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XVIII Międzyrzecka Dziesiątka i II Bieg Weterana 
Zanim 127 zawodników 

stanęło na starcie przy MOSiW, 
nieco wcześniej pod bramą 
17WBZ zawodników i vipów 
przywitał (również w jęz. an-

gielskim) Grzegorz Rydzanicz 
– dyrektor MOSiW, a pod obe-
liskiem poświęconym pole-
głym żołnierzom międzyrzec-
kiej brygady na misjach poza 

Puchar naszej redakcji dla Najsympatyczniejszej Zawodniczki  Biegu  

otrzymała Alex Crawford z US Army 

granicami kraju – złożone zo-
stały wiązanki kwiatów i zapa-
lono znicze. Zawodnikom, w 
tym biegaczom z Ukrainy i US 
Army, przedstawiono: Remi-
giusza Lorenza – burmistrza 
miasta, ppłk. Jarosława Mo-
sura – szefa wyszkolenia 17 
WBK, ppłk. ks. dra Marka 
Kwiecińskiego oraz st. bryg. 
Marka Harkota – Komendan-
ta Powiatowego PSP. Amery-
kańskimi żołnierzami dowodził 
i również biegł razem z nimi 
kpt. Jameson Williams. Start 
honorowy przebiegł zgodnie z 
tradycją roku ubiegłego – pi-
stolet startowy za pierwszym 
razem nie wypalił. 

Dystans 10 km najszybciej 
pokonał Pavel Słeponenko z 
Ukrainy z czasem 0:34:25. Dru-
gi na mecie zameldował się 
tuż za nim jego rodak Dmytro 
Musiiatchenko. Trzecim był 
Adam Marysiak z 34 BKPanc. 
Z kobiet najszybciej zameldo-
wała się na mecie Wioletta 
Paduszyńska z 17WBZ w Mię-
dzyrzeczu (0:37:55). Drugą 
była Sandra Nowak z MKST 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 



Nr 6(62)2019   13 czerwca 2019 2 

O��������� ��� �� 

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 

Słychać w miastach powiatu, 
że daje się kasę na straż pożarną, 
a jak upały nie ma decyzji aby 
postawić kurtynę wodną.. Bez 
wątpienia jest coś w tym na rze-
czy, bo temperatury są istnie 
tropikalne. Do narzekających 
słów kilka – olali Was nie wodą a 
brakiem decyzji. Zresztą macie 
swoich radnych…Czas im się do 
siedzeń dobrać. W kraju tak czę-
sto robią nas sprawujący władzę 
w konia, że Prima Aprilis powi-
nien być świętem narodowym. 

Już pozamiatane po wybo-
rach do PE. Ci co zniszczyli wiele 
rzeczy, jak szczury uciekli do 
miejsca, które da im niezłe za-
robki w euro. Samorządy zostały 
przez właścicielkę uśmiechu w 
całym garniturze, zwyczajnie 
oszukane. Uczniowie również. 
Mniemam, że przyjdzie za to 
zapłacić. Choć zapewne wiele 
spraw się rozmyje i przedawni, 
bo życie nie znosi próżni. Nic 
tylko splunąć i zacinać zęby. 
Nawet flagi UE po wyborach 
ponownie usunięto z gabinetów 
ministerstw. Za ujawnione i wyci-
szane przekręty w każdym za-
chodnim kraju wielu wyleciałoby 
na zbity pysk ze stanowisk. U nas 
do tego jeszcze długo nie doj-
dziemy, bo naród kupiono za 
jego własne pieniądze. I w to 
uwierzyli. Nowa zaciąg na mini-
sterialne stołki co raz obfituje w 

śmieszności. Minister od sił spe-
cjalnych będzie się uczyć jak 
powiedziała a o Katyniu czytała z 
przedwojennych książek. Żena-
da! Nowy od edukacji duby sma-
lone plecie i w sieci się to wyła-
puje. Zresztą oni są tylko do wy-
borów. Muszą przetrwać. Taka 
ich pisa pisowska rola. 

Ostatnio portal Moje Miasto 
Międzyrzecz zwrócił mi uwagę, 
ze użyłem słowa Dupa, jako nieo-
byczajnego w swoim wpisie.. 
Niech wpierw przeczytają kon-
tekst czyli zdanie. Od zarania 
dziejów literatury polskiej tego 
słowa używał Rej, Kochanowski, 
zacne grono satyryków i nikomu 
to nie przeszkadzało. Wypowia-
dali się na ten temat zacni profe-
sorowe językoznawcy. O księdzu 
mówiącym o trzech prawdach 
nie wspomnę. A więc reasumu-
jąc ten wątek moralizatorki Gów-
no prawda w odniesieniu do 
dyrdymałów tego portalu skiero-
wanych do mnie. Prawdopodob-
nie automat to wyłapał. Ale sko-
ro wierzy się maszynie a nie wła-
snemu rozumowi, to nic dziwne-
go że takie pierdoły usiłuje się 
wciskać. Politykom to mówić, bo 
są złym przykładem w zaciekłych 
dysputach. Nie da rady. Mają 
immunitet, czyli Dupa chlup, 
Dupa blada, itp., itd. się zwykło 
mawiać. Przy okazji tenże portal 
kieruje do lokalnej społeczności 

hasła takie i inne, ale obwiesz-
cza to w formie bezpośredniej 
traktując nas jak ochłap do za-
bierania głosu. W swej dzienni-
karskiej, 20.letniej karierze do 
głowy by mi nie przyszło zwra-
cać się z małej litery pisząc do 
kogoś. Jakie parszywe czasy, 
takie obyczaje. Lepiej pogadać 
o przysłowiowej dupie Maryni i 
mieć pseudomoralistów (a tych 
pełno dookoła) dokładnie w… 

U nas sucho, gdzieś w kraju 
ludzie chodzą na grzyby. Aura 
zwariowała .Ale są tacy co do-
skonale sobie z tym radzą. Na 
Międzyrzeckiej Dziesiątce poja-
wili się Ukraińscy łowcy nagród. 
Zdobyli dwa pierwsze miejsca. 
Za rok może pojawią się tutaj 
Etiopczycy lub inni. dobrzy dłu-
godystansowcy. Świat jest glo-
balną wioską więc wszystko 
możliwe. 

"Kęszyczanki" wyśpiewały 
wszystkie trzy nagrody na 
„Szparagowych Żniwach”. Gra-
tulacje dla nich i tych, których 

nie sposób zauważyć, a osiągnę-
li sukcesy Co fajnego się wyda-
rzyło, przeczytacie Szanowni 
Czytelnicy w naszym miesięczni-
ku. Miałem napisać o cudownej 
metamorfozie radnych w po-
wiecie, ale zwyczajnie mi się 
odechciało. Kabaret jest dobry 
na przeglądzie PAKA  a laudacje 
na inne okazje. Niebawem wa-
kacje, trzeba się wyciszyć. Spo-
tkamy się w sierpniu. My też 
mamy chęć na wakacje, łowie-
nie ryb i normalne leniuchowa-
nie. Królewskie Miasta Między-
rzecz i Skwierzyna zapewnią 
letnie atrakcje i o to chodzi. 
Ponoć rząd ma wprowadzić Sex 
Socjalny… to że rżnie nas na 
okrągło to normalka, ale może 
w innym wymiarze… Z wakacyj-
nym pozdrowieniem.  

Upał jest zabójczy 

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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Dzięki unijnej dotacji w Międzyrzeczu  
powstaje kolejny Park Przemysłowy 

Miasto dostało 4 mln. 893 tys. zł. na uzbrojenie terenów w drugim Parku Przemysłowym,  
który ma być kolejnym filarem rozwoju gospodarczego gminy.  

Międzyrzecki Park Przemysłowy 
II powstaje między Lubosinkiem i 
drogą do Rokitna. Uzbrojenie tere-
nów – budowa wodociągów i ka-
nalizacji, drogi z oświetleniem i 
ścieżki pieszo-rowerowej – będzie 
możliwe dzięki dotacji w wysoko-
ści blisko 4,9 mln zł, którą gmina 
dostała z Lubuskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego,  

 
Burmistrz Remigiusz Lorenz 

zaznacza, że inwestycja realizowa-
na będzie w ramach projektu, w 
którym uczestniczą też gminy 
Przytoczna i Skwierzyna. Pod ko-

niec maja rozmawiał o tym z sa-
morządowcami z ościennych gmin 
–burmistrzem Skwierzyny Lesła-
wem Hołownią, jego zastępcą 
Wojciechem Kowalewskim oraz 
wójtem Przytocznej Bartłomiejem 
Kucharykiem.  

– Oficjalne podpisanie umowy 
odbędzie się niebawem w Między-
rzeczu – zaznacza Katarzyna 
Szadkowska z Urzędu Miejskiego. 

 
Całkowity koszt inwestycji wy-

niesie 6 mln. 796 tys. zł. Pod koniec 
br. miasto ogłosi przetarg, prace 
mają się zakończyć w 2022 r.  

Drugi Międzyrzecki Park Prze-
mysłowy ma być kolejnym filarem 
rozwoju gospodarczego miasta i 
gminy. Na inwestorów czekają tam 
działki o łącznej powierzchni po-
nad 100 ha. Przedsiębiorcy będą 
mogli inwestować na gruntach 
gminy oraz na otaczających je 
działkach należących do Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.   

 
Park ujęty jest w planie zago-

spodarowania przestrzennego. 
Gmina przygotowała też program 
funkcjonalno-użyt-kowy, co przy-
śpieszy realizację inwestycji.  
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Ścieżka skróci drogę pieszym 
i rowerzystom 

Rozpoczęła się rewitalizacja zieleni miejskiej. Gmina wywalczyła na to 4,6 mln zł! 

Budowa ścieżki na tzw. łące 
kolejowej nad Obrą jest pierw-
szą odsłoną rewitalizacji zieleni 
miejskiej w Międzyrzeczu. 

Na tzw. łące kolejowej nad 
Obrą powstaje ścieżka, która 
połączy ul. Piastowską z drew-
nianym mostkiem na Obrze 
oraz skróci drogę pieszym i 

rowerzystom. Jak podkreśla 
Sylwester Suchowski z Urzę-
du Miejskiego, to teren zale-
wowy, dlatego ścieżka powsta-
nie na nasypie o wysokości 
ponad jednego metra.  

 
– Będzie miała 160 metrów 

długości i dwa i pół metra sze-

rokości – dodaje S. Suchowski.  
Przy ścieżce powstanie też 

plenerowa siłownia. Obie in-
westycje realizowane są w 
ramach budżetu obywatel-
skiego. Są jednocześnie pierw-
szą odsłoną rewitalizacji ziele-
ni miejskiej w Międzyrzeczu. 
Gruntownego liftingu doczeka 
się dziesięć innych miejsc w 
Międzyrzeczu. Prace prowa-
dzone będą m.in. w parku 
przy ul. Stoczniowców Gdań-
skich, na bulwarze Jana Pawła 
II oraz na skwerach i w ogród-
ku jordanowskim przy ul. Sta-
szica. Dwa ostatnie zadania – 
planty przy głównym skrzyżo-
waniu i tereny zielone przy ul. 
Pięciu Świętych Braci Między-
rzeckich – zostaną zrealizowa-
ne w 2020 r.  

 
Koszt rewitalizacji wyniesie 

10 mln. 185 tys. zł. Jak podkre-
śla burmistrz Remigiusz Lo-
renz, gmina wywalczyła na 
inwestycję dotację w wysoko-
ści 4 mln. 641 tys. zł.  

W rezerwie bez zmian 

Po 12 latach od czasu odby-
cia przeszkolenia wojskowego w 
czasie studiów, Polska Armia o 
mnie sobie przypomniała. Jako 
świadomy obywatel, patriota, 
karnie stawiłem się do odbycia 
ćwiczeń wojskowych rezerwy. 
Zapowiadały się ciekawe 2 tygo-
dnie. Dobrego nastroju nie ze-
psuła nawet informacja, że bę-
dziemy mieszkać pod namiota-
mi. Odczucia zmieniły się nieco z 
powodu aury, która pod plande-
ką tworzyła warunki sauny, a nie 
mieszkaniowe. Dowódca przez 
kilka dni zapewniał, że intensyw-
nie poszukiwane są dla nas bu-
dynki koszarowe, jednak starania 
te zakończyły się fiaskiem. Powo-
dem mogło być zapewne to, że 
oprócz grupy kilkudziesięciu 
chłopaków z Lubuskiego na 

jednostkę zajechała dwa razy 
większa i dwa razy starsza 
(średnia wieku ok. 55 lat) kompa-
nia rezerwy gdzieś z Dolnego 
Śląska. Ci też trafili pod brezent, 
a jak zaznajomieni w temacie 
wiedzą w wojsku obowiązuje 
zasada „chu…, ale jednakowo”. 
Służyliśmy więc spod namiotów, 
co u niektórych kończyło się 
błogim odpłynięciem w nieświa-
domość (złośliwi twierdzili, że to 
z powodu nagłego odcięcia od 
alkoholu). Wody nam jednak nie 
żałowano. Dowódca stanął na 
głowie, żeby każdy miał wręcz 
nadmiar. Oczywiście na dostawy 
dwóch 1,5 litrowych butelek dla 
każdego rezerwisty musiał mieć 
kwit (w wojsku na wszystko po-
trzebny jest kwit…, a najlepiej 
dziesięć). By jednostka zaopa-
trzeniowa się nie czepiała, to 
codziennie drukował prognozę 
pogody ze wskazaniami tempe-
ratury powyżej 25 stopni C. Bez 
mrugnięcia okiem wydawano 
nam za to żarcie, którego nie 
powstydziła by się żadna jadło-
dajnia ani gospodyni domowa. 
Schudnąć byłoby ciężko… Na 
śniadanie parówki, kiełbaski lub 
jajecznica. Zamiast poczciwej 
wojskowej konserwy płatki ku-

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

Tekst: Adam Piotrowski 

(redaktor naczelny) 
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Remont drogi  
w Wyszanowie 

Mamy dobrą informację dla mieszkańców Wyszano-
wa i pobliskich miejscowości. Nawet bardzo dobrą! 
Trwa remont drogi łączącej centrum wsi z cmenta-
rzem. Prace zakończą się pod koniec wakacji. 

Droga z Wyszanowa do 
Szumiącej w gminie Między-
rzecz ma gruntową nawierzch-
nię. Do 30 sierpnia jej odcinek 
z centrum wsi do cmentarza 
doczeka się równej i gładkiej 
kołderki z asfaltu. Remontuje 
ją firma z Międzychodu, która 
wygrała ogłoszony przez gmi-
nę przetarg. 

Jak podkreśla Sylwester 
Suchowski z Urzędu Miejskie-

go, drogowcy wyremontują 
odcinek o długości ponad 215 
m. Droga będzie miała 5,5 m. 
szerokości. Koszt jej remontu 
wyniesie 440 tys. zł.  

 
Burmistrz Międzyrzecza 

Remigiusz Lorenz zaznacza, że 
remont drogi w Wyszanowie 
jest jedną z licznych inwestycji, 
planowanych w br. przez wła-
dze gminy.  

Aktywni razem 

25 maja w Ośrodku Eduka-
cji Leśnej nad jez. Głębokie 
odbyło się z inicjatywy DPS. 
WTZ w Międzyrzeczu oraz 
międzyrzeckiego koła Polskie-
go Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem – spotkanie sporto-
wo-rekreacyjne. Spotkanie 
integracyjne trudnego same-
go w sobie środowiska, ale 
mającego znaczne osiągnię-
cia edukacyjne. Imprezę 
wspomagało Starostwo Po-
wiatowe i międzyrzecki CPPR. 

Tradycyjnie rozpoczęto od 
bloku artystycznego przy 

słodkim poczęstunku. Skocz-
na muzyka, gorące rytmy – 
zawsze znajdą chętnych. Tu-
taj prym wiódł znany z licz-
nych występów Grzegorz 
Nowakowski, co dla licznie 
przybyłych z zewnątrz (blisko 
100 osób) było atrakcją. Grze-
gorz z reguły sam opracowuje 
układy choreograficzne. Prze-
mysław Sokołowski zaśpie-
wał kilka znanych piosenek. 
Atmosfera powoli nabierała 
tempa. Muzyka i taniec są 
swoistą formą terapii. Prowa-
dzona na otwartej przestrzeni 

przez wszystkich, a było wg 
organizatorów 176 osób, pro-
wadzi do sukcesu. Terapią jest 
ukierunkowany kontakt ze 
zwierzętami. Sympatyczny i 
wiekowy już buldog francuski 
Anny Kwiecińskiej, dyrektor 
międzyrzeckiego DPS był żywą 
maskotką dla wielu niepełno-
sprawnych. 

 
W powietrzu wirowały bań-

ki mydlane, strzelano z broni 
pneumatycznej, łowiono węd-
ką słodkości umieszczone w 
słoiku, co znacznie poprawia 
system motoryczny. Grano w 
lotki. W sumie wiele, wiele 
atrakcji. Oczywiście przy sta-
nowiskach w roli instruktorów 
występowali terapeuci. 

 
Ta forma integracyjna 

sprawdziła się i sprawdza na-
dal. Bowiem stale jest modyfi-
kowana. Imprezę organizowa-
no w wielu miejscach ale tutaj, 
dzięki przychylności miejsco-
wego Nadleśnictwa jest chyba 
najprzyjemniej. Mnóstwo zie-
leni, bardzo ciekawa ścieżka 
edukacyjna, delikatny wiatr 
znad jeziora i dobra baza logi-
styczna. 

Red, fot.  
JOLANTA MAĆKOWIAK DPS 
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Astra Nowa Sól, trzecią Karoli-
na Bilawa z 17WBZ. 

 
Wyniki końcowe w rozbiciu 

na grupy: Open M: 1. Paveł 
Słeponenko, 2 – Dmytro Mu-
siiatchenko, 3 – Adam Mary-
siak, 4 – Szymon Belgrau 
(Międzyrzecz), 5 – Filipe Waw-
rzykowski (Nowa Sól), 6 – 
Cezary Walkowski (Między-
rzecz). Open K: 1 – Wioletta 
Paduszyńska, 2 – Sandra 
Nowak, 3 – Karolina Bilawa, 4 
– Monika Walentynowicz 
(Gorzów Wlkp.), 5 – Marta 
Owsianna (Rotenburg), 6 – 
Agnieszka Woch (Zielona 
Góra). Kat. M (16-29 lat): 1 – 
Arkadiusz Blacharski (To-
rzym), 2 – Andrzej Piotrowski 
(Pszczew), 3 – Hector Nichols 
(US Army). Kat. M (30-39) 1 – 
Bartosz Ferfor (Torzym), 2 – 
Krzysztof Sikorski (Między-
rzecz), 3 – Ryszard Toma-
szewski (Rzepin). Kat. M (40-
49) 1 – Tomasz Chawko 
(Dębno). 2 – Edwin Kuszczyk 
(Międzyrzecz), 3 – Łukasz Mu-
chajer (Międzyrzecz). Kat. M 
(50-59) 1 – Zbigniew Kolis 
(Międzyrzecz), 2 – Marek Ko-
walski (Zielona Góra), 3 – Cze-
sław Żywicki (Rzepin). Kat. M 
(60-69 lat) 1 – Adam Musiał 
(Drawsko). 2 – Krzysztof Grzy-
bowski (Gorzów Wlkp.) 3 – 
Andrzej Dawidowicz (Ble-
dzew). Kat. M 70+ 1 – Leszek 
Rogowski (Zielona Góra), 2 – 
Bolesław Brzeziński (Czer-
wieńsk). Kat. K (16-29 lat) 1 –
Magdalena Kawluk (Między-
rzecz), 2 – Ewelina Jakubczyk 
(Gorzów Wlkp.), 3 – Martyna 
Jakimczyk (Goruńsko). Kat. K 
(30-39) 1 – Paulina Brychcy-
Nowak (Strzyżewo), 2 – Eweli-
na Nawrocka (Żary), 3 – Syl-
wia Sułkowska (Zielona Gó-
ra). Kat. K (40-49) 1 – Lucyna 
Poznańska (Kołczyn), 2 – An-
na Balcer (Międzyrzecz), 3 – 
Beata Gandecka (Między-
rzecz). Kat. 50+ 1 – Bożena 
Borkowska (Sulechów). 2 – 
Katarzyna Sulkowska (Mię-
dzyrzecz), 3 – Bernardeta Nie-
węgłowska (Skąpe). Kat. 
Służby Mundurowe K: 1 – 
Wioletta Paduszyńska, 2 – 
Karolina Bilawa, 3 – Magda-
lena Kiewluk, 4 – Katarzyna 
Borzobohata, 5 – Mc Daniel-
le Farland (US Army). Kat. M: 
1 – Adam Marysiak, 2 – Bar-
tosz Fewrtor, 3 – Ryszard 
Tomaszewski, 4 – Hector 

Nichols (US Army), 5 – Łukasz 
Muchajer. 

 
Najlepsi z Międzyrzecza: K: 

1 – Karolina Bilawa, 2 – Anna 
Balcer, 3 – Magdalena Kie-
wluk. M: 1 – Szymon Belgrau, 
2 – Cezary Walkowski, 3 – 
Krzysztof Sikorski. Szczegó-
łowe wyniki na stronie mara-
tończyk pomiar czasu. 

 
Puchar Redakcji „Przekroju 

Lokalnego” dla Najsympatycz-
niejszej zawodniczki – Alex 
Crawford (US Army) z Hou-
ston w Teksasie wręczył red. 
Lech Malinowski, szef mutacji 
powiatu międzyrzeckiego. 

 
Kolejna edycja biegu za 

nami, warto w tym miejscu 
wymienić tych, którzy logi-
stycznie zabezpieczali impre-
zę. W biurze zawodów praco-
wały: Anna i Julita Lisieckie 
oraz Monika Matracka. Dy-
rektorem sportowym był Ar-
kadiusz Żyła. Wspomagali go 
pracownicy MOSiW: Krzysztof 
Pawłowski, Marek Sance-
wicz, Zbigniew Bednarski, 
Piotr Cyranik, Piotr Gołę-
biowski. Trasę zabezpieczali 
funkcjonariusze KPP, druhowie 
z OSP Międzyrzecz-Obrzyce i 
Gorzyca, którym dowodził 
Arkadiusz Madzelan i mię-
dzyrzeccy harcerze. Medyczne 
zabezpieczenie; 17 WBZ i Kra-
jowa Sieć Ratownictwa Me-
dycznego. We wsi Św. Woj-
ciech Rafał Kozdra, sołtys wsi 
wraz z grupą sympatyków 
zabezpieczał podawanie na-
pojów dla zawodników w cza-
sie biegu. Przebieg biegu jak i 
rozdanie nagród komentował 
(także w języku angielskim) 
Kamil Żeberski. Fundatorami 
nagród była Gmina Między-
rzecz, MOSiW, 17 WBZ, Areszt 
Śledczy w Międzyrzeczu, KP 
Policji w Międzyrzeczu, Nadle-
śnictwo Międzyrzecz, Pań-
stwowa Straż Pożarna – Mię-
dzyrzecz. Nagrody wręczali: 
Remigiusza Lorenz – burmi-
strza miasta, ppłk. Jarosław 
Mosur – szef wyszkolenia 17 
WBK, komisarz – Krzysztof 
Staszewski z KP Policji, st. 
bryg. Marek Harkot – Komen-
dant Powiatowy PSP, mjr. Ra-
dosław Jaźwiński – dyrektor 
AŚ oraz Krzysztof Kochan – 
skarbnik KB Piast. 

 
TEKST LECH MALINOWSKI,  

ZDJĘCIA KAZIMIERZ CZUŁUP  
I AUTOR 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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Byłem w Kenii  
i Tanzanii (2) 

12 kwietnia 2019 Piątek. Dar Es Sala-
am, Tanzania, Środek Afryki. Zmarzłem 
w nocy. Nic dziwnego kiedy jednocze-
śnie masz przeciąg, wentylator i klima-
tyzację. A wszystko działa na maksa.  

Rano jedziemy nad Ocean Indyjski. 
Hurraaa.  Od 10:00 czekamy na pastora. 
Zjawia się o 11:20. Mam! Kwadrans 
tanzański to 5 naszych. Godzina 12 a 
drogi mocno zapchane. Stojąc w korku 
nagle pojawia się gość z wycieraczkami 
samochodowymi, plandeką, zapalnicz-
ką gazową, okularami, oponami do 
rowerów. Później nawet był ktoś z lu-
strem. Rozumiecie, tu sprzedają nawet 
lustra stojącym w korkach. Taka drive-  
-in Castorama.  

Długo się jedzie nad ocean. Chyba 
podobny czas jak z Międzyrzecza nad 
Bałtyk a to jest dalej jedno miasto. Za 
to jak tu pięknie. Jak tylko będziecie tu 
w okolicach to nie i omieszkajcie zaj-
rzeć na Coco Beach.  Szkoda, że nie 
było czasu na nawet na krótką kąpiel. 
Woda ciepła jak zupa.  

Wracając wstąpiliśmy na bazar po 
kilka lokalnych pamiątek. Niektórzy coś 
kupili a ja z Tomkiem chcieliśmy kupić 
10 magnesów, które na lotnisku kosz-
tują 6 USD każdy. Tutaj chciał 15 USD 
za sztukę! 150 dolarów za 10 magne-
sów. Nigdy. Nie będzie zatem magne-
sów z Tanzanii. 

Przez wszechobecne korki i niewy-
obrażalnie dziurawe drogi do zboru na 
kolejne nabożeństwo o mały włos a 
byśmy się spóźnili. Już od samego po-
czątku spotkania obecność Boża jest 
wręcz namacalna. Można by ją kroić, 
pakować w pudełka i rozsyłać po świe-
cie. Bóg się przyznał do nas. Przepiękne 
nabożeństwo pełne Jego Mocy i Chwa-
ły. Na końcu oczywiście wspólne zdję-
cia, uściski, modlitwy i powrót do hote-
lu.  Tam pakowaniu i przygotowanie do 
jutrzejszego wylotu. Kierunek – serce 
Afryki, Kakamega.  

 
13 kwietnia 2019 Sobota. Tanzania, 

Kenia. Przecieram oczy i kubki smako-
we że zdziwienia! Czy to ten sam hotel? 
To samo śniadanie? Po dwa razy tak! 
Tylko pora śniadania inna dlatego je-
dzenie jest ciepłe. Dzisiaj wylatujemy w 
dalszą drogę i zeszliśmy wcześniej. 

Lotnisko mamy po drugiej po dru-
giej stronie ulicy, ale jedzie się co naj-
mniej kwadrans.  Podchodząc do od-
prawy czuje się jak na poczcie w Polsce 
w latach 80. Do ważenia bagaży używa-
ją mechanicznych wag. Takich z dużą 
tarczą i wskazówka.  W drogę zatem. Po 
niecałej godzinie kolejny raz lądujemy 
z powrotem w Kenii. 

Przechodzimy przez parking do 
terminala odlotów krajowych. Już przy 
wejściu pani z obsługi pyta czy aby na 
pewno dobry terminal mamy. Domy-
ślam się, że białych u nie ma.  

Po krótkim, kolejnym sprawdzeniu 
na bramce wejściowej oficjalnie zaczy-
namy okupacje terminala lotów krajo-
wych lotniska w Nairobi. 

Siedzimy w hali a bardziej haluni 
odlotów i jemy to co jest bezpieczne 
do zjedzenia w barze. Czyli lody i chip-
sy. Do reszty rzeczy w lodówce nie ma-
my przekonania. Są to gotowe dania 
opakowane w folię spożywczą a po 
dacie produkcji widać, że wiele widzia-
ły. Jak dąb Bartek. Zostaniemy przy 
lodach i chipsach.  

Po koniec dnia dolecieliśmy do ser-
ca Afryki. Do Kisumi obok jeziora Wik-
toria. Wita nas Pastor, który będzie na-
szym gospodarzem przez kolejne sześć 
dni. Wsiadamy do auta i kierujemy sie 
do miejscowości Kakamega. Pięknie tu 
jest. Porośnięte zieloną dżunglą góry 
otaczają ogromne niziny. Powietrze 
jest świeże jakby nam tlen dostarczali z 
butli. 

 
Nie tylko my Chrześcijanie robimy 

ewangelizacja. Widzieliśmy całkiem 
dużą muzułmańską koranizacją (od 
Koranu nie Korei), jeżeli tak to można 
określić. Muzułmanie napierają. Uży-
wają Biblii podczas takich spotkań po 
to, żeby ją podważyć. Budują meczety 
co dwa kilometry nawet, jeżeli na da-
nym terenie nie ma wyznawców Isla-
mu. Są wspierani przez bogate pań-
stwa arabskie.  

Oprócz wzrostu islamizacji Afryki 
równie niepokojącym jest powstanie 
kościoła dla ateistów. Pytamy się zatem 
w co lub w kogo oni w takim razie wie-
rzą? Okazuje się, że spotykają się po to 
żeby nie wierzyć w nic. Dziwne.  

Dojeżdżamy do równika. Niewiary-
godne, że dzięki Bożej Łasce tu jeste-
śmy. Czasami nie wierzę w to co widzę 
i kogo Bóg daje nam poznać. Pojawia 
się jak sen, ale nim nie jest. 

Cudownie jest jak dzięki Jego łasce 
jesteśmy posyłani w tak różne i piękne 
miejsca, gdzie poznajemy nie tylko jak 
różnorodny jest Jego Kościół. Czasami 
nie wierzę w to co widzę i kogo Bóg 
daje nam poznać. Amen. Bóg jest do-
bry.  

 

Ciekawostki: 
1. Po przejechaniu linii równika lu-

dzie nie chodzą do góry nogami.  
2. Chińczycy budują drogi i wyku-

pują co się da. Wiedzą jakie bogactwa 
kryje Afryka.  

3. Nie spodziewałem się jak wielkim 
problemem jest malaria. Dopiero jak 
zobaczysz na własne oczy zmagania z 
komarami to otwierają się oczy. 

 
SEBASTIAN HERTZOG 
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Św. Florian za nami 

Powiatowe obchody roz-
poczęto uroczystą Mszą św. z 
udziałem pocztów sztandaro-
wych wybranych jednostek 
OSP z powiatu. Na placu 
przed ratuszem w Międzyrze-
czu odbyła się oficjalna część 
uroczystości z udziałem st. 
bryg Lesława Glińskiego, 
zastępcy KW PSP w Gorzowie 
Wlkp. i dh Edwarda Fedki – 
prezesa ZOW ZOSP RP w 
Zielonej Górze Oczywiście 
nie zabrakło m.in. prezesów 
oddziałów gminnych i powia-
towego OSP,  Burmistrzów 
miast powiatu, Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Międzyrzecz, 
Starosty Powiatu, Dyrektora 
AŚ. Przedstawiciela 17 WBK i 
KP Policji. Gospodarzem uro-
czystości był st. bryg. Marek 

Harkot – Komendant Powia-
towy PSP. 

Złoty Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymali: Wie-
sław Heba (OPS Rokitno), Ar-
tur Gierczyński (Przytoczna), 
Łukasz Grządko (Templewo), 
Jan Tatarynowicz (OSP Kęszy-
ca Leśna). 

Srebrny medal otrzymali: 
Arkadiusz Rawiński (OSP 
Templewo), Krzysztof Czer-
wiński (Kęszyca Leśna), Miro-
sław Trojanowski (Wyszano-
wo), Adam Humeniuk 
(Gorzyca), Jarosław Ataman 
(Kęszyca Leśna), Przemysław 
Guban (Bukowiec), Jarosław 
Masiukiewicz (OSP Rokitno). 

Brązowy medal otrzymali: 
Jarosław Tepper (OSP Ble-
dzew), Marcin Bartkowiak 

(Bledzew), Damian Piechota 
(Międzyrzecz Obrzyce), Błażej 
Madzelan (Gorzyca), Bartło-
miej Piotrowski (Templewo), 
Jacek Buczkowski (Temple-
wo), Michał Chicun (Kęszyca 
Leśna), Mirosław Kowalczyk 
(OSP Przytoczna). 

Odznaką Strażak Wzorowy 
wyróżniono: Piotra Sosnow-
skiego (OSP Świniary) i Damia-
na Szczyszyka (OSP Rokitno). 

Na stopień aspiranta awan-
sowano Wojciecha Kozdroja. 
Stopień starszego ogniomi-
strza otrzymali: Aneta Gądek, 
Leszek Lis, Janusz Morawski, 
Mariusz Tołoczko, Dariusz 
Wasilewski. Stopień ogniomi-
strza otrzymał Jarosław Ma-
siukiewicz. Na stopień młod-
szego ogniomistrza awanso-
wano: Grzegorza Dębickiego 
i Pawła Manię. Stopień star-
szego sekcyjnego otrzymali: 
Tomasz Czujko i Jacek Winc-
kiewicz. Stopień sekcyjnego 
otrzymali: Mateusz Klimczak i 
Bartłomiej Nir-Skibiński. Sto-
pień starszego strażaka otrzy-
mali: Monika Kowalkowska i 
Borys Muszkieta.  

Nagrody finansowe z różne-
go szczebla otrzymali: mł. ogn. 
Mateusz Baran, asp. Walde-
mar Juszczak, mł. asp. Kamil 
Korba, st. ogn. Mariusz To-
łoczko, st. str. Borys Muszkie-
ta, st. sekc. Jacek Winckiewicz i 
mł. ogn. Bartosz Batura. 

Dowódca uroczystości, mł. 
kpt. Michał Rosól, otrzymał 
awans na pierwszy stopień 
oficerski podczas Centralnych 
Obchodów Dnia Strażaka, 4 
maja 2019 r. 

19 maja, podczas Woje-
wódzkich Obchodów Dnia 
Strażaka w Gorzowie Wlkp. mł. 
bryg. Dariusz Surma, d-ca JRG 
PSP w Międzyrzeczu odznaczo-
ny został przez Władysława 
Dajczaka, Wojewodę Lubu-
skiego -  Brązowym Krzyżem 
Zasługi przyznanym przez Pre-
zydenta RP. Bryg. Dariusz Rze-
pecki z KP PSP w Międzyrzeczu 
otrzymał Srebrną Odznakę 
Zasłużony Dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej. Ogn. Dariusz 
Wasilewski otrzymał nagrodę 
Komendanta Głównego PSP. 

Podczas uroczystości dh.  
E. Fedko wręczył Złote Medale 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa. 
Otrzymali je m.in. druhowie – 
Wojciech Kowalewski (OSP 
Skwierzyna) i Mieczysław Ża-
guń (OSP Pszczew). Wśród 
pocztów sztandarowych był 
poczet z OSP Bledzew i KP PSP 
w Międzyrzeczu 

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI 

Festyn dla mam 
Nie trzeba bardzo dużo miej-

sca, by wykreować chodnikowy 
plener malarski. Wystarczy tro-
chę kolorowej kredy, płaska 
polbrukowa kostka na kilku 
metrach terenu wjazdu/wejścia 
do Klubu Wojskowego i gro-
madka chętnej dziatwy, by po-
wstało na bruku pierwsze złote 
słoneczko dla Mamy, pomysł na 
laurkę. Pomysł Klubu Wojskowe-
go na (militarne) obchody Dnia 
Matki, kiedy miejsca w środku 
nie jest wiele, ale za to pomy-
słów organizatorom na zabawę 
nie brakuje. Wprawdzie nam 
uciekł spektakl inspirowany 
twórczością Sł. Mrożka o Matce, 
który przygotowała żagańska 
grupa teatralna, nie wystawiony 
z powodu silnych podmuchów 
wiatru mogących poprzewracać 
dekoracje – ale mamy gorącą 
nadzieję, że przedstawienie to, 
nagrodzone na przeglądzie, 
jeszcze – jak obiecała kierownik 
Klubu Agnieszka Perz – w Mię-
dzyrzeczu zobaczymy.  

Przygotowano słodkie ba-
beczki dla małych uczestników 
konkursów, którzy przyszli ze 
swymi mamami, i napoje, dla 
nabrania sił do następnych zma-
gań. Warunkiem był udział 
dziecka w konkurencji. Ubrać się 
w wianek/perukę/czapkę/kape-
lusz (piracki), spódnicę itp. i po-
zować do zabawnego zdjęcia 
rodzinnego… Rozminować woj-
skową trawę przy Klubie Wojsko-
wym 17 WBZ – za pomocą naj-
prawdziwszego urządzenia, 
jakiego używają saperzy, tego 
trudnego rzemiosła wojskowe-
go rzetelnie uczył Marek Woj-
dan. Na dziecięcych uszach za-
kładane były słuchawki, w któ-
rych piszczał dźwięk oznajmiają-
cy znalezienie metalowego szu-
kanego przedmiotu, mama po-
magała nieść, trochę ciężki, wy-
krywacz metalu.  

Najważniejszą konkurencją 
było namalowanie kredą kwiat-
ka dla mamy. Bo to święto Ma-
my! Tym z uczestników, którzy 
do końca nie wierzyli w swoje 
plastyczne talenty, podpowia-
dano, że można kwiatka stwo-
rzyć np. z kółka i trójkąta (jak na 

lekcjach matematyki), najważ-
niejsze są dobre chęci uze-
wnętrznienia swojej ochoty do 
manifestowania miłości do Ma-
my.  

Trawki przed Klubem Woj-
skowym było dość, by ustawić 
tor przeszkód do biegu slalomo-
wego wokół piłeczek, i potem 
wrzucania ich do skrzynek. Fajo-
wa była kolorowa wielka chusta, 
na której dzieci zajmowały – 
rozpoznając je - miejsca na da-
nym kolorze. Można też było 
przebiegać pod chustą, chować 
się pod nią czy być zawijanym 
przez, trzymających ją za uchwy-
ty, towarzyszy zabawy, pomaga-
ły mamy. Tylko baloniki przypię-
te na płocie raz po raz pękały 
trzaskająco na wietrze uderzając 
o ogrodzenie, ale i tak sporo ich 
zostało do rozdania dla dzieci. 

Gościem specjalnym była 
tancerka flamenco, pani Lidia z 
Żarskiego Domu Kultury, w czar-
nej sukni z czerwonymi dodat-
kami, i takim kwiatem we wło-
sach, i czerwonym wachlarzem, i 
chustą, która nie tylko pokazała 
kilka układów tego hiszpańskie-
go tańca, ale także uczyła kobie-
ty paru podstawowych ruchów i 
kroków. Miękkie okrągłe ruchy 

rąk i palców, nóg i stóp, trzeba 

robić kwiatki stopami, wachlarz w 

dłoń, łokieć nieruchomy, tańcz-

my; ręce i biodra w ruch, noga 

lekko do przodu, półksiężyc… 
Aby Mamy w tym Dniu poczuły 
się kobietami pięknymi, namięt-
nymi i spontanicznymi w twór-
czym tańcu o swej kobiecości. 

Chyba wszystkie dzieci tego 
dnia miały noski i buzie pomalo-
wane – w kocie wąsy na przy-
kład, i inne motywy roślinne… 
Dziecięce rączki całe w kre-
dzie… Uciecha i fotografie ro-
dzinne… Zabawa zorganizowa-
na została przez Klub Wojskowy 
przy 17. Wielkopolskiej Bryga-
dzie Zmechanizowanej, 11. Lu-
buską Dywizję Kawalerii Pancer-
nej z Żagania oraz Lokalną Gru-
pę Rybacką Obra-Warta.  

 
IWONA WRÓBLAK 

https://iwona-
wroblak.blogspot.com 
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Gimnazjaliści z klas trzecich 
z SP-6 w Międzyrzeczu na zaję-
ciach artystycznych zachęceni 
przez nauczyciela mogli wyka-
zać się swoją kreatywnością. 
Bodajże po raz pierwszy niety-
powo i ciekawe tworzyli wła-
sne koszulki. Oprócz kreatyw-
ności, uczniowie mogli wyka-
zać się wizją artystyczną i nie-
powtarzalnością pomysłów. 
Podczas wykonywania prac 
młodzież świetnie się bawiła i 
była mocno zaangażowana w 
tworzenie swojego pomysłu. 
Muzyka filmowa sprzyjała kon-
centracji i twórczemu podej-
ściu do tematu. Rezultaty ich 
pracy były wynagradzane do-
brymi ocenami i pamiątko-
wym niepowtarzalnymi wła-
snymi koszulkami z napisami 
tworzonymi wieloma techni-
kami, jak np. malowaniem 
kredkami świecowymi, malo-
wanie farbami, pisakami... 

Młodzież zaprezentowała 
swoje prace przed patronem 
szkoły wieszczem Adamem 
Mickiewiczem. Lekcja była 
wyjątkowa dla gimnazjalistów 
– ostatniego historycznego już 
rocznika, ponieważ zrelakso-
wali się i niektórzy z nich od-
kryli niezwykłe talenty pla-
styczne. Uczniowie liczą na 
więcej zajęć prowadzących w 
takim stylu z możliwością two-
rzenia prac plastycznych. 

„Każda osoba miała swój 
własny niepowtarzalny i orygi-
nalny pomysł, dzięki czemu 
każdy projekt był inny. Było to 
ciekawe doświadczenie i super 
zabawa. Mogliśmy poczuć się, 
jak sami projektanci mody – 
mówi Zuzia, uczennica klasy 
3c.  

Mówią uczniowie klasy 3b – 
Bluzki i koszulki malowane były 

kredkami świecowymi, a na-

stępnie przeprasowywane aby 

wzór nie rozmył się. Pomysło-

dawcą tej pracy był pan Zdzi-

sław Musiał, który z uśmiechem 

na twarzy przyglądał się krea-

tywnym pomysł om uczniów. 

Uczy on w naszej szkole zajęć 

artystycznych. Jest wesołym i 

pogodnym nauczycielem, który 

stara się zachęcić młodzież do 

wielu prac artystycznych. 
Jak łatwo można wyzwolić 

potencjał twórczy w nastolat-
kach, pełnych pomysłów i 
spontaniczności. Można od 
nich wiele się nauczyć, tylko 
trzeba uważnie obserwować 
ich działanie i wyciągać goto-
we pomysły z głowy. Propozy-
cji na następne lekcje było 
sporo, min,. relaksujące kolo-
rowani (mandele) co udało mi 
się zrealizować. 

 
Z wakacyjnym pozdrowie-

niem  
ZDZISŁAW MUSIAŁ 

Zajęcia artystyczne 
z gimnazjalistami 
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VIII Zawody MDP w Wyszanowie 
25 maja po raz ósmy w 

Wyszanowie rozegrany został 
turniej dla dzieci i młodzieży 
skupionych w Młodzieżowych 
Drużynach Pożarniczych. I po 
raz ósmy pogoda i rosnąca z 
roku na rok frekwencja – dopi-
sały. Meldunek o gotowości do 
zawodów dh. Ireneuszowi 
Jarnutowi – wiceprezesowi 
ZMG ZOSP RP w Międzyrzeczu 
złożył  mł. bryg. Dariusz Sur-
ma – Komendant Gminny OSP. 
Burmistrza reprezentował Łu-
kasz Ruta, kierownik jednego 
z wydziałów w Ratuszu. Obec-
ny był również st. bryg. Marek 
Harkot – Komendant Powiato-
wy PSP, dh Stanisław Książek 
i dh Mieczysław Witczak. 
Gościnnie zawitał Wojciech 
Kowalewski – wiceburmistrz 
Skwierzyny oraz dh Dominika 
Konieczna z Trzciela (członek 
struktur ZOW ZOSP RP w3 
Zielonej Górze). 

 
Do startu  w dwóch konku-

rencjach: tor przeszkód i ćwi-

czenie bojowe – jednostki OSP 
zgłosiły drużyny: Bukowiec – 3, 
Kaława – 2, Kęszyca Leśna – 3, 
Kursko – 2, Wyszanowo – 2, 
Gorzyca – 2 i KP PSP – 2. W 
sumie zarejestrowano i ubez-
pieczono 134 zawodników. 
Startowały również w tych 
zespołach maluchy płci oboj-
ga, których determinacja w 
walce w obu konkurencjach 
była fantastyczna. Podobnie 
jak doping rodziców, dziad-
ków i koleżanek i kolegów z 
drużyny. Obecni prezesi jed-
nostek osobiście nadzorowali 
swoich podopiecznych. 

 
Miejscowa jednostka OSP 

zabezpieczała kaloryczny posi-
łek i napoje. Nie mogło zabrak-
nąć popcornu dla dzieci. Był 
dmuchany zamek 
(zabezpieczali swą własność 
pracownicy MOSiW). Była mini 
strzelnica dla łuków i lotek, 
gdzie podobnie jak do dmu-
chanego zamku była kolejka 
chętnych. 

Nadleśnictwo Trzciel ze 
swym namiotem po raz pierw-
szy zaprezentowało się na tej 
imprezie. Były konkursy zwią-
zane z tematyką leśną i przy-
rodniczą. Oczywiście z nagro-
dami. Liczne materiały promo-
cyjne i edukacyjne oraz gadże-
ty cieszyły się znacznym zain-
teresowaniem. Dzieci malowa-
ły kolorowanki na stoliku edu-
kacyjnym poznając jednocze-
śnie leśne ciekawostki. Wielki 
uznanie dla Natalii Bandas i 
Damiana Mikułko – specjali-
stów Służby Leśnej za umiejęt-
ną pracę z dziećmi. 

 
Nadleśnictwo Międzyrzecz 

wystawiło swój najnowszy 
nabytek, samochód pożarni-
czy m-ki Ford (zainstalowany 
sprzęt demonstrował Tadeusz 
Zieliński – Strażnik Leśny). 
Nad wszystkimi latał dron, 
filmujący dosłownie wszystko. 
Operatorem był Marcin Miller, 
na co dzień podleśniczy w 
Leśnictwie Rojewo. 

Swoistą ciekawostką był 
samochód pożarniczy m-ki 
Żuk wraz z osprzętem strażac-
kim z lat 70.tych ubiegłego 
stulecia. Przyjechał nim Jacek 
Drzewiński, pasjonat i hobby-
sta  eksponatów .straży pożar-
nej. Sporo zainteresowania 
wzbudził pies-ratownik  wa-
biący się Skipper z przewodni-
kiem dh. Michałem Jagodą z 
Grupy Poszukiwawczo-Ratow-
niczej OSP Templewo. Funk-
cjonariusze z JRG PSP oferowa-
li przejazdy strażackim qua-
dem (chętnych nie brakowa-
ło). Również na stanowisku 
ratowniczym prezentowali 
sprzęt i prowadzili na maneki-
nach naukę resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej. Sędzią 
głównym zawodów był mł. 
bryg. Dariusz Surma, którego 
wspomagały druhny z MDP 
OSP Międzyrzecz-Obrzyce. 

 
Po zakończonych zawo-

dach, a przed ogłoszeniem 
wyników odbył się pokaz ga-

szenia pożaru wodą z samolo-
tu Dromader. Pilot kilkakrotnie 
zrzucał wodę, która również w 
postaci mgły spadała na 
uczestników zawodów. 

 
Pierwszy puchar, nagrodę 

redakcji „Przekroju Lokalnego” 
otrzymał najmłodszy, prawie 
3.letni, zawodnik Kacperek 
Baran z MDO OSP Bukowiec. 
Puchary od Komendanta Po-
wiatowego PSP za najlepsze 
wyniki indywidualne w ćwicze-
niu – Alarm Bojowy otrzymały: 
Nicola Sadowska, Anna Gro-
cholewska i Zuzanna Czap-

czyk. 
 
Wszystkie drużyny otrzy-

mały puchary, a zawodnicy 
złote medale oraz leśne meda-
le przyznane przez Nadleśnic-
two Trzciel. Ponadto organiza-
tor, którym był ZOGM ZOSP RP 
w Międzyrzeczu każdemu z 
zawodników sprezentował 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Pod patronatem medialnym „Przekroju Lokalnego” 

Odbyła się 23 maja na sta-
dionie miejskim w Międzyrze-
czu. Przybyłych serdecznie 
powitał w imieniu organizato-
ra (ŚDS Międzyrzecz) – Janusz 
Grządko. Na murawie stanęły 
zespoły ŚDS z: Starego Kurowa 
(mistrz z roku ubiegłego), 
Trzciela, Pszczewa, Sulechowa 
Świebodzina (po raz pierwszy), 
Międzyrzecza, POW w Skwie-
rzynie. WTZ i SOSW w Między-
rzeczu. Po wciągnięciu flagi 
olimpijskiej na maszt i odczy-
taniu olimpijskiego ślubowa-
nia przez Sebastiana Nowa-
kowskiego, imprezę oficjalnie 
otworzył kierownik Wydziału 
Spraw Społecznych UMiG Łu-
kasz Ruta – przedstawiciel 
burmistrza miasta, który olim-
piadę objął honorowym patro-
natem, a patronatem medial-
nym – „Przekrój Lokalny”. 

Sędzią głównym zawodów 
był Waldemar Walaszek, któ-
rego wspomagała liczna grupa 
wolontariuszy z Centrum Szko-
lenie Zawodowego i Ustawicz-
nego w Międzyrzeczu. Imprezę 
rozpoczął turniej piłki nożnej 
(5.osobowe drużyny 2x5 min). 

Był bieg sztafetowy 4x50m, 
skok w dal, pchnięcie4 kulą, 
kilka konkurencji w Wyścigu 
na wesoło i na koniec oczeki-
wana, sztandarowa konkuren-
cja – przeciąganie liny.  

Wszyscy uczestnicy włożyli 
maksimum zaangażowania i 
zostawili serce na boisku, 
Prawdziwe sportowe emocje 
chwilami sięgały zenitu, moty-
wowały do przekraczania swo-
ich ograniczeń, np. drobna 
zawodniczka ze Świebodzina 
minęła linię mety i biegła da-
lej, zatrzymano ją dopiero po 
przebiegnięciu ponad 100m. 
Były wzloty formy, dosłowne 
upadki, na ziemię całych ze-
społów podczas przeciągania 
liny. Pogoda nie sprawiła za-
wodu więc czekając na wyniki 
bawiono się na koronie stadio-
nu przy suto zastawionych 
stołach, pląsając się wesoło w 
różnych układach tanecznych. 

Nie zawiedli rodzice i spon-
sorzy, którzy wsparli nas tak 
swoją obecnością jaki finanso-
wo. Był posiłek, nazwijmy go 
regeneracyjnym, napoje zim-
ne i gorące oraz ciasta wszel-

kiego rodzaju. Gorącą gro-
chówkę serwowały pracowni-
ce z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Międzyrzeczu.. Wśród 
obecnych dostrzegłem m.in. 
Annę Szulgę ze Stowarzysze-
nia „Szansa”, Pawła Gala – 
radnego miejskiego, Elżbietę 
Górną – dyrektora PCPR, An-
nę Kwiecińską – dyrektora 
DPS w Międzyrzeczu, Arletę 
Stachecką – dyrektora SOSW 
w Międzyrzeczu, Beatę Roma-
nowską – kierownika WTZ w 
Międzyrzeczu i Bożenę Ada-
miec – kierownika POW w 
Skwierzynie, Magdalenę No-
wacką – kierownika ŚDS w 
Lubiewicach, Beatę Rokasie-
wicz kierownika ŚDS w Starym 
Kurowie, Małgorzata Szcze-
śniak, kierownika ŚDS w 
Pszczewie. 

Olimpiada jak zwykle tak i 
w tym roku skupiła ludzi do-
brej woli, którzy wsparli reali-
zację. Rodzice: Grażyna Mro-
zek, Halina Popiel, Justyna 
Kaczmarek, Hanna Szulga, 
Beata Stępień, Stanisława 
Pucek i wieloletnia przyjaciół-
ka naszego Domu Anna Hero-

dowicz. Sponsorzy, lokalni 
przedsiębiorcy: 
pp .Radziszewscy, właściciele 
Piekarni w Międzyrzeczu, Piotr 
Rojek – Piekarnia-Ciastkarnia 
Kaława, Zbigniew Przydróż-
ny – Prezes Suszarni „Między-
rzecz” S.A., Jacek Bełz – „Hotel 
Duet” Międzyrzecz, Marek i 
Elżbieta Jeger – Firma "AUTO-
CENTRUM" Międzyrzecz, Pa-
weł Jeziorski – Firma 
„TOMBUD” Międzyrzecz, Ma-
rek Jeziorski Firma „INSTAL-
MAR” Międzyrzecz, Eugeniusz 
Skotnicki – prezes PRIM sp. 
z.o.o. Międzyrzecz. Przedstawi-
ciele jednostek samorządo-
wych::Gabriela Bujanowska – 
dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Międzyrzeczu, Krzysztof 
Marzec- dyrektor SP-.6 w Mię-
dzyrzeczu, Maria Górna – 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Impreza sponsoro-
wana jest również ze środków 
PFRON reprezentowanego 
przez Elżbietę Górną dyrektor 
PCPR w Międzyrzeczu 

Zwyciężyli wszyscy, bo-
wiem jako niepełnosprawni 

pokonali bariery i wygrali sami 
z sobą. Sędzia główny zawo-
dów, pan Waldemar Wala-
szek skrupulatnie zliczył punk-
ty za miejsca w poszczegól-
nych konkurencjach i na pod-
stawie uzyskanych wyników 
wytypował zwycięską drużynę. 

1 – miejsce zdobył zespół 
ŚDS z Lubniewic, 2 – ŚDS 
Pszczew, 3 – POW Skwierzy-
na. 

 
Podsumowanie imprezy 

było wspólne uczestników 
zdjęcie na tle podium zwycięz-
ców. Wszystkie zespoły otrzy-
mały puchary i dyplomy oraz 
tajemnicze nagrody w obszer-
nych workach Wręczali je – 
Łukasz Ruta. Waldemar Wa-
laszek i oczywiście gospodarz 
zawodów Katarzyna Nyczak- 
-Walaszek – kierownik ŚDS w 
Międzyrzeczu. Imprezę koń-
czyło gromkie „dziękujemy” z 
ust wszystkich zawodników co 
dla organizatorów było najlep-
szą nagrodą, do zobaczenia za 
rok. 

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI 
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Rowerowi pasjonaci 

Grupa rowerowa Powiato-
wego Ośrodka Wsparcie 
„Razem Raźniej” powstała w 
roku 2017. Pomysłodawcą i 
inicjatorem był instruktor Da-
wid Kowalczyk, który prowa-
dzi grupę do dzisiaj. Chętnie 
pomaga i wspiera swoich po-
dopiecznych, jeśli trzeba do-
konuje drobnych napraw przy 
sprzęcie. Na początku i przez 
cały 2018 r. jeżdżono na swo-
ich prywatnych rowerach. W 
tym roku rowerzyści cieszą się 
z jazdy na nowym sprzęcie, 
który został zakupiony przez 
Ośrodek. Jeździ się lepiej, ła-
twiej i przyjemniej. Podopiecz-
ni są bardzo zadowoleni z no-
wych rowerów. 

Sezon 2018 był bardzo 
aktywny. Jeżdżono, praktycz-
nie codziennie jeśli pozwalała 
na to pogoda. Nie zawsze były 
to długie trasy, czasami były to 

krótkie przejażdżki. Trasy wio-
dły m.in. ulicami Skwierzyny 
zwiedzając miasto i odkrywa-
jąc nowe miejsca. Również 
ścieżkami leśnymi leśnych 
czerpiąc radość z obcowania z 
naturą. Najdłuższa trasa jaką 
zrealizowani, to ok 40 km. Rajd 
do Bledzewa, aby zobaczyć 
Forteczny Most obrotowo-  
-przesuwny K804 oraz Elek-
trownię Wodną. 

Wycieczki rowerowe to nie 
tylko dbanie o zdrowie i kon-
dycję fizyczną czy dobre sa-
mopoczucie, ale również zwie-
dzanie ciekawych miejsc w 
okolicy, bliższej i dalszej, ta-
kich właśnie jak pozostałości 
po fortyfikacjach MRU. Grupa 
była również w Starym Dwor-
ku oglądając Forteczny Most 
obrotowy D812. 

14 lipca 2018 grupa udział 
w I Rodzinnym Rajdzie Rowe-

rowym na Szlaku Bobra orga-
nizowanym przez Nadleśnic-
two Skwierzyna we współpra-
cy z OSiR, ZHP i Gminą Skwie-
rzyna. Jeżeli w roku obecnym 
rajd taki się odbędzie, na pew-
no w nim rowerzyści z POW 
będą uczestniczyć. 

Sezon dla relaksującej for-
my jazdy rowerem kończy się 
w listopadzie. W tym roku se-
zon otwarty został wcześniej, 
bowiem w lutym. Mimo, że 
temperatury nie były jeszcze 
wysokie, nabijano kilometry. 
Teraz kiedy pogoda i słońce 
dopisują rowerzyści jeżdżą 
praktycznie codziennie. 

 Grupa zna przepisy ru-
chy drogowego i zasady bez-
piecznego poruszania się po 
drogach oraz ścieżkach rowe-
rowych oraz co jest oczywiste 
uczy się znaczenia znaków 
drogowych i zachowania w na 

drodze. Wybierane trasy są 
znane, a przede wszystkim 
bezpieczne, o małym natęże-
niem ruchu. 

Mimo, że w większości 
przypadków spotykają się z 
życzliwością i uprzejmością 
kierowców samochodów, jed-
nak zdarzają się wciąż poje-
dyncze sytuacje, w których 
rowerzysta nie jest uważany, 
za równoprawnego uczestnika 
ruchu. 

Każda wycieczka rowerowa 

daje podopiecznym i uczestni-

kom POW wiele radości, zado-

wolenia i satysfakcji. Nie ważne, 

czy to krótka przejażdżka ulica-

mi Skwierzyny, czy kilkunastoki-

lometrowa wycieczka, każda 

dostarcza takiej samej przyjem-

ności. Poza pozytywnym wpły-

wem uprawiania sportu na 

zdrowie i kondycję fizyczną, 

dość istotny jest ten przysłowio-

wy zastrzyk endorfin, który spra-

wia, że do końca dnia jesteśmy 

w doskonałych humorach – 
powiedział Dawid Kowalczyk. 
– Relacje i zdjęcia z naszych 

wycieczek można śledzić/

obserwować na stronie facebo-

okowej Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia „Razem Raźniej”. 

 
POW w Skwierzynie, któ-

rym kieruje Bożena Adamiec 
znany jest z wielu cennych 
inicjatyw jakie tutaj się rodzą. 
Są realizowane i osiągają pozy-
tywny efekt edukacyjny. Wie-
lokrotnie na łamach naszego 
miesięcznika pisaliśmy o tym. I 
zawsze będziemy to robić, aby 
w ten sromny sposób docenić 
pracę całego zespołu osób tam 
zatrudnionych jak i uczestni-
ków.  

 
LM. FOT. POW 

kurydziane w hermetycznym 
opakowaniu i kartonik mleka. Na 
obiad do wyboru dwie zupy 
(zazwyczaj wśród nich grochów-
ka), i dwa drugie dania. Do tego 
w bufecie przynajmniej dwa 
rodzaje surówek, pomidory, 
oliwki i posiekane papryczki. Na 
deser kawałek ciasta i batoniki 
energetyczne do oporu. Żyć nie 
umierać. Jakby kto wybierał się 
do rezerwy to sprawdzać proszę, 
czy na jednostce są nasi Amery-
kańscy sojusznicy i czy aby jedzą 
na wspólnej stołówce. To gwa-
rantuje żarcie na najwyższym 
poziomie. 

 
W ramach intensywnych 

ćwiczeń rezerwy mieliśmy oczy-
wiście zaplanowane strzelanie. 
Niestety, pan Nadleśniczy za-
bronił, bo groziło to pożarem. 
Broń więc pobraliśmy, ale bez 
amunicji. Złośliwi twierdzą, że 
Lasy Państwowe mają teraz 
więcej do powiedzenia na poli-
gonie niż wojsko. Ciekawy je-

stem, czy w razie i czasie „W” 
panowie leśniczowie staną w 
pierwszej linii, bo rezerwiści nie 
będą umieli strzelać… 

 
I tak wśród rozmów z kole-

gami, w prażącym słońcu zle-
ciało nam szkolenie. Nie po-
wiem, że szybko, bo dzień w 
wojsku niesamowicie się wle-
cze. Jak ktoś chce zwolnić tem-
po życia (mi w cywilu godzin w 
dobie zazwyczaj brakuje), to 
polecam.  

 
I proszę się nie martwić, 

wojny nie będzie, bo nie ma 
jeszcze konspektu (powiedze-
nie starego wojska). 

 
Najważniejsze, że dzięki 

wyrozumiałości dowódcy mógł 
się ukazać czerwcowy numer 
Przekroju.  

 
Pozdrawiam wszystkich 

kolegów z wojska. Wszystkim 
naszym czytelnikom życzę peł-
nych wrażeń i słonecznych wa-
kacji! Takich jak w wojsku. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 



Nr 6(62)2019   13 czerwca 2019 13 

Szukaj nas w InternecieSzukaj nas w Internecie  

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

latarkę akumulatorową z łado-
warką. 

Zawody MDP połączone z 
festynem rodzinnym od 8 lat 
na stałe wpisały się w kalen-
darz imprez strażackich w gmi-

nie. Cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem Jest to 
wspaniała forma edukacyjna 
jak i zapewne udana próba 
pozyskania młodzieży w szere-
gi OSP. 

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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Gminne zawody OSP 
Odbyły się 8 czerwca w 

Bukowcu. Doskonale przygo-
towane dzięki tamtejszych 
druhów-ochotników i lokalnej 
społeczności. Meldunek o go-
towości drużyn do zawodów 
Remigiuszowi Lorenzowi – 
prezesowi ZOMG ZOSP RP 
złożył mł. bryg. Dariusz Sur-
ma – Komendant Gminny 
OSP. Wszystkie jednostki OSP 
w gminie wystawiły drużyny 
męskie, a Bukowiec dodatko-
wo żeńską, a Kaława MDP OSP. 
Rozegrano bieg sztafetowy, 2 
x ćwiczenie bojowe i przegląd 
musztry. Sędziego głównego 
wspomagali funkcjonariusze 
JRG PSP  

Zmaganiom z uwagą przy-
glądali się bardzo licznie przy-
byli kibice oraz wspomniany 
prezes R. Lorenz wraz ze 
swym wiceprezesem Ireneu-
szem Jarnutem, Józef Spy-
chała – przew KR ZOP ZOSP 
RP w Międzyrzeczu, st. bryg. 
Marek Harkot – Komendant 
Powiatowy PSP i dh Mieczy-
sław Witczak – członek Prezy-
dium ZOW ZOSP RP w Zielonej 
Górze. Były oczywiście po-
tknięcia, upadki, pękanie węży, 
a więc typowe rzeczy dla tych 
strażackich zmagań. Liderzy 
zmieniali się z każdym startem. 

1 miejsce (mężczyźni) Ka-
ława, 2 miejsce – Gorzyca, 3 
– miejsce Bukowiec, 4 – Mię-
dzyrzecz-Obrzyce, 5 – Wysza-
nowo, 6 – Kursko , 7 – Kęszyca 
Leśna. 

Zespół z OSP Kaława ode-
brał ponadto dwa puchary za 

zajęcie pierwszego miejsca w 
sztafecie pożarniczej i ćwicze-
niu bojowym. 

– Po zaciekłej rywalizacji 

widać, ze zespoły podchodzą do 

zawodów bardzo ambicjonal-

nie – powiedział prezes Remi-
giusz Lorenz. – Każdy chce 

wypaść jak najlepiej ale komisja 

skrupulatnie wychwytuje błędy. 

Cieszą minimalne różnice cza-

sowe czy punktowe. Udział ze-

społu kobiet czy młodzieży jest 

sukcesem jednostek, które po-

trafiły do tego ich zmobilizo-

wać. Takie działania w naszym 

zarządzie będziemy wspierać. 

Obserwujący zawody st. 
bryg. Marek Harkot: – Zawody 

sportowo-pożarnicze są zapew-

ne formą sprawdzianu stanu 

wyszkolenia, ale większą rolę 

ma tutaj integracja środowiska, 

co później w warunkach bojo-

wych daje lepsze możliwości 

współpracy. I bez wątpienia 
Komendant Powiatowy ma 
rację. 

Jak ocenił zawody Komen-
dant Gminny mł. bryg. Da-
riusz Surma? – Wyniki satys-

fakcjonują, choć szala zwycię-

stwa w ćwiczeniu bojowym była 

co rusz wychylona w inną stro-

nę. Drużyny, które od lat ćwiczą 

stale, mają coraz lepsze efekty. 

Od lat dominuje Kaława, ale 

ponieważ są już zmiany pokole-

niowe inni chcą to wykorzystać i 

depczą im po piętach jak zwykło 

się mawiać.  
Sympatyczny był udział 

bodajże 6.latka Mikołaja w 
drużynie Wyszanowa. Dorośli 

wykonywali zwroty a on zwy-
czajnie robił to w podskokach. 
Efektownie i zabawnie. 

Zawody po raz pierwszy w 
nowej roli dokumentował Da-
riusz Brożek pracownik jed-
nego z wydziałów w Ratuszu – 
Wspaniałą atmosfera, doskona-

le logistycznie przygotowana. 

Wysoki poziom rywalizacji 

świadczy o dobrym przygoto-

waniu zespołów. Piknikowa 

atmosfera wśród kibiców i co 

chyba najważniejsze, OSP jest 

największą organizacją społecz-

ną w naszej gminie. Strażacy to 

nie tylko niosący pomoc pod-

czas zagrożeń ale również 

współorganizatorzy wielu inte-

resujących inicjatyw, czyli wielki 

szacunek dla nich. 

 
Puchary, dyplomy i nagro-

dy zostały dla wszystkich roz-
dane. Były gratulacje, uściski 
dłoni i wspólne fotografie. 
Wśród obecnych był m.in. An-
drzej Chmielewski –wice-
przewodniczący RM. Zgodnie 
ze strażacką tradycją dowódca 
zwycięskiego zespołu powi-
nien być wrzucony do zbiorni-
ka z wodą. Druhowie z Bukow-
ca sprawnie to zrobili w sto-
sunku do zwycięskiego zespo-
łu kobiet z ich jednostki. Pogo-
da dopisała, zaplecze gastro-
nomiczne wspaniałe, atmosfe-
ra typowa dla rodzinnego pik-
niku, co powoli właśnie na 
tych zawodach w Bukowcu 
staje się tradycją’ 

 
TEKST I FOT. L. MALINOWSKI 
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Energetyczne i kolorowe Energetyczne i kolorowe 
Święto MiastaŚwięto Miasta  

Muzyka i taniec, wspaniała zabawa oraz ogromna dawka pozytywnej 
energii – tak w największym skrócie można podsumować ostatnie Dni 
Międzyrzecza.  

Kilka tysięcy osób bawiło się 
m.in. na bardzo energetycznym 
koncercie Agnieszki Chylińskiej. 
Artystka pobiła publiczność. Wy-
chwalała ze sceny miasto. Mówił o 
spacerze po Międzyrzeczu i ogrom-
nym wrażeniu, jakie zrobiły na niej 
zabytki i ukwiecone ulice. Miejscowi 
równie gorąco przyjęli jej perkusistę 
Bartka „Szopixa” Czerniakowskiego, 
który pochodzi z Międzyrzecza.  

Święto otworzył Łukasz Łycz-
kowski z zespołem 5. Rano. Koncert 
rozpoczął się w strugach deszczu. – 
Ten deszcz jest zamówiony. Schło-

dzi nas na początek, bo potem bę-
dzie coraz bardziej gorąco – zapew-
niał burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Publiczność rozgrzały też kon-
certy Happysad, w sobotę również 
rapera B.R.O. i zespołu Sound’N’Gra-
ce. Atrakcji było znacznie więcej. Na 
stoisku Urzędu Miejskiego burmistrz 
malował dzieciom buzie, a pracow-
nicze magistratu rozdawały miesz-
kańcom gadżety. Zabawę prowadził 
artysta Norbi, który tryskał energią i 
dowcipami, natomiast na scenie 
prezentowały się międzyrzeckie 
zespoły; Międzyrzecki Chór Kame-

ralny, tancerze, Chór Piccolo i zespół 
Trans.  

Sobotnie obchody święta mia-
sta były połączone z Dniem Dziec-
ka. Ich najbardziej widowiskową 
odsłoną była bitwa na ekologiczne 
farby w proszku. Było radośnie i 
bardzo kolorowo. Bawili się i naj-
młodsi i nieco starsi. – Za rok zapra-
szamy na kolejne święto miasta. 
Pracujemy już nad programem – 
zapowiadają burmistrz Remigiusz 
Lorenz i dyrektorka Międzyrzeckie-
go Ośrodka Kultury Ewelina Izydor-
czyk-Lewy.   

W tym roku na święcie miasta bawiły się tysiące międzyrzeczan i mieszkańców 
pobliskich miejscowości. Wielu gości przyjechało m.in. ze Świebodzina, Skwierzyny, 
Sulęcina i Gorzowa Wlkp. Magnesem była dla nich tradycyjna gościnność międzyrze-
czan i atrakcyjny program Dni Międzyrzecza, które od kilku lat obchodzone są jako 
Święto Między Rzekami.  
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To będzie wulkan dźwięku  
i pozytywnej energii!  

Znany DJ Westbam wystąpi podczas muzycznego wydarzenia Eufo-
ria Dźwięku, które odbędzie się 10 sierpnia w Muzeum Fortyfikacji i 
Nietoperzy w Pniewie pod Międzyrzeczem. Szczegóły imprezy 
omawiano podczas czwartkowego spotkania w ratuszu.  

Koncert rozpocznie się o godz. 
17.00 i potrwa do białego rana. Jego 
organizatorami są władze miejskie, 
Międzyrzecki Ośrodek Kultury, Mu-
zeum Fortyfikacji i Nietoperzy oraz 
Euforia Dźwięku. Spodziewają się spo-
rej frekwencji, gdyż na bunkrach wy-
stąpi m.in. legendarny Westbam z 
przyjaciółmi, a także EINZZ i Brodacze 
live act. Gościem specjalnym będzie DJ 
i producent z Wielkiej Brytanii Leeroy 
Thornhill – były członek legendarnej 
formacji The Prodigy.  

Na scenie zaprezentuje się także 
najpopularniejszy polski DJ Hazel. Nie 
zabraknie występów live: czołowy hou-
se'owy, polski DJ i producent MIQRO i 
wirtuoz bębnów Dziubee Drummer. 
Imprezę wspierać będą DJe Euforii 
Dźwięku. 

Jak podkreśla burmistrz Remigiusz 
Lorenz, wstępy będą darmowe.  

Szczegóły organizacyjne imprezy 
omawiano podczas dzisiejszego spo-
tkania w siedzibie władz miejskich. 
Wzięli w nim udział burmistrz Remi-
giusz Lorenz, jego zastępca Tomasz 
Markiewicz, kierownik Wydziału Spraw 
Społecznych w ratuszu Łukasz Ruta, 
dyrektorka Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy, Pa-
trycja Klarecka-Haładus z MOK, dyrek-
tor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie Leszek Lisiecki oraz Paweł Ko-
pala z Euforii Dźwięku.  

 
– Ubiegłoroczna impreza okazała 

się strzałem w dziesiątkę. Jestem prze-
konany, że w tym roku będzie co naj-
mniej równie udana. Koncert promuje 
także międzyrzeckie bunkry i znajdują-
cą się w ich podziemiach trasę tury-
styczną – zaznacza burmistrz Remi-
giusz Lorenz.  

Zabytkowe lokomotywy 
przyjadą do Międzyrzecza 

„Nietoperz”, „Gacek” i „Pszczoła” to nazwy kilku z dziewięciu pocią-
gów, które przyjadą 23 czerwca do Międzyrzecza na VI Paradę Loko-
motyw. Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie odbywający się 
w tym samym czasie Międzyrzecki Festiwal Smaków Świata. 

Impreza odbędzie się 23 czerwca o 
godz. 10.00 na międzyrzeckim dworcu 
kolejowym. O godz. 10.03 przyjedzie 
tam pierwszy pociąg – „Farmer” z paro-
wozem z Wolsztyna. Potem zameldują 
się tam kolejne składy: „Pojezierze”, 
„Obra”, „Pszczoła”, „Nocek”, „Drwal”, 
„Wojak”, „Gacek”, „Wiórek” i „Nie-
toperz”. Trzy z nich ciągnąć będą za-
bytkowe parowozy SM30 i TKh.  

Mieszkańcy będą mogli pojechać 
nimi m.in. do Pszczewa i Wierzbna, 
Skwierzyny, Wierzbna, Sulęcina, a także 
do Nietoperka, gdzie miłośnicy kolej-
nictwa będą mogli przetestować znaną 
w regionie kolejkę ogrodową Jerzego 
Jóźwiaka.  

Na godz. 14.00 zaplanowano para-
dę lokomotyw. Impreza zakończy się o 
godz. 18.00.  

W poprzednich latach na między-
rzecką paradę przyjechało wielu tury-
stów i miłośników kolejnictwa z Polski i 
zagranicy. – To wspaniała promocja 
naszego miasta i okolic – zaznacza 
burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Uczestnicy nie muszą się martwić o 
prowiant, gdyż w sobotę i niedzielę na 
plac przed dworcem będzie areną Mię-
dzyrzeckiego Festiwalu Smaków Świa-

ta, który rozpocznie się już w sobotę, 
22 czerwca. Impreza będzie prawdziwą 
ucztą dla podniebienia. Do Międzyrze-
cza przyjadą food trucki z kulinarnymi 
specjałami z różnych stron świata.  

 
Organizatorzy parady zaznaczają, 

że ilość miejsc i biletów na pociągi jest 
ograniczona. Dlatego radzą zaintereso-
wanym, żeby bilety rezerwować i ku-
pować drogą internetową. Jak to zro-
bić? To bardzo proste! Formularze re-
zerwacji znajdziemy na stronie; 
www.TurKol.pl. 

Po prawidłowym wypełnieniu for-
mularza na podany adres poczty elek-
tronicznej wysłane zostanie automa-
tyczne potwierdzenie złożonego za-
mówienia. Potem w terminie wskaza-
nym w automatycznym potwierdze-
niu zainteresowani otrzymają szczegó-
ły dotyczące warunków zapłaty na po-
dany adres poczty elektronicznej.  

 
Organizatorami wydarzenia są:  

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Pro-
mocji Kolei, www.iripk.pl; Turystyka 
Kolejowa TurKol.pl, www.TurKol.pl, 
Urząd Miejski w Międzyrzeczu i Mię-
dzyrzecki Ośrodek Kultury.  

Asfaltowa kołderka  
zamiast dziur i błota 

W Kaławie rozpoczął się remont drogi. Mieszkańcy czekali na to od 
lat.  

Remontowany odcinek ma 
440 m. długości, znajduje się 
przy nim kilkanaście gospo-
darstw, a także kościół, szkoła i 
boisko wielofunkcyjne. Od lat 
kierowcy narzekali na jego po-
szatkowaną dziurami gruntową 
nawierzchnię, na której niszczyli 
swoje samochody. W dodatku 
po deszczach woda spływała z 
drogi na pobliskie boisko i zale-
wała jego sztuczną nawierzch-
nię. Te problemy skończą się 30 
sierpnia. To termin zakończenia 
remontu, na który mieszkańcy 
czekali od wielu lat. Roboty już 
ruszyły.  

 
– Droga zostanie utwar-

dzona i pokryta asfaltem – 

informuje Sylwester Su-
chowski z Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu.  

Przy drodze powstanie 
chodnik, projekt zakłada rów-
nież budowę kanalizacji desz-
czowej i oświetlenia.  

Droga została już częścio-
wo wykorytowana. Ze wzglę-
du na prowadzone prace, 
zamknięto ją dla ruchu koło-
wego.  

Gmina zapłaci za remont  
2 mln. 340 tys. zł. Burmistrz 
Remigiusz Lorenz podkreśla, 
że realizacja inwestycji jest 
możliwa dzięki dotacji wyno-
szącej 1 mln. 237 tys. zł, którą 
gmina otrzymała z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 


