
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk K. Stefa-
nowski w swoim wystąpieniu zaznaczył, że otwarcie hali produkcyjnej 
jest powodem do szczególnej satysfakcji, gdzie zatrudnionych zostanie 
50 osadzonych, a to skutecznie przyczyni się do ich resocjalizacji oraz poz-
woli lepiej odnaleźć się w życiu po opuszczeniu murów zakładu kar-
nego. Z drugiej zaś strony tworzenie infrastruktury produkcyjnej na terenie 
zakładów karnych i aresztów śledczych jest bardzo ważnym zadaniem 
Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk C. Kosacz 
podkreślił, że praca jako aktywizacja zawodowa jest nauką współdzia-
łania i wyrabia społecznie pożądane pozytywne podstawy. Zatrudnie-
nie osadzonych to korzyść dla dwóch stron - zarówno dla jednostki 
penitencjarnej, jak i kontrahenta.Dyrektor AŚ ppłk P. Goławski dodał, 
że zatrudnienie to nie tylko zapewnienie osadzonym kolejnych miejsc 
pracy odpłatnej ale także umożliwienie realizacji zobowiązań �nanso-
wych, a w szczególności zobowiązań alimentacyjnych, obowiązku 
naprawienia szkody czy też zadośćuczynienia. Dzięki pracy odpłatnej 
osadzeni będą mogli wspierać �nansowo swoje rodziny czy odłożyć 
niezbędne środki �nansowe potrzebne po wyjściu na wolność ale także 
będą mogli zagospodarować czas wolny.                      .

4 października br. w Areszcie śledczym w Międzyrzeczu nastąpiło 
uroczyste otwarcie hali produkcyjnej powstałej w ramach ministerial-
nego programu “Praca dla więźniów”. Udział wzięli m.in. Wicewojewoda 
Lubuski - Olimpia Tomczyk-Iwko, Zastępca Dyrektora Generalnego Służ-
by Więziennej - płk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w Poznaniu - płk Cezary Kosacz, Burmistrz Międzyrze-
cza Remigiusz Lorenz, Starosta Międzyrzecki - Agnieszka Olender, 
Dowódca 17 WBZ - gen. bryg. Dariusz Kosowski, Komendant Powiatowy 
Policji - inspektor Paweł Rynkiewicz, Komendant Powiatowy PSP - mł. 
bryg.  Marek Koperwas, Komendant Placówki SG w Gorzowie Wlkp. - ppłk 
SG Krzysztof Słowik, prokurent �rmy DBW Jarosław Zieliński oraz 
dyrektorzy jednostek penitencjarnych.                               .

Wstęga została uroczyście przecięta, a ks. kapelan Michał Łobaza 
SAC poświecił obiekt. Kilku osobom wręczono uroczyście okolicznościo-
we statuetki. Ponieważ część o�cjalna była prowadzona zgodnie 
z ceremoniałem, nadmienię że dowódcą uroczystości był ppor. Bartłomiej 
Trocer, a moderatorem spotkania - kpt. Jacek Ćwiertnia.                .

Licznie przybyłych przywitał pplk Piotr Goławski - dyrektor 
miejscowego AŚ, który wspomagając się prezentacją multimedialną 
przedstawił historię międzyrzeckiego Aresztu Śledczego. Wicewojewoda          

O. Tomczyk-Iwko odczytała list od Ministra Sprawiedliwości, w którym 
podkreślono rolę programu “Praca dla Więźniów pozwalającą na sku-
teczną readaptacje społeczna skazanych i ich aktywizację zawodową 
przy równoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności. Podkreśliła również ważność inwestycji, która jest kolejna 
tego typu w naszym województwie.  .                                
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KĘSZYCA LEŚNA 19 
sprzedam 143m²
8 pokoi, korytarz

2 piwnice. Do remontu. 
tel. 885 282 811 
Władysław Brzeszcz

Zgaszone lampy oświe-
tleniowe od 23. do 5. rano to 
już stały akcent wielu gmin. 
Także w  naszym powiecie. 
Przyczyna wiadoma. Zabaw-
nie brzmi tłumaczenie kla-
kierów władzy, że to giełda 
decyduje o kosztach energii. 
Tylko nie dodają, że to właś-
nie PiS aby podnieść zyski, 
nawet w kreatywnej księ-

gowości zdecydował na wpro-
wadzenie energetyki na gieł-
dę. Do windowania cen za 
prąd i węgiel się nie odnoszę. 
Pa ń s t w o w e  � r my  e n e r -
getyczne walą ceny x 600%, 
zarabiając przy tym dla bud-
żetu krocie. A potem łaska-
wie szyderczy niby premier 
(bo jest  pacynką prezesa i 
sam g... może) opowie coś o 
ochłapach dla ludu. Mają być 
niższe ceny prądu, bez super 
premii dla kolesiów ener-
getycznych z PIS. Widać jak  
nas rząd robi w bambuko.

  Z a t r u d n i ą c y  b l o n d 
glonojady szef od naszych 
pieniędzy znowu godzinę 
brylował w mediach, gdzie 
zamiast  konkretów  eko-
nomicznych plótł duby smalo-
ne zajmując się polityką. Pre-
zes NBP powinien być apo-
lityczny, ale skoro wożą go na 
spotkania na ul. Nowogrodz-
ką, to widać jego ustawienie 
do życia swego i naszego. Po 
co więc Rezydent RP reko-
mendował go na kolejną 
kadencję? Tutaj domysłów jest 
multum. W NBP trwa otwar
-ta już wojna pomiędzy pre-
zesem a Radą Polityki Pie-
niężnej a przyczyn jest kilka 
o czym już głośno w interne-
cie.                             .

Próbował minister od ak-
tywów państwowych wymu-
sić na samorządach odbiór 
węgla własnym transportem
z portów, sładowanie u siebie 
i dystrybucję ale za wyjątkiem 
kilku pisowskich włodarzy 
miast i gmin - nic z tego nie 
wyszlo. Wobec tego zaczął 
sasinić na trybunie sejmo-
wej, że opozycja i samorządy 
to są be... Ale jakoś nie potra-
�ł  określić  kosztów jakie 
samorządy miałyby ponieść, 
aby węgiel sprzedać po... no 
wlaśnie po ile? Obiecana 
kwota 1000 zł to już historia. 
Teraz jest real i to konkretny. 
Transport, składowanie, och-
rona, obsługa, ładowarki, kasy 
�skalne itp., takie sprawy 
musiałby samorząd zabez-
pieczyć. Więc niby jak miałby 
węgiel być tańszy. Oj Sasin, 
historyku z wykształcenia - 
przestań sasinić!                     . 

Rezydent RP w tym roku 
na nagrody dla pracowników 

swej kancelarii ma wydać 1,4 
mln zł, co jest aż o 860 tys. zł 
więcej niż rok wcześniej. Tu 
przypomnę jego jakże słyn-
ne słowa o konieczności 
zaciskania zębów w cza-
sie drożyzny.            . 

Premierowi Morawickie-
mu, ksywa Pinokio lub Kaczo-
rawiecki, nie można odmówić 
pracowitości, a nawet praco-
holizmu  wręcz.  Zacz yna 
dzień o 7. i kończy tuż przed 
północą.  Niegdyś prezes, 
ksywa Naczelnik Państwa, 
skomplementował wytrwa-
łość premiera mówiąc, że jest 
on cyborgiem. Faktycznie 
kłamiąc cały czas, bo musi 
ratować d... przed upadkiem, 
trzeba mieć stalowe zdrowie. 
Dzień bez pakietu kłamstw 
dla Pinokia jest dniem stra-

conym. Nawet nie warto mu 
zadać pytań - Gdzie jest wę-
giel zamówiony od końca 
marca przez Rządową Agen-
cję Rezerw Strategicznych? 
Co za idiota w rządzie zamó-
wił bezwartościowy węgiel 
w Indoznezji  korzystając z 
pośrednika  robiącego  w 
błocie? Czemu popierał fa-
szyzująca partię proputi-
nowską w Madrycie i o podo-
bnej orientacji Orbana? Wisi 
jednak nad nim wyrocznia 
znanego porzekadła - Albo 
go jesienią posadzą albo 
wiosną wykopią...         .

Doradca Rezydenta RP, 
profesor belwederski, jest 
uprzejmy w każdej debacie 
w telewizorni zwyczajnie 
opozycję obwiniać i obrażać 
za wszystkie pisowskie poraż-
ki. Prostolinijnie więc dosta-
je po łapach od swych ad-
wersarzy. Ale on się puszy 
niczym paw i  tokuje  jak 
cietrzew podczas godów. 
Chyba już zapomniał profe-
sor jak skomlał niczym sko-
pany pies w telewizji, gdy 
dostał skazujący go wyrok na 
zapłatę dość wysokiego za-
dośćuczynienia  na  rzecz 
przezeń obrażonych. Prosił 

wówczas o wsparcie �nan-
sowe. Dziś znowu wali głupa i 
chyba ponownie się nadzieje.

Czasy Ciemność+ odejdą 
w mrok historii. Cała nadzieja 
jest w energii młodego po-
kolenia. Kaczorawiecki spra-
wia, że w Polsce nie daje się 
żyć.                             .

Na koniec coś z innej becz-
ki. Sportowej. Po różnych 
wahaniach naszych siatka-
rek, cieszą ich osiągnięcia. 
Przed nam kopacze. Grupę 
w eliminacjach Euro 2024 
mamy taką, że brak awansu 
byłby kompromitacją piłka-
rzy, selekcjonera i PZPN. Tu 
nie będzie żadnego alibi i 
tłumaczeń.                   . 

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Uroczystość rozpoczęła Msza św., odprawiona na placu między 
kościołem i remizą przez ks. Ryszarda Gontarczyka, który po za-
kończeniu nabożeństwa poświęcił strażacki sztandar, ufundowany 
przez mieszkańców, �rmy i instytucje. Przypomniał przy tym wy-
haftowane na nim motto "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek", któ-
re jest drogowskazem dla strażaków-ochotników zarówno podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i w życiu codziennym.               .

Gratulacje i życzenia złożyli strażakom-ochotnikom m.in. W. Kowalewski, mieszkający w Kursku 
Komendant Powiatowy PSP w Sulęcinie bryg. Waldemar Konieczny, Komendant Powiatowy PSP 
w Międzyrzeczu mł. bryg. Marek Koperwas, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Marek Harkot 
i wiceprzewodniczący rady gminy Andrzej Chmielewski, a po zakończeniu o�cjalnej części uroczys-
tości także zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz.                  .

- Kursko jest ostatnią z siedmiu jednostek OSP w Gminie Międzyrzecz, która otrzymała własny 
sztandar. To ogromne wyróżnienie i motywacja dla naszych strażaków-ochotników - zaznaczał Dariusz 
Surma, Komendant Gminny OSP. 

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" - takie motto wyhaftowa-
no na sztandarze, który 17 września, przekazany został strażakom-
ochotnikom w Kursku. To był jeden z najważniejszych dni w 76-let-
niej historii OSP. Gratulacje i podziękowania za działalność na rzecz 
lokalnej społeczności złożył druhom i druhnom m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

Uroczystość zakończyły sołeckie dożynki. Uczestnicy mogli się pokrzepić przywiezioną przez 
strażaków OSP Świniary wyśmienitą grochówką, a także kiełbaskami z grilla i innymi spe-
cjałami kulinarnymi przygotowanymi przez mieszkańców Kurska. Prawdziwą ucztą artystyczną 
były natomiast występy tancerek Studia Tańca Gold, wokalistek z Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury oraz zespołów Ale Babki z Piesek i Obrzanie ze Skwierzyny. Ostatnimi akordami im-
prezy były pokazy tańca ognia i zabawa taneczna.                                 .

Podczas dożynek nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, które bawiły się m.in. podczas pokazu 
sztuczek magicznych i na plenerowym seansie �lmowym. - Dziękuję wszystkim osobom i insty-
tucjom zaangażowanym w organizację tej jakże udanej imprezy. Dzięki Wam wręczenie sztandaru 
i dożynki na długo pozostaną w pomięci uczestników - komentuje R. Lorenz.                             .

Burmistrz Remigiusz Lorenz przekazał sztandar wiceprezesowi 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Wojciechowi Kowalewskiemu, 
który następnie wręczył go prezesowi jednostki OSP z Kurska dh. 
Emilowi Adamczukowi. Kolejną odsłoną strażackiej uroczystości było wręczenie najbardziej 
zasłużonym druhom i druhnom złotych, srebrnych i brązowych medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa" 
oraz wyróżnień. 

Gratulacje złożył strażakom m.in. burmistrz R. Lorenz, który kieruje strukturami OSP w Gminie 
Międzyrzecz i zasiada w prezydium zarządu powiatowego straży ochotniczych. Podziękował im 
za trudną i częstokroć niebezpieczną służbę oraz zaangażowanie w życie społeczne wsi. - Narażacie 
zdrowie i życie, aby ratować mienie i życie innych. Trudno o przykład większego poświęcenia - mówił.

Nr 9(101) 2022 październik 2022

Wielkie święto strażaków i mieszkańców Kurska

Fot. Dariusz Brożek i Lech Malinowski

Działacz PZPN Robert Skowron 
wręczył burmistrzowi Remigiuszowi 
Lorenzowi Brązową Odznakę za Zasługi 
dla Polskiej Piłki Nożnej. Obaj panowie 
rozmawiali też o lubuskim �nale Pu-
charu Polski w Piłce Nożnej Kobiet, który 
rozegrany zostanie 13 października w na-
szym mieście. 

Ceremonia wręczenia piłkarskiej 
odznaki dla burmistrza Remigiusza Lo-
renza odbyła się dziś na stadionie przed 
meczem piłkarzy Orła z zawodnikami 
Celulozy Kostrzyn. Prezes Lubuskiego 
Związku Piłki  Nożnej R.  Skowron -                        
w imieniu krajowych władz związku - 
pogratulował burmistrzowi i przeka-
zał prezesowi Orła Maciejowi Chamieni 
siatkę z piłkami dla zawodników.   .

To kolejne odznaczenie piłkarskie dla 
burmistrza. Przed kilkoma laty R. Lorenz został 
uhonorowany Honorową Złotą Odznaką za 
zasługi dla lubuskiej piłki nożnej.        .

Przed ceremonią prezes rozmawiał z bur-
mistrzem o wojewódzkim �nale Pucharu Polski 
w Piłce Nożnej Kobiet, który rozegrany zostanie 
13 października na międzyrzeckim stadionie. 
W �nałowym starciu zmierzą się zawodniczki 
z Kostrzyna nad Odrą i Gorzowa Wlkp.   .

- To dla mnie ogromne wyróżnienie. Gmi-
na nie tylko wspiera międzyrzeckie kluby spor-
towe, ale inwestuje także w rozbudowę bazy 
sportowo-rekreacyjnej, czego najlepszym przy-
kładem są dobiegające już końca dwie inwesty-
cje, czyli budowa bieżni przy Szkole Podstawowej 
nr 3 oraz sali sportowej z kuchnią i stołówką 
przy szkole podstawowej nr 1 - mówi burmistrz.

Prestiżowa odznaka dla burmistrza Remigiusza Lorenza



W wydarzeniu stawiano na ekologię, więc 
przeprowadzone warsztaty miały również eko-
logiczny charakter - tworząc mandale, hotele dla 
owadów, łódki czy leśne lustra wykorzystano 
głównie to, co daje nam natura. "Piknik eko-
logiczny - warsztaty i edukacja ekologiczna" był 
do�nansowany ze środków Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Dym zawiera jeszcze dwutlenek 
siarki, chlorowodór, cyjanowodór,                     
a także rakotwórcze związki zwane 
dioksynami i furanami. Spalanie śmieci 
jest również źródłem gazów cie-
plarnianych odpowiedzialnych za zmia-
ny klimatyczne i globalne ocieple-
nie. Paląc śmieci zanieczyszczamy nie 
tylko powietrze, ale także glebę, 
niszczymy cenne surowce, które mo-
gą zostać poddane recyklingowi.

Kampania "Kochasz Dzieci - nie pal śmieci" 
prowadzona jest przez Fundację Ekologiczną 
Arka, we współpracy z fundacją Nasza. Akcja 
jest częścią kampanii "Nie trujcie". Celem kampanii 
jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, 
wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach 
domowych – taki sposób palenia śmieci jest 
szkodliwy dla zdrowia i środowiska. Dodatkowo 
za czyn ten grozi grzywna w wysokości 5.000 zł.

Celowy Związek Gmin CZG-12 aktywnie 
rozpoczyna nowy rok szkolny spotkaniami 
edukacyjnymi z najmłodszymi. Ogłoszono 
już XXVI edycję akcji edukacyjno-konkurso-
wej "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole",                 
w której placówki oświatowe i opiekuńczo-
wychowawcze zbierające surowce wtórne 
mogą wygrać atrakcyjne nagrody. We wrześ-
niu przeprowadzono już kilka spotkań z 
dziećmi oraz z mieszkańcami, uczestnicząc 
m.in. w Dożynkach Gminnych w Słońsk, Krze-
szyckiej Jesieni i piknikach ekologicznych.

Podczas spotkań edukacyjnych pracownicy 
CZG-12 przypominali o szkodliwości palenia 

śmieci w piecach domowych. Rosnące koszty 
opału mogą zachęcać do korzystania z łatwo 
dostępnych odpadów w postaci starych płyt 
meblowych, tekstyliów czy nawet plastiko-
wych opakowań. Warto dziś jeszcze raz przy-
pomnieć, że podczas spalania śmieci emituje-
my do atmosfery szkodliwe substancje: - pyły, 
które odkładając się w glebie, powodują szko-
dliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszcze-
nie metalami ciężkimi, - tlenek węgla: trujący 
dla ludzi i zwierząt, - tlenek azotu: 
powodujący podrażnienia, a nawet 
uszkodzenia płuc.               .

Kochasz dzieci - nie pal śmieci!

-

27 września 2022 r. powołano Radę Działalności Pożytku Publicz-
nego Województwa Lubuskiego na lata 2022-2025. Miło nam po-
informować, że w składzie 16 osobowej Radzie na drugą kadencję zos-
tała powołana Ewa Walkowska, przedstawicielka Fundacji COOLtural-
nie w Pszczewie.Przewodniczącym Rady został Adam Szulczewski, 

przedstawiciel Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. 
Wiceprezeską została Marta Kowalska - przedstawicielka Lubuskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp., a 
wiceprezesem - Mirosław Glaz - dyrektor Departamentu Infrastruktury 
Społecznej UMWL. Sekretarzem Rady została Joanna Ejsmont - dyrektor 
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL.     .
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Tekst Andrzej Chmielewski, fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl

Piąta kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa

Jesienne eko-spotkania z CZG-12

 Tekst i fot. L. Malinowski

K.R.

Do zakresu działalności Wojewódzkiej Rady działalności pożytku pu-
blicznego należy m.in.:                                           .

- wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom,

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,  ,

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów po-
między organizacjami a administracją publiczną,               .

- wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących sfer pożytku publicznego,                         .

- organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do składu komitetu monitorującego.                          .

- opiniowanie strategii rozwoju województwa,                   .

Hala produkcyjna o powierzchni 1000m² to nowe miejsca pracy dla 
skazanych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w 
zakładzie karnym typu zamkniętego. Hala znajduje się na ścisłym terenie 
aresztu co oznacza, że ruch osadzonych po terenie jednostki przebiega pod 
nadzorem i dzięki temu jest w pełni bezpieczny. Osadzeni zatrudnieni w hali 
nie będą opuszczali więziennych murów i dzięki temu społeczeństwo jest w 
pełni bezpieczne, a sprawcy przestępstw są skutecznie odizolowani. Cała 
inwestycja realizowana była w ramach ministerialnego programu “Praca dla 
Więźniów”, który z założenia wspiera szeroko rozumianą readaptację aż 
docelowo miejscem pracy, w którym zatrudnienie znajdzie minimum 50 
skazanych. Budowa hali produkcyjnej �nansowana była w całości ze środków 
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz rozwoju Przywięziennych 
Zakładów Pracy. Wartość inwestycji to kwota – 5 929 017,50 zł brutto, która 
poza samą budową hali obejmowała również budowę kotłowni, części 
socjalnej i biurowej, a także wykonanie wygrodzenia ażurowego i 
zewnętrznego pełnego oraz przyłączy i zagospodarowania terenu.

Dokończenie ze str. 1
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Laura, ur. 14.09.2022 r. 
Córka Weroniki i Mateusza. 

Zamieszkała w Pszczewie

Maciej, ur. 15.09.2022 r. 
Syn Karoliny i Marcina. 

Zamieszkały w Sierakowie

Julian, ur. 16.09.2022 r. 
Syn Stanisławy i Patryka. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Jakub, ur. 21.09.2022 r.
Syn Grażyny i Sebas�ana. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Zosia, ur. 20.09.2022 r. 
Córka Agnieszki i Artura. 
Zamieszkała w Karninie

Michalina, ur. 20.09.2022 r. 
Córka Moniki i Jacka. 

Zamieszkała w Międzyrzecz

Kornelia, ur. 21.09.2022 r. 
Córka Moniki i Kamila. 

Zamieszkała w Brzozowcu

Erika, ur. 23.09.2022 r. 
Córka Nadii i Andrieja. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Helena, ur. 22.09.2022 r. 
Córka Eweliny i Marcina. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Dobrosława, ur. 4.10.2022 r. 
Córka Patrycji i Dariusza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Marcel, ur. 3.10.2022 r. 
Syn Angeliki i Damiana. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Kaja ur. 9.10.2022 r. 
Córka Katarzyny i Janusza. 
Zamieszkała w Sulęcinie



Organizatorzy zadbali o spra-
wy duchowe jak i gastronomiczne. 
Zaprosili również na szkolenia do 
Lubuskiego Nazaretu w Diece-
zjalnym Domu Rekolekcyjnym w 
Kęszycy Leśnej. Szkoda, że na tak 
istotnym dla wolontariuszy naszej 
diecezji - zabrakło ks. bpa. Mamy 
wszak nowego ks. bpa pomocni-
czego, którego warto było poznać 
poza uczestnictwem w liturgii w 
miejscu swego urzędowania. Słowa 
uznania dla rzeczowych odpowie-
dzi ks. dyrektora diecezjalnego Ca-
ritasu jak i dla niezmordowanej pod-
czas spotkania Sylwii Grzyb, która 
zawsze z uśmiechem służyła pomocą 
dla wielu z ponad 200 uczestników.

O wolontariuszach Caristasu informacje w mediach publicznych pojawiają się okazjonalnie, 
a szkoda bo ta wielka rzesza ludzi jest niezwykle pracowicie zaangażowana w pracy na rzecz 
potrzebujących. Zarówno ubogich czy niepełnosprawnych jak i młodzieży, której trzeba rozwinąć 
skrzydła.                                                                                 .

1 października w barokowym Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu na Dolnym Śląsku, bo aż tam 
sięga  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia dla Para�alnych Zespołów Caritas. Przybyło ponad 
40 takowych, m.in. z Sulęcina, Pszczewa, Trzebiela, Tuplic czy Międzyrzecza. Niektórym towarzyszyli księża, zajmujący się ZP Caritas.

Zgodnie z programem przed konferencją odbyła się Modlitwa Różańcowa a następnie Eucharystia w sanktuarium. 
Oprawa muzyczna prowadzona była przez zespół z Trzebiela k/Żar. Warto w tym miejscu podkreślić walory świątyni wzmiankowa-
nej w XIII w, z bogatym wystrojem barokowym z lat późniejszych. Średniowieczne płaskorzeźby na murach potwierdzają pocho-
dzenie. W kościele jest przepiękna (jedyna taka na Dolnym Śląsku) monumentalna barokowa ambona ze scenami cudownego 
rozmnożenia chleba. Sanktuarium jest położone na Szlaku św. Jakuba i ma bogate zaplecze dla grup pielgrzymów.     .

Konferencja (prowadzona w wyremontowanej i przystosowanej stodole przy plebani) miała ciekawy przebieg. Proboszcz, 
dr nauk humanistycznych, historyk, ks. Radosław Horbatowski, przedstawił rolę miejscowego Caritasu jak i lokalnej społeczności 
w przystosowaniu terenu plebani dla potrzeb pielgrzymów czy okazjonalnych spotkań. Drugim referentem był Hubert Kasprzak 
z Caritas Polska, który omówił (wspomagając się pokazem multimedialnym) o zaangażowaniu młodych ludzi w Polsce podczas wojny
 w Ukrainie. Ponieważ  był wielokrotnie jako koordynator wolonatriuszy poza granicami kraju, dlatego jego prelekcja była 
merytorycznie doskonała. Moderatorem konferencji był ks. Stanisław Pod�górny, dyrektor diecezjalnego Caritasu, którego 
wspomagała Sylwia Grzyb, koordynator ds. ZP Caritas diecezji. Było wiele pytań, dotyczących m.in. pomocy żywnościowej, programu 

Nowe FIO 2022, programu Skrzydła 
czy wypożyczeń sprzętu rehabili-
tacyjnego.
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Spotkanie członków Caritasu

JESIEŃ NA DZIAŁCE
Mimozami jesień się zaczyna. 

Jesień, to czas zbiorów owoców i warzyw na 
działkach. Przyroda poprzez piękne kolory chyba
 nie za bardzo chce się rozstać z nami. Ten szcze-
gólny czas, kiedy za oknem jest nieco chłodniej,
 ale na zielonych poletkach jest pełnia paleta barw. 
Można więc cieszyć zmysły widokiem np. wino-
gron skrytych za złotymi liśćmi. Pomidorami, które 
rosną na krzaczkach bez liści. Dorodnych pełnych 
słońca jabłek pośród jeszcze zielonych liści. Cieszyć 
się z dorodnej dyni odpoczywającej na ziemi. 

Resztkami malin - już nie tak słodkich. Za to śliwki 
już dają znać, że są dojrzałe i nie zerwane w porę 
spadają na ziemię. Czerwone rajskie jabłuszka 
wyglądają bardzo apetycznie, ale, uwaga! To pozór. 
Po skosztowaniu zostawiają cierpki smak w us-
tach. Nie są jeszcze gotowe do spożycia i pewno 
nigdy nie będą. Różnorodna mnogość kwiatów, 
które swymi kolorami przykuwają mocno wzrok, 
aż proszą, by je zostawić jeszcze chwilkę. Z lasu 
przywędrowały na trawę grzyby. A mnie jest żal 
jesieni. Lubię te porę roku - oczywiście bez desz-
czu ze święcącym ciepłym słońcem.            .

"Wspomnienie" -  wiersz Juliana Tuwima
Złotawa, krucha i miła...

Zdzisław Musiał

Dla wszystkich romantyków lubiących tę porę roku wiersz Marka Głogowskiego pt. "Pora wesoła"
Lśniąca skórką kasztana na trawie,
w odlot ptaków wpatrzona ciekawie.
Jesień - roztargniona malarka -
gubi farby po lasach i parkach,
a ja biegam wciąż za nią z ochotą
i znajduję brąz, czerwień i złoto.

Kto powiedział, że jesień jest smutna,
że ma kolor szarego płótna,
że jej prawie nie widać we mgle?
Kto to wszystko powiedział?
Ja nie!
Dla mnie jesień to pora wesoła,
roześmiana i gwarna jak szkoła.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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kanistry i beczki
płyty gumowe
zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw
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K. Osos: Od dłuższego czasu zgła-
szają się do mnie zarówno mieszkańcy, 
jak i pracownicy Poczty Polskiej z proś-
bą o interwencję. Klienci wskazują, że 
przez długi czas nie widują swoich li-
stonoszy, przesyłki idą do nich tygo-
dniami, a kolejne okienka pocztowe, 
z których dotychczas korzystali, są za-
mykane - nikt nie wie, czy czasowo, czy 
trwale. Opóźnienia w dostarczaniu fak-

tur i rachunków sprawiają, że wiele o-
sób musi z nie swojej winy płacić kary. 
Część mieszkańców po terminie odbiera 
pisma urzędowe. To wywołuje irytację. 
Równocześnie zgłasza się do mnie co-
raz więcej pracowników państwowej 
spółki, wyjaśniając, jak naprawdę wy-
gląda ich praca i wskazując, co jest 
przyczyną fatalnej sytuacji na Poczcie.

K. Osos: Głównym problemem są 
oczywiście płace. Znaczna część listo-
noszy otrzymuje wynagrodzenie zasad-
nicze poniżej ustawowego minimum. 
Aby osiągnąć najniższy ustawowy próg 
w wysokości 3010 zł bru�o, otrzymują 
tzw. premię chorobową lub premię 
motywacyjną. Dlaczego taka praktyka, 
choć dozwolona prawem, stosowana 
jest na tak szeroką skalę w spółce skar-
bu państwa? Minister Sasin nie potrafi 
mi odpowiedzieć na to pytanie. Rów-
nocześnie, jak informują pracownicy, 
kadra menadżerska w sierpniu br. 
otrzymała premie w kwocie nawet 

kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę. 
Te dysproporcje między dyrektorami 
spółki a pracownikami niższego szcze-
bla, którzy od lat walczą o każdą do-
datkową złotówkę, sprawiają, że czara 
goryczy się przelała. Listonosze, jak każ-
dy z nas, chcą być godnie traktowani 
i wynagradzani. Zwłaszcza, że tak jak 
wszyscy borykają się dziś ze skutkami 
wysokiej inflacji w postaci wszech-
obecnej drożyzny. Niestety, rządzący 
wciąż wydają się tego nie dostrzegać. 
Efektem jest więc składanie licznych 
wypowiedzeń i tym samym łączenie 
rejonów doręczeń oraz zamykanie ko-
lejnych filii urzędów pocztowych, po-
nieważ na miejsce odchodzących pra-
cowników brakuje chętnych.     .

Pani Poseł, od kilku miesięcy 
podejmuje Pani kolejne interwencje 
w sprawie pogarszającego się fun-
kcjonowania Poczty Polskiej. Co tak 
naprawdę dzieje się w państwowej 
spółce?

O czym informują Panią praco-
wnicy Poczty?

Jakie działania w tej sprawie Pani 
podejmuje?

K. Osos: Przede wszystkim sys-
tematycznie i szczegółowo informuję 
Ministra Sasina, który nadzoruje pań-
stwową spółkę, o zgłaszanych mi pro-
blemach i za każdym razem proszę 
o przedstawienie pilnych rozwiązań 

w danym obszarze, które trwale po-
prawią sytuację i rzeczywiście wyjdą 
naprzeciw oczekiwaniom pracowni-
ków Poczty Polskiej. Dążę również do 
tego, aby wszystkie zasygnalizowane 
mi nieprawidłowości, takie jak zatru-
dnianie niewykwalifikowanych osób 
w konwojach pieniężnych czy brak 
odpowiedniej ochrony obiektów po-
cztowych, zostały sprawdzone przez  
odpowiednie instytucje. Na prośbę 
mieszkańców interweniuję także w 
sprawie poszczególnych placówek 
pocztowych, które są zamykane.    .

Pani Poseł,  co będzie dalej 
z  Pocztą?

K. Osos: Patrząc na działania o-
sób odpowiedzialnych dziś za tę pań-
stwową spółkę, nie sądzę, by było le-
piej. Czy to skutek złego zarządzania, czy 
świadomego działania - trudno powie-
dzieć. Wiem natomiast, że powinniśmy 
robić wszystko, by Poczta Polska się 
rozwijała, a nie zwijała.          .

Co z tą Pocztą?
Prawie każdy z nas w ostatnich miesiącach na własnej skórze odczuł skutki fatalnego 

funkcjonowania Poczty Polskiej. Brak listonoszy i zamknięte okienka sprawiają, że kolejna 
wizyta w urzędzie pocztowym wywołuje irytację. Ale czy tak naprawdę wiemy, co jest 

przyczyną tego stanu rzeczy? - rozmowa z Posłanką na Sejm RP  Katarzyną Osos.

Dziękuję za rozmowę. 

Odbył się 6 października w Skwierzynie. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie 
"Razem raźniej", działającym przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy wsparciu Starosty 
Powiatu Międzyrzeckiego oraz współpracy władz samorządowych Skwierzyny i Skwierzyń-
skiego Ośrodka Kultury. Wśród licznie przybyłych gości byli m.in. Grażyna Jelska - Dyrektor Wy-
działu Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., Zo�a Plewa - Wicestarosta Powiatu Mię-
dzyrzeckiego, Lesław Hołownia - Burmistrz Skwierzyny wraz zastępcą Wojciechem Kowalewskim, 
Agnieszka Leszczak - skarbnik Gminy Skwierzyna, radni z powiatu i Skwierzyny oraz dyrektorzy 
placówek (DPS, ŚDS, POW).

Wszystkich, a szczególnie uczestników, przywitała na scenie Iwona Madajczak. Na scenie 
swoje artystyczne zaprezentowali się: Konrad Wołczak - POW Skwierzyna, Dzienny Dom "Senior-
Wigor" w Skwierzynie, POW Skwierzyna (dwa zespoły), DPS Rokitno 58, ŚDS Międzyrzecz, 
DPS Miedzyrzecz, Aleksandra Deja – POW Skwierzyna, DPS Skwierzyna, ŚDS Trzciel, DPS 
Jasieniec, DPS Rokitno 38 i ŚDS Pszczew. Całość zwieńczono wspólnym wykonaniem na scenie 
układu taneczno-wokalnego Jerusalema.                                          .

Wykonawcy zaprezentowali niezwykle ciekawe krótkie formy artystyczne. Przeważały 
bardzo interesujące formy choreogra�czne oraz wokalne przy dwóch lub trzech teatralnych. 

Wspólny posiłek na powietrzu, przy słonecznej pogodzie i dyskusje pomiędzy uczestni-
kami przeglądu był sam w sobie ciekawy. Przez kilka lat różnych kontaktów z tym specy�cz-
nym  środowiskiem doskonale wiem jak ono jest bardzo czułe na wszelkie wpadki organi-
zacyjne. Torba słodkości dobra jest dla przedszkolaków, tutaj liczy się przede wszystkim 
wspólna fotogra�a z wręczoną statuetką na scenie. Przeglądałem zdjęcia sprzed lat i wiem jak 
poprzednio trofea były wręczane.                                             .

Wielką szkodą było nie przedstawienie personalnie tych, którzy wykonali mrówczą 
pracę ze swymi podopiecznymi (scenariusz, reżyseria, itp.) aby godnie się zaprezentować. 
Nazwa Przegląd jest zobowiązująca, w wieloletnim wspaniałym dorobku nie wolno o tym zapo-
minać. Tym bardziej, że praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest sama w sobie 
trudną i odpowiedzialną i to publicznie warte było podkreślenia. Były wręczane statuetki 
przez dwie sympatyczne panie prowadzące imprezę. Niestety w fatalnej formie na scenie, 
bowiem przypominało to tzw. Łapankę wobec schodzących ze sceny wykonawców.     .

VI Przegląd Artystyczny Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

Puchary i statuetki wręczali: dh Marek Harkot, 
dh. Agnieszka Olender, dh Wojciech Kowalewski. 
OSP Kaława i OSP Przytoczna (kobiety) za zwycięs-
two w ćwiczeniach bojowych otrzymały pucha-
ry od mł. bryg. Marka Koperwasa.          . 

Wśród obecnych byli m.in. w/w oraz bur-
mistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu (w 
mundurach OSP), druhowie z zarządu wojewódzkie-
go i powiatowego, radni powiatowi, dowódca 151 
batalionu lekkiej piechoty WOT w Skwierzynie, 
leśnicy z Nadleśnictw powiatu.              .

Odbyły się w Skwierzynie 24 września. 
Meldunek prezesowi ZOP ZOSP RP dh. Markowi 
Harkotowi o gotowości do zawodów złożył dh 
Marek Andruszków. Po o�cjalnym otwarciu zawo-
dów przez druha prezesa i podniesienia �agi zwią-
zku oraz odegraniu hymnu związku, nastąpiło uro-
czyste wręczenie Medalu Honorowego im. Bolesława 
Chomicza - dh. Kazimierzowi Puchanowi. Otrzy-
mał go z rąk dh. Wojciecha Kowalewskiego, wice-
prezesa ZOW ZOSP RP i dh. Dominiki Koniecznej, 
wiceprezesa SH ZOW ZOSP RP. Okolicznościową 
statuetkę m.in. za zaangażowanie w rozwój OSP 
w powiecie z rąk prezesa powiatowego otrzyma-
ła Agnieszka Olender - Starosta Miedzyrzecki. .

Klasy�kacja końcowa najlepszych seniorów:
1. Kaława, 2. Gorzyca, 3. Przytoczna. Zanim wy-
niki zostały podliczone przez druhny pracujące 
w sekretariacie zawodów (kierowała nimi dh. Dorota 
Surma) organizatorzy  zorganizowali pokaz zrzu-
tów wody na boisko z samolotu gaśniczego Dro-
mader oraz pokaz ratownictwa technicznego przy 
użyciu rozpieraczy zasilanych akumulatorami, 
które sukcesywnie zastępują zasilane hydraulicznie. 
W czasie przerwy tradycyjną strażacką grochówkę 
i pieczone kiełbaski oraz słodkości serwowali człon-
kowie Stowarzyszenia "Świniary, wieś między Wartą 
a Puszczą". Zawody "podpatrywali" druhowie zza 
miedzy powiatu, konkretnie z OSP Osiedle Poznań-
skie w Gminie Deszczno. Najmłodsi druhowie w 
mundurkach (a trochę tych dzieciaków było) mieli ra-
dochę z przejazdu strażackim meleksem, udostęp-
nionym przez KW PSP w Gorzowie Wlkp.         .

Gospodarz zawodów dh W. Kowalewski,  
Starosta i wiceprezes ZOP ZOSP RP - dh A. Olender 
i Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. Marek 
Koperwas mieli krótkie wystąpienia.         .

Po instruktażu dla kierowników drużyn 
prowadzonym przez dh Dariusza Surmę, prze-
wodniczącego Komisji Sędziowskiej rozpoczęto 
zawody. Startowały 2 drużyny żeńskie (Przytoczna 
i Templewo) i 11 zespołów męskie (Gorzyca, Mu-
rzynowo, Lutol Suchy, Rokitno, Przytoczna, Kaława, 
Pszczew, Silna, Bledzew, Siercz, Templewo). Starto-
wano w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkoda-
mi, ćwiczeniach bojowych i mustrze. W pierwszej 
konkurencji mężczyzn zwyciężyła Kaława przez 
Przytoczną i Gorzycą. W ćwiczeniu bojowym wygrała 

Kaława przed Gorzycą i Przytoczną. W musztrze 
kobiet: 1. Templewo, 2. Przytoczna. Musztra męż-
czyzn: 1. Gorzyca, 2. Kaława, 3. Silna. W sztafecie 
pożarniczej i ćwiczeniach bojowych kobiet zawsze 
zwyciężyła Przytoczna przed Templewem.     .

Przy okazji został wręczony sprzęt ratownic-
twa technicznego �rmy Fire-Max dla OSP Bledzew 
zakupiony przez tamtejszą gminę, gdzie prezesem 
ZOG ZOSP RP i wójtem jest Małgorzata Musiałowska.

Tekst i fot. L. Malinowski

Choć raz prawie wszyscy razemChoć raz prawie wszyscy razemChoć raz prawie wszyscy razemMedal dla dh Kazimierza PuchanaMedal dla dh Kazimierza PuchanaMedal dla dh Kazimierza Puchana

Młody narybek OSPMłody narybek OSPMłody narybek OSP

Puchar dla KaławyPuchar dla KaławyPuchar dla Kaławy

Imponujący zrzut wodyImponujący zrzut wodyImponujący zrzut wody

Start do ćwiczenia bojowegoStart do ćwiczenia bojowegoStart do ćwiczenia bojowego

Statuetka dla zwycieskiej KalawyStatuetka dla zwycieskiej KalawyStatuetka dla zwycieskiej Kalawy

Zawody otworzył dh. Marek HarkotZawody otworzył dh. Marek HarkotZawody otworzył dh. Marek Harkot

Bywało i tak w sztafecieBywało i tak w sztafecieBywało i tak w sztafecie
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Wystąpili: Daniel Okupski, Anastazja Glapiak,Ola Marchewka Jadwiga Soboryk, 
Zo�a Marchewka, Ula Marchewka, Karolina Maszewska, Maja Zaucka, Marcin Minge, 
Dominik Fryza, Ola Marchewka, Ewa Gąsior-Fryza, Rafał Marchewka, Nadia Wilczyńska, 
Urszula i Beniamin Skarżyńscy, Julia Konieczna, Alicja Cyranik, Weronika i Łukasz Robakowie, 
Magdalena Nowak, Maja Nowak, Paulina Staniec, Anna Badach i Zespół Śpiewaczy "Pstre 
Wianki". Pojedynczym wykonawcom towarzyszył chórek żeński złożony z solistek.           .

Odpowiednie nagłośnienie hali sportowej wymagało sporo pracy i dało to dobre rezulta-
ty. "Składak", gdzie "pierwsze skrzypce" gra Dominik Fryza (muzyk i dyrektor GOK), potra�ł 
skrzyknąć doskonale grających i śpiewających w różnym wieku i w różnych kon�guracjach. 
Stąd na scenie przewinęło się sporo wykonawców śpiewających znane polskie piosenki. Pio-
senki łączące pokolenia.                                      .                              .

Tytułowy koncert piosenek z lat 60-, 70- i 80- odbył się w Pszczewie 9 października. Imprezę 
połączono z Tygodniem Seniora, co było trafnym mariażem. Na specjalnie przygotowanej sali 
sportowej zajęty był komplet przygotowanych miejsc, podobnie jak na stałym miejscu 
przeznaczonym dla kibiców. Przybyli starsi mieszkańcy miejscowości i gminy zasiedli przy 
stolikach, gdzie ciepłe napoje i słodkie wypieki podniosły rangę spotkania (serwowały praco-
wnice GOK i OPS). Nie zabrakło licznej grupy gości z partnerskiej gminy Letchin w Niemczech.

Najważniejszym organizatorem było Stowarzyszenie Artystyczne "Sładak", bowiem jego 
członkowie będący muzykami postanowili koncert wykonać nie tylko dla seniorów. Prowa-
dzenie koncertu należało do Magdaleny Adamczak. Po krótkiej emisji �lmowej nt. bardzo 
efektywnej dla miejscowej społeczności wymienionego stowarzyszenia, w delikatnym świetle 
jupiterów na scenę weszła, przy burzy oklasków, grająca grupa na ukulele. Uczta dla ducha, 
która trwała 2 godziny, rozpoczęła się.                                             .

Grali: Dominik Fryza (klawisze), Daniel Okupski (akordeon i gitara), Dominik Wilczyński 
i Ola Marchewka (perkusja), Krystian Grabowski (perkusjonalia), Paweł Marchewka (bas), 
Rafał Marchewka (gitara), Mariusz Nowaczyński (saksofon), Benjamin Skarżyński (skrzypce). 
Silne oklaski od zawsze są dla najmłodszych wykonawców żywiołowych piosenek. Ola Mar-
chewka rewelacyjna w "O Jimmy Joe" niegdyś śpiewanej przez Karin Stanek, Nadia Wil-
czyńska w "Trzynastego" Kasi Sobczyk czy "Jambalaya" w wykonaniu Anny Badach - to tylko 
fragmenty tego wspaniałego koncertu. Miło było na scenie wysłuchać rodzinnych wystąpień: Ur-
szuli i Beniamina Skarżyńskich (oboje vokal) czy Weroniki (vokal) i Łukasz (saksofon) Ro-
baków. Wykonanie "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha" przez wszystkich występują-
cych na scenie zwieńczyło koncert. Całość podsumował włodarz gminy - Józef Piotrowski. 
Dziękując za koncert i stworzenie przez muzyków i wykonawców super klimatu bodajże dwa razy 
rzucił hasło - Kochajmy się!

Na sali, wśród widzów był wójt Przytocznej wraz z małżonką. Po koncercie serdecznie gratu-
lował Dominikowi Fryzie i wielu znanym mu muzykom i wykonawcom. Ościenna gminna, więc 
zapewne jakaś współpraca na niwie kultury nastąpi. Koncert wsparły: UG Pszczew, OPS Pszczew, 
GOK Pszczew, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Nowe FIO Lubuskie Lokalne, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, Fundacja Rozwoju Holistycznego. Szkoła Podsta-
wowa w Pszczewie.

Takiej aktywności Stowarzyszenia "Składak", mnogości talentów w Pszczewie i okolicy oraz 
zespolenia lokalnej społeczności należy tylko pozazdrościć.

Kochamy polskie piosenki

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Na terenie gminy Międzyrzecz pod hono-
rowym patronatemi Agnieszki Olender Starosty 
Powiatu Międzyrzeckiego Klub Biegacza "Piast" 
zorganizował i przeprowadził w dniach 24 - 
25 września 2022 r. Międzywojewódzkie Mist-
rzostwa Młodzików w orientacji sportowej. Za-
wody przeprowadzono na zlecenie Minister-
stwa Sportu i Polskiego Związku Orientacji 
Sportowej zgodnie z regulaminami sportowy-
mi prawo startu miała młodzież szkolna w wie-
ku do 14 lat w kategorii K14 dziewcząt i M14 
chłopców, posiadająca licencje sportowe PZOS. 

Orientacja sportowa polega na tym, że 
każdy zawodnik na starcie biegu otrzymuje 
specjalistyczną mapę terenu z wyznaczoną tra-
są i PK, które musi odnaleźć oraz potwierdzić 
swój przebieg przy pomocy chipa elek-
tronicznego. Jest to sport dla osób z wyobraźnią 
przestrzenną , inteligentnych, szybko i bezbłęd-
nie czytających mapę, o bardzo dobrej kondycji 
�zycznej i wytrzymałości. Zwycięża w zawodach 
ten zawodnik, który trasę biegu od startu do me-
ty pokona najszybciej. W tych makroregional-
nych zawodach orientacji sportowej większość 
medali w sumie 7 (siedem) zdobyła 3 (trzy) 
osobowa reprezentacja klubu UKS Orientpark 
Iwiny, której trenerem jest nauczyciel WF z tej 
SP Dariusz Pachnik. Na szczególne podkreśle-
nie zasługuje postawa dziewcząt tego Klubu, 
które startując w gronie sztafet męskich (zgod-
nie z regulaminami jest taka możliwość) wy-
grały tę kategorię wspierane przez 12.letniego 
Antka Pachnika, który również pokazał nie-
przeciętny talent, umiejętności i wytrzymałość 
w biegach indywidualnych. Dekoracji najlepszych 

zawodniczek i zawodników medalami i dyp-
lomami w ramach Międzywojewódzkich Mist-
rzostw Młodzików w orientacji sportowej do-
konała Starosta Powiatu Międzyrzecz Agnieszka 
Olender wraz z Sędzią Głównym zawodów 
na terenie OW Głębokie 25.09.2022 r. Poniżej 
wszyscy medaliści MMM strefy C w BnO za 2022 r. 

Rywalizowano w trzech biegach: sprin-
terskim, klasycznym i sztafetowym. W ramach 
współzawodnictwa sportowego do zawodów 
w tych biegach zgłosiło się 9 klubów z woj. 
dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. 
Jedynym reprezentantem woj. lubuskiego był 
zawodnik KB "Piast" Bartosz Wyruszyński, który 
dla Klubu i Gminy Międzyrzecz po raz kolejny 
zdobył punkty we współzawodnictwie spor-
towym w tej dyscyplinie sportu.Dla prze-
prowadzenia zawodów MMM opracowane zos-
tały specjalistyczne mapy do orientacji sporto-
wej, których autorami byli: Z. Kolis - mapa 
"Obrzyce" bieg sprinterski, A. Domański - mapa 
"Garnizonowa" bieg sztafetowy, M. Gaczyński - 
mapa "Bobowicko-jezioro" bieg klasyczny. 
Zawody odbyły się przy wykorzystaniu syste-
mu Sport Ident : stacje kontrolne na PK (punkty 
kontrolne) i chipów elektronicznych w które 
wyposażeni byli zawodnicy. Za całość wy-
pożyczonego sprzętu i obsługę tego systemu 

odpowiedzialny był Jerzy Deptuła 
z klubu "Energetyk" Dychów. Kon-
cepcję i budowę tras oraz roz-
stawienie wszystkich PK w tere-
nie na poszczególnych biegach op-
racował Prezes KB "Piast" Mię-
dzyrzecz. W trakcie zawodów nie 
doszło do żadnego wypadku. 
Zawody przebiegły zgodnie z re-
gulaminami sportowymi i prze-
pisami. Nie zgłoszono żadnego 
protestu. Zawodnicy i trenerzy byli 
zadowoleni z jakości map i op-
racowanych tras. Każdy rozegrany 
bieg różnił się terenem i skalą 
map. Bieg sprinterski odbył się 

24.09.2022 r. start od 10:30 w interwale 1 min. 
w kategorii. Odbył się na terenie zurbanizowa-
nym szpitala w Obrzycach i przyległych pod-
miejskich lasach. Bieg sztafetowy (sztafety 
3 zmianowe) odbył się 24.09.2022 r. start ma-
sowy godz. 15:30 przeprowadzono go na te-
renach leśnych i obrzeżach strzelnicy gar-
nizonowej. Bieg klasyczny 25.09.2022 r. start 10:30 
w interwale 3 minut w kategorii przeprowadzo-
no na terenie lasów na płd. od jeziora Bobowicko. Zawody w orientacji sportowej odbyły się 

dzięki ogromnej życzliwości i pozyskaniu odpo-
wiednich zgód na możliwość wykorzystania 
terenu do przeprowadzenia zawodów od wielu 
instytucji i osób, którym Zarząd Klubu "Piast" 
w imieniu wszystkich uczestników tych mist-
rzostw MMM w BnO (bieg na orientację) ser-
decznie dziękuje. Podziękowania składamy dla 
Dyrektor Szpitala w Obrzycach - Ewie Lewickiej-
Michalewskiej, Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Międzyrzecz - Jacka Więckowskiego, Dowódcy 
17 BZ - gen. bryg. Dariusza Kosowskiego, 
Dyrektor SP-4 - Alicji Utraty-Błochowicz, 
Prezesowi OSP Międzyrzecz-Obrzyce. Nawet 
osoba  pr ywatna,  Marek  Grządko  bez-
interesownie i bezpłatnie pozwolił nam sko-
rzystać z prądu do podłączenia komputera. Po-
dziękowania należą się też harcerzom Hufca 
Międzyrzecz za pilnowanie rozstawionych PK 
podczas biegu sprinterskiego na terenie szpitala 
Obrzyce.

W biegu sztafetowym długość tras była 
w przedziale 2,8 km do 3,5 km. W kategorii 
dziewcząt K14 kolejność sztafet była nas-
tępująca: 1. MKS MOS I Wrocław (92 min. 49 sek.), 
2. HKS Azymut I Mochy (99 min. 8 sek.), 3. HKS 
Azymut II Mochy (113 min. 8 sek.). W kategorii 
chłopców M14: 1. UKS Orientpark Iwiny (94 min.
 9 sek.), 2. MKS MOS I Wrocław (94 min. 29 sek.), 
3. HKS Azymut I Mochy (121 min. 31 sek.).  . 
W biegu klasycznym długość trasy 3,1 km. 
W kategorii dziewcząt K14: 1. Martyna Niko-
łajuk UKS Orientpark Iwiny (26 min 52 sek.), 
2. Oliwia Hetnar UKS Orientpark Iwiny (27 min. 
57 sek.), 3. Michalina Wysocka MKS MOS 
Wrocław (28 min 34 sek.). Długość trasy 4,2 km 
w kategorii chłopców M14: 1. Antoni Pachnik 
UKS Orientpark Iwiny (33 min. 8 sek.), 2. Szymon 
Ładomirski MKS Paulinum Jelenia Góra (36 
min. 22 sek.), 3. Wiktor Kociuba MKS MOS 
Wrocław (37 min. 31 sek.).

W biegu sprinterskim: długość trasy 2,2 km. 
W kategorii dziewcząt K14 kolejność za-
wodniczek była następująca: 1. Oliwia Hetnar 
UKS Orientpark Iwiny (15 min. 51 sek.), 2. 
Magdalena Kaźmierczak HKS Azymut Mochy 
(16 min. 1 sek.), 3. Martyna Nikołajuk UKS 
Orientpark Iwiny (16 min. 14 sek.). Długość trasy 
2,5 km. W kategorii chłopców M14: 1. Wiktor 
Kociuba MKS MOS Wrocław (14 min. 45 sek.), 
2. Antoni Pachnik UKS Orientpark Iwiny (16 min. 
8 sek.), 3. Szymon Ładomirski MKS Paulinum 
Jelenia Góra (17 min. 20 sek).

Prezes KB "Piast" Międzyrzecz - 
Zbigniew Kolis



Dzień trzynasty. Szykujemy 
się do ostatniego już podczas tego 
pobytu wyjścia. Tym razem kupimy 
prezenty i odbierzemy testy PCR, 
bez których nie wsiądziemy do 
samolotu. Czekając na taksówkę 
podjeżdża pod nasz hotel bar-
dzo drogie, terenowe auto. Nawet 
w Europie niewielu na nie stać. 
Wychodzi młody człowiek i idzie 
wprost do mile zaskoczonego całą 
tą sytuacją naszego gospodarza 
pastora Moreno. Okazuje się, że 
młodzieniec ten o imieniu Tahir 
jest jego uczniem, którego Bóg 
mocno używa. Podszedł do nas i 
mówi, że wracał właśnie z pogrzebu
i Duch Święty ponaglił go, żeby 
podjechał do naszego hotelu. Był 
temu posłuszny, ale zupełnie nie 
wiedział po co to robi. Kiedy nas 
sobie przedstawiono nagle zrozu-
miał cel spotkania. Duch Święty 
przekazał przez nasze usta słowa, 
na które czekał. Mało tego, po mo-
dlitwie podjechaliśmy wszyscy na 
pobliską stacje paliw, na której 
Tahir kupił oliwę z prośbą o mo-
dlitwę z namaszczeniem olejem. 
Usiedliśmy w trójkę na tylne sie-
dzenie, pastor Zygmunt polał pal-
ce oliwąi Tahir został namaszczo-
ny. Co za cudowne spotkanie! Na-
maszczenie do służby na stacji 
paliw na Madagaskarze. Nie wy-
myśliłbym tak cudownej Bożej his-
torii.        .

Dzień czternasty. Przed nami 
drugi dzień przymusowej, ale mi-
łej kwarantanny. Emocje opadły. 

Pastor Moreno, nasz gospo-
darz stanął na wysokości zadania. 
Poruszył niebo i ziemię, żebyśmy 
tylko mogli wyjechać. Niestety plan 
Boży jest inny, a już witałem się 
z gąską...

Skoro można wy-
chodzić na zewnątrz to 
robię sobie krótkie 
spacerki. Najdalej do-
chodzę albo na stację 
paliw po wodę, albo 
na stragany po owoce. 
Tu nie da się po prostu 
siąść w knajpce przy 
stoliku i oglądać po-
rannego krzątania się 

mieszkańców. Bary, kawiarnie 
czy restauracje w większości przy-
padków są schowane za wyso-
kimi murami i wielkim bramami 
strzeżonymi przez ochroniarzy. 
Wszystko po to, żeby pijąc czy 
jedząc, bieda nie stanęła gościom 
jak ość z wigilijnego karpia. .

Zaczyna się niezaplanowany 
przez nas, a zaplanowany przez 
Boga kolejny tydzień pobytu na 

Madagask ar ze.  Po -
ranki są tutaj bardzo 
rześkie, cieplej robi się 
z godziny na godzi-
nę. W najcieplejszej 
części dnia jest ide-
alnie przyjemnie. Tak 
chyba jest w raju.

Drugiej historii tego dnia też 
bym sobie nie wymyślił. Pojecha-
liśmy po odbiór wyników testów 
badania na COVID. Wszystko prze-
biegało gładko. Przeczytałem wy-
nik pierwszego testu - negatywny! 
Uff, całe szczęście! Pakujemy się za-

tem do taksówki. Mówię do Zyg-
munta pokaż mi swój test i czytam... 
wynik pozytywny! Jeszcze raz czy-
tam - pozytywny! No to mamy wyz-
wanie. Mamy dwie opcje. Pierwsza, 
zbadamy się jeszcze raz a potem 
czekając na wynik i będąc pewni 
jego negatywnego rezultatu przez 
wiarę spakujemy się do wyjazdu. 
Druga, jedziemy do zaprzyjaź-
nionego biura podróży i oni nam 
zmienią termin lotu na najbliższy 
możliwy. Do dzieła zatem. Wy-
braliśmy pierwszą opcję. Jedziemy 
powtórzyć test. Pełni emocji, mod-
ląc się i oczekując cudu słyszymy 
informacje od laborantki próbu-
jącej z ogromnym trudem wyar-
tykułować polsko-litewsko brzmią-
ce nazwisko - Bardzo mi przykro, 
ale wynik testu jest pozytywny. Ach, 
znaczy zostajemy. Teraz szybka ak-
cja, jazda na lotnisko gdzie błys-
kawicznie w biurze Air France 
zmieniają nam datę wylotu, potem 
przedłużenie pobytu w hotelu, 
zmiana lotu z Paryża do Warszawy i 
jeszcze kilka innych rzeczy, który 
trzeba zrobić przez ciągnący się jak 
�aki z olejem Internet i chwilowy 
brak prądu. Uff. Koniec. Padam 
zmęczony emocjami na łóżku.  .

Chciałem sobie siąść na ław-
ce w parku i zapytałem czy mają 
tu jakieś ogólnodostępne miejsca 
gdzie można sobie odpocząć? 
Od-powiedź była krótka i wiele 
mówiąca - nie ma. Dopiero wtedy 
z d a ł e m  s o b i e  s p r a w ę  z 
niedorzeczności mojego pytania. 
K ażde ogólnodostępne miej-
sce w stolicy jest okupowane 
przez bardzo biednych ludzi, za-
tem i park byłoby tylko parkiem 
przez kilka minut po o�cjalnym 
jego otwarciu, potem byłby obo-
zowiskiem bezdomnych. Trudno. 
Będę chodził sobie główną ulicą. 
Taka mała atrakcja.           .

Dziękując Bogu za taki obrót 
spraw jednocześnie zachodzimy 
w głowę jaki jest cel tego wszyst-
kiego? Póki co pozostaje wierzyć 
Bogu bo wszystko co On robi zmie-
rza ku dobremu.
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Madagaskar za trzecim podejściem 
czyli jak nie stracić wiary w marzenia (5).

Sebastian Herzog



- Chcieliśmy uhonorować aktorów, rodziców 
i wszystkie osoby zaangażowane w realizację  
widowiska, które z pewnością było artystycznym 
wydarzeniem roku w naszej gminy - zaznacza 
Ewelina Izyudorczyk-Lewy, dyrektor Między-
rzeckiego Ośrodka Kultury.

Podczas Gali w ośrodku kultury podsumowa-
no spektakl "Opowieści z Narnii", który w pop-
rzedni weekend podbił i skradł serca miesz-
kańcom naszej gminy i powiatu. W ciągu pięciu 
dni, od 23 do 27 września, obejrzało go około 
3 tys. osób! 

Scena Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury 
zamieniła się pod koniec września w Dolby 
Theater w Hollywood. W niesamowitej atmosfe-
rze i oprawie aż 150 tancerzy, aktorów, in-
struktorów, artystów i ich przyjaciół odebra-
ło statuetki, będące lokalnymi odpowiedni-
kami Oscarów. Gratulacje, podziękowania i 
życzenia złożył im m.in. burmistrz Remigiusz 
Lorenz.  

Oscarową uroczystość w rewelacyjny sposób 
prowadził Marek Kiona. Po jej rozpoczęciu 

b u r m i s t r z 
R e m i g i u s z 
Lorenz złożył 
gratulacje i 
podziękował 
a r t y s t o m  i 
organizatoro
m.  Wręcz ył 
listy gratulacyjne autorce scenariusza I reży-
serce spektaklu Izabeli Spławskiej, chore-
ografkom i współtwórczyniom spektaklu 
Annie Bubnowskiej, Katarzynie Piechowiak 
i Annie Osipiuk z zespołu Trans oraz instruk-
torce Artystycznych Form Ruchu Bożennie 
Liberskiej. W imieniu instruktorki zespołu Led 
Dance Justyny Wittchen list odebrał jej ojciec 
Edward Toczyński, który jest radnym miejskim 
i oklaskiwał laureatów gali razem z wice-
przewodniczącym gminnego samorządu 
Andrzejem Chmielewskim. 

Burmistrz podziękował też rodzicom młodych 
artystów oraz pracownikom i dyrektorce ośrodka 
kultury. Podkreślał, że widowisko udało się 

zrealizować m.in. dzięki dotacji z PZU, którą 
pozyskała Ewa Walkowska. 

Niespodzianką dla uczestników była prezentacja archiwalnych 
zdjęć, odnalezionych ostatnio na strychu jednego z budynków. Uczest-
nicy spotkania rozpoznawali na nich swoich znajomych sprzed lat 
i wspominali przy tym różne wydarzenia z życia wsi. Spotkanie w Ka-
ławie było jedną z odsłon odbywającego się w tym czasie Tygodnia 
Seniora w Gminie Międzyrzecz.                        .                .

Spotkanie seniorów z Kaławy odbyło się 1 października w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Sołtys Małgorzata Obst-Gralewska 
wraz z Radą Sołecką i paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Stokrotki 
zaprosili najstarszych mieszkańców sołectwa, a także proboszcza 
miejscowej para�i ks. Adama Michalskiego oraz burmistrza 

Remigiusza Lorenza. Samorządowiec nie przyjechał tam z pustymi rę-
koma. Przywiózł seniorom koszyk ciastek w kształcie nietoperzy 
z miejscowej piekarni i cukierni Piotra Rojka. Kolejną słodką niespo-
dzianka był pyszny tort, dzieło Angeli Ćwirko.                   .

Spotkanie poprzedziła wygłoszona przez Annę Korn prelekcja na 
temat zdrowego odżywiania. O znaczeniu właściwej diety mówił 
też burmistrz, który złożył seniorom gratulacje i podziękowania. Zazna-
czał ich niezaprzeczalny wkład w rozwój gminy. - Życzę Wam wielu, 
wielu lat w miłości, wśród bliskich Wam osób - mówił.            .

Prelekcja o zdro-
wiu, pyszny tort, 
prezentacja archi-
walnych zdjęć oraz 
ciasteczka i życze-
nia od burmistrza 
Remigiusza Lo -
renza - tak w naj-
większym skrócie 
wyglądały obcho-

dy Dnia Seniora w Kaławie pod Międzyrzeczem.                .

Bohaterami wydarzenia było ponad 20 małżeństw, które wzięły            
ślub 50 lat temu (jedna para obchodziła jubileusz 60-lecia mał- 
żeństwa). Jubilatów przywitali burmistrz Remigiusz Lorenz i kie-
rowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Izabela Kępińska. Pogratulo-           
wali im spędzonych wspólnie lat, pełnych radości i wzruszeń, choć 
niekiedy także zmartwień i trosk. Burmistrz podziękował im także                
za niezaprzeczalny wkład w rozwój gminy.         .        .

Ponad 20 par ponownie ślubowało wzajemną miłość, wierność               
i uczciwość małżeńską podczas obchodów Złotych i Diamentowych 
Godów, które odbyły się 1 października, w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury. Gratulacje i życzenia złożył Jubilatom m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie Jubilatom medali,            

przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. - Pracuje się na nie 
aż 50 lat - zaznaczała I. Kępińska.         .        .        .        .

- Jesteście wzorem dla następnych pokoleń. Życzę Wam zdrowia, 
radości z wnuków i prawnuków oraz wielu lat w miłości w gronie 
najbliższych osób - mówił R. Lorenz.         .        .        .

Burmistrz wręczył Paniom bukiety kwiatów, a ich Mężom drobne 
upominki. Artystycznym akordem uroczystości był koncert między-
rzeczanki Ewy Witkowskiej, która zachwyciła i oczarowała Jubilatów 
autorskimi kompozycjami.        .           .        .        .
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Złote i Diamentowe Gody w Międzyrzeczu

Złote Gody obchodziło ponad 20 małżeństw (w tym jedno Diamentowe).Złote Gody obchodziło ponad 20 małżeństw (w tym jedno Diamentowe).Złote Gody obchodziło ponad 20 małżeństw (w tym jedno Diamentowe).

Święto Seniorów z Kaławy

Gratulacje i życzenia złożył seniorom burmistrz Remigiusz LorenzGratulacje i życzenia złożył seniorom burmistrz Remigiusz LorenzGratulacje i życzenia złożył seniorom burmistrz Remigiusz Lorenz

Oscary dla 
młodych i zdolnych

W przygotowaniach i premierze spektaklu wzięło udział aż 150 osob!W przygotowaniach i premierze spektaklu wzięło udział aż 150 osob!W przygotowaniach i premierze spektaklu wzięło udział aż 150 osob!

Najważniejsza odsłoną gali było wręczenie 
statuetek, będących lokalnymi odpowiednikami 
Oscarów. W kilku różnych kategoriach odebrało je 
łącznie 150 osób. Na scenie pojawiali się kolejno 
tancerze i aktorzy z poszczególnych grup, ale tak-
że ich instruktorki, rodzice, przyjaciele oraz 
organizatorzy widowiska. Były łzy wzruszenia, 
okrzyki radości i podziękowania jak w Hollywood!

- W naszej młodzieży tkwi ogromny potencjał. 
Są zdolni, pracowici i co najważniejsze, mają ambi-
cje i życiowe cele. Jestem przekonany, że przysz-
łości wielu z nich będzie promować Międzyrzecz 
nie tylko na scenach, ale także w innych dzie-
dzinach  życia publicznego - komentuje R. Lorenz.



Burmistrz podziękował rolnikom za zbiory. - 
Z okazji Święta Plonów, w imieniu swoim i miesz-
kańców Gminy Międzyrzecz, dziękuję Rolnikom, 
Sadownikom, Pszczelarzom, Hodowcom, Pro-
ducentom i Przetwórcom żywności za Waszą 
pracę, trud i poświęcenie. Podziękowania są tym 
bardziej gorące i szczere, że w tym roku musieliście 

zmierzyć się z suszą, jak również podwyżkami cen 
paliwa, pasz i nawozów. Mimo piętrzących się 
przed Wami problemów, polskie rodziny nie mu-
szą się martwić, że na stołach zabraknie chleba, 
będącego plonem Waszej ciężkiej pracy. Raz 
jeszcze za to dziękuje i chylę przed Wami czoło! - 
mówił R. Lorenz. 

Mieszkańcy naszej gminy i pobliskich miej-
scowości bawili się na Gminnych Dożynkach w 
Nietoperku. Podziękowania i gratulacje złożył 
rolnikom oraz organizatorom burmistrz Między-
rzecza Remigiusz Lorenz. 

Nie zabrakło też kulinarnych specjałów, a artys-
tycznym akordem były występy m.in. Świebo-
dzińskiej Orkiestry Dętej, zespołów Nietoperza-
nie z Nietoperka i Ale Babki z Piesek, Między-
rzeckiego Chóru Kameralnego oraz wokalistek 
ze szkoły nauki śpiewu i gry prowadzonej przez 
Ewę Witkowską z Międzyrzecza.          .

Gminne Święto Plonów odbyło się 10 września, 
w Nietoperku pod Międzyrzeczem. Sołtys Grzegorz 
Górgurewicz, Rada Sołecka i mieszkańcy tej 
wsi wywiązali się z zadania na przysłowiową 
szóstkę z plusem. Udekorowali swoje gos-
podarstwa, z wielką serdecznością przyjęli gości 
i przygotowali dla nich wiele atrakcji, w czym 
wsparli ich pracownicy Urzędu Miejskiego oraz 

Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. - Dziękuję 
wszystkim osobom i instytucjom zaangażowa-
nym w organizację imprezy - zaznaczał burmistrze 
Remigiusz Lorenz.  

Dożynki rozpoczęła Msza św. w intencji rol-
ników, odprawiona w miejscowym kościele przez 
ks. Adama Michalskiego. Po zakończeniu na-
bożeństwa jego uczestnicy przeszli barwnym 
korowodem na plac w centrum wsi, gdzie odbył 
się dożynkowy ceremoniał. Starostowie Izabela 
i Zbigniew Juszkiewiczowie przekazali R. Lo-
renzowi okazały bochen chleba, wypieczony z te-
gorocznego ziarna. Burmistrz pokroił go wspólnie
z sołtysem i następnie razem z G. Górgurewiczem 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Katarzyną 
Budych podzielił się nim z uczestnikami rolniczego 
święta. - Niech nikomu go nie zabraknie - mówił. 

Tradycyjny konkurs na najładniejszy wieniec 
wygrali mieszkańcy Bukowca, a pozostałe nagro-
dzono wyróżnieniami. Na uczestników czekały 
liczne stoiska, przygotowane przez poszczególne 
sołectwa, artystów i instytucje. Zainteresowani 
mogli wystartować w rozmaitych konkursach. 
M.in. w rzucaniu belotami słomy oraz w turnieju 
siłowania na ręce, który prowadził pochodzący 
z tej wsi ubiegłoroczny mistrz Polski w kultu-
rystyce Paweł Kiełczewski. 
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W hołdzie Sybirakom 

Uroczystość poprzedziła msza święta, od-
prawiona w miejscowym kościele przez pro-
boszcza bobowickiej para�i ks. Andrzeja 
Kugielskiego. Po jej zakończeniu poczty 
sztandarowe, goście, organizatorzy oraz nau-
czyciele i uczniowie przeszli do Zespołu 

Szkół, gdzie zostali przywitani przez dyrektora 
placówki Daniela Drzymałę i prezesa między-
rzeckiego koła Związku Sybiraków Teresę Do -
maszewicz.            

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. Zesłańców Sybir w Bobowicku pod 
Międzyrzeczem odbyły się obchody Świa-
towego Dnia Sybiraka połączone z jubileu-
szem 20 rocznicy nadania szkole wyróż-
niającego i -  jak podkreślało burmistrz 
Remigiusz Lorenz - zobowiązującego imie-
nia Zesłańców Sybiru.                . 

W obchodach wzięli m.in. udział burmistrz 
R.Lorenz i jego zastępczyni A.Śnieg, którzy złożyli 
gratulacje T. Domaszewicz i D. Drzymale oraz  
wręczyli im kwiaty i okolicznościowe ryngrafy. 
Burmistrz podziękował Sybirakom za kultywo-

i ywanie pamięci o Golgocie Wschodu  mart rologii 
Narodu Polskiego. Podkreślał w swoich prze-
mówieniach, że ich losy oraz hart ducha, męstwo 
i miłość do Ojczyzny są żywą lekcją historii 
i . drogowskazem dla następnych pokoleń   .

Burmistrz i jego zastępczyni z organizatorami oraz Sybirakami. Burmistrz i jego zastępczyni z organizatorami oraz Sybirakami. Burmistrz i jego zastępczyni z organizatorami oraz Sybirakami. 

Zakończył się drugi etap budowy chodnika w Kursku

Chodnik ma 137 m. długości. Kosztował 85 tys. zł., przy czym połowę tej kwoty wyłożyło starostwo, 
a drugą s�nansowała gmina. - To droga powiatowa, ale gmina postanowiła pomóc starostwu w realizacji 
tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Przed rokiem wsparliśmy powiat podczas pierwszego etapu budowy 
chodnika. Pierwszy odcinek ma 252 metry długości i kosztował 143 tysiące złotych, z czego połowę wyłożyła
gmina - zaznacza A Śnieg. W odbiorze uczestniczył też radny miejski Arkadiusz Madzelan, który był 
gorącym orędownikiem tej inwestycji. - Mieszkańcy czekali na chodnik od wielu lat - podkreślał.        .

W Kursku zakończyła się budowa chodnika. - To drugi etap inwestycji, realizowanej przez powiat przy 
�nansowym wsparciu gminy - informuje zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg. W czwartek, 8 września, 
odbył się odbiór techniczny chodnika, wybudowanego ostatnio wzdłuż drogi powiatowej przez miej-
scową �rmą Tomasza Klimczaka. Oprócz wykonawcy uczestniczyli w nim m.in. reprezentująca gminę 
Międzyrzecz zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
Wiesław Melcer. Po sprawdzeniu stanu technicznego chodnika, oboje – bez żadnych uwag i zastrzeżeń - 
podpisali protokół odbioru.

Plon przynieśli plon…

Starostowie dożynek Izabela i Zbigniew Juszkiewiczowie Starostowie dożynek Izabela i Zbigniew Juszkiewiczowie 
przekazali R. Lorenzowi okazały bochen chleba, przekazali R. Lorenzowi okazały bochen chleba, 

wypieczony z tegorocznego ziarna.wypieczony z tegorocznego ziarna.

Starostowie dożynek Izabela i Zbigniew Juszkiewiczowie 
przekazali R. Lorenzowi okazały bochen chleba, 

wypieczony z tegorocznego ziarna.

Prestiżowy medal dla międzyrzeczanki Hanny Augustyniak
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Burmistrz pogratulował studentom 
jedynej międzyrzeckiej uczelni

Ponad 80 studentów Międzyrzeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w ina-
uguracji nowego roku akademickiego 2022-2023. 
Gratulacje i życzenia złożył im m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz. Uroczystość odbyła się 5 
października w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. 
Studencką pieśń "Gaudeamus Igitur" zaśpiewało 
tam ponad 80 studentów jedynej międzyrzeckiej 

uczelni. Gratulacje i życzenia złożył im m.in. bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, który wręczył kosz 
z upominkami rektorowi MUTW Waldemarowi 
Gajlewiczowi i kwiaty jego zastępczyni Jadwidze 
Rogali. Zapytał studentów, czy przyjmą go do 
swojego grona, jak już osiągnie odpowiedni 
wiek i zapewniał, że nauczy się do tego czasu 
"Gaudeamus Igitur".

- Niech zajęcia, odbywające się w ramach
jedynej międzyrzeckiej Uczelni, będą dla Was 
nieustającą przygodą i odkrywaniem świata. 
Śmiało i z radością podążajcie za swoimi ma-
rzeniami, rozwijajcie swoje zainteresowania i uz-
dolnienia. Jestem dumny, że Gmina Międzyrzecz 
może się poszczycić tak licznym gronem aktywnych 

seniorów, którzy nie ustają w swojej wędrówce ku 
wiedzy - czytamy w liście gratulacyjnym prze-
kazanym przez burmistrza Waldemarowi Gajle-
wiczowi. 

Kolejną odsłoną uroczystości było przyjęcie 
kilku osób w poczet studentów, a jej ostatnim
już akordem integracyjne spotkanie przy grillu.

Siedziba MUTW mieści się w Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury. Obecnie studenckimi legi-
tymacjami szczyci się 130 seniorów, który rozwi-
jają swoje zainteresowania w różnych kołach 
i sekcjach. Są przy tym bardzo aktywni: m.in. 
grają w kręgle, jeżdżą na wycieczki. Biorą 
udział w spływach kajakowych oraz zgłębiają 
historię miasta i okolic.                                  .

Rozpoczęło się przekazywanie mieszkań-
com laptopów i tabletów, zakupionych przez 
Gminę Międzyrzecz w ramach programu 
"Cyfrowa Gmina - Granty PPGR".  Do końca br. 
otrzyma je 527 osób!

- To bardzo wysoka kwota. Na ponad 1.600 ucze-
stniczących w tym programie Gmin uplasowa-
liśmy się na bardzo wysokim 72 miejscu - podkreśla 
burmistrz.

Laptopy i komputery są przekazywane ucz-
niom, których rodzice, dziadkowie i najbliżsi 
krewni pracowali w dawnych Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych. Jak podkreśla bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, na ich zakup gmina 
otrzymała ponad 1 mln. 164 tys. zł! 

Komputery z systemem operacyjnym Windows 

11 wydawane są w bibliotece. Do końca roku 
otrzyma je 509 osób, a kolejne 18 dostanie ta-
blety. - Dotarła do nas już pierwsza z czterech 
dostaw, w związku z czym rozpoczęliśmy pro
ces przekazywania urządzeń dla rodzin biorą-
cych udział w konkursie -  mówi Katarzyna 
Szadkowska, kierowniczka Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, odpowiedzialnego za realizację 
programu. O dniu przekazania sprzętu praco-
wnicy Urzędu Miejskiego informują wszystkich 
telefonicznie lub poprzez SMS. Laptopy wy-
dawane są zgodnie z kolejnością podpisywania 
umów i stosownie do ilości posiadanego przez 
nas w danej chwili sprzętu.             .

 Burmistrz podkreśla, że wcześnie gmina 
wypożyczyła uczniom 80 laptopów zakupionych 

w ramach programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna 
Szkoła Plus". - Teraz jest ich jednak znacznie wię-
cej i w dodatku są przekazywane na własność, 
a nie wypożyczane - dodaje R. Lorenz.          .

Ponad 500 osób dostanie darmowe laptopy!

Pierwsze komputery wręczyła Mieszkańcom Pierwsze komputery wręczyła Mieszkańcom 
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg. zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg. 

Pierwsze komputery wręczyła Mieszkańcom 
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg. 

Uczniowski desant w ratuszu

Uczniowie spotkali się m.in. Uczniowie spotkali się m.in. 
z burmistrzem Remigiuszem Lorenzemz burmistrzem Remigiuszem Lorenzem

Uczniowie spotkali się m.in. 
z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem

Ostatnim "przystankiem" w wędrówce uczniów Jan Skoczylas po zabytkowej siedzibie władz 
miejskich była sala narad, gdzie kierowniczka biura rady Sabina Miernik i radny Jan Skoczylas opowie-
dzieli im o roli radnych, pracy poszczególnych komisji i sesjach Rady Miejskiej. Pani sekretarz wręczyła 
im gminne gadżety, m.in. opaski odblaskowe. Nie kryła zaskoczenia i radości, kiedy na zakończenie ucz-
niowie wręczyli jej słodką niespodziankę. - Serdecznie dziękuję i zapraszam uczniów do ratusza - mówiła.

Dla kilkunastu siódmoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Bukowców wizyta w ratuszu była 
lekcją o samorządzie. Pod opieką sekretarza Urzędu Miejskiego Anny Sawki odwiedzili wszystkie wy-
działy i zapoznali się z pracą urzędników. Spotkali się także z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, 
który opowiedział im o zadaniach urzędu.                                           .

Mieliśmy dziś bardzo miłą wizytę. Urząd Miejski odwiedzili uczniowie z Bukowca razem ze swoją 
wychowawczynią Karoliną Kaczmarek. Ich pilotem po ratuszu była sekretarz urzędu Anna Sawka.

Na boisku przy SP-3 trwa budowa bieżni lekkoatletycznej. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że to kolejna 
odsłona gminnego programu rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w naszej gminie.               .

- Program modernizacji i rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwi mieszkańcom, przede wszystkim 
młodym sportowcom z naszych szkół, systematyczne treningi oraz rozwijanie swoich zainteresowań i sportowych 
uzdolnień. Jestem przekonany, że przełoży się na ich wyniki na szkolnych zawodach i olimpiadach, ale przede 
wszystkim poprawi kondycję �zyczną młodzieży - komentuje R. Lorenz.        .    .        .        .        .

- Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych, ktorą otrzymaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - dodaje samorządowiec.                     .

Za bieżnię ze sztuczną nawierzchnią i tor do skoku w dal gmina zapłaci wykonawcy 240 tys. zł. Wcześniej po-
dobna bieżnia powstała przy SP-6. Obie inwestycje wpisują się w program rozbudowy gminnej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej. Jego pierwszym punktem była przeprowadzona przed kilkoma laty modernizacja 
stadionu miejskiego, kolejnym zaś dobiegająca już końca budowa sali sportowej z kuchnią i stołówką, która pow-
staje przy SP-1 z Oddziałami Sportowymi.         .        .          .        .        .        .

W Międzyrzeczu powstaje nowy obiekt sportowy

Bieżnia powstaje na szkolnym dziedzińcu.Bieżnia powstaje na szkolnym dziedzińcu.Bieżnia powstaje na szkolnym dziedzińcu.
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Jubileusz 40.lecia pracy zawodowej obchodziła ostatnio pracownica Urzędu Miejskiego Mariola Wierzba. Pani 
Mariola pracuje w Urzędzie Miejskim od 28 lat, ale jej staż zawodowy wynosi już 40 lat. Z okazji tego jubileuszu 
gratulacje złożyli jej burmistrz Remigiusz Lorenz, jego zastępczyni Agnieszka Śnieg i sekretarz Urzędu Miejskiego 
Anna Sawka. Burmistrz wręczył jubilatce kwiaty, podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm oraz życzył jej 
sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu osobistym.

Burmistrz podziękował też kierowniczce biblioteki Krystynie Pawłowskie 
za wspieranie literatów w promocji ich artystycznych dokonań. Złożył też 
gratulacje Autorom. - Dla niektórych to debiut, inni mają na koncie publi-
kacje w prasie i autorskie tomiki i bardzo przychylne recenzje krytyków. 
Różnią się wiekiem, wykształceniem i bagażem życiowych doświadczeń. 
Łączy ich ogromna kreatywność i wrażliwość, z którą postrzegają otaczają-
cy nas świat i przelewają na papier swoje spostrzeżenia - napisał R. Lorenz.

Za wkład R. Dyli w wydanie tomiku - zebranie utworów i redakcje - 
podziękował we wstępie burmistrz Remigiusz Lorenz. - Kierowany przez 
Panią Salonik Literacki okazał się kuźnia literackich talentów i umożliwił na-
szym prezentacje ich dorobku na szerszym forum - napisał samorządowiec.

W bibliotece odbyła się promocja kolejnego, trzeciego już tomiku 
wierszy "Licentia Poetica". Ich Autorami są mieszkańcy naszej gminy i trzy 
uznane już poetki.  

Spotkanie prowadziła pracownica biblioteki Renata Dyla, która pro-
wadzi Dyskusyjny Klub Książki i opiekuje się Międzyrzeckim Salonikiem 
Literackim, zrzeszającym miejscowych twórców. Podziękowała Autorom 
i zaznaczała, że tomik wydany został przez władze miasta.                 .

Autorami wierszy są: Aleksandra Biela, Kamila Kogut, Beata 
Kwiatkowska, Maria Marciniak, Łukasz Romaniak, Dorota Ruta-
Zdanowicz, Marzena Wieczorek, Beata Igielska, Bracha Rosenfeld 

i Irena Zielińska. Autorzy odczytali swoje prace, po czym organizatorzy 
uhonorowali poetów i ich przyjaciół pąsowymi różami. Ostatnim akor-
dem imprezy był koncert Tomasza Puka. Impreza była jedną z odsłon 
odbywającej się w tym dniu Nocy Bibliotek.                                   .

Rubinowe gody w ratuszu
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Tomik pełen serca i wzruszeń

W Pniewie pod Międzyrzeczem zakończyła się bu-
dowa nowej siedziby Muzeum Forty�kacji i Nieto-
perzy. - Obiekt kosztował 8 mln. 750 tys. zł i został wy-
budowany m.in. dzięki unijnej dotacji z unijnego pro-
gramu Interreg Va, wynoszącej 6 mln. 280 tys. zł Możliwe 
to było dzięki współpracy z Muzeum i powiatem Seekiw 
w Niemczech - informuje burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Budowa trwała dwa lata. Jej ukoronowaniem było 
otwarcie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu goś-
ci i pasjonatów forty�kacji. Przywitali ich burmistrz 
i dyrektor muzeum Leszek Lisiecki.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi burmistrz 
zaprosił gości do zwiedzania muzeum. Dwukon-
dygnacyjny obiekt ma kształt bunkra. Jego sercem jest  
sala wystawiennicza o powierzchni 200 m². Niebawem 
rozpocznie się instalowanie w niej ekspozycji 
muzealnej. Na górnej kondygnacji znajduje się ka-
sa i pomieszczenia socjalne, natomiast na dolnej 
multimedialna sala konferencyjna i magazyny. 
Muzeum sąsiaduje z bunkrem nr 717, w którym znaj-
duje się wejście do jedynej w Międzyrzeckim Rejonie 
Umocnionym całorocznej podziemnej trasy tu-
rystycznej. Nowością jest tam kolejka wąskotorowa, 
która uruchomiona zostanie wiosną przyszłego roku. 

- Bunkry Międzyrzeckiego Rejon Umocnionego to 
turystyczny przebój nie tylko gminy, ale także powiatu i 
regionu. Dlatego wybudowanie nowego muzeum ma 
ogromny wpływ na rozwój turystyki na Ziemi Mię-

dzyrzeckiej, jak również na całej Ziemi Lubuskiej - 
podkreślał burmistrz. 

Burmistrz zaznacza, że będzie się ubiegać o kolej-
ne dotacje na rozbudowę infrastruktury wokół mu-
zeum. - Chodzi o część gastronomiczna I rekreacyj-
ną. Musimy bowiem zapewnić naszym gościom, zwłasz-
cza małym dzieciom, dodatkowe atrakcje – mówi.

Zakończyła się budowa muzeum forty�kacji 


