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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP 
nieszki Olender – Starosty 
Międzyrzeckiego. Była ona 
wraz ze swą zastępczynią Zo-
fią Plewa, obecna od początku 
do końca. Obecni byli m.in. dh 
Bartłomiej Kucharyk, dh Mał-
gorzata Musiałowska (wój-
towie Przytocznej i Bledzewa, 
także prezesi gminni ZOSP). 
Byli komendanci gminni z 
Trzciela, Międzyrzecza, Skwie-
rzyny. Zarząd Wojewódzki 
ZOSP RP reprezentowali: dh 
Mieczysław Witczak i dh Jó-
zef Spychała. Zarząd Powiato-
wy ZOSP RP w Międzyrzeczu 
reprezentował dh. Michał Ko-
walewski. Nie zabrakło st. 
bryg. Marka Harkota, Komen-
danta Powiatowego PSP. Rów-
nież obecnym był Jarosław 
Szlachetka, radny powiatowy. 

 
Po losowaniu kolejności 

startów rozpoczęto zawody. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Odbyły się 14 września w 
Przytocznej. Na murawę miej-
scowego stadionu zespoły 
startujące wprowadził dh Bog-
dan Chajduk, Komendant 

Gminny w Przytocznej. Meldu-
nek o gotowości do rozpoczę-
cia zawodów odebrał dh Sta-
nisław Książek, Komendant 
Powiatowy ZOSP RP w Między-

rzeczu. Przy dźwiękach hymnu 
strażaków flaga związku zosta-
ła podniesiona. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych w 
tym roku strażaków. 

Goście i członkowie jury 
(złożonego z funkcjonariuszy 
KP PSP) zostali przedstawieni. 
Zawody przebiegały pod Ho-
norowym Patronatem Ag-
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Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany  
j. niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 
od zaraz 535 340 311 lub 533 

848 005 lub 730 340 005 

Szaleństwo wyborcze w 
pełni. Oklejono wszystko co 
możliwe. Maraton, festiwal 
(każda nazwa dobra) obietnic 
trwa. Z plakatów, banerów i 
diabli wiedzą skąd jeszcze 
(może wyskoczą z lodówki) 
patrzą na nas uśmiechnięte 
kukiełki. To, że lica kobiet są 
starannie obrobione w foto-
shopie nie dziwi. Wszak one 
są na co dzień za pan brat z 
makijażem. Kobieta zawsze 
jest sama w swej subtelnej 

dojrzałości piękna. Za to męż-
czyźni – kandydaci „świecą” 
różanymi twarzyczkami jak nie 
przymierzając dupa niemowlę-
cia. Wielu ich nieraz widać w 
telewizorniach i wiadomo jak 
w rzeczywistości wyglądają. 
Zaklinanie rzeczywistości trwa 
w tym teatrzyku kukiełkowym 
na płotach i murach. W praw-
dziwym teatrze kukiełki mówią 
głosem swych animatorów. 
Tutaj cisza. Może i dobrze, bo 
niektórzy takie duby smalone 
plotą, że zbiera się na wymioty. 

Naród kupiono plusami za 
ich własne pieniądze i odpo-
wiednia socjotechnika przeko-
nała, że im to dano. Rząd nie 
ma własnych pieniędzy, więc 
musiał tu i tam komuś zabrać 
aby głośno i z przytupem wrę-
czyć tym, którym zabrał. Spra-
wa opodatkowania emerytur 
to zwykłe świństwo w wykona-
niu posłów, Konkretnie tych z 
PiS, którzy głosowali za utrzy-
maniem stanu obecnego. Rząd 
rakiem wycofuje się z wielu 
szumnie zapowiadanych przez 
skazanego wyrokami za kłam-
stwa – premiera. Nie będzie 
miliona samochodów elek-
trycznych, będzie ich mniej i to 
w dalszym czasie. Podobnie z 
mieszkaniami. Program Czyste 
Powietrze poprzez biurokrację 

pada na przysłowiowy pysk. 
Węgiel sprowadzamy na potę-
gę i budujemy potężną kopal-
nię  węgla.  O aferach nie 
wspominam, bo o rzeczach 
oczywistych wiadomo z nieza-
leżnych mediów, bo te rządo-
we służą li tylko polityce jedy-
nie słusznej linii wiadomej par-
tii. Już to raz w historii Polski 
przerabialiśmy. 

Przykład z rodzimego po-
dwórka. Wiarygodny. Rząd 
przyznał podwyżki nauczycie-
lom, ale kasę musi uzupełnić 
samorząd, bo subwencja jest 
mniejsza. Rząd obniżył podatki 
dla młodych. I bardzo dobrze. 
Ale owe podatki były zaplano-
wane w budżecie miasta, po-
dobnie jak inne środki, które 
teraz trzeba wypłacać pedago-
gom. Będzie zapewne czegoś 
mniej w mieście i gminie. Jak 
się teraz czujecie radni z tej 
Dobrej Zmiany jak i pozostali. 
Robią Was i Nas w pióro okrut-
nie. Jak nie ptasia grypa, afry-
kański pomór świń. choroba 
szalonych krów czy farma trolli 
internetowych w Ministerstwie 
Sprawiedliwości – to kłamstwa 
rządzących i kierowniczej par-
tii. Nic tylko się napić, jak ma-
wia Ferdek Kiepski, ale nie tędy 
droga. Tylko udział w głosowa-
niu może to wyhamować. Ale 

jest miejscowy pozytyw. Mini-
sterstwo Zdrowia dało kasę na 
karetkę dla naszego szpitala. 
Karetkę wyborczą jak się o niej 
mówi. 

Powielanie idiotyzmów jest 
grzechem. Ostatnio odnośnie 
czytania wróżb usłyszałem, że 
Pismo Święte tego zabrania. 
Nie potrafiono mi jednak roz-
sądnie odpowiedzieć w jakim 
miejscu to jest napisane. Lawi-
rowanie słowne bez meryto-
rycznego uzasadnienia. Otóż 
nic takiego w rzeczonej Biblii 
nie mam miejsca i kopka. Już 
zacni i dawni filozofowie Ko-
ścioła Katolickiego twierdzili, 
że Człowiek poznając świat, 
rzeczy, czyny – sam określa 
Dobro i Zło. Zatem nie wciskaj-
cie ludziom tzw. kitu podpiera-
jąc się Pismem Świętym.  

Byłem na konkursie rękodzie-
ła w wykonaniu osób sprawnych 
inaczej. W skrycie ducha liczy-
łem, że wygra przepiękna tęczo-
wa róża. Perełka sama w sobie i 
zgodna z rozczepieniem światła 
wg fizyki. Niestety jako niepo-
prawna zapewne politycznie, bo 
tęczowa, przegrała ze zwykłą 
różą różową. W tym miejscu 
przypomnę co niektórym, że 
tęcza to znak przymierza z Bo-
giem. Co w Piśmie Świętym jest 
zdefiniowane.  

Kukiełkowy teatr 
W wielu hotelach krajów 

zachodnich zawsze jest na 
stoliku w pokoju Biblia. Służy 
do odprężenia umysłu pod-
czas odpoczynku. Jest dro-
gowskazem. Konkretnym. 
Korzystajmy z tego, wówczas 
inaczej spojrzymy na kłam-
stwa władzy, brnięcie co nie-
których purpuratów w zakła-
manie, w tuszowanie spraw 
niecnych zboczonych wła-
snych funkcjonariuszy, o 
szermowaniu słowami – Ja 
katolik… Nie wolno przecho-
dzić obojętnie… Człowiek 
poprzez rozum jest sam so-
bie sterem, okrętem, żegla-
rzem. Warto o tym pamiętać 
przy wyborczej urnie. A tytu-
łowy Teatr Kukiełek? Był, jest 
i będzie. Socjotechnika zwy-
czajnie ogłupia, szczególnie 
ludzi, którzy praktycznie to 
g… wiedzą. Kiedyś się ma-
wiało – Tyle wiesz ile zjesz... 

Sprzedam sklep + bar  
w Prusimiu  

koło Międzychodu.  
110 m2 + 400 m2 działki.  

Cena 170.000.  
Tel. 505914651 

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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Musztrę oceniał mł. kpt. Mi-
chał Rosól. Bieg sztafetowy 
7x50 m jak i ćwiczenie bojowe 
oceniali: mł. asp. Kamil Korba, 
st. ogn. Aneta Gądek oraz 
bryg. Dariusz Rzepecki – 
przewodniczący jury. Sekreta-
riat zawodów prowadziła st. 

strażak. Monika Kowalkow-
ska. 

 
W zawodach uczestniczyło 

11 zespołów. Kobiece drużyny z 
Templewa, Przytocznej i Bu-
kowca. Seniorzy z: Kaławy, No-
wego Gorzycka, Goraja, Silnej, 
Templewa Przytocznej, Lutola 
Suchego i Gorzycy. Osiągnięte 

dobre czasy w sztafecie czy 
ćwiczeniu bojowym obniżały 
otrzymywane punkty karne. 

 
Wyniki końcowe odczytał 

przewodniczący jury.. Grupa 
kobiet. Musztra – 1. Bukowiec, 
2. Templewo, 3. Przytoczna. 
Sztafeta – 1. Przytoczna, 2. 
Templewo, 3. Bukowiec. Ćwi-

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

czenie bojowe – 1. Przytoczna, 
2. Templewo , 3. Bukowiec. 
Klasyfikacja generalna - 1. 
Przytoczna – 148,4 pkt., 2. 
Templewo – 153,9 pkt., 3. Bu-
kowiec – 173,5 pkt. 

 
Seniorzy. Musztra -.1. Go-

rzyca, 2 Kaława, Templewo, 3. 
Nowe Gorzycko,  Przytoczna, 4. 
Goraj, Silna, 5. Lutol Suchy. 
Sztafeta pożarnicza - 1. Kała-
wa, 2. Przytoczna, 3. Gorzyca, 
4. Silna, 5. Lutol Suchy, 6. Tem-
plewo, 7. Nowe Gorzycko, 8. 
Goraj. Ćwiczenie bojowe – 1. 
Przytoczna, 2. Kaława, 3. Go-
rzyca, 4. Templewo, 5. Lutol 
Suchy, 6. Nowe Gorzycko, 7. 
Goraj, 8. Silna. Klasyfikacja 
generalna – 1. Przytoczna 
109,7 pkt., 2. Kaława 112.3 pkt., 
3. Gorzyca – 116,8 pkt., 4. Tem-
plewo 125,5 pkt., 5. Lutol Su-
chy 132,2 pkt., 6. Nowe Go-
rzycko 146,5 pkt., 7. Goraj 
153,5 pkt., 8. Silna 156,5 pkt. 

 
Puchary i dyplomy  wręczała 

Agnieszka Olender wraz ze st. 
bryg. Markiem Harkotem. Gra-
tulowali wszystkim za sportową 
rywalizację i podziękowali za 
uczestnictwo. Komendant Po-
wiatowy PSP pożegnał się z dru-
hami z OSP, bowiem były to 

jego ostatnie zawody, przed 
odejściem na emeryturę. 

 
Zapewne z wyników, choć 

może nie do końca, był zado-
wolony dh Dariusz Surma, 
Komendant Gminny ZOPS w 
Międzyrzeczu. Z ośmiu pucha-
rów ufundowanych przez sta-
rostę, aż pięć otrzymali zespoły 
z gminy Międzyrzecz. Zdoby-
cie tytułu mistrza powiatu jest 
cenniejsze w roku zawodów 
wojewódzkich. Bo daje prawo 
startu. Czyli za 4 lata dopiero 
się okaże, kto powiat będzie 
reprezentował.  

 
Organizatorzy (gmina Przy-

toczna) zadbali o logistyczne 
zabezpieczenie zawodów. 
Druhowie z OSP Świniary przy-
gotowali smakowity posiłek 
regeneracyjny, starczyło nawet 
dla licznych kibiców. Dzięki 
staraniom Komendanta Powia-
towego PSP, dzieci miały do 
dyspozycji strażackiego dmu-
chańca użyczonego z KW PSP 
w Gorzowie Wlkp. Zawody, 
wprawdzie tylko częściowo, 
zobaczyła liczna grupa byłych 
gości z zaprzyjaźnionej nie-
mieckiej gminy.  

 
LECH MALINOWSKI 

Puchar odbiera  

dh Konrad Obst z OSP Kaława  
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Lubuscy numizmatycy w Słowacji (2) 
Kremnica, niewielkie mia-

sto, leży w sercu Europy, w 
punkcie geograficznym znaj-
dującym się w odległości 3 km 
od miasta. Starą zabudowę 
broni wyjątkowy podwójny 
mur, dzięki któremu miasto 
nigdy nie zostało zdobyte. 
Atrakcją miejscowości są: oka-
zała bryła kościoła pw. Św. 
Katarzyny (patronka miasta) i 
monumentalny  pomnik Św. 
Trójcy (22 m wysokości) nawią-
zujący tematycznie do ofiar 
zarazy, jakie  były zmorą Euro-
py. Pomnik uważany za naj-
cenniejszy na Słowacji. Pod 
miejscowością na głębokości 
245 m. działa najstarsza pod-
ziemna wodna elektrownia w 
Europie.. 

Górnictwo i mennica przy-
niosły Kremnicy bogactwo i 
sławę. Miasto zyskało wiodącą 
rolę w tzw. „Heptapolitanie” – 
związku siedmiu środkowosło-
wackich miast górniczych, do 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Dorota na emeryturze 

27 września w siedzibie KP PSP w 
Międzyrzeczu odbyło się uroczyste 
pożegnanie st. kpt. mgr Doroty Surmy, 
która po 30 latach służby odeszła na 
emeryturę. 

 
D-ca uroczystości, mł. kpt. Seba-

stian Sowa, złożył meldunek przybyłe-
mu st. bryg. Lesławowi Glińskiemu,  

z-cy Lubuskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP. Tenże przywitał się ze 
stojącymi w szyku funkcjonariuszami 
PSP. Następnie został wprowadzony 
sztandar . Poczet sztandarowy stanowi-
li: mł. asp. Marek Nosal, mł. ogn. Mate-
usz Adamski i mł. ogn. Paweł Mania. 

 
St. ogn. Aneta Gądek, odczytała 

decyzję personalną o odejściu ze służ-
by. Następnie wystąpił poczet sztanda-
rowy, a st. kpt. Dorota Surma, zgodnie 
z ceremoniałem pożegnała się ze sztan-
darem KP PSP. 

 
St. bryg. Lesłąw Gliński, serdecznie 

podziękował za cała służbę odchodzą-
cej na emeryturę. Nic w tym dziwnego, 
bowiem był w Międzyrzeczu zastępcą 
Komendanta Powiatowego więc zna 
niemalże wszystkich funkcjonariuszy. 
St. bryg. Marek Harkot, Komendant 
Powiatowy PSP, przedstawił historię 

służby odchodzącej „kadro-
wej”, bo z tym stanowiskiem 
związana byłą najdłużej. 

 
St. kpt. D. Surma rozpo-

częła służbę we wrześniu 
1989 r. w Komendzie Rejono-
wej Straży Pożarnych w Mię-
dzyrzeczu na stanowisku 
młodszego dyspozytora na 
Stanowisku Rejonowego Kie-
rowania. W 1992 r. już w struk-
turach Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Międzyrzeczu została dyspo-
zytorem. Po dwóch latach 
objęła w komendzie stawisko 
starszego referenta. Po ukoń-
czeniu kursu podoficerskiego 
PSP otrzymała stopień sekcyj-
nego w 1997 r. została wyzna-
czona na stanowisko technika. 
W 1999 r. mianowana została 
na stanowisko starszego tech-
nika. W 2002 r. kończy po-
znańską Szkołę Aspirantów 
PSP i została mianowana na 
stopień mł. aspiranta i objęła 
stanowisko st. technika. W 
2009 w wyniku przemian or-
ganizacyjnych ponownie ob-
jęła stanowisko kierownika 
sekcji ds. organizacyjno-kad-
rowych, na którym pracowała 
do końca służby. W gorzow-
skiej PWSZ kończy studia i 
uzyskuje tytuł magistra. W 
2011 r. została awansowana 
na stopień mł. kapitana. Po 
trzech latach awansowała na 
kapitana i w maju 2018 na 
stopień st. kapitana. W mię-
dzyczasie ukończyła różne 
kursy i szkolenia. Odznaczono 
ją m.in. Złotym Medalem za 
Zasługi Dla Pożarnictwa, 
Srebrnym Medalem za Długo-

letnią Służbę i Brązową Od-
znaką Zasłużony Dla Ochrony 
Przeciwpożarowej.  

St. kpt. Dorota Surma, 
podziękowała wszystkim ser-
decznie za wspólne lata pracy 
i służby. W pewnym monecie 
głos jej ze wzruszenia się zała-
mał… 

 
Odchodzącej na emerytu-

rę, najstarszej stażem służby 
w szeregach międzyrzeckiej 
KP PSP wręczone zostały 
kwiaty oraz pamiątkowy stra-
żacki dzwonek na miniaturo-
wym toporku. Były życzenia 
od druhów z OSP Skwierzyna 
reprezentowanych przez dh. 
Michała Kowalewskiego 
(bardzo ciepłe słowa wspo-
mnień z okresu pracy Doroty 
na stanowisku kierowania) i 
dh Wojciecha Kowalewskie-
go, wiceburmistrza Skwierzy-
ny. Życzenia i kwiaty od 
współpracowników, rodziców 
i oczywiście od dh Dariusza 
Surmy, który odszedł ze służ-
by miesiąc wcześniej i na uro-
czystości wystąpił w mundu-
rze mł. bryg. PSP. 

 
Drugą częścią uroczystości 

był zabawny tor przeszkód, 
który w umundurowaniu bo-
jowym musiała pokonać Do-
rota. Uczyniła to z kobiecym 
wdziękiem i na koniec odczy-
tała przez megafon, niczym za 
dawnych lat, informację o 
swoim wyjeździe na emerytu-
rę. Wystrzelono konfetti i okla-
ski zwieńczyły 300 lat służby 
w mundurze 

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI 
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Pod patronatem medialnym „Przekroju Lokalnego” 

XXII Olimpiada Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego 

Odbyła się 20 września na 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
MOSiW w Międzyrzeczu pod 
patronatem Wojewody Lubu-
skiego i Starosty Międzyrzec-
kiego. Uczestnicy zostali wpro-
wadzeni na halę przez 
uczniów SP-1, wśród których 
byli m.in. aktualni mistrzowie 
Polski w mini siatkówce. Jako 
pierwsi weszli goście Drei-
brück z Arne Breder, dyrekto-
rem ośrodka. Pozostałe zespo-
ły reprezentowały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z Chwalęcic, 
Gubina, Grodziska Wielkopol-
skiego, Kamienia Wielkiego, 
Krosna Odrzańskiego, Nowej 
Soli, Strzelec Krajeńskich, Sulę-
cina, Świebodzina, Wiechlic, 
Zielonej Góry („Przystań”, „Tę-
cza”, „Winnica”), Żar oraz ze-
społy z Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia ze Skwierzyny, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Międzyrze-
czu, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Pszczewie, 
Domu Pomocy Społecznej w 
Szarocinie oraz gospodarze – 
WTZ Międzyrzecz. 

Zawodników, opiekunów, 
sędziów i licznie przybyłych 
gości serdecznie przywitała 
Anna Kwiecińska, dyrektor 
DPS w Międzyrzeczu oraz Bea-
ta Romanowska, kierownik 
WTZ. Zostały odczytane listy 
od Wojewody Lubuskiego i 
Dyrektora Oddziału Lubuskie-
go PEFRON. Wśród obecnych 
był m.in. Mirosław Olejniczak 
kierownik działu ds. osób nie-
pełnosprawnych Regionalne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zielonej Górze. 

Zanim oficjalnie igrzyska 
otworzyła Zofia Plewa, wice-
starosta powiatu, głos zabrał 
red. Lech Malinowski, który w 
imieniu zespołu redakcyjnego 

„Przekroju Lokalnego” wręczył 
puchar i list gratulacyjny – „Za 
pomoc niesioną innym”, które-
go odbiorcą był kompletnie 
zaskoczony Jan Schneider, 
prezes Koła Polskiego Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem w Mię-
dzyrzeczu, O/ Gorzów Wlkp. i 
jednocześnie instruktor-tera-
peuta w WTZ. Również zasko-
czonym był Mirosław Janz, 
szef ratowników medycznych 
z Sztabu Ratownictwa SKSR w 
Międzyrzeczu, którego dyrektor-
ka DPS i kierowniczka WTZ ob-
darowały okolicznościowym 
upominkiem. 

Odegrano hejnał miasta i 
rotę przysięgi olimpijskiej od-
czytał Marcin Mazurkiewicz. 
Gospodarze (grupa artystyczna, 
zdobywcy tegorocznego Grand 
Prix na przeglądzie artystycz-
nym w Tursku/Sulęcina w skła-
dzie: Grzegorz Nowakowski, 
Marcin Serkis, Julian Kurylak, 
Paweł Grzeszczak i Marcin 
Mazurkiewicz) zaprezentowali 
program artystyczny „Miłość 
nie jedno ma imię”. Następnie 
zawodnicy rozeszli się na przy-
gotowane stanowiska. 

Rozegrano konkurencje: 
Stolarstwo (wykonanie mini 
sztalugi), Krawiectwo (chusta 
trójkątna ozdobiona haftem), 
Ceramika (ozdobny wazon do 
kwiatów), Gastronomia (kom-
pozycja owoców w dużym 
słoju), Bukieciarstwo (róża bu-
kietowa), Plastyka (Bajkowy 
ogród – wydzieranka z koloro-
wego papieru). Po określonym 
regulaminem czasie prace 
zostały poddane ocenie juro-
rów, a uczestnicy po spożyciu 
wspaniałego obiadu serwowa-
nego przez kuchenny personel 
DPS (Krzysztof Krajewski, 
Anita Ludwiczak, Iwona Czo-
chra i Wanda Kozłowska). 

Na miejscu była możliwość 
zakupu wyrobów artystyczno- 
-użytkowych wykonanych 
przez WTZ w Międzyrzeczu 
(stoisko prowadziła Agnieszka 
Wojtkowiak), uzyskanie infor-
macji od doradców zawodo-
wych Młodzieżowego Cen-
trum Kariery (Katarzyny Szer-
szeniów i Patrycji Wojewody- 
-Dziedzic). Na miejscu serwo-
wano napoje i słodkości (brawa 
dla grupy szkolnych wolonta-
riuszy z Caritas, kierował nimi 
Janusz Rutkowski. 

Podczas obrad jury (Bo-
gusław Glaz – przewodniczą-
cy, Jan Schneider, Renata 
Dyla, Oliwia Fornalik, Barba-
ra Kasztelan, Stanisław An-
drzejewski, Tadeusz Świder, 
Izabela Mączka, Jacek Bełz, 
Katarzyna Seniuć-Muraszow, 
Angelika Masiukiewicz, Mag-
dalena Piwińska, Aleksander 
Banak) przed wszystkimi wy-
stąpili członkowie Zespołu 
Tanecznego „TRANS” (Amelia 
Piotrowicz, Laura Gowda, 
Adam Sochacki) a następnie z 
głośników prowadzący całość 
Bartłomiej Orzeł puścił mu-
zyczne przeboje i rozpoczęły 
się pląsy.  

Ogłoszeniu wyników, wrę-
czaniu dla wszystkich uczestni-
ków upominków, wręczaniu 
nagród – towarzyszyła ogrom-
na wrzawa i oklaski. Najlepsi 
indywidulanie: Krzysztof Siast 
(florystyka), Joanna Jasińska 
(plastyka), Monika Margiel 
(gastronomia), Anna Siewruk 
(stolarstwo), Marzenia Korze-
niewska (ceramika), Izabela 
Drogosz (krawiectwo).  

 
Najlepszy zespół – WTZ 

Międzyrzecz, który pokonał 1 
punktem drugą drużynę z WTZ 
Krosno Odrzańskie. Trzecie 

miejsce przypadło WTZ Gubin. 
Zwycięskie zespoły otrzymały 
nagrody rzeczowe. Puchar 
Przechodni Wojewody Lubu-
skiego zdobył Międzyrzecz. W 
emocji zwycięstwa niemalże 
wyrwano go z rąk Z. Plewy, 
która miała go uroczyście wrę-
czyć. Zrobiło się nieco zamie-
szania, co utrudniło wykona-
nie zdjęć. Ponadto anonimowi 
darczyńcy przekazali nagrody 
w postaci gitar elektrycznych, 
które otrzymały zespoły z WTZ 

Krosno Odrzańskie i Strzelce 
Krajeńskie. 

Upominki, nagrody i dyplo-
my wręczali mi.in. Zofia Plewa 
i Maciej Kubowicz. Medyczne 
zabezpieczenie olimpiady 
sprawowali: Mirosław Janz i 
Kacper Bełz. 

 
Organizatorzy dziękują 

wszystkim za pomoc w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu 
imprezy:  

(RED) 
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Szukaj nas w InternecieSzukaj nas w Internecie  

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

20.lecie Hali  

Widowiskowo-Sportowej  

w Międzyrzeczu 

14 września o godz. 10.00 w ramach obchodów 
20.lecia międzyrzeckiej hali sportowej rozpoczął się Tur-
niej Siatkarski o Puchar Burmistrza Międzyrzecza i Dyrek-
tora MOSiW. Po oficjalnych wystąpieniach burmistrza - 
Remigiusza Lorenza, dyrektora MOSiW - Grzegorza Ry-
dzanicza oraz Adama Kozińskiego pełniącego niegdyś 
funkcję wiceburmistrza naszego miasta i odpowiedzialne-
go za budowę hali sportowej w Międzyrzeczu, zaprezen-
towały się międzyrzeckie zespoły taneczne:  Studio Tańca 
GOLD oraz Zespół Taneczny Trans, które stanowiły piękną 
oprawę do całej imprezy sportowej. 

 
Po ceremonii otwarcia rozpoczęło się pierwsze spotka-

nie, w którym na parkiecie zmierzyli się, gospodarz turnie-
ju GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz oraz drużyna Olimpii 
Sulęcin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 dla gości. 
W drugim pojedynku na przeciw siebie stanęli  Astra No-
wa Sól oraz Olimpia. Nieco zmęczony po pierwszym spo-
tkaniu zespół z Sulęcina po wyrównanej walce uległ no-
wosolanom 0:3. 

 
W trzecim meczu rozegranym tuż po godzinie 16.00, 

GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz uznał wyższość Astry No-
wa Sól przegrywając spotkanie 1:3 i zajmując ostatecznie 
3 miejsce w turnieju. Na drugiej pozycji uplasowali się 
zawodnicy Olimpii Sulęcin, a wielkim zwycięzcą została 
drużyna z Nowej Soli. Po zakończeniu turnieju puchary 
ufundowane przez Burmistrza Międzyrzecza wręczyli Dy-
rektor MOSiW - Grzegorz Rydzanicz oraz Wiceprezydent 
Nowej Soli - Jacek Milewski.  

 
K. PAWŁOWSKI 

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 
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których należała również m.in. Bańska 
Bystrzyca. Od 1329 r. bito srebrne węgier-
skie grosze, a od 1335 r. złote floreny, 
znane jako kremnickie dukaty oraz małe, 
srebrne denary. Kremnickie dukaty, któ-
rych rocznie produkowano do 25 tys. 
sztuk, aż do końca XVI w. należały do naj-
bardziej poszukiwanych środków płatni-
czych w Europie. Również od 1329 r. mia-
sto było siedzibą królewskiej komory 
górniczej. Ze względu na wyczerpywanie 
się pokładów, kopania złota zaniechano 
w 1970 r., zastępując je wydobyciem rud 
innych metali kolorowych. Natomiast 
mennica, po modernizacji w 1974 r., dzia-
ła nadal, tłocząc pieniądze i medale, rów-
nież na zlecenia z innych krajów. Według 
oceny historyków jest ona najstarszą 
czynną mennicą na świecie. 

Mennica to najważniejszy cel naszej 
podróży studyjnej. Zamiast biletu wstę-
pu, za 1.5 € dostaliśmy „wstupinki”, 
dwustronnie bite medale pamiątkowe. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrze-
nia z góry zza grubych szyb, pracy w 
mennicy. Z różnych maszyn wylatywały 
do pojemników euro i inne waluty 
(Białorusi, Rosji i innych krajów). Znacz-
nie ciekawiej było w zabytkowej części 
kremnickiej mennicy. Najpierw projek-
cja filmu nt. historii mennicy. Oczywi-
ście w języku słowackim. Tu ciekawost-
ka - język czeski ma na Słowacji, podob-
nie jak słowacki w Czechach, status de 
facto równoprawny z urzędowym. 

Wzrok przyciągały gabloty pełne monet 
z opisami nazw i  informujące w jakich 
latach i dla kogo były tutaj wybijane.  

Nawet dla krajów bardzo egzotycznych 
geograficznie. 

. Stare, pracujące na potrzeby m.in. 
produkcji „wstupinek” maszyny au-
striackie. Przewodnik pokazał wiele, 
łącznie z pracującymi urządzeniami do 
przenoszenia wzorów na matrycę przy 
produkcji medali. Tutaj produkowano 
odznaczenia wojskowe, kolejarskie itp. 
Na jednej ze ścian, za potężną, oszkloną 
gablotą, zebrano wszystkie odznaki 
tutaj wyprodukowane, łącznie z nazi-
stowskimi. W gablotach wyeksponowa-
ne liczne monety niemalże  z całego 
świata. Także polskie. Przed i powojen-
ne. Wielu z nas dokonało zakupów, bo 
ceny monet i reprintów atrakcyjne w 
stosunku do oferowanych u nas. Kusiły 
pełne zestawy euro i centów, róż-
nych  państw, jakie tutaj się produkuje. 
Kusiły także okolicznościowe medale i 
magnesy na lodówkę w formie pieniąż-
ków. Niestety nie można na miejscu 
nabyć materiałów informacyjnych w 
języku polskim. Pamiątkowe medale, 
pieniądze i reprinty można było kupić 
kilkanaście metrów od mennicy po niż-
szych cenach, jak również informator w 
naszym języku otrzymać gratis. Wspól-
na fotka przed mennicą i prawie godzi-
na dla siebie przed zwiedzaniem Mu-
zeum Monet, Banknotów i Medali. 

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 



Nr 10(66)2019    7 października 2019 14 

Pasjonaci fortyfikacji i turyści będą 
mogli zwiedzać podziemia tzw. Pętli 
Nietoperskiej, która była jednym z 
ogniw bunkrów Międzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego. Burmistrz Remi-
giusz Lorenz podpisał porozumienie o 
przejęciu przez gminę kilku poniemiec-
kich bunkrów. M.in. schronu nr 724, 
przez który turyści będą mogli schodzić 
do korytarza łączącego ten obiekt z 
komorami Pętli Nietoperskiej. 

Piątek, 13 września okazał się szczę-
śliwym dniem dla Międzyrzecza, a także 
dla pasjonatów fortyfikacji z całego kra-
ju. Burmistrz Remigiusz Lorenz i za-
stępca dyrektora gorzowskiego oddzia-
łu Krajowego Ośrodka Wspierania Rol-

Stypendia Starosty 

Międzyrzeckiego 

Po rozpoczęciu XII sesji 
rady Powiatu Międzyrzec-
kiego, 24 września br. od-
było się wręczenie stypen-
diów 48 uczniom szkół po-
nadpodstawowych przez 
Agnieszkę Olender, staro-
stę powiatu i Tomasza 
Jarmolińskiego, przewod-
niczącego rady powiatu.  

Stypendia otrzymali: Wiktoria Dyl-

long, Karolina Gancarska, Natalia 

Nadolna, Adrianna Piasecka, Domini-

ka Rymarczyk, Oliwia Orlik, Paulina 

Prusinowska, Natalia Dutkowiak, 

Zuzanna Fiłka, Żaneta Górniak, Wik-

toria Hombek, Michalina Kowalska, 

Patryk Lewandowski, Wiktoria Łu-

czak, Ewelina Radziszewska, Woj-

ciech Michał Matulewicz, Julia Sie-

mieniak, Daria Tworkowska, Fausty-

na Wypych, Michalina Ponulak 

(wszyscy z CKZiU – Technikum nr 1 w 

Międzyrzeczu),  Jakub Filipkiewicz, 

Maciej Helwig, Weronika Marcin-

kowska, Natalia Strzelińska, Rafał 

Dudek, Hubert Kufel, Konrad Obst, 

Jakub Mejza, Krzysztof Sikorski,  

Piotr Szymkowiak, Piotr Szymko-

wiak, Maciej Bogucki (wszyscy z 

CKZiU – Technikum nr 2 w Międzyrze-

czu), Dawid Kowalczyk,  Sara Krysty-

na Szreder, Patrycja Waligóra 

(wszyscy z CKZiU – Branżowa Szkoła I 

stopnia w Międzyrzeczu), Kacper Ba-

biak, Paweł Skoczylas, Maria Kuszyń-

ska, Aleksandra Skowron, Jakub Jó-

zef Kusz, Róża Masiewicz, Filip Siuda, 

Anna Szpytko, Anna Czepanis, Mar-

cin Kociołek, Jornelia Kręciszewska, 

Weronika Utrata, Filip Witkowski i 

Bartosz Żarkowski. 
 

Ciepłe słowa Agnieszki Olender 

skierowane w swoim wystąpieniu do 

stypendystów zwieńczone były życze-

niami dalszych sukcesów. Podobnie 

postąpił przewodniczący rady powiatu. 

Ponieważ „przemeblowano” salę obrad 

(nie wiedzieć czemu brak jest przejść, a 

mównica stanowi tylko tło w tyle obra-

dujących radnych) wspólne zdjęcie 

wykonano na schodach wejściowych. 

Jeszcze chwila rozmowy z młodzieżą i 

radni powrócili na salę do swych obo-

wiązków.                                                   (LM) 

nictwa (dawna Agencja Nieruchomości 
Rolnych) Roman Jabłoński podpisali 
umowę o przejęciu przez gminę Mię-
dzyrzecz pięciu działek między Pnie-
wem, Nietoperkiem i Kęszycą. Złożenie 
przez nich autografów pod tym waż-
nym dla gminy dokumentem poprze-
dził trwający dwa lata korowód admini-
stracyjnych procedur i zawirowań. Zgo-
dę ma darowiznę musiał wcześniej 
wyrazić m.in. minister rolnictwa. 

– Nie chodziło nam o działki, lecz o 
bunkry, którymi są zabudowane. Do tej 
pory sytuacja była wręcz kuriozalna. 
Gmina była właścicielem podziemnych 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

W podziemiach 
MRU powstanie 

nowa trasa! 
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Wspólna akcja  
nadleśnictwa i ratusza;  
Rodzice zasadzą 35 drzew 

Planowana przez Nadle-
śnictwo Międzyrzecz i Urząd 
Miejski akcja sadzenia drzew 
przez rodziców dzieci urodzo-
nych od stycznia do końca 
sierpnia 2019 r. spotkała się z 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. – Dlatego za-
miast planowanych 20 zasadzi-
my aż 35 drzew – informują: 
nadleśniczy Jacek Więckowski i 
burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Ogólnopolska akcja „Jedno 
dziecko – jedno drzewo”  jest 
jedną z odsłon obchodów 95 
rocznicy Lasów Państwowych. 
Przyłączyło się do niej Nadle-
śnictwo Międzyrzecz, nato-
miast parterem leśników jest 
Gmina Międzyrzecz. Nadleśni-
czy i burmistrz planowali, że 
mieszkańcy posadzą 20 drzew. 
W ciągu zaledwie dwóch dni 
wpłynęło jednak aż 35 wnio-

sków. Dlatego postanowili, że 
wszyscy zainteresowani rodzi-
ce będą mogli posadzić drze-
wa, których patronami będą 
ich dzieci. Decyzja zapadła w 
czasie spotkania, które odbyło 
się we wtorek w Urzędzie Miej-
skim w Międzyrzeczu. 

– Uroczyste posadzenie 
drzew odbędzie 19 października 
przy ul. Pięciu Świętych Braci 
Międzyrzeckich. Każde drzewko 
będzie dedykowane imiennie 
jednemu dziecku i zostanie opa-
trzone symboliczną tabliczką z 
jego imieniem i datą urodzenia 
– zapowiada burmistrz Remi-
giusz Lorenz. 

Jak zaznacza nadleśniczy, 
leśnicy przygotowali do posa-
dzenia lipy drobnolistne. – 
Drzewa tego gatunku szybko 
rosną, produkują dużo tlenu, są 
odporne na choroby i w tym 
miejscu będą pełnić rolę ekranu, 
osłaniającego osiedle Kaszte-
lańskie przed hałasem z obwod-
nicy – wylicza J. Więckowski. 

Gmina walczy  
z dymem i smogiem 

Ponad sto mieszkań zosta-
nie przyłączonych do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Ich właści-
ciele będą płacić mniej za 
ogrzewanie, ale – jak zaznacza 
burmistrz Remigiusz Lorenz – 
zyska na tym również przyroda 
i pozostali mieszkańcy.  

Projekt zakłada przyłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej budynków wielorodzin-
nych przy ulicach Dąbrowskie-
go, Kilińskiego i Kazimierza 
Wielkiego. – Znajduje się w nich 

ponad sto mieszkań. Ich właści-
ciele ogrzewają lokale piecami 
na węgiel. Po przyłączeniu do 
sieci Zakładu Energetyki Ciepl-
nej, będą musieli je zlikwidować 
i nad budynkami przestaną się 
unosić kłęby zatruwającego 
środowisko dymu. Zyskają na 
tym również finansowo, gdyż 
ogrzewanie z sieci jest tańsze – 
mówi burmistrz Remigiusz 
Lorenz.   

Gmina ubiega się o unijną 
dotację na realizację tego pro-

gramu. Niebawem wystąpi do 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego z 
wnioskiem o dotację w wyso-
kości 1 mln. zł. – Koszt przyłą-
czenia budynków do sieci cie-
płowniczej wraz z wewnętrzny-
mi instalacjami oszacowaliśmy 
na dwa miliony złotych. Pozo-
stałą część sfinansowana zosta-
nie z budżetu gminy i przez wła-
ścicieli mieszkań – informuje 
Katarzyna Szadkowska, kie-
rownik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego w międzyrzec-
kim magistracie.  

 
Unijna dotacja ma pokryć 

50 proc. kosztów przyłączenia 
mieszkania do sieci ciepłowni-
czej. Gmina dołoży ze swojego 
budżetu 30 proc., a właściciele 
mieszkań kolejne 20 proc. – To 
bardzo korzystne. Nakłady 
poniesione na przyłączenie 
zwrócą się po pewnym czasie 
– przekonują urzędnicy. Wnio-
sek o dotacje rozpatrzony zo-
stanie rozstrzygnięty w ciągu 
kilku najbliższych miesięcy. – 
Projekt jest rozłożony na dwa 
lata – dodaje K. Szadkowska.  

korytarzy, ale bunkry należały 
do agencji nieruchomości. Nie 
mogliśmy z nich korzystać bez 
uprzedniej zgody właściciela, co 
blokowało ruch turystyczny, ale 
także utrudniało ich ochronę. 
Dlatego już przed dwoma laty 
rada miejska przyjęła uchwałę o 
zamiarze przejęcia tych nieru-
chomości i bunkrów – informu-
je R. Lorenz. 

Gmina przejęła działki po-
łożne wzdłuż gruntowej drogi 
z Pniewa do Kęszycy. Ich łącz-
na powierzchnia wynosi 8,69 
ha, a wartość ponad 550 tys. zł. 
– Przejęliśmy je za darmo – 
podkreśla burmistrz. 

Znajdujące się ma tych 
działkach bunkry (niemiecka 
nazwa panzerwerk) nr 721, 
722, 724, 726 i 727 były jed-
nym z ważnych ogniw Między-
rzeckiego Rejonu Umocnione-
go. Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej zostały wysa-
dzone i obecnie znajdują się 
fatalnym stanie technicznym. 
Najlepiej zachował się obiekt 
724, który można wykorzysty-
wać dla celów turystycznych. 
Jest bardzo podobny do 
schronu nr 717 w Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie, w którym znajduje się 
wejście do jedynej w MRU 
całorocznej trasy turystycznej. 

– Schron 724 ma jednak 
głębszą klatkę schodową. Żeby 
zejść do podziemnych koryta-
rzy, trzeba sforsować około 150 
schodów – mówi znawca forty-
fikacji z Międzyrzecza Andrzej 
Chmielewski, który jest auto-
rem ponad 20 książek na temat 
przyrody i historii Ziemi Między-
rzeckiej. - Po wojnie saperzy 
wysadzili wprawdzie jedną z 
kopuł bojowych na 724, ale w 
opinii fachowców bunkier 
uchodzi za bezpieczny. 

Podziemne magazyny, ko-
szary i pomieszczenia tech-
niczne bunkra 724 są połączo-
ne korytarzem z tzw. główną 
drogą ruchu, czyli tunelem o 
długości ponad 10 km. który 
był i jest nadal komunikacyj-
nym kręgosłupem fortyfikacji. 
Niemcy wybudowali tam na-
wet kilka stacji dla kolejek wą-
skotorowych. Kolejny korytarz 
łączy podziemia schronu z tzw. 
Pętlą Nietoperską. 

– To zespół kilku potężnych 
komór, w których Niemcy za-
mierzali magazynować amuni-
cję artyleryjską. To jeden z naj-
ciekawszych i jednocześnie naj-

mniej znanych fragmentów 
MRU – zapewnia Leszek Li-
siecki, dyrektor Muzeum For-
tyfikacji i Nietoperzy w Pnie-
wie pod Międzyrzeczem. 

Turyści mogli wcześniej 
zwiedzać Pętlę Nietoperską, 
ale mogli tam dojść jedynie 
korytarzem od strony muzeum 
w Pniewie. Musieli więc poko-
nać pod ziemią ponad 3 km. w 
jedną stronę. I potem wracali 
tą samą trasą do Pniewa, co 
było dość wyczerpujące i wy-
magało od nich niezłej kondy-
cji. Teraz będą mogli tam 
wchodzić przez bunkier nr 
724, co wydatnie skróci czas 
ich pobytu pod ziemią. 

– Wpierw musimy jednak 
przystosować obiekt do celów 
turystycznych. Dlatego na razie 
nie wiemy, kiedy otworzymy 
nową trasę. Teraz mogę jedynie 
powiedzieć, że ze względu na 
zimujące tam nietoperze będzie 
czynna tylko latem – dodaje L. 
Lisiecki. 

Burmistrz i dyrektor mu-
zeum zgodnie podkreślają, że 
przejęcie bunkrów wzmocni 
turystyczny potencjał i muzeum 
i gminy. – Trasa w Pętli Nietoper-
skiej będzie kolejną atrakcją dla 
turystów wypoczywających w 
Międzyrzeczu i okolicach. Bunkry 
przejęliśmy z myślą o dalszym 
rozwoju turystyki w naszej gmi-
nie. Teraz będziemy mogli zabie-
gać o rządowe i unijne pieniądze 
na ich remonty, zabezpieczenie i 
przystosowanie do ruchu tury-
stycznego – zaznacza R. Lorenz. 

Bunkry MRU są największą 
w Polsce zimową sypialnią 
nietoperzy. Z myślą o ich 
ochronie w podziemiach 
utworzono rezerwat. – Przeję-
cie obiektów przez gminę ułatwi 
nam ochronę rezerwatu przed 
nieproszonymi intruzami. Bę-
dziemy mogli skuteczniej zabez-
pieczać wejścia do podziemi i 
stale je monitorować – zapo-
wiada L. Lisiecki. 

Poniemieckie fortyfikacje 
są turystycznym przebojem 
gminy, jak również całego 
regionu. W ub.r. międzyrzecki 
odcinek MRU zwiedziło. Pętla 
Nietoperska to zespół bun-
krów i komór połączonych 
labiryntem korytarzy. Niemcy 
chcieli tam wybudować bate-
rię artyleryjską, która miała być 
przysłowiowym mieczem for-
tyfikacji i wspierać ogniem 
pozostałe bunkry, uzbrojone 
jedynie w karabiny maszyno-
we, miotacze ognia i szybko-
strzelne granatniki. 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
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Mamy prawie 2,8 mln. zł 
na budowę dróg  
w Międzyrzeczu!  

Burmistrz Remigiusz Lorenz ode-
brał symboliczny czek  na 2 mln. 777 
tys. zł, które gmina otrzymał na budo-
wę czterech ulic; ks. infułata Henryka 
Guzowskiego, Żołnierskiej, Alfa Kowal-

skiego i Sybiraków. Przekazanie symbo-
licznych czeków na budowę i remonty 
lokalnych dróg m.in. w gminach Ble-
dzew, Skwierzyna, Przytoczna i Między-
rzecz oraz w powiecie międzyrzeckim 

odbyło się w środę, 25 września, w sta-
rostwie powiatowym w Sulęcinie. Sa-
morządowcy z naszego powiatu – m.in. 
burmistrz Międzyrzecza Remigiusz 
Lorenz – odebrali je z rąk wojewody 
Władysława Dajczaka. - To kolejna 
dotacja, którą otrzymaliśmy z Funduszu 
Dróg Samorządowych – zaznacza Remi-
giusz Lorenz.  

 
Wicestarosta Zofia Plewa odebrała 

czek na blisko 835 tys. zł na dobiegają-
cy końca remont ul. Chopina w Między-
rzeczu. Swój udział w tej inwestycji 
mają także władze miasta. – Podpisali-
śmy umowę o udzieleniu powiatowi po-
mocy finansowej na ten remont. Z bu-
dżetu gminy dołożymy do trwających 
tam prac nieco ponad 495 tys. zł – wyli-
cza Remigiusz Lorenz. 

 
Dotacja zostanie przeznaczona na 

utwardzenie nawierzchni czterech ulic; 
ks. infułata Henryka Guzowskiego, Żoł-
nierskiej, Alfa Kowalskiego i Sybiraków. 
Gmina zdążyła już wybudować tam 
kanalizację i wodociągi, ale mieszkańcy 
narzekali jednak na fatalny stan grun-
towych dróg. Po ulewach zamieniały 
się w bajora i grzęzawisko, a podczas 
letnich upałów unosiły się nad nimi 
kłęby kurzu. Te problemy skończą się 
najpóźniej w jesienią przyszłego roku. 
–  Mamy już dokumentację i pozwolenie 
budowlane, niebawem ogłosimy prze-

targ na ich remont – zapowiada R. Lo-
renz. 

 
Dzięki dotacji gmina wyremontuje 

drogi o łącznej długości ponad kilometra. 
Zostaną utwardzone tłuczniem i następ-
nie wyłożone kostką. Powstaną tam rów-
nież chodniki, oświetlenie i kanalizacja 
deszczowa – wylicza burmistrz. 

 
Po podpisaniu umowy z wojewodą 

miasto będzie miało rok na realizację i 
zakończenie tej jakże ważnej dla miesz-
kańców inwestycji. – Jest szansa, że 
prace ruszą jeszcze w tym roku. Wszyst-
ko zależy od tego, czy uda się wyłonić 
wykonawcę.  

 
Gmina planuje kolejne inwestycje. 

Liczy m.in. na dotację na budowę dru-
giego mostu drogowego na Obrze, który 
ma być głównym ogniwem wschodniej 
obwodnicy miasta. – Złożyliśmy już wnio-
sek do rządowego programu Mosty dla 
Regionów i czekamy na decyzję – mówi 
burmistrz Remigiusz Lorenz.  

 
Burmistrz podkreśla, że remonty 

dróg w mieście i na terenach wiejskich 
są jednym z priorytetów gminnych 
władz. W br. gmina wyremontowała 
drogę w Wyszanowie, o czym informo-
waliśmy już w naszym serwisie. Obec-
nie dobiega końca podobna inwestycja 
w Kaławie.  

Zmiana warty we władzach Hufca ZHP.  
Harcerze mają nowego komendanta! 

Podharcmistrz Agnieszka Maik zo-
stała nowym Komendantem Hufca Mię-
dzyrzecz Związku Harcerstwa Polskiego 
im. Zawiszaków. Jej zastępcą wybrano 
przewodnika Adriana Portałę. 

Do zmiany warty we władzach huf-
ca doszło podczas zjazdu sprawozdaw-
czo wyborczego. Dotychczasowa ko-
mendantka podharcmistrz Maria Sob-
czak-Siuta i jej zastępczyni podharc-
mistrz Hanna Barczewska zrezygno-
wały ze stanowisk oraz przekazały stery 
władzy w hufcu młodym następcom. - 

Zostajemy oczywiście w harcerstwie i 
będziemy pomagać młodzieży – zapew-
nia pdm. H. Barczewska. 

Harcerze podziękowali obu komen-
dantkom za lata pracy na odpowie-
dzialnych stanowiskach. Podkreślali ich 
zaangażowanie w sprawy harcerstwa i 
w życie społeczne miasta. Wychwalała 
je także sekretarz Urzędu Miejskiego 
Anna Sawka. - Harcerze zawsze mogą 
liczyć na wsparcie władz miasta. Powinni 
być wzorem dla rówieśników – mówiła 
Anna Sawka. 

Sekretarz Urzędu Miejskiego zawie-
siła na jednej ze ścian symbol ZHP i w 
imieniu burmistrza Remigiusza Loren-
za podziękowała wszystkim harcerzom 
za współpracę z urzędem miejskim i 
działalność na rzecz miasta. 

Obecny na zjeździe zastępca prze-
wodniczącej rady miejskiej Andrzej 
Chmielewski zaznaczał, że harcówka 
znajduje się w pomieszczeniu, przeka-
zanym hufcowi przez władze miejskie. 
– Doceniamy waszą działalność i bezin-
teresowne zaangażowanie w życie spo-
łeczne Międzyrzecza – mówił. 

Ustępujące komendantki podzięko-
wały drużynowym oraz licznym przyja-
ciołom hufca – m.in. A. Sawce i A. 
Chmielewskiemu. Złożyły im życzenia i 
wręczyły czerwone róże. 

Po odczytaniu sprawozdania z dzia-
łalności w ostatnich czterech latach 
ustępujące władze jednogłośnie otrzy-
mały absolutorium. Potem wybrano ich 
następców. Nową komendantką hufca 

została 22-letnia podharcmistrz 
Agnieszka Maik, która od dziesięciu lat 
jest związana z harcerstwem. Prywatnie 
studiuje pedagogikę na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej 
zastępcą wybrano przewodnika Adria-
na Portałę. Zdaniem byłych przełożo-
nych oraz koleżanek i kolegów, nowa 
komendantka i jej zastępca są osobami 
bardzo pracowitymi i zaangażowanymi 
w sprawy hufca. – To był doskonały 
wybór zapewniają. 

 
Zastępcą komendantki hufca ds. 

programowych została Hanna Bar-
czewska, członkiem komendy hufca 
wybrano podharcmistrz Mariolę Tul, a 
stanowisko przewodniczącej komisji 
rewizyjnej powierzono Beacie Guni. 

 
Hufiec Międzyrzecz ZHP im. Zawi-

szaków zrzesza ponad 200 zuchów i 
harcerzy z Międzyrzecza, Skwierzyny, 
Przytocznej, Rokitna i Pszczewa. 


