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Sportowo  

pożegnać  

stary rok...  

Dom Seniora o�cjalnie otwarty 
W dzień Sylwestra 31 grud-

nia o�cjalnie otwarty został 

Dom Seniora. Budynek byłego 

Ogniska Muzycznego wypełni-

ły tłumy gości, m. in. minister 

Elżbieta Rafalska oraz wojewo-

da Władysław Dajczak. Bur-

mistrz Remigiusz Lorenz życzył 

seniorom zadowolenia i satys-

fakcji z korzystania z wyre-

montowanego na ich potrze-

by budynku. 

Drodzy Seniorzy, przypo-

minamy, że trwa rekrutacja 

uczestników zajęć w Dzien-

nym Domu „Senior+” w Mię-

dzyrzeczu. Nabór potrwa do 

18 stycznia. W Domu Seniora 

osoby 60+ będą mogły m. in. 

rozwijać swoje pasje i zainte-

resowania. 

Bliższe informacje na temat 

Dziennego Domu „Senior+”  

i rekrutacji można uzyskać  

w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy ul. Wojska 

Polskiego 13B (sekretariat, 

pokój 005 na parterze) oraz na 

stronie internetowej  

www.miedzyrzecz.naszops.pl  

i pod numerem telefonu  

95 742 78 27.  

 

c.d. na str. 3.  
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Kupię medale, znaczki pocz-

towe, monety złote, srebr-

ne, stare kartki pocztowe  

i koperty ze znaczkami:  

polskie, rosyjskie  

i niemieckie. 

Tel. 609 110 831 

Skup aut, motorów  

i busów wszystkich marek  

i roczników 

Gotówka i formalności  

od ręki 

tel. 791 545 424 

ODSZKODOWANIA 

TEL. 783743841 

PRACA opieka w Niemczech, 

WYSOKIE zarobki – do 

1650€, tel. 68 422 8111  

Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany j. 

niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 
od zaraz 535 340 311 lub 533 

848 005 lub 730 340 005 

Ocieplanie budynków,  

tel. 881 507 760 

Co było? Wiadomo. Co bę-
dzie? Mniej lub więcej też wiado-
mo. Z mniej znanych faktów 
zastanawiające było podniecanie 
się audycją o Królewskim Mieście 
Międzyrzecz w I programie PR. 
Hm… kto słucha niszowej stacji? 
Słucha się Trojki, RMF, no może 
Radio Zachód. Jedynka? No bez 
przesady. 

3 x M pierwsza i chyba nie 
ostatnia odsłona. Radny w po-
wiecie zrezygnował na korzyść 
mniej znanego. Oszukał wybor-
ców. Po co startował? Wyjaśniał i 
przepraszał (niczym sztubak) w 
prasie wojewódzkiej. Wstyd, 
zwany niegdyś sromotą. 

Po mieście krąży ciekawa 
opinia o jednym z radnych – 
Mruk patrzący w czubki butów. 

Mają ludzie pomysły, ale zapew-
ne coś w tym jest. Kto to zacz? 
Sami się domyślajcie. 

Cieszy zapowiedź budowy 
wschodniej obwodnicy miasta. 
Jeżeli Burmistrzowi uda się tą 
obietnicę spełnić to społeczność 
będzie mu wdzięczna. I wielu się 
pod ten sukces podczepi jak 
gówno do płynącego okrętu. 
Taka jest polityczna proza życia. 

Zmiany w Ratuszu. I nie tylko 
To było do przewidzenia dla 
wnikliwych analityków lokalnego 
rynku. Życie, ekonomia i polityka 
nie znosi próżni. Jak my kombi-
nujemy aby oszukać rządzących 
to jest przestępstwo. Jak oni nas 

oszukują niemalże na każdym 
kroku to nazywa się to polityką. 

Zima jest taka jak jest. Przy-
najmniej u nas. Smog dopadł 
Śląsk, o czym media trąbiły i da-
lej będą. Rządzący zorganizowali 
światowy szczyt klimatyczny w 
Katowicach. To tak jakby konkla-
we przeprowadzić w burdelu. 
Zresztą Prezydent RP rzekł pu-
blicznie, że nie wie skąd się biorą 
zmiany klimatyczne. Żartowniś 
jakowyś. O tym już uczą w szkole 
podstawowej… 

Pixi i Dixi, niegdyś znane sym-
patyczne myszki z kreskówek są 
dziś prześmiewczo przypisane 
do zarabiających ponoć krocie 
dyrektorek w NBP. Co na forach 
piszą na temat ich kompetencji 
w �rmie narodowej, jaką jest NBP 
godne jest odnotowania ale 
cenzura obyczajowa nie pozwa-
la. 

Premier zwany pieszczotliwie 
imieniem �kcyjnego bohatera 
bajki Carla Collodiego jest nieste-
ty realnym Prezesem Rady Mini-
strów. I on właśnie robi wicemi-
nistrem kontrowersyjnego, na-
wet dla wielu z PiS, narodowca. 
Poczytałem na wielu portalach o 
zasługach i przeciwnościach 
tegoż pana. Znając rekomenda-
cję Premiera – Czarno to widzę 
za jakiś czas. 

Decyzją Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości nasz kraj 
ma zapłacić równowartość po-

nad 16 tys. euro dla każdej z 
rodzin, które zaskarżyły ekshu-
mację zwłok z katastrofy smo-
leńskiej. Rząd zapłaci z naszych 
pieniędzy. Powinien z własnej 
kieszeni uczynić to zlecający 
prokurator. Zlecający politycz-
nie, bo wcześniejsze „wykopki” 
nic nie wniosły do sprawy. Do-
bra zmiana…  Dojna dla dalej 
działającej podkomisji szukają-
cej wybuchu na siłę. I tak można 
mnożyć idiotyzmy rządzących 
prawie w nieskończoność. Tajne 
rozprawy sądowe z uczestnic-
twem specjalistki od broszek, a 
dotyczące prostego wypadku 
drogowego. Kpina z narodu w 
całej krasie. Zgodnie z prawem. 

Wracając do miejskiego po-
dwórka, to po cichu liczę na 
wielokrotnie opisywaną przeze 
mnie ławeczkę, aby przyciągała 
spacerujących wzorem innych 
miast. Sąsiedni Sulęcin ma oka-

załą fontannę w centrum i rower 
na piedestale. Ma wspaniały 
park w centrum i kapliczkę w 
miejskiej zabudowie. A Między-
rzecz? Ma obskurną fontannę, 
ciągle połamane barierki na 
centralnym skrzyżowaniu. Ma 
przeciwatomowy schron w po-
staci miejskiego sracza, też w 
centrum. I ma wiele pomysłów 
w głowach radnych. W Ośnie 
Lubuskim radni zadbali o senio-
rów, fundując im bezpłatne 
szczepienia przeciw grypie. 
Stosowne hasło niegdyś komuś 
podsunąłem… Co przed nami? 
Zobaczymy. Tematów zapewne 
nie zabraknie. 

Rok za nami i przed nami 

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. 

zatrudni spawaczy MAG i 

TIG. Praca w Niemczech przy 

granicy (długoterminowa).  

CV na e-mail:  

biuro@stahlmont.eu,  

Tel.: 607 515 155  
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Dom Seniora o�cjalnie otwarty 
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Chcesz być zdrowy? 

Sprawdź jakim drewnem palisz ! 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są odpady powstające w produkcji przemysło-

wej: trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych 

różnego rodzaju zużyte elementy drewniane. Wiele z tych odpadów stanowi drewno 

zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, 

są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru.  

 

Spalanie takich śmieci w domowych piecach tworzy dym, który nie tylko wydziela nie-

przyjemny zapach, ale także zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich, tlen-

kiem węgla i tlenkami azotu. Z kolei to skażone powietrze szkodzi ludzkiemu zdrowiu 

i zatruwa środowisko naturalne. Jeżeli kogoś nie przekonuje fakt, że przy spalaniu ta-

kiego zanieczyszczonego drewna i śmieci niszczy swoja instalacje to niech argumentem 

będzie fakt nieodwracalnych skutków zdrowotnych dla nas samych, naszych dzieci 

wnuków i sąsiadów.  

Apelujemy o nie spalanie odpadów w tym zanieczyszczonego drewna w kotłach 
nieprzystosowanych do tego celu. 

MOŻEMY SPRAWIĆ, ABY W MIĘDZYRZECZU ODDYCHAŁO SIĘ LEPIEJ  
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Kolarska pasja 

Mało kto wie, że Tadeusz 
Jasionek (wybrany został 21 
listopada 2018 r. decyzją  Rady 
Powiatu w Międzyrzeczu jej 
przewodniczącym) jest od 
wielu lat entuzjastą kolarstwa. 
W latach 70- i 80-tych był za-
wodnikiem uprawiającym tą 
dyscyplinę wyczynowo,  m. in. 
w klubach: Stomil – Bełchatów 
i Morena – Sieraków. Pełnił 
również kilka funkcji społecz-
nie na szczeblu lokalnym i 
krajowym, Był m.in. sekreta-
rzem Zarządu Polskiego 

Związku Kolarskiego (siedziba 
w Pruszkowie). 

Od ponad 8 lat pełni funk-
cję Prezesa Lubuskiego Związ-
ku Kolarskiego i jednocześnie 
uprawia kolarstwo. Obecnie 
raczej dla zdrowia i satysfakcji 
osobistej. W 2018 r. przejechał 
na rowerze ponad 12 tys. km i 
wziął udział w 55 wyścigach w 
kraju i za granicą. Wielokrotnie 
wygrywając wyścigi w swojej 
kategorii wiekowej. Był także 
Mistrzem Polski kategorii Ma-
sters.  

Ostatnio wziął udział w 
wyścigu swojego życia (jak 
sam powiedział) w Dubaju w 
Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich startując tam w wy-
ścigu o Puchar Świata będące-
go jednocześnie jedną z elimi-
nacji do Mistrzostw Świata 
kolarzy Masters, które w 2019 
r., które odbędą się we wrze-
śniu w Poznaniu. 

 Jednak aby w takich mi-
strzostwach wystartować trze-
ba się do nich zakwali�kować. 
Właśnie w Dubaju Tadeusz 
Jasionek zdobył takie kwali�-
kacje zajmując w swojej kate-
gorii wiekowej - III miejsce. Jak 
wspomniał, nigdy mu się nie 
marzyło żeby wystartować w 
tak prestiżowym wyścigu i na 
dodatek w takim miejscu. Wy-
ścig rozgrywany był na dystan-
sie 94 km na całkowicie wyłą-
czonych z ruchu kołowego 
autostradach (co w Polsce jest 
wręcz nie do pomyślenia) i 
przebiegał od toru wyścigo-
wego Formuły 1 do centrum 
miasta, wokół najwyższych 
budynków świata, po czym 
kolarze wyjechali na otwartą 
pustynię, żeby ponownie wró-
cić i �niszować na torze wyści-
gowym F-1. W wyścigu wystar-
towało blisko 1,5 tys. zawodni-

ków z całego świata w 
podziale na kategorie 
wiekowe i dystanse w 
zależności od możliwości 
i umiejętności zawodni-
ków.  

Jedynym mankamen-
tem przed startem była 
wysoka temperatura dla 
zawodników z poza Afry-
ki, ale i z tym organizato-
rzy sobie poradzili. Start 
nastąpił bardzo wcześnie 
rano , gdzie jeszcze było 
dosłownie ciemno, a tem-
peratura wynosiła już ok. 
20°C. W dzień dochodziła 
do 35°C.  

- Znakomicie przygoto-

wana impreza z wieloma 

dodatkowymi atrakcjami, 

a samo wejście na podium 

w tak prestiżowym wyści-

gu to ukoronowanie karie-

ry moich marzeń - powie-
dział Tadeusz Jasionek.  - 
W tym dniu czułem się 

znakomicie i tylko udział w 

kraksie na 25 km przed metą 

pozbawił mnie szans walki o 

najwyższy stopień podium. 

Przeciętna prędkość na całym 
dystansie przejechana przez 
Tadeusza to blisko 44 km/h, co 
też świadczy o poziomie jego 
wytrenowania i kondycji. 

Poza sportem jest aktyw-
nym samorządowcem, bo-
wiem w latach 1996-203 był 
radnym Gminy Przytoczna, a 
w latach 2003-2010 wójtem 
tej gminy. 

 
LECH MALINOWSKI 
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Usługi koparko-ładowarką 

i wywrotką  

do 12 ton 

Gracjan Handszuh Tel. 732 677 598 

Gala Sportu Dowództwa Generalnego  
Rodzajów Sił Zbrojnych 1 Odbyła się w Międzyrzeckim 

Ośrodku Kultury 19 grudnia. Było to 
roczne podsumowanie sportowego 
wysiłku i sukcesów DGRSZ grupy 
pierwszej. Grupy, w której żołnierze 
11 Dywizji Kawalerii Pancernej wio-
dą prymat. W rupie tej są również 
sportowcy z 6 Brygady Powietrzno-
desantowej z Krakowa, 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich z Rzeszo-
wa, 1 pułku saperów z Brzegu, 5 
pułku chemicznego z Tarnowskich 
Gór oraz Komendy Poligonów Ża-
gań i Wędrzyn. 

Spotkanie otworzył gospodarz 
miasta Remigiusz Lorenz, burmistrz 
Międzyrzecza. Szef Oddziału Wycho-
wania Fizycznego i Sportu DGRSZ – 
płk Tomasz Bartkowiak podkreślił, 
że zdobycie tytułu mistrzowskiego 
po raz ósmy z rzędu jest  sukcesem, 
który w skali Sił Zbrojnych jest ewe-
nementem. 

Mjr Tomasz Siemion, szef sekcji 
wychowania �zycznego i sportu 
Czarnej Dywizji, wspomagając się 
pokazem multimedialnym podsu-
mował wyniki poszczególnych dys-
cyplin Mistrzostw Wojska Polskiego 
w tym roku. Dorobek imponujący, 
bowiem reprezentanci grupy zdoby-
li w sumie osiemdziesiąt siedem 
medali, z czego aż trzydzieści dzie-
więć złotych.. Dwadzieścia sześć 
razy wywalczyli srebro oraz dwa-
dzieścia dwa razy zdobywali brąz. 
Na sukces zapracowali również tre-
nerzy i kierownicy grup oraz dowód-
cy różnych szczebli. Im także zostały 
złożone podziękowania. 

Pamiątkowe medale, długopisy 
Parkera ze stosownym wygrawero-
wanym podziękowaniem, statuetki i 
puchary wręczali: d-ca 11 DKPanc 

gen. dyw. Stanisław Czosnek, gen 
bryg. dr Dariusz Parulak – z-ca d-cy 
11DKPanc., gen. bryg. dr Robert Ko-
sowski, płk Tomasz Barkowiak, bur-
mistrz Międzyrzecza  Remigiusz Lo-
renz, st. bryg. Marek Harkot – Komen-
dant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu, 
st. kpt. Waldemar Konieczny – Ko-
mendant Powiatowy PSP w Sulęcinie i 
ppłk Arkadiusz Tomczak – dyrektor 
Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. 

Wspólna fotogra�a, strzelające kon-
fetti i charakterystyczna muzyka dla 
zwycięzców zakończyły część o�cjalną. 

Artystyczną okrasą tegorocznej gali 
sportu były występy kabaretowe oraz 
instrumentalne. Kunszt muzyczny za-
prezentował Marcin Pesos Stacho-
wiak, jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych klubowych saksofonistów w Pol-
sce, zaś doskonały kabaret Łowcy. B w 
nowym repertuarze. 

 
TEKST I FOT.  

LECH MALINOWSKI 

Opłatek w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

OPS, rodzice, opiekunowie i przyjacie-
le ŚDS. 

Przygotowane wigilijne potrawy 
pobłogosławił modlitwą ks. kan. Paweł 
Tokarczyk. Były oczywiście wzajemne 
składane życzenia i dzielenie się opłat-
kiem. Zgodnie z tradycją. Serwowane 
potrawy także były tradycyjne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
ma integrować jego uczestników. I tak 
tam jest od zawsze. Ale w tym szcze-
gólnym dniu ta integracja miała wy-
miar uroczysty i niezwykle serdeczny. 

 
TEKST I FOT.  

LECH MALINOWSKI 

Kolacja wigilijna, nieco przyspieszo-
na z wiadomych względów, odbyła się 
19 grudnia w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Międzyrzeczu. Przyby-
łych gości przywitała w progach pla-
cówki serdecznie Katarzyna Nyczak-  
-Walaszek – kierownik placówki. 

Wśród gości byli m.in. Zo�a Plewa, 
wicestarosta powiatu międzyrzeckie-
go, Anna Sawka – sekretarz UMiG w 
Międzyrzeczu, Grzegorz Rydzanicz – 
dyrektor MOSiW, Andrzej Chmielew-
ski – wiceprzewodniczący RM, Beata 
Figiel i Adam Kuźnicki – pracownicy 
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III i IV Sesja Rady Powiatu 

17 grudnia w sali konferen-

cyjnej starostwa odbyła się 

przedostatnia sesja w tym ro-

ku. Obecnych było 16 radnych. 

Obrady prowadził Tadeusz 
Jasionek – przewodniczący 

rady. 

Pierwszym zaskoczeniem 

było zaprzysiężenie nowego 

radnego. Został nim Rafał 
Smejlis. Wszedł w miejsce 

Kazimierza Antonowcza, 

który zrezygnował z mandatu 

radnego po miesięcznym za-

siadaniu w radzie (wg później-

szych oświadczeń – Nie chciał 

był manipulowanym). 

W tym miejscu rodzi się 

zasadne pytania: – Dlaczego 

zrezygnował? Obowiązki go 

przerosły? Zaufało mu 772 

wyborców, których zawiódł 

czy oszukał? Pytania w kulua-

rach były różne. Z uwagi na 

powagę i cenzurę językową – 

pominę. Wszystko zgodnie z 

literą prawa. Ale czy uczciwe? 

Na to pytanie niech sobie każ-

dy sam odpowie. Starował z 

listy 3xM.  Nowo zaprzysiężony 

radny uzyskał 359 głosów. Kim 

jest? W tej chwili nie istotne. 

Po owocach pracy go pozna-

ny. 

Wybrano komisje i ich prze-

wodniczących. Komisja Budże-

tu i Infrastruktury Gospodar-

czej – Zbigniew Świątek, Ko-

misja Infrastruktury Społecznej 

– Tadeusz Jarmoliński, Komi-

sja Edukacji, Kultury i Sportu – 

Halina Banaszkiewicz, Komi-

sja Rewizyjna – Michał Kowa-
lewski, Komisja Skarg, Wnio-

sków i Petycjo – Jerzy Gądek. 

Zaproponowane uchwały 

w większości zostały uchwalo-

ne jednogłośnie. Jednak sporo 

emocji wywołało wystąpienie 

T. Jarmolińskiego, który za-

proponował zwiększenie wy-

datków o 75.400 zł na współ-

pracę z organizacjami pozarzą-

dowymi i podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku 

publicznego ma 2019 r. Zripo-

stował natychmiast J. Gądek – 

Jestem za całym sercem, ale 

skąd na to wziąć pieniądze? 

Komu zabrać? Nie uzyskał od-

powiedzi. Rzeczą oczywistą 

jest, aby wnioskodawca uza-

sadnił swoją propozycję i tak 

się stało, jednak źródeł Dnan-

sowanie nie podał. To zakrawa 

na populizm wg opinii wielu 

obserwatorów sesji jak i wśród 

radnych. Ostatecznie popraw-

ka została przegłosowana. 

Problem zrzucony zapewne 

zostanie na skarbnika i komisję 

budżetową. 

Więcej emocji wywołała 

dyskusja dotycząca dalszych 

losów szpitala. W żywiołowej 

wymianie zdań, co niektórzy 

radni próbowali dowiedzieć 

się co planują kandydaci na 

stanowisko prezesa zarządu 

szpitala. Chcieli aby na specjal-

nej sesji konkretnie to przed-

stawili. Nic bardziej błędnego. 

Konkurs ofert rządzi się swymi 

prawami. Szpital jest spółką 

prawa handlowego i pewne 

rzeczy nie mogą ujrzeć światła 

dziennego przed rozstrzygnię-

ciem. Nowy prezes zanim się 

zapozna z realiami potrzebuje 

na to czasu. Bardzo przytom-

nie zareagował radny Dariusz 
Orzeszko, który o tym meryto-

rycznie przypomniał. Ostatecz-

nie zdecydowano, że sesja 

poświęcona szpitalowi z udzia-

łem nowego prezesa, przed-

stawicieli personelu medycz-

nego każdego szczebla zosta-

nie przeprowadzona w poło-

wie stycznia.  

 

Ostatnia, IV sesja w 2018 r 

odbyła się 28 grudnia. Doty-

czyła uchwalenia budżetu, 

jednak nie wszystko poszło 

„gładko”. Obecni byli wszyscy 

radni. Budżet, jak słusznie nie-

co później wyjaśnił Grzegorz 
Gabryelski, jest efektem kom-

promisu i nie jest doskonały. W 

tym miejscu przypomnę, że 

pole manewru radnych jest 

zawężone do ok. 20% budże-

tu, ponieważ pozostała znacz-

na część to środki Dnansowe 

tzw. znaczone, czyli przezna-

czone prze ministerstwo na 

konkretne cele.  Jak przebiega-

ła sesja można obejrzeć i wy-

słuchać na stronie starostwa. 

Radny Jerzy Gądek zapro-

ponował przyznanie dla swej 

Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji niewielką kwotę na 

zabezpieczenie ewentualnych 

prac prawników spoza staro-

stwa. Po dyskusji przyjęto wa-

riant przyznania takich środ-

ków o ile okażą się niezbędne 

przez zarząd w ramach swych 

kompetencji. 

Radna Halina Banaszkie-
wicz wyraziła zdziwienie, że 

brak w programie sesji punktu 

dotyczącego Zapytań i inter-

pelacji, Prowadzący sesje prze-

wodniczący Tadeusz Jasio-
nek, wyjaśnił, że zmieniły się 

przepisy, aczkolwiek wiele 

samorządów jeszcze to stosu-

je. 

Zgodnie z nową ustawą w 

ciągu 14 dni należy udzielić 

odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania radnych. Do tego 

m.in. doszedł nakaz publiko-

wania ich w BIP. Te ustawowe 

wymogi mają stosować, wy-

brani w jesiennych wyborach, 

nowi włodarze. I choć za zanie-

chania z tym związane nie 

będzie grozić żadna sankcja, 

to nowa regulacja i tak namie-

sza w statucie, który należy 

zmienić. Kuriozum jest brak 

sankcji za przekroczenie termi-

nu odpowiedzi. Prawo malo-

wane zwane przez prawników 

czyli kolejny dowód na fakt 

legislacyjnego bubla w wyda-

niu Sejmu RP. 

Podczas sesji był też pe-

wien zgrzyt. Radny Tomasz 
Jarmoliński, podczas dyskusji 

nad budżetem nazwał prze-

ciwników opozycją. W tym 

miejscu zwyczajnie „zagalopo-

wał się”. Riposta radnego Je-
rzego Gądka była natychmia-

stowa – Proszę nie nazywać nas 

opozycją, ponieważ odmien-

ność zdań jest wskazana i wszy-

scy pracujemy dla dobra powia-

tu. I słusznie doczekał się prze-

prosin ze strony swego przed-

mówcy. Jednak wymiana słow-

nych ciosów między obu pa-

nami przemiennie trwała. Te-

go nie zdzierżył prowadzący 

obrady i odebrał głos  radne-

mu J. Gądkowi. Ten bardzo 

przytomnie zauważył, że prze-

wodniczący nie ma takiego 

prawa.  

Powinien zwrócić uwagę, 

że mówi nie na temat, potem 

ograniczyć czas wypowiedzi a 

w konsekwencji zabrać głos. 

Wyłączyć (jak w sejmie) mikro-

fonu nie można. Zresztą z po-

sługiwaniem się mikrofonem 

są problemy. Radni nie mają 

zwyczaju go bliżej przyciągnąć 

do siebie, w efekcie wyginają 

się jak pałąki od wiadra za sto-

łem, a i głos docierający do 

mikrofonu jest słaby. 

Bardzo trafna była uwaga 

Jerzego Gądka odnośnie bu-

dowy obwodnicy Trzeciela, 

która może pogrążyć powiat. 

Osobiście pamiętam jakie były 

plany. Po drodze okazało się, 

że kasę za nadzór nad inwesty-

cją musi wydać powiat. I to 

wcale nie małą. Do tematu 

powrócę. Bo warto z uwagi na 

koszty i sens inwestycji. 

Ostatecznie doszło do gło-

sowań. W pierwszej kolejności 

za autopoprawkami: 13 za, 3 

przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Za budżetem – 10 za, przeciw 

– 4, wstrzymujące się – 3. Ze-

brani na sali odetchnęli z ulgą. 

Prowadzący sesje poinfor-

mował o powstałych dwóch 

Klubach Radnych. „Porozumie-

nie dla powiatu” – Tomasz 
Jarmoliński – przewodniczą-

cy, Rafał Smejlis – zastępca, 

Tadeusz Jasionek i Zbigniew 
Świątek. „Powiat dla miesz-

kańców” – Halina Banaszkie-
wicz – przewodnicząca, 

Krzysztof Marzec, Maciej 
Zawidzki, Agata Smoleń, 

Jerzy Gądek, Piotr Barski, 
Michał Kowalewski i Rado-
sław Lorenz. 

Sesję zakończono tym ra-

zem bez lamki szampana i 

życzeń składanych osobiście 

przez włodarzy powiatu. 

 
TEKST I FOT L. MALINOWSKI 

Radny J. Gądek podczas dyskusji  

Radny R. Smejlis  

składa ślubowanie  
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Byłem w Pakistanie (2) 

Dobrze, że nie zabrałem z 
Polski zegarka bo na nic by się 
zdał. Umawianie się na kon-
kretną godzinę to trochę jak 
ruletka. Postawisz na czarne, a 
kulka wskaże na czerwone. 
Ustaliłeś 18 przyjeżdżają o 20. 
Taki kraj. W końcu są. Pastor z 
rodziną przyjechali po nas, a 
odstrzeleni jak na wesele. Na-
wet chłopcy mają pomalowa-
ne oczy nie wspominając o 
mocnym makijażu dziewczy-
nek.  

Dojeżdżamy. Z daleka sły-
chać muzykę, widać blask 
świateł. Wchodzimy. Co tu się 
dzieje!? Jesteśmy jakby gwiaz-
dami. Wyobrażacie sobie Bol-
lywood? Tak to właśnie wyglą-
dało. Płatki róż rzucane pod 
nogi, aplauz publiczności, ka-
mery, dron, błyski aparatów. 
Atmosfera jak przed walką 

wrestlingu. Brakuje tylko rin-
gu. Nawet przedstawianie nas 
wygląda jak wywoływanie 
zawodników! Wszyscy się cie-
szą, śpiewają, biją brawa. 

Wchodzimy na scenę i za-
czyna się show. Festiwal w 
Opolu to nędzna studniówko-
wa impreza. My tu mamy wrę-
czenie Oscarów! Po wielogo-
dzinnych przemowach i przed-
stawieniach w końcu kazanie 
Pastora Ronniego Kołodziej-
skiego. Zbliża się północ. Plan 
krucjaty i wszystkie pozwole-
nia były do 23. Modlitwy jed-
nak dalej trwają. Nasz gospo-
darz powoli, acz stanowczo 
zaczyna wypraszać wiernych 
ze sceny. 

Dobra. Koniec imprezy. 
Wsiadamy tempem do auta 
poganiani przez ochroniarzy. 
Usadowiliśmy się wygodnie a 

tu zonk. Drzwi się nie chcą 
zamknąć. Po prostu nie zamy-
kają się. Wygląda to tak jakby 
wsadzili nas do puszki na środ-
ku placu i ustawili z nas ideal-
ny cel, żeby zrobić sobie 
duuuuży durszlak. Po chwili 
obok nas Pakistańczycy zaczy-
nają się szarpać. Sytuacja jest 
bardziej niż napięta. Chcą się 
bić. Krzyczą na siebie. Rzucają 
się jak koguty. A drzwi dalej 
otwarte. Na nic zdają się ta-
jemniczo wyglądające napra-
wy. Nagle ktoś przynosi bre-
chę, wygina próg i ruszamy. 

Ruszamy drogami-nie dro-
gami w sam środek dzielnicy. 
Przed nami na motorach jadą 
ochroniarze i sprawdzają dro-
gę. Nagle stop. Nie możemy 
tędy jechać. Musimy się wyco-
fać. Nie ma gdzie zawrócić. 
Jest tak wąsko, że nawet nasz 

doskonały kierowca ma pro-
blem z omijaniem przeszkód. 
Nic nie widać. Latarni brak. 

Wjeżdżamy w kolejna ulicz-
kę i znowu cofka. W połowie 
drogi stoi osioł, po prawej tuk- 
 -tuk a po lewej jakaś przycze-
pa. Trochę nerwowo się robi. 
Różne rzeczy do głowy przy-
chodzą. Oj różne. Próbujemy 
po raz trzeci. W końcu chyba 
się uda. Jedziemy jakby kory-
tem wyschniętej rzeki tyle, że 
w środku miasta. Co tu się 
dzieje?! 

Zatrzymujemy się i wcho-
dzimy do kolejnego domo-
stwa. Witają nas kwiatami, 
chrześcijańskimi pozdrowie-
niami. Wiecie co, nawet jak nie 
znasz języka to czujesz to co 
oni czuja. Jednego Ducha ma-
my. Alleluja! 

Po wejściu do środka zapra-
szają nas do sypialni. Najpierw 
siadamy na tapczanie, ale już 
po chwili proszą o ściągnięcie 
butów i zapraszają nas żeby-
śmy usiedli czy też nawet poło-
żyli się na ich małżeńskim łożu! 
Gdzie? Nie do końca jesteśmy 
pewni czy dobrze zrozumieli-
śmy! Sprawa wyjaśnia się po 
chwili. Otóż zaprosili nas „do 
stołu”. Tak, to był najwyższy 
stopień gościny. 

Po kilku dniach emocjonu-
jących spotkań zaczynamy 
prowadzić zwykłe misyjne 
spotkania i odwiedziny. Na 
początek jedziemy do 5 chrze-
ścijańskich rodzin, które miesz-
kają w całkowicie muzułmań-
skim sąsiedztwie. Zaczynamy 
od posiłku. Przyzwyczailiśmy 
się już do wspólnego obiadu 
na małżeńskim łożu. Wróć. 
Chodź zawsze mam jakieś 
opory, żeby siadać i jeść na 
czyimś posłaniu. Jednak 
wszystko to rekompensuje 
przepyszne jedzenie. 

Do roboty zatem, a tu cud 
za cudem. Bóle znikają, niedo-
widzący widzą. Niespodziewa-
nie przyprowadzają dziew-
czynkę, która nie słyszy, a mó-
wi tyko „mama i tata”. Pierwsza 
modlitwa. Potem druga. Pyta-
my się czy słyszy, czy potra� 
coś powiedzieć. Pokazuje bar-
dziej niż mówi. Cóż. Niby Ok 
ale Ronniemu nie daje to spo-
koju. Mówi do dziecka: „say 
Ronnie!” Odchodzące już od 
nas dziecko obraca się i mówi 
Ronnie !!! Mówi i słyszy!!! Takie-
go cudu nie widziałem jeszcze! 
Niesamowite! Chwała Panu. 
Wracamy do hotelu nie mogąc 
ochłonąć z emocji… 

SEBASTIAN HERZOG 

Złóż wniosek o nadanie 

wyróżnienia  
„Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” 

 

Burmistrz Międzyrzecza informuje o możliwości 
składania wniosków o nadanie wyróżnienia  

„Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”. 
 
Zgodnie z § 3 Regulaminu oraz kryteriów w sprawie trybu 

nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” 
prawo do składania wniosków mają: 
♦ Burmistrz Międzyrzecza, 
♦ organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie 

gminy Międzyrzecz, 
♦ grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób, 
♦ Komisje Rady Miejskiej. 

 
Wyróżnienie nadawane jest za wybitne osiągnięcia we 

wszystkich możliwych dziedzinach  rozwoju, popularyzacji 
wiedzy o gminie i jej historii, których działalność przyczyniła 
się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społeczne-
go, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu. 

Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i 
cudzoziemcom,  jako wyróżnienie indywidualne. Wyróżnienie 
może być nadane zarówno za działalność długotrwałą, jak też 
za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu. 

Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 
marca 2019 r. w sekretariacie pok. 201 , ul. Rynek 1 66-300 Mię-
dzyrzecz. Wnioski należy kierować do Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu. 

 
Wnioski można pobrać: 

♦ - na stronie www.miedzyrzecz.pl (zakładka Mieszkaniec), 
♦ - w  Wydziale Spraw Społecznych, ul. Rynek 1, pok.103. 
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VII Świąteczny Koncert dla Rodzin 
wództwa Lubuskiego Elżbiety 
Anny Polak. 

Następnie osobiście podzię-
kowałem instytucjom za ufun-
dowanie łakoci: dla wykonaw-
ców: Wojewodzie L;ubuskiemu, 
Powiatowi Międzyrzeckiego, 
UMiG Międzyrzecz, portalowi 
internetowemu Ziemia Między-
rzecka i Kantorowi Wymiany 
Walut - Maria Bobińska. Patro-
nat medialny objęli: TVP3 Go-
rzów Wlkp. Radio Zachód, Por-
tal Ziemia Międzyrzecka. 

Koncert wspomogli uzdol-
nieni muzycznie uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu, którzy 
wspomagani przez nauczycieli 
szkoły muzycznej: Urszulę Su-
checką (Zet), Michała Suchec-
kiego (klarnet) i niżej podpisa-
nego w stroju Mikołaja (gitara) 
rozpoczęli kolędami „Cicha 
noc” i „Gdy śliczna Panna” 

Następnie Filip Rzeźnicki i 
Kacper Majewski w duecie na 
saksofonach wykonali kolędę 
„Dzisiaj w Betlejem”. Był to 
piękny i udany debiut duetu 
instrumentów dętych drewnia-
nych. Nadia Furmanek zagrała 
„Dzisiaj w Betlejem” ale na 
akordeonie. 

Wokalnie Kalina Tomysek 
zaśpiewała melodią  „Święty 
czas” i kolędą „Bóg się rodzi”. 
Filip Rzeźnicki w duecie ze 
mną (saksofon i gitara) zade-
biutowali wykonali kolędy” 
„Wśród nocnej ciszy” i „Pójdź-
my wszyscy do stajenki”. Julia 
Skabardis (skrzypce) j ja 
(gitara) wykonaliśmy kolędy: 
„Dzisiaj w Betlejem” i „Gdy ślicz-
na Panna”. 

Gość specjalny śpiewająca 
gorzowianka Anna Porowska 
przy moim akompaniamencie 
na gitarze zaśpiewała kilka naj-
bardziej znanych kolęd. Rozpo-
częła od pięknej kolędy „O 

gwiazdo Betlejemska”, następ-
nie „Jezus malusieńki”, „Lulajże 
Jezuniu”, „Cicha noc”, „Dzisiaj w 
Betlejem”. Na zakończenie 
wszyscy wykonawcy zaśpiewali 
znaną góralską pastorałkę 
„Gore gwiazda Jezusowi”. Par-
tię skrzypiec dogrywała Julia 
Skabardis. 

Tradycyjnie po koncercie 
Mikołaj rozdawał wcześniej 
przygotowane paczki dla dzia-
twy. Prezenty od Mikołaja do-
stali tez dorośli. Chyba byli 
grzeczni!? 

Pragnę serdecznie podzię-
kować uczniom i dyrekcji Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu za 
zaangażowanie, pomoc w reali-
zacji tego pięknego koncertu. 
Licznym  instytucjom i osobom 
prywatnym za łakocie, sugestie, 
cierpliwość i dobre rady. 

Para�i Pierwszych Męczen-
ników Polski w Międzyrzeczu w 
osobie księdza Michała Łoba-
zy za popieranie tej szlachetnej 
inicjatywy. Portalowi Społecz-
nościowemu Ziemia Międzzy-
rzecka w osobach Małgorzaty i 
Kazimierza Czułup za wielką, 
szlachetną i bezinteresowną 
pomoc.  

Sądząc po owacjach, uczest-
nikach koncertu, cykliczne wy-
darzenie VII Świąteczny Koncert 
dla Rodzin zapewne się podo-
bał. Ale o tym niech wypowie-
dzą się uczestnicy koncertu. 

Korzystając z okazji życzę w 
nowym 2019 roku wielu nieza-
pomnianych wrażeń koncerto-
wych. Muzyka uduchowia i 
łagodzi obyczaje. 

 
Z muzycznym pozdrowie-

niem  
ZDZISŁAW MUSIAŁ 

 
Foto.  

Małgorzata Czułup 

Na koncert zaprosili: Lubu-
ski Weekend Gitarowy i portal 
internetowy Ziemia Między-
rzecka. Impreza odbyła się 26 
grudnia 2018 r. w kościele 

Pierwszych Męczenników Pol-
ski w Międzyrzeczu. Po o�cjal-
nym ciepłym powitaniu słucha-
czy Małgorzata Rzeżnicka 
przeczytała listy od instytucji, 

które objęły patronat honoro-
wy nad VII Świątecznym Kon-
certem dla Rodzin - od Woje-
wody L;ubuskiego Władysła-
wa Dajaczka i Marszałek Woje-
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Śpiewajmy i grajmy mu 

Taki tytuł wymyśliła autorka spotka-

nia (8 stycznia) w międzyrzeckim mu-

zeum – Maria Marciniak, autorka wie-

lu spotkań poetyckich (cyklicznych) w 

progach tej placówki. Gospodarza mu-

zeum - Andrzej Kirmiel, przywitał 

obecnych i doskonale wprowadził 

obecnych w  świąteczny nastrój w kolę-

dowej odsłonie. następnie oddał głos 

autorce spotkania. Ta przestawiła zna-

ny zespół  śpiewaczy „Ale Babki” z Pie-

sek, któremu akompaniuje Kazimierz 
Dziembowski. Zespół potra-ący, jak 

się okazało, śpiewać również archaicz-

ne w swym języku pieśni kościelne i 

pastorałki.  

 

Kolęda jako nazwa okazjonalnej 

pieśni kościelnej zaczęła stosunkowo 

późno funkcjonować. I właśnie jej ge-

nezę. wspomagając się formą multime-

dialną szeroko omówiła prowadząca 

spotkanie. Podróż przez dzieje wzboga-

cił muzycznie zaproszony zespół. 

 

Kolęda w swym pierwszym znaczeniu 

była zatem pieśnią powitalną i pochwal-

ną na cześć gospodarzy, przekazywała 

życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda 

w rozumieniu pieśni religijnej związanej z 

narodzinami Chrystusa wykształciła się 

później, wraz z rozwojem i umacnianiem 

się chrześcijaństwa. Kolędy, początkowo 

wyłącznie łacińskie, obejmują zróżnico-

wane rodzaje śpiewów. 

 

Sporo przekazywanych informacji 

dotyczyło autorów kolęd. Przypisywa-

nie co niektórym świętym jest oparte 

na wątpliwych źródłach. Bardziej cieka-

we były  informacje z terenu Niemiec 

czy przede wszystkim Polski. Najstarsza 

zachowana polska kolęda, pochodząca 

z 1424 roku, zaczyna się od słów 

„Zdrów bądź, Królu Anielski”. Pierwsze 

kolędy w języku polskim tłumaczono ze 

śpiewników czeskich. 

 

Szkoda, że nie wspomniano o tym, 

że „Cicha noc” śpiewana była w oko-

pach I wojny  światowej przez wrogich 

sobie żołnierzy, o czym literatura źró-

dłowa doskonale informuje.  Ta kolęda 

przetłumaczona była  z niemieckiego 

na ok. 300 języków i wpisała się w mię-

dzynarodową tradycję. 

 

Nie mniej jednak omówienie kolęd 

kolejnych okresów historycznych było 

czytelne w odbiorze. Ciekawym jest 

fakt, że wielu pieśni dotknęła językowa 

mody-kacja, jak również społeczny 

odbiór zawartego w kolędach przesła-

nia. Co została sensownie przez prowa-

dzącą wyjaśnione. 

Ciekawą formą było czytanie tek-

stów dawnych lub jakże długich kolęd 

przez sympatyczne członkinie Dysku-

syjnego Klubu Książki. Działającego 

przy naszej Bibliotece Publicznej.  

 

W moim, subiektywnym odczuciu, 

pastorałki zostały potraktowane nieco 

po macoszemu. Wszak to rodzaj udra-

matyzowanej kolędy wykonywanej 

przez wędrownych muzyków czy ża-

ków, gdzie tematyka religijna o charak-

terze bożonarodzeniowej poszerzona 

została o warstwę obyczajową. Mówie-

nie, że była ona zakazana do śpiewu w 

świątyniach jest nieporozumieniem. 

Wprawdzie niskie walory teologiczne 

pastorałek wg. wątpliwych ale kościel-

nych recenzentów – sugerowały, że nie 

powinny (ale nie zakazane) być raczej 

wykonywane podczas liturgii. Nieżyjący 

dziś ks. Jan Twardowski doskonale kwe-

stię pastorałek opisał. Lud Podhala nie 

znał zakazu ich wykonywania w koście-

le. Nie inaczej postąpił śp. Błogosławio-

ny Jan Paweł II. To właśnie za jego apro-

batą w Watykanie widziano i słyszano 

wykonanie pastorałek przez polskich 

górali. Gwoli historii, to zakaz wykony-

wania kolęd jako pogańskie i grzeszne 

wydano w Anglii za Olivera Cromwela, 

o czym nie wspomniano. 

 

Na zakończenie Maria Marciniak 

podziękowała tym, którzy od znaczne-

go czasu towarzyszą jej wieczornym 

spotkaniom w gościnnych progach 

muzeum. Podziękowała za szacunek i 

cierpliwość. I słusznie. Bowiem pełna 

percepcja została wystawiona znaczny 

wysiłek. Właściwy odbiór w sali innej 

niż widowiskowo-koncertowej w czasie 

blisko dwugodzinnym był wyzwaniem 

dla cierpliwości. Co skromnie, acz do-

sadnie przypominam.. Mario – Szanuj 

odbiorców! Szanuj również tych, którzy 

widnieli w formie logo (patronat me-

dialny) na zaproszeniu. To my relacjo-

nujemy Twoje Wspaniałe Spotkania, 

aby inni wiedzieli. Zapomniałaś o nas… 

Sami sobie podziękowaliśmy. 

 
TEKST I FOT.  

LECH MALINOWSKI 
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Wszystko zaczęło się 35 lat temu, było 

ich Pięciu – międzyrzeckich sylwestro-

wych biegaczy: Bronisław Kalisz, Tade-
usz Świder, Roman Strzelczyk, Stani-
sław Odoliński i Andrzej Frabiński, w 

którego domu od kilku lat kończy się 

sportowo-sylwestrowa impreza, z tortem 

i kieliszkiem noworocznego szampana. 

Bieg Sylwestrowy jest międzynarodowy, 

bowiem najmłodszy jego uczestnik to 10

-letni Miguel Enric Nocolau z Hiszpanii, 

którego tatę widywałam już w poprzed-

nich latach w Sylwestra. u p. Frabińskich, 

w sportowych dresach. 

Uczestniczył w biegu nestor, wśród 

biegaczy (70+) – Stanisław Skrzek. Ci 

najbardziej dojrzali panowie, jak zauwa-

żyłam, wnoszą rokrocznie tradycyjnie 

zdecydowanie najgłośniej słyszalny, 

śpiewny akcent do Biegu, i spotkania 

pobiegowego – w postaci pieśni o dzie-

woi, co wianki wiła… 

Tadeusz Świder, przewodnik tury-

styczny, znany z celnych i błyskotliwych 

wypowiedzi, słusznie zauważył poniekąd, 

że – nie sztuką jest, dla wielu, przebiec 

(nawet) 35 maratonów, sztuką jest – zorga-

nizować 35 Biegów Sylwestrowych, w któ-

rych rokrocznie bierze udział tak liczna 

grupa ludzi różnych zawodów. 

Zbiorka, zapowiadana w interneto-

wych mediach, i w komunikacji szepta-

nej, zapowiedziana była w naszym uro-

kliwym parku muzealnym, u stóp za-

mczyska. Rachmistrz z Klubu Biegacza 

„Piast” naliczył w ostatnim dniu starego 

roku 35. uczestników, także na rowe-

rach. Pogoda była niezła, bez mrozu, 

wiatru i deszczu, czy śniegu, niektórzy z 

biegaczy powiedzieli nawet, że jest za 

ciepło… Nie raz w parku tej jesieni wi-

dywałam biegających, którym niższa 

temperatura, czy deszczowa aura, nie 

przeszkadzała bynajmniej w coniedziel-

nym rytuale samotnego przeważnie 

podziwiania międzyrzeckiej przyrody, w 

trakcie kontemplacyjnego truchtania po 

okolicznych szlakach i bezdrożach.  

Trasa Biegu liczyła około 7 km – pę-

tla do kultowego już Dębu Michała, 

gdzie zatrzymywano się w celu odśpie-

wania (Michałowej?) kolędy, i z powro-

tem do dziedzińca zamkowego, co nie 

jest dużą ilością kilometrów dla naszych 

prawie wyczynowców. Jak powiedział 

A. Frabiński, chodziło o to, żeby sporto-

wo pożegnać stary rok. Przebycie trasy 

zajęło wszystkim biegaczom mniej niż 

godzinę. Pierwsi, najszybsi, mający pla-

ny w przyszłości zawody (maraton czy 

półmaraton) zameldowali się na mecie 

po ok. 32 minutach; Marcin Antczak z 

17 WBZ, Cezary Walkowski i Edwin 
Kuszczyk.  

Chwilę poczekano na pozostałych 

uczestników biegu, by razem udać się 

do posesji Ewy i Andrzeja Fabińskich, 

mieszczącej się blisko muzealnego kom-

pleksu parkowego. Kawa, herbata, 

szampan, i płonący fajerwerkiem tort z 

logo ‘2019, ciasta – przygotowane także 

przez panów, a w salonie jemioła pod 

żyrandolem, już czekały na zaproszo-

nych biegaczy. Kronika, pieczołowicie 

uzupełniana co roku o relacje prasowe, 

zbiorowe pamiątkowe fotograFe, i do-

kładne spisy imienne uczestników Biegu 

Sylwestrowego w danym roku. Tak two-

rzy się społeczna sportowa karta w dzie-

jach naszej społeczności lokalnej, bar-

dzo cenna rzecz, z której na pewno bę-

dą w przyszłości czerpać wiedzę history-

cy i regionaliści.  

To najstarszy w okolicy taki bieg. 

Miła atmosfera, ciekawi ludzie, których 

łączy sport, w swojej większości amator-

ski. Bliscy znajomi od lat. Na ekranie, 

przy ciastku, kronika wideo o wspólnym 

bieganiu w większych w różnych miej-

scach. Rozmawiałam z biegaczem ama-

torem płetwonurkiem, słuchałam wra-

żeń z surfowania na falach Oceanu 

Indyjskiego, oglądałam zdjęcia z Male-

diwów, błękitne fotograFe z wód ota-

czających podwodne tropikalne rafy 

koralowe i alpejskie białe krajobrazy na 

stokach narciarskich. Sport ma jedno 

oblicze. Jest nim uczestnictwo w wiel-

kiej przygodzie z Naturą, gdzie wyku-

wa się – jak najdłuższą – sprawność 

naszego ciała i umysłu. Ta może pole-

gać również na słuchaniu treli ptasich, 

czy szelestu spadających liści w alejach 

platanowych muzealnego parku…  

Według gustu. 

IWONA WRÓBLAK 
 

iwona-wroblak.blogspot.com/ 
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Informacja o zagrożeniach ekologicznych  
oraz innych wydarzeniach  

w gminie Międzyrzecz.  
Bezpłatna rejestracja dla mieszkańców  

http://kalendarz-wydarzen.miedzyrzecz.pl/sms/ 

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 

 

Kontakt         511 225 133 �
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Drodzy mieszkańcy gminy Międzyrzecz.  
 Życzę Wam, by przez cały  

 nadchodzący 2019 rok  

 nie opuszczało Was szczęście, zdrowie  

 i pomyślność.  

 Niech każdy nowy dzień będzie pełen sił  

 i energii do realizacji planów oraz spełniania marzeń.  
 

Szczęśliwego Nowego Roku! 
Burmistrz Międzyrzecza  

Remigiusz Lorenz 

Rozstrzygnięcie konkursu  
plastycznego  

„Święta w Międzyrzeczu” 

W poniedziałkowe popołu-
dnie 7 stycznia w ratuszu, poja-
wili się mali artyści - autorzy 
prac plastycznych zgłoszonych 
do konkursu pod hasłem 

„Święta w Międzyrzeczu”. Bur-
mistrz Remigiusz Lorenz pogra-
tulował laureatom talentu i 
wręczył nagrody. Wielkie brawa 
dla Alicji, Maksymiliana, Wikto-

rii, Antoniny, Roksany, Laury, 
Michaliny, Weroniki, Jakuba 
oraz Nadii, która na zakończenie 
własnoręcznie wykonanym ob-
razkiem obdarowała burmistrza. 

Wigilia w Domu  
Pomocy Społecznej 

w Międzyrzeczu 

Tradycyjną wieczerzę po-
przedził występ (jasełka) w 
wykonaniu mieszkańców DPS. 
W role wcielili się: Marcin Ma-
zurkiewicz, Przemysław So-
kolowski, Julian Kurywalak i 
Grzegorz Nowakowski. Pro-
gram przygotowała Maja Roz-
bicka.  

 
Obecnych przywitała Anna 

Kwiecińska – dyrektor placów-
ki, a stosowne słowa wypowie-
dział ks. Dawid Siwak. Były 
życzenia od Zo7i Plewy – wi-
cestarosty powiatu między-
rzeckiego, Macieja Kubowicza 
– przedstawiciela burmistrza, 
Elżbiety Górnej – dyrektor 
PCPR. Ona również przekazała 
Betlejemskie Światło Pokoju. 

 

Przed pobłogosławieniem 
wigilijnych potraw przez obec-
nego wikariusza, fragment 
Biblii odczytał Marcin Mazur-
kiewicz. Przełamywano się 
tradycyjnie opłatkiem i składa-
no życzenia. Potrawy smakowi-
te, zgodnie z polska tradycją 
wigilijną,  

 
Goście opuszczający sym-

patyczna uroczystość obdaro-
wani zostali upominkami wy-
konanymi w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej, którą kieruje Beata 
Romanowska. Otrzymali rów-
nież wspaniały katalog z Olim-
piady Rękodzieła Artystyczno-
Użytkowego, która odbyła się 
w tym roku. 

TEKST I FOT.  
LECH MALINOWSKI 
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w Międzyrzeczu 6.01.2019 


