
Meldunek prezesowi E. Fedko złożył dh 
Jakub Kusz. Po uroczystym powitaniu, 

zgodnie z ceremoniałem została 
wciągnięta na strażackim wysię-
gniku �aga związku przy granym 
hymnie strażaków-ochotników 
przez orkiestrę OSP z Babimostu. 
Następnie rozpoczęła się Mszą św. 
celebrowana przez ks. Ryszarda 
Gontarczyka SVD. Po jej zakoń-
czeniu proboszcz poświęcił nowy 
sztandar jednostki.

 14 sierpnia br. w Templewie w Gminie Bledzew, na placu tamtejszej szkoły, odbyło się 
uroczyste nadanie nowego sztandaru dla tamtejszej jednostki OSP, której prezesem jest dh 
Aleksander Kusz. Na uroczystość przybyli m.in. dh Edward Fedko – członek Prezydium 
ZG ZOSP RP w Warszawie i Prezes ZOW ZOSP RP WL w Zielonej Górze, dh Stanisław Książek – 
członek Prezydium ZOW ZOSP RP WL w Zielonej Górze i Prezes ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu, 
dh  Michał Kowalewski – członek ZOP ZOSP RP w Międzyrzeczu, dh Małgorzata Musiałowska – 
Prezes ZOG ZOSP RP w Bledzewie i Wójt Gminy Bledzew, mł. bryg. Marek Koperwas – Komendant 
Powiatowy KP PSP W Międzyrzeczu.
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Życie spełnione 
mimo przeszkód 

II Turniej Rycerski 
w Pszczewie 

oczywiście przed kolejną 
falą zakażeń wirusem 

Covid-19, zapowiadaną 
na jesień.

Zespół szczepienny ze 
szpitala w Międzyrzeczu 

szczepi w sali konfe-
rencyjnej Starostwa 

Powiatowego w 
piątki (godz. 14.00 - 16.00). 

Telefon do rejestracji 
504 232 398.

Zespół szczepienny Medi-
Plus Świadczenia Medyczne 
szczepi w budynku MOSiW 

w soboty od godz. 9.00. 
Rejestracja telefoniczna 

95 718 28 94, 
573 453 808.
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Kłamstwo ma krótkie nogi 
o czym przekonała się Mar-
szałek Sejmu RP. No ale żeby 
kłamać w świetle kamer to 
trzeba mieć tupet lub być 
wybitną idiotką. To ostatnie 
idealnie do niej pasuje, bo-
wiem jako technik-gorzelniany 
w szkole średniej o Katyniu 
czytała w przedwojennych 
książkach, o czym również 
w świetle kamer powiedziała. 
I taka ukończyła studia na kie-
runku historia. Powinna mieć 
reasumpcję z wiedzy nabytej. 

Dobra Zmiana zapewne 
będzie jej broniła jak niepo-
dległości. Broniła niepomna 
wielu jej wpadek gdy wystę-
pował poza sejmem. Lubuski 
przykład festynu z jej idio-
tycznymi wypowiedziami to 
typowy przykład. Nawet pod-
czas wystąpień na Westerplat-
te historię w nawiązaniu 
do obrony placówki w 1939 r. 
rozciągnęła niczym gumę 
w majtkach. Śmiać się chce z fanfa-

ronady polityków, którym 
Rezydent swoim podpisem w 
środku wakacji podniósł apa-
naże, a Pinokio jemu. I to nie o 
kilka procent ale znacznie 
więcej. Hasło -Dogonimy Za-
chód… a czy Zachód stoi w 
miejscu? Prawdziwa głupota 
zawsze pokona sztuczną inteli-
gencję. Hasło - Wstaniemy z 
kolan… tylko trzeba uważać 
aby czerepem nie walnąć w 
su�t. Czesi nas załatwili na 
cacy a my nawet nie potra�my 
się bronić. „Sasinienie” w roz-
mowach o Turoszowie, itd., itp. 
o kłamstwie Pinokia, że już jest 
w porzo nie wspomnę.

O Zerze i Pinokiu nawet 
wstyd mówić. Co to za premier, 
który w swym rządzie toleruje 
ministra, który rzuca mu kłody 
pod nogi? Upór Zera w stosun-
ku do kwestii UE i jej słusznych 
żądań (akces wstąpienia pod--
pisaliśmy, a to zobowiązuje) 
grozi utratą iluś tam miliar-
dów euro. Podciąganie to
 pod wojnę hybrydową UE w 
stosunku do nas i straszenie ut-
ratą ogólnie pojętej suweren-
ności jest pojęciem zgoła 
godnym oceny konsylium 
psychiatrycznego.

Nie wiem jak sprawy się 
potoczą. Nie jestem wyrocz-
nią tylko umiarkowanym 
optymistą. Jeżeli kasy z UE nie 
będzie na czas to Nowy Ład 
pójdzie razem z PiSem w… a 
wybory wywalą oszołomów 
na śmietnik historii. Czego 
sobie i rozsądnym Czytelni-
kom serdecznie życzę. 

Również  reasumpcję 
z wiedzy powinien mieć urzę-
dujący Rezydent. Z prawniczej 
przede wszystkim, choć jako 
umiarkowanie mądry mówi, że 
stale się uczy. No to niech wie, 
że II wojnę wywołali nie naziści 
jak mówił w Wieluniu tylko 
zrobili to Niemcy, co zresztą i 
teraz oni tak to nazywają 
o�cjalnie i do tego jako naród 
się przyznają ze wstydem.

Płot z drutu kolczastego 
na granicy zgodnie z naszymi 
patriotycznymi tradycjami 
powinien mieć barwy biało-
czerwone. Bezsprzecznie. 
Wprowadzenie Stanu Wyją-
tkowego usilnie sugerował 
minister, którego Rezydent 
uwolnił Łaską przed zapa-
dnięciem wyroku. Ów Szczu-

rek, bo tak go określają w sieci, 
„pociskał takie farmazony” 
przed kamerami,  że ręce 
opadają. Nieudacznicy na 
granicy poprzez wprowa-
dzenie tego stanu ukryją 
przed niezależnymi mediami 
wszelkie niedoróbki na gra-
nicy, a może  nawet i bezpra-
wie, bo nie będzie nad nimi 
społecznej kontroli. Nawet na 
wojnac  w stre�e walk działają 
korespondenci. Tu propozycja 
relacji z odległości 3 km od 
granicy. Idiota do potęgi ów 
Szczurek.  W tym miejscu 
przypomnę chamskie zacho-
wanie służb mundurowych 
gdy podczas rozmów z koczu-
jącymi za pośrednictwem 
tłumacza z odpowiedniej 
odległości - włączono sygnały 
dźwiękowe na pojazdach w 
celu zagłuszania. A płot…? 
Jest, jaki jest, postawiony ad 
hoc przez wojsko zamiast 
wyspecjalizowaną �rmę. Po-
nieważ droga wzdłuż niego 
została permanentnie rozje-
chana proponuję wzdłuż 
płotu przeprowadzić Tour de 

Płot na rowerach terenowych.  
W telewizorniach pokazano 
płot-dubler postawiony z 
rzędu policyjnych terenówek 
wzmocnionych szeregiem 
pislicjantów. 

Że TVPInfo kłamie to 
wiadomo od dawna, ale do 
tego dołączył kanał TVPSport. 
Podczas transmisji meczu 
polskich siatkarzy  padła 
informacja, że zaraz po meczu 
Polaków zapraszają do de-
koracji naszej złotej mieszanej 
sztafety, którą będzie tran-
smitowana na żywo. Wierutne 
kłamstwo, bowiem godzinę 
wcześniej TVN24 to pokazała. 
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 Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany  

j. niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 

od zaraz 535 340 311 lub 533 
848 005 lub 730 340 005 

SPRZEDAM MIESZKANIE 
ok 50 m2, bezczynszowe,  
na parterze w Grochowie. 

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek 
gospodarczy lub ZAMIENIĘ  

na kawalerkę  
w Międzyrzeczu.  
Tel. 517 746 073  
lub 507 017 962 

 

SPRZEDAM PAWILON 
handlowo-usługowy + działka 

handlowo-usługowa  
- 2,5 ara, uzbrojona.  

Cena 50.000 zł (Międzyrzecz). 
Tel. 511411087 
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Burmistrz i skarbnik gminy
po podpisaniu umowy na dotację.
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- Ponad tysiąc oddanych na mnie głosów traktuje 
jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej 
działalności. Oraz swoisty mandat i poparcie dla 
kolejnych działań, których celem jest rozwój gminy 
i poprawa jakości życia jej mieszkańców - komento-
wał R. Lorenz. 

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Chmielewski zostali laureatami wojewódzkiego 
etapu plebiscytu Osobowość Roku. - Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, którzy na nas głosowali - 
komentuje R. Lorenz.

W gronie �nalistów było też kilka innych osób 
z naszego powiatu. M.in. pochodzący z Bledzewa 
śpiewak operowy Andrzej Bator i dyrektorka  
Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie Ewa 
Walkowska. Międzyrzeccy samorządowcy po-
dziękowali mieszkańcom za oddane na nich głosy. 

Plebiscyt „Osobowość Roku” zorganizował re-
gionalny dziennik Gazeta Lubuska. - Naszą inten-
cją było wyłonienie i uhonorowanie tych Lubuszan, 
którzy wyróżniają się osiągnięciami zawodowy-
mi i pracują na rzecz innych. Stoję tu przed zna-
komitym gremium, przed osobami szczególnie 
zasłużonymi dla województwa lubuskiego - mó-
wił redaktor naczelny „GL” Janusz Życzkowski 

podczas uroczystej gali, która odbyła się we 
wtorek, 24 sierpnia, w Folwarku Pszczew.

W gali wzięli też udział laureaci z po-
przedniego roku, którzy ze względu na 
pandemię nie mogli odebrać okolicznościo-
wych dyplomów i statuetek. W obu edycjach 
plebiscytu wystartowało kilkudziesięciu 
mieszkańców naszego powiatu. Na jego 
wojewódzkim etapie laureatami zostało 
dwóch samorządowców z Międzyrzecza. 
Trzecie miejsce w kategorii  Polityka, 
Samorządność i  Społeczność Lokalna 
za 2020 r. zajął burmistrz Remigiusz Lorenz 
(nominowany za aktywność i skuteczność 
w pozyskiwaniu unijnych i rządowych dotacji 

na liczne inwestycje realizowane w gminie 
Międzyrzecz), natomiast drugi w kategorii 
Samorządność i Społeczność Lokalna w 2019 r. 
był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Chmielewski (nominowany za publikacje zwią-
zane z powiatem międzyrzeckim i ziemią lubuską 
oraz archiwizację wspomnień mieszkańców). Dla burmistrza i wiceprzewodniczącego rady 

podsumowanie plebiscytu było okazją do spotkania 
i rozmów z innymi samorządowcami, artystami 
i działaczami społecznymi. Gratulacje złożyli im 
m.in. właściciele folwarku Żaneta Robak i Łukasz 
Robak, którzy w ostatnich latach przekształcili 
zaniedbane i popadające w ruinę obiekty w tu-
rystyczną wizytówkę Pszczewa.

Burmistrz podziękował mieszkańcom, a także 
swoim zastępcom Agnieszce Śnieg i Tomaszowi 
Markiewiczowi, radnym, kierownikom wydziałów 
w ratuszu i urzędnikom oraz pracownikom pod-
legających gminie instytucji i spółek. Podkreślał, 
że może poświęcić się w stu procentach pracy za-
wodowej dzięki cierpliwości i wyrozumiałości mał-
żonki Agnieszki, która - jak stwierdził cytując 
piosenkę Krystyny Prońko - jest dla niego „lekiem 
na całe zło”.

O znaczeniu prestiżowego tytułu Osobowość 
Roku mówi też A. Chmielewski, który podziękował 
mieszkańcom za oddane głosy oraz organizatorom 
plebiscytu i gali. - To dla mnie doping do dalszej 
pracy - mówił.

Nasi samorządowcy 
docenieni przez mieszkańców 

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Chmielewski

Otwarcie kolejnej, trzeciej już grupy w nowym żłobku burmistrz Remigiusz Lorenz 
zapowiadał już kilka miesięcy temu. – Jej utworzenie i funkcjonowanie będzie możliwe dzięki 
dotacji, którą przyznał nam właśnie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Do 
nowej grupy przyjmiemy 24 dzieci w wieku od jednego roku do trzech lat – wylicza 
samorządowiec. Jak podkreśla R. Lorenz, dzięki dodatkowym pieniądzom,  liczba 
maluchów objętych opieką żłobkową wzrośnie z 48 do 72 dzieci. 

Przypominamy, że przed dwoma laty – we wrześniu 2019 r. – Urząd Marszałkowski 
przyznał gminie 787 tys. zł na działalność jednej grupy żłobkowej, która ostatecznie 
utworzona została w marcu br. po wybudowaniu i otwarciu żłobka.

Gmina otrzyma 724.468 zł na utworzenie kolejnej, trzeciej już grupy w Zespole Klubów 
Dziecięcych, czyli w żłobku otwartym w marcu br. przy przedszkolu Bajkowa Kraina. Furtką 
do dotacji jest umowa, którą burmistrz Remigiusz Lorenz i skarbnik gminy Kamila Anioł-
Szymańska podpisali ostatnio z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim.

- Dotacją jest dla nas motywacją do składania kolejnych wniosków na inwestycje 
realizowane w naszej gminie. Umożliwi też rodzicom rozpoczęcie, lub kontynuowanie pracy 
zawodowej, która musieli przerwać ze względu na konieczność opieki nad dziećmi – dodaje. 

Dotacja na utworzenie 
nowej grupy w żłobku
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Były oczywiście okazjonalne, pełne serdeczności, 
wystąpienia oraz wręczono pamiątkowe ryngrafy od 
prezesa E. Fedki, mł. bryg. M. Koperwasa i wójta gminy 
M. Musiałowskiej, ta jednak do wspólnego wręczenia 
obu ryngrafów poprosiła Tadeusza Przybyłka - prze-
wodniczącego Rady Gminy Bledzew.          .

Fundatorzy wbijali symbolicznie gwoździe w drzew-
ce sztandaru i wpisali się do kroniki jednostki (kolejka
była znaczna). Następnym etapem uroczystości było 
pożegnanie wraz z prezentacją starego sztandaru. 
Następnie dh J. Kusz poprowadził w szyku zwartym 
z orkiestrą na czele, poczty sztandarowe (oba sztan-
dary jednostki), sztandar miejscowej Szkoły Podsta-
wowej i OSP Skwierzyna, gości i członków jednostki
przez wieś ku miejscowej świetlicy, gdzie nastąpiła 
kulminacja uroczystości 75.lecia jednostki czyli spotka-
nie integracyjne.

Zo�a Buczkowska-Kusz, małżonka prezesa - Prze-
żywam tą wspaniałą uroczystość. Mąż i obaj synowie są 
w straży i jestem z tego dumna. Nie ukrywam, że jestem 
podekscytowana tą uroczystością. To wielkie wydarzenie 
w naszej społeczności.

Wiesława Grządko, sołtys wsi - Jest to bardzo ważna 
uroczystość dla naszej wiejskiej społeczności. Jest to święto 
jakie zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Przeżywam 
to bowiem wszyscy jesteśmy wielką rodziną.

Dh E. Fedko odznaczył nowy sztandar Złotym 
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Brązowym 
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa został odznacz-
ony dh Michał Jagoda, Naczelnik jednostki.    . 

Prezesami na przestrzeni lat byli: Edward Muchajer, 
Antoni Skabejko, Kazimierz Sroka, Michał Czar-
nuszka, Józef Siwy, Edward Dawid i aktualnie 
Aleksander Kusz. Pierwszym mechanikiem motopompy 
był Franciszek Buczkowski. Najdłużej funkcję sekretarza 
pełnił Michał Czarnuszka (od 1949 do 1985 r.). Pierwsza 
remiza typowa dla OSP została zbudowana w 1970 r. 

Starsi stażem strażacy pamiętają o tym, że na każde 
wezwanie syreny alarmowej reagował też, dziś już nie 
żyjący, ks. Władysław Kaźmierczak (honorowy członek 
jednostki) który z wielkim oddaniem uczestniczył w 
akcjach ratowniczych. Jego postawna sylwetka mknąca 
do pożaru najpierw na rowerze, a w latach kolejnych na 
motorze, na stałe pozostanie w pamięci tych którym 
dopomógł. Akt nadania odczytał dh S. Książek, a dh M. 
Musiałowska jako przedstawiciel fundatorów przekazała 
sztandar w ręce dh E. Fedki. Z jego rąk odebrał go pre-
zes jednostki dh A. Kusz i wręczył pocztowi sztan-
darowemu w składzie: Andrzej Buczkowski (dowódca), 
Józef Wiaderek (sztandarowy) i Piotr Szymkowiak 
(asystujący). Wszystko odbyło się zgodnie ceremoniałem, 
łącznie z prezentacją sztandaru w poszczególnych 
fazach przekazania.

13 maja 1986 r. ZW OSP w Gorzowie Wlkp. nadał 
jednostce sztandar jako symbol o�arnej i wiernej służbie 
pożarniczej. 13 sierpnia 1995 r. jednostka została 
włączona w struktury KRSG. Nowoczesna, funkcjonalna 
remiza została wybudowana w 2013 r. Trzy lata temu 
zarząd podjął decyzję o utworzeniu Grupy Poszu-
kiwawczo-Ratowniczej docelowo wykorzystujące w 
działaniach na terenie otwartym psy ratownicze. Dh 
Michał Jagoda jest przewodnikiem owczarka nie-
mieckiego Corinna i białego owczarka szwajcarskiego 
Skipera. Dh Arkadiusz Rawiński jest przewodnikiem 
owczarka niemieckiego Dakota.

Wśród gości dostrzegłem m.in. dh Aleksandrę 
Walczak, radną w Gminie Bledzew i członka OSP w Nowej 
Wsi, Dorotę Fortuniak, dyrektorkę miejscowej SP i 
Leszka Zimnego, byłego wójta gminy. Aby wszystko 
sprawnie było przeprowadzone prowadzący uroczystość 
dh. J. Kusz miał do pomocy druhny: Agnieszkę Rybacką 
(spiker), Marzenę Grządko i Ewelinę Szymkowiak.

Sztandar ufundowało społeczeństwo Templewa           
i Gminy Bledzew. OSP w Templewie rozpoczęła swą 
działalność w 1946 r. jako formacja samoobrony. 
Pierwszym Naczelnikiem był Franciszek Nawrocki. 
W latach 1960-1985 jednostką kierował jako Naczelnik 
Leon Wirszyc.

Dh Aleksander Kusz - Nadanie kolejnego sztandaru, 
ufundowanego przez społeczność Templewa i naszej 
gminy oraz wyróżnienie jednostki poprzez przyznanie 
Złotego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa w jubileuszu 
75.lecia jest wielkim wyróżnieniem dla wszystkich druhen
i druhów. A za ich działalność na rzecz OSP i lokalnej 
społeczności - serdecznie dziękuję.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Dokończenie ze str. 1
Sztandar dla OSP Templewo
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Tymon ur. 27.07.2021 r. 
Syn Marty i Norberta. 

Zamieszkały w Krzeszycach

Laura ur. 28.07.2021 r. 
Córka Agaty i Damiana. 

Zamieszkała w Trzemesznie Lubuskim

Natalia ur.27.07.2021 r. 
Córka Asi i Jarka. 

Zamieszkała w Ownicach

Nadia ur. 29.07.2021 r. 
Córka Wiktorii i Piotra. 

Zamieszkała w Gorzowie

Natan ur. 1.08.2021 r. 
Syn Sabriny i Macieja. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Julia ur. 31.07.2021 r. 
Córka Agnieszki i Jacka. 

Zamieszkała w Krzeszycach

Nikola ur. 30.07.2021 r. 
Córka Inny i Michała. 

Zamieszkała w Zbąszyniu

Kacper ur. 3.08.2021 r. 
Syn Aleksandry i Dawida. 

Zamieszkały w Trzcielu

Marysia ur. 17.08.2021 r. 
Córka Izabeli i Kamila. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Oliwier ur. 19.08.2021 r. 
Syn Marty i Macieja. 

Zamieszkały w Lubikówku

Liliana ur. 20.08.2021 r. 
Córka Wiolety i Wojciecha. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Konrad ur. 24.08.2021 r. 
Syn Agnieszki i Romana. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Blanka ur. 25.08.2021 r. 
Córka Weroniki i Tomasza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Zuzanna ur. 29.08.2021 r. 
Córka Karoliny i Jakuba. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Maja ur. 1.09.2021r. 
Córka Darii i Romana. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Sebas�an ur. 31.08.2021 r. 
Syn Joanny i Marcina. 
Zamieszkały w Białczu

Staś ur. 2.09.2021 r. 
Syn Dominiki i Karola. 

Zamieszkały w Międzychodzie

Gabrysia ur. 2.09.2021 r. 
Córka Agnieszki i Krzysztofa. 

Zamieszkała w Kłodawie

GOSPODARKA ODPADAMI W OBLICZU ZMIAN PRAWNYCH 
I INWESTYCJI    CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Prior ytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami 
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W artość projektu 9 870 300,00 zł, dofinansowanie z UE 3 774 199,02 zł. 

Nowa instalacja pozwoli na wzrost strumienia 
odpadów przekazywanych do recyklingu. Warto 
jednak zauważyć, że do odzysku i recyklingu tra-
�a nieco ponad połowa wytworzonych w gospo-
darstwach domowych odpadów, a średnia ilość 
odpadów selektywnie zebranych przypadająca 
na jednego mieszkańca Polski to ok. 104 kg (Źródło: 
GUS). Nadal ponad 60 % wytworzonych odpadów 
komunalnych musi być poddana innym procesom 

unieszko-
d l i w i a n i a 
(składowa-
nie termicz-
n e  p r z e -
twarzanie). Składowanie odpadów musi odbywać się 
w specjalnie przygotowanych kwaterach, a budowa 
takiego miejsca właśnie została ukończona na terenie 
ZUOK w Długoszynie. To już trzecia kwatera, której 
pojemność szacuje się na ok. 240 tyś. m³. Uzyskanie 
w najbliższym czasie pełnej dokumentacji i pozwo-
leń na użytkowanie kwatery 1C, zakończenie mo-
dernizacji linii sortowniczej oraz wykonane inwestyc-
je przeciwpożarowe przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa i stworzenia w ZUOK w Długoszynie 
w pełni nowoczesnego Zakładu, gotowego do 
przerabiania większej ilości odpadów selektywnie 
zbieranych. Działanie te podparte muszą być 
prowadzoną edukacja ekologiczną, na każdym etapie 
rozwoju naszego społeczeństwa. CZG-12 realizując 
działania z zakresu gospodarki odpadami, wspiera 
samorządy i organizacje pozarządowe, realizuje 
działania proekologiczne, edukuje dzieci, młodzież 
i seniorów. Wszystkie podmioty zainteresowane 
współpracą w zakresie edukacji zapraszamy do 
kontaktu (e-mail: edukacja@czg12.pl).        .

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, że Polacy w 2019 r. wytworzyli 12,75 mln ton 
odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 2,1 % 

 w stosunku do roku poprzedniego. Analizując 
działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Długoszynie w I półroczu 2021 i 
I półroczu 2020 r. widać spadek przyjmowanych 
zmieszanych odpadów komunalnych o 3%, oraz 
wzrost o ponad 30 % przyjętych surowców wtórnych. 
Mając na uwadze wzrost ilości odpadów selektyw-
nie zebranych niezwykle ważne są modernizacje 
instalacji sortowania odpadów. Jak podkreśla 
Przewodniczący CZG-12 P. Robert Paluch: - Działania 
te są niezwykle kosztowne jednak dzięki wspar-
ciu zewnętrznemu i przychylności Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego możliwe do realizacji w dość krótkim 
czasie. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie trwa obecnie budowa 
drugiej linii sortowniczej. Zostanie ona wyposażona 
w separatory optyczne, które ułatwią wybranie 
cennego surowca z selektywnie zebranych tworzyw 
sztucznych, papieru i metali. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na połowę grudnia br.        .

Sytuacja praw-
na na rynku za-
gospodarowania 
odpadów jest cią-
gle dynamiczna. 

Trwają obecnie konsultacje w sprawie systemu 
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, 
wkrótce też pojawi się długo oczekiwany projekt 
systemu kaucyjnego. Niedawno została również 
podpisana kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w której jedną 
z głównych zmian jest ustalenie od zużytej wody. 
Zmiany dotyczą też m.in. indywidualizacji rozliczeń 
w zabudowie wielolokalowej, metod ustalania opłaty 
czy deklaracji śmieciowych i ich wery�kacji. Są to 
przepisy niezwykle ważne z punktu widzenia 
gospodarki odpadami w samorządach. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, że wobec konieczności osiągania 
coraz wyższych poziomów odzysku i recyklingu 
opakowań, przepisy należy tak konstruować, aby 
otrzymywać produkty (opakowania) o najwyższej 
jakości, które będą poddawane recyklingowi.      .
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Przybyłych bardzo licznie gości przywitali prowadzący 
urocz ystość uczniowie Karolina Sieczka i  Łukasz 
Szczanowicz oraz Artur Duda - dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. Wśród nich byli m.in. 
Agnieszka Olender - Starosta Powiatu wraz z zastępcą Zo�ą 
Plewa. Zarząd Województwa Lubuskiego reprezentował 
Tadeusz Jędrzejczak. Byli wszyscy wójtowie gmin powiatu 
oraz wielu radnych powiatowych. Królewskie Miasto 
Międz yrzecz reprezentowała Katarzyna Budych – 
przewodnicząca RM. Trudno nie wspomnieć o ppor. Annie 
Dominiak, o�cerze prasowym 17 WBZ, wszak szkoła ma 
klasy wojskowe i Rafale Mikule, który będąc jeszcze 
wicestarostą przygotował cały zakres planowanej inwesty-
cji jako Program Funkcjonalno-Użytkowy.             .

Międzyrzeckie CKZiU zostało gruntownie zmodernizowane i wyremontowane w br. Była 
to sztandarowa inwestycja Starostwa Powiatowego. Koszty termomodernizacji i poprawy 
warunków edukacyjnych wyniosły 10.741.123 zł w tym do�nansowanie Urzędu Mar-
szałkowskiego wyniosło 4.430.000 zł. Wykonawca prac była �rma Malbud z Sulechowa wg 
projektu �rmy Maxiprojekt z Koszalina. Poprawa warunków edukacyjnych kosztowała 
dodatkowo 2.460.000 zł. Ponadto zrealizowano jeszcze inwestycje w ramach programu: Lubuska 
Baza Sportowa na 2021 r. na kwotę 219.486 zł z czego 85.000 zł pozyskano z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Koszty inwestycji i wielki wkład starostwa i Urzędu Marszałkowskiego podkreśliła w swym 
wystąpieniu A. Olender. Pani ppor. A. Dominiak zabrała głos w imieniu dowódcy 17WBZ 
i  odczytała  list od ministra ON.

Był krótki program artystyczny pn. „Coś się kończy, coś się zaczyna”. przedstawiony przez 
uczniów (piosenki i występ dziewcząt z grupy TRANS) oraz sympatycznego pana Roberta 
Kubiszewskiego, którego nagrodzono licznymi brawami za recytację utworu pt. List w sprawie 
polonistów. Po odprowadzeniu sztandaru i rozejściu się uczniów do klas, gości po 
wyremontowanych i zmodernizowanych obiektach oprowadził dyrektor CKZiU. Więcej na 
www. miedzyrzecz.biz

Otwarcie roku szkolnego 
w CKZiU w Międzyrzeczu

Tekst i fot. Lech Malinowski

Otwarcie roku szkolnego 
w CKZiU w Międzyrzeczu



Inne budowle to Termy Karakalli czy mosty i akwedukty. Niestety po upad-
ku cesarstwa rzymskiego technologia produkcji cementu (a tym samym be-
tonu) została zapomniana. W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkie-
go) beton jako materiał budowlany bardzo się upowszechnił. Beton powstaje 
w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej, czyli zmieszania cementu, 
kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków 
oraz wody. 

Kruszywa mogą być naturalne, żwir, piasek lub sztuczne np. ker-
amzyty. Dodatki i domieszki poprawiają właściwości betonów - zwiększa-
ją urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, 
wodoszczelność itd. Nie wolno stosować do betonu słonej wody morskiej, 
wody mineralnej i zanieczyszczonej np. rzecznej.              .

Betony dzielimy na :

Rzymianie używali 
jako zaprawy naturalnej 
tzw. pucolany pocho-
dzącej z popiołów wul-
kanicznych,  najpier w 
z Wezuwiusza, później 
z innych miejsc. Dodatek 
popiołu wulkaniczne-
go czynił rzymski beton 
s z c z e l n y m  i  w o d o -
odpornym.  Wiele  za-
bytków starożytnego Rzy-
mu zostało wykonanych 
z betonu, niektóre z nich 
przetrwały do dnia dzisie-
jszego.  Najwspania l -
szym przykładem jest 
kopuła Panteonu (okrą-
głej świątyni) w Rzymie 
z kładzionego betonu, 
o średnicy 43,3 m, ważąca 

ok. 5 tys.ton.

Świeżo ułożony beton należy pielęgnować czyli zapewnić jak 
najkorzystniejsze warunki do prawidłowego przebiegu jego dojrzewa-
nia (polewanie wodą, osłonięcie przed nadmiernym nasłonecznie-
niem, działaniem wiatru lub mrozu).                       .

Nową erę w budownictwie zapoczątkowało wynalezienie betonu 
wzmocnionego stalowymi prętami, zwanego dziś żelbetem. Żelbeton, 
żelbet, żelazobeton, czyli beton zbrojony wkładkami stalowymi stosowany
jest dziś powszechnie w budownictwie do budowy budynków w technologii 
uprzemysłowionej i szkieletowej. W budownictwie inżynieryjnym do budowy 
mostów, tuneli, zapór, silosów, zbiorników, wysokich kominów itp.       .

Pierwszą konstrukcję z użyciem betonu - latarnię morską Eddystone 
w zatoce Plymouth w Wielkiej Brytanii, postawiono w 1756 roku.          .

Podstawowym wskaźnikiem jakości betonu jest klasa betonu, 
czyli wytrzymałość na ściskanie (np.B-10, B-15, B-20 itd.).

- beton ciężki - wykonywany z ciężkich specjalnych kruszyw, 
stosowany jako osłona dla osłabienia promieniowania jonizującego 
kabin RTG i przy budowie elektrowni atomowych,              .

- drogi o nawierzchniach betonowych i asfaltobetonowych,

- beton lekki - wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw, 
cementu, wody i środka pianotwórczego, stosuje się do wykonywania 
elementów ściennych i stropowych np. bloczki ścienne, prefabryko-
wane nadproża itp.

Najczęściej stosowanym w budownictwie rodzajem betonu 
jest żwirobeton wylewany na mokro na placu budowy, stosowany w:

Pierwsza konstrukcja z betonu w Polsce to fundamenty kościoła na 
Ostrowie Lednickim niedaleko Poznania, powstałe w średniowieczu ok. drugiej 
połowy X wieku.

- budowlach inżynierskich - tunele, zapory, pasy startowe lotniskowe,, 
�lary, przyczółki,

- konstrukcjach żelbetowych - zbrojonych stalowymi prętami.

- konstrukcjach monolitycznych - fundamenty, słupy, ściany, schody,

Ciekawym zastosowaniem betonu jest tzw.prefabrykacja czyli 
wytwarzanie wyrobów betonowych w innym miejscu niż miejsce jego 
wbudowania. Prefabrykat-półprodukt jest dostarczany na plac budowy do 

montażu np. bloczki betonowe, kostki betonowe brukowe do nawierzchni 
dróg i chodników, obrzeża chodnikowe, krawężniki betonowe itp.    .

Pierwsza konstrukcja żelbetowa w Polsce to most żelbetowy przez 
rzekę Rudawę w Krakowie, który wykonała �rma wiedeńska w 1891 r. Był to most 
łukowy o rozpiętości 17,5m obecnie nieistniejący. Polskim pionierem zastosowa-
nia żelbetu w budownictwie był inżynier Marian Lutosławski, który jako pierwszy 
w kraju opracował naukowo i praktycznie zagadnienia konstrukcji żelbetowej. 
Zaprojektował stropy żelbetowe pierwszego domu zbudowanego z użyciem tej 
techniki przy ul. Solec w Warszawie oraz elementy konstrukcji nośnej w kościele 
św. Zbawiciela w Wilnie. W latach 1908–1909 zaprojektował i zbudował dwa 
pierwsze żelbetowe mosty w Lublinie, jeden z nich istnieje do dzisiaj i nosi imię 
Mariana Lutosławskiego. A w 1913 r. wzniesiono we Wrocławiu halę tzw.
Halę Stulecia przekrytą żelbetową kopulą żebrową o największej wówczas 
w świecie średnicy, wynoszącej 65 m, stoi do dziś.           .       .

- beton zwykły - wykonywany z zastosowaniem kruszyw natural-
nych stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych beto-
nowych i żelbetowych w budownictwie,                       .

1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada
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Justyna Wittchen prowadzi w Międzyrzeckim 
Ośrodku Kultury sekcję taneczną Led Dance. Zastałem ją 
podczas prowadzonych warsztatów wspólnie z Natalią 
Demkow, która w ramach dobrych kontaktów przyjeżdża 
z Niemiec i  wspomaga Justynę. 

To, co robi Justyna ma swoje podłoże w genach. Tato, Edward Toczyński niegdyś był niezłym tancerzem w konfiguracjach tradycyjnych, 
Gdy tańczył z partnerką na parkiecie, nie przypuszczał wówczas, że walce, tanga czy fokstroty ustąpią miejsca innym prezentacjom, 
wywodzącym się z egzotycznych krajów i wprost z ulicy.

- Każdy znajdzie coś dla siebie. Mam dwie grupy. 
W młodszej jest 20 osób, w starszej również 20 . Moja sekcja działa już 4 lata i mamy za sobą liczne występy dla naszej społeczności jak i na 
festiwalach i przeglądach. Mieliśmy również występ tutaj na scenie w MOK z Roksaną Węgiel, młodziutką, bo ma zaledwie 16 lat, polską 
piosenkarką popową. Zwyciężczynią pierwszej edycji The Voice Kids, XVI Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci i trzeciej edycji programu 
tanecznego Dance Dance Dance. 

Odpowiadasz za układ choreograficzny, a podkład muzyczny?

- Warsztaty przeprowadzone są z inicjatywy MOK, 
Jestem tutaj instruktorem i choreografem sekcji, którą 
kieruję. Tygodniowe Ćwiczenia Warsztatowe dancehall 
prowadzi teraz Natalia. Moja sekcja działa od września do 
sierpnia gdzie moi tancerze uczą się tańca nowoczesnego 
z elementami hip-hop. Oba tańce nie bez przyczyny 
nazywa się tańce ulicy. Pierwszy działa niezwykle 
pobudzająco i kształtuje sylwetkę, drugi znany z teledysków 
ma wiele wariantów. Bardzo istotne jest ich połączenie 
w formie choreograficznej.

Ta wielorodność chyba sprawia, że dla wielu 
tańczących jest to atrakcyjne i przestrzeń nie musi być 
duża, wszak to tańce ulicy…

- Utwory, a właściwie ich części wybieram sama, jednak aby to umiejętnie połączyć potrzebny jest montaż i tym zajmuje się Rafał Gojdka. 

 8 

Talent i pasja przekazana w genach
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EkoPell

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)

Klasa kotła: 5 / ecodeign
 - na dotację!

Od 10 do 25 kW

Dostępny od ręki
Niemalże bezobsługowy, 
oszczędny, ekologiczny!

LM
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II Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona PszczewskiegoII Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona PszczewskiegoII Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego

Pokazy historyczne i warsztaty �orystyczne zrealizowani dzięki projektowi pn. 
„Pszczew - Letschin. Wspólne słowiańskie korzenie”, do�nansowanego z Euroregionu 
Pro Europa Viadrina. Imprezę �nansowo wsparli: Elżbieta Anna Polak - Marszałek 
Województwa Lubuskiego, Powiat Międzyrzecki i Gmina Pszczew.                  .

14 sierpnia, od rana wioska rycerska nad brzegiem jeziora w Pszczewie 
rozbrzmiewała szczękiem broni, wrzaskiem pacholęt oraz rozsiewaną wonią kuchni, 
gdzie białogłowy szykowały strawę dla domowników i gości. Nieco z boku licznych 
namiotów giermkowie czyścili oręż, a młody kowal już pracował zawzięcie. Gdy słońce 
minęło zenit, Mateusz Górski, z Chorągwi Ziemi Międzyrzeckiej z rubasznym nieco, 
acz donośnym, głosem ogłosił przybyłym otwarcie imprezy i zaprezentował licznie 
przybyłe bractwa rycerskie z całej Polski, od Pomorza po Śląsk.

Jako pierwsi do rywalizacji stanęli łucznicy. Aby im nie wadzić, białogłowy wziąwszy 
za ręce licznie przybyłe pacholęta uczyły tańcować wedle średniowiecznej mody 
i w rytm ówczesnej skąpej w instrumenty muzyki. Z boki na stołach trwało wyplatanie 
wianków w ramach warsztatów �orystycznych, które wkrótce spowiły liczne głowy. 
Bieg Dam był ciekawą formą inscenizacji, gdzie rzut mokrymi gaciami rycerza 
(wypranymi w cebrzyku) na sznur był nie lada wyczynem. Zagrzmiały piszczele i armaty. 
Było głośno i efektownie. Doskonale prowadzony opis czynności przez Mateusza, 
jak i innych, uzupełniał pokazy i konkurencje. Serwowane z kociołków średniowieczne 
jadło, może nieco przaśne ale jakże smakowite było, bowiem zniknęło niemalże 
błyskawicznie. Było wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, co doskonale uzupełniło 
imprezę.

Turniej bojowy o Mecz Archidiakona stoczyło w szrankach wielu mężnych okutych 
w zbroje. Zwyciężył Andrzej Studencki ze Szczecina. Trofeum wręczyła mu 
Ewa Walkowska, dyrektor GOK w Pszczewie. Wśród wielu stoisk uwagę przyciągała 
prezentacja grupy z Fundacji Droga Lotha z Trzcińska Zdroju. Nazwa wzięta 
d średniowiecznej drogi od Magdeburga, szklakiem marhrabiego Marchii Łużyckiej 
Hodona na wschód. Oferowano bardzo bogaty zestaw materiałów informacyjnych 
oraz na miejscu można było wybić i zakupić pamiątkowy żeton czy magnes na lodówkę. 
Taka forma promocji jest od zawsze pożądana na tego typu imprezach. Chwilą 
wytchnienia było uczestnictwo w Mszy św., gdzie celebransem był ks. Stanisław Klich, 
proboszcz para�i. Tenże poświęcił chorągiew rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej oraz dwie 
inne z zaprzyjaźnionych bractw.                                                .

Wieczorem odbyła walka pro�ght, pełnokontaktowa, profesjonalna walka rycerska. 
Potem na scenie wystąpił zespół „Viatores”, grający muzykę dawną we własnej 
interpretacji. Czyli klimat imprezy został zachowany. Teatr ognia Fireshow zwieńczył 
imprezę. Tytułowy Archidiakonat Pszczewski istniał od 1527 r, kiedy Jan ze Sławna 
(wikariusz i o�cjał poznański) został archidiakonem. Ostatnim odnotowanym w 1719 r. 
był Władysław Białkowski.                                                     .

Tekst i fot. Lech MalinowskiTekst i fot. Lech MalinowskiTekst i fot. Lech Malinowski

Inwestycja zostanie zreali-
zowana dzięki Klubowi Biegacza 
„Piast” Międzyrzecz, który otrzy-
mał grant z dobrosąsiedzkiego 
p ro gra m u  „Wz M O Cn i j  s wo j e 
otoczenie”, organizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Na realizację celu przeznaczono 15 
tys. złotych.

Program „WzMOCnij swoje 
otoczenie” wspiera lokalne ini-
cjatywy związane z aktywizacją 
społeczną, rozwojem wspólnej 
przestrzeni publicznej, poprawą 

jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców. Więcej informacji 
o działalności Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych i programie 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
przeczytać można na stronach 
w w w . r a p o r t . p s e . p l   i
www.wzmocnijotoczenie.pl. 
Zarząd KB „Piast” Międzyrzecz

Do�nansowanie pozwoli na 
montaż tablic informacyjnych 
i oznakowania ścieżek. Ułatwi to 
zwiedzanie i podziwianie pię-
knych oraz bogatych przyrodniczo 
terenów Międzyrzecza. Tablice 
informacyjne z mapą turystyczną 
gminy i nowymi trasami i szlakami 
będą rozmieszczone za zgodą 
władz w kilku miejscowościach na 

budynkach publicznych. W nas-
tępnym wydaniu „Przekroju” prze-
każemy do wiadomości wszyst-
kich mieszkańców gminy Między-
rzecz szczegółowe informacje 
o przebiegu nowych szlaków i tras 
turystycznych. 

W Międzyrzeczu wytyczone 
zostaną ścieżki biegowe, ro-
werowe i nordic walkingowe, 
uwzględniające objęte ochroną 
prawną pomniki przyrody.

Nowe ścieżki 
w Międzyrzeczu 

dzięki wsparciu PSE

 9



Zajęcia i naukę w gminnych szkołach i przedszkolach rozpoczęło dziś 2 tys. 
888 dzieci. - W tym gronie jest 270 pierwszoklasistów oraz 862 
przedszkolaków. Bardzo cieszy fakt, że z każdym rokiem rośnie liczba 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy objętych opieką przedszkolną - 
zaznacza I. Korejwo. 

Kolejnym akordem „oświatowej eskapady” burmistrza, 
przewodniczącej rady i dyrektorki GZO była wizyta 
w żłobku. W czasie rozmowy z M. Offman zaznaczał, że 
dzień wcześniej gmina otrzymała prawie 725 tys. zł na 
utworzenie w tej placówce kolejnej, trzeciej już grupy 
żłobkowej.

Prawie 2,9 tys. dzieci rozpoczęło nowy rok szkolny w gminnych 
przedszkolach i szkołach. Najmłodszych mieszkańców gminy odwiedzili 
burmistrz Remigiusz Lorenz i dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty 
Izabella Korejwo. Maluchom z Przedszkola nr 4 i pobliskiego Zespołu 
Klubów Dziecięcych osobiście złożyła życzenia także przewodnicząca 
Rady Miejskiej Katarzyna Budych.

Maluchy z „Jedynki” przywitały gości piosenką oraz 
wręczyły im czerwone serduszka. – Bardzo dziękuję i życzę, 
aby zajęcia były dla Was nieustającą zabawą - mówił R. 
Lorenz.

- W obu placówkach utworzono nowe oddziały, do 
których przyjęliśmy 50 dzieci – zaznaczała I. Korejwo.

Burmistrz złożył życzenia m.in. dzieciom z Przedszkola nr 1 „Pod 
Jarzębinką” i grupy przedszkolnej, która powstała właśnie w SP-6. 

Razem przewodniczącą Rady Miejskiej Katarzyną 
Budych i dyrektorką GZO burmistrz odwiedził też 
przedszkole nr 4 „Bajkowa Kraina”, gdzie złożył gratulacje 
i życzenia nowej dyrektorce placówki Małgorzacie 
Offman. Podziękował też jej poprzedniczce Hannie 
Sikorskiej, która przeszła na emeryturę, ale nadal 
opiekuje się maluchami w sąsiadującym z „Bajkową 
Krainą” Zespole Klubów Dziecięcych, czyli otwartym 
w marcu br. żłobku. 

Dzieci z „zerówki” w Szkole Podstawowej nr 6 zaprosiły 
burmistrza i dyrektorkę GZO do swojej sali i pochwaliły się 
rysunkami. R. Lorenz nie przyszedł tam z pustymi rękoma. 

Podobnie jak w przypadku maluchów z Przedszkola nr 1, przyniósł 
przedszkolakom drobne upominki oraz życzył im radosnego odkrywania 
świata podczas zajęć w grupie przedszkolnej. 
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Serduszka od maluchówSerduszka od maluchówSerduszka od maluchów

Na zdjęciu:
Burmistrz w Przedszkolu nr 1.



Oklaski, kilka słów od wójta i wymiana okolicznościowych upominków 
zwieńczyło spotkanie. Spotkanie, które było doskonałą lekcją historii regionalnej 
i zapewne w formie prezentowanych slajdów będzie prezentowane nie tylko 
dla uczniów.

Uroczystości rozpoczęto Msza Św., 
którą prowadził ks. Piotr Tomaszewski 
z udziałem pocztów sztandarowych 17WBZ 
z Międzyrzecza, OSP z Pszczewa. SP im 
M. Kopernika z Pszczewa, Nadleśnictwa 
z Bolewic i Grupy Rekonstrukcyjnej ze 
Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis 
z Wieruszowa oraz Sygnalistów-leśników. 
Nabożeństwo poprzedziło wystąpienie 
w mundurze leśnika Jarosława Szałaty, 
przewodniczącego ZLP w RP w Warszawie 
(mieszkańca Silnej), który po przywitaniu 
obecnych, po krótce przypomniał postać 
A. Palucha.

Tenże, człowiek z Pogranicza, był ka-
pralem w armii niemieckiej podczas zaborów. 
Za czasów II RP służył jako plutonowy 
w armii polskiej i brał udział w Powstaniu 
Wielkopolsk im i  Bitwie Warszawsk iej. 
Służył odrodzonej ojczyźnie jako strażnik celny a potem jako strażnik graniczny 
w Straży Granicznej (formacji powstałej w 1928 r. dla ochrony południowych, 
zachodnich i północnych granic z Niemcami, Czechosłowacją i Rumunią). Antoniego 
Palucha niejako „odkrył” i uwiecznił w monogra�i o wsi Silna - Franciszek Leśny, 
były dyrektor SP w Pszczewie. Leśnicy zimą ubiegłego roku zorganizowali skromne 
uroczystości na tutejszym cmentarzu wraz z Mszą św. W nawiązaniu do miejscowej 
historii w 2013 r. został wybudowany leśny parking ze stosownymi tablicami 
informacyjnymi, budką i postacią strażnika granicznego oraz słupem granicznym 
z tamtego okresu w miejscu dawnej granicy polsko-niemieckiej nieopodal Silnej.

Komisariat Straży Granicznej „Silna” w ochronie granicy państwowej na 
terenie Wielkopolski 1919-1939 – był tematem wykładu. Aby zrozumieć główny 
temat prowadzący nawiązał do historii uzyskania tych terenów przez Polskę jak 
i ochrony granicy w różnej formie do chwili powołania Straży Granicznej. 
Wiele prezentowanych zdjęć i zapisów było prezentowanych po raz pierwszy 
szerszemu gremium odbiorców. Ponieważ placówka w Silnej miała swoje 
umocowanie w hierarchii SG, wiele faktów dotyczyło również placówek 
w Międzychodzie i Zbąszyniu, co podniosło zdecydowanie walory wykładu. 
A komisariat w Silnej mieszczący się w domu nr 53 i mający telefon - podlegał 
pod Międzychód. Zostali przedstawieni również wszyscy dowódcy w Silnej. 
Komisariat ochraniał granicę na odcinku 42,5 km w dwóch liniach zabezpieczenia 
poprzez placówki graniczne w Silnej, Stokach, Starej Jabłonce i Starym Folwarku 
(po reorganizacji w 1936 r.). W 1938 r. po kolejnej reorganizacji Komisariat i placówki 
drugiej linii przeniesiono do Lewic.

 Dzięki grupie lokalnych pasjonatów 
i przy wsparciu IPN, LUW w Gorzowie, 
Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, UG 
w Pszczewie i  Rady Sołeckiej w Silnej, po 82 
latach uczczono pamięć Antoniego Palucha, 
st. strażnika Straży Granicznej II RP, poległego 
na granicy państwowej nieopodal Silnej, 
1 września 1939 r.

Przy dźwiękach sygnalistów-leśników został poświęcony nagrobek 
A. Palucha na para�alnym cmentarzu. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów, także 
przez najbliższą rodzonę. Następnie Józef Piotrowski, wójt Gminy Pszczew zaprosił 
obecnych do świetlicy wiejskiej, gdzie ucztą duchową był wykład ppłk SG (w stanie 
spoczynku) dra Wojciecha  Grobelskiego z Koszalina.
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Minęły
82 lata…

Tekst i fot. L. Malinowski
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L. Malinowski
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Cerkiew w BanicyCerkiew w Banicy

Stefan i Julia rodzice Anny Wiśniewskiej

Aprowizacja dla przymusowych przesied-
leńców była przekleństwem dla ówczesnych 
władz. Państwowy Urząd Repatriacyjny w Mię-
dzyrzeczu wspomagał w miarę swoich możliwości 
poprzez dostawę żywności i paszy dla bydła. 
Wg sprawozdań naczelnika powiatowego PUR 
z lipca 1947 r. – Życie przesiedleńców było 
w warunkach godnych pożałowania, zagadnie-
nie wyżywienia przedstawia się bardzo źle, grun-
ty nie zasiane bo późno przyjechali. Trudności 
wynikające z przymusowego przesiedlenia 
dotyczyły m.in. braku możliwości zabrania mebli 
czy sprzętu gospodarczego oraz nie przygo-
towanych gospodarstw do zamieszkania. PUBP 
czyli ówczesna bezpieka w pierwszej fazie dzieliła 
przesiedleńców na kategorie: A - niebezpieczni, 
B - niepewni i C - nieszkodliwi. Jednak to nie-
bawem zostało zaniechane. 

- Jadąc w czerwcu 1947 r. przez Polskę, a dla 
mnie była to pierwsza podróż pociągiem, wi-
dzieliśmy rozległe równiny, mijaliśmy zniszczone 
wsie i miasta, aż transport nasz dotarł do Mię-
dzyrzecza. Byłam dzieckiem i moja reakcja na 
„przywitanie nas” dziś zatarła się w pamięci, ale 
gdy przetransportowano nas do Kolonii Żółwin 
pomiędzy Kalskiem a Żółwinem widziałam jak 
ojciec ma łzy w oczach. Pamiętam nawet, że krowy 
miały łzy w oczach, płakały.                               .

Decyzja wyjazdu na Ziemie Zachodnie 
zapadła pod presją tych, którzy bezpośrednio 
realizowali deportację ludności narodowości 
Łemkowskiej w ramach „Akcji Wisła”. Deportacji 
pod względem transportu do miejsc docelo-
wych dobrze przygotowaną. Transporty ozna-
czono numerami od R-155 do R-416. Ochraniali
je żołnierze. Podróż trwała wiele dni.

W Międzyrzeczu przy dworcu kolejowym 
ówczesne władze zrobiły swoisty spektakl po-
lityczny, choć dziś na podstawie archiwalnych 
dokumentów wiadomo, że tutejsze starostwo nie 
miało żadnych instrukcji dotyczących rozmiesz-
czenia przesiedleńców jak również list imiennych z 
podziałem na kategorie. Zmęczonych podróżą 
przedstawiono jako tych, którzy walczyli przeciw 
władzy ludowej lub wspomagali bojówki UPA, 
a żołnierzom eskorty dziękowano za likwidację 
wrogów Polski. Miejscowi szybko przekonali się, 
że przybyli - to wiejskie rodziny, a nie żadni 
partyzanci. Zresztą banderowców osadzano 

w więziach czy obozach, a nie przesiedlano. Ot 
propagandowe kłamstwo szybko wyszło na jaw.
 - Kolonia Żółwin, to kilka domów położonych na 
skraju lasu. Dostaliśmy domostwo. Zdewastowany 
dom pokryty strzechą wraz z obejściem i niewielki 
kawałek ziemi. Od wojny ziemia wyjałowiała, 
a chwasty były wszechobecne. Dziś określa się taki 
fakt stanem płaczu i zgrzytaniem zębów. Sąsiadami 
naszymi byli przymusowi przesiedleńcy z naszych 
stron Paulina i Konrad Nowak. To było swoistym 
gwarantem bezpieczeństwa. Mieli wówczas dzieci: 
Janinę, Jana i Piotra, podobnie jak u nas: Jan, 
Stefania, Paweł i ja Anna. Dom, w którym nas 
zakwaterowano był rozszabrowany niemalże do 
cna. Gdybyśmy pojawili się wcześniej, wg zapewnień 
sąsiadów, mielibyśmy niemalże wszystko, a tak 

zaczynaliśmy niemalże od zera. Gdy byliśmy na 
ojcowiźnie obiecano, że dostaniemy poniemiec-
kiego gospodarstwa w dobrym stanie gdy zde-
cydujemy się wyjechać mawiał tata, który zapewne 
czuł się oszukanym. Straszy brat Jan, ja i młodsza 
siostra Stefania pomagaliśmy rodzicom. Pamiętam 
potrzaskane talerze z pięknymi wzorkami kwia-
towymi, które zapewne szabrownik zniszczył. 
Najgorzej było że nasze zapasy się kończyły. 
Piec do pieczenia chleba tato postawił dopiero rok 
później na podwórku. Głodni jednak nie byliśmy. 
Krowy dawały mleko, były kozy i drób. Las jesienią 
ob�tował w grzyby, wspaniałe poziomki, jeżyny 
i jagody. Tato dostał pracę w leśnictwie na zrębie. 
Dopiero w 1948 r. wiosenny zasiew i sadzenie 
ziemniaków pozwoliło w miarę spokojnie żyć. 
Czasami pojawiał się ktoś w mundurze, chyba 
w ramach kontroli, ale i potem i tego zaniechano.

- Pierwszy rok tutaj kończyliśmy w warun-
kach dających nadzieję. Jako wyznawcy prawo-
sławia przez pierwsze lata święta obchodziliśmy 
w najbliższym gronie. Potem było naturalną rzeczą 
w asymilacji społecznej, że święta obchodziliśmy 
podwójne. Chyba na to wpłynął również fakt 
uczęszczania do szkoły podstawowej, gdzie jako 
dziecko miałam kontakt z rówieśnikami jak i nauka 
języka polskiego i tradycji było czymś nowym dla 
mnie. Po czasie władze zezwoliły na przemieszcza-
nie się do odległej cerkwi. Ale o tym przy okazji. 
Nauka stała się dla mnie najważniejsza.       .

- Jechaliśmy 2 tygodnie w wagonie razem 
z niewielkim dobytkiem i żywym inwentarzem. 
Nikt z nas nie wiedział dokąd jedziemy. W oczach 
miałam nasz dom drewniany wykonany z bali 
drzewa na zakładkę, niewielki ogródek i góry, wśród 
których się wychowałam. W niewielkim kuferku, 
pamiętam jak dziś, były dokumenty, kilka zdjęć 
i Ikony zdjęte ze ścian. Był tam również mój gorset 
z koralików zrobiony przez moją mamę, który 
mam do dziś.                                           .

Wówczas w szkole 6.klasowej w Kalsku, bo 
tam chodziła bohaterka wspomnień, kierowni-
kiem był Antoni Brzezicki. Nauczał on wspólnie 
z Zo�ą Tomaszewską. Niebawem stali się 
małżeństwem. O nauce i dalszych losach Anny 
Wiśniewskiej w kolejnym wydaniu naszego 
miesięcznika. 

Wśród zachowanych zdjęć jest nieco znisz-
czona czasem fotogra�a ojca Anny, Stefana 
Prycika w wojskowym mundurze. Na kołnierzyku 
są charakterystyczne naszywki z wężykiem 
i słynną odznaką podhalańczyków - swastyką 
na liściach. Ten prastary talizman wg górali 
symbolizował ogień i przeganiał złe duchy (dziś 
z oczywistych względów strzelcy podhalańscy nie 
mogą tego symbolu używać i wprowadzono 
górską szarotkę). Przy rogatywce jest zamo-
cowane orle lub jastrzębie pióro. Taki ubiór ga-
lowy (wyjściowy) żołnierzy 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Nowym Sączu obowiązywał 
do 1936 r., kiedy to w wyniku reformy mundurowej 
w tym pułku pojawiły się góralskie kapelusze 
i peleryny.



Regulamin konkursu znajduje się na stronie  w zakładce „Mieszkaniec”. www.miedzyrzecz.pl

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej. Jego celem jest 
propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności 
zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzyrzecz.           .

Lubisz fotografować przyrodę? Weź udział w konkursie fotogra�cznym, którego celem jest 
promowanie zasad ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami.            .

Uczestnicy mają za zadanie wykonać indywidualną pracę fotogra�czną przedstawiającą krajobraz 
pola, lasu, jeziora, drzewa, pomnika przyrody itp. znajdujący się na terenie gminy Międzyrzecz 
i stworzeniu do tego hasła zachęcającego do dbania o otaczająca nas przyrodę jednocześnie promując  
prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zakazu spalania odpadów 
w piecach domowych.

Organizatorem konkursu jest Gmina Międzyrzecz. Zdjęcia w formacie jpg należy nadsyłać
do 31 października 2021 r. na adres .     odpady@miedzyrzecz.pl                     .

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury Takich które aktywizacją życia 
społecznego i kulturalnego oraz zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców 
w gminach, gdzie zlokalizowały swoje urządzenia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Gmina Bledzew kolejny raz została nagrodzona w programie Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”. Na terenie tej gminy powstanie 
infrastruktura rowerowa. Stacje naprawy rowerów powstaną w: Starym Dworku, Osiecku, 
Nowej Wsi oraz Chycinie. Dla przypomnienia dodam, że taki punkt jako pierwszy w naszym 
powiecie funkcjonuje już przy rynku w Bledzewie.

Dodatkowo zostanie ustawionych 9 stojaków na rowery, które staną przy salach 
wiejskich w Starym Dworku, Zemsku, Popowie, Goruńsku, Chycinie, Templewie, Nowej 
Wsi, Sokoli Dąbrowej i Osiecku.

Gmina przyjazna rowerzystom

Tekst i fot. Andrzej Chmielewski

Konkurs fotogracznyKonkurs fotograczny
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Utworzenie w Międzyrzeczu piłkarskiej szkółki Lecha Poznań było tematem 
spotkania burmistrza Remigiusza Lorenza z dyrektorem zarządzającym Lech Poznań 
Football Academy Dominikiem Czapczykiem. 

Burmistrz podkreśla, że nowa szkółka będzie alternatywą oraz szansą na 
rozwój sportowych zainteresowań i umiejętności dla młodych pasjonatów piłki 
nożnej z naszej gminy. M.in. uczniów SP-1, w której od kilku lat działają oddziały 
sportowe. 

– Będziemy też rozmawiać z działaczami Orła. Niebawem przedstawimy 
zarządowi klubu oraz władzom konkretną ofertę. Myślimy o szkoleniu zawodników 
w najmłodszych grupach wiekowych. Potem mogliby kontynuować treningi w 
międzyrzeckim Orle. Takie rozwiązanie sprawdziło się w wielu innych 
miejscowościach – zapewnia D. Czapczyk. 

Szkółka może wypełnić lukę, która powstanie po wygaszeniu działającej w 
naszym mieście Akademii Młodych Orłów. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożne 
podjął bowiem decyzję o wygaszeniu wszystkich szkółek AMO w naszym kraju.  

Goście z Poznania byli pod wrażeniem miejskiej bazy sportowej – m.in. 
stadionu,  hali sportowo-widowiskowej i krytej pływalni Kasztelanka. Zaznaczali, 
że wiele większych miast może pozazdrościć Międzyrzeczowi takich 
nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów.

Lech Poznań Football Academy jest jedną z największych w Polsce sieci szkółek 
piłkarskich, będących kadrowym zapleczem poznańskiego Lecha. Pod szyldem 
wielokrotnego mistrza Polski w ponad 20 miejscowościach w naszym kraju szkolą się 
młodzi piłkarze w wieku od czterech do 12 lat. Jest szansa, że kolejna szkółka 
powstanie niebawem w Międzyrzeczu. Burmistrz rozmawiał o tym z dyrektorem 
zarządzającym piłkarskiej akademii Lecha Poznań.

- Chętnie użyczymy Lechowi Poznań i młodym zawodnikom nasze obiekty sportowe. 
Liczę też na współpracę nowej szkółki z klubem piłkarskim  MKS Orzeł Międzyrzecz oraz 
działającą pod jego skrzydłami Piłkarską Akademią Orła – zapowiada R. Lorenz.
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Zawodnicy Orła będą grać w pierwszej 
grupie, która składa się aż z 12 zespołów. 
Nie kryją apetytu na czoło w tabeli i awans 
do fazy play off po rundzie rewanżowej. – 
L i c z y m y  n a  w s p a r c i e  k i b i c ó w  o r a z 
sponsorów – zaznacza P. Haładus. 

Siatkarze międzyrzeckiego Orła rozpoczęli 
przygotowania do sezonu 2021-2022. Zapraszają 
kibiców i mieszkańców na towarzyski turniej, który 
rozegrany zostanie w ostatni weekend września i 
będzie dla nich sprawdzianem przed ligowymi 
rozgrywkami. 

Zawodnicy klubu LBS Bank Janas Logistics KS 
Orzeł Międzyrzecz rozpoczęli treningi przed rundą 
zasadniczą drugoligowych rozgrywek. Podczas 
p o p o ł u d n i o w y c h  z a j ę ć  w  h a l i  s p o r t o w o -
widowiskowej spalają zbędne kalorie i odzyskują 
formę po wakacyjnej labie. 

Głównym sponsorem klubu jest 
Gmina Międzyrzecz. 

Skład Orła w sezonie 2021-2022: 1. Dawid 
Zarębski, 2. Piotr Pabisiak, 3. Artur Troska, 4. 
Piotr Haładus, 5. Bartosz Belchnerowski, 6. 

Dominik Sroga, 7. Tomasz Chwirot, 8. Mariusz 
Szulikowski, 9. Bogdan Jurant, 10. Patryk 
Zarębski, 11. Maciej Walczak, 12. Bartosz Dorosz, 
13. Marcin Wanat, 14. Kacper Szala, 15. Konrad 
Woroniecki, 16. Arkadiusz Mitas. 

Sprawdzianem formy będzie dla międzyrzeczan 
towarzyski turniej, który rozegrają we własnej hali w 
ostatni weekend września z siatkarzami z Żagania, 
Gorzowa Wlkp. i Poznania. Ligowe rozgrywki 
rozpoczną meczem z siatkarzami z Torunia, który 
odbędzie się 2 października w hali w Międzyrzeczu. 

W sezonie  2021-2022 w bia ło -
niebieskich barwach Orła grać będzie kilku 
n o w y c h  z a w o d n i k ó w.  O b o w i ą z k i 
trenerów wzięli na swoich barki doskonale 
znani kibicom Piotr Haładus i Dominik 
Sroga. Niebawem poznamy nazwisko 
trenera.

Orzeł mierzy wysoko

Walczyli na rakiety o puchary burmistrza
Prawie 50 zawodników z zachodniej Polski wy-

startowało w XVI Memoriale im. Henryka Dobro-
wolskiego, który rozegrany został na kortach 
tenisowych na stadionie miejskim. Nagrodami by-
ły m.in. puchary ufundowane i wręczone przez 
burmistrza Remigiusza Lorenza. 

- Sport jest bardzo ważnym elementem wycho-
wania młodzieży. Nie sposób pominąć także faktu, 
że organizowane u nas wydarzenia sportowe oraz 
sukcesy naszych zawodników promują gminę 
w województwie i kraju - zaznaczał samorządowiec. 

Organizatorami trzydniowego turnieju byli 
działacze i zawodnicy klubu @Gusniowski Tenis 
Team z Międzyrzeczu, natomiast jego patronem 
był zmarły w 1990 r. tenisista oraz działacz 
społeczny i sportowy Henryk Dobrowolski. Na 
ich zaproszenie do Międzyrzecza przyjechało blisko 
50 zawodników z woj. zachodniopomorskiego, 

wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. 
Finałowe mecze rozegrano w niedzielne popo-

łudnie. W najstarszych kategoriach wiekowych 
ufundowane przez siebie puchary wręczył zwy-
cięzcom burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, 
który objął zawody swoim patronatem. Gratulował 
im sukcesów oraz zachęcał gości do jak naj-
częstszego odwiedzenia naszego miasta i gminy.  

Z Międzyrzecza do poznańskiego Lecha

Burmistrz z �nalistami turnieju.Burmistrz z �nalistami turnieju.Burmistrz z �nalistami turnieju.

 
 

 
 

Działacze Lecha zwiedzili miejskie obiekty sportowe. 
Ich przewodnikiem był burmistrz Remigiusz Lorenz. 



Galę rozpoczął występ artystek Studia Tańca Gold, które jest 
jedną z artystycznych wizytówek Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i naszej 
gminy. Po ceremonii wręczenia stypendiów, nagród i wyróżnień burmistrz 
złożył gratulacje i życzenia stypendystom, a także ich podziękował rodzi-
com, nauczycielom i dyrektorom szkół. - Dzięki Waszemu zaangażowaniu
nasza młodzież rozwija skrzydła i jest wzorem dla rówieśników - zaznaczył.

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz wręczył stypendia, 
nagrody i wyróżnienia 19 uczniom i absolwentom szkół podstawo-
wych. Złożył też gratulacje i podziękowania stypendystom oraz ich 
rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół.                 .

Są zdolni, ambitni, ciekawi świata, aktywni i pracowici - 
takimi cechami wyróżnia się 19 uczniów i absolwentów 
międzyrzeckich szkół podstawowych, który byli bohaterami 
Gali Stypendialnej zorganizowanej w poniedziałek, 30 sierpnia, 
w sali  kinowo-widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury. Wszyscy wyróżniają się w nauce, mają też na swym kon-
cie sukcesy artystyczne i sportowe. Są laureatami olimpiad 
i konkursów przedmiotowych oraz chętnie pomagają innym 
i aktywnie uczestniczyli w życiu szkół.                 .

- Wasze osiągnięcia sprawiły, że świat stoi przed Wami ot-
worem - zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz, który razem 
dyrektorką Gminnego Zespołu Oświaty Izabelą Korejwo 
i  przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
Grzegorzem Skrzekiem wręczył uczniom stypendia, nagrody 
i wyróżnienia za rok szkolny 2020-2021.               .

Premie za pracowitość i uzdolnienia 

Burmistrz Remigiusz Lorenz i radny Grzegorz Skrzek z nagrodzonymi 
uczniami i absolwentami międzyrzeckich szkół podstawowych

Gry i zabawy dla dzieci, bitwa na kolorowe 
farby oraz rozmowy transmitowane na żywo 
w „Radiu Zachód to tylko kilka z licznych atrakcji 
festynu Lato z MOSiW, który odbył się na 

kąpielisku nad jez. Głębokie 
koło Międzyrzecza.

- To jedna z licznych imprez, które odbyły 
się latem w naszej gminie. Z myślą o mieszkań-
cach i turystach pracownicy Międzyrzeckie-
go Ośrodka Kultury, Międzyrzeckiego Ośrodka 
Sportu i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej 
organizowali m.in. seanse kina plenerowego, 
koncerty, rozmaite warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży oraz plenerowe zajęcia nad jeziorem – 
wylicza A. Śnieg.

Pod koniec lipca gości-
liśmy tam dziennikarzy, któ-
rzy promowali akwen i jego 
liczne atrakcje na antenie 
Radia Zachód. Rozmawiali 
z zastępcą burmistrza Ag-
nieszką Śnieg, dyrektorem 
Międzyrzeckiego Ośrodka 
Sportu i Wypoczynku Grze-
gorzem Rydzaniczem oraz 
mieszkańcami i turystami 
w ypocz y wając ymi w na-
szej gminie. 

- Eksperci Unii Europejskiej kolejny raz zali-
czyli Głębokie do najczystszych jezior nie tylko 
w regionie, ale także w całym kraju - zaznaczała 
A. Śnieg.

Kolejnymi odsłonami festynu były gry 
i zabawy rekreacyjno-sportowe prowadzone 
przez pracowników MOSiW i animatorów 
z Pracowni Dworzec Tworzec. Maluchy ry-
walizowały na stole do ping ponga, brały udział 
w rozmaitych konkursach i zabawach. Na-
grodami były gadżety ufundowane przez 
organizatorów, Radio Zachód i Gminę Mię-
dzyrzecz,

Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg 
podczas rozmowy z dziennikarzami „Radia Zachód”

Turystyczne atrakcje na fali (radiowej)Turystyczne atrakcje na fali (radiowej)Turystyczne atrakcje na fali (radiowej)

podkreśla Łukasz Ruta, sekretarz Urzędu Miejskiego.  
 W gminie Międzyrzecz w połowie sierpnia 
w pełni zaszczepionych było 12 tys. 510 osób, 
co stanowi 50,74 proc. jej mieszkańców.   .

Prawie 50 osób zaszczepiło się przeciw COVID-19 
w tymczasowym punkcie szczepień, który powstał 
z inicjatywy burmistrza Remigiusza Lorenza przy 
wsparciu proboszcza para�i pw. Św. Wojciecha 
ks. kan. Pawła Tokarczyka oraz medyków z prywatnej 
przychodni i miejscowego sanepidu. W utworzeniu 
podobnych punktów pomagali strażacy-ochotnicy 
z Międzyrzecza-Obrzyc i Kaławy i personel mię-
dzyrzeckiego szpitala.

W niedzielę, 22 sierpnia, salka katechetyczna 
przy kościele pw. Św. Wojciecha zamieniła się 
w placówkę medyczną, w której mieszkańcy mogli 
się zaszczepić przeciw COVID-19. Tymczasowy punkt 
szczepień zastał utworzony z inicjatywy burmistrza 
Remigiusza Lorenza przy wsparciu proboszcza 
para�i pw. Św. Wojciecha ks. kan. Pawła Tokarczyka, 
który jest jednocześnie dziekanem dekanatu 
pszczewskiego, natomiast same szczepienia pro-
wadzili medycy z przychodni Med-Plus Marzeny 
Kucharskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Międzyrzeczu.               .

Mieszkańcom Kaławy 
przykład dała 92-letnia 
pani Zosia, która jako jed-
na z pierwszych zamel-
dowała się w punkcie 
szczepień. Po seniorce 
szczepionki Johnson and 
Johnson przyjęło też kil-
ku strażaków - ochotników 
z Rusinowa, którzy przyjechali do Kaławy na 
szkolenie z obsługi kamery termowizyjnej. .

Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że w ut-
worzeniu dwóch następnych tymczasowych 

punktów sczepień wła-
dzom gminy i medykom 
pomogli strażacy-ochot-
nicy z jednostek w Między-
rzeczu-Obrzycach i Kaławy. 
W niedzielę podobna akcja 
odbyła się bowiem na 
kąpielisku nad jez. Głę-
bokie, natomiast w sobotę 
w Kaławie, gdzie punkt 
utworzono przy remizie 
OSP. W obu przypadkach 
zainteresowane osoby 
szczepili pracownicy mię-
dzyrzeckiego szpitala.

Pielęgniarki zaszczepiły łącznie 48 osób. 
Mieszkańcy sami wybierali rodzaj szczepionek. 
Większość zdecydowała się na jednorazową 
szczepionkę Johnson and Johnson, choć do wy-
boru mieli też podawaną dwukrotnie szcze-
pionkę P�zer. Wpierw musieli wypełnić formu-
larz i odpowiedzieć na kilka pytań lekarza.

- Im więcej zaszczepionych osób, tym mniejsze 
zagrożenie kolejną falą pandemii oraz związa-
nymi z nią obostrzeniami, takimi jak zamykanie 
szkół, zakładów pracy oraz placówek handlowych - 
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W Kaławie zaszczepiła się m.in. 92-letnia pani Zosia

Szczepimy się dla siebie i innych



Patriotyczna uroczystość odbyła się 1 września przed Pomnikiem 
Weteranów na Podzamczu w asyście żołnierzy stacjonującej w naszym 
mieście 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. W 82. rocznicę agresji 
Niemiec na Polskę i wybuchu najkrwawszego kon�iktu zbrojnego 
w dziejach ludzkości kwiaty przed pomnikiem złożyły delegacje 
międzyrzeckiej brygady, Urzędu Miejskiego i Rady Miasta oraz lokalnych 
stowarzyszeń zrzeszających kombatantów i byłych żołnierzy.

Władze miasta reprezentowali burmistrz Remigiusz Lorenz oraz jego 
zastępy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz, natomiast Radę Miejską 
jej wiceprzewodniczący Andrzej Chmielewski wraz z radnymi Pawłem 
Gallem i Józefem Kaczmarkiem. 

- Agresja Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 roku rozpoczęła 
najokrutniejszą i najbardziej krwawą wojnę w dziejach ludzkości. Nigdy 
nie zapomnimy o jej bohaterach, ani o jej o�arach - mówił burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

W 82. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej hołd jej o�arom 
i bohaterom oddali przedstawiciele władz miasta, wojska i stowarzyszeń 
kombatanckich. - Dzień 1 września to jedna z najważniejszych i najbardziej 
tragicznych dat w dziejach naszego kraju - zaznaczał burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 
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Dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk 
Dariusz Kosowski awansował na stopień generała brygady. 
Gratulacje i życzenia złożył mu m.in. burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz.

Płk Dariusz Kosowski jest jednym z dziewięciu o�cerów, 
awansowanych ostatnio przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na 
stopnie generalskie. 

Wręczenie nominacji odbyło się w niedzielę, 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego 
i 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej.  Podczas uroczystości minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak wręczył awansowanym o�cerom okolicznościowe pierścienie 
i symbolizujące generalską władzę honorowe buzdygany.                .

Podczas trwającej ponad godzinę rozmowy burmistrz podkreślał znakomitą 
współpracę jednostki wojskowej z gminą i środowiskiem cywilnym. Zaznaczał też 
jej rolę w życiu miasta i gminy.             .            .            .            .

- Brygada jest największym pracodawcą w Międzyrzeczu i jednym z �larów 
miejscowej gospodarki. Wielokrotnie wspierała miasto w rozmaitych przedsięwzię-
ciach. Zaczynając od rozmaitych imprez, kończąc zaś na inwestycjach. Przykładem 
niech będą cztery mostki, wybudowane w ostatnich latach przez wojskowych saperów 
na Obrze i Paklicy w Międzyrzeczu i Świętym Wojciechu - mówił burmistrz.          .

W poniedziałek, 16 sierpnia, gratulacje i życzenia złożył dowódcy 17. WBZ burmistrz 
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz. - Kiedy 29 marca tego roku został Pan nowym do-
wódcą międzyrzeckiej brygady, życzyłem Panu rychłego awansu. Teraz gratuluję 
generalskich lampasów i gwiazdek oraz życzę dalszych sukcesów zawodowych 
i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym - mówił R. Lorenz w czasie dzisiejszego 
spotkania z gen. bryg. Dariuszem Kosowskim.            .              .

Gratulacje i życzenia dla dowódcy międzyrzeckiej brygady

Kwiaty przed pomnikiem złożyła m.in. Kwiaty przed pomnikiem złożyła m.in. 
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg w asyście zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg w asyście 

sekretarza Urzędu Miejskiego Łukasza Ruty.sekretarza Urzędu Miejskiego Łukasza Ruty.

Kwiaty przed pomnikiem złożyła m.in. 
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg w asyście 

sekretarza Urzędu Miejskiego Łukasza Ruty.

Międzyrzecz pamiętał o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Obchody 77. rocznicy wybuchu najkrwawszego z pol-

skich powstań odbyły się przed Pomnikiem Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Hołd Powstańcom i Mieszkańcom 
Warszawy złożyli harcerze, mieszkańcy oraz przedsta-
wiciele wojska i lokalnych władz miasta. - To jedna 
z najważniejszych dat w ponad tysiącletniej historii nasze-
go kraju - zaznaczała zastępca burmistrza Agnieszka 
Śnieg.

1 sierpnia równo o godz. 17.00 nad Międzyrzeczem - 
podobnie jak nad Warszawą i innymi polskimi miastami - 
rozległ się sygnał syreny alarmowej. Na chodnikach zamarł 
ruch. Mieszkańcy i turyści stanęli w miejscu, by uczcić 77. 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na bacz-
ność stanęli też harcerze, mieszkańcy, przedstawiciele 
wojska i władz samorządowych, którzy przyszli przed 
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego oddać hołd 
bohaterskim powstańcom i mieszkańcom naszej stolicy. 

Kwiaty przed pomnikiem złożyli m.in. harcerze, miesz-
kańcy i szef sztabu 17. Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej ppłk Mariusz Fil. Gminę Międzyrzecz 
reprezentowali zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg 
i sekretarz Urzędu Miejskiego Łukasz Ruta, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych, jej zastępcy 
Elżbieta Jarmolińska i Andrzej Chmielewski oraz radni 
Maria Kijak, Marek Cieloch i Grzegorz Skrzek. 

- Dzień 1 sierpnia to jedna z najważniejszych dat w ponad 
tysiącletniej historii naszego kraju. Powstańców i świadków 
tamtych wydarzeń jest coraz mniej, ale ani my, ani nasze 
dzieci i wnuki, nigdy nie zapomnimy o ich poświeceniu 
i złożonej przez nich daninie krwi - mówiła A. Śnieg. 

Ostatnim akordem uroczystości była krótka część 
artystyczna, podczas której zuchy i harcerze przypomnieli 
uczestnikom bohaterstwo i martyrologię Powstańców 
i Mieszkańców Warszawy. 

W hołdzie ofiarom i bohaterom 
najokrutniejszej z wojen

Kwiaty przed Pomnikiem Weteranów składa burmistrz Remigiusz Lorenz.


