowakowski.
Melodią „Tico Tico” - Zequiny de Abreu koncert zakończył
grający na ﬂecie poprzecznym
Tomasz Puka z klasy ﬂetu
poprzecznego Barbary Horyd. Jako ciekawostka ﬂet prosty mimo, że zbudowany jest
cały z metalu, jest instrumentem dętym drewnianym.
Kilka faktów i pozytywów,
jakie idą w parze z grą na instrumencie:
Naukowcy ze szkockiego
Uniwersytetu ST. Andrew dowiedli, że osoby uczące się gry
na instrumencie muzycznym
wyróżniają się ostrzejszym
umysłem, gdyż wyłapują własne błędy i naprawiają je szybciej niż mniej muzykalni ludzie;
Rozbudza kreatywność;
Uczy koncentracji;
Uczy cierpliwości i wytrwałości;
Osoby grające na instrumencie mają dużo lepszą pamięć od osób mniej muzykalnych;
Poprawia koordynację ruchową;
Badania wśród młodzieży
szkolnej wykazały, że uczenie
się gry na instrumencie muzycznym wpływa na lepsze
wyniki, szczególnie w dziedzinie geometrii - twierdzą portugalscy uczeni.
Podziękowanie dla paraﬁi
p.w. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu za umożliwienie
przeprowadzenia
koncertu.
Więcej zdjęć i ﬁlm na
www.miedzyrzecz.biz
Z muzycznym pozdrowieniem
ZDZISŁAW MUSIAŁ

Szukaj nas w Internecie
www.przekrojlokalny.pl
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wej nie ma. Jest miejsce na windę ale
windy nie ma. Prąd bywa.
Ludzie przemili. Każdy chce chociaż
trochę z nami porozmawiać. Nieważne
w jakim języku. Czasami wymieniamy
tylko uśmiechy. Machają nam nawet
jak stoimy na balkonie. Czuć ich otwarte serce.
Koło południa pastor zabrał nas aby
pokazać nam swój kościół, szkołę oraz
sierociniec, który prowadzą. Poczęstował nas również przepysznym obiadem. Pierwszy raz jadłem banany, które
smakowały jak nasze puree ziemniaczane z masełkiem. Wyciągamy hipoalergiczne, zabijające wszystkie bakterie
chusteczki, wycieramy ręce a tu pojawia się pani z miską i dzbankiem. Klęka
przed każdym z nas i polewa nasze ręce
wodą. Trochę niezręcznie się czuję...
Nabożeństwo zaczyna się od kilkudziesięciominutowego uwielbienia w
afrykańskich rytmach. Wszyscy się kołyszą, śpiewają i uwielbiają. Po krótkim
przedstawieniu nas zgromadzonym
wiernym zaczyna się właściwe spotkanie.

Kazanie Pastora Kołodziejskiego
porywa ludzi. Robią notatki, są zachwyceni. Od czasu do czasu rozemocjonowani biją brawo i pogwizdują. Reagują
jak dzieci.
Wracając do hotelu zostaliśmy zaproszeni do rodziców pastora. Bardzo,
bardzo majętni ludzie. Nawet jak na
polskie standardy. Są to jego przybrani
rodzice, którzy dali mu wszystko. Rodzinę, wykształcenie i opiekę. Bardzo miła
chrześcijańska rodzina. Akurat dzisiaj
dom jest pełen eleganckich Pań śpiewających i modlących się. Mają raz w
tygodniu 24 godzinne spotkanie modlitewne.
Fajnie się witają. Jak im podasz rękę
to nie jest taki zwykły uścisk. Właściwie
zaczyna się od uścisku, potem gra palcami jak na fortepianie, gilanie, smyranie a na końcu gdy już czujesz, że to
ﬁnał zabawy łapią cię nagle końcówkami palców jakby się miały połączyć
przed rozłączeniem. Uﬀ, opis jak z „Nad
Niemnem”.
Wracamy szczęśliwi do hotelu. Bóg
Jest Dobry!
Ciekawostki: 1. Kawa na lotnisku w
Kenii kosztuje 30 złotych. 2. Okładka

menu w restauracji na lotnisku jest z
sierści krowy. 3. Zapłacisz tu tylko dolarami USA i tylko wydanymi po 2009 r.
4. Wszystko tu się spóźnia, taksówki,
samoloty, windy tylko nie słońce. To

W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja odbyły się uroczystości rocznicowe,
które rozpoczęte mszą świętą w Kościele
p.w. Świętego Wojciecha, po której nastąpił
uroczysty przemarsz pod pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego. W uroczystościach
udział wzięli burmistrz Remigiusz Lorenz
wraz z wiceburmistrzami: Agnieszką Śnieg
oraz Tomaszem Markiewiczem, przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Katarzyna Budych, wiceprzewodniczący Rady Andrzej
Chmielewski, Radni Rady Miejskiej, władze
Powiatu Międzyrzeckiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Oprawę uroczystości
stanowiła Kompania Honorowa 17 WBZ,
Orkiestra Dęta z OSP z Grochowa, harcerze
oraz liczne poczty sztandarowe. Dziękujemy
wszystkim zgromadzonym oraz zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie uroczystości.
Źródło: UM

zachodzi jakbyś wychodził z pokoju i
zgasił światło. Pstryk i ciemno. 5. Myślałem, że gorszych dróg niż w Pakistanie
nie spotkam.
SEBASTIAN HERZOG
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„Budowa boiska
ze sztucznej trawy przy SP 2”
W drugim tygodniu maja
zakończyły się prace związane
z wykonaniem boiska ze
sztucznej trawy przy Szkole
Podstawowej Nr 2. Inwestycja
realizowana jest w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2019
w kategorii zadań oświatowych. Zadanie wybrane głosami mieszkańców gminy do-

prowadziło do zagospodarowania zniszczonego boiska do
piłki ręcznej, którego stara,
zniszczona nawierzchnia bitumiczna uniemożliwiała bezpieczne wykorzystanie boiska
do zajęć dydaktycznych oraz
rekreacji uczniów uczęszczających do placówki oświatowej.

Unia się „opłaca”
29 kwietnia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyło
się spotkanie przedstawiciela
Komisji Europejskiej, Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, pana Krzysztofa Wójcika z młodzieżą ze
szkół podstawowych oraz
mieszkańcami miasta. Na spotkanie pomimo zaproszenia
nie dotarli niestety uczniowie
szkół średnich. Młodzi miesz-

kańcy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu pana Krzysztofa
na temat Unii Europejskiej
oraz mieli możliwość zadawania pytań do prelegenta z czego skrupulatnie korzystali.
Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Regionalnym
Biurem Województwa Lubuskiego w Brukseli. Spotkanie
otworzył burmistrz Międzyrzecza, pan Remigiusz Lorenz

wspólnie z dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury,
panią Eweliną Izydorczyk Lewy oraz przewodniczącym
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Konradem Obstem. Spotkanie
przybliżyło zebranym tematykę Unii Europejskiej oraz korzyści jakie niesie ze sobą fakt
polskiego członkostwa w UE.
Źródło: UM

Będą nowe tereny
pod inwestycje

Przebudowa drogi gminnej
w Kaławie

Gmina Międzyrzecz otrzymała doﬁnasowanie na uzbrojenie
terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym II, w ramach
projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w powiecie międzyrzeckim", w którym liderem była gmina
Międzyrzecz a partnerami gmina Przytoczna i Skwierzyna.
Doﬁnansowanie w kwocie niespełna 10 mln zł pozwoli na
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i dalszy rozwój
gospodarczy gminy poprzez powstanie nowych zakładów,
które zapewnią nowe miejsca pracy.
Źródło: UM

Na początku maja 2019 r. rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców Kaławy przebudowa drogi gminnej o długości 450 m. Inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wraz budową kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia. Po zakończeniu prac poprawi się komfort mieszkańców oraz bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kaławie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.342.169,69 zł., z
czego 50% kosztów kwaliﬁkowanych stanowi doﬁnansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest miejscowa ﬁrma BRUBET Ryszard Winnicki z Międzyrzecza. Przepraszamy za utrudnienia związane z przebudową i mamy nadzieję, że nowa droga wynagrodzi
wszystkie czasowe niedogodności.
Źródło: UM

„W sprzątanej kupie siła!”
W ramach działań promujących sprzątanie odchodów naszych czworonożnych przyjaciół, gmina Międzyrzecz ogłosiła konkurs na najlepsze hasło promujące

sprzątanie przez właściciela po swoich czworonożnych
przyjaciołach. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W
pierwszej części mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły na
hasło, a w drugiej części nastąpiło głosowanie mieszkańców wśród kilku wyłonionych haseł. Głosami miesz-

kańców wybrano hasło „w posprzątanej kupie siła”.
Kolejnym etapem akcji promocyjnej będzie wykonanie
banerów, zachęcających do wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje pieski w zakresie utrzymania czystości w naszym pięknym mieście.
Źródło: UM

16

Nr 5(61)2019 9 maja 2019

Szukaj nas w sieci

www.przekrojlokalny.pl

Reklama

511 225 133
Informacja o zagrożeniach
ekologicznych oraz innych
wydarzeniach
w gminie Międzyrzecz.
Bezpłatna rejestracja dla
mieszkańców
http://
kalendarzwydarzen.miedzyrzecz.
pl/sms/

