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Nauczyciele docenieni i nagrodzeni
przez władze miasta

Uczestnicy i organizatorzy uroczystości.

Najlepsi naucz yciele gminnych szkół
podstawowych i przedszkoli otrzymali nagrody burmistrza Remigiusza Lorenza. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej władze miejskie
uhonorowały najlepszych dyrektorów i naucz ycieli z podlegających gminie szkół
podstawowych i przedszkoli. Uroczystość odbyła się w sali kinowo-widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. W imieniu
burmistrza Remigiusza Lorenza nauczycielom

podziękowała i złożyła gratulacje jego zastępczyni Agnieszka Śnieg.
Pierwszą odsłoną uroczystości było wręczenie nominacji nauczycielkom, które awansowały na wyższe stopnie zawodowe. W czasie drugiej A. Śnieg wręczyła kwiaty, drobne
upominki i listy gratulacyjne nauczycielom
nagrodzonym przez R. Lorenza.
Organizatorzy gali nie zapomnieli o związkowcach i oświatowych urzędnikach. .

Zastępczyni burmistrza
podziękowała Danucie
Matli, która kieruje
lokalnymi strukturami
Związku Nauczycielstwa
Po l s k i e g o, An d r ze j ow i
Kaczmarkowi z nauczycielskiej "Solidarności"
oraz dyrektorce Gminnego
Zespołu Oświaty Izabeli
Korejwo.
- Dziękuje także wszystkim pracownikom placówek oświatowych z naszej
g m i n y o r a ż ż y c z ę Wa m
wsz ystkiego najlepszego
w życiu osobistym i zawodowym - mówiła A. Śnieg.
Gratulacje i życzenia złożył nauczycielom
także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Chmielewski. Artystycznymi przerywnikami gali były występy młodych piosenkarek i muzyka ze Szkoły Nauki Śpiewu
i Gry na Instrumentach "Muzyczny Zakątek",
prowadzonej przez międzyrzeczankę Ewę
Witkowską.

Finał Lubuski
Piłki Nożnej Kobiet
w Międzyrzeczu
str. 6

Mistrzostwa
gminne szkół
podstawowych
w lekkiej atletyce
str. 8

Medjugorie
oczyma
pielgrzyma (1)
str. 10

Madagaskar
(ostatni odcinek)
str. 12
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Titanic tonie, orkiestra klakierów gra

KĘSZYCA LEŚNA 19
sprzedam 143m²
8 pokoi, korytarz
2 piwnice. Do remontu.

tel. 885 282 811
Władysław Brzeszcz

Oglądając i słuchając wystąpienia polityków władzy
i jej akolitów widać ich
zacietrzewienie i szukania
wszędzie winnych za wyjątkiem siebie. Ale to jeszcze
nic. Mają pełne usta frazesów
odnośnie ponownego
wygrania wyborów i to budzi obawy o ich zdrowie.
Zapewne po przegranych
wyborach wielu od słusznej

i nie partyjnej sprawiedliwości ale rzetelnej prokuratury i sądów - ucieknie do zakładów zamkniętych. Choć na
Antka od tajnych wybuchów - czekają zarówno we
Wronkach jak i Tworkach.
Od początku wojny w Ukrainie przedstawiciele rosyjskiego korpusu dyplomatycznego są ignorowani
przez polskie władze. Dotyczy to nie tylko rozmów na
tym szczeblu, ale i zaproszeń
na o cjalne wydarzenia.
Ta niepisana zasada dotyczy
także funkcjonowania innych korpusów. Wyłamał się
z tego abp nuncjusz apostolski w Polsce, który zdecydował się zaprosić na przyjęcie
w siedzibie nuncjatury przy
alei Szucha w Warszawie
rosyjskiego ambasadora.
Prawdziwy skandal. Zaprosił
na przyjęcie człowieka z Moskwy. Rzecznik polskiego
MSZ mówi o zapraszaniu
“zbrodniarzy do stołu". Watykan ma od dawna politykę
nieangażowania się w kon ikty, jednak nie tak do końca
jak się okazuje.
.
Mówiąc o wojnie w Ukrainie Biskup Rzymu stwierdził,
że uderza go osobiście jej
okrucieństwo. Po chwili dodał, że to nie naród rosyjski
prowadzi wojnę lecz
najemnicy. Hm... owszem są i
tam najemnicy ale też
rosyjskiego pochodzenia. A
regularne oddziały to ogólnie rzecz biorąc złożone są
z rdzennych Rosjan i narodów

wchodących w skład federacji
rosyjskiej. Już raz czy dwa
Papież zabrał głos w kwestii
wojny, co wywolało wiele
kontrowersji, nawet wśród
kleru, teraz ponownie potwierdził swą niewiedzę. Na
koniec zaapelował do dziennikarzy, aby byli pacy stami.
Nie sprecyzował jakiego nurtu. Pacy zm można podzielić
na różne nurty: część z nich
w yraża aprobatę wobec
niektórych wojen (np. wojny
obronnej), inne natomiast
charakteryzują się jednolitym
stosunkiem do każdej wojny,
niezależnie od jej przyczyny. Ciekawe jaka będzie
o cjalna interpretacja jego
słów? Chyba czas na emeryturę wzorem poprzednika.
Zaangażowanie samorządów w dystrybucję węgla
z całą pewnością ułatwi lub
zwiększy dostępność surowca,
ale to nie rozwiąże kluczowego problemu. W wielu przypadk ach jest tak, że do
niektórych miejsc w Polsce
węgiel nie dojechał a ten,
który dojechał, nie pali się.
On się nadaje do spalenia
w wielkich elektrowniach,
w kotłach energetycznych, a
nie w domowych piecach.
Przedsiębiorca z Wielkopolski,
o którym pisały media, kupił
węgiel z Australii i on jest
bezużyteczny, bo się nie pali.
Filmiki są w sieci. Pamiętajmy także, że samorządy kupią węgiel za 1,5 tys. zł, a za
pozostałe 500 zł będą musiały s nansować koszty

składowania i dystrybucji oraz
całą linię sprzedażową. I nie
wiem, czy te 500 zł pokryje
wszystkie koszty, które muszą
ponieść samorządy. To jest
desperacja rządu. PiS wie, że
rządowe sposoby dystrybucji
zawiodły: kolej nie daje rady
roz wieźć węgla, rmom
prywatnym zajmującym się
węglem nie dać zarobić...
Wojskowi (nie politycy) są
zachwyceni naszymi haubicami Krab w wojnie w Ukrainie, a megalomański Paszczak kupuje haubice w Korei
Płd. W ramach walki o prymat
szef MON zdecydował o budowie muru czy innej zapory
na granicy z enklawą kalingradzką. To kto w końcu rządzi w tym kraju? Spotkania pomijające Pinokia, samodzielne
decyzje poza jego wiedzą
świadczą o frakcyjnych walkach
na szczycie. Titanik tonie.
Samozwańczy Naczelnik
Państwa obraził kobiety w
kwestii "dawania w szyję".
Zapewne inne ciekawostki
savoir-vivre prezesa wkrótce
się pojawią. Zresztą poziom
wiarygodności jego słów na
cyrkowych spędach
wybrańców klakierów, zbliżo-

ny jest do Pinokia. Stetryczały
pustak jak gawiedź o nim
mówi, Nie znający życia, nie
robiący zakupów i żyjący na
koszt podatników od wielu,
wielu lat - sam w sobie jest
enklawą wszystkich plag jakie
na nas spadają.
.
Przykład korupcji politycznej jakim jest muzyk Kukiz
i jego ostatnie podrygi potwierdza, że tonący się
brzytwy chwyta. Fałsz i czasami wręcz chamstwo podczas wystąpień doradcy Rezydenta jakim jest Zubertowicz też skłania uwagę
ku tonącemu okrętowi.
.
N iebawem do K ataru
polecą polscy kopacze piłki
na klasyczny polski tryptyk:
m e c z o t w a rc i a , m e c z o
wszystko i mecz o honor...

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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BIURO

KRYSTYNY SIBIŃSKIEJ
W MIĘDZYRZECZU
Pod koniec października w Międzyrzeczu otwarto biuro poselskie
Krystyny Sibińskiej.
.

Co cieszy mieszkańców Kęszycy Leśnej? Nowa sala wiejska!
Mieszkańcy Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza czekali na ten dzień od
blisko 30 lat. Przy boisku otwarto salę wiejską, w której odbywać się będą
spotkania sołeckie, rozmaite imprezy i zajęcia dla dzieci. - Będziemy zabiegać o dotacje na kolejne takie sale w innych wioskach naszej gminy - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
‚
Świetlica otwarta została w sobotę, 15 października, w obecności
mieszkańców Kęszycy Leśnej oraz licznych gości - m.in. zastępców burmistrza Agnieszki Śnieg i Tomasza Markiewicza, radnych na czele
z przewodniczącą miejskiego parlamentu Katarzyną Budych, sołtysów
i byłego mieszkańca wsi Pawła Jeziorskiego, którego rma wybudowała przestronny i funkcjonalny obiekt. Przywitał ich burmistrz Remigiusz
Lorenz, który złożył gratulacje sołtysowi Andrzejowi Paszkowskiemu
i mieszkańcom sołectwa. Zaznaczał, że nowa salę będzie wizytówką Kęszycy Leśnej.
- Sąsiaduje z boiskiem Orlik, placem zabaw dla dzieci i plenerową siłownią. Będzie sercem życia społecznego i kulturalno-rekreacyjnego wsi
- mówił burmistrz. - Jak tylko ogłoszone zostaną konkursy na podobne
obiekty, natychmiast będziemy składać wnioski o dotacje na wybudowanie podobnych sal w innych wioskach naszej gminy.
‚
Burmistrz Remigiusz Lorenz wręcza symboliczny klucz do Sali sołtysowi Andrzejowi Paszkowskiemu

cd str 4
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Jubileusz stowarzyszenia z tortem i ryngrafem
od burmistrza Remigiusza Lorenza
obchody jubileuszu. Koleją był natomiast ryngraf
w kształcie gitary, wręczony jego prezesowi
Zdzisławowi Musiałowi przez zastępcę burmistrza - Agnieszkę Śnieg. Niech będzie dowodem uznania za promowanie muzyki wśród
Dyrektorka MOK Ewelina Izydorczyk-Lewy sekretarz
mieszkańców naszej gminy i powiatu - mówiła.
Urzędu Miejskiego Anna Sawka i wiceburmistrza
Obchody jubileuszu stowarzyszenia odbyły
Agnieszka Śnieg ze Zdzisławem Musiałem.
się 21 października w sali wystaw Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i były kolejnym, drugim
Ufundowany przez burmistrza Remigiusza już akordem cyklu imprez muzycznych o tej
Lorenza pyszny tort był słodką niespodzianką samej nazwie - Lubuski Weekend Gitarowy.
obchodów dziesięciolecia Stowarzyszenia Lubuski
Do gratulacji i podziękowań przyłączyły się
Weekend Gitarowy. Burmistrz objął patronatem

m.in. obecne na uroczystości sekretarz Urzędu
Miejskiego Anna Sawka i dyrektor MOK Ewelina
Izydorczyk-Lewy. Uczestnicy mogli m.in.
obejrzeć plakaty z różnych edycji imprez, rozmaite trofea prezesa i pamiątki.
‚
Stowarzyszenie od 10 lat organizuje w
Międzyrzeczu i pobliskich gminach rozmaite
wydarzenie muz yczne. Jego prezes jest
nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej
I Stopnia w Międzyrzeczu, gdzie uczy gry na
gitarze. Wydał wiele płyt i poradników do nauki gry na tym instrumencie.
‚

Ołtarz główny odzyskał świetność
Poznańska rma Polichromia - Jagody
Mugaj, zajmująca się konserwacją dzieł
sztuki zakończyła prace konserwacyjno-restauratorskie głównego ołtarza w pszczewskim kościele p.w. Marii Magdaleny. Trochę
czasu to trwało, ale dziś ołtarz wraz z odnowionymi gurami oraz centralnie umieszczonym obrazem patronki (także po renowacji)
jest dumą tamtejszej para i.
Konserwatorki: Jagoda Mugaj, Sylwia
Skrzypek i Wioletta Wójcik - włożyły sporo
pracy, aby przywrócić świetność barokowej
bryle ołtarza. Prace zaczęto od odkrywek,
aby w kilku punktach zobaczyć, co jest pod
spodem. Zazwyczaj jest kilka warstw i tu też
tak było. Oczyszczono ołtarz do warstwy
pierwotnej. Była to żmudna praca całego
zespołu. Delikatnie usunięto wtórne warstwy.
Solidne rusztowanie pozwalało na dotarcie
do zakamarków na całej wysokości ołtarza.
Kolejnym etapem było uzupełnienie ubytków
(dziur, wykruszeń, ułamanych narożników)
zgodnie z podłożem. Fazą następną było
przygotowanie zapraw pod złocenia. Wierni

podczas nabożeństw mogli wyraźnie dostrzec ich
biel. Oczywiście konserwatorki nie mogły zapomnieć o uzupełnieniach
farbą. Drewniane tabernakulum wymagało innej
farby niż kamienna bryła
ołtarza, która ma szarozielony kolor.
Prace konserwatorskie wykonywano w czasie
wolnym od liturgii. Złocenia dodają blasku ale
wcześniej aby ów blask
uzyskać - było agatowanie położonych płytek
złota i szlifowanie. Szefowa zespołu była
bardzo zadowolona, że podczas prac odkrywkowych oryginalne warstwy ołtarza okazały się marmuryzacją w bardziej subtelnych
kolorach. I obecnie do tego powrócono
likwidując 20. wieczne przemalowania. Te prace pochłonęły sporo czasu.

Ciekawostka niech będzie fakt, że
wszystkie próby z odkrywek były badane przez
specjalistyczne laboratorium w Czechach.
Gdyby było odpowiednie wsparcie nansowe byłaby możliwość rekonstrukcji prezbiterium, które na dawnych fotogra ach jest
pokazane niezwykle efektownie.
.
LM

Co cieszy mieszkańców Kęszycy Leśnej? Nowa sala wiejska!
cd ze str 3

Burmistrz wręczył sołtysowi symboliczny klucz do świetlicy, po czym
kierowniczka Wydziału Spraw Społecznych w międzyrzeckim ratuszu
Sylwia Najderek odczytała gratulacje i życzenia od marszałek woj.
lubuskiego Anny Elżbiety Polak. R. Lorenz podziękował też wykonawcy
Pawłowi Jeziorskiemu z rmy Tombud oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do wybudowanie tej jakże potrzebnej
mieszkańcom świetlicy.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi uczestników uroczystości bardzo
miło zaskoczył były proboszcz miejscowej para i ks. Jacek Błażkiewicz,
który przed poświęceniem sali… zaśpiewał kilka piosenek! - Kęszyca to nie
tylko turystyczna perełka gminy Międzyrzecz, ale również całej Ziemi
Lubuskiej - powiedział duchowny.
Po o cjalnej części burmistrz i jego zastępca T. Markiewicz przekazali
sołtysowi piecyk gazowy, który ma służyć wszystkim mieszkańcom.
Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu
Sylwester Suchowski wylicza, że gmina zapłaciła wykonawcy 1 mln. 140 tys.

zł. - Pół miliona z tej kwoty to dotacja, którą dostaliśmy z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dodaje R. Lorenz.
‚
Kulinarną odsłoną uroczystości były przygotowane przez mieszkańców
kiełbaski z grilla i pyszna grochówka, natomiast jej częścią rekreacyjoartystyczną występy miejscowych wokalistek oraz odbywające się na
pobliskim boisku gry i animacje dla dzieci.
‚
Najbardziej okazałym pomieszczeniem świetlicy jest przestronna sala
spotkań, z którą sąsiaduje kuchnia, magazyny i toalety. - Będziemy
organizować tutaj spotkania i wiejskie uroczystości, a także zajęcia
dla dzieci - mówi sołtys. - Czekaliśmy na to prawie 30 lat.
‚
Kęszyca Leśna powstała w latach 20. minionego wieku jako niemiecka
baza wojskowa Regenwurmlager (Obóz Dżdżownica). W latach 1945-1957
stacjonowali w niej polscy artylerzyści, a od 1957 do 1993 r. rosyjscy
łącznościowcy. Po wyjechaniu Rosjan obiekty koszarowe i budynki
mieszkalne przejęły władze pobliskiego Międzyrzecza i pod koniec 1993 r.
wprowadzili się tam pierwsi cywilni mieszkańcy.
‚
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Jakub ur. 6.11.2022 r.
Syn Izy i Krzysztofa.
Zamieszkały w Bobowicku

Mikołaj ur. 25.10.2022 r.
Syn Wiktorii i Jakuba.
Zamieszkały w Żółwinie

Zosia ur. 5.11.2022 r.
Córka Pauliny i Piotra.
Zamieszkała w Skwierzynie

Miia ur. 30.10.2022 r.
Córka Olesii i Serhiego.
Zamieszkała w Kęszycy Leśnej

Franciszek ur. 2.11.2022 r.
Syn Karoliny i Ryszarda.
Zamieszkały w Szumiącej

Piotruś ur. 1.11.2022 r.
Syn Viole y i Mateusza.
Zamieszkały w Kwilczu

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz
tel. 531 290 914, biuro@pgk.miedzyrzecz.pl

www.pgkmiedzyrzecz.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu
jest spółką Gminy Międzyrzecz. Zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym
Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem Cmentarzy Komunalnych,
Targowiska Miejskiego, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni
miejskiej i utrzymaniem czystości.
Pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie
pielęgnacji zieleni, jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie
i koszenie trawników, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę
drzew, transport odpadów do PSZOK’u, zamiatanie i odśnieżanie
chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów.
Zapraszamy do współpracy!

Alicja ur. 18.10.2022 r.
Córka Sylwii i Karola.
Zamieszkała w Międzyrzeczu

Staś ur. 18.10.2022 r.
Syn Pauliny i Mikołaja.
Zamieszkały w Międzyrzeczu

Franek ur. 1.11.2022 r.
Syn Moniki i Michała.
Zamieszkały w Międzyrzeczu

Amelka ur. 3.11.2022 r.
Córka Mileny i Pawła.
Zamieszkała w Zarzyniu

Pola ur. 25.10.2022 r.
Córka Patrycji i Jarosława.
Zamieszkała w Rokitnie
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Mecz pełen emocji

Organizatorzy nału lubuskiego

Medale i gratulacje dla zwycieskiej drużyny

13 października na stadionie MOSiW w Międzyrzeczu rozegrano Finał
Pucharu Polski Piłki Nożnej Kobiet na szczeblu naszego województwa. Na płytę
boiska sędziowie z Gorzowa Wlkp. Wprowadzili zespoły: Ladies Soccer Team
Gorzów Wlkp. i MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą. Cieszy, że nasz
wspaniały obiekt sportowy jest po raz kolejny wykorzystany dla sportowców
spoza miasta i gminy. Faworytkami wydawały się piłkarki z Gorzowa, jednak na
boisku zdecydowanie lepsze okazały się panie z Kostrzyna prowadzone przez
trenera Tomasza Zielińskiego.
Kostrzynianki do pierwszej minuty dyktowały spotkanie. W 14 minucie
Zuzanna Bieszczat (rocznik 2007) zdobyła bramkę. Do przerwy jeszcze 2x
tra ła w światło bramki (32 i 42 minuta) czyli klasyczny hat-trick. Dobra gra
kostrzyńskiej bramkarki uniemożliwiła strzelania gola gorzowiankom. 3:0 na
zejście na przerwę było dla zespołu z Kostrzynia dobrą zapowiedzią na drugą,
nie mniej widowiskową, częścią meczu nałowego.
.
Gorzowianki po przerwie ruszyły frontalnie do odrobienia strat, ale kontry
ze strony prowadzących spotkanie zdecydowanie ostudziły nadzieje
przegrywających. Na 4:0 spotkanie podwyższyła w 52 minucie Julia Łogińska,
a w 66 minucie wynikiem 5:0 ustaliła Amelia Januszkiewicz.
.
Obie drużyny grały fair-play i stworzyły dobre widowisko. Mecz podobał się
widzom jak i licznym vipom przybyłym na stadion. Bowiem mecz oglądali
m.in. włodarz Królewskiego Miasta Międzyrzecz - Remigiusz Lorenz, Prezes
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i członek Zarządu PZPN - Robert Skowron,
Wiceprezes LZPN i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN - Zdzisław Czyrka,
Wiceprezes LZPN i delegat szczebla centralnego PZPN - Zenon Chmielewski,
członek Komisji Piłkarstwa Kobiecego PZPN - Kamil Jaźwiński oraz Grzegorz
Rydzanicz - dyrektor MOSiW w Międzyrzeczu.
.
Cieszymy się, że ponownie Lubuski Związek Piłki Nożnej wybrał nasz obiekt
na organizację meczu nałowego - powiedział R. Lorenz, burmistrz Międzyrzecza. -Zawsze chętnie gościmy różnego rodzaju dyscypliny, a dzisiejsze spotkanie nałowe Pucharu Polski Kobiet to coś nowego i ciekawego dla lokalnej
społeczności. Cieszymy się tym bardziej, ponieważ mamy drużynę dziewczynek
w lokalnym klubie Orzeł Międzyrzecz i miejmy nadzieję, że będzie to swojego
rodzaju motywacją dla tych młodych piłkarek.
.
Skład zwycięskiego zespołu MUKS Przyjaciół Sportu: Aleksandra Osolińska
(Gabriela Kiałka 88'), Weronika Sowala (Emilia Nawotczyńska 87'), Justyna Wit,
Daria Czarnak (Hanna Nowakowska 90+1'), Kamila Białomazur, Martyna
Zielińska, Zuzanna Bieszczat (Dominika Karbowiak 86'), Julia Łogińska,
Weronika Dziechciarz, Sandra Dreczkowska i Amelia Januszkiewicz.
Puchary i nagrody rzeczowe zostały uroczyście wręczone. Gratulacje, wspólne
zdjęcia, itp. Zwieńczyły to wspaniałe spotkanie.
.
Niebawem lubuskie złote nalistki pomimo gry na własnym boisku w kolejnej fazie PP przegrały 0:9 z ekstraklasowym zespołem AZS Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Krakowa. Dla kibiców z Międzyrzecza zostaną w pamięci jako
wspaniałe dziewczyny z Kostrzyna, mające w swym zespole sympatyczną
czarnoskórą bramkarkę, która wprawdzie weszła do gry pod koniec meczu, ale
zrobiła miłe wrażenie.
Tekst i fot. Lech Malinowski

Zdobywczyni 3 bramek

Puchar medale i nagrody dla najlepszych
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kanistry i beczki
płyty gumowe
zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw
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Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce

Zawody odbyły się w dwóch turach na Stadionie
Miejskim w Międzyrzeczu, w następujących konkurencjach lekkoatletycznych: rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, skok w dal oraz biegi na 60
m, 100 m, 300 m, 1000 m oraz sztafeta 4X100 m.
Pierwsze zawody Mistrzostw Gminy Szkół Podstawowych w kategorii “dzieci starsze”, z klas IV
- VI, zostały przeprowadzone 19 września 2022 r.
Zawody otworzył Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który życzył wszystkim
uczestnikom, pomimo chłodnej aury - sportowej
rywalizacji i osiągniecia, jak najlepszych wyników
sportowych.
Druga tura zawodów miała miejsce 7 października 2022 r. Do rywalizacji przystąpiły dzieci w z
kategorii “młodzik" z klas VII - VIII, ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Międzyrzecz: SP-1,
SP-2, SP-3, SP-4, SP-6 oraz szkoły z Bukowca i Kaławy.
Tym razem zawody przy pięknej, słonecznej
pogodzie otworzył Wiceburmistrz Międzyrzecza Tomasz Markiewicz, który podkreślał wysoki
poziom organizacyjny zawodów, doskonale
przygotowaną bieżnię lekkoatletyczną oraz pozostałą infrastrukturę stadionową.
Głównym organizatorem zawodów był Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku przy
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Sędzią
Głównym i kierownikiem zawodów był Arkadiusz
Żyła (MOSiW).
Dyrektor MOSiW - Grzegorz Rydzanicz podkreślił, że zawody pokazały duży potencjał sportowy wśród uczestników, a także uzasadnione
nadzieje, że w przyszłości ci młodzi zawodnicy
będą mogli osiągać sukcesy sportowe na innych stadionach lekkoatletycznych. Cieszy również
fakt, że po tak długim czasie nauki zdalnej
spowodowanej pandemią, dzieci i młodzież wróciły
do nauki stacjonarnej. Powróciły również lekcje
wychowania zycznego, gdzie uczniowie biorąc

udział m.in. w zawodach mogą aktywnie spędzać
czas na świeżym powietrzu.
Korzystając z okazji dyrektor MOSiW podziękował burmistrzowi i wiceburmistrzowi oraz
wszystkim szkołom, w szczególności współorganizatorowi zawodów - Szkole Podstawowej
nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
za wsparcie, udział w zawodach oraz wspaniałą
i pełną napięcia - sportową rywalizację.
Zwycięzcy Mistrzostw Gminy Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach:
Kategoria “dzieci starsze” klasy IV – VI:
60m dziewcząt: Lena Kąkolewska (SP-6), Jagoda
Korzeniewska (SP-1) i Janik Maria (SP-2), Lilianna
Fabrowska (SP-6).
300m dziewcząt: Lena Kąkolewska (SP-6), Lena
Gągała (SP-2), Nadia Maślak (SP-2).
600m dziewcząt: Nadia Furmanek (SP-6), Eliza
Kwiatkowska (SP-1).
Skok w dal dziewcząt: Maria Janik (SP-2), Lilianna
Fabrowska (SP-6), Jagoda Korzeniewska (SP-1).
Rzut piłeczką palantową dziewcząt: Blanka
Kaleta (SP-2), Lena Miroszczenko (SP-6), Nina
Kawałek (SP-6).
Sztafeta 4x100m. dziewcząt: SP-6, SP-2, SP-1.
60m chłopców: Szymon Szymczak (SP-2), Igor
Świtała (SP-6), Aleksander Ernest (SP-1).
300m chłopców: Oskar Kuras (SP-2), Filip
Ćmikiewicz (SP-2), Szymon Graﬀ (SP-6).
600m. chłopców: Karol Mazurek (SP-4), Evehenii
Samoshyn (SP-6).
Skok w Dal chłopców: Szymon Szymczak (SP-2),
Oskar Kuras (SP-2), Wiktor Łagoda (SP-1).
Rzut piłeczką palantową: Oliwier Węgrowski (SP1), Brajan Pazgrat (SP-4), Alex Guśniowski (SP-1).
Sztafeta 4x100m. chłopców: SP-1, SP-2, SP-6.
Wyniki Mistrzostw Gminy Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce, w kategorii

“młodzik” klasy VII - VIII:
100 metrów dziewcząt: Małgorzata Rojek (SP-3),
Natalia Bogdan (SP-2), Dagmara Jędrzejczyk (SP-2).
300 metrów dziewcząt: Aleksandra
Borzobachata (SP-3), Małgorzata Kołodziejska (SP
Kaława), Maja Witkowska (SP-1).
Skok w dal dziewcząt: Natalia Bogdan (SP-2),
Aleksandra Borzobochata (SP-3), Aleksandra Beczek
(SP-3).
Pchnięcie kulą dziewcząt: Dagmara Jędrzejczak
(SP-2), Zo a Świątkiewicz (SP-6), Kornelia Sikorska
(SP-4).
Sztafeta 4x100m dziewcząt: SP-3, SP-2, SP-1.
100 metrów chłopców: Cyprian Łunkiewicz (SP
Kaława), Alan Stachowiak, Bartosz Wyruszyński (SP1), Jan Madzelan (SP-2).
300 metrów chłopców: Szymon Markowski (SP2), Kacper Dubiniec (SP Kaława), Igor Soja (SP-3).
1000 metrów chłopców: Bartosz Wyruszyński
(SP-3), Kacper PułaMichał Łyczko wski (SP-3), Michał
Łyczko (SP-1).
Skok w dal chłopców:
Cyprian Łunkiewicz (SP Kaława), Alan Stachowiak (SP1), Jan Madzelan (SP-2).
Pchnięcie kulą chłopców: Dominik Bieliński (SP4), Stanisław Milewski (SP-4),
Szymon Sarzyński (SP-1).
Sztafeta 4x100m chłopców: SP-2, SP Kaława, SP-1.

Tekst i fot. MOSiW
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Madagaskar za
trzecim podejściem

(ostatni 6 odcinek)

czyli jak nie stracić
wiary w marzenia

To już siedemnasty dzień pobytu w Antanarywie.
Czas szybko leci a na dzisiaj mamy zaplanowane
dwa, ostatnie podczas tej misji nabożeństwa. Jedno
jakieś pięćdziesiąt kilometrów od stolicy (czyli lekko
licząc dwie godziny drogi), drugie na powrocie.
Niedziela dziewiąta rano to dobry czas, aby bez
korków przejechać przez stolicę.
Zbór, do którego zmierzamy prowadzony jest
przez skromną, dojrzałą kobietę, której Bóg położył
na sercu dobro i przyszłość Madagaskaru. Pożegnała
się z wygodnym życiem w stolicy i zaczęła wypełniać
wolę Bożą dla niej, czyli przemianę Madagaskaru od
podstaw.
Z głównej drogi skręcamy w prawo w dukt z
ogromnymi lejami i dziurami po płynącej nimi w
porze deszczowej wodzie i w ślimaczym tempie
docieramy na miejsce. Przed nami ogrodzony teren
składający się z budynku kościoła i kilku pomniejszych zabudowań. Ogólnie robi to dobre
wrażenie. Nabożeństwo ze względów na epidemię
odbędzie się na zewnątrz. Kilkaset osób z niecierpliwością oczekuje nas. Przyszli tu na piechotę
czasami pokonując nawet i dziesięć kilometrów.
Dobrze, że mój pojemniczek na łzy z powrotem

się napełnił. .
Miałem czym
płakać podczas
chwil wielkiego
wzruszenia. .
Czuć było niebo
otwarte nad nami. Boże błogosławieństwo spływało
na całą społeczność. Na wezwanie do modlitwy
wyszli wszyscy uczestniczący w nabożeństwie. Dzięki
mocy Ducha Świętego byliśmy świadkami wielu
uzdrowień i uwolnień.
Po posiłku ruszamy na drugie dzisiaj spotkanie.
Ciekaw jestem czy rzeczywiście najlepsze wino
podają na końcu? Kościół, do którego zmierzamy
położony jest w dzielnicy gangsterów, złodziei,
prostytucji i czarów. Jednym słowem w najgorszej
dzielnicy Madagaskaru.
Pomimo tego, że spóźniliśmy się jakieś dwie
godziny to wszyscy twardo na nas czekali! Wśród
wiernych słychać było szum modlitwy taki jak był
opisany w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich
kiedy uczniowie jednomyślnie czekali na objawienie
się Ducha Świętego. A kiedy moc Ducha Świętego
zstąpiła również na zbór, w którym usługiwaliśmy to
to czego doświadczyliśmy nie da się opisać żadnymi

słowami. Zgromadzeni wysławiali Pana na wiele
głosów i sposobów! Moc Ducha Świętego dotykała
absolutnie wszystkich! Łzy, płacz, krzyk, błagania,
uwielbienie mieszały się jak gorąca zupa w kotle.
Uwolnienia i uzdrowienia działy się na naszych
oczach.
Doskonale prowadzone uwielbienie podgrzewało i tak już zapaloną ogniem Bożym
atmosferę. W pewnym momencie proszą nas,
żebyśmy coś zobaczyli. Podchodzimy a tam młodziutka dziewczyna doświadczyła tak ogromnej
mocy Ducha Świętego, że nie jest w stanie robić
nic oprócz cudownego, radosnego śmiechu i
litrów płynących łez z jej oczu. Alleluja! Tylko
po to, żeby można było doświadczyć tych ponadnaturalnych cudów warto było przylecieć tu.
Już teraz rozumiemy dlaczego musieliśmy zostać
jeszcze te kilka dni.
Czegoś takiego jak żyje nigdy nie doświadczyłem.
Sebas an Herzog
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Medziugorje oczami pielgrzyma (1)
Papież Franciszek zgodził się na organizowanie pielgrz ymek do Medjugorje.
Watykański rzecznik prasowy przekazał, że ta
decyzja nie może być interpretowana jako
uznanie domniemnych objawień, bo one
wymagają dalszych badań. Tym samym diecezje
i para e mogły organizować o cjalnie
pielgrzymki, które dotychczas odbywały się
jedynie w formie prywatnej. Zatem decyzja
biskupa Rzymu była słuszna, bowięc biorąc pod
uwagę znaczny napływ osób do Medjugorje i
liczne owoce łaski, które się narodziły, takie
zalecenie świadczy o szczególnej uwadze
duszpasterskiej Ojca Świętego, którą chce
otoczyć to miejsce, by poglębić i krzewić owoce
dobra. Abp Henryk Hoser, specjalny wysłannik
do tego miejsc, jak również wizytator tamtejszej
para i podkreślił, że Medjugorje pozostaje
przede wszystkim znakiem żywego Kościoła.
Klimat miejsca sprzyja modlitwie, gościnie oraz
nawracaniu. Podkreslił również, że znaczna
większość pielgrzymów nie przybywa do tego
miejsca z powodu objawień lecz bardziej
przyciąga ich atmosfera modlitwy. Nie jest zatem dziwnym, że wiele chętnych w ramach pielgrzymki chce odwiedzić to miejsce.
Pielgrzymi z Pszczewa wspólnie z takowymi z
Kłodawy udali się tam samolotem, aczkolwiek
szczęśliwy lot tam i z powrotem do luksusu nie
należał. Loty mają swoisty urok... Pielgrzymka
trwała od 13 do 17 października.
Po Mszy św. i błogosławienia pielgrzymów,
odprawionej w naszym zabytkowym kościele
pszczewskim, autokarem udaliśmy się na lotnisko
do Poznania - mówi ks. proboszcz Stanisław Klich.
- Lot do chorwackiego Zadaru i od razu po wejściu
do Starego Miasta cudowny kontakt z historią.
Zadar to miasto, które zgodnie ze słowami
cesarza bizantyńskiego i pisarza podróżniczego
Constantine Por rogenet'a jest starsze niż Rzym.
Jest to także miasto, które w 2016 r. zdobyło
nagrodę Najlepszego Europejskiego Miasta,

Pielgrzymi słuchają Organów Morskich

pokonując m.in. Ateny, Paryż, Brukselę, Mediolan,
Wiedeń, Madryt i Rzym.
- Wykorzystane przy budowie świątyń starożytne kolumny potęgują wrażenie, co w kontakcie z historią jest niezaprzeczalnym atutem.
Udaliśmy się do fascynującej turystycznie atrakcji
jaką są Organy Morskie. Czynne od 2005 r. Znajdują się na zadarskim nabrzeżu i zajmują
powierzchnię 70 metrów i są podzielone na 7 części.
Cały system składa się z rur chowanych pod
kamiennymi schodami. W chwili, gdy woda uderza
i wlewa się do ich wnętrza, słychać "muzykę morza". Przeżycie wspaniałe i odprężające po szumie
w samolocie i wielojęzycznym gwarze na starówce
miasta. Ale przed nami był cel zasadniczy
pielgrzymki. Zatem do podstawionego autokaru i
jazda wzdłuż malowniczego wybrzeża, po 3
godzinach dotarliśmy do Medziugorii. Kralica
mira (Królowa Pokoju) bo tak objawiającą się
Madonnę miejscowi na-zywają - przywitała nas
niezwykle gościnnie. Miejsce wielu kultur,

muzułmanów, prawosławnych i katolików –
nawzajem się siłą rzeczy przenikających. Meczety,
cerkwie i kościoły są tutaj normą w tej enklawie
katolickiej. Zaskakuje widoczny spokój. Nikt nigdzie się nie spieszy, nawet wśród licznych kramów
na uliczkach. Ale słysząc wiele języków dosłownie
wszędzie ma się biblijną Wieżę Babel na myśli.
Zakwaterowano nas w hotelu położonego blisko
kościoła który był m.in. celem naszej pielgrzymki.
Obsługa niezwykle życzliwa. Warunki doskonałe,
Kuchnia serwowała śniadania w systemie stołu
szwedzkiego. Sen był zwieńczeniem trudów dnia
pierwszego.
Medziugorie, niegdyś wioska, dziś miasteczko
w Bośni i Hercegowienie, mające ok. 2,5 tys.
mieszkańców. Położone nieopodal dwóch
wzniesień: Križevca (Góra Krzyża) oraz Crnicy.
Do lat 80. XX wieku Medziugorie stanowiło
typową wiejską para ę. Po 1981 r., w związku
z mającymi się tutaj wydarzyć objawieniami
Matki Bożej oraz w konsekwencji napływowi
pielgrzymów i turystów, całkowicie zmieniło swój charakter. Wieś, składająca się
pierwotnie z trzech osad, stała się miejscem
kultu religijnego, odwiedzanym przez
rzesze wiernych z całego świata. Przyczyniło się to do stworzenia bazy gastronomiczno-noclegowej wraz z punktami
handlu dewocjonaliami i pamiątkami.
W branży turystyczno-sakralnej pracuje
obecnie większość mieszkańców okolicy,
spośród których wielu napłynęło do
Medziugoria w ostatnich latach. (cdn)

Wrażenia pielgrzyma, uzupełnione wiedzą
z różnych źródeł, spisał Lech Malinowski,
fotogra e autorstwa ks. Stanisława Klicha.
W Zadarze są liczne starożytne zabytki

Kamienne głośniki Organów Morskich na nabrzeżu
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Spuren - Ślady
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im.
Alfa Kowalskiego od lat organizuje
ciekawe spotkania, zatem promocja
książki "Ślady życia żydowskiego na
Środkowym Nadodrzu" uzupełniona
występem niemieckiego kwartetu
smyczkowego - zapowiadała się
interesująco.
.
W miarę wystąpień niemieckich
gości odnośnie promowanej pozycji
(tłumaczenie dosłowne może nieco
tłumiło wiedzę tychże) przy jednoczesnym braku w ręce książki,
okazało się iż pozycja jest kompilacją
niewielkiej części dotychczasowych
polskich opracowań. Referujący
Niemcy popełnili kilka merytorycznych błędów odnośnie żydowskich
spraw na rzeczonym terenie polskim.
.
Dopiero bardzo rzetelny wykład Andrzeja Kirmiela "wyprostował" kilka
polskich wątków, za co dyrektorowi muzeum należą się Słowa Uznania!
Sama książka licząca 190 stron (dwujęzyczne teksty na każdej stronie)
została bardzo dobrze wydana edytorsko. Autor tekstu, sądząc po
zamieszczonej bibliogra i, nie zadał sobie zbytniego trudu w odniesieniu do
polskiego obszaru. Oparł się tylko na doskonałych opracowaniach
wspomnianego A. Kirmiela, zupełnie pomijając inne autorytety naukowe,
dostępne w księgozbiorach lubuskich uczelni, bibliotekach lub stronach
internetowych. Tym samym powstał publicystyczny przewodnik.
Mamy w pobliskim Sulęcinie nieźle zachowany i ogrodzony murem kirkut
oraz wiele informacji w publikacjach z tamtego terenu, łącznie z internetem.
Dla autora publikacji to rzecz nieznana, co świadczy o tym, o czym świadczy.
Pozycja powstała dzięki pomocy wielu instytucji i fundacji: Kulturbrűcke,
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Brandenburskiego Ministerstwa

Finansów i ds Europy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2022,
Euroregionu Pro Europa Viadrina. Zapewne grupa się skrzyknęła, zrobiła
projekt, zainkasowała fundusze i teraz m.in. na terenie polskiego
Środkowego Nadodrza zgodnie z projektem musi pozycję promować.
Ze strony naszego muzeum mającego wsparcie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Międzyrzeckiego - był to gest
dobrej woli i grzeczności udostępnić swe progi dla promocji. I jak
wspomniałem, tylko bardzo konkretny wykład dyrektora muzeum uratował
spotkanie. Ktoś z lekkim przekąsem po spotkaniu rzekł - Fajnie zagrali,
fatalnie mówili. Zapewne coś jest na rzeczy.
.
Swoją drogą, to gość z Niemiec popełnił dyplomatyczny faux pas.
Używanie w odniesieniu do obecnych czasów przedwojennej nazwy
Międzyrzecza jest sprzeczne z obowiązującymi aktami prawnymi. I w tym
przypadku nie interesują mnie niemieckie sentymenty i nie wolno mi jako
Polakowi i patriocie takich niemieckich zachowań tolerować.
.
L. Malinowski

www.motels3.pl
Zapraszamy
- obiekt klimatyzowany
- sala konferencyjna (klimatyzacja, długie stoły, wygodne krzesła, sprzęt audiowizualny:
rzutnik, ekran, tablice, wystarczająca ilość gniazdek elektrycznych, barek kawowy)
- szybkie darmowe wi- osobne wyjście na teren zielony z drewnianymi altankami, ławkami i placem zabaw
- monitorowany parking
Organizujemy
- spotkania biznesowe, przyjęcia rodzinne/komunie
Zapewniamy
- noclegi w klimatyzowanych pokojach z roletą zewnętrzną (w cenie śniadanie i zestaw
powitalny: kawa, herbata, woda)
- smaczne domowe posiłki dla osób indywidualnych i zorganizowanych grup

Motel & Bistro S3 Przy drodze S3 zjazd Międzyrzecz Północ
ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz
Telefon: 601 807 170 , e-mail: recepcja@motels3.pl
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Remiza OSP w Obrzycach doczeka się kompleksowego remontu
Gmina dostała promesę na 450 tys. zł. - Pieniądze przeznaczymy na kompleksowy
remont remizy strażackiej w Międzyrzeczu-Obrzycach - zapowiada burmistrz
Remigiusz Lorenz.
.
Międzyrzecz jest jedną z dziesięciu lubuskich gmin, którym Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał promesy
na remonty obiektów strażackich w ramach programu "Nowoczesna Remiza".
Ich uroczyste wręczenie odbyło się w piątek, 4 listopada, przed remizą strażacką
w Międzyrzeczu-Obrzycach. Jedną z promes Władysław Dajczak - Wojewoda
Lubuski i prezes WFOŚiGW - Mariusz Herbut przekazali burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi i prezesowi obrzyckiej jednostki OSP Andrzejowi Szyszce.
- Promesa opiewa na 450 tys. zł, które przeznaczymy na remont obiektu. Remiza
zostanie ocieplona, wybudujemy przed nią nowy plac manewrowy. Bardzo ważna
będzie też zmiana sposobu ogrzewania. Piec gazowy zastąpi pompa ciepła, zasilana
prądem z zamontowanych na dachu paneli fotowoltaicznych - wylicza burmistrz, który
Przekazanie promesy
jest strażakiem w OSP w Obrzycach i jednocześnie prezesem OSP w naszej gminie.
Oprócz samorządowców i prezesów jednostek straży ochotniczej w uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Patryk Maruszak, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Marek Koperwas, Komendant Gminny OSP Dariusz Surma i strażacy z Obrzyc.
Pierwsza rata wpłynie na konto gminy wiosną przyszłego roku. - Mamy sześć lat na realizację tej inwestycji. To pożyczka, ale po zakończeniu remontu
będziemy mogli wystąpić o umorzenie 40 procent tej kwoty - dodaje burmistrz.
.

Młodzi radni chcą pomagać
w dalszym rozwoju miasta i gminy
W ratuszu odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku szkolnym
2022/2023. Owocnych obrad i fajnych pomysłów
na rozwój miasta życzył młodym radnym m.in.
burmistrz Remigiusz Lorenz.
Młodzieżowa Rada Miejska jest swoistym
łącznikiem między młodzieżą i władzami gminy - Radą Miejską i burmistrzem. Jej nowy skład
tworzy 12 uczniów międzyrzeckich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych: Hanna
Bujalska, Jagoda Gerech, Wojciech Góra, Erwin
Jaruta, Kornel Ksiądz, Cypriana Łunkiewicz, Iga
Nowak, Inez Perz, Maja Semkło, Maja
Witkowska, Michał Wojtal i Szymon Zając. Ich
pierwsza sesja odbyła się 3 listopada, w sali narad

ratusza. Młodzieżowych radnych przywitali m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz Lorenz.
Po odebraniu listów gratulacyjnych młodzi radni deRada Młodzieżowa z przedstawicielami władz
klarowali, że chcą pomagać w
dalszym rozwoju miasta. - Liwodniczącego W. Górę z Technikum nr 1 CKZiU.
czymy na waszą kreatywność
i nieszablonowe pomysły - skomentował ich Stanowisko wiceprzewodniczącego powierzyli
Szymonowi Zającowi z LO, a sekretarza I. Perz z
deklaracje R. Lorenz.
W sesji uczestniczyli także sekretarz Urzędu ZSCKR w Bobowicku. W przygotowaniach do
Miejskiego Anna Sawka, wiceprzewodniczący kolejnych sesji i ich prowadzeniu będą im
Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski, radni pomagać kierowniczka Biura Rady Sabina
Maria Kijak i Edward Toczyński, ich nauczy- Miernik i pracownica biura Renata Grzywaczyk.
Burmistrz poradził uczniom, żeby przed
ciele i rodzice, dyrektorka Liceum Ogólnoprzyjęciem
harmonogramu pracy na rok szkolny
kształcącego Monika Kręciszewska i kie2022-2023
zapoznali się z zadaniami gminrowniczka Wydziału Spraw Społecznych w
nego
samorządu
i funkcjonowaniem podmiędzyrzeckim ratuszu Sylwia Najderek. Możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie - legających ratuszowi zakładów i jednostek
zapewniała młodych radnych A. Sawka.
/ budżetowych. - Będziecie reprezentować miaPierwszą część obrad prowadziła K. Budych. sto i kraj na międzynarodowej konferencji, któMłodzieżowi radni byli bardzo jednomyślni rą przygotowują już wasi rówieśnicy z beri zgodni. Jednogłośnie wybrali na prze- lińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf, która jest partnerem Międzyrzecza - zapowiedział.

Pomoc
spółki PSE
Dzięki dotacji z Polskich Sieci Elektroenergetycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 powstała plenerowa siłownia.
.
Podczas przerw i lekcji wychowania zycznego uczniowie "dwójki" mogą korzystać
z plenerowej siłowni, która powstała przy ich szkole. Urządzenia zamontowano dzięki grantowi
w wysokości 20 tys. zł, przyznanemu placówce przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
w ramach dobrosąsiedzkiego programu "WzMOCnij swoje otoczenie".
.
Gratulujemy szkole i dziękujemy spółce PSE za przyznanie grantu tej placówce. Dzięki
dotacji uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność zyczną, co z pewnością przełoży się
na ich kondycję i wyniki - zarówno w sporcie, jak i nauce.
.
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Słodką niespodzianką dla seniorów był tort, który
kroili dla nich burmistrz Remigiusz Lorenz z zastępcami Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem.

Rewelacyjny koncert Dariusza Kordka był ostatnią odsłoną
Międzyrzeckiego Tygodnia Seniorów. Przed występem seniorzy
mogli skosztować pysznych tortów. W ich krojeniu i częstowaniu
gości słodkościami burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi pomagali m.in. jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz.
Przed koncertem burmistrz podziękował seniorom za ich aktywność oraz pogratulował nieustającego entuzjazmu, apetytu na życie
i chęci rozwijania swoich zainteresowań. Życzył im także zdrowia,
radości z wnuków i dobrej zabawy.
.

W Międzyrzeczu odbył się Tydzień Seniora, który był dedykowany
najstarszym mieszkańcom naszej gminy. Upłynął pod znakiem imprez,
zorganizowanych przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury i Bibliotekę
Publiczną. Seniorzy nie narzekali na nudę. Zainteresowani mogli m.in.
wysłuchać wykładu o historii kina oraz wziąć udział w warsztatach
rękodzieła i grze miejskiej z tabletami.
.
Rewelacyjny i bardzo energetyczny występ Dariusza Kordka, oczarował
i zachwycił publiczność m.in. przebojami z repertuaru Eugeniusza Bodo.

Mamy to: Gmina zakończyła kolejną inwestycję!
Mieszkańcy Kęszycy mogą już
likwidować przydomowe szamba.
We wsi zakończyła się budowa
kanalizacji sanitarnej. - To jedna z ponad 70 inwestycji, realizowanych
w tym roku w naszej gminy -zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Zakończenie inwestycji odbyło
się w piątek, 21 października, koło
przepompowni, będącej przysłowiowym sercem sieci sanitarnej
o łącznej długości około 4,5 km.
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznaczał, że wybudowanie kanalizacji w tej wsi było możliwe dzięki
wcześniejszej kompleksowej przebudowie oczyszczalni ścieków
w pobliskiej Kęszycy Leśnej.
.
- Inwestycje zrealizowaliśmy dzięki
rządowej dotacji, za którą serdecznie
dziękuje wojewodzie Władysławowi

Dajczakowi - mówił samorządowiec.
- To jedna z ponad 70 różnych
inwestycji, realizowanych w tym roku
w naszej gminie. Niedawno otworzyliśmy nową siedzibę muzeum
forty kacji i nietoperzy w Pniewie
oraz salę wiejską w Kęszycy Leśnej, ale nie zwalniamy tempa i
przystępujemy do kolejnych zadań. Na przykład budowy trzech
ulic w zachodniej części miasta.
Za ukończenie ważnej i wyczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji burmistrzowi podziękował sołtys Nietoperka Grzegorz
Górgurewicz. - Mieszkańcy naszego
sołectwa czekali na to od wielu
lat - mówił.
.
O znaczeniu rządowych programów i nansowanych z nich
inwestycji mówiła też dyrektor

Wydziału Infrastruktury z Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego
Katarzyna Kis,
która odczytała i wręczyła
R. Lorenzowi
Przecięcie symbolicznej wstęgi przed przepompownią w Kęszycy
list gratulacyjny od wojewody. Do podziękowań przyłą- I n w e s t y c j i L o k a l n y c h .
- Kolejnym etapem inwestycji
czyli się mieszkańcy, którzy podarowali R. Lorenzowi pyszne ciasto. będzie budowa kanalizacji w NieKanalizację wybudowała mię- toperku. Jej koszt oszacowaliśmy
dzyrzecka rma Tomasza Nie- na 7 mln, 700 tys. zł, z czego aż 5 mln.
wiadomskiego, która zrealizowała zł to kolejna rządowa dotacja
już wiele podobnych inwestycji przyznana naszej gminie. Niebaw gminie i regionie. Gmina zapłaci jej wem ogłosimy przetarg - zapo.
3 mln. 300 tys. zł, przy czym 2 mln. wiada R. Lorenz.
to dotacja z rządowego Funduszu

Stawką tej inwestycji jest kondycja ﬁzyczna i zdrowie uczniów
techniczny. - To kolejna inwestycja
zrealizowana w ramach gminnego
programu rozbudowy bazy rekreacyjno-spor towej - mówi burmistrz
Remigiusz Lorenz.
.
Bieżnia ze sztucznego tworzywa
ma 100 metrów długości. Wybudowana została na dziedzińcu Szkoły
Podstawowej nr 3 wzdłuż ogrodzenia, oddzielającego placówkę od ulicy
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że bieżnia
Wojska Polskiego. Pod koniec paźwybudowana została w ramach gminnego
dziernika odbył się jej odbiór techprogramu rozbudowy infrastruktury sportowoniczny.
- Uczniowie będą mogli z niej
rekreacyjnej
korzystać już za kilka dni - informuje
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 mogą już
Miasto zapłaci wykonawcy nieco ponad 326
trenować skoki w dal na nowej bieżni z zeskokiem. tys. zł. Burmistrz podkreśla jednak, że na
W piątek, 28 października, odbył się jej odbiór wybudowanie bieżni z zeskokiem do skoku

w dal gmina dostała 100 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
- To kolejny obiekt, który powstał w ramach
programu rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w naszej gminie. Wcześniej podobna bieżnia powstała przy Szkole Podstawowej nr 6, a już za kilka tygodni w ramach
tego programu otworzymy nową salę sportową
z kuchnią i stołówką, która budowana jest przy
Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi - informuje R. Lorenz.
.
Burmistrz zaznacza, że budując nowe obiekty sportowe i rekreacyjne gmina inwestuje
także w zdrowie młodego pokolenia. - Młodzi
ludzie mogą rozwijać na nich swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe, co procentuje ich dobrą kondycją zyczną i zdrowiem - mówi.
.
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Wielkie święto pierwszoklasistów
z Kaławy i okolic

W uroczystości wziął udział m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Kaławie są już pełnoprawnymi uczniami. Podczas
ślubowania gratulacje i życzenia złożyli im m.in.

burmistrz Remigiusz Lorenz i jego zastępca
Tomasz Markiewicz.
.
Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej w Kaławie przez ponad miesiąc przygotowywali się do uroczystego ślubowania.
Podczas uroczystości byli bardzo przejęci
tym jakże ważnym dla nich wydarzeniem,
ale bez trudu opanowali tremę i zaskoczyli
rodziców, nauczycieli i gości brawurowo
wykonanym polonezem. W studenckich
biretach na głowach i biało-czerwionymi
kotylionami recytowały wiersze i śpiewały piosenki, które przygotowały na ślubowanie

razem ze swoja wychowawczynią Danutą
Tarkowską.
.
Najważniejszą odsłona uroczystości było
pasowanie na ucznia, dokonane przez dyrektorkę Wiolettę Stadnik. Gratulacje i życzenia złożyli
pierwszoklasistom, ich rodzicom i nauczycielom
obecni na ślubowaniu burmistrz wraz z zastępcą.
Burmistrz podziękował też rodzicom oraz
życzył dzieciom, aby nauka była dla nich radosnym odkrywaniem świata. Za wsparcie dla szkoły
i uczniów ze strony władz gminy podziękowała mu przedstawicielka rady rodziców, wręczając R. Lorenzowi bukiet kwiatów.
.

Wspólnie po rządowe i unijne pieniądze
Jakie są atuty naszej gminy i kierunki jej
rozwoju? Odpowie na to analiza, przygotowywana przez ekspertów ze Związku Miast Polskich. - Będzie podstawą kolejnej strategii rozwoju gospodarczego i społecznego naszej
gminy - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
Burmistrz zapoznał się już z głównymi
założeniami analizy podczas prezentacji, która
odbyła się 10 października, w sali narad
Urzędu Miejskiego. Towarzyszyli mu burmistrzowie Świebodzina Tomasz Sielicki i Sulęcina Dariusz Ejchart.
.
- Międzyrzecz razem ze Świebodzinem
i Sulęcinem tworzą tak zwany Miejski Obszar
Funkcjonalny, który ma ułatwić naszym gminom
pozyskiwanie dotacji i realizację wspólnych, bądź

podobnych zadań. Łączą nas drogi, położenie
oraz podobne atuty i wyzwania. Dlatego eksperci wzięli pod przysłowiową lupę nasze
trzy gminy - informuje R. Lorenz.
.
Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju diagnozę
społeczno-gospodarczą przygotowują fachowcy
ze Związku Miast Polskich, zrzeszającego samorządy miejskie z całego kraju. Podstawą są
dla nich dane dotyczące m.in. średnich zarobków,
migracji, sieci połączeń komunikacyjnych, dostępu do usług medycznych, czy choćby internetu.
- Dokument będzie fundamentem kolejnej strategii naszej gminy. Określimy w niej w
kierunki rozwoju i związane z nimi najważniejsze zadania, co potem umożliwi nam składanie wniosków o pieniądze na ich realizację -

W spotkaniu z ekspertami wzięli udział burmistrzowie
Międzyrzecza, Sulęcina i Świebodzina.

dodaje burmistrz. - Wstępne ustalenia są korzystne dla Międzyrzecza oraz rokują udaną
współpracę ze Świebodzinem i Sulęcinem,
które mają podobny potencjał i atuty społeczno-gospodarcze.
.

Przy grillu o artystycznych sukcesach i marzeniach

Spotkanie zakończyła wspolna fotka przed muzeum
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
zaprosił na piknik jedną z grup zespołu tanecznego Trans. Przy ognisku i grillu rozmawiał
z tancerzami o ich inspiracjach, osiągnięciach
i planach na przyszłość.
.

Prowadzony przez Annę Bubnowską
zespół taneczny Trans jest jedną z artystycznych wizytówek gminy i regionu. Tancerze
mają na koncie wiele sukcesów podczas
prestiżowych przeglądów i festiwali, wielokrotnie występowali i promowali Międzyrzecz
w telewizyjnych widowiskach. O swoich
osiągnięciach i marzeniach opowiadali podczas pikniku w Muzeum Forty kacji i Nietoperzy
w Pniewie, na który zaprosił ich burmistrz
Remigiusz Lorenz.
.
Tancerze zwiedzili podziemiach międzyrzeckich bunkrów. Dla większości z nich była to kolejna wizyta w MRU, gdyż przed kilkoma laty mieli
tam sesje zdjęciową. Po wyjściu z podziemi przy

muzeum czekało na nich ognisko oraz kiełbaski i różne przysmaki, ufundowane przez
burmistrza Remigiusza Lorenza. Samorządowiec grillował dla artystów kiełbaski oraz rozmawiał z nimi o scenicznych sukcesach Transu,
które promują Międzyrzecz nie tylko w kraju,
ale także za granicą.
.
- Zespół wiele razy występował i zdobywał
laury w różnych krajach Europy. Przed dziesięcioma laty tańczył na otwarciu piłkarskich mistrzostw
Euro 2012, uświetnia też swoimi występami wiele miejskich imprez. Gratuluje tancerzom uzdolnień
i pasji oraz dziękuję ich instruktorkom za
zaangażowanie i wielkie serca, które wkładają
w pracę z młodymi artystami - mówi R. Lorenz. .

Będzie asfaltowy dywanik zamiast dziur i kałuż
Rozpoczęła się budowa trzech ulic w zachodniej części Międzyrzecza. - Prace
zakończą się jesienią przyszłego roku - zapowiada burmistrza Remigiusz Lorenz.
Mieszkańcy ulic Cypriana Kamila Norwida, Jacka Malczewskiego i Marii
Konopnickiej czekali na to od lat. Jesienią przyszłego roku przestaną narzekać na poszatkowaną dziurami gruntową nawierzchnię tych dróg, które
po deszczach zamieniały się w grzęzawisko, a podczas wakacyjnych
upałów unosiły się nad nimi tumany kurzu. Zwiastunem nadchodzących
zmian są ciężkie maszyny budowlane, które pojawiły się ostatnio na j
ednej z tych ulic.
.
- Właśnie rozpoczęła się budowa tych dróg. Zostaną wykorytowane, utwardzone i pokryte asfaltem. To jednak nie wszystko. Wybudujemy tam również chodniki, oświetlenie i wpusty kanalizacji deszczowej zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
.
Ogłoszony przez miasto przetarg wygrała rma Brubet. To kolejna
dobra wiadomość dla mieszkańców. Spółka cieszy się znakomitą opinią,
a w dodatku swoją siedzibę ma w Międzyrzeczu: tutaj płaci podatki
i zatrudnia miejscowych pracowników. - Gmina zapłaci jej 4 mln. 142 tys. 640 zł,

ale - jak zaznacza burmistrz
- z własnego budżetu wyłoży niespełna 1 mln. 700 tys.
zł. Jak to możliwe? - Na
realizację tej ważnej dla
mieszkańców inwestycji
dostaliśmy 2 min. 466 tys. Burmistrz Remigiusz Lorenz zapowiada, że w tej kadencji
zł rządowej dotacji - inw gminie wybudowanych zostanie aż 12 nowych dróg
formuje R. Lorenz.
.
Burmistrz zaznacza, że utwardzenie trzech ulic jest kolejną inwestycją drogową, realizowaną obecnie w naszej gminie. W ostatni etap wkroczyła
bowiem budowa ulicy Długiej w Międzyrzeczu i gminnej drogi w Żółwinie.
- Tylko w tej kadencji wybudowaliśmy już cztery ulice na osiedlu Nad Obrą,
drogi w Kaławie i Wyszanowie oraz wsparliśmy nansowo remont ulicy
Chopina, która jest drogą powiatową. To nie wszystko. Właśnie dostaliśmy
dotację na przebudowę ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Łącznie
powstanie więc aż 12 dróg - wylicza R. Lorenz.
.
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Mieszkańcy dostaną pod choinkę… nową drogę!

Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że budowa
drogi w Żółwinie jest jedną z wielu inwestycji,
realizowanych w tym roku przez gminę
na terenach wiejskich

Budowa gminnej drogi w Żółwinie wkroczyła
w kolejny etap. Drogowcy wykładają jej nawierzchnię kostką. - Prace zakończą się przed Bożym
Narodzeniem - zapowiada burmistrz Remigiusz
Lorenz.
.
Za dwa miesiące mieszkańcy Żółwina przestaną narzekać na fatalny stan gruntowej uliczki
między Obrą i przecinającą wieś drogą powiatową
z Międzyrzecza do Stołunia i dalej do Pszczewa. Droga została wykorytowana i utwardzona, obecnie
robotnicy wykładają ją kostką.
.
- Będzie miała pięć i pół metra szerokości. Wzdłuż
drogi stawiane są lampy i wybudowany zostanie
chodnik o szerokości dwóch metrów - zapowiada

Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.
.
Prace mają się zakończyć w drugiej połowie grudnia. Gmina zapłaci wykonawcy 1 mln. 290 tys. zł, ale - jak
podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz - na realizację
tej ważnej dla mieszkańców inwestycji gmina dostała
786 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Burmistrz podkreśla, że budowa drogi w Żółwinie
jest jedną z wielu inwestycji, realizowanych w tym
roku przez gminę na terenach wiejskich. - W ostatnich
tygodniach zakończyliśmy budowę Muzeum Forty kacji i Nietoperzy w Pniewie, sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej
i kanalizacji w Kęszycy, a niebawem ogłosimy przetarg
na kanalizację w Nietoperku - wylicza R. Lorenz.

Maluchy z Bajkowej Krainy rozpoczęły przygodę z przyrodą
Dzieci z Przedszkola nr 4 "Bajkowa Kraina" posadziły przy placówce sześć młodych dębów. Gratuluje maluchom ich rodzicom, nauczycielkom i
dyrekcji - komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.
Sadzenie drzewek było główną odsłoną Święta
Dyni. To pomysł Rady Rodziców, a w jego realizację włączyło się także Nadleśnictwo Międzyrzecz,
które ufundowało drzewka. W ich posadzeniu
dzieciom pomogli miejscowych leśnicy.
.
- Każdym z drzewek opiekuje się jedna z grup
przedszkolaków. Zamontujemy przy nich tabliczki
z nazwami poszczególnych grup. To zalążek

ścieżki edukacyjnej pod nazwą “Pomiędzy Drzewami", która powstanie wokół przedszkola - zapowiada dyrektorka placówki Małgorzata Oﬀman.
Inicjatywę rodziców i zaangażowanie przedszkolaków wychwala burmistrz Remigiusz Lorenz,
który odwiedził ostatnie przedszkole i rozmawiał
z dyrektorką o funkcjonowaniu placówki. - To świetny pomysł. Dziękuję rodzicom i leśnikom, dzięki
którym nasze dzieci mogą odkrywać tajemnice p r z y ro d y i b r a ć u d z i a ł w b a rd zo o r y ginalnych zajęciach z ekologii - mówi R. Lorenz.

Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas rozmowy
z dyrektorka przedszkola Małgorzatą Oﬀman.

Magistrala kolejowa ma być oknem
na świat dla Międzyrzecza

W spotkaniu wzięli udział lubuscy samorządowcy.

Budowa zachodniej magistrali kolejowej była
tematem spotkania lubuskich samorządowców,
które odbyło się 24 października, w Zielonej Górze.
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
postulował, aby w ramach tego projektu Skarb
Państwa wykupił tereny wokół dworca kolejowego. Kolejne wnioski samorządowca dotyczyły budowy bocznicy kolejowej do Parku Prze
mysłowego nr 2 i nowego peronu.
.
Postulowana przez lubuskich samorządowców

zachodnia magistrala kolejowa ma połączyć Gorzów Wielkopolski z Zieloną Górą. Ma mieć inny
przebieg, niż obecne połączenie przez Zbąszynek.
– Linia kolejowa ma biec wzdłuż trasy szybkiego
ruchu S3, co wymagałoby wybudowania nowego
torowiska o łącznej długości 30 kilometrów między
Międzyrzeczem, Świebodzinem i Sulechowem.
Nowe połączenie wydatnie skróciłoby czas i obniżyło koszt przejazdu między obiema stolicami
naszego województwa. Dla naszego miasta
magistrala byłaby dodatkowym oknem na świat,
ułatwiającym dojazd do Międzyrzecza oraz eksport wyprodukowanych tutaj towarów. Sko
rzystaliby z tego mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy - wyjaśnia burmistrz Remigiusz Lorenz.
.
Burmistrz podkreśla, że budując odcinek z
Międzyrzecza do Świebodzina można wykorzystać

zamkniętą przed laty linię z Międzyrzecza przez
Nietoperek i Gościkowo do Toporowa.
.
Temat nie jest nowy. Omawiany był podczas
kilku spotkań lubuskich samorządowców. Ostatnie
odbyło się 21 października, w Zielonej Górze.
Burmistrz zgłosił trzy wnioski do tego projektu. Pierwszy dotyczy wykupienia przez Skarb Państwa
i zagospodarowania terenów wokół dworca
kolejowego. Turyści i mieszkańcy mogą nie wiedzieć, że przed laty Polskie Koleje Państwowe
sprzedały go wraz z dworcem prywatnej osobie,
a gmina nie może inwestować na cudzych
nieruchomościach.
.
Kolejne wnioski mają charakter gospodarczy.
Dotyczą bowiem budowy bocznicy kolejowej do
Parku Przemysłowego nr 2 przy ul. Rokitniańskiej oraz
nowego peronu między parkiem nr 1 i parkiem nr 2.

Historyczna inwestycja umożliwi
dalszy rozwój miasta
Trwa kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków To największa inwestycja miejska
w historii Międzyrzecza. Jak podkreśla burmistrz
Remigiusz Lorenz, na jej realizację gmina dostała
prawie 41,5 mln zł rządowych dotacji. - To
rekordowe dotacje w historii miasta - zaznacza
samorządowiec.
.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech pod Międzyrzeczem rozpoczęła się wiosną br, Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że inwestycja umożliwi dalszy rozwój miasta.
.
- Oczyszczalnia osiągnęła szczyt swojej
wydajność, podczas gdy mieszkańcy i przedsiębiorstwa produkują coraz więcej ścieków.

Po modernizacji będziemy mogli
przyłączać do miejskiej kanalizacji
kolejne budynki mieszkalne i zakłady pracy - zaznacza samorządowiec.
Wykonawcą jest rma WUPRINŻ
z Poznania, podwykonawcą natomiast EkoWodrol z Koszalina, Gmina
zapłaci za inwestycję niespełna 63
mln. zł. Jak zaznacza R. Lorenz, prawie 41,5 mln zł. z tej kwoty stanoBurmistrz razem z prezesem MPWiK i kierownikiem budowy
wią rządowe dotacje.
.
Przysłowiowym sercem oczyszczalni będą dwa reaktory, a nowością hala nieczystości. - Zakończenie inwestycji planujeo wymiarach 40 na 100 m., w której kompostowa- my na jesień przyszłego roku - zapowiada prene będą osady powstające podczas utylizacji zes Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Bogusław Czop.
.
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Podziękowania i kwiaty od burmistrza Remigiusza Lorenza

Burmistrz Remigiusz Lorenz składa gratulacje
i podziękowania szefowej lokalnych
struktur ZNP Danucie Matli.

Burmistrz Remigiusz Lorenz
wziął udział w spotkaniu
działaczy miejscowego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podziękował
związkowcom za ich pracę na
rzecz oświaty i obronę praw
pracowniczych nauczycieli.
.
Spotk anie naucz ycielizwiązkowców odbyło się 21
października, w międzyrzeck i e j re s t a u r a c j i " Te q u i l a".
Organizatorzy zaprosili m.in.
burmistrza Remigiusza Loren-

za i dyrektorkę Gminnego
Zespołu Oświaty Izabellę
Korejwo.
.
Pierwszym akordem spotkania były występy artystyczne młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego. Po ich zakończeniu burmistrz złożył gratulacje organizatorom i uczestnikom oraz podziękował im za
pracę na rzecz oświaty i obronę
praw pracowniczych nauczycieli
wszystkich placówek oświatowych z naszej gminy. Pod-

kreślał, że łączą działalność
związkową z pracą nauczycieli,
wychowawców oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.
.
- Ogromnie Wam dziękuję za zaangażowanie, wyrozumiałość i cierpliwość dla
uczniów oraz wielkie serca, które
okazujecie im na każdym kroku - mówił wręczając bukiet
pąsowych róż przewodniczącej lokalnych struktur ZNP
Danucie Matli.
.

Desant Wesołych Bystrzaków
Pod koniec października mieliśmy w ratuszu
bardzo miłą wizytę. Odwiedziły nas maluchy
z grupy Wesołe Bystrzaki z przedszkola w Szkole
Podstawowej nr 3.
.
Przedszkolaki razem z nauczycielkami Iwoną
Ostrowską i Eweliną Mazurkiewicz zwiedziły
ratusz i zapoznały się z pracą urzędników.
Ich przewodniczką była sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka, która opowiadała małym
gościom o zadaniach poszczególnych wydziałów.
Podczas spotkania z paniami z Biura Rady
Sabiną Miernik i Renatą Król-Grzywaczyk

przedszkolaki bez trudu rozpoznały
agi Polski i Unii Europejskiej, zwiedziły
też gabinet burmistrza Remigiusza
Lorenza. Na koniec w Sali Ślubów
na małych gości czekała miła niespodzianka, czyli łakocie i drobne upominki, wręczone im przez A. Sawkę.
.
- To była bardzo miła wizyta. Zapraszamy dzieci z pozostałych przedszkoli
i szkół podstawowych. Oczywiście po
uprzednim uzgodnieniu terminu - mówi sekretarz urzędu.
.

Marsz różowej wstążeczki w Międzyrzeczu
21 października, Międzyrzeczu odbył się Marsz Różowej Wstążeczki. Organizatorkami
marszu były pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które zachęcały
panie do robienia badań pro laktycznych. Odwiedziły m.in. ratusz, gdzie spotkały się z
zastępczynią burmistrza Agnieszką Śnieg.
– W pełni popieram ideę tego marszu i zachęcam panie do systematycznych badań.
Wczesne wykrycie raka ułatwia walkę z tą chorobą – komentuje A. Śnieg.

Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg razem z uczestniczkami marszu

Studenci-seniorzy
mistrzami gry w kręgle!

W kręgielni restauracji Tequila rozegrano turniej gry w kręgle.
Wystartowało w nim sześć zespołów, reprezentujących wielkopolskie i
lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Najlepsi okazali się międzyrzeczanie, którzy byli organizatorami
sportowo-rekreacyjnego wydarzenia i wielokrotnie wygrywali podobne
turnieje. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!
Po zakończeniu turnieju burmistrz Remigiusz Lorenz podziękował
wszystkim zawodnikom oraz złożył gratulacje zwycięzcom i rektorowi
jedynej międzyrzeckiej uczelni Waldemarowi Gajlewiczowi, natomiast
podczas rozpoczęcia imprezy powodzenia życzyła im kierowniczka
Wydziału Spraw Społecznych Sylwia Najderek. Gratulujemy i życzymy
kolejnych zwycięstw!

