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Narodowy Bieg  

Stulecia Odzyskania 

przez Polskę  

Niepodległości  

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, 

a pomyślność nie opuszcza Was  

przez każdy dzień 

Nowego Roku 
 

Redakcja Przekroju Lokalnego 

Po 14 dniach zakończyła 

się budowa nowej kładki w 

naszym mieście. Drewniana 

przeprawa połączyła Bulwar 

Jana Pawła II z ul. Winnica  

i jest dużym skrótem dla pie-

szych i rowerzystów prowa-

dzącym m. in. do parku prze-

mysłowego. Wykonawcą był 

2. Inowrocławski Pułk Inży-

nieryjny. 29 listopada kładkę 

o+cjalnie otworzył burmistrz 

Remigiusz Lorenz, dowódca 

2. Inowrocławskiego Pułku 

Inżynieryjnego płk Bogdan 

Prokop oraz dowódca 

17.WBZ gen. bryg. dr Robert 

Kosowski. Burmistrz serdecz-

nie podziękował żołnierzom 

za realizację tej inwestycji, 

ich zaangażowanie i profe-

sjonalizm.                         Red. 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Kupię medale, znaczki pocz-

towe, monety złote, srebr-

ne, 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 

Pierwsze posiedzenia rad z 
różnym skutkiem były (i będą) 
transmitowane w sieci w ra-
mach transparentności. W Ratu-
szu podczas ślubowania jeden z 
radnych gdy dodał – Tak mi 
dopomóż Bóg, po sali poszedł 
pomruk… W swoim archiwum 
fotogra+cznym mam zdjęcie 
tego radnego jak stał w prote-
ście za aborcją pod Ratuszem. 
Tak mu dopomóż Bóg… W po-
wiecie z kolei niezaprzysiężeni 
radni uchwalili porządek obrad. 
Komisarz wyborczy napisał, co 
napisał i wyszło jak wyszło. De-
mokracja jest ułomna. Wielu 
radnych w powiecie rzekło tylko 
– Ślubuję. Słusznie, bowiem co 
boskie to Bogu, co cesarskie 
Cesarzowi (Słowa Jezusa skiero-
wane do faryzeuszy). I tyle w 
tym temacie. Zresztą krzyża nie 
ma na Sali. 

W szpitalu międzyrzeckim 
oczekiwane zmiany. Elizie GRA-
TULUJĘ. Ma dobrze poukładane 
w głowie i jako przełożona pie-
lęgniarek da sobie radę. Radni 
powiatowi do Was się zwracam 
– Dotychczas szpital żerował na 
ludzkim nieszczęściu, pobiera-
jąc opłaty za oglądanie TV. Na-
czelny Sąd Administracyjny 
wydał jednoznaczne orzeczenie 
– SZPITAL NIE MA PRAWA PO-
BIERAĆ DODATKOWYCH OPŁAT 
ZA KORZYSTANIE Z ODBIORNI-

KA TV. Zróbcie z tym de+nityw-
ne porządek, aby przekonać 
elektorat o waszej sile. I będę to 
Wam przy każdej okazji przypo-
minał lub wypominał. 

Święto Odzyskania Niepod-
ległości. Ważne. Nie dla wszyst-
kich. Flag w mieście było mało. 
Może używając współczesnego 
języka – było to przereklamowa-
ne. Na pewno. Bowiem ową 
ważną datę wciskana nam ze-
wsząd, na siłę. Śpiewanie hym-
nu wszędzie w samo południe 
to szczyt IDIOTYZMU, nie patrio-
tyzmu. Jesteśmy chyba jedynym 
krajem na świecie, gdzie Kom-
pania Honorowa czy Reprezen-
tacyjna WP śpiewa hymn jak i 
Pieśń Legionów. Niby patrio-
tyzm, gówno nie powaga tejże 
siły  na pokaz wystawianej przez 
wojsko. Jedyny w tym sukces, to 
śpiew wszystkich zwrotek 

Rząd w pomysłach nie odsta-
je od pensjonariuszy Tworek czy 
naszych Obrzyc. Premier-Pi-
nokio mówi, że od węgla od-
chodzimy, Broszka, że na węglu 
opierać się będziemy. Prezydent 
zachęca do czytania czegoś, 
czego sam do końca nie doczy-
tał i kolejny obciach. Na dokład-
kę nie pasują rządzącym elek-
trownie wiatrowe. O aferach 
nawet nie wspominam. Warto 
natomiast poinformować, że 
mamy kolejny, prężny Rządowy 

Zespół Pieśni i Tańca. Ogląda-
jąc pląsy, śpiewy ministrów i 
przydupasów podczas obcho-
dów rocznicy (i to wcale nie 
okrągłej) radia w mieście pier-
ników, to mam pytanie – Za co 
(naszymi podatkami) opłacamy 
rządzących?! Przekaz obrazu 
dopełnia rozmodlony prokura-
tor z PRL z różańcem w ręce. 
Tak mu dopomóż… 

Przed nami wieczór wigilij-
ny. Życzenia. Każdy je ma Je-
den drugiemu życzy cacy, cacy, 
a w myślach… Więc i ja życzę, 
aby konkretnie ktoś się spełnił 
w ramach nowego powołania 
zawodowego. Choć mówią, że 
to charakter a nie zawód. Każdy 
w tym miejscu podstawi sobie 
osoby, jakie zechce.. Nieko-
niecznie polityków. Oby jednak 
w kolejnym roku mniej było 

problemów, wojenek, zdrad i 
wszelkiego łajdactwa wobec 
uczciwych. Ale te życzenia są 
akurat marzeniami. 

Jarmark Mikołajkowy fajny. 
Śniegu brak, ale nie padało. 
Mikołaj na motocyklu z przy-
czepą pod Ratuszem sympa-
tyczny i fotogeniczny. 

Na przekor tradycji może 
zamiast 12 potraw zaserwować 
sobie przegrzebki? Małże św. 
Jakuba są pyszne jednak grzy-
bowej, barszczyku, pierogów i 
bigosu nie zastąpią. A karp… 
tego akurat nie lubię. Wesołych 
Świąt! 

Grudniowy miszmasz 

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  
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Celina Kotz  
ponownie w Międzyrzeczuponownie w Międzyrzeczu 

Trzeci, ostatni na razie, 

niestety, koncert z cyklu 

„Spotkania z muzyką klasycz-

ną”, tym razem w sali kame-

ralnej Międzyrzeckiego Oś-

rodka Kultury. Wystąpiła 

jedna z najlepszych skrzypa-

czek młodego pokolenia – 

Celina Kotz, którą gościli-

śmy już u nas w MOK. Ar-

tystka jest laureatką wielu 

konkursów skrzypcowych w 

kraju i za granicą. Koncert 

prowadził, jak wszystkie 

poprzednie, Wiesław Pie-
trusik.  

Od klasyki zaczęliśmy. 

J.S. Bach – Sarabanda, Gigue 

i Chacconne z II Partity d-moll 

na skrzypce solo. Skrzypcowy 

Bach. Klasyka w swej różno-

rodności, w pięknie formy 

skończonej, w bogactwie 

wątków. Wirtuozeria młodej 

skrzypaczki delektującej się 

każdym dźwiękiem. Bach 

wsłuchany we frazy prze-

strzeni międzynutowej. Wa-

riacyjny, barokowy. Pozorna 

prostota, strzelista w formie 

jak kolumny doryckie. 

F. Kreisler – „Recitativo i 

scherzo”. Muzyka przypomi-

nająca włoski barok. Pełna 

dramaturgii, namiętności, 

radości. Bardzo ciekawy. N. 

Milstein – „Paganiniana”. Jak 

powiedziała Celina Kotz, 

zebrane w tym utworze są 

prawie wszystkie możliwe 

arcytrudne wykonawczo 

elementy. Popis techniki 

grania na tym trudnym in-

strumencie, jakim są skrzyp-

ce. Zawrotne tempo, cieka-

we efekty dźwiękowe. 

Na koniec tego – krótkie-

go dla nas, słuchaczy, kon-

certu – Grażyna Bacewicz, 

kompozytorka i skrzypaczka; 

„Kaprys Polski”. Romantycz-

na nostalgia, zaduma – w 

klasycznej formie, typowej 

dla autorki. Dłuższe frazy 

poprzetykane pełnymi dy-

namizmu partiami, formy 

bliskie nam, inspiracje koja-

rzone z wielkimi polskimi 

kompozytorami.  

 
IWONA WRÓBLAK 

 

iwona-wroblak.blogspot.com 
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Katarzyna Budych przewodnicząca RM w Międzyrzeczu 

Emocje wyborcze opadły. 

Zwieńczeniem było „rozdanie 

kart” w radach miasta i powiatu. 

Posiedzenia obu rad zgodnie z 

przepisami były nagrywane i 

transmitowane na bieżąco w 

internecie. Radni, z różnym 

początkowo skutkiem, musieli 

korzystać z nowych urządzeń 

technicznych podczas głoso-

wań czy zabierania głosu. W 

Ratuszu stary-nowy burmistrz 

Remigiusz Lorenz zwolnił 

miejsce w radzie, tym samym 

radną została Maria Kijak. Na 

przewodniczącą Rady Miejskiej 

wybrano Katarzynę Budych, 

nie miała kontrkandydatów. 

Zastępcami zostali: Andrzej 
Chmielewski i Elżbieta Jarmo-
lińska. Długie przerwy uczyniły 

sesję nudną dla obserwatorów.  

Agnieszka Olender starosta powiatu międzyrzeckiego Zofia Plewa, wicestarosta powiatu międzyrzeckiego 

W powiecie było znacznie 

ciekawiej. I przerwy krótsze. 

Na sali pojawiło się kilku rad-

nych z miasta oraz grono za-

cnych przedsiębiorców, co 

wielu obecnych na bieżąco 

półszeptem komentowało. 

Przewodniczącym Rady 

Powiatu został wybrany sto-

sunkiem głosów 9:8 Tadeusz 
Jasionek, który pokonał 

Krzysztofa Marca. Ten stosu-

nek głosów zaważył na wybra-

niu Grzegorza Gabryelskiego 

i Mieczysława Kurysia na 

wiceprzewodniczących rady, 

którzy pokonali Halinę Bana-
szkiewicz i Macieja Zawidz-
kiego. 

Wybór na stanowisko sta-

rosty. Agnieszkę Olender 
zaproponował G, Gabryelski, 

Bogumiła Czopa polecił rad-

ny Jerzy Gądek. W głosowani 

tajnym zwyciężyła sympatycz-

na kobieta. Stosunek głosów 

identyczny, jak poprzednie 

głosowania. 

Na wicestarostę wybrano 

Zo.ę Plewę – 9 głosami, przy 

6 przeciwnych i 2 wstrzymują-

cych.  

Wybrano również człon-

ków zarządu rady powiatu. 

Zostali nimi: Dariusz Orzesz-
ko, Zbigniew Świątek (10 za, 

6 przeciw, 1 wstrzymujący) i 

Roman Nowak (9 za, 6 prze-

ciw, 2 wstrzymujące). Wspólna 

fotogra:a zakończyła sesję. 

Kolejna odbędzie się 30 listo-

pada. Wówczas zostaną wy-

brane komisje. Od tej kadencji 

we wszystkich radach będzie 

Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

TEKST I FOT.  
LECH MALINOWSKI 

Wszystkim Wszystkim Wszystkim    
mieszkańcom mieszkańcom mieszkańcom    
naszego powiatunaszego powiatunaszego powiatu   
z okazji z okazji z okazji    
nadchodzących nadchodzących nadchodzących    
Świąt Bożego Świąt Bożego Świąt Bożego    
NarodzeniaNarodzeniaNarodzenia   
samych radości, samych radości, samych radości,    
spokoju i dużo spokoju i dużo spokoju i dużo    
zdrowia.zdrowia.zdrowia.   
Niech przy zapachu Niech przy zapachu Niech przy zapachu 
choinki upłyną choinki upłyną choinki upłyną    
szczęśliwe chwile szczęśliwe chwile szczęśliwe chwile    
w ciepłej rodzinnej w ciepłej rodzinnej w ciepłej rodzinnej    
atmosferzeatmosferzeatmosferze   

Przewodniczący Rady Powiatu 

Starosta Międzyrzecki 

Zarząd Powiatu 
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Awanse i odznaczenia 
dla funkcjonariuszy SW 

23 listopada br. w Areszcie Śled-
czym w Międzyrzeczu odbyła się uro-
czysta odprawa z okazji obchodów 
100. Rocznicy Narodowego Święta 
Niepodległości. W odprawie uczestni-
czyli: Dyrektor Okręgowy Służby Wię-
ziennej w Szczecinie płk Piotr Ware-
nik, Przewodniczący Zarządu Okręgo-
wego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Funkcjonariu-
szy i Pracowników Więziennictwa w 
Szczecinie mjr Zbigniew Haściło oraz 
funkcjonariusze i pracownicy między-
rzeckiego aresztu. 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mię-
dzyrzeczu ppłk Arkadiusz Tomczak w 
swoim wystąpieniu podkreślił ważność 
tak szczególnego dla Polaków dnia 
mówiąc - 11-go listopada 1918 roku 

spełnił się sen pokoleń Polaków – pań-

stwo Polskie narodziło się na nowo. Po 

rozbiorach i latach niewoli wolna Polska 

powróciła na mapę świata 
Święto Niepodległości jest szczegól-

nym dniem, ponieważ jest także wspa-
niałą okazją do nadania odznaczeń 
oraz wręczenia awansów funkcjonariu-
szom i pracownikom Służby Więzien-

nej. Po przemówieniach i o+cjalnym 
rozpoczęciu odprawy dyrektor okręgo-
wy płk Piotr Warenik wraz z dyrekto-
rem aresztu ppłk. Arkadiuszem Tom-
czakiem przystąpili do wręczenia od-
znaczeń i nominacji na wyższe stopnie 
służbowe.  

Srebrne Odznaki „Za zasługi w pra-
cy penitencjarnej” otrzymali: mjr 
Agnieszka Wietrzyńska - kierownik 
działu ewidencji  i  por. Radosław To-
karz - dowódca zmiany. Brązową -  kpt. 
Anna Smuśkiewicz - starszy psycholog 
działu penitencjarnego. 

Awanse na stopniu w korpusie o+-
cerów: na stopień majora: Robert Szar-

letta - specjalista ds. kadr, na stopień 
kapitana: Iwona Ojrzanowska - starszy 
wychowawca działu Penitencjarnego i 
Agnieszka Włodarczyk - starszy psy-
cholog działu penitencjarnego. Na sto-
pień porucznika: Sebastian Świątek - 
inspektor działu +nansowego. W kor-
pusie chorążych były dwa awanse, w 
korpusie podo+cerów awanse otrzy-
mało 20 funkcjonariuszy W imieniu 
awansowanych głos zabrał mjr Robert 
Szarletta. 

 
POR. JACEK ĆWIERTNIA 

 
FOTO. KPT. TOMASZ CIESIÓŁKA 
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Zdrowych, pogodnych i wesołych Zdrowych, pogodnych i wesołych Zdrowych, pogodnych i wesołych 
Świąt Bożenarodzeniowych Świąt Bożenarodzeniowych Świąt Bożenarodzeniowych    
oraz wszelkiej pomyślności oraz wszelkiej pomyślności oraz wszelkiej pomyślności    
w 2019 rokuw 2019 rokuw 2019 roku   

życzy Zofia Plewa 

Środa, 10 października, Pakistan 
wita nas szybką odprawą na lotnisku, 
odebraniem bagażu i wzbudzaniem 
powszechnego zainteresowania. Jeste-
śmy jedynymi białymi. Po gorącym 
powitaniu gdzie były uściski i kwiaty 
poszliśmy do auta. Miało być duże. 
Takiego się spodziewaliśmy patrząc po 
tym jak wiele osób nas witało. Okazał 
się to być mały vanik standardowo u 
nas na 7 osób a zapakowało się nas 
osiemnastu w tym 2 ochroniarzy z bro-
nią oraz nasze wszystkie bagaże. U///, 
klaustrofobia, która powstrzymywała 
mnie do zajęcia miejsca w aucie musia-

ła najnormalniej zniknąć. Ulotniła się i 
już nie wróci. Amen. Kiedyś użyłbym 
mocniejszego słowa... co się z nią stało. 
Jak tylko ruszyliśmy moc prawdziwej 
modlitwy zagościła w aucie. Duch Boży 
był namacalny. Tylko ta niewidzialna 
zasłona chroniła nas od Niego. Jazda 
się zaczęła. Oj zaczęła. 

Pakistan to całkowicie odmienny 
świat. Kompletnie inny. Skromny i 
szczery do bólu. Prawdziwie nie mający 
nic do ukrycia. Wszystko jest widoczne. 
Żadnych zasłon. Ulica jest domem, 
zakładem pracy, przerwą na posiłek, 
modlitwę, spotkaniem ze znajomym 

czy tez kontrola policyjną. Co 25 kilo-
metrów płacimy myto jadąc w ruchu 
ulicznym nie mającym żadnych zasad, 
ale na szczęście drogi są bez dziur, 
przynajmniej te główne. Pomimo dnia 
w pełni, słońce schowane jest za wsze-
chobecnym dymem. Smogiem. Zapa-
chem Pakistanu. 

Czujesz dym wypalanych cegieł, 
serwatki z mleczarni, robót drogowych, 
pysznego posiłku, ale przede wszyst-
kim spalin z samochodów, motorków 
czy tez wyjątkowo ozdobionych i bar-
dzo leciwych ciężarówek. Zapach pali-
wa jest dla niektórych z nas całkiem 
miły, że nikt z was nie chciałby miesz-
kać z dymiącym wydechem przy łóżku. 
Zamiast radia tarabanią rożnego rodza-
ju klaksony, dzwonki, okrzyki, syreny. 
Niektóre grają melodie, inne zaś są 
stałym, rytmicznym trąbieniem. 

Robimy zdjęcia i kręcimy >lmy. Je-
dziemy i jedziemy. Mija trzecia godzina 
a oni ciągle mówią, że jeszcze tylko 
godzina, że już dojeżdżamy, że jeszcze 
pół godziny itd. Naszym mocno zmę-
czonym plecom, bo jak tu siedzieć wy-
godnie z jedną nogą z przodu, drugą 
wygiętą do tylu i z wiszącymi nad nami 
walizkami - jeden z naszych gospoda-
rzy zaczyna robić masaż. Widać tylko 
ręce wysunięte z pomiędzy oparć sie-
dzeń i tak naprawdę nie wiesz od kogo 
są. Ktoś zobaczył nasze zmęczenie i 
pomógł nam. Niesamowite. Odpowied-
nia pomoc w odpowiednim czasie. 

Tuż po chwili ktoś mówi nam do 
ucha (głośno jest w aucie i to nie był 
wcale szept) prosząc o modlitwę bo nie 
mogą z żoną mieć dzieci. Alleluja! Łzy 
się cisną same i modlimy się o niego, o 
jego żonę i żeby mieli dziecko. Niech to 
będzie tylko ta chwila i ta modlitwa, dla 
której Bóg nas tu przysłał. Ale to praw-
dziwe. 

Robi się już szaro, ściemnia się ale 
świateł to nie włączają. Trudno. Pół 
godziny ciemniej a oni dalej jeżdżą bez 
włączonych świateł. Jedynie do czasu 
do czasu mija nas rozświetlony do gra-
nic możliwości autobus. Niezwykle 
ozdobiony i rozświetlony. 

Zamiast od razu z lotniska kierować 
się w gościnę do naszego gospodarza 
udało nam się go przekonać, że lepiej 
będzie jak pojedziemy wpierw do hote-

lu, zmienimy rzeczy i odświeżymy się. 
Rozumiemy, że czekają na nas od wielu 
miesięcy. Trudno. Poczekają. Jeszcze 
tylko chwilkę. 

Witała nas cała ulica wraz z prawdzi-
wą orkiestrą! Bębniarze grali z takim 
zacięciem, że włosy na głowie się jeży-
ły. Byliśmy prowadzeni na czele regu-
larnego pochodu. Dzieci i kobiety rzu-
cały kwiaty pod nogi. Tańczyli i śpiewali 
z całych sił. Niewiarygodne. Niespoty-
kane, że w samym centrum islamu są 
tak gorący Chrześcijanie. Jak karnawał 
w Rio. Każdy chciał mieć z nami dobre 
zdjęcia na facebooka. Jakieś kilka setek 
zdjęć pstryknęli. Trwało to i trwało.  

Razem z korowodem weszliśmy na 
dach, czyli na jakieś 2-3 piętro domu 
pastora gdzie śpiewaliśmy i modliliśmy 
się za całych sił a rozstawione tam gło-
śniki niosły przesłanie daleko, daleko 
ponad domami i chcąc nie chcąc mu-
zułmanie musieli słuchać chrześcijań-
skich pieśni zamiast nawoływania do 
islamskich modlitw. 

Wracając już do hotelu zajechaliśmy 
na plac, na którym ma się odbyć głów-
ny punkt krucjaty. Oświetleni reDekto-
rami naszego minibusa, trzymając się 
za ręce tworząc ogromne koło modlili-
śmy się o prowadzenie Ducha Święte-
go i opiekę Bożą nad wydarzeniem. 
Gwarantuje wam, że Duch Święty prze-
chadzał się między nami bo było to 
odczuwalne. Jak fala. 

Już późno. Jesteśmy zmęczeni. Tak 
normalnie zmęczeni. Wypompowani. 
Tylko wrażenia jakich doznajemy trzy-
mają nas. Nagle, jadąc jakąś ciemną 
ulicą pojawia się rozpostarta zasłona w 
poprzek ulicy wysoka na 3 metry całko-
wicie blokująca jakikolwiek ruch. Wy-
glądało to jak pułapka. Jak z amerykań-
skich >lmów. 

Wiecie co to było? „Zwykłe” ozna-
czenie terenu. Jak plemiona w dżungli 
amazońskiej wbijają skrzyżowane paty-
ki kiedy oznaczają początek ich teryto-
rium i zabraniają wejścia dalej tak i tu-
taj działa w ten sam sposób. Za zasłoną 
okazało się ze stał tuk-tuk z przyczepio-
nymi krzyżami do dachu. Oznaczał po 
prostu terytorium Chrześcijan, na które 
w nocy nikt obcy nie ma prawa wstępu. 
Normalnie Czad. 

SEBASTIAN HERZOG  

(1) 

Usługi koparko-ładowarką 

i wywrotką  

do 12 ton 

Gracjan Handszuh Tel. 732 677 598 
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Szanowni Państwo. 
 

Serdecznie dziękuję wszystkim, 

którzy oddali  swój głos na  

moją kandydaturę  na radną  

w wyborach do Rady Powiatu  

w Międzyrzeczu. Mogę  

zapewnić, że nie zawiodę  

swoich Wyborców i przez  

kolejną kadencję będę  

aktywnie pracować na rzecz  

Powiatu Międzyrzeckiego 
 

Zo'a Plewa 

Koniec roku w Zarządzie 

Dróg Powiatowych 

Jak to ocenia Szymon Prochera, 
Dyrektor ZDP w Międzyrzeczu? – Za-

kończenie roku dla prowadzonej przeze 

mnie 8rmy oceniam bardzo dobrze. Koń-

czymy inwestycje o wielkim znaczeniu 

dla lokalnej społeczności. Są to gruntow-

ne przebudowy dwóch dróg powiato-

wych na kwotę 4,5 mln zł. W miejscowo-

ści Lubikowo oddamy 2 km drogi, na 

odcinku ok. 700 m położyliśmy kanaliza-

cję burzową, Droga jest normatywna o 

szerokości 6 m. Wybudowane zostały 

chodniki po jednej lub po drugiej stronie. 

Na kilku odcinkach po obu stronach dro-

gi. Rzeczona droga jest wybudowane wg 

obowiązujących standardów. Będą za-

krzywienia torów jazdy, przejścia dla 

pieszych z azylami wyspowymi, aktywne 

znaki. 

Cały czas widoczne? – Oczywiście, 

bo są zasilane przez solary. Montowane 

są na wjazdach do miejscowości, aby 

wymusić na kierowcach spowolnienie 

szybkości jazdy. Dwie drogi wykonane w 

Lubikowie to duża inwestycja. Wielu pa-

mięta drogę wiodącą do miejscowego 

kąpieliska, która miała nawierzchnię 

szutrową. W lecie tumany kurzu, po ule-

wach dziury utrudniające jazdę. Teraz 

jest położona porządna nawierzchnia. 

Koszty znaczne…. – Oczywiście. 

Niestety takie są ceny nawierzchni, chod-

ników, azylów wyspowych, znaków ak-

tywnych. Jednak odzyskaliśmy w pełni 

bruk, który zapewne wykorzystamy na 

uzupełnienia nawierzchni brukowych na 

naszych drogach oraz do stabilizacji 

skarp i zabezpieczeń głowic przepustów 

wodnych pod drogami.  

Jaki jest udział środków ze-

wnętrznych? – Gmina Przytocza dołoży-

ła 1 mln zł, Wojewoda Lubuski dał 2 mln, 

200 tys. zł. Resztę kosztów inwestycji 

pokrył powiat. 

A w innych gminach jakie prace 

wykonano? – Dzięki wsparciu 8nanso-

wemu Gminy Pszczew w wysokości ok. 

380 tys. zł,  przebudowaliśmy drogę w 

miejscowości Silna, wiodącą na Piotry. 

Dotychczasowa nawierzchnia gruntowa 

bez żadnej infrastruktury otrzymała na 

odcinku ok. 400 m nawierzchnię bitu-

miczną, chodniki, peron dla wysiadają-

cych z autobusów. Koszt nieco powyżej 

500 tys. zł.  

A w Gminie Międzyrzecz? – Konty-

nuacja budowy chodnika w miejscowo-

ści Gorzyca za kwotę ok 150 tys. zł. Opra-

cowanie dokumentacji na przebudowę 

drogi w miejscowości Kursku, koszty po 

połowie z gminą Międzyrzecz. W sąsied-

niej gminie Bledzew budujemy chodnik w 

miejscowości Osiecko, a dla Bledzewa 

opracowaliśmy  dokumentację na budo-

wę chodnika przy ul. Sportowej. W Choci-

szewie  gmina Trzciel zakończyliśmy bu-

dowę chodnika, To trwało aż 6 lat. 

Czemu tak długo? – Koszt budowy 

chodnika przez całą wieś wyniósł 800 tys. 

zł., dlatego robiliśmy to etapami. 

W naszym powiecie gminy wspólnie 
ze starostwem robią co mogą, wg swo-
ich możliwości. Oczywiście +nansowych. 
Szukane są  środki zewnętrzne przez 
wszystkich zainteresowanych remontem 
i budową dróg. Mamy jednak drogi wo-
jewódzkie, które są nie najlepiej ocenia 
przez zmotoryzowanych, Wspomnę 
odcinek Międzyrzecz – Pieski i dalej w 
kierunku Sulęcina. Powiatowy Zarząd 
Dróg zajmuje się również wycinką 
drzew, ale to osobny temat 

Rozmawiał  
LECH MALINOWSKI 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZW LOK 

Odbyło się 1 grudnia w Pensjonacie 
Pod Strzechą nad jez. Głębokie. Rolę go-
spodarza pod nieobecność prezesa  ZP 
LOK w Międzyrzeczu, pełnił Leszek Nie-

dzielin, sekretarz tegoż zarządu. Na obra-
dy przybyli zaproszeni prezesi wszystkich 
zarządów powiatowych w wojewódz-
twie. Obrady Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Ligi Obrony Kraju otworzył 
Maciej Szykula – prezes Lubuskiej Orga-
nizacji LOK. Przywitał obecnych, następ-
nie głos przekazał Zdzisławowi Chude-

mu – sekretarzowi ZW LOK. Ten odczytał 
akty przyznania Medalu Pamiątkowego 
LOK w 100.lecie odzyskania Niepodległo-
ści – czterem członkom oraz odznaczenie 
medalem KŻR LOK. Odznaczenia przyznał 
ZG LOK w Warszawie (płk rez. Jerzy Sala-

mucha – prezes stosowne dokumenty 
podpisał). 

Przepięknie wykonany, barwie ema-
liowany medal, z napisem – Obrona Oj-

czyzny jest największym obowiązkiem każ-

dego obywatela – na rewersie otrzymali: 
Jan Mołodczak, Andrzej Smukała, Ma-

ciej Szykuła i Zdzisław Chudy. 
Brązowy Krzyż „ Za Zasługi Dla Klu-

bów Żołnierzy Rezerwy” został wręczony 
Lechowi Malinowskiemu. Legitymacja 
nosi numer 1000/2018. Odznaczenie 

zostało przyznane w lutym, jednak nie 
było okazji, aby go uroczyście wręczyć. 

Po gratulacjach i uściskach dłoni, ty-
powych dla takich momentów przyszedł 
czas na obrady prezydium. Zdzisław 

Chudy, sekretarz wojewódzki bardzo 
obszernie w liczbach przedstawił działa-
nia wszystkich zarządów i klubów LOK w 
województwie. Liczny odnośnie przepro-
wadzonych akcji, szkoleń, imprez okolicz-
nościowych i zrealizowanych celów są 
imponujące. Prezes wojewódzki przed-
stawił plan działania organizacji na 2019 r. 
W szerokiej dyskusji, bo przecież proble-
mów nie brakuje, szczególnie +nanso-
wych swoim głosem doradczym służył 
Andrzej Smukała – dyrektor Biura Zarzą-
du Wojewódzkiego LOK. 

– W województwie lubuskim mamy 13 

kół powiatowych – mówi Maciej Szykuła. – 
Skupiają one 2514 członków. Jest to wiary-

godna liczba, ponieważ bardzo rzetelnie 

sprawdzamy opłaty składek. Nie mamy 

tzw. martwych dusz. Młodzież garnie się do 

sportów obronnych, stąd mamy kluby i 

koła strzeleckie, również sztuk walki. W 

województwie działają kluby modelarskie i 

krótkofalowców. Mamy kilka dobrze wypo-

sażonych strzelnic. Wspiera nas od lat 

Urząd Marszałkowski za co jesteśmy 

wdzięczni. 

Wakacje czy Ferie z LOK-iem w wielu 
ośrodkach cieszą się znacznym zaintere-
sowaniem. Na wszystko są potrzebne 
środki. Kilkanaście lat temu działalność 
gospodarczą oddzielono od działalności 
statutowej. Wynajem własnych pomiesz-
czeń czy prowadzenie nauki jazdy nie 
przynoszą dochodów na poziomie po-
wiatu czy województwa. Pomoc +nanso-
wa gmin czy powiatów jest dla tej organi-
zacji bardzo ważna. Warto wiedzieć, że 
Liga Obrony Kraju zajmuje się również 
wychowaniem patriotycznym. Kiedyś 
prowadzono akcje pn. Polska leży nad 

Bałtykiem, obecnie tematem przewod-
nim jest Historia wybrzeża polskiego, sze-
roko pojęta, uwzględniająca rozwój że-
glarstwa, marynarki wojennej i handlo-
wej. Dziś nie ma już klubów żeglarskich 
LOK w województwie. Były takowe m.in. 
w Sławie czy Międzyrzeczu. Ale to już 
inna historia.   

(red) 
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Spektakl słowno-muzycz-
nym o patriotycznym charak-
terze „Różne drogi do wolno-
ści”. Prapremiera 13 listopada  
w MCK w Gorzowie i premiera 
14 listopada  2018 r. w Między-
rzeckim Ośrodku Kultury w 
Międzyrzeczu. Spektakle roz-
poczynały się odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego. Na-
stępnie przedstawiałem ogól-
ne informacje o projekcie, po 
czym spektakl rozpoczynał się 
i trwał ciągiem. Wystąpili ucz-
niowie SP-1 w Międzyrzeczu z 
Oddziałami Sportowymi, ucz-
niowie, absolwenci  i nauczy-
ciele Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Międzyrze-
czu.  

Śpiewały: Julia Szymańska 
„Tam wszędzie jest moja oj-
czyzna”, „Jest takie miejsce”, 
Małgorzata Orzłowska i Mar-

ta Plewa fortepian - „Rota”, 
„Ojczyzna” z repertuaru Marka 
Grechuty, Kalina Tomysek - 
,,Orzeł biały”, „Dziewczyna z 
granatem”. Przemysław Koj-

tych  akompaniował na forte-

pianie i tworzył muzyczne tło. 
Na zakończenie akompa-

niując na gitarze wspólnie z 
widownią wykonaliśmy pieśń 
pt. Piechota”. 

Barwne widowisko o pa-
triotycznym charakterze z 
piękną narracją podkreśloną 
odpowiednim doborem świa-
tła – cienia, przeznaczone było  
dla młodzieży szkół podstawo-
wych i średnich w Gorzowie 
Wlkp. i Międzyrzeczu. Przed-
stawienia były  mocnym punk-
tem obchodów święta Nie-
podległości. Wpisały się w 
rocznicowe obchody święta 
niepodległości.  

Stowarzyszenie Lubuski 
Weekend Gitarowy składa 
serdeczne podziękowania za 
pomoc w organizacji projektu 
dla  osób i instytucji. Dyrekcji, 
gronu pedagogicznemu licz-
nych szkół na terenie Między-
rzecza i Powiatu Międzyrzecz. 
Także Gorzowa Wlkp. Dyrekcji 
Szkoły  Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu, Dyrekcji Miejskiego 

Centrum Kultury w Gorzowie i 
Międzyrzeckiego Ośrodku 
Kultury w Międzyrzeczu.  Pa-
tronat medialny objęli: TVP3 
Gorzów Wlkp., Portal Społecz-
nościowy Ziemia Międzyrzec-
ka. Lubuski Kurator Oświaty   

Spotkała mnie miła niespo-
dzianka w Międzyrzeczu. Za-
rząd Sejmiku Województwa 
Lubuskiego odznaczył mnie 
odznaką „Zasłużony dla Woje-
wództwa Lubuskiego” za cytu-
ję : Był założycielem Stowarzy-
szenia Lubuski Weekend Gita-
rowy, organizację licznych 
koncertów, m.in. Lubuski 
Weekend Gitarowy, Letnie 
Koncerty Organowe w Mię-
dzyrzeczu. Świąteczne Koncer-
ty dla Rodzin.... Czułem się 
wzruszony ta nominacją. 

Prace nad projektami trwa-
ły kilka miesięcy. Honorowy 
Patronat Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego Elżbiety 

Anny Polak. 

 
Z MUZYCZNYM POZDROWIENIEM - 

ZDZISŁAW MUSIAŁ  

Spektakl ze Spektakl ze   
słowemsłowem, ,   

muzykąmuzyką    

i i światłemświatłem……  

Kameralna wystawa 

20 listopada w Bibliotece 
Publicznej w Międzyrzeczu od-
był się wernisaż kilkudziesięciu 
prac uczestników XXII Olimpia-
dy Rękodzieła Artystyczno-
Użytkowego. Niewielka wysta-
wa i kameralny nastrój. 

Korzystamy z gościnnych 

progów biblioteki w ramach 

współpracy z MOK – mówi An-

na Kwiecińska, dyrektor mię-
dzyrzeckiego DPS. – Prace na-

grodzone podczas olimpiado-

wych zmagań są zawsze w póź-

niejszym terminie prezentowa-

ne lokalnej społeczności, która 

wchodząc w progi biblioteki 

musi przejść obok wystawy, i 

zapewne wielu zainteresuje się 

wystawionymi tu pracami. 

Wystawione prace są najwy-
żej ocenionymi przez olimpijskie 
jury. Na wystawie są również 
barwne fotogra+e, bowiem naj-
wyżej ocenione kulinarne sma-
kowitości dawno zostały zjedzo-
ne. Prace są prezentowane te-
matycznie i faktycznie przycią-
gają wzrok. Ich autorami są oso-
by niepełnosprawne, które mają 

talent i potra+ą za pomocą swej 
wyobraźni i pracy rąk wyczaro-
wać wspaniale rzeczy. 

Cieszymy się, że możemy 

poprzez tą kameralną wystawę 

pokazać swoje, nasze możliwo-

ści – mówi Beata Romanow-

ska, kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej – Reprezen-

tatywna grupa prac oddaje sens 

pracy z niepełnosprawnymi. 

Dla tych, którzy byli najbar-
dziej zaangażowani w przygo-
towaniu olimpiady, między-
rzecki DPS ufundował upomin-
ki. Otrzymali je: Marzena Gór-

ska, Robert Cwener, Marcin 

Moskwa, Filip Kwieciński, 
Przemysław Sokołowski i 
Marcin Mazurkiewicz. 

Spotkanie integracyjne 
autorów prac, instruktorów-te-
rapeutów oraz zaproszonych 
gości zwieńczyło sympatyczny 
wernisaż. Były napoje i słodko-
ści oraz pokaz zdjęć (m.in. me-
go autorstwa) dokumentują-
cych olimpijskie zmagania 

 

LECH MALINOWSKI 
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Virtuti przyznane  
zostanie dzieciom  
z naszego podwórka 

… Krzyż Virtuti Militari przyznany 

zostanie wszystkim dzieciom z naszego 

podwórka – śpiewała mała Kamila To-
mysek, jako jedna z występujących w 
koncercie z okazji 100. Lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Przej-

mująca pieśń o udziale dzieci w wal-
kach o Polskę. I o tym, że nie powinny 
one, dzieci, być dopuszczane do 
okropności zabijania… i patrzenia na 
śmierć… (Nikt nie chciał, żeby dzieci 

walczyły, ale też nikt nie umiał ich po-

wstrzymać… Orły sprzedane były, zbyt 

tanie i zbyt drogie)… (Polska) pieśń o 
o-arach cywilnych, o matkach, które 
próbowały chronić. Także uniwersalne 
doświadczenie człowieka, we wszyst-
kich wojnach. Wspomnienia dziecięce, 
które nie powinny mieć miejsca, takie 
jak – zapamiętane przekazem pokoleń 
– przerażenie wojną… Kalinka śpiewała 
na jednej frazie, jednej nucie – przejmu-
jące wysokie crescendo, bardzo dorosły, 
ludzki dramat, trauma wojenna sprzyja 
szybkiemu dojrzewaniu, dziećmi wojny 
jesteśmy wszyscy – poprzez narodowe 
doświadczenia historii.  

Konkurs Pieśni Patriotycznej i Reli-
gijnej w wykonaniu dzieci i młodzieży z 
okolicznych szkół. Przekaz dziecięcy… 
Dzieci o dzieciach i dorosłych, dla siebie 
i innych dzieci… O wadze doświadczeń 
walki w czasach, kiedy Polski nie było. 
Ku pamięci tych zdarzeń. W 100. Lecie 
ponownego odzyskania bytu państwo-
wego, wielką rocznicę Polaków, pamięć 
ta jest zaszczepiana najmłodszemu 
pokoleniu. Teraz, kiedy cieszymy się z 
niepodległej Ojczyzny. 

 Wrzosy i -olety na Ołtarzu w 
kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu. 
Palące się lamki. Logo głównych orga-
nizatorów: „Jedynka Szkoła Podstawo-
wa nr 1 z oddziałami sportowymi”. Go-
spodarz obiektu ks. kan. Paweł Tokar-
czuk powitał gości. Chwilę potem zrobił 
to burmistrz Remigiusz Lorenz. W ła-
wach dzieci i młodzież ze szkół. Biało-
czerwone kotyliony wpięte w klapy 
ubrań.  

 Najmłodsze dzieci szkolne zain-
tonowały Hymn Państwowy. Słyszałam 
za plecami głośny śpiew dziecięcy w 
ławach. Wystąpiły ich koleżanki i kole-
dzy, w dwóch grupach wiekowych: 
klasy IV – VI i w kategorii klas VII – VIII i 
klasy III gimnazjalnej. Wspomniana 
Kalina Tomysek („Orzeł biały”), Jaśmina 
Schindler, Regina Klimaszewska, Julia 
Jędraszak – z akompaniamentem gita-
ry, Julita Lisiecka, Julia Szymańska, Zu-
zanna Czapczyk, Jolanta Skoczylas, 
Bartosz Zimniewicz – wykonał, akom-
paniując sobie na gitarze, starą „Pieśń 

Konfederatów Barskich”. Śpiewano zna-
ne pieśni, jak „Biały krzyż”, „Dziewczyna 

z granatem” i inne, starannie wykonane.  
 W przerwie obrad Kapituły Kon-

kursowej wystąpił zespół „Via Licis”; 
dziewczyny z akompaniamentem gita-
ry, mające w repertuarze różne pieśni.  

W imieniu jury Komendantka Hufca 
ZHP Międzyrzecz hm Maria Sobczak-
Siuta ogłosiła wyniki Konkursu. W 
pierwszej grupie klas IV-VI dwa pierw-
sze równorzędne miejsca zdobyły: Ka-
mila Tomysek i Julia Lisiecka, drugie 
miejsce – Julia Jędraszak. W drugiej 
kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum – 
dwa pierwsze miejsca przyznano Julii 
Szymańskiej i Bartoszowi Zimniewiczo-
wi, drugie miejsce – Reginie Klimaszew-
skiej. Wszyscy uczestnicy Konkursu 
Pieśni Patriotycznej i Religijnej z okazji 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
otrzymali upominki.  

IWONA WRÓBLAK 
iwona-wroblak.blogspot.com 
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Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości 

Zwycięzca  

Biegu Niepodległości 

Odbył się z inicjatywy Klu-
bu Biegacza „Piast” w Między-
rzeczu (Zbigniew Kolis – pre-
zes). Wystartowano (jak w 
całym kraju zresztą) 11 listopa-
da o godz. 11:11. Dystans 10 
km pokonało 78 zawodników 
płci obojga. Reprezentowali 
oni m.in. kluby: Kania Team 
Santocko, Miłośników Biega-
nia Międzyrzecz, Muszka Team 
Międzyrzecz, JCC Międzyrzecz, 
Sansebiegam Bledzew, AFN 
Running Team Międzyrzecz, 
Dzikie Dziki Gorzów, Biegam 
bo lubię Bobowicko, Reskju-
tim Międzyrzecz, Gorzowskie 
Bieganie Czwartkowe, GMBT 
Amator Gorzów, Sulechowska 
Grupa Biegowa, Wachowicz 
Team Międzyrzecz, Zabiegany 
Sulechów, Balda Przyprostna, 
BBL Gorzów, Strzelecka Biega-
jąca Czarownica Strzelce Kra-
jeńskie, Leciej Team Gorzów, 
Diabeł Świebodzin, Zalatane 
Międzyrzecz, OSP Kłodawa i 
KB Piast Międzyrzecz.  

Zwyciężył Mariusz Nowak 
z Różanek, rocznik 1989, z 
czasem 36:48. Daniel Pigłow-

ski z Santocka był drugi 
(37:00), trzecim na mecie był 
międzyrzeczanin Marcin Ant-

czak (37:45). Zawodnicy wbie-
gając na stadion musieli  prze-
biec 400 metrów aby zakoń-
czyć bieg pod dmuchanym 
Łukiem Triumfalnym i otrzy-
mać unikatowy, pamiątkowy 
medal. Biegnący prezes KB 
Piast – Zbigniew Kolis, upla-
sował się na 9 miejscu z cza-
sem 39:31.  

Wśród kobiet najlepszymi 
były: Monika Walentynowicz 

z Gorzowa ((45:13), drugą Bo-

żena Borkowska z Sulechowa 
(45:35), trzecią – Katarzyna 

Tomczak z Sulechowa (46:27). 
Kompletne wyniki z podzia-
łem na kategorie wiekowe na 
stronie internetowej KB Piast. 

Organizator po  zakończe-
niu biegu Open, przeprowa-
dził biegi dla dzieci i młodzie-
ży. Przedszkolaki biegły na 111 
m., dziewczynki (10) i chłopcy 
(14) osobno. Eliza Kwiatkow-

ska była najszybsza, a Karol 

Mazurek wśród chłopców. 
Biegały dzieci młodsze na dy-
stansie 152 m. Najlepszymi 
byli Angelika Prusikowska i 
Patryk Rembas. Dzieci starsze 

na dystansie 1111 m (zwy-
cięzcy: Karolina Wolniewicz i 
Mateusz Łukaszyk. Młodzież 
na dystansie 1918 m. Pierwszy 
na mecie był Łukasz Dziubiń-

ski. W tym biegu starowało 17 
zawodniczek i zawodników. 

 
Zawody wspomagał MO-

SiW (Grzegorz Rydzanicz – 
dyrektor osobiście prowadził 
za pomocą mikrofonu komen-
tarz). Wiceprezes KB Piast 
Krzysztof Kochan, przekazy-
wał ciekawe informacje nt. 
poszczególnych zawodników. 
Bieg Niepodległości uzupeł-
niony akcentem uczestnictwa 
najmłodszych jest dobrym 
pomysłem. Dzieci zostały na-
grodzone i co ważne, brały 
czynny udział w obchodach 
Święta Niepodległości. A tak 
na marginesie, to na stronach 
internetowych KB Piast zabra-
kło informacji z jakich placó-
wek przedszkolaki i uczniowie 
byli.  

LECH MALINOWSKI 



Nr 12(56)2018   12 grudnia 2018 12 

Czujka na straży  

Twojego bezpieczeństwa 

Na terenie KP PSP w Między-

rzeczu odbyły się spotkania st. 

bryg. Marka Harkota – Komen-

danta Powiatowego Państwo-

wej Straży Pożarnej z dziennika-

rzami lokalnych mediów i admi-

nistratorami budynków miesz-

kalnych w ramach ogólnopol-

skiej kampanii edukacyjno-

informacyjnej na temat zagro-

żeń związanych z możliwością 

powstawania pożarów w 

mieszkaniach lub domach jed-

norodzinnych oraz zatruciem 

tlenkiem węgla. 

 

– Okres jesienno-zimowy jest 

szczególnie niebezpieczny z uwa-

gi na ryzyko powstawania poża-

rów – mówi M. Harkot. – Najczę-

ściej dochodzi w nich w wyniku 

wad lub niewłaściwej eksploata-

cji urządzeń grzewczych, elek-

trycznych i gazowych. W tym 

samym okresie odnotowywany 

jest także wzrost zatruć tlenkiem 

węgla, zwanym cichym zabójcą. 

Czad bo o nim mowa oszukuje 

zmysły. Nie widać go, nie słychać 

i nie czuć. 

 

Objawami o jego obecności 

może być przyspieszona czyn-

ność serca, osłabienie, ból gło-

wy, duszność i senność. Należy 

Natychmiast przewietrzyć miesz-

kanie, ewakuować współmiesz-

kańców, wyjść na zewnątrz, we-

zwać straż pożarną i zasięgnąć 

porady lekarskiej. 

 

Czad czyli tlenek węgla po-

wstaje podczas procesu niecał-

kowitego spalania materiałów 

palnych. Ma silne właściwości 

toksyczne, jest lżejszy od po-

wietrza, gromadzi się głównie 

pod suJtem. Jest bezbarwny, 

bezwonny, pozbawiony sma-

ku. Czad blokuje dostęp tlenu 

do organizmu poprzez zajmo-

wanie jego miejsca w hemo-

globinie (czerwonych krwin-

kach), powodując przy długo-

trwałym narażaniu śmierć. 

 

Głównym źródłem zatruć 

jest niesprawność przewodów 

kominowych, wentylacyjnych i 

dymnych. Wadliwe działanie 

może wynikać z nieszczelności, 

braku konserwacji, w tym 

czyszczenia, wad konstrukcyj-

nych, niedostosowanie syste-

mu wentylacji do standardów 

szczelności stosowanych okien 

i drzwi. 

 

Zgodnie z przepisami w 

obiektach gdzie odbywa się 

proces spalania paliwa ciekłe-

go lub gazowego usuwać nale-

ży zanieczyszczenia z przewo-

dów dymnych i spalinowych: 

 

– cztery razy w roku w do-

mach opalanych paliwem sta-

łym (np. węglem, drewnem), 

– dwa razy w roku w do-

mach opalanych paliwem cie-

kłym lub gazowym, 

– co najmniej raz w miesią-

cu od palenisk zakładów zbio-

rowego żywienia i usług ga-

stronomicznych, 

– co najmniej raz w roku 

należy usunąć zanieczyszcze-

nia z przewodów wentylacyj-

nych. 

Zmniejsz ryzyko – zamon-

tuj czujkę tlenku węgla. To 

Twój mała inwestycja w duże 

bezpieczeństwo !                (LM) 

Finał GP LZBS 

Brydż sportowy ma swoich 

zagorzałych zwolenników, choć 

nie jest sportem widowisko-

wym. 1 grudnia w Pensjonacie 

Pod Strzechą nad jez. Głębokim 

odbył się Jnał wojewódzki – 

Grand Prix Lubuskiego Związku 

Brydża Sportowego. 

– Dzisiejszy turniej jest )na-

łem 10 turniejów i skupia najlep-

szych zawodników naszego 

okręgu jak i zachodniopomor-

skiego – powiedział Grzegorz 

Pogodziński, sędzia państwo-

wy z Gorzowa Wlkp. – Dystans 

45 rozdań. Zawody będą prowa-

dzone w tzw. Systemie barometr, 

co oznacza, że wszystkie pary w 

tym samym czasie będą grały te 

same rozdania. Na bieżąco dane 

są zapisywane na, urządzeniach 

elektronicznych Bridgemate 

zwanych pierniczkami, te z kolei 

są przekazywane do komputera, 

dlatego z chwilą zakończenia 

rozdania mamy gotowe wyniki. 

Startowało 16 par reprezen-

tujących kluby z województwa 

lubuskiego i zachodniopomor-

skiego, m.in. Instalko SBS Mię-

dzyrzecz. TraJł się również za-

wodnik z TERMOCHEM CHEMIK 

Puławy.  

Pierwsze miejsce zajęła para: 

Andrzej Libera (Ziel-Bruk Zielo-

na Góra) i Artur Pomaranski 

(TERMOCHEM CHEMIK Puławy), 

Drugie miejsce: Ryszard Sako-

wicz (Ilianka 1 Rzepin) i Andrzej 

Jeleniewski ( (AD Szczecin). 

Trzecia lokata: Bolesław Onysz-

czuk (Instalko 2 SBS Między-

rzecz) i Andrzej Rękosiak (WDK 

Bez Atu Wolsztyn). 

Międzyrzecki klub Instalko 

wystawił silną reprezentację: 

Maciej Arnold i Tadeusz Ko-

walicki (V miejsce); Łukasz 

Frąckowiak i Arkadiusz Ara-

nowski (VIII miejsce); Dariusz 

Kwiatkowski i Andrzej Par-

monik (11 miejsce). Turniej 

sędziowali: Wiesław Skowron 

Grzegorz Pogodziński 

Brydż sportowy inaczej 

brydż porównawczy (ang. du-

plicate bridge) – to odmiana bry-

dża, w której dzięki specjalnej 

organizacji rozgrywek poszcze-

gólne rozdania rozgrywane są 

na wielu stołach przez różnych 

graczy. Wynik osiągnięty przez 

jedną parę graczy porównywany 

jest z wynikami innych par roz-

grywających to samo rozdanie z 

tym samym układem kart. Koń-

cowy wynik rozgrywek ustalany 

jest na podstawie tego porów-

nania. Zatem osiągnięte rezulta-

ty nie zależą od jakości otrzyma-

nej karty, ale od sposobu jej wy-

korzystania, czyli od umiejętno-

ści graczy. W ten sposób elimi-

nowany jest czynnik szczęścia 

związany z przydziałem kart i 

stwarzane są warunki do współ-

zawodnictwa sportowego. 

LECH MALINOWSKI 
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Pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023 
20 listopada br. w sali narad ratusza w Międzyrzeczu odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023. Nowo wybrani radni oraz burmistrz  złożyli uro-

czyste ślubowanie. Wybrani zostali również przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz składy komisji Rady Miejskiej. Przewodniczącą została Katarzyna Budych, a wice-

przewodniczącymi Elżbieta Jarmolińska oraz Andrzej Chmielewski. 

Adoptuj 

psa 
Wszystkich, którzy 

chcieliby podaro-

wać im dom prosi-

my o kontakt  

pod numerem tel. 

95 742 69 85  

– Urząd Miejski  

w Międzyrzeczu. 

Sunia w wieku 

około  

8 lat , maści 

czarno-białej, 

łagodna,  

przyjaźnie 

nastawiona 

do ludzi  

i innych psów. 

Pies w wieku około 7 lat , maści 

czarno-brązowej, łagodny, przyjazny 

do ludzi, chętny do zabawy. 

Pies w wieku 

około 4 lat, 

maści brązo-

wo-czarnej, 

posłuszny, 

łagodny,  

przyjazny. 
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W Radiowej Jedynce  
o Międzyrzeczu 

24 listopada nasze miasto odwiedziła Radiowa Jedynka ze swoim wozem transmisyj-
nym. Tego właśnie dnia Międzyrzecz był bohaterem programu Romana Czejarka  
pt. „Jedyne takie miejsce”. O niesamowitych miejscach i zabytkach naszej gminy, ale 
również o sporcie, przyrodzie i imprezach opowiadali wspaniali goście. Posłuchajcie 
sami audycji na stronie Polskiego Radia. 
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100. rocznica  
Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu 

W naszym mieście 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości międzyrzeczanie świętowali dwa dni. 10 listopada, w wigilię Święta Niepodległości, burmistrz Remi-
giusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Skrzekiem, dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tablica powstała z inicjatywy radnego Grzegorza Skrzeka. Następnie na placu przy Pomniku Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego odbył się capstrzyk wojskowy, w którym licznie uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, szkół, instytucji oraz mieszkańcy całej gmi-
ny. Przybyłych gości przywitał burmistrz, który wraz z delegacją Młodzieżowej Rady Miejskiej odczytał okolicznościowe przemówienie. Po apelu pamięci i salwie hono-
rowej delegacje złożyły kwiaty. Obchody przy pomniku zakończyła uroczysta de2lada kompanii honorowej i pocztów sztandarowych, która poprowadziła przed pomnik 
gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, gdzie złożone zostały kwiaty. 

W drugim dniu obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, burmistrz uczestniczył w uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Tuż po 
mszy św., ulicami naszego miasta przeszedł barwny, biało-czerwony korowód, który na czele z orkiestrą dętą poprowadził międzyrzeczan na plac przy dworcu PKP. 
Kulminacyjnym momentem obchodów rocznicowych była  Inscenizacji Batalistyczno-Historyczna pn. ,,Powstanie Wielkopolskie", podczas której każdy z widzów mógł 
przenieść się w dawne czasy, poczuć historię i osobiście przeżyć wzruszające chwile zwycięstwa. Piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu międzyrzeckiej młodzieży do-
pełniły historycznego klimatu imprezy, a ciepła grochówka rozgrzała uczestników oraz przybyłych widzów.                                                                                          UM 


