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Uczestników imprezy w hali przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz, który podkreślał 
dobroczynny cel zbiórki. – Sprzęt zakupiony przez fundację WOŚP od trzech dekad ratuje 
życie dzieci i seniorów - mówił.

Prowadzone przez Maksymiliana Dajworskiego licytacje i występy artystów – m.in., 
zespołów tanecznych Trans, Gold i Led Dance – rozgrzały mieszkańców. 

Największa orkiestra świata zintegrowała międzyrzeczan i wyzwoliła w nich wulkan 
pozytywnej energii. Od rana na ulicach miasta kwestowało 70 wolontariuszy z lokalnego 
sztabu WOŚP, którzy do wieczora zebrali do puszek prawie 90 tys. zł. To oczywiście nie 
wszystko, gdyż konto WOŚP zasilą też pieniądze z trwających jeszcze aukcji interneto-
wych i licytacji, które od południa prowadzone były w hali widowiskowo-sportowej. 

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszkańcy Międzyrzecza przekazali na 
walkę z sepsą ponad 150 tys. zł. – Pieniędzy będzie więcej, gdyż trwają jeszcze licytacje 
internetowe - zapowiada Alicja Jankowska, która kieruje międzyrzeckim sztabem WOŚP.

Mieszkańcy zagrali jak z nut!Mieszkańcy zagrali jak z nut!Mieszkańcy zagrali jak z nut!

Uczestników imprezy w hali przywitali (od lewej) dyrektor MOK Ewelina Izydorczyk-
Lewy, burmistrz Remigiusz Lorenz i szefowa miejscowego sztabu WOŚP Alicja Jankowska Uczestników zachwycił m.in. występ zespołu GOLD.

Występ zespołu Trans.  dokończenie na str. 3
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Minister od nauki przy o-
kazji naubliżał opozycji i chyba 
doczeka się pozwu sądowego 
ku uciesze gawiedzi jak nieg-
dyś się mawiało i dla satysfak-
cji nauczycieli kierowanych 
przez dra hab., zwykłego kłam-
cę i chama. Łamanie własnych 
reguł i kpiny z własnej komis-
ji jest wg owego ministra stan-
dardem praw. Ciekawostką 
jest, że jego decyzją za publika-
cję w piśmie "Pedagogika Kato-
licka" naukowcy mogą otrzy-
mać 100 pkt., a więc tyle, ile 
otrzymają w najbardziej presti-
żowych pismach naukowych. 
Ale tam, aby coś opublikować 
trzeba mieć solidny meryto-
rycznie tekst. Wracając do tegoż 
ministra to w sieci określają go 
kabotynem, stetryczałym dzia-
dersem i żenującym narcyzem. 

Czytając tzw. paski w tele-
wizorach, teksty w niektórych 
portalach internetowych czy 
słuchając politykierów lub 
uczestników teleturniejów w 
mediach – włos się jeży. Wiedza 
Polaków zatrważa. Matura na 
poziomie dawnej ósmej klasy. 
Egzamin obniżony przez mini-
stra od nauki zwanego chrze-
ścjaninem i białym człowiekiem. 
Ok. 20% młodzieży ma zaś-
wiadczenia o dysgra�i, dyslek-
sji, dysortogra�i i dyskalkulii. 
Kończą studia na różnym po-
ziomie i z różnym rezultatem, co 
czasami widać zbyt ostro. Życie 
to nie kopiuj i wklej. I nie dziw-

ota, że mamy to co mamy i 
kropka.

Swoisty kogel-mogel upra-
wiają politycy. Cokolwiek zrobi 
władza, uchodzi jej na sucho. 
Przeszkadzają wolne media, 
prokuratura jest ich i wobec 
swoich sprawy umarzają. Część 
polityków PiS lekceważy afery. 
Zdumiewają ich argumenty. Ar-
gumenty idiotów. W 2015 r. gło--
sili hasła: wystarczy nie kraść, 
uczciwość,  dekalog, chrze-
ścijaństwo. Ta władza po drodze 
zgubiła całą moralność. Prag-
nęła władzy to hasła były szla-
chetne. W realu nic wspólne-
go z rzeczywistością. Ich tępa 
propaganda ludzi oszukuje. 
Znaczna część społeczeństwa 
ma dostęp tylko do TVPis. Ta 
Krynica Partyjnej Mądrości 
wmawia, że rząd jest cacy, a 
totalna opozycja für Deutsc-
hland" to zło. Dla swoich PiS 
uwłaszcza się na wspólnym 
majątku, a kradzież jakiej wła-
dza dokonuje porównać można 
do wynoszenia pieniędzy wia-
drami. Zabezpieczają się na zaś 
można tak spuentować. 

 Jeżeli notoryczny kłamca 
jakim jest Pinokio, za opluwanie 
własnej osoby i przeciwstawianie 
się decyzji premiera przez mi-
nistra Zero – o�cjalnie mu dzię-
kuje za "słuszne uwagi" to chyba 
nie ma wstydu. Jest na sznurkach 
pociągany z wiadomej siedziby. 
Sam sobie zgotował ten los. Jego 
ostatnie ruganie i żądanie sa-
mokrytyki od swojego byłego 
pracodawcy, Tuska, – świadczy o 
nie zrównoważeniu psychicz-
nym. Jego przemienność nastro-
jów jest nie do pogodzenia. 
Niepokojące jest to, że on sam 
tego nie zauważa w wystą-
pieniach na  żywo.

Była niegdyś posłanka PiS 
głosująca na dwie ręce. Pra-
womocny wyrok zapadł w po-
łowie stycznia. Dwa lata zakazu 
zajmowania stanowisk publi-
cznych w administracji rządo-
wej i  samorządowej. Nadal 
niczym święta  krowa,  jest 
Komendantką Główną OHP. 
Jeżeli nadrzędny minister nie 

odwołuje jej, to podlega takiej 
samej odpowiedzialności karnej 
jak współdziałający w narusze-
niu zakazu sądowego. Prawo i 
Sprawiedliwość wypaczone 
idealnie. 

Wice MSZ przyciśnięty do 
muru pytaniami, nieco zde-
nerwowany sugerował dyplo-
matycznie, że nie kuma pyta-
nia i odmawiał odpowiedzi. 
Czyżby naprawdę myśli,  że 
wszystko, tak bez końca ujdzie 
im na sucho? Jak nastąpi zmiana 
władzy zapewne dla opinii pu-
blicznej jak i własnej satysfakcji 
wiele rzeczy ujrzy światło dzien-

ne i łatka złodziei zostanie nie 
tylko przypięta, również utrwa-
lona tak by ostracyzm surowo 
ich dotknął. Politykierzy z PiS 
chyba zdają sobie sprawę, że 
dawno swój Rubikon prze-
kroczyli.  Tylko wrzaskiem z 
trybuny sejmowej próbują swo-
je sumienia zagłuszyć.    .

Na koniec kilka innych spraw. 
Ciekawi mnie czy matołki z pis-
licji generała od granatnika mieli 
uprawnienia do pracy na wyso-
kościach prowadząc inwigilac-
ję przestrzenną, zewnętrzno-
okienną w koszu na podnośni-
ku strażackim? Jeżeli nie to 
zapewne jest jakiś paragraf 

na d... ich przełożonych. Że 
działali na dawnej zasadzie 
Alleluja i do przodu, głupoty 
szefów nie usprawiedliwia. To 
nie te czasy. Denerwują idio-
tyzmy w portalach nt. wojny w 
Ukrainie. O sprzęcie piszą często 
bzdury dyletanci. Jest oczywiste, 
że dostarczany sprzęt jest w 
znacznej mierze niszczony przez 
Rosjan w wyniku walk. Podko-
loryzowanie komunikatów jaka 
to Ukraina jest świetna i zaw-
sze zwycięża jest zwyczajnym 
dmuchaniem balonów, o czym 
doświadczeni wyżsi o�cerowie 
w środkach masowego przeka-
zu zaczynają mówić. Rzecz warta 
re�eksji.

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Przypominamy, że Międzyrzecz jest jednym z najstarszych polskich 
miast. Pierwsza pisana wzmianka o Międzyrzeczu pochodzi już z 1005 r. 
z kroniki biskupa z Merserburga Thietmara. Przez kilkaset lat był także 
prężnym ośrodkiem władzy królewskiej, natomiast gród i następnie 
zamek broniły zachodnich rubieży państwa Piastów, Jagiellonów 
i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.               .               .

Miasto wraz z całą Ziemią Międzyrzecką zostało przyłączone do 
Prus po II rozbiorze  Polski w 1793 r. (w  XIX wieku wróciło jednak do Polski 
na kilka lat w czasach Księstwa Warszawskiego). Po zakończeniu Pier-
wszej Wojny Światowej i Traktacie Wersalskim w styczniu 1920 r. do 
odrodzonej Polski wróciły tylko wschodnie obrzeża ówczesnego po-
wiatu międzyrzeckiego – m.in. Zbąszyń, Łowyń, Lewice i Krzyżkowko, 
Międzyrzecz musiał na to poczekać aż do 1945 r.                      .

30 stycznia obchodziliśmy 78. rocznicę powrotu naszego miasta do 
polskiej Macierzy. Z tej okazji przedstawiciele władz gminy – zastępca 
burmistrza Agnieszka Śnieg, sekretarz gminy Anna Sawka i wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski złożyli wiązanki 
kwiatów przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego   .           .

Zastępca burmistrza A. Śnieg zaznacza, że 30 stycznia to jedna 
z najważniejszych dat w historii Międzyrzecza. – Właśnie w tym dniu, 
30 stycznia 1945 roku, po ponad 150 latach zaborów oraz przynależności 
do Republiki Weimarskiej i następnie Trzeciej Rzeczy, nasze miasto wróciło 
do Polski – podkreślała. 

Władze miasta uczciły 78. rocznicę
powrotu Międzyrzecza do Macierzy 

Rocznica: Przedstawiciele władz miasta przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.

- Dziękuję mieszkańców za tak liczny udział, darczyńcom za przeka-
zane na licytacje wyroby rękodzieła, biżuterię, rozmaite przedmioty, gadże-
ty i usługi. Ogromne słowa podziękowania kieruje też pod adresem 
organizatorów, którzy wykazali się nie tylko ogromną empatią, ale także 
profesjonalizmem. Wszyscy jak jeden kolejny raz udowodniliście, że macie 
wielkie serca i chętnie wspieracie potrzebujących – komentuje R. Lorenz.

Np. serduszko o�arowane przez miejscowego złotnika zostało 
wylicytowane aż za 13,5 tys. zł!  Wiele emocji towarzyszyło także 
artystycznym popisom miejscowych tancerzy, których publiczność 
nagradzała burzliwymi oklaskami. Tor przeszkód i dmuchany zamek 
dla dzieci, pokazy siłaczy, turniej piłkarski, serwowane przez harce-
rzy kiełbaski z grilla i słodkości przygotowane przez panie z Koła Gos-
podyń Wiejskich ze wsi Święty Wojciech – to tylko znikoma część 
prawdziwej karuzeli atrakcji przygotowanych dla uczestników przez 
organizatorów WOŚP.

Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultura Ewelina Izydorczyk-Lewy 
zaznacza, że w organizacje imprezy w hali włączyło się wiele instytucji, 
stowarzyszeń i szkół. M.in. sanepid, wolontariusze z SP-3, miłośnicy 
zabytkowych pojazdów, strongmani, animatorzy z Dworca Tworca oraz 
liczni sponsorzy.   

Wciąż trwa liczenie zebranych pieniędzy. W poniedziałek rano było ich 
już 150 tys. zł, czyli o ponad 50 tys. zł więcej, niż przed rokiem. Ostateczną 
kwotę poznamy dopiero w marcu.     

dokończenie ze str. 1

GABINET UROLOGICZNY
lek. med. Roman Turowski

specjalista urolog
(badania USG układu moczowego i prostaty)

przyjmuje we wtorki i czwartki
w godzinach 15.30 – 16.30

Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 16
Tel. 601 911 019

Zapraszamy do współpracy!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu 
jest spółką Gminy Międzyrzecz. Zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym 

Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem Cmentarzy Komunalnych, 
Targowiska Miejskiego, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni 

miejskiej i utrzymaniem czystości.
Pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie 

pielęgnacji zieleni, jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie
i koszenie trawników, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę 

drzew, transport odpadów do PSZOK’u, zamiatanie i odśnieżanie 
chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów.

ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz
tel. 531 290 914, biuro@pgk.miedzyrzecz.pl

www.pgkmiedzyrzecz.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

·Usługi elektryczne, 

Obsługa administracyjna,

·Usługi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne, montaż instalacji 
wodno-kanalizacyjnej , usuwanie awarii.

·Rozliczanie kosztów eksploatacji i mediów,
Obsługa księgowa, 

·Prowadzenie pełnej obsługi kartotek budynków i lokali,

·Montaż i obsługa urządzeń pomiarowych (wodomierze, 
ciepłomierze) w tym z odczytem radiowym.

·Analizy kosztów utrzymania nieruchomości/lokali.

·Spółka MTBS w ramach współpracy z kancelarią prawną 
prowadzi obsługę spraw Wspólnot Mieszkaniowych 
oraz reprezentuje je sprawach spornych.

·Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych Wspólnot min.: 
umowy z podmiotami zewnętrznymi, zebrania Wspólnot, 
przyjmowanie zgłoszeń – awarii, pozyskiwanie środków na 
inwestycje min. premie termomodernizacyjne,  remontowe, 
prowadzenie przeglądów technicznych budynków , i inne.

·Usługi dekarskie, obróbki blacharskie, czyszczenie i naprawa 
rynien, usuwanie awarii.

Obsługa prawna,

Obsługa  techniczna,

Międzyrzeckie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. 

Kompleksowe zarządzanie i administrowanie
Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zapewniamy atrakcyjne ceny – zapraszamy do współpracy.
ul. Krótka 2,  66-300 Międzyrzecz

tel. 95 741 27 30, e-mail: sekretariat@mtbs.com.pl

Spółka MTBS w ramach zarządzania/administrowania budynkami oraz 
na zlecenie zainteresowanych osób i podmiotów wykonuje bieżące 

i kompleksowe prace w tym: murarskie, malarskie, dekarskie, 
współpracuje z innymi podmiotami jak firmy sprzątające, podmioty 
zajmujące się naprawą stolarki okiennej i drzwiowej, domofonowej, 

prace na wysokościach .



19 stycznia w Muzeum Ziemi Międzyrzec-
kiej im. Alfa Kowalskiego z inicjatywy tej 
zasłużonej dla miasta i regionu placówki oraz 
Nadleśnictwa Bolewice – odbyła się promocja 
książki "Wybrane karty z historii Nadleśnictwa 
Bolewice" (wydanie drugie, rozszerzone).

Gości przywitał Andrzej Kirmiel, dyrektor 
muzeum oraz dr inż. Grzegorz Gaczyński. 
Gospodarz spotkania, będący recenzentem 
książki ze znaną sobie swadą – merytorycznie 
uzasadnił miejsce wielkopolskich Bolewic w 
historii i teraźniejszości regionu międyrzec-
kiego, chociażby na przykładzie lasów pod-
ległych temu nadleśnictwu a leżących w 
rzeczonym obszarze administracyjnym. Nad-
leśniczy z Bolewic do pracy nad drugim 
wydaniem zaprosił m.in. archeologa pracow-
ni badań historycznych i archeologicznych 
POMOST – dra Maksymiliana Frąckowiaka, 
Przewodniczącego Związku Leśników Polskich 
w RP – Jarosława Szałatę (znanego i cenione-
go za liczne opracowania regionalisty z Silnej 
w gminie Pszczew).

Promowana pozycja została omówiona 
przez nielicznie obecnych autorów. 24 rozdziały 

są kopalnią wiedzy. Wiedzy typowej dla gospodarki 
leśnej jak i historycznej. Perełką zapewne jest analiza 
mapy lasów z 1938 r., mapy która jest świadectwem 
misji społecznej leśników – opracowana przez 
J. Szalatę ( jest autorem innych rozdziałów). Dr 
Karolina Koręda-Gojdź (pszczewianka)  na 
przykładzie dóbr majętności pszczewskiej omówiła 
pracę leśniczego w 19.stuleciu. Dane statystycz-
ne, mnogość nazwisk i miejscowości są istnym 
kompendium wiedzy o regionie. Autorka w tejże 
pozycji ma swój inny rozdział o wsiach na prawie 
olęderskim, a więc sporo jest o osadnictwie.

W książce liczne ryciny z logiem Nadleśnictwa 
Bolewice – w formie szyszki, zostały doskonale 
wyjaśnione w rozdziale "Skarby w nasionach drzew, 
czyli historia i współczesność sosny bolewickiej – przez 
Grzegorza Roszkowiaka.  

Bogata bibliogra�a zwieńczająca każdy roz-
dział, liczne ryciny, zdjęcia oraz mapy i tabele jak 
również międzywojennych wycinków prasowych
 - są doskonałym uzupełnieniem liczącej 370 stron 
pozycji wydanej w formacie A. Zainteresowanych 
odsyłam do Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu, 
gdzie zapewne ta pozycja regionalna jest dostępna.

Po niemalże pustych uliczkach dreptało 
w niedzielny �nał 16 wolontariuszy. Punktem 
strategicznym był plac przed okazałym w swej 
architektonicznej bryle kościołem. Punktem 
który dał dobre efekty w zbiórce pieniążków na 
szlachetny cel.

Po południu w Sali Widowiskowej przy ul. 
Zamkowej zebrało się sporo mieszkańców, 
bowiem zgodnie tradycją miała się odbyć 
licytacja pakietów z fantami, uzupełniona 
występami miejscowych artystów.

Licytację prowadzili: Anna Szewczuk 
(pracownica GOK i szefowa "Wieści Gmin-
nych") i Dominik Wilczyński (miejscowy rad-
ny i nauczyciel). Dobór prowadzących gwa-
rantował sprawność i poczucie humoru. Do 
pomocy w prezentacji przygotowanych 70 
pakietów jak i ich przekazaniu po zakończonej 
licytacji – prowadzący mieli wolontariuszy. 
Zebrane kwoty sumiennie odnotowywała 
Lidia Żyła. Nad całością czuwała Zuzanna 

Śmierska – szefowa miejscowego sztabu WOŚP.
Na scenie śpiewali i grali (w różnych kon�-

guracjach): Kaja Nowak, Sabina Frąckowiak, 
Karolina Maszewska ,  Julia Konieczna , 
Magdalena Nowak, Aleksandra Marchewka, 
Izabela Cyranik, Nadia Wilczyńska, grupa 
Akukulele i gitarowa "Gra Gitara", dorośli 
rockmeni: Rafał Marchewka, Krystian Gra-
bowski, Dominik Wilczyński, Dominik Fryza 
oraz Zespół Wokalny "Pstre Wianki". Aku-
stykiem i oświetleniowcem był niezawodny 
Eugeniusz Górny. 

Dla smakoszy słodkości zostały wypieczone 
przez Annę Piechotę i Joannę Misiewicz. 
Gorące napoje serwowała Julia Konieczna.

Wylicytowane pakiety osiągnęły kwotę 
bliską 8 tys. zł. W sumie zebrano 23.583,17 zł, 
co jest kolejnym rekordem w tej gminnej 
miejscowości.
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31 Finał WOŚP w Pszczewie31 Finał WOŚP w Pszczewie31 Finał WOŚP w Pszczewie

L. Malinowski, fot. autor i Bernard Maciulko

Niezwykle ciekawa promocjaNiezwykle ciekawa promocjaNiezwykle ciekawa promocja

L. Malinowski
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- Przed przekazaniem pomieszczenia zostaną odnowione przez 
pracowników muzeum, którzy między innymi pomalują wewnętrzne 
ściany. Ich o�cjalne przekazanie odbędzie się w przyszłym tygodniu – 
zapowiada R. Lorenz.  W budynku znajduje się także kuchnia i obszerna 
sala, w której obywają się sołeckie spotkania oraz okolicznościowe 
imprezy. Pracownicy muzeum i przewodnicy po bunkrach Między-

rzeckiego Rejonu Umocnionego przenieśli się do nowej siedziby, która 
wybudowana została obok sali wiejskiej. – Mają tam znacznie lepsze warun-
ki, ale na zmianie skorzystają przede wszystkim turyści. W nowym muzeum 
znajduje się ogromna sala na ekspozycję muzealnych eksponatów, salka 
multimedialna, pomieszczenia socjalne i przestronna, funkcjonalna kasa 
z pamiątkami – zaznacza burmistrz.

Jedynymi gospodarzami i użytkownikami sali wiejskiej w Pniewie 
zostaną niebawem mieszkańcy tej wsi. Pracownicy muzeum 
przenieśli biuro i kasę do wybudowanego obok nowego budynku. - 
Pomieszczenia zostaną odnowione przed przekazaniem ich miesz-
kańcom – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.               .

Salę wiejską w Pniewie wybudowano w 2006 r. Od początku 
korzystali z niej także pracownicy Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy. 
W sali znajdowało się biuro i kasa, natomiast z toalet korzystali 
też turyści zwiedzający podziemia międzyrzeckich bunkrów. Od 
przyszłego tygodnia jedynymi użytkownikami wszystkich po-
mieszczeń będą mieszkańcy. O ich przekazaniu sołectwu bur-
mistrz Remigiusz Lorenz rozmawiał ostatnio z sołtysem Pniewa 
Danutą Grabas, pochodzącym z tej wsi radnym miejskim Janem 
Skoczylasem oraz pracownikami muzeum.                .

Przed siedzibą władz miejskich zamontowano cztery specjalne tablice, 
upamiętniające działalność solidarnościowej opozycji w Gorzowie Wlkp. w 
latach 1981 i 1982. 

Wystawa jest swoistą lekcją najnowszej historii naszego regionu. Będzie 
można ją oglądać przez najbliższe kilka tygodni Na planszach za-
mieszczono m.in. zdjęcia z antykomunistycznych wystąpień i protestów 
w Gorzowie Wlkp. oraz reprodukcje ówczesnych komunikatów i arty-
kułów prasowych na ten temat. 

Sala wraca do mieszkańców

Michalina ur. 10.01.2023 r. 
Córka Darii i Patryka. 

Zamieszkała w Bledzewie

Patrycja ur. 10.01.2023 r. 
Córka Pauliny i Pawła. 

Zamieszkała w Gorzowie

Gabriel ur. 11.01.2023 r. 
Syn Patrycji i Daniela. 

Zamieszkały w Gorzowie

Julia ur. 16.01.2023 r. 
Córka Kariny i Piotra. 

Zamieszkała w Nowej Niedrzwicy

Brajan ur. 28.01.2023 r. 
Syn Moniki i Krzysztofa. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu.

Ania ur. 29.01.2023 r. 
Córka Aleksandry i Macieja. 

Zamieszkała w Szumiącej

Wystawa przed ratuszem
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Początkowo krzyż był cały drewniany i stał na polu Pawła Miaskowskiego. Miejscowy 
proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia i przez wiele lat mieszkańcy Siercza 
przychodzili tu składać kwiaty i odmawiali krótkie modlitwy. Po jakimś czasie polnym 
krzyżem zainteresowały się ówczesne władze z Trzciela i nakazały zlikwidować budowlę. 
Gospodarz pola nie ugiął się przed szykanami miejscowych komunistów i krzyż stał na
dal. W końcu którejś nocy gdzieś zniknął. Bardzo to zmartwiło i zbulwersowało miesz-
kańców. Paweł Miaskowski nie dał za wygraną, a z racji, że był cieślą, wykonał jeszcze 
masywniejszy krzyż z metalowym krucy�ksem.                .               .

Krzyż w tym miejscu postawili w podzięce za uratowanie życia z pożogi wojennej 
Paweł i Jan Miaskowscy, repatrianci z obwodu tarnopolskiego. Rodzina Miaskowskich, 
tak jak wielu z Siercza, musiała uciekać przed rzeziami banderowców. Wiele też wycier-
piała, jak to mówią: i za Niemca, i za Ruska.            .               .               .

Jan Miaskowski wykonał okolicznościowy napis, którego treść już niestety się zatarła. 
Symbol religijny będący reliktem przeszłości - jest nadal świadectwem wiary i historii.

Przydrożny krzyż stoi przy drodze z Siercza do Trzciela, konkretnie na na polu przy 
skrzyżowaniu do Bukowca. Ma on ciekawą historię, która niestety ulega już, przez wielu, 
zapomnieniu. Może dzięki tej informacji uda się przedłużyć jej żywot.                .

Historia ocalona - przydrożny krzyż

Tekst i foto: Andrzej Chmielewski

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie od 2020 r. realizuje 
wielomilionowe modernizacje i zakupy nowego sprzętu. Jak informuje Przewodniczący 
Zarządu CZG-12 Robert Paluch rok 2023 będzie ob�tował w kolejne nowe inwestycje – „kwota 
zaplanowana w budżecie na ten cel to około 9 milionów złotych". Początek 2023 r. dla Ce-
lowego Związku Gmin CZG-12 to czas realizacji zamówień w ramach projektu pn. „Do-
posażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego 
oraz kompaktora". Umowę na do�nansowanie zadania podpisano w czerwcu zeszłego roku, 
jednak ze względu na specjalistyczne przeznaczenie maszyn ich dostawa trwała niemal 7 miesięcy. 

Kompaktor to maszyna niezbędna przy prawidłowym utrzymaniu składowiska odpa-
dów. Zakupiona maszyna o masie ok. 34 tony pozwoli w sposób efektywny na zarządzanie 
składowiskiem odpadów poprzez odpowiednie rozłożenie odpadów i ich zagęszczenie. 
Kompaktor został dostarczony do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

�rma BOMAG - Soil & Land�ll Com-w Długoszynie, 18 stycznia 2023 r. Dostawca maszyny: 
pactor. Wartość zakupionej maszyny to ponad 2 mln zł. Kilka dni wcześniej, 10 stycznia br., do 
Zakładu dostarczono mobilny przesiewacz bębnowy – specjalistyczny sprzęt służący do lep-
szego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystania. Dostawca maszyny: 
�rma Doppstadt - Arcon Polska.

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto, z czego ponad 82% zostanie 
do�nansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. 
Reszta środków to środki własne CZG-12.

CZG-12. Kolejne nowe maszyny
 w gospodarce odpadami



Motel & Bistro S3     Przy drodze S3 zjazd Międzyrzecz Północ
ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz

Telefon: 601 807 170 , e-mail: recepcja@motels3.pl 

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

- smaczne domowe posiłki dla osób indywidualnych i zorganizowanych grup

www.motels3.pl
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OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA PRZYJĘCIA KOMUNIJNE W MAJU

Politycy Pla�ormy Obywatelskiej wspierają rodziców, 
którzy marzą o dzieciach, a nie mogą ich mieć. Niestety, nie 
stać ich na poczęcie dziecka kosztowną metodą in vitro. Rząd 
PiS wycofał się z finansowania procedury tuż po dojściu do 
władzy, blisko siedem lat temu, choć program przynosił efekty. 

– Nie kończymy jeszcze zbierania podpisów, bo odzew jest 
bardzo pozytywny. Podpisują się nawet wyborcy PiS – mówi 
Krystyna Sibińska, posłanka KO i pełnomocnik komitetu „TAK 
dla in vitro” w województwie lubuskim. 

Swój podpis poparcia projektu ustawy można złożyć w 
biurze poselskim Krystyny Sibińskiej w Gorzowie, Słubicach lub 
Międzyrzeczu. Wiele osób zbiera też podpisy poparcia na 
własną rękę; drukują listę i przynoszą do biur gotowe już 
pakiety kilkudziesięciu podpisów wsparcia. 

Sejm musi zająć się projektem ustawy, gdy podpisze 
się pod nim minimum sto tysięcy Polaków. Projekt 
ustawy o finansowaniu z budżetu państwa zapłodnienia 
pozaustrojowego ma już wymaganą liczbę podpisów, 
nawet ma ich trzy razy więcej, ale nadal wiele osób jest 
zainteresowanych jego wsparciem, stąd akcja zbierania 
podpisów nadal jest kontynuowana.

- Lubuszanie w sprawach pomocy innym nigdy nie 
zawodzą. Tak jest i tym razem; mamy coraz więcej par, które 
chcą a nie mogą mieć dzieci i trzeba wspierać ich marzenia i 
starania – dodała posłanka.

Niepłodność dotyka w Polsce 15-20 proc. par starających 
się o dziecko. To blisko 3 mln Polaków. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia problem ten jest sklasyfikowany jako 
choroba cywilizacyjna.

Projekt zakłada coroczne finansowanie z budżetu 
państwa zabiegów in vitro w kwocie 500 mln zł. Choć 

inicjatorem jest Pla�orma Obywatelska, zdecydowała się nie 
wnieść go jako projekt poselski, lecz obywatelski, co wymaga 
zebrania co najmniej 100 tys. podpisów. Już wiadomo, że się to 
uda, bo podpisów jest już ponad 300 tys. 

Według polityków PiS, najlepszym programem na 
rozwiązanie problemów demograficznych Polski jest 500+. 
Tymczasem jego funkcjonowanie skontrolowała Najwyższa 
Izba Kontroli i potwierdziła, że to „pieniądze wyrzucone w 
błoto” - każdego roku w naszym kraju rodzi się coraz mniej 
dzieci, każdego roku mniej jak poprzedniego i są to najgorsze 
wyniki od zakończenia II wojny światowej. 

- To program zmniejszający ubóstwo i dlatego Pla�orma 
Obywatelska nie zamierza go zlikwidować, ale konieczne będą 
modyfikacje; wprowadzimy coroczną waloryzację kwoty, a 
świadczenie powiążemy z dochodami rodziny; nie może być 
tak, że ta sama kwota trafia do rodzin mających kłopot z 
„wiązaniem końca z końcem” oraz do najbogatszych – 
wyjaśniła Sibińska.

Leczenie niepłodności to zadanie państwa, ale skoro rząd 
ignoruje in vitro, wprowadzenie w życie tej metody podejmują 
się samorządy. Na przykład gorzowska Rada Miasta na ten cel 
przeznaczyła 1 mln 860 tys. złotych. Urodziło się już pierwsze 
dziecko, kolejne są w drodze. Za wprowadzeniem programu 
głosowali wszyscy radni, wszyscy oprócz członków PiS.

Zdaniem Krystyny Sibińskiej, najważniejszy jest wydźwięk 
prospołeczny i prodemograficzny projektu. Chodzi o to, że 
Polska znalazła się w zapaści demograficznej; jak wynika z 
danych GUS, w 2022 roku liczba ludności zmniejszyła się o 141 
tysięcy w stosunku do poprzedniego roku. Tymczasem 
uruchomiony w drugiej kadencji rządów PO–PSL program in 
vitro umożliwił przyjście na świat 22 tys. dzieci.

300 tys. podpisów w sprawie in vitro



kanistry i beczki
płyty gumowe

zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw
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„7 Bieg Wyzwolenia” na OW Głębokie

Zgodnie z programem imprezy sportowej o czasie 
odbyła się dekoracja najszybszych zawodników w kategorii 
kobiet i mężczyzn, których uhonorowano pucharami, a 
ufundowała je i osobiście wręczała Pani Poseł K. Sibińska. W 
kat. Open kobiet kolejność na mecie biegu: 1. Kosicka 
Elwira z Peckowa czas 40:41. 2. Leśniak Barbara z 
Międzyrzecza czas 40:47. 3. Bienias Joanna z Międzyrzecza 
czas 41:14. W kat. Open mężczyzn kolejność na mecie biegu: 
1. Blacharski Arkadiusz z Garbicza czas 27:44. 2. Terka 
Maciej z Drezdenka czas 28:46. 3. Kasica Arkadiusz z 
Międzyrzecza czas 29:24. W klasy�kacji dla najlepszych 
zawodników z gminy Międzyrzecz puchary ufundowała 
Starosta Powiatu Pani A. Olender, które otrzymali: 1. 
Rogala Tomasz czas 32:44. 2. Kwiatkowski Tomasz czas 
33:46. 3. Szefs Rafał czas 33:58. Wszyscy zawodnicy stający 
na podium byli nagradzani nagrodami rzeczowymi od 
sponsorów. Sponsorzy zadbali też o niespodziankę i 
dodatkowo wyróżniono zawodników w następujących 
klasy�kacjach:  najstarszego zawodnika Okonka 
Kazimierza z Gorzowa Wlkp., najmłodszą zawodniczkę 
Leśniak Barbarę z Międzyrzecza, najmłodszwgo zawodnika 
Walkowiaka Macieja z Przytocznej. 

Tradycją sportową jest, że w ostatnią niedzielę 
stycznia odbywa się na terenie gminy Międzyrzecz 
bieg uliczny. Start i meta biegu zlokalizowane jest na 
OW Głębokie. Sportowcy w ten rekreacyjny sposób 
pamiętają o powrocie Międzyrzecza w granice 
Rzeczypospolitej po 152 latach zaborów. Od trzech lat 
trasa biegu uległa zmianie bowiem w okresie 
pandemii nie możemy blokować dróg publicznych. 
Bieg w formie crossu prowadzony jest po ścieżkach 
rowerowych i drogach leśnych. Wielu zawodników nie 
chce zmiany tej trasy. 29 stycznia 2023 r. Klub Biegacza 
„Piast" Międzyrzecz zorganizował i przeprowadził 
kolejny już "7 Bieg Wyzwolenia".  W tym roku 
patronat nad biegiem objęły Panie: Poseł na Sejm RP 
Krystyna Sibińska i Starosta Powiatu Międzyrzecz 
Agnieszka Olender.  Dystans biegu wynosi 8 km i jest 
nawiązaniem do sumy cyfr 152 lat kiedy Międzyrzecz 
był pod zaborami. W tym roku wszystkim nam 
dopisała pogoda, trasa biegu była sucha. Medycznie 
bieg zabezpieczała RSR SKSR Międzyrzecz pod 
kierownictwem Mirosława Janza. Nikt z zawodników 
nie doznał kontuzji, wszyscy w dobrej formie i limicie 
czasowym bieg ukończyli. Za obstawę trasy biegu i 
bezpieczeństwo zawodników odpowiedzialni byli 
strażacy OSP Obrzyce i członkowie Klubu. Na rowerze 
bieg prowadził sekretarz Klubu Zbigniew Isański. Na 
mecie za elektroniczny pomiar czasu odpowiedzialny 
był Prezes Klubu Zbigniew Kolis i jego żona Lidia. 
Bardzo sprawnie z dużą swobodą komentował bieg i 
wręczanie pucharów skarbnik Klubu Michał Kubik, 
który włożył bardzo dużo pracy i zabiegów w 
pozyskaniu sponsorów. Na mecie wszyscy zawodnicy 
mieli dostęp do posiłku regeneracyjnego, wody i 
skrzynki ekologicznych jabłek zgodnie z hasłem 
„jabłko z rana, jabłko z wieczora - nie potrzeba 
doktora". Udział w biegu wzięło 44 zawodników w tym 
5 kobiet. Zawodnicy reprezentowali 19 miejscowości 
woj. lubuskiego. Jak zawsze zdarzenia losowe i 
zdrowie nie pozwoliło na start dla zgłoszonych 
zawodników w tym 9 z wniesioną opłatą startu. 

Medale dla wszystkich nieobecnych czekają na 
następnym biegu. W tym roku wobec toczącej się 
wojny  na wschód od naszego kraju nie mogliśmy być 
obojętni. Żyjemy w naprawdę przełomowych czasach. 
Dlatego ku pamięci przygotowany został za zgodą 
ambasady Ukrainy w Polsce medal pamiątkowy, który 
zawierał symbole narodowe Polski i Ukrainy. Napis po 
ukraińsku „Chwała Ukrainie, Chwała jej obrońcom". 
Jest to symboliczne nawiązanie do toczącej się wojny, 
nadzieja zwycięstwa i wyzwolenia zajętych prze Rosję 
terenów Ukrainy. Nawet nazwa naszego biegu w 
pewien symboliczny sposób nawiązuje do tego w 
czym cały demokratyczny świat wspiera i życzy 

naszym sąsiadom. Pro-
pozycja medalu pa-
miątkowego z biegu 
pokazana została w mediach elektronicznych i tylko jedna 
osoba wypowiedziała się negatywnie na temat formy 
medalu cyt. "Proszę wykreślić mnie z listy uczestników Biegu 
Wyzwolenia. Jestem kresowym potomkiem a przede 
wszystkim prawdziwym patriotą. Widać, że nie znacie 
historii obu państw i tego co się obecnie dzieje na Ukrainie. 
Wstyd i hańba łączyć oba herby na medalu...". 

Na koniec odbyło się losowanie nagród rzeczowych 
wśród wszystkich zawodników. Fundatorami nagród w 
tegorocznym „7 Biegu Wyzwolenia"  byli:  Firma 
Ubezpieczeniowa „Platokos Team" Grzegorz Platokos, 
sklep wędkarski „BARTEK" Bartosz Dubaniowski, sklep z 
akcesoriami elektronicznymi „FOX GSM" Przemysław Lis, 
butik odzieżowy „Lilou" Sylwia Cygan, butik odzieżowy 
„Miracle" Ewa Matuszewska, Fundacja „Kuźnica" im H. 
Kołłątaja Jan Klemt. Serdecznie dziękujemy Państwu za to 
wsparcie.

Dziękujemy bardzo w imieniu organizatorów i za-
wodników za udostępnienie pomieszczenia na organi-
zację biura biegu, przygotowanie smacznego posiłku 
regeneracyjnego i spożycie go ciepłych warunkach 
Jackowi Bełz właścicielowi „Pensjonatu pod strzechą", 
a także Damianowi Skibińskiemu oraz Kazimierzowi 
i Małgorzacie Czułup za doskonałą fotorelację z prze-
prowadzonych zawodów.

 Prezes KB „PIAST" Międzyrzecz
Fot. Małgorzata i Kazimierz Czułub



Po zakończeniu A. Wenda po-
wiedziała - Próby odbywały się raz w ty-
godni, potem także w soboty. Zaczęliś-
my w listopadzie. Dzieci od samego 
początku dały się poznać jako mali 
artyści, gdyż doskonale potra�li się wcie-
lić w swoje role. Nie bez znaczenia był 
fakt łatwości z jaką uczniowie uczyli się 
na pamięć swoich ról. Ułatwiło to nam 
pracę i pozwoliło naszym małym akto-
rom skupienie się na innych aspektach 
gry. Realizacja pomysłu - nie ukrywam 
naszego marzenia nie byłaby możliwa, 
gdyby nie zaangażowanie uczniów oraz 
ich rodziców, a także nauczycieli i dy-
rekcji Szkoły Muzycznej Międzyrzeczu. 
Nadmienić należy, że w przygotowa-
niu zespołów instrumentalnych oraz 
chóru brali udział wszyscy nauczyciele. 
Nasza Szkoła pierwszy raz zdecydo-
wała się na takie przedsięwzięcie, dla-

tego nie obyło się bez nerwów, stresów. 
Uważam, że wszyscy stanęli na wyso-
kości zadania i udało nam się wspól-
nie dostarczyć wiele radości, nadziei i 
wzruszenie tylko sobie, ale również na-
szej wspanialej widowni, która była 
liczniejsza dzięki działaniom dyrekcji 
szkoły i pana Kazimierza Czułupa. Licz-
ne zrealizowane zdjęcia pozwoliły na 
dzielenie się naszą dobrą nowiną na 
por talu społecznościowym Ziemia 
Międzyrzecka. Serdecznie dziękujemy 
również Mikołajowi za zorganizowa-
nie upominków.   

K. Winkiewicz-Więcław przygo-
towała Orkiestrę Smyczkową w składzie: 
Liwia Gągała, Sabina Sztuba-Frą-
ckowiak, Amelia Twardosz, Alicja 

Grela, Arianna Peach. Publiczność  
mogła tez posłuchać zespołu perku-
syjnego pod kierunkiem Zuzanny 
Lipskiej.

Kwartet saksofonowy przygo-
towany przez Czesława Nowako-
wskiego zakończył to niecodzienne 
widowisko. Wszystkie wymienione 
zespoły wykonały kolędy i melodie 
świąteczne.  Podziękowania  dla 
akompaniatorki Ekateriny Makouth 
i dbającego o nagłośnienie C. Nowa-
kowskiego.  Uroczystość rozpoczął 

występ chóru szkolnego 
pod kierunkiem Wandy 
Kurylowicz-Król, który 
wykonał piękne opraco-
wania kolęd.

Jasełka, podzielone na 
trzy akty, to klasyczne 
widowisko słowno-mu-
zyczne o walce dobra ze 
złem. Te działania były 
motywem  napędzają-
cym akcję Jasełek. Oczy-

wiście dobro po wielu perturbacjach 
zwyciężyło!

Nie mogło również zabraknąć 
zespołu akordeonowego w składzie: 
Bartłomiej Pilch, Maria Bulicz, Kinga 
Darowska i Alina Plebanek, która 
przygotowała zespół. 

Organizatorzy - Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu i 
Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gi-
tarowy składają serdeczne uczniom, 
nauczycielom, rodzicom, darczyńcom 
za pomoc w realizacji tego wielkiego 
i  godnego jubileuszowego Świą-
tecznego Koncertu dla Rodzin.

W trakcie spektaklu wystąpił zespół 
Unisono w składzie: Magdalena Kruza, 
Iga Młynarczyk, Maria Albeus, Laura 
Pilarczyk, Emilia Nieckarz. Przygo-
towanie A. Wenda.

Przygotowaniem paczek zajęło się 
Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gi-
tarowy. Składamy serdecznie podzię-
kowania darczyńcom: Fundacja PKO 
Banku Polskiego w Warszawie, Cen-
trum Ubezpieczeń "OLSTAF", Kantor 
Wymiany Walut Maria Bobińska. 
Wsparcia udzieliła Poseł na Sejm RP - 
Krystyna Sibińska. Podziękowanie dla 
Burmistrza Międzyrzecza i Para�i 
Pierwszych Męczenników Polski 
w Międzyrzeczu oraz Telewizji Gorzów.

15 stycznia 2023 r. w kościele Pier-
wszych Męczenników Polski w Między-
rzeczu odbył się po raz dziesiąty Świą-
teczny Koncert dla Rodzin. Tym razem 
jako wielowymiarowe widowisko w 
formie Jasełek. Patronat honorowy 
objęli: Wojewoda Lubuski i Starosta 
Międzyrzecki. Nadkomplet publicznoś-
ci gwarantował sukces.

Przygotowaniem barwnego wido-
wiska z udziałem uczniów i nauczycie-
li Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Międzyrzeczu zajęły się Agniesz-
ka Wenda - reżyseria i Katarzyna 
Winkiewicz-Więcław kostiumy. 
Udział wzięli: Karolina Maszewska, 
Alicja Juralewicz, Magdalena Kruza, 
Alicja Krutow, Wojciech Krysiak, 

Marcin Pazgrat, Liliana 
Chodor, Urszula Mali-
nowska, Kondrat Wojt-
czak, Ignacy Żak, Niko-
dem Nawrot, Melania 
Michałowska, Jagoda 
Włodarczyk, Marta Ber-
czyńska, Wiktoria De-
jewska. Podziękowanie 
dla Filharmonii Gorzow-
skiej za piękne stroje i 
rekwizyty. 

Patronat medialny: TVP3Gorzów 
Wlkp., Radio Zachód, Portal Spo-
łecznościowy Ziemia Międzyrzecka, 
Przekrój Lokalny.

Zwieńczeniem tego dużego i 
nietypowego dziesiątego ( jubile-
uszowego) Świątecznego Koncertu 
dla Rodzin była wizyta Mikołaja. Co 
prawda  przyszedł on rózgami. Jednak 
okazało się, że wszystkie dzieci były 
grzeczne i w nagrodę dostały paczkę 
z łakociami.
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X ŚWIĄTECZNY KONCERT DLA RODZIN 

W imieniu organizatorów 
- Zdzisław Musiał. 

Fot. Małgorzata i Kazimierz Czułub

W tym miejscu zasadnym jest pytanie dla międzyrzeckich regionalistów – Czyżby 
w Królewskim Mieście Międzyrzecz nie ma godnej postaci, aby właśnie w formie wystawy 
go zaprezentować?

Wystawa wcześniej prezentowana była m.in. w Gorzowie i Szczecinie. Miałem przyjem-
ność z twórcą wystawy nieco wcześniej długo rozmawiać w gorzowskim Archiwum 
Państwowym. Wówczas rzucił znakomitą myśl – Szanujmy korzenie i dorobek naszych 
poprzedników na tych ziemiach, bowiem ci, którym przyszło tu żyć i pracować, nie zastali 
tutaj pustyni. Mój rozmówca, mediewista zajmuje się jako historyk średniowieczem. Jednak 
od kilku lat z wielką pasją poprzez swoje wykłady walczy ze marginalizacją dziedzictwa 
kulturowego oraz promuje perspektywy rozwoju polityki regionalnej.             .

Wystawa pt. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848 – 1930) pre-
zentowała poprzez swoje doskonale przygotowane zbiory i opracowania dwujęzyczne 
(także katalogi) wkład Maxa Bahra w rozwój przemysłowy i zabezpieczenie socjalne miesz-
kańców przedwojennego Gorzowa. Znana doskonale łaźnia miejska, przędzalnia i tkalnia 
juty czy domy dla pracowników są do dnia obecnego ważnym elementem tego miasta. 
Działalność gorzowskiego fabrykanta i społecznika, również postępowego demokraty, za-
sługuje na szacunek.              .             .              .              .

Bardzo dobrze się stało, że Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego, ściągnął na 13 stycznia do naszego miasta wystawę przygotowaną 
przez dra Falko Neiningera, który jest pracownikiem naukowym archiwum w Pocz-
damie. Otwarcie wystawy poprzedziło wystąpienie dyrektora międzyrzeckiej placówki oraz 
interesujący wykład dra Neiningera.                          .              .

Wystawa godna odnotowania

Lech Malinowski
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całą stronę 
na reklamę 
MATERNA -
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- Jest to moja pasja. A wszystko zaczęło się od.... hm...  Moją drugą pasją jest i zawsze był 
człowiek. Czy to w fotogra�i, w malarstwie, czy gra�ce. Fascynowali mnie tacy twórcy jak Wojtek 
Siudmak, Zdzisław Beksiński, czy Salvador Dali. Już w czasach szkolnych kupowałem miesięcznik 
Fantastyka, głównie dla ich prac prezentowanych tam w tak zwanej galerii. Do dziś mam te wy-
cinki z tych rozkładówek. Obecnie jest łatwiej, klikasz w klawisz i w internecie masz wszystko.  
Człowiek w fotogra�i, to głównie światło, które go otacza. Dobry fotograf potra� światłem wręcz 
wyrzeźbić sylwetkę ludzką, oddać wszystkie szczegóły ciała czy twarzy, a przede wszystkim oczy, 
które potra�ą w technice mokrego kolodionu wręcz hipnotyzować. Ja się tego ciągle uczę.  

- Dlatego też, ta technika, Mokry kolodion, która została opracowana w 1851 roku, bardzo mnie 
zafascynowała. Klimat tych zdjęć jest niesamowity i wręcz niepowtarzalny. Każdy oblew płytki 
szklanej wykonuje się ręcznie. Za każdym razem jest on niby taki sam, lecz za każdym razem inny. 
Taka fotogra�a może posiadać pewne niedoskonałości, które kiedyś ją eliminowano. Dziś 
dobrze wykorzystane te, nazwijmy to błędy, są wartością dodaną. Wykonanie jednej fotogra�i 
może trwać od  kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Począwszy od przygotowania płytki szkla-
nej w ciemni, przygotowania - ustawienia modela, który musi w bezruchu wytrzymać od 
kilku do kilkunastu sekund. Następnie powrót do ciemni i wywołanie zdjęcia.  Wielką radość spra-
wia reakcja osoby fotografowanej, która widzi niemal magiczną przemianę szklanego nega-
tywu, zanurzonego w utrwalaczu, w pozytyw. Niemal każdy robi wielki WOW!  Tu każde zdjęcie musi 
być szczegółowo przemyślane od początku do końca. Od pomysłu, tematu, często doboru 
modela pasującego do tematu, po światło, kadr i cały proces zabawy z chemią w ciemni. Wszystko 
całkowicie i 100% analogowo.

W swym dorobku masz bogaty zestaw zdjęć portretowych wykonywanych starą, 
może zapomnianą już metodą. 

- Do wszystkiego należy podchodzić z pewnym 
dystansem, a do antyków fotogra�cznych z szacunkiem. 
Gdy zaczynałem swoją przygodę z fotogra�ą moim 
pierwszym aparatem była Smiena 8M, którą przez 
chłopięcą ciekawością rozebrałem na części... dziś to 

swoisty zabytek. Początki mojej przygody z fotogra�ą, to fotogra�a przyrodnicza. Przyznam że 
obcowanie z naturą i jej obserwacja bardzo mnie relaksuje i pozwala odpocząć. Pozwala to 
zapomnieć o wszystkich mniej lub bardziej zbędnych sprawach, które w głowie siedzą. 
Dziś posługując się wysokiej klasy lustrzanką, nadal zdjęcia �ory czy fauny są nie tylko wyzwa-
niem ze względu na okoliczności ich wykonywania, ale również są zapisem chwili, a więc 
dokumentem. Z moich zbiorów takich zdjęć korzysta wielu wydawców specjalistycznych czy 
okazjonalnych folderów. 

W czasach wszechobecnej elektroniki m.in. w 
sprzęcie fotogra�cznym - z przysłowiową świecą
- należy szukać pasjonatów starych, skrzynkowych 
aparatów. Aparatów posiadających prosty, często 
jednosoczewkowy obiektyw. Aparat nie mający 
możliwości ustawienia czasu otwarcia migawki, co 
umożliwia tylko fotografowanie w pełnym słonecz-
nym oświetleniu. Zamiast znanej już nielicznym 
błony fotogra�cznej używana jest odpowiednio 
przygotowana ta�a przyciętego szkła. Szukałem 
i znalazłem... Takim, sympatycznym w rozmowie,
jest z Pszczewa.Bernard Maciulko 

Losy życia związały go uczuciowo z tą przepiękną 
miejscowością otoczoną dwoma jeziorami. A że 
fotogra�ą zajmował się od lat młodości mieszkając 
nad Wartą w Skwierzynie, to na ścianie jednej z se-
cesyjnych kamieniczek wisi szyld – Zakład Foto-
gra�czny. Mojego rozmówcę często można spotkać w 
charakterystycznej czapeczce na głowie i cyfrową 
lustrzanką w ręce.  

Jak można pogodzić miłość do w pełni dzia-
łających fotogra�cznych staroci z fotogra�czną 
elektroniką? 

Wspaniałe barwne Twoje fotogra�e można podziwiać w sieci. I te przyrodnicze 
jak i reportażowe... 

- Uchwycenie chwili w wizjerze aparatu jest swoistą pełną pasji twórczością. Robię zdjęcia 
z różnych uroczystości, wszak w historycznej i turystycznej gminie Pszczew tych nie brak. Czasa-
mi z własnej inicjatywy, często na konkretne zamówienie. W czasach gdy wiele osób pstryka fotki 
wszędzie i więcej niż często komórką, trudno ze swoim przekazem się przebić. O temacie decy-
duje wiele czynników. Światło, gra kolorów, plan bliższy czy dalszy, perspektywa, moment czyli
chwila - bo to jest niepowtarzalne.. Swoisty instynkt i wyczucie jest chyba najważniejszy. 
No i oczywiście sprzęt. Głębia ostrości, migawka, przysłona a więc cała gama możliwości obiektywu. 
Tego nawet najlepsza komórka nie ma. 

Pogodzić pasję z realiami (1) 

Samiczka zimorodka uchwycona w kadrze

Wdzięczna modelka

Leopold 102.letni mieszkaniec Pszczewa

Bernard i jego własnoręcznie 
zrobiony mieszkowy aparat.
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Burmistrz zaznacza, że pan Bogusław ma najdłuższy staż na tym stanowisku 
spośród wszystkich sołtysów w gminie Międzyrzecz. – To będzie jego ósma kadencja. 
Mieszkańcy szanują go oraz doceniają za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz 
lokalnej społeczności – podkreślała R. Lorenz.

„Sto lat" w Kuligowie

Kolejne spotkanie wyborcze odbyło się w Żółwinie. Najważniejsze stanowisko 
we wsi mieszkańcy jednogłośnie powierzyli Bogusławowi Podymie, który rządzi 
Żółwinem od 1996 r.! Pomagać mu będzie rada sołecka, do której wybrani zostali 
Elżbieta Jaszczak, Natalia Drożdżyńska, Jolanta Woźna, Stanisław Polak i Robert 
Krzych. 

Nowym sołtysem Kuligowa został Paweł Czochra (poprzednia pani sołtys 
Honorata Kawałek nie ubiegała się o kolejną kadencję). Do rady sołeckiej mieszkańcy 
wybrali Krystiana Węglowskiego, Ilmar Elman i Ilonę Zimowską. Burmistrz złożył 
gratulacje sołtysowi i radnym, po czym podziękował H. Kawałek za osiem lat pracy 
na rzecz lokalnej społeczności. Złożył jej także życzenia, gdyż była sołtyska obchodzi-
ła w tym dniu urodziny. Do życzeń i gratulacji przyłączyli się także mieszkańcy wraz 
z obecną na wyborach zastępczynią burmistrza A. Śnieg.

W tym samym dniu sołeckie wybory odbyły się w Kalsku. Mieszkańcy jedno-
głośnie wybrali na sołtysa Mariusza Sieratowskiego, który będzie rządzić sołectwem 
przez kolejną, czwartą już kadencję. Do rady sołeckiej wybrali natomiast Mariolę 
Antczak, Honoratę Jankowską-Prusinowską, Sylwię Żmijewską, Artura Łuczaka i 
Jadwigę Szulc.

W 13 z 18 sołectw naszej gminy odbyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich. 
W zebraniach uczestniczyli m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz oraz jego zastępcy: 
Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz. 

Jako pierwsi nowe władze wybrali mieszkańcy Kurska. Jedyną kandydatką była 
Joanna Kur, którą poparło 36 wyborców (poprzednia pani sołtys Julia Górna nie 
startowała w wyborach).  Do rady sołeckiej mieszkańcy wybrali pięć osób: Martę 
Potoczną, Teresą Troczyńską, Annę Dudek, Ewę Kubiak i Piotra Skibę. Nowej pani 
sołtys i radzie gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz mieszkańców złożył 
m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.

W Kuźniku, Wysokiej i Kalsku bez większych zmian

Pan Bogusław na ósmą kadencję!

Uczestnicy spotkania wyborczego w Wysokiej ponownie powierzyli obowiązki 
sołtysa Pawłowi Tarkowskiemu. W radzie sołeckiej wspierać go będą trzy osoby: 
Marek Zieleniewski, Danuta Tarkowska i Małgorzata Bielecka. 

- Kursko to niewielka, ale bardzo aktywna wioska. Przykładem jest wręczenie 
sztandaru dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbyło się przed 
kilkoma miesiącami. Przygotowania i organizacja imprezy były ogromnym sukcesem 
całego sołectwa – podkreśla R. Lorenz.

O stanowisko  sołtysa Kuźnika ubiegały się trzy osoby. Większość uczestników 
wyborczego spotkania poparła Irenę Klepczarek, która kieruje sołectwem od 2012 r. 
Do pięcioosobowej rady sołeckiej uczestnicy wybrali natomiast Annę Cytrycką, 
Waldemara Zasima, Martę Hulnicką, Wojciecha Kozdrója i Macieja Cytryckiego.

Podczas zebrania wyborczego we wsi Święty Wojciech na stanowisko sołtysa 
zgłoszono dwoje kandydatów; jedną z mieszkanek i sołtysa Rafała Kozdrę. Więk-
szością 66 do 18 głosów wygrał Rafał Kozdra, który będzie rządzić sołectwem przez 
następną kadencję. Do pięcioosobowej rady sołeckiej zgłoszono aż dziesięciu 
kandydatów. Najwięcej głosów dostali Dariusz Nędza, Stanisław Cap, Edyta 
Maćkowiak Chojak, Joanna Smalec, którzy przez najbliższe cztery lata będą po-
magać R. Kozdrze w rządzeniu sołectwem.

Sołecki maraton w Gminie Międzyrzecz 
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Przez następne cztery lata Bukowcem rządzić będzie Marcin Kusik, który wygrał 
wybory z poprzednią panią sołtys Gabrielą Górą (nowy sołtys jest także radnym 
Rady Miejskiej). W kierowaniu sołectwem pomagać mu będzie pięcioosobowa 
rada sołecka w następującym składzie: Mateusz Baran, Dorota Gurlig, Anna 
Dąbrowa, Mateusz Pelikan i Łukasz Baran.

Podczas zebrania wyborczego w Pieskach na stanowisko sołtysa mieszkańcy 
zgłosili tylko jedną kandydatkę – Magdalenę Włodek, która uzyskała ich jedno-
myślne poparcie i będzie rządzić wioską przez kolejne cztery lata. Pomagać jej w tym 
będzie pięcioosobowa rada sołecka w składzie: Jakub Suchecki, Mateusz Suchecki, 
Edward Suchecki, Sylwia Jasiówka i Renata Duda. 

Zmiana warty w Pieskach

Poprzedni sołtys Edward Suchecki rządził Pieskami przez 20 lat, nie ubiegał się 
jednak o kolejną, szóstą już kadencję. Burmistrz i mieszkańcy podziękowali mu 
za dotychczasowe zaangażowanie w sprawy sołectwa i gminy. 

W Szumiącej o najważniejsze stanowisko we wsi ubiegała się poprzednia pani 
sołtys Lidia Golwiej i Anna Turecka, która kierowała już Szumiącą od 2007 do 2014. 
Większość uczestników oddała głos na A. Turecką, po ogłoszeniu wyników 
podziękowała im za zaufanie i zapewniała o swoim zaangażowaniu w dalszy rozwój 
sołectwa. Do rady sołeckiej wybrano Halinę Adamowicz, Monikę Brodowską, 
Kamila Kulasek.

Panie rządzą Szumiącą 

-  Jak dotąd to jedyne sołectwo, którym rządzą same panie – zauważył burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który złożył gratulacje nowej pani sołtys i paniom radnym oraz 
zapewniał je o swoim wsparciu. Podziękował też L. Golwiej za ostatnie cztery lata 
pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Wyszanowa zdecydowali, że sołtysem ich wsi ponownie zostanie 
Jarosław Tomaszewski, który kieruje sołectwem od 2011 r. (jest także radnym 
Rady Miejskiej i w dodatku prezesem miejscowej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej). Wspierać go będą Małgorzata Wróbel, Janusz Janusz, Paweł Janusz, 
Katarzyna Janusz i Anna Putyrska z  rady sołeckiej.   

W zebraniu wyborczym w Gorzycy wzięło udział ponad 90 mieszkańców 
sołectwa. Jedyną kandydatką była Agnieszka Kopyściańska, która kierowała 
sołectwem przez ostatnie cztery lata. W kolejnej kadencji wspierać ją będzie 
pięcioosobowa rada sołecka w składzie: Marlena Lechert, Ewa Kuszczyk, Justyna 
Rauchut, Anna Kowalczyk, Hanna Kopyściańska.

Burmistrz podziękował poprzedniej pani sołtys za działalność na rzecz sołectwa 
oraz złożył gratulacje jej następcy i radzie sołeckiej. – Niebawem zorganizujemy 
w ratuszu spotkanie, podczas którego będziecie mogli poznać sołtysów i radnych 
z innych sołectw oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania 
sołeckich władz – zapowiadał.

Sołtys jak łącznik
Mieszkańcy Kaławy ponownie powierzyli obowiązki sołtysa Małgorzacie 

Gralewskiej, którą wspierać będzie pięcioosobowa rada sołecka w następującym 
składzie: Dominika Puls, Marek Obst, Beata Witwicka-Puhacz, Paulina Banaszek i 
Hubert Gralewski. Spotkania wyborcze w pięciu pozostałych sołectwach – 
Nietoperku, Bobowicku, Kęszycy Leśnej, Pniewie i Jagielniku – odbędą się w innych 
terminach.

Sołectwa są najniższym szczeblem samorządu, a sołtysi łącznikami między 
mieszkańcami wsi i władzami gminy. Mieszkańcy sami decydują o wielu sprawach. 
Organizują rozmaite imprezy oraz sami decydują na co przeznaczyć pieniądze 
z funduszy sołeckich. Burmistrz podkreśla aktywność i zaangażowanie mieszkań-
ców wsi z naszej gminy w rozwój rodzinnych miejscowości. 

- Przykładem są prężnie działające jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, rozmaite 
stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. Serdecznie Wam za to dziękuję – mówił 
burmistrz Remigiusz Lorenz.
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W jednostkach Ochotniczej Straży Pożar-
nej w naszej gminie rozpoczęły się zebrania 
sprawozdawcze za 2022 r.  Jako pierwsi miniony 
rok podsumowali druhowie z Kurska i Kęszy-
cy Leśnej. Gratulacje i podziękowania złożył 
im burmistrz Remigiusz Lorenz.

Gratulacje i podziękowania złożyli ochot-
nikom z Kęszycy Leśnej także obecni na spot-
kaniu: Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej mł. bryg. Marek Koperwas, 
Komendant Gminny OSP Dariusz Surma 
i Mieczysław Witczak z Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP.  Bardzo miłym akcentem obu zebrań 
były kwiaty i okolicznościowe statuetki, wrę-
czone przez strażaków z Kurska i Kęszycy Leś-
nej  dh.  Barbarze Sułkowskiej  i  dh.  M. 
Witczakowi, którzy pracują w ratuszu od lat 
wspierają jednostki OSP z naszej gminy.   .

W gminie działa siedem jednostek OSP. 
Burmistrz zaznaczył, że strażacy narażają własne 
zdrowie ratując mienie i niejednokrotnie tak-
że życie o�ar pożarów, wypadków drogowych 

i innych niebezpiecznych zdarzeń. Razem z Ko-
łami Gospodyń Wiejskich i lokalnymi sto-
warzyszeniami,  są także zaczynem życia 
społecznego w rodzinnych miejscowościach 
oraz chętnie pomagają władzom gminy pod-
czas rozmaitych wydarzeń. Jako przykład wspar-
cia ze strony gminy dla strażaków-ochotników 
R. Lorenz podaje swój autorski projekt odnowie-
nia strażackiej �oty. 

– W ostatnich latach do jednostek w Obrzy-
cach i Bukowcu tra�ły nowe pojazdy, a kolejny 
już niebawem otrzymają druhowie z Wyszano-
wa. Zawsze możecie liczyć na moje wsparcie – 
zapewniał R. Lorenz.

W pozostałych jednostkach OSP spotkania 
sprawozdawcze odbędą się w lutym i marcu.

Podczas zebrania w sali wiejskiej w Kursku 
miejscowi jednogłośnie zatwierdzili sprawoz-
danie z działalności i rozliczenie �nansowe 
za 2022 r., po czym wysłuchali gratulacji i po-
dziękowań, złożonych im m.in. przez burmis-
trza Remigiusza Lorenza, który jest prezesem 
straży ochotniczej w naszej gminie i zasiada 
w Prezydium Powiatowym ZOSP RP. Podobnie 
wyglądało spotkanie, które odbyło się tydzień 
później w remizie OSP w Kęszycy Leśnej. Po 
przyjęciu sprawozdań burmistrz podziękował 
strażakom za trudną i częstokroć niebezpieczną 

służbę oraz bardzo aktywną działalność na 
rzecz mieszkańców sołectw i gminy.     . 
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Rewitalizacja cmentarza w Obrzycach była tematem spotkania 
burmistrza Remigiusza Lorenza z burmistrzem Charlottenburg-
Wilmersdorf  Kirstin Bauch. – Jednym z celów projektu będzie aktywi-
zacja i współpraca młodzieży z naszych miast – zaznacza R. Lorenz.

Międzyrzecz od lat współpracuje z dzielnicą Berlina Charlotten-
burg-Wilmersdorf. Ostatnią odsłoną partnerskich kontaktów było 
spotkanie, które odbyło się  6 lutego w zabytkowym ratuszu w 

Charlottenburg-Wilmersdorf.  Oprócz K. Bauch i R. Lorenza wzięli w nim udział 
m.in. dyrektor Euroregionu Pro Europa Viadrina Krzysztof Szydłak, dyrektor 
Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego 
Roman Bąk, dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-
Lewy i inspektor Wydzału Spraw Społecznych w międzyrzeckim ratuszu Ewa 
Walkowska.  

- Tematem spotkania była rewitalizacja cmentarza przy Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz znajdującej się w tej placówce izby pamięci. 
Inicjatywa wyszła ze strony naszych niemieckich partnerów. Obrzycki szpital 
podlega wprawdzie urzędowi marszałkowskiemu, ale podczas spotkania 
pani burmistrz Kirstin Bauch podkreślała, że w projekcie powinna uczestni-
czyć także, na której terenie znajduje się ta placówka. Całkowicie się z tym 
zgadzam – mówi R. Lorenz. Burmistrz podkreśla, że celem projektu jest 
aktywizacja lokalnych społeczności. – Myślę między innymi o współpracy 
rad młodzieżowych z obu miast. Młodzieżowi radni z Berlina i Międzyrzecza 
razem z uczniami technikum rolniczego w Bobowicku mogliby wspólnie 
przygotować koncepcję rewitalizacji tych miejsc.                   .

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że projekt współpracy między 
dzielnicą Charlottenbur-Wilmersdorf, władzami samorządowymi wo-
jewództwa, Euroregionem Pro Europa Viadrina i gminą Międzyrzecz 
mają przygotować władze naszego miasta. Obrzycki cmentarz i izba pa-
mięci to szczególne miejsca na historyczno-kulturowej mapie miasta. 
Podczas Drugiej Wojny Światowej w ramach zbrodniczej akcji T4 personel 
szpitala zamordował około 10 tys. niepełnosprawnych pacjentów 
(przede wszystkim Niemców), przywiezionych do Obrzyc z innych za-
kładów psychiatrycznych znajdujących się na terenie Trzeciej Rzeszy.

Historia połączy młodzież

Uczestnicy spotkania w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf.



Większość autorów to uczniowie międzyrzeckich szkół. Podczas spotkania w 
bibliotece każdy z nich otrzymał autorskie tomiki i ufundowane przez władze miasta 
drobne upominki Swój udział w wydaniu zbioru miał też zespół redakcyjny w 
składzie Aleksandra Biela, Agata Dawidowicz, Małgorzata Matczak, Iwona 
Paszkowska i Karolina Pawełczak. 

W bibliotece miejskiej odbyła się promocja wydanego ostatnio przez miasto zbioru opowiadań z cyklu 
„Z międzyrzeckiej szu�ady". Ich autorami są mieszkańcy gminy Międzyrzecz. Uczestników spotkania przywitali 
pomysłodawca cyklu Leszek Utrata oraz kierowniczka Wydziału Spraw Społecznych w międzyrzeckim ratuszu 
Sylwia Najderek. Pogratulowali autorom ich literackich uzdolnień i podziękowali za dokonania, którymi zechcieli 
podzielić się z Czytelnikami. „Większość opowiadań osadzonych jest w realiach naszego miasta. Odnajdujemy w nich 
zamek, ławeczkę z rzeźbą założyciela muzeum Alfa Kowalskiego. Pozostając pod ich wrażeniem,  zapraszam Mieszkańców do lektury – napisał w słowie wstępnym bur-
mistrz Remigiusz Lorenz.  To kolejny, szósty już tomik z cyklu „Z międzyrzeckiej szu�ady". Autorami opublikowanych w nim opowiadań są Wiktoria Dejewska („Najgorszy 

Scenariusz"), Zo�a Drabińska („Koło Ratunkowe"), Nikola Ignatowicz („Przygoda 
na zamku"), Małgorzata Kozielska („Międzyrzecka Mała Kompania"), Wojciech 
Mrozek („Josef"), Zo�a Rojek („Tory"), Antonina Zamorska („Grzybnicy"), Robert 
Kubiszewski („Elfriede, która zniknęła) i Leszek Utrata („Kamil i Kamila, czyli o 
(nie)brzydkim kaczątku"). 

Tomik został s�nansowany przez władze miasta. Wydany został w niskim 
nakładzie, dlatego nie kupimy go w księgarniach. Zainteresowani mogą go 
wypożyczyć w międzyrzeckiej bibliotece. – Promujemy też literackie dokonania 
poetów z naszej gminy. Od kilku lat wydajemy cieszące się dużym zainteresowaniem 
tomiki z ich wierszami – dodaje R. Lorenz.
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Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu przygotowuje  uroczystość z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego dla par, które w roku 1973 zawarły związek małżeński. Uroczystość 
odbędzie się we wrześniu. W związku z powyższym prosimy o osobiste przybycie do 
Urzędu Stanu Cywilnego obydwu małżonków  w celu zadeklarowania swojego udziału 
w uroczystości. (USC mieścić się w pokoju nr 102 na parterze Urzędu Miejskiego). 
Zgłoszenia udziału w uroczystości przyjmowane będą do końca kwietnia 2023 r.

Do 28 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia 
udziału w obchodach Złotych Godów

Muzyczna impreza obyła się w so-
botę, 21 stycznia, w gościnnych pro-
gach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. 
Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, jej 
pierwszym akordem było zbiorowe 
siorbanie kisielu przez organizatorów i 
uczestników.  Festiwal prowadzili 
komendantka międzyrzeckiego hufca 
ZHP Agnieszka Maik i jej zastępca 
Adrian Portała, którzy przywitali gości, 
m.in. przez Komendanta Lubuskiej 
Chorągwi ZHP Bartłomieja Walkow-
skiego – oraz podziękowali za pomoc 
w organizacji imprezy dyrektorce MOK 

Ewelinie Izydorczyk-Lewy oraz bur-
mistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi, 
który objął festiwal swoim patronatem, 
a do tego ufundował jedną z głównych 
nagród i upominki dla zwycięzców. 

Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba-
2023" okazał się artystycznym wyda-
rzeniem sezonu na Ziemi Między-
rzeckiej. Gratulacje uczestnikom, zwy-
cięzcom i organizatorom złożył m.in. 
burmistrz Remigiusz Lorenz. – To było 
muzyczne święto radości, młodości i 
braterstwa – komentował R. Lorenz.

Na scenie zaprezentowało się ponad 
200 harcerzy i zuchów z całego regionu. 
Przez kilka godzin nad budynkiem 
ośrodka kultury rozbrzmiewały piosenki 
harcerskie, turystyczne oraz bożo-
narodzeniowe kolędy. Główną nagrodę 
– Grand Prix XIV Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej „Siorba 2023" – wyśpie-
wali harcerze z 4. DSH Watra z Żar. 

W kategorii Piosenki Zuchowej 
Złotego Siorbusia zdobyły Wesołe 
Zuchy z Sulęcina. W kat. Piosenki 
Harcersko-Turystycznej Złota Siorba 
przypadła 16. Witnickiej DH Spec-
trum, a w kat. Piosenki Świąteczno-
Zimowej 4. DSH Watra. 

Na przysłowiowym podium st-

anęli też przedstawiciele organiza-
torów, czyli Hufca Międzyrzecz ZHP. 
W kat. Piosenki Zuchowej Srebrnego 
Siorbusia wyśpiewały zuchy z 22. GZ 
Wesołe Płomyki. Brązowego Sior-
busia w tej kategorii jurorzy przy-
znali ich kolegom i koleżankom z 7. 
GZ Niedźwiedzie Łapki, natomiast w 
kat. Piosenki Harcersko-Turystycznej 
drugie miejsce i Brązową Siorbę 
zdobyli harcerze z 2. DH Iskry.

Artystyczne uzdolnienia zuchów i 
harcerzy oklaskiwał m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który na zakończenie 
złożył też gratulacje i podziękowania 
uczestnikom, organizatorom i zwycięz-
com. - Nasi harcerze bardzo aktywnie 
uczestniczą w życiu społecznym naszej 
gminy, za co raz jeszcze gorąco im 
dziękuję i zapewniam jednocześnie, 
że zawsze mogą liczyć na wsparcie 
ze strony władz gminy – zapewniał.

W harcerskich rytmach 

Pierwszą odsłoną festiwalu było siorbanie kisielu przez 
uczestników.

Areną artystycznej rywalizacji była scena 
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. 

Z szu�ad międzyrzeckich literatów


