
Burmistrz Remigiusz Lorenz, komendant po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. 
Marek Koperwas i prezes druhów ochotników 
z Kaławy Andrzej Obst podpisali porozumienie
w sprawie wcielenia jednostki OSP z Kaławy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Do KSRG należą najlepsze jednostki straży 
ochotniczej. - Mogą działać nie tylko na terenie ma-

cierzystej gminy, ale także w całym kra-
ju, a nawet uczestniczyć w misjach 
ratowniczo-gaśniczych poza jego gra-
nicami - informuje Komendant Gmin-
ny OSP Dariusz Surma, który uczest-
niczył w podpisaniu porozumienia 
w sprawie włączenia straży-ochot-
niczej w Kaławie do elitarnego grona 
najlepszych jednostek OSP w kraju.

Porozumienie podpisane zostało 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. Swoje autografy złożyli pod nim 
komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marek 
Koperwas, prezes OSP w Kaławie Andrzej Obst i 
burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest preze-
sem strażaków ochotników w międzyrzeckiej 
gminie i zasiada w Prezydium Zarządu Powia-

towego ZOSP RP. 
- Strażacy z Kaławy w pełni na to zasłużyli. Od 

lat wygrywają gminne zawody pożarnicze oraz 
zajmują czołowe lokaty na turniejach powiato-
wych i wojewódzkich 

W gminie Międzyrzecz działa siedem jednost-
ek OSP: w Międzyrzeczu-Obrzycach, Bukowcu, 
Wyszanowie, Gorzycy, Kursku, Kaławie i Kęszycy 
Leśnej. - Dwie z nich, w Międzyrzeczu Obrzycach 
i Kęszycy Leśnej, należą już do KSRG - zaznacza 
R. Lorenz.

Burmistrz podkreśla, że OSP jest największą 
organizacją społeczną działającą na terenach 
wiejskich. - Strażacy nie tylko ratują zdrowie i mie-
nie mieszkańców, ale bardzo aktywnie działają na 
rzecz lokalnych środowisk. Serdecznie im za to 
dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców - dodaje.
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VII Bieg Żołnierza 
w Kęszycy Leśnej

III Turniej Rycerski 
o Miecz Archidia-
kona w Pszczewie 

Lubuski Piknik 
Zdrowotny 
w Przytoczne

Druhny i druhowie z OSP Kaława 
wśród strażackiej elity!

Porozumienie podpisali komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marek Koperwas, 
Prezes OSP w Kaławie Andrzej Obst i burmistrz Remigiusz Lorenz.

Dożynki Gminne 
w Pszczewie 

Wizyta Burmistrza 
w berlińskiej 
dzielnicy



KĘSZYCA LEŚNA 19 
sprzedam 143m²
8 pokoi, korytarz

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

Polityka krajowa zmienia 
się jak kalejdoskopie. Zwy-
czajnie się nie nadąża, choć 
spuentować to można jed-
noznacznie - Polityczne sep-
puku pisiorów trwa…..........

Nie  kupi  też  populis-
tycznych żądań astrono-
micznych odszkodowań za 
szkody wojenne od Niem-
ców. Wymyślił to na wew-
nętrzne potrzeby elektoratu 
sam Prezes. Kwoty szokują, 
brak podstaw prawnych i 
realiów politycznych przez 
Gnoma także....   .. .    . . . . .

Gdzieś w kraju Polskiego 
Ładu z wielką pompą od-
słonięto pomnik słynnej kasz-
tanki Marszałka. Wysokość 
konika 85 cm. Oryginał miał 
150 cm. Mamy więc pomnik 
kucyka Pony. Gratulacje dla 
pomysłodawców. Idiotyczna 
ławka w konturze Polski, ław-
ka na którą trzeba wchodzić -
po schodkach i odpoczywać 
zgodnie z instrukcją i tylko 
w trzy osoby - to kolejny pi-
sowski idiotyzm.

Odbyła się Msza św. z oka-
zji  wątpliwej fuzji  Orlenu 
z węgierską spółką. Spółką 

w znacznej części �nansowej 
rosyjską, której szef jest ści-
gany europejskim nakazem 
aresztowania. Słusznie zatem 
wnerwił się jeden z naszych 
purpuratów mówiąc - Krzyż 
jest najświętszym znakiem 
zbawienia, a nie symbolem 
udanej fuzji…

 Czarnek, zwany Garn-
kiem przez oświatowe śro-
dowisko, zebrał laudacje od 
dyrektora znanej rozgłośni 
za nowy podręcznik do nauki 
historii. Podręcznik „zjecha-
ny” przez fachowców za tekst 
publicystyczny, liczne błędy 
leksykalne, składniowe i me-
rytoryczne…

Pisał o tym znany podróż-
nik Arkady Fidler. W polskiej 
Odrze tony ryb usnęły i płynę-
ły z nurtem brzuchami do gó-
ry. Ponad 17 dni nic nie ro-
bienia przez Wody Polskie, 
których szef w tv oświadczył, 
że spółka jest właścicielem 
rzeki. Rzeka należy do Nas. 
To nasza rzeka, a nie pisow-
skiej spółki dojącej kasę na-

wet za mostki przepustowe 
na drogach od zarządców 
dróg. Słusznie, wraże dla PiSu, 
Niemcy - mają pretensje za 
brak ze strony polskiego rzą-
du informacji o zatruciu rzeki, 
granicznej na sporym odcin-
ku. Podobnie zareagowali 
polscy mieszkańcy, którzy 
mieszkają nad rzeką. Giną ry-
by, zwierzęta i ptactwo. Spra-
wa nieco ucichła i nagle nar-
racja rządowa - Rzekę zatru-
ły złote algi. Może i tak, ale 
ktoś spuszczając zbyt dużą 
ilość ścieków (pozwolenia 
udzielają Wody Polskie) do-
prowadził do tego. O kłam-
stwach pisiorów na sejmo-
wych komisjach, w telewi-
zorniach łącznie z partyjną 
TVPis odnośnie zatrucia Od-
ry nawet nie wspominam. Sa-
mi w tym przeskakują siebie. 

 Pinokio zarzucił Se-
natowi, że blokuje ustawy. 
Prawdą jest, że te nie zalega-
ją w Senacie. Czyli w kłam-
stwie sam się już gubi. Okła-
muje swoich tak samo jak i 
Nas. Kłamstwem odreago-
wuje na ciosy, które otrzymu-
je  od  swoich.  W  Par yżu 
o�cjalnie rzekł, że Polska ma 
sankcje od UE. Na o�cjalnych 
stronach UE są sankcję ale 
wobec Rosji. Zwyczajnie kła-
mie. Po co? Czarne chmury 
nad nim się zbierają.

Sądolotek to kolejna kpi-
na z Sądu Najwyższego. Lo-
sowanie kandydatów do jed-
nego z najwyższych urzę-
dów państwa, jak w totolot-
ku, jest obdarciem SN z powagi 
i szacunku na maxa.

Wielka tragedia naszych 
pielgrzymów w Chorwacji. 
Ale nie po raz pierwszy takie 
wyjazdy mają taki �nał. Or-
ganizator (siostra zakonna 
co jest już wiadomym) zlecił 
wyjazd �rmie działającej 
w tzw. szarej stre�e. Zapew-
ne decydowały koszty wy-
jazdu. Typowe dla polskiej 
mentalności. Zapewne będą 
problemy odszkodowań jak 
i sprawy karne. A to, że Wa-
tykan nie potwierdził świę-
tości miejsca, ani nie zaprze-
czył, w Medjugorie to już in-
na kwestia…

PiS kombinuje z wybora-
mi, co narusza Konstytucję 
RP. Kombinują z wprowa-
dzeniem zakazu strajków, 
bowiem wobec problemów 
z węglem, gazem czy olejem 
opałowym, a więc i znacznym 
podniesieniem cen dla suwe-
rena - coś jest na rzeczy. Poli-
tycy rządowi plotą takie bzdu-
ry w telewizorniach, że zw-
czajnie chce się… tu niech 
każdy sobie dopowie. Tego 
chyba już ciemny lud wg 
Kurskiego, już nie kupi.    . 

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Ryby śpiewają w Ukajali
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Dziękuję wszystkim zawodnikom za 
udział w naszym biegu i zapraszam za rok 
na kolejny bieg.

Bieg odbył się dzięki wsparciu i pod 
patronatem starosty Powiatu Międzyrzec-
kiego Agnieszki Olender. Dużą i niezbęd-
ną pomocą tradycyjnie już w zabezpie-
czaniu trasy biegu służyli niezawodni 
strażacy OSP z Kęszycy Leśnej. Stawiana 
przez strażaków kurtyna wodna podczas 
biegu była bardzo potrzebna. Pokazują to 
zdjęcia wykonane przez prowadzących 
portal na internetowej stronie www.mie-
dzyrzecz.biz. Posiłek regeneracyjny za-
bezpieczyła �rma „Duet Catering” Jacka 
Bełza. Biegacze na organizowanym przez 
nas biegu mają również niezawodnych 
sponsorów, którzy ufundowali napoje i 
nagrody, a byli nimi: Sylwia Cygan - butik 
odzieżowy Lilou, Ewa Matuszewska - butik 
odzieżowy Miracle,  - sklep Przemysław Lis
z akcesoriami GSM oraz serwis komputerów 
i telefonów

Klub Biegacza „Piast” Międzyrzecz, 15 
sierpnia 2022 r na ternie Kęszycy Leśnej 
zorganizował i przeprowadził dla uczczenia 
święta Wojska Polskiego oraz 102 rocznicy 
pamiętnej i zwycięskiej bitwy warszaw-
skiej kolejny raz „Bieg Żołnierza”. W tym ro-
ku na medalu uczestnicy biegu otrzymali 
wizerunek kolejnego rodzaju uzbrojenia 
Wojska Polskiego a był nim opracowany 
przez polskich konstruktorów i inżynierów 
przed wybuchem II wojny światowej bom-
bowiec „Łoś”.

W naszym „7 Biegu Żołnierza” na dys-
tansie 5,3 km udział wzięło 52 zawodników 
w tym 8 kobiet. Zawodnicy przyjechali z 23 
miejscowości, reprezentowali aż trzy wo-
jewództwa: lubuskie, dolnośląskie, za-
chodniopomorskie. Wielu przekładało 
urlopy i zmieniali terminy obozów spor-
towych aby wziąć udział w naszym biegu. 
Sportowa rywalizacja tradycyjnie za-
kończyła się wręczeniem pucharów i nagród 
dla najszybszych zawodniczek i zawod-
ników w dwóch klasy�kacjach:

W kategorii Open mężczyzn: 1 m-ce - 
Kasica Arkadiusz - Międzyrzecz - (wynik 
19:09); 2 - Waszczuk Tomasz - Szczecin 
(19:16); 3 - Antczak Marcin - Międzyrzecz 
(19:30).

W kategorii Open kobiet kolejność na 
mecie była następująca: 1 m-ce - Gredka 
Klaudia - Smogóry (wynik 19:35); 2 - 
Kuczyńska Wioletta  - Gorzów Wlkp. 
(20:49); 3 - Michnowicz Ewelina - Krosno 
Odrz. (21:43).

W kategorii Najszybszych zawodniczek 
z Powiatu Międzyrzeckiego ko-lejność na 
mecie: 1 m-ce Jackowska Paulina  - 
Międzyrzecz (wynik 24:56); 2 - Czechowska 
Katarzyna - Skwierzyna (25:40); 3 - Sikorska 
Izabela - Międzyrzecz (28:57).

W kategorii Najszybszych zawodników 
z Powiatu Międzyrzeckiego kolejność na 
mecie: 1 m-ce – Kasica Arkadiusz – 
Międzyrzecz (wynik 19:09): 2 - Antczak 
Marcin – Międzyrzecz (19:30); 3 – Woszczyło 
Adrian – Pszczew (19:56).

Podczas losowania nagród rzeczowych 
najwięcej uśmiechu wywołał wręczony 
kilogram cukru, przyda się w okresie nie-
doborów i reglamentacji do zrobienia 
domowych zapraw. Dziękuję Skarbniko-
wi Klubu i członkom stowarzyszenia za 
bezinteresowną pomoc oraz zaangażo-
wanie w to przedsięwzięcie spor-towe.

VII Bieg Żołnierza

Zbigniew Kolis
prezes KB „Piast” Międzyrzecz

fot. K. Czułup 

Historia działaczki polonijnej Walerii Misiewicz z Szarcza była tema-
tem prelekcji, wygłoszonej we wtorek, 21 czerwca, w międzyrze-
ckiej bibliotece przez historyczkę i regionalistę z Pszczewa Katarzynę 
Sztubę-Frąckowiak. 

Mieszkająca w Pszczewie K. Sztuba-Frąckowiak jest nauczyciel-
ką, pasjonuje się historią Ziemi Międzyrzeckiej – w szczególności 
Pszczewa i międzyrzeckich Obrzyc. Jest także autorką wydanej w ub.r. 
książki „Waleria Misiewicz z Szarcza. Działaczka spod znaku Rodła”. 
Autorka przybliżyła uczestnikom spotkania postać W. Misiewicz, która 
okresie międzywojennym aktywnie działała w utworzonym w 1922 r. 
Prowadziła m.in. polską bibliotekę. Również podczas wojny kolpor-
towała wśród mieszkańców polskie książki, za co mogła zapłacić życiem.

- Po wojnie komunistyczne władze potraktowały ją jako kułaczkę 
i burżujkę. Nałożyły na jej gospodarstwo bardzo wysokie kontyngenty 
boża i następnie wtrąciły ją do więzienia. Pozostali w Pszczewie Niemcy 
śmiali się z niej później, że polskie władze wynagrodziły w ten sposób 
jej długoletnią walkę o polskość Ziemi Pszczewskiej – mówiła.   . 

Po prelekcji autorce podziękowali zastępca burmistrza Agnieszka 

Śnieg oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski. 
– Odkrywa Pani przed mieszkańcami mało znane fakty z historii Ziemi 
Międzyrzeckiej – zaznaczała A. Śnieg wręczając prelegentce bukiet kwiatów. 

Dumna Polka nie ugięła się 
przed Hitlerem

Gratulacje Katarzynie Sztubie-Frąckowiak złożyła 
m.in. zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg. 

Najlepsze kobiety z powiatu mcz



Wykorzystując ostatnie chwile wakacji uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Międzyrzeczu ruszyli nad nasze Morze Bałtyckie do Ustronia Morskiego aby nacieszyć się 
jeszcze pogodą, słońcem i morską bryzą. Tra�liśmy w idealne okienko pogodowe, więc 
zakosztowaliśmy i słońca i wody. Długie spacery po piaszczystej plaży, szum fal bijących 
o brzeg i krzyk mew latających nad naszymi głowami pozostawił niezapomniane wrażenia. 

Starając się wykorzystać maksymalnie czas i urodę miejsca udało nam się również 
zakosztować zachodu słońca, który robi niesamowite wrażenie. W drodze powrotnej 
zawitaliśmy jeszcze do Kołobrzegu, przeszliśmy się promenadą i dopełniliśmy nasz pobyt 
krótkim rejsem wzdłuż wybrzeża. Nasi uczestnicy byli bardzo podekscytowani nowymi 
wrażeniami i z radością korzystali z wszelkich atrakcji, dla wielu z nich organizowane przez 
nas wyjazdy są jedyną możliwością poznania świat poza najbliższą okolicą swojego domu, 
a dla nas prawdziwą przyjemnością jest obserwować jak wiele radości może sprawić 
człowiekowi kontakt z naturą i że może im to umożliwić.
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Koncert odbył się z inicjatywy 
dyrekcji Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej im. Alfa Kowalskiego, 
Powiatu Międzyrzeckiego i Mię-
dzyrzeckiego Ośrodka Kultury, 
a patronat honorowy objęła Sta-
rosta Powiatu Międzyrzeckiego.

Wokalistka ukończyła w Tasz-
k iencie  Państ wowe  Konser-
watorium Muzyczne im. M. Aszra� – 
Wydział Śpiewu Solowego. Dys-

ponuje (wspaniałym w odbiorze) 
sopranem liryczno-koloraturowym. 
Jest laureatką wielu konkursów i 
festiwali wokalnych (m.in. wroc-
ławskiego, unikatowego w kraju, 
Non Sola Scripta).

Uczestniczka wielu koncertów 
poświęconych Annie German jest 
uważana przez wielu krytyków 
muzycznych za jedną z najlepszych 
interpretatorek utworów naszej 
wybitnej piosenkarki (urodzonej 
również w Uzbekistanie). Kon-
certuje m.in. we Włoszech, Rosji, 
Niemczech i oczywiście w Polsce.   

18 sierpnia na dziedzicu zam-
kowym w Międzyrzeczu odbył się 
wspaniały koncert Inny Kamaryan. 
Znana już w naszym mieście ar-
tystka, urodzona w Uzbekistanie, 
wykonała arie operowe i piosenki 
Anny German. Akompaniował jej 
Jerzy Janke, a cały koncert pro-
wadził ze swadą Jan Edward 
Czachor.

Gorące oklaski na stojąco były 
podziękowaniem dla wykonaw-
czyni.  Bisowanie tradycyjnie 
zwieńczyło występ. Mnie osobiście 
artystka zaimponowała brawu-
rowym wykonaniem hiszpańskiej 
La Spagnola.

Koncert na Zamku

L. Malinowski

Miły koniec wakacji

Janusz Grządko

W niedzielę, 04.09.2022 r. w ramach Dni Międzyrzecza na Boisku Orlik, przy między-
rzeckiej hali sportowej zorganizowano wiele atrakcji dla sympatyków rowerów i wszelakich 
jednośladów. „Festiwal Rowerowy” po raz drugi zagościł w Międzyrzeczu. Całe przedsię-
wzięcie zostało podzielone na dwie niezależne części. Pierwsza to "Zakręcone rowery", czyli 
8 nietypowych, a zarazem ciekawych jednośladów z monocyklem, amerykańskim czoperem 
i rowerem przeciwstawnym na czele. Ponadto do dyspozycji uczestników dostępny był namiot 
z alkogoglami, deska trickboard oraz strefa z re�eksomierzem. Dzieci miały wspaniałą zabawę. 

Druga część programu, to był niesamowity pokaz akrobatyki rowerowej, poprowadzony 
w humorystycznej oprawie przez wieloletniego mistrza w tej dziedzinie - Jonasza Pakulskiego.

Rowerowe Show
 - Pokaż akrobatyki rowerowej

W Kęszycy Leśnej pod Międzyrzeczem dobiega końca budowa sali wiejskiej. Bu-
dynek w stanie surowym już stoi, trwają prace porządkowe i wykończeniowe, a we wrześniu 
nastąpi jego o�cjalne otwarcie i przekazanie lokalnej społeczności. Mieszkańcy czekali 
na to od blisko 30 lat. Przez lata korzystali z gościnności miejscowych strażaków, ale salka 
w remizie jest za mała na potrzeby wsi liczącej ponad 700 mieszkańców.         .

Salę wybudowała międzyrzecka �rma Tombud. Gmina zapłaci jej milion złotych, 
połowa tej kwoty to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
którą dostaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

- Teraz będą mogli organizować spotkania, okolicznościowe imprezy i zajęcia 
dla dzieci. Zwłaszcza, że sala ma zaplecze socjalne, kuchnie i toalety - zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz.   

Mieszkańcy czekali na salę prawie 30 lat.

Sala prawie gotowa



Prawidłowa selektywna zbiórka odpadów 
jest ważna nie tylko z punktu widzenia ekologii, 
ale także ekonomii. Jako konsumenci musimy 
podjąć wiele decyzji związanych z zakupem 

produktu. Na zakup produktu przeważnie ma 
wpływ cena, wartości produktu a na samym końcu 
sprawdzana jest jakość opakowania. Możemy już 
w domu podjąć proste kroki, które pomogą nam 
dobrze planować zakupy: 

Dokonując codziennych zakupów rzadko 
zastanawiamy się czy opakowanie po produkcie 
zostanie we właściwy sposób zagospodarowane. 
Nasza odpowiedzialność zdaniem niektórych 
kończy się w momencie wyrzucenia odpadu do 
kosza, ale czy takie myślenie jest słuszne?       .

- Nie zostawiaj worków z odpadami przed 
wiatami/pojemnikami. W przypadku zapełnie-
nia pojemników zgłoś ten fakt do właściwej 
instytucji. Pozostawianie worków z odpadami 
przyczynia się do zwabienia dzikich zwierząt 
i rozrzucenia odpadów po okolicy.       .     .

- Nie wyrzucaj bioodpadów do brązowych 
pojemników w foliowych workach. Do gro-
madzenia bioodpadów świetnie nadają się 
papierowe torebki, np. po chlebie, mące czy 
cukrze. Segregując w ten sposób odpady 
wpływasz na lepsze przygotowanie biood-
padów do recyklingu.          .        .

- posiadanie własnych woreczków na warzy-
wa i owoce oraz własnych toreb. W wielu sklepach 
już nie można kupić reklamówek foliowych, 
a „życie” jednego woreczka foliowego tzw. zrywki 
to ok. 25 min., z czego tylko ok. 7 %  z nich tra�a 
do recyklingu. Posiadanie własnych woreczków 
jest świetną inicjatywą, do której zachęca Celowy 
Związek Gmin CZG-12.                    .

- zrobienie listy zakupów;
- nie uleganie promocjom. 

- sprawdzanie etykiet. Oznaczenia na ety-
kietach informują czy opakowanie można pod-
dać recyklingowi. 

Segregując odpady zwróć szczególną uwagę 
na kilka prostych czynności!

- opróżnienie opakowania z zawartości 
- odkręcenie opakowania
- zgniecenie opakowania, zwłaszcza karto-

ników, kartoników po płynnej żywności i butelek 
plastikowych

- Aby ułatwić przy-
gotowania opakowania 
do recyklingu zerwij 
etykietkę termokurcz-
liwą. Najczęściej jest ona 
stosowana na bezbarwnych plastikowych bu-
telkach.

Często działania promocyjne, reklamowanie 
produktów jako „ekologiczne” ma w nas wzbudzić 
chęć ich posiadania i buduje w nas przekonanie, 
że dokonaliśmy właściwego wyboru. Nie zawsze 
są to jednak słuszne wybory i okazuje się, że 
tego produktu z promocji nie potrzebujemy, 
a opakowanie, które miało być eko nie jest zdatne 
do recyklingu.

- Nie blokuj otworów wlotowych do po-
jemników i dostępu do wiat/pojemników po-
przez np. złe zaparkowanie samochodu.       .

- Nie wrzucaj do koszy na odpady zmie-
szane sprzętów RTV i AGD, bioodpadów oraz 
dużych kartonów. Te odpady zawieź do PSZOK!

- Nie potrzebujesz - oddaj. Coraz popu 
larniejsze stają się punkty sharingowe, czyli 
miejsca gdzie możemy podzielić z innymi 
rzeczami, które są nam niepotrzebne a mogą 
posłużyć innym. Przykładami takich inicjatyw 
są jadłodzielnie, biblioteczki na książki (book-
crossing), zniczodzielnie, targi wymiany.   .
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SEGREGACJA ODPADÓW – podstawowe zasady jak chronić środowisko 



Grand Prix Województwa Lu-
buskiego Amatorów w lekkiej at-
letyce - to nowy cykl zawodów dla 
ludzi, którzy nie posiadają licencji 
PZLA, a mają już ukończone 16 lat. 

Pierwsze zawody cyklu odby-
ły się 3 września o godz. 14.00 na 
Stadionie Miejskim im. w Mię-
dzyrzeczu w czasie odbywających 
się Dni  Międzyrzecza.  Kolejne 
planujemy na 30 września i 8 paź-
dziernika. Chcielibyśmy aby zawody 
odbyły się w lubuskich stolicach, czyli 
Zielonej Górze i Gorzowie. Rozmowy 
trwają - zapowiada pomysłodawca 

cyklu Tomasz Hucał, prezes KL Lu-
mel Zielona Góra.

  Czwórbój Lekkoatletyczny 
Grand Prix Woj. Lubuskiego Ama-
torów w Międzyrzeczu. Organi-
zatorzy: Lubuski Związek Lekkiej 
Atletyki, Międzyrzecki Ośrodek 
Sportu i Wypoczynku oraz �rma
MTH Consulting.

Medale okolicznościowe i upo-
minki na zawodach lekkoatle-
tycznych na stadionie wręczali: wice-
burmistrz Międzyrzecza - Tomasz 
Markiewicz, dyrektor MOSiW - 
Grzegorz Rydzanicz oraz prezes 
Klubu Lekkoatletycznego Lumel 
Zielona Góra - Tomasz Hucał.

Główna rywalizacja, z podzia-
łem na kobiety i mężczyzn, odbywa 
się w czwórboju lekkoatletycz-
nym. W jego skład wchodzą: bieg na 
100 m, skok w dal, rzut piłeczką 

palantową oraz bieg na 1.000 m. 
Zawodnicy zdobywają punkty we-
dług tabel wielobojowych (za rzut 
piłeczką palantową punkty, jak za 
oszczep) i zbierają je z każdych 
zawodów. Grand Prix wygrywa 
osoba, która zdobędzie najwięcej 
punktów we wszystkich edycjach. 
Dla najlepszych trójek przewidziane 
są puchary i nagrody rzeczowe. 
Dodatkowo każdy uczestnik za-
wodów otrzymuje pamiątkowy 
medal.

KOBIE T Y.  1  m- ce  Wiktor ia 

Grodzińska (Międzyrzecz) – 436 
(15,15) – 382 (25) – 139 (3,18) – 115 
(4.16,81). Razem: 1072 pkt. 2 m-ce 
Sylwia Borowiec (Żary) – 234 (16,85) 
– 420 (27) – 67 (2,75) – 18 (4.47.30). 
Razem: 739 (968 pkt wg punktacji w 
kat. W40).  3 m-ce. Wanda Gwiazda 
(Szprotawa) – 0 (22,36) – 252 (18) – 17 
(2,35) – 0 (5.13,22) Razem: 269 (1155 
wg. kat. W65).

Zadanie do�nansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

MĘŻCZYŹNI. 1 m-ce Tobiasz Żyła 
(Międzyrzecz) – 340 (13,81) – 859 (68) 
– 373 (4,95) – 689 (2.57,47). Razem: 
2.181. 2 m-ce Kacper Michalczenia 
(Szprotawa) – 444 (13,14) – 670 
(55,50) – 392 (5,05) – 586 (3.08,26). 
Razem:  2.092.  3  m-ce Marcin 
Urszulak (Żary) – 418 (13,30) – 530 
(46) – 292 (4,51) – 575 (3.09,39). 
Razem:  1.815 (2.124 pkt.  wg. 
punktacji w kat. M40).Start w każdych zawodach jest 

bezpłatny, dzięki wsparciu �nan-
sowemu Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Są dwie możliwości startu – 
czwórbój lekkoatletyczny i sztafeta. 
Oczywiście jedno, nie wyklucza 
drugiego.

Obok wieloboju, w każdych 
zawodach organizowana będzie 
rywalizacja w sztafecie 4x400 m bez 
podziału na płeć. Mogą to być 
sztafety męskie, żeńskie lub mie-
szane. Tu każdy otrzymuje takie 
same pamiątkowe medale, bez 
walki o punkty do klasy�kacji ge-
neralnej.

WYNIKI (100 m - rzut piłeczką 
palantową - skok w dal - 1000 m).
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Lekkoatletyczne zmagania amatorów

(red.)

 Jakub, ur. 7.08.2022 r. 
Syn Ewy i Piotra. 

Zamieszkały w Rańsku

Tymoteusz, ur. 5.08.2022 r. 
Syn Nikoli i Artura. 

Zamieszkały w Trzcielu

Pola, ur. 7.08.2022 r. 
Córka Darii i Krys�ana. 

Zamieszkała w Bukowcu

Kornelia, ur. 25.08.2022 r. C
órka Malwiny i Piotra. 

Zamieszkała w Wysokiej

Amelia, ur. 24.08.2022 r. 
Córka Darii i Bartłomieja. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Michał, ur. 5.09.2022 r. 
Syn Elżbiety i Marcina. 

Zamieszkały w Garbiczu

Nikodem, ur. 4.09.2022 r. 
Syn Weroniki i Adama. 

Zamieszkały w Skwierzynie
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Rozpoczyna się budowa gminnej drogi w Żółwinie ko-
ło Międzyrzecza. Prace prowadzi międzyrzecka �rma 
Brubet, która wygrała ogłoszony przez Urząd Miejski 
Przetarg. Gmina zapłaci jej 1 milion 290 tysięcy złotych. Należy 
jednak zaznaczyć, że na realizację tej jakże ważnej dla 
mieszkańców inwestycji dostaliśmy dotację z unijnego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  wynoszącą 786 
tysięcy złotych. 

Po końca roku droga zostanie wykorytowana, ut-
wardzona i wyłożona kostką. Będzie miała pięć i pół metra 
szerokości, wzdłuż drogi wybudujemy też oświetlenie i 
chodnik o szerokości dwóch metrów. 

To jedna z ponad 70 różnych inwestycji, realizowanych 
w bieżącym roku w gminie Międzyrzecz. Ich łączna war-
tość wynosi blisko 120 milionów złotych, co jest rekordem 
w historii gminy. 

Budowa drogi 
w Żółwinie
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Tytułowa, jakże wspaniała impreza, odbyła się 13 sierpnia  na terenie pszczewskiego 
Parku przy plebanii. Otwarła ją Krystyna Sibińska - poseł na Sejm RP, w towarzystwie 
Józefa Piotrowskiego - wójta Gminy Pszczew, Karoliny Korendy-Gojdź - zastępcy wójta 
i Romualda Tankieluna - przewodniczącego RG. Program turnieju był niezwykle bogaty, 
a rozpoczęto go efektownym widowiskowo i jakże głośnym pokazem broni palnej 
z okresu jej początków wykorzystania na polach bitew przez rycerstwo europejskie. 
Najemną Rotę Strzelczą prowadził Czesław Mejzaz. Tutaj komentatorem był Mateusz 
Górski - mający od lat we władaniu Chorągiew Ziemi Międzyrzeckiej czyli Pan na 
pszczewskich włościach jak drzewiej zwykło się mawiać. Wspomagała go Ewa 
Walkowska z Fundacji COOLturalnie.

Były zawody łucznicze i Bieg Dam, prowadzone przez Agnieszkę Kornas. Zwiedzano 
rycerski obóz, gdzie białogłowy (z drużyny Seweryna), którymi kierowała Kamila 
Nowakowska, warzyły strawę dla chętnych. Można było podziwiać prace mistrza 
kowalskiego Mariana Kwaśnego czy wziąć udział w ubieraniu zbroi rycerskiej na czas lub 
dzierżyć miecz w dłoni dłużej od konkurentów. Grzegorz Lazarus mielił mąkę żarnami i 
wypiekał smakowite przekąski. W wiosce akcesoria rycerskie z drewna oferował Marcin 
Pultowicz. Powodzeniem cieszyła się nauka tańca średniowiecznego prowadzona przez 
Przemysława Markiewicza. Skryba proponował sił w posługiwaniu się gęsim piórem 
i inkaustem a wśród licznie  przybyłej gawiedzi dumnie  przechadzała się baronowa Anna 
Ramisz z młodą sową na ręce. Do nauki plecenia wianków (prowadziła Patrycja 
Ulatowska-Müller, �rma Prezentownia24) było tak dużo chętnych, że wprowadzono 
numerowy udział w kilku turach. Zespół Viatores prezentował muzykę średniowiecza
i renesansu, co warte jest odnotowania.

W wiosce rycerskiej zakwaterowali się i brali czynny udział w imprezie m.in.: 
Wielkopolska Brać Rycerska, Chorągiew Międzyrzecka, Mieszczaństwo Okręgu Poz-
nańsko-Stargardzkiego, Boży Biesiadnicy – czyli znane z poprzednich turniejów grupy 
rekonstrukcyjne.

Oczywiście najważniejsze były walki rycerskie w szrankach (solidne ogrodzenie) przy 
ogromnym dopingu publiczności. Zwyciężyli: Maciej Kowalewski, Piotr Nowak i Kamil 
Maciąg. Miecz Archidiakona wykonany przez CECH Manufaktura Broni przypadł 
najlepszemu.

Msza św. wieczorna (głównym celebransem był ks. proboszcz Stanisław Klich) 
zwieńczona  została uroczystym pasowaniem na rycerzy: Lubomira Jonczewa i Konrada 
Jonczewa. Dokonał tego ks. Ernest Sekulski, proboszcz międzyrzeckiej para�i 
Grekokatolickiej, który jako rycerz Chorągwi Międzyrzeckiej walczył w szrankach na 
turnieju. Pasowanie to ciekawe widowisko dla wielu, bowiem stosowną ceremonię 
prowadził Mateusz Górski. Było pasowanie mieczem, założenie pasów rycerskich jak 
 przypięcie ostróg oraz inne zwyczaje znane dotychczas z literatury. Teatr Ognia 
w wykonaniu grupy Homra Fireshow poprzedził nocne rozmowy rycerstwa w wiosce, 
wszak nowo pasowani rycerze zapewne jakowyś antałek przedniego miodu braci 
rycerskiej zaproponowali…

Realizatorem projektu była Fundacja QOOLturanie, przy wsparciu organizacyjnym 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie. Turniej był �nansowany przez Gminę Pszczew 
i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, przy wsparciu sponsorów i partnerów.

III Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego

Tekst i fot. L. Malinowski
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyrzeczu-
Wybudowanie to jedna z kilku proekologicznych 

inwestycji, realizowanych obecnie w gminie Międzyrzecz. Kolejną jest dobiegająca już końca budowa kanalizacji w Kęszycy, 
a listę uzupełnia kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Święty Wojciech, na którą gmina dostała rekor-
dową dotację w wysokości 41,5 miliona złotych. Burmistrz Remigiusz Lorenz wiele razy podkreślał, że celem tych inwestycji 
jest ochrona środowiska naturalnego, ale także podniesienie jakości życia mieszkańców.        .       .       .       .

Gmina zapłaci wykonawcy 11 milionów 590 tys. zł. 
Należy jednak podkreślić, że na wybudowanie sieci 
dostaliśmy prawie 8 milionów dotacji z rządowego 
programu Polski Ład.        .       .       .       .

Prace prowadzi międzyrzecka �rma Niewiadomski, 
która zrealizowała już wiele podobnych inwestycji 
w Międzyrzeczu i regionie. Do października przyszłe-
go roku wybuduje sieć o długości około 8 kilometrów, 
a do tego pięć przepompowni i około dwustu pięć-
dziesięciu przyłączy. 

Jesienią przyszłego roku mieszkańcy Międzyrze-
cza-Wybudowanie zaczną likwidować przydomowe 
szamba. W tej sąsiadującej z Międzyrzeczem osadzie 
ruszyła właśnie budowa kanalizacji sanitarnej. - Pra-
ce zakończymy jesienią przyszłego roku - informuje 
burmistrz Remigiusz Lorenz.

Prace maja się zakończyć jesienią przyszłego roku.  

Międzyrzecz-Wybudowanie 



Tuż za murem folwark ze spichlerzem  
czyli obszerną stodołą… niestety nie był 
w i tak w napiętym planie wycieczki. Może 
kiedyś przy okazji.

Ciekawostką architektoniczną jest po-
łożona w kompleksie pałacowo-zamko-
wym - kaplica pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego z 1786 r. Jej fundatorem była 
Anastazja Sczaniecka, była zatem kaplicą 
rodową. Forma klasycystycznej rotundy 
z doskonale zachowanym wnętrzem. Do 
chwili wybudowania nowej świątyni we wsi 
kaplica pełniła funkcję kościoła para�alnego.

Uczestnicy DDS+ w Międzyrzeczu 
po raz kolejny byli na atrakcyjnej wy-
cieczce. Tym razem odwiedzili urokli-
wą wieś Wąsowo w Wielkopolsce. Wieś 
o średniowiecznym rodowodzie niegdyś 
należała do klasztoru benedyktynów 
z Lubinia. Później miała różnych właści-
cieli. Przejściowo była własnością Kazi-
mierza Raczyńskiego, ostatniego starosty 
generalnego Wielkopolski (tego od 
słynnych dębów i pałacu  w Rogalinie). 
Za czasów pruskich berliński bankier 
i przemysłowiec Richard von Hardt jako 
nabywca dość obszernego ale upadłego 
majątku nadał mu odpowiednią rangę.

Seniorzy z doskonałym miejscowym 
przewodnikiem zwiedzili barokowo-
klasycystyczny pałac rodu Sczanieckich. 
W sąsiednim neogotyckim zamku von 
Hardtów zaserwowano im nie tylko 

doskonała kawę i pyszne ciacho ale rów-
nież wykwintny obiad. Zamek powstał na 
bazie przebudowanej willi. Zrobiono to dla 
zaplanowanej wizyty cesarza Wilhelma 
w 1900 r. Smukła wieża dominuje w bryle 
obiektu jak i w otaczającym pałac, zamek 
i kaplicę - parku krajobrazowym.        .

Końcowe dni sierpnia w Przytocznej to czas festynowy. 
Komercja związana z Dniami Pomidora lub Dniami Przy-
tocznej - jak komu pasuje była na przyzwoitym poziomie. 
Czerwona czupryna Michała Wiśniewskiego na scenie 
gwarantowała publikę - ujmując to w skrócie. Dożynki 
też ożywiły wieś gminną. Chleba i igrzysk zgodnie z rzym-
ską maksymą - nie zabrakło!       .       .       .       .

Sobotni (27 sierpnia) Lubuski Piknik Zdrowotny odbył 
się na obrzeżach największego osiedla Przytocznej. Pod 
licznymi namiotami były m.in. stanowiska informacyjne 
o UE, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, „Przy-
chodni Dworcowej” w Gorzowie Wlkp., Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu, Lubuskie 
Centrum Pulmonologii, Pszczewski Park Krajobrazowy
(zawsze tam można zdrowo odpocząć) i Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Ten ostatni silnie wzmocniony kadrowo, w błę-
kitnych koszulkach z logiem �rmy zaskoczył nie tylko mnie bardzo pozytywnie. 
Dla odwiedzających stoiska proponowano nie tylko ulotki czy okazjonalne gadżety, 
również badano poziom cukru, ciśnienie krwi i służono fachowymi, np. diabetologicz-
nymi  poradami. 

Na małej scenie obok występowali m.in. strongmani, New Dance, przesympatyczne 
panie z Przytocznej skupione w zespole lub stowarzyszeniu „Przyjazna Wieś” oraz 
„Pstre Wianki” z Pszczewa. Fatalne, podkreślam FATALNE, nagłośnienie zwyczajnie „po-
łożyły” występ tego ostatniego zespołu (podobne problemy miały w końcowej fazie 
na scenie również przytoczanki). Przerywanie śpiewania w czasie pierwszych trzech 
utworów, nerwowa praca niby akustyka, a raczej amatora - nie najlepiej świadczyło 
o organizatorach pikniku. Zespołom słownie podziękowano (zwyczajowej wody, bo było 
upalnie - nie dano, o przysłowiowej misce pomidorówki czy grochówki też zapomniano) 
za udział w ramach wolontariatu na pikniku. Z taką nonszalancją w stosunku do 
występujących spotkałem się po raz pierwszy w swej wieloletniej pracy dzien-
nikarskiej. Parafrazując francuskie słowo - Żenua…    .       .       .       .

Osłodą wobec faktów dokonanych z przyjemnością zrobiłem sobie zdjęcie 
w okolicznościowej ramce przy stoisku UG Przytoczna. Tamże atmosfera była fantas-
tycznie życzliwa, a otrzymane materiały jak i informacje w pełni mnie zadowoliły. 
Można być OK w stosunku do uczestników pikniku? Można!        .       .       .

Nr 8(100) 2022 wrzesień 2022

Lubuski Piknik 
Zdrowotny w Przytocznej

Seniorzy na wycieczce
L. Malinowski

LM
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25 czerwca na terenie edukacyjno-rekre-
acyjnym Nadleśnictwa Międzyrzecz, położonym 
nad jeziorem Głębokim, odbyło się spotkanie 
integracyjne pn. „Budujemy więzi rodzinno-
przyjacielskie” zorganizowane dla osób nie-
pełnosprawnych i ich otoczenia. Po dwuletniej 
przerwie spowodowanej stanem epidemii 
możliwe stało się spotkanie mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z 
rodzinami, opiekunami, przyjaciółmi i znajomy-
mi. W tym wyczekanym przez wszystkich dniu 
zebranych gości serdecznie powitała Anna 
Kwiecińska dyrektor DPS. 

Chęć wspólnej zabawy i biesiady udzieliła się 
gościom, którzy wraz z kadrą i podopiecznymi 
rozśpiewali się przy akompaniamencie gitarowym 

Zdzisława Musiała. W atmosferze radości i wza-
jemnej życzliwości  wszystkim wyjątkowo 
smakował serwowany poczęstunek, w szcze-
gólności przygotowywany od kilku lat przez 
rodzinę mieszkańca Domu Pomocy Społecznej - 
słynny już „drożdżowiec”.       .       .       .

W pięknym otoczeniu, wśród bujnej zieleni 
spotkało się 180 osób. Czas wypełniony był 
wspólnym zabawami rekreacyjnymi oraz ar-
tystycznym blokiem przygotowanym „Na swojską, 
polską nutę” przez podopiecznych DPS i WTZ pod 
opieką Marzeny Wieczorek.

Spotkanie zostało częściowo s�nansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pozyskanych przez 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem za poś-
rednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Międzyrzeczu. Instytucję tą repre-
zentowała na spotkaniu specjalista pracy z rodziną 
Magdalena Marczak-Nowaczyk.       .       .

Dzięki obecności gospodarzy obiektu – leś-
ników: Edwarda Hassy i Jerzego Pawliszaka 
można było zdobyć wiele niezwykle ciekawych 
informacji na temat fauny i �ory naszych lasów. 
Chętni uczestnicy spotkania skorzystali ze ścieżki 
edukacyjnej poznając znaczenie lasu w życiu 
społeczności od początku dziejów po dzień 
dzisiejszy.

Integracja

Beata Romanowska

Pozostaje więc do wyjaśnienia dlaczego w rachunku napisano okres 2 miesiące i skąd taka, a nie inna stawka. Akurat tego jak i nowych stawek 
opłat odbiorcom w gminie nie wyjaśniono. Jest to kpina urzędnicza. Każdy ma prawo wiedzieć, dlaczego wzrosła cena wody i ścieków i pojawiły 
się oba abonamenty. Wystarczyło dołączyć do rachunku odpowiednią informację, bo takowy obowiązek ciąży nad zarządzającym dystrybucją 
wody i  ściekami.

Wg dostępnych w sieci informacji - Stawka opłaty abonamentowej jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość wyrażona w zł na 
odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu.

W lipcu podniesiono opłaty za pobieranie zimnej wody jak i odprowadzanie ścieków. W jednej z gmin powiatu międzyrzeckiego (pominę w 
której) odbiorcom przysłano nowe rozliczenia dodając rzecz nową, mianowicie abonament wody indywidualnej za 2 miesiące i abonament 
kanalizacja indywidualna 2 miesiące.

- Dlaczego tego nie zrobiono? Pytanie zasadne. Włodarz gminy odpowiada za całość co wynika z przepisów i kropka. I choćby  tej racji 
powinien zaregować.

Kto kim rządzi?

LM



Rozpoczęto tradycyjnie. Proboszcz ks. Stanisław Klich po ucałowaniu bochna chleba 
trzymanego przez starostów dożynek: Żanetę Robak i Leszka Kaczmarka wprowadził 
delegacje sołectw z wieńcami do kościoła. Uroczystą Mszę św. rozpoczął od poświęcenia 
złożonych przed ołtarzem wieńców dożynkowych. W kazaniu odniósł się do trudów życia 
rolników w obecnych czasach, którzy poprzez różne formy pracy dostarczają żywność 
niezbędną w egzystencji człowieka. Życzył im wytrwałości, zdrowia i szczęścia, które bez 
wiary w Boga są niczym.

Spod zabytkowego pszczewskiego kościoła korowód dożynkowy do Parku przy 
Plebani poprowadziła Świebodzińska Orkiestra Dęta pod batutą Remigiusz Rabieja. 
Oczywiście na czele z kolorowymi pomponami - mażoretki. W parku licznie przybyłych 
mieszkańców Pszczewa i gminy bardzo serdecznie powitali: Józef Piotrowski - wójt gminy
i Romuald Tankielun - przewodniczący RG. Wójt zdecydowanie podkreślił ciężki rolniczy 
trud w trudnych warunkach suszy jak i realiów ekonomicznych. Oboje życzyli gospodarzom 
wszystkiego najlepszego. Krótko, acz treściwie, rolę wieńca dożynkowego przypomniała 
Karolina Korenda-Gojdź – z-ca wójta. 

Prowadzący imprezę Dominik Fryza - dyrektor GOK, niczym antyczny cicerone 
przedstawiał personalnie delegacje wsi składających wieńce dożynkowe jak i wy-
stępujących na scenie. Sołectwo Pszczew reprezentowane przez Zo�ę i Mirosława Żuberek 
oraz Helenę Cyraniak prezentowało wieniec jako pierwsze. Kolejne delegacje były 
z Janowa, Silnej, Nowego Gorzycka, Stoków, Szarcza, Stołunia, Zielomyśla i Borowego Młyna.

Podzielony dożynkowy chleb został sprawnie rozdany pomiędzy przybyłych na 
imprezę. Na scenie, jako pierwsze wystąpiły 
„Pstre Wianki” z Pszczewa, potem wymieniona 
wcześniej orkiestra dęta oraz rewelacyjny 
Damian Okupski z Gminy Przytoczna 
(akordeon, gitara i wokal). Po nich muzyczne 
przeboje „serwował” Eugeniusz Górny 
(akustyk i DJ Lus Blues). Darmowy bigos, 
kiełbaskę i pieczywo oferował „Nenufar”, 
a napoje i ciacho, też za friko – stoisko pro-
wadzone przez sympatyczne pracownice 
GOK.

Pogoda dopisała, lekki wiaterek do 
jeziora chłodził. Brak typowej „potupajki” na 
dożynkach jak i angielskie zniknięcie rolników 
wraz z vipami to już historia, zapewne różnie 
oceniana przez pozostałych. Brak możliwości 
zakupu napoju chmielowego jest sprawą 
zrozumiałą bowiem kościół, plebania i szkoła 
blisko. Wychowanie w trzeźwości akuratne. 
Gdyby nie wspaniale udekorowana scena 
stosownie do okoliczności nikt z zewnątrz nie 
kojarzyłby, że tu są gminne dożynki. Dobrze, 
że chociaż się odbyły, bo tradycja to rzecz 
święta jak się zwykło mawiać.  
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Fot i tekst L, Malinowski

Święto Plonów w Pszczewie



Od piątku do niedzieli uczestnicy Dni 
Międzyrzecza mogli skosztować różnych 
smakołyków kulinarnych, serwowany z za-
parkowanych na rynku wokół ratusza kil-
kunastu food trucków. W ustawionym tam 
namiocie Sanepidu mieszkańcy mogli na 

miejscu zmierzyć ciśnienie i poziom tłuszczu 
oraz wysłuchać porad zdrowotnych. Kupując 
słodkości i wyroby rękodzieła, mogli też pomóc 
w rehabilitacji 11-letniej Amelki, która od uro-
dzenia walczy z ciężką chorobą.        .       .

Ponad 20 wędkarzy wystartowało w sobotę 
w zawodach spławikowych na Obrze. Zwycięzcy 
wrócili do domów z pucharami i voucherami na 
sprzęt wędkarski, ufundowanymi i wręczonymi 
przez burmistrza Remigiusza Lorenza. Puchary 
burmistrza były też nagrodami dla zwycięzców 
turnieju tenisa ziemnego, który był jedną z kilku 
sportowych odsłon Dni Międzyrzecza. Kolejną 
było rozegrane na stadionie Grand Prix woj. 

lubuskiego amatorów w lekkiej atletyce. 

Mieszkańcy naszej gminy i pobliskich 
miejscowości przez trzy dni świętowali Dni 
Międzyrzecza. Jednym z artystycznych akordów 
święta miasta były występy międzyrzeckich 
artystów. 

Wesołe miasteczko, kulinarne przysmaki 
z różnych regionów, koncerty, występy miej-
scowych artystów, imprezy sportowe oraz 
atrakcje dla najmłodszych – tak w największym 
skrócie wyglądały ostatnie Dni Międzyrzecza. 

Doroczne święto miasta rozpoczęły koncerty 
Pauliny Gołębiowskiej i Sylwii Grzeszczak, 
które odbyły się w piątek po południu na placu za 
ośrodkiem kultury. W sobotę, 4 września, furorę 

wśród  publiczności  zrobi ły  występy 
miejscowych tancerzy i wokalistów. Wiel-
ką frajdą dla naj-młodszych było nato-
miast wesołe miasteczko i Festiwal Ro-
werów na os. Kasztelańskim oraz warsztaty, 
spektakl i pokazy, zorganizowane w nie-
dzielę, 4 września, na Podzamczu.      .

- Dziękuję mieszkańcom za wspólną zabawę 
i zapraszam już na przyszłoroczne święto miasta - 
mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.        .
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Koncert Sylwii Grzeszczak

Występ zespołu Trans

Prezydent RP  awanso-Andrzej Duda
wał międzyrzeczanina  na Rafała Miernika
stopień generała brygady. Pod koniec lipca 
mieszkający w naszej gminie płk Tomasz 
Biedziak  został  natomiast  dowódcą 20 

Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. 
O awansie międzyrzeckiego o�cera in-

formowaliśmy wcześniej w mediach spo-
łecznościowych. Przypominamy, że generał 
urodził się, wychował i nadal mieszka w Mię-
dzyrzeczu. Przez wiele lat zajmował kolejne 
stanowiska dowódcze w stacjonującej w naszym 
mieście 17. Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej. 

Burmistrz  zaznacza, że Remigiusz Lorenz
mimo służby w odległym od naszego miasta 
garnizonie, gen. bryg. R. Miernik aktywnie 

uczestniczy w życiu Międzyrzecza. Jest m.in. 
prezesem K. S. Judo Spartakus Międzyrzecz.

Gen. bryg. R. Miernik jest drugim genera-
łem urodzonym w Międzyrzeczu. Pierwszym był 
gen. bryg. , który odebrał no-Jerzy Zatoński
minację w 2003 r. z rąk ówczesnego prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Doświadczenie sztabowe i bojowe pogłę-
biał m.in. podczas misji w Iraku i Afganistanie. 
Przed kilkoma laty awansował na stanowisko 
dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, a obecnie jest dowódcą 19. 
Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Byłym żołnierzem „siedemnastej” oraz we-
teranem misji w Iraku i Afganistanie jest tak-
że mieszkający w naszej gminie płk Tomasz 
Biedziak, który pod koniec lipca awansował na 
stanowisko dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady 
Zmechanizowanej. - Gratuluję obu o�cerom. 
Życzę im sukcesów zawodowych oraz pomyślności 
w życiu osobistym. Ich awanse są kolejnym 
przykładem, że stacjonująca w naszym mieście 
brygada jest kuźnią kadr dowódczych Wojsk 
Lądowych - zaznacza R. Lorenz.

Awanse o�cerów z Międzyrzecza

Prezydent Andrzej Duda wręcza Rafałowi Miernikowi awans 
na stopień generała brygady.   Fot. 19. LBZ

Podczas uroczystej zbiórki na placu ape-
lowym dowódca 17. WBZ gen. bryg. Dariusz 
Kosowski zaznaczał, że Święto Wojska Pol-
skiego obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej z 15 sierpnia 1920 r., pod-
czas której nasi przodkowie rozgromili nacie-
rające na stolicę bolszewickie oddziały.   .

W uroczystości wziął udział burmistrz Re-
migiusz Lorenz, który podziękował dowódcy 
i żołnierzom „siedemnastej” za wzorową współ-

pracę brygady z władzami miasta i Mieszkań-
cami. Złożył im również gratulacje i życzenia

- Dzięki Waszemu profesjonalizmowi i za-
angażowaniu stacjonująca w Międzyrzeczu 17. 
Wielkopolska Brygada Zmechanizowana na-
leży do ścisłej elity Wojsk Lądowych. Życzę 
Wam kolejnych sukcesów zawodowych, jak 
również spełnienia i szczęścia w życiu osobis-
tym - mówił samorządowiec. Burmistrz złożył 
też gratulację awansowanym i odznaczonym 
żołnierzom. - Życzę Wam żołnierskiego szczę-
ścia – zakończył swoje przemówienie.

Uroczystość zakończyła de�lada żołnierzy 
17 WBZ, w której udział wziął pododdział 

żołnierzy amerykańskich stacjonujących w na-
szym regionie. 

Żołnierze stacjonującej w naszym mieście 
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowa-
nej obchodzili Święto Wojska Polskiego. Gra-
tulacje złożył im burmistrz Remigiusz Lorenz.

Gratulacje dla naszych żołnierzy

Gratulacje żołnierzom i ich dowódcy złożył m.in. 
burmistrz Remigiusz Lorenz.

Świętowaliśmy Dni Międzyrzecza
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Pani Elżbieta od początku kariery zawo-
dowej związana jest z miejskim samorządem. 
Pracowała w gminnych instytucjach – m.in. 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, współtworzy-
ła Gminny Zespół Oświaty, a przez ostatnie 
16 lat kierowała biurem Rady Miejskiej.   .

Pożegnanie Pani Elżbiety odbyło się w sali 
narad Urzędu Miejskiego. Za profesjonalizm 
oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców 
i urzędu podziękowali jej zastępca burmistrza 
Tomasz Markiewicz, sekretarz Urzędu Miej-
skiego Anna Sawka, kadrowa Irena Kier-
sztan i przewodnicząc rady Katarzyna Bu-
dych, którzy obsypali E. Błaszczak życzeniami, 
kwiatami i upominkami.        .       .

Po 42 latach pracy na zasłużoną emeryturę 
przeszła Elżbieta Błaszczak, która od 2014 r. 
kierowała biurem Rady Miejskiej. Pożegnali ją 
przedstawiciele władz i radni miejscy.       .

Za ponad cztery dekady pracy na rzecz 
miasta odchodzącą na emeryturę urzęd-
niczkę nagrodził burmistrz Remigiusz Lo-
renz, do podziękowań, gratulacji i życzeń 
przyłączyli się także radni miejscy.       .

Akcja odbyła się 1 sierpnia - w 78. Rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcerze 
kwestowali na ulicach miasta na rzecz Kom-
batantów. Odwiedzili m.in. ratusz, gdzie spotkali 
się z sekretarzem Urzędu Miejskiego Anną 
Sawką. 

Blisko 40 harcerzy z trzech drużyn mię-
dzyrzeckiego Hufca ZHP - Wagabunda, Krzesi-
wo i Iskry - wzięło udział w akcji „Rehabilitac-
ja i Wypoczynek dla Kombatantów”.       .

Uczestnicy akcji zebrali ponad 2,3 tys. zł, 
które przeznaczone zostaną na turnusy reha-
bilitacyjno-wypoczynkowe dla kombatantów. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że 
akcja miała szlachetny, dobroczynny cel, ale 
była także lekcją patriotyzmu i solidaryzmu 
społecznego nie tylko dla harcerzy, ale także 
dla mieszkańców. - Wielkie brawa dla pomy-
słodawców, organizatorów i uczestników - do-
daje R. Lorenz.                  .       .

Pani burmistrz K. Bauch nie wróci do Niemiec 
z pustymi rękoma. W czasie wizyty w ratuszu, 
R. Lorenz przekazał jej archiwalną mapę Char-
lottenburga z 1836 r., którą wcześnie przekazał 

Urzędowi Miejskiemu były mieszkaniec Między-
rzecza Martin Meissner. - Dziękuję bardzo. Bę-
dzie ozdobą mojego gabinetu - powiedziała. 

Wizyta K. Bauch w naszym mieście nie ogra-
niczyła się do kurtuazyjnego spotkania w ga-
binecie burmistrza. Razem z burmistrzem 
R. Lorenzem wzięła udział w podsumowaniu 
zawodów wędkarskich oraz zwiedziła Mię-
dzyrzecz. Podczas pieszej wycieczki burmistrz 
opowiadał jej o naszym mieście, inwestycjach i 
rozmaitych projektach, których celem jest 
rozbudowa infrastruktury miejskiej i poprawa 
warunków życia mieszkańców. 

Spacer po Międzyrzeczu Pani burmistrz 
zakończyła na stanowisku miejskiego przed-

siębiorstwa wodno-kanalizacyjnego przed ratu-
szem, gdzie - w ramach promocji wody z miej-
skich wodociągów - skosztowała „kranówki”. 
Zwiedziła też zamek, gdzie zapoznała się z jakże 
bogata historią naszego miasta.       .       .

Charlottenburg-Wilmersdorf jest jedną z dziel-
nic Berlina, z którą od ponad 20 lat Międzyrzecz 
utrzymuje partnerskie kontakty. Z okazji święta 
naszego miasta Międzyrzecz odwiedziła bur-
mistrz tej dzielnicy Kirstin Bauch. Przywiozła 
burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi drobne 
upominki oraz życzyła mieszkańcom udanej 
zabawy. 

Podczas Dni Międzyrzecza gościliśmy w na-
szym mieście burmistrza berlińskiej dzielnicy 
Charlottenburg-Wilmersdorf - Kirstin Bauch. 

Podziękowania na 42 lata pracy

Podziękowania i życzenia złożyła Elżbiecie Błaszczak m.in. Podziękowania i życzenia złożyła Elżbiecie Błaszczak m.in. 
sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka.sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka.

Podziękowania i życzenia złożyła Elżbiecie Błaszczak m.in. 
sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka.

Harcerze dla Bohaterów

Uczestnicy kwesty przed ratuszem.

Wizyta Pani Burmistrz berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf

Burmistrz Remigiusz Lorenz przekazał Pani Kirstin Bauch 
archiwalny plan Charlottenburga.

Uroczystość zakończył braterski krąg, utworzony przez harcerzy i przedstawicieli władz 
miasta na placu przed pomnikiem. - Dzień 1 sierpnia jest jedną z najważniejszych dat 
w historii naszego kraju. Dziękuję harcerzom i mieszkańcom za to, że pamiętali o wydarze-
niach sprzed 78 lat - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.             .       .       .

Bohaterski zryw mieszkańców Warszawy upamiętniła uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia 
2022 r. - w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - przed Pomnikiem Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Kwiaty przed pomnikiem złożyli komendantka Hu�ec Międzyrzecz ZHP 
Agnieszka Maik w asyście harcerzy oraz sekretarz Urząd Miejski Anna Sawka, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski i radny Grzegorz Skrzek.       .       .       .

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego harcerze i przedstawiciele władz miasta 
oddali hołd bohaterskim Powstańcom i Mieszkańcom Warszawy.        .       .       .

Międzyrzecz pamiętał o Bohaterach

Kwiaty przed pomnikiem złożyli (od lewej) radny Grzegorz Skrzek, 
sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka i wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski.



- Osiągnięcia naszych uczniów zaświadczają 
o wysokim poziomie nauczania w międzyrzec-
kich szkołach, a w dodatku promują nasze miasto. 

Mam nadzieję, że stypendia są dla nich dodatkową 
motywacją do nauki i  kolejnych sukcesów  – 
komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

Artystycznym akordem gali 
były występy indywidualne i 
zespołowe młodych wokalistek 
z chóru Piccolo, prowadzonego 
pr zez  Ewę  Wi t kows k ą .  Po 
koncercie organizatorzy zaprosili 
stypendystów, ich rodziców i na-
uczycieli na kawę i łakocie. 

Najlepsi uczniowie i absolwenci szkół pod-
stawowych otrzymali stypendia burmistrza 
Remigiusza Lorenza. Wręczenie stypendiów 
burmistrza odbyło się 30 sierpnia, w sali kinowo-
koncertowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. 
Odebrało je 16 uczniów i absolwentów mię-
dzyrzeckich podstawówek (jeden ze stypendys-
tów odebrał też ufundowaną przez Remigiusza 
Lorenza nagrodę specjalną). 

Gratulacje stypendystom złożyła zastępca 
burmistrza Agnieszka Śnieg. W imieniu swoim 
i burmistrza Remigiusza Lorenza życzyła im 

kolejnych sukcesów oraz po-
dziękowała rodzicom, dyrek-
torom szkół i nauczycielom za 
cierpliwość, zaangażowanie i 
wielkie serca włożone w ich 
edukacje. 

– Wszyscy mają bardzo dobre oceny, a w dodat-
ku są laureatami olimpiad i konkursów przed-
miotowych oraz wyróżniają się osiągnięciami ar-
tystycznymi i sportowymi - zaznaczała dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo. 
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Rynek wokół ratusza był metą IX Rajdu Sa-
mochodów Zabytkowych, który zorganizo-
wany został w sobotę, 27 sierpnia, na trasie 
ze Zbąszynia do Międzyrzeczu.            .

Impreza odbyła się pod patronatem burmist-
rza Remigiusza Lorenza. Jej uczestnicy po-
konali 113 km. Po drodze zatrzymali się w kilku 
miejscowościach, gdzie musieli wykonać zada-
nia przygotowane przez organizatorów - Barbarę 
i Krzysztofa Szajek. Metą był międzyrzecki ry-
nek, na którym ostatecznie zaparkowało blisko 
90 zabytkowych pojazdów.      .           .       .

- Najstarszy z nich wyprodukowany został 
w 1914 roku – informuje zastępca burmistrza 
Tomasz Markiewicz, który zasiadał w komicji 
oceniającej pojazdy i stroje załóg, a na koniec 

wręczył zwycięzcom puchary ufundowane przez 
burmistrza Remigiusza Lorenza.     .       .

Podczas ceremonii wręczenia pucharów 
T. Markiewicz podziękował uczestnikom i orga-
nizatorom oraz zaprosił ich na kolejny zlot z �-
nałem w Międzyrzeczu. - Dziękujemy władzom 
miasta za pomoc w organizacji, a mieszkańcom 
za udział w imprezie - mówiła B. Szajek.       .

Pojazdy przyciągnęły tłum mieszkańców, któ-
rzy chętnie robili sobie zdjęcia przy zabytko-
wych samochodach i motocyklach. Podziwiali 
ich niezaprzeczalną urodę, stan techniczny oraz 
stroje uczestników, które były dobrane do mo-
dowych trendów z czasów, kiedy dane auto 
zjeżdżało z linii montażowych.             .

W regatach wzięli udział młodzi adepci żeglarstwa z trzech województw: 
lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielopolskiego. Sportowej rywalizacji 
w duchu fair play i wiatru w żaglach życzył im R. Lorenz.        .       .

Regaty zorganizował Klub Żeglarski FRAM, który od lat szkoli żeglarzy 
z naszej gminy. Przed rozpoczęciem imprezy jego komandor Mirosław 
Suchowski zaznaczał, że impreza odbywa się pod patronatem burmistrza 
Remigiusza Lorenza. - To jedna z odsłon Lubuskiej Ligi Żeglarskiej - zaznaczał.

Jezioro Głębokie było areną regat, w których wystartowało 37 młodych 
adeptów żeglarstwa. Gratulacje złożył im burmistrz Remigiusz Lorenz, który 
objął imprezę swoim patronatem i ufundował upominki dla jej zwycięzców.

Po trwających kilka godzin zmaganiach przyszedł czas na podsumowanie.   

Statuetki i medale 
wręczył zwycięzcom 
R. Lorenz, który gra-
tulował im osiągnięć 
i  pasji.   -  Chętnie 
wspieram takie ini-
cjatywy - zaznaczał. 
K o l e j n e  i  j e d n o -
cześnie ostatnie w 
tym sezonie regaty na jez. Głębokim odbędą się 24 września.     .

- Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku Szkolnego 2022/2023 
życzę Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom kolejnych sukcesów 
dydaktycznych, entuzjazmu, energii i satysfakcji z pracy zawodowej, a ucz-
niom samych szóstek, wytrwałości i zapału do nauki.  Szczególnie gorąco 
witam pierwszoklasistów. Życzę Wam, aby nauka była nieustającą przygo-
dą i radosnym odkrywaniem świata - mówiła A. Śnieg podczas spotkania 
z uczniami „dwójki” i „trójki”.        .       .       .       .      .       .

Prawie 2,1 tys. ucz-
niów szkół podsta-
wowych z naszej gmi-
ny rozpoczęło 1 wrze-
śnia nowy rok szkolny. 
W imieniu burmistrza 
Remigiusza Lorenza 
życzenia wszystkiego 
najlepszego w nowym 
roku szkolnym złożyli 
im m.in. jego zastępcy 

Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz, sekretarz Urzędu Miejskiego 
Anna Sawka oraz dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo. - Oświata jest dla nas przysłowiowym oczkiem w głowie. Dzieci i mło-

dzież są naszą przyszłością, dlatego nie oszczędzamy na edukacji oraz 
rozwijaniu ich umiejętności i uzdolnień – zapewnia burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 

Rok szkolny rozpoczęło 2.099 uczniów gminnych podstawówek, 
w tym 146 Ukraińców i 279 pierwszoklasistów. Międzyrzeckie przedszkola 
publiczne i niepubliczne stały się natomiast drugim domem dla 1.031 dzieci. 

W siedmiu szkołach podstawowych w Gminie Międzyrzecz - pięciu 
miejskich i dwóch wiejskich - odbyły się apele inaugurujące rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego 2022-2023. Ich bohaterami byli oczywiście 

uczniowie, a zwłaszcza pierwszoklasiści, ale oprócz dzieci uczestniczyli 
w nich także ich rodzicie, nauczyciele i dyrektorzy.        .       .

Witaj szkoło, żegnajcie wakacje

Z wiatrem w żaglach

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3. 

Burmistrz dekoruje zwycięzców.

Zabytkowe pojazdy zachwyciły 

Mieszkańcy byli zachwyceni zabytkowymi pojazdami. 

Premie za pracowitość i uzdolnienia

Gala odbyła się 30 sierpnia w sali kinowo-widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury



W 83. rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec 
na Polskę i wybuchu Drugiej Wojny Światowej 
przedstawiciele wojska, władz miasta, organiza-
cji kombatanckiej i rady miejskiej złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przed Pomnikiem Weteranów oraz  
Pomnikiem gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. 

Uroczystość odbyła się w asyście żołnierzy 
stacjonującej w naszym mieście elitarnej 17. 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. 
Kwiaty przed Pomnikiem Weteranów na Pod-
zamczu jako pierwsza złożyła delegacja „sie-
demnastej” na czele z jej dowódcą gen. bryg. 
Dariuszem Kosowskim.

Kwiaty przed pomnikiem złożyli także przed-
stawiciele władz miasta - zastępcy burmistrza 
Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz, sekre-

tarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka oraz rep-
rezentujący Radę Miejską radny Józef Kacz-
marek. 

Wieniec kwiatów złożyli także przedstawicie-
le organizacji kombatanckiej. Kolejna część 
uroczystości odbyła się pomnikiem dowódcy 
Powstania Wielkopolskiego gen. Józefa Dow-
bora-Muśnickiego, który jest patronem między-
rzeckiej brygady. 

Jak podkreśla A. Śnieg, Druga Wojna Światowa 
była najbardziej krwawym kon�iktem zbrojnym 
w dziejach ludzkości. - Pochłonęła ponad 60 
milionów o�ar, w tym prawie sześć milionów 
obywateli Drugiej Rzeczpospolitej. Data jej wybu-
chu i o�ary na zawsze muszą pozostać w pamięci 
naszej i następnych pokoleń - mówi A. Śnieg.
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Jak już wcześniej informowaliśmy, na wy-
budowanie budynku ze żłobkiem dostaliśmy 
ponad 12,3 mln zł z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. - Nie ukrywam, że liczę na dalsze wspar-
cie pani Elżbiety w naszych staraniach o następne 
dotacje. Wiele razy pomagała nam w Warszawie -  
zaznacza samorządowiec.

Burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się 
w swoim gabinecie z eurodeputowaną Elżbietą 
Rafalską. Podczas spotkania z byłą Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej, obecną posłanką 
do Parlamentu Europejskiego, burmistrz Mię-
dzyrzecza miał okazję podziękować jej za 
wspieranie realizowanych w gminie inwestyc-
ji. Przede wszystkim za poparcie wniosków 
o pieniądze na remont dawnego ogniska 
muzycznego i utworzenie w nim Klubu Senio-
ra oraz na budowę Zespołu Klubów Dziecię-
cych, czyli otwartego w lutym ub.r. żłobka. 

Przedstawił E. Rafalskiej również projekt budyn-
ku wielorodzinnego, w którym oprócz 44 miesz-
kań powstaną też biura Międzyrzeckiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego i nowo-
projektowany żłobek.

Działkowcy z Międzyrzecza świętowali 40-lecie 
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wodnik”. 
W imieniu swoim i burmistrza Remigiusza Lorenza 
gratulacje złożyła im sekretarz Urzędu Miejskiego 
Anna Sawka. 

27 sierpnia, działkowcy Rodzinnych Ogródkach 
Działkowych „Wodnik” nad Obrą świętowali okrągłą 
rocznicę utworzenia ich ogródków. Sekretarz Urzędu 
Miejskiego A. Sawka podziękowała działkowcom 
za zaangażowanie w rozwój ogródków i aktywną 
działalność na rzecz miasta oraz w ręczyła prezesowi 
Zygmuntowi Bratkowskiemu wiązankę kwiatów i 
list gratulacyjny od burmistrza Remigiusza Lorenza.

Prezes podziękował władzom miasta za do-
tychczasowe wsparcie. Zaznaczał, że ogródki pow-
stały na terenie o powierzchni ponad czterech 
hektarów, przekazanym działkowcom przez miasto 
jesienią 1982 r. Na zakończenie o�cjalnej części 
wręczył kilkunastu osobom brązowe i srebrne od-
znaki „Zasłużony Działkowiec”.                   .

- Gratuluję Panu i wszystkim działkowcom pasji, 
dzięki której uprawiane przez Was ogródki są jedną 
z wizytówek Naszego Miasta, oazą zieleni oraz miejscem 

rekreacji i wypoczynku dla wielu rodzin. Dziękuję 
Wam za wielkie serca i zaangażowanie oraz ży-
czę wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i 
prywatnym - mówiła.                           .

Wśród przygotowanych przez działkowców 
kulinarnych przysmaków nie zabrakło też pysznego 
tortu z okolicznościowym napisem „40-lecie ROD 
WODNIK”. 

Walczyli na rakiety o Puchary Burmistrza 

Organizatorem turnieju było Międzyrzeckie 
Stowarzyszenie Tenisowe - Międzyrzecki Klub 
Tenisowy, a głównymi nagrodami puchary 
ufundowane przez burmistrza Remigiusza 
Lorenza. Po kilku godzinach zaciętej rywaliza-

cji pierwsze miejsce wywalczyła para Przemek 
Łuczkowiec i Wojtek Konieczny. Przysło-
wiowe srebro wywalczyli Paweł Grabski i 
Mateusz Górzny, a brąz Artur Klimaszewski 
i Wojciech Najderek.                    .

W imieniu Remigiusza Lorenza i swoim 
uczestnikom, organizatorom i zwycięzcom 
pogratulowali sekretarz Urzędu Anna Sawka 
i zastępca burmistrza Tomasz Markiewicz, 
którzy wręczyli też puchary najlepszym parom. 

Jedną ze sportowych odsłon Dni Między-
rzecza był deblowy turniej tenisowy o Puchar 
Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, 
rozegrany w sobotę, 3 września, na kortach 
międzyrzeckiego stadionu.              .

Rubinowe gody „Wodnika”

Burmistrz Remigiusz Lorenz rozmawiał z eurodeputowaną 
Elżbietą Rafalską o gminnych inwestycjach.    

Gratulacje i podziękowanie złożyła działkowcom w imieniu swoim 
i burmistrza Remigiusza Lorenza sekretarz Urzędu Miejskiego 

Anna Sawka. 

Międzyrzecz pamiętał o rocznicy wybuchu i o�arach najkrwawszej z wojen

Przed pomnikiem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego kwiaty 
złożyła zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg. 

Wizyta europosłanki Elżbiety Rafalskiej w międzyrzeckim ratuszu
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