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Siatkarze UKS „Jedynka” Mistrzami Polski!
Zawodnicy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Jedynka” z
Międzyrzecza wywalczyli złoty
medal na Mistrzostwach Polski
w Mini Siatkówce o puchar
Kinder+Sport, które rozegrane
zostały w Zabrzu w dniach
24-26 czerwca.

W eliminacjach do mistrzostw wystartowało 47 tys.
młodych siatkarzy z całego
kraju. Do ﬁnału zakwaliﬁkowano 32 zespoły w trzech kategoriach wiekowych: dwójki (klasy
czwarte), trójki (klasy piąte) i
czwórki (klasy szóste). Drużyny

te, przez kilka miesięcy najpierw walczyły w swoich województwach by zająć 1 lub 2
miejsce „na własnym podwórku”, gdyż tylko te miejsca były
premiowane awansem do
turnieju ﬁnałowego w Zabrzu.
Do ﬁnału awansowały dwa
zespoły UKS „Jedynka” z SP-1
z Oddziałami Sportowymi w
Międzyrzeczu. Drużyna „dwójek” w składzie: Piotr Grobelny, Alan Stachowiak, Tymon
Humeniuk wywalczyła złoty
medal. W ﬁnale po zaciętej
walce międzyrzeczanie pokonali rywali z PSP 11 Kędzierzyn
Koźle /PSP Domecko 2:1
(24:22, 15:17, 11:9).
W nagrodę za zwycięstwo
siatkarze otrzymali voucher na
wyjazd na Memoriał Huberta
Jerzego Wagnera, który odbędzie się na początku sierpnia
w Krakowie, a także piłki i limitowaną wersję plakatu reprezentacji Polski z autografami
zawodników.
Naszej „trójce” w składzie:
Szymon Matuszewski, Adam
Jankowski, Wojciech Adamirowicz i Konrad Pacholak udało się poprawić wynik z
ubiegłego roku, zajmują 15
miejsce w Polsce.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Na dachu
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Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, 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
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

Plusy i minusy
oraz siecioholizm
Zachowanie kilku naszych
europarlamentarzystów,
jak
donoszą serwisy jest niczym jak
na odpuście w Brzeszczach
(miejsce nieprzypadkowe) Chowanie ﬂagi unijnej pod stół,
niewstawianie podczas hymnu
UE czy wrzucanie w sieć fotek z
rozczapierzonymi palcami w
literę V świadczy o tym, o czym
świadczy. Ale kasę w ero wezmą, czyli wstydu nie mają. Kto
to taki? To proste – wybrany
kwiat z PiS. Zalewskiej to się
baty należą od tych, którzy
przez jej deformę oświaty mają
problemy z dostaniem się do
szkół. Wstydzić się powinni ci,
którzy na nich głosowali. Sprzedali się za to, co Dobra Zmiana
wyjęła z naszych kieszeni, tumaniąc że dała z dobrego serca.
Jesteśmy w grupie najbardziej
zadłużonych krajów, ale do
kogo to dociera? Kuriozum jest
wmawianie nam przez Pinokia,
że dogonimy Zachód. A ono
kuźwa w miejscu stać będzie?!
Dość tych smutków krajowych,
ale zapewne niebawem znowu
coś usłyszymy.
Na naszym podwórku fontanna, zwana Badziewną i bardzo słusznie, przy Ratuszu jest
nieczynna. Awaria. Koszty naprawy zapewne przekraczają

zdrowy rozsądek. W Skwierzynie, Sulęcinie (aż dwie) tryskają.
U nas posucha. Radni wymyślają
cuda na kiju, ślą petycje, a Badziewna jak stoi, tak stoi. Pisałem o tym kilka lat temu w miejscowym Kurierze. Chluby Królewskiemu Miastu nie przynosi.
Gdy 17 WBZ słusznie świętowała pod Ratuszem w mieście
tworzyły się korki, bo i ul. Chopina w remoncie. Kolejny dowód na brak alternatywnych
ciągów komunikacyjnych na
dokładkę z brakiem mostu na
Obrze.
Brygada czyszcząca chodniki
dmuchawami w okolicy mostu
na bulwarze w upalny dzień
wznosiła tumany kurzu kierując
dusze dmuchaw na chodniki
pokryte nie liśćmi czy zielskiem
ale kurzem czy piaskiem. Bezsens, głupota czy temperatura
zadziałała?
Nie mamy Straży Miejskiej a
policja ma ważniejsze sprawy
na głowie niż sprawdzanie adresatów ogłoszeń na słupach,
lampach, murach, itp., itd. Mandaty zapewne ten proceder by
wyhamowały. Trudno będzie
wyhamować będących w potrzebie chwili, gdy rozbiorą
podziemną toaletę-bunkier w
zamian nic nie postawiwszy.

Ruszył Punt Informacji Turystycznej, prowadzony przez
fachowców. To cieszy ale zainteresowania były od połowy
czerwca. Podczas parady lokomotyw wielu pytało o możliwość nabycia koszulki promującej miasto. Mogło tylko pytać… To po cholerę zostaliście
radni wybrani? Macie pomóc
Burmistrzowi i Ratuszowi w
rozwiązywaniu tych nawet
banalnych problemów. Ale
wielu z Was woli brylować na
fejsie, aktywnie uczestnicząc
na różnych forach, powielając
do znudzenia informacje, za
które inni w gminach ościennych biorą pieniądze i powinni
bardziej się sprężać.
Jest 5 typów siecioholizmu.
I nikt, kto ma zdrowy rozsądek,
nie powie, że wrzucanie w sieć
5-10 informacji, w ciągu 2-3
minut, na zasadzie kopiuj –
wklej jest normalne. Zmyślnie
to zauważyła jedna z respon-

dentek rezolutnie piszą - Nie
nadążam za panem… Wg lekarzy specjalistów Osoba uzależniona przestaje się interesować problemami innych osób i
krytykę lub podaną pomocną
dłoń traktuje jak atak na siebie.
Infoholizm to przeciążenie
informatyczne czyli cyber nałóg, chęć zdobycia największej
ilości lajków, itp. Choroba cywilizacyjna XXI w. Ci, co muszą
z racji pracy przekazywać w
świat info są na to narażeni i
poza godzinami pracy są z dala
od tego, lub się ograniczają.
Gorzej jak ktoś tego nie musi
robić a robi. Niestety to już
choroba, wspomniany wcześniej Infoholizm. Do zaś, miłych wakacji.
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Chłopcy w każdym meczu
zagrali na maksimum swoich
możliwości. W każdym
kolejnym meczu, z pełnym
zaangażowaniem walczyli o
każdą piłkę. Tych miejsc zdobytych w turnieju nikt im nie
oddał za darmo. Musieli na nie
ciężko zapracować, wywalczyć,
a czasem wyszarpać w tych
tropikalnych warunkach jakie
panowały w hali. W hali, w
której każdego dnia prawie
1000 zawodników z całej Polski goniło za marzeniem jakim
jest zdobycie tytułu Mistrza
Polski. W hali, której ogrom tak
przytłacza, w której spotykasz
legendy polskiej siatkówki i
polskiego sportu. I w tym
wszystkim musisz poradzić
sobie z lękiem i stresem. Twoje

małe błędy urastają do rangi
gigantycznego potwora, który
wzbudza w Tobie strach i niepewność.
Nie ma takiego drugiego
turnieju siatkarskiego w Polsce.
Dlatego możemy być dumni z
naszych chłopaków, którzy
każdego dnia pokazywali, że
nie znaleźli się w Zabrzu przypadkiem i zostawili po sobie
bardzo dobre wrażenie!
UKS „Jedynka” Międzyrzecz
diękuje sponsorom: Gminie
Międzyrzecz, Monice Szypszak
– dyrektor SP-1 z Oddziałami
Sportowymi w Międzyrzeczu,
Małgorzacie Winnickiej – ﬁrma
BRUBET, Pawłowi Jeziorskiemu
– ﬁrma „TOMBUD”, Zarządowi
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu,
Robertowi Rudy – Transport
Autokarowy.

Ziemia Międzyrzecka w przeszłości
Ukazał się XVII tom z tej serii monograﬁcznej
pod redakcją naukową Marcelego Tureczka i
Grzegorza Urbanka przy współpracy Izabeli Stopyry. Wydawcą jest Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej i Powiat Międzyrzecki.
Materiały recenzowane zawierają teksty 8 autorów, które w znaczny sposób przybliżają historię
regionu. Nie inaczej należy odnieść się do tekstów
określonych Komunikatami. W nich m.in.
„Wojenny czas w Bledzewie. Wspomnienia Janiny
Świercz – Andrzeja Chmielewskiego, „Sytuacja
przeciwpożarowa powiatu międzyrzeckiego w
1948 r. w świetle sprawozdań Jerzego Sokołowa” –
Krzysztofa Michałowicza i „Z kroniki OSP w Brójcach” – Haliny Pilipczuk.
Na uwagę zasługuje Słownik Biograﬁczny Ziemi
Międzyrzeckiej autorstwa Izabeli Stopyry, zawierający 17 biograﬁi.
Publikacja poświęcona jest pamięci Czesława
Woźniaka (1942-2018), wybitnego pedagoga, przewodnika PTTK, pasjonata i znawcy przeszłości Ziemi
Międzyrzeckiej. Prezentacja tomu wraz z wystąpieniami autorów odbył a się w GOK w Bledzewie.
(red)
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Na dachu ratusza w Międzyrzeczu…
wykluły się kaczki!
Dzika kaczka uwiła gniazdo na kominie ratusza w
Międzyrzeczu.
Widocznie
uznała siedzibę władz miejskich za bezpieczne i przyjazne miejsce. Nie wystąpiła
jednak z wnioskiem o meldunek, dlatego w Urzędzie
Miejskim nikt nie wiedział o
dzikiej lokatorce. A potem o
kolejnych lokatorach, gdyż
kaczka złożyła tam jaja, z
których ostatnio wykluło się
sześć małych kaczuszek.
Urzędnicy i strażacy przeprowadzili ewakuację kaczej
rodziny, która ostatecznie
dotarła nad Obrę.
Pod koniec czerwca pracownicy magistratu zwrócili
uwagę na kaczkę, która biegała przed wejściem do
urzędu. Machała skrzydłami i
kwakała. Jakby chciała poinformować urzędników o
czymś ważnym. Potem z

dachu zaczęły
małe kaczuszki!

spadać…

Pierwsza kaczka prawdopodobnie złamała łapę po
upadku z dachu na wyłożony granitowymi kostkami
rynek. Druga szybko otrząsnęła się z szoku po upadku i
zaczęła biegać koło ratusza.
Ich mama poleciała na dach i
szykowała się do zrzucenia
kolejnych maleństw. Prawdopodobnie uznała, że najwyższy czas na nowe lokum
dla ptasiej rodziny.
Urzędnicy wezwali strażaków zawodowych. Po różnych komplikacjach uczestnikom akcji udało się uratować cztery następne kaczuszki. Pięć z nich żwawo
biegało po rynku, szósta
miała wyraźne problemy z
poruszaniem. Jedna z urzędniczek włożyła ją ostrożnie

do kartonowego pudełka, a
potem rozpoczęła się ewakuacja nad Obrę.
W asyście strażaka i
dwóch urzędniczek kaczki
raźno przemaszerowały nad
rzekę. Pierwsza szła jedna z
pracownic magistratu, za nią
kacza mama, a za kaczką jej
potomstwo.
Kacza rodzina bezpiecznie dotarła nad Obrę. Matka
wskoczyła do wody, a za nią
popłynęły maluchy. Korowód zamykała kaczuszka
przyniesiona w kartonie.
Doskonale sobie radziła w
wodzie i mamy nadzieję, że
szybko wydobrzeje.
Akcją kierowała Joanna
Łukasiewicz, która w ratuszu zajmuje się m.in. bezpańskimi zwierzętami.
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Na Głębokim Pod Strzechą – wystawa poplenerowa

Nie ma miejsc bez historii…
Czytam na pierwszej stronie
folderu Pleneru Malarskiego z
czerwca 2019 r. Możemy ją,
historię lokalną – skutecznie
tworzyć, dodam od siebie…
Jeśli chcesz tworzyć w najbliższej przestrzeni, powinieneś ją
lepiej zrozumieć. Nie ma miejsc
bez historii…
Pensjonat „Pod Strzechą”
nad Jeziorem Głębokie należący do Jacka i Beaty Bełzów
wpisany jest w urokliwy klimat

ośrodka
wypoczynkowego,
gdzie turystów, obok widoków, przyciąga smaczna, wyraﬁnowana kuchnia… Wyczucie
wagi potrzeb artystycznych
(społecznych) gości, klientów,
przez państwo Bełzów, przedsiębiorców, którzy od wielu lat
aktywnie uczestniczą w życiu
społeczno–kulturalnym naszej
społeczności jest faktem i ma
swoje miejsce w kronikach
historii lokalnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem

objęła Starosta Międzyrzecki
Agnieszka Olender, obecnych było też kilku radnych
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
Ośmioro artystów-malarzy
(Dariusz Miliński, Sylwester
Chłodziński, Michał Bajsarowicz, Anna Nesteruk, Aneta
Początek, Dorota
Ruta–
Zdanowicz, Waldemar Pawlikowski i Saniuk Katsiaryna),
wśród nich weterani Głębokich plenerów, z dorobkiem
artystycznym. Takie (międzynarodowe) znajomości, też ich
marketingowy potencjał, żal
jest marnować… I nie ma potrzeby, skoro można dostarczyć międzyrzeczanom, i gościom Pensjonatu oczywiście,
wrażeń artystycznych, a ostatnio galerie, wernisaże, nie są u
nas zbyt częstymi wydarzeniami. Obywatelska, prywatna (ze
składek) inicjatywa kulturalna,
na którą zaproszono (dostępne na mieście plakaty) chętnych. Sztuka oknem na świat.
Namiot przy stał się galerią
sztuki. Dariusza Milińskiego
gościliśmy w Międzyrzeczu już

wielokrotnie. Specyﬁczne malarstwo oparte na ludycznych
opowieściach, na teatrze postaci w uniwersalnym świecie
jego uwidocznionego w rysunku oka zadziwienia, ich
nieco martwej (odwiecznej)
mądrości, naiwnym radowaniu
niepamiętającym – mimo ubogiej kondycji własnej. Akcje z
udziałem postaci dzieją się na
tle widoków sielskich, aktorzy
widowiska są jakby wyjęci z tła
płaszczyzny obrazu i wstawieni w swoją oddzielną przestrzeń granej sceny przedstawienia.

ny gruby pędzel. Bryzgi wody.
Ziarniste formy ﬂory jeziornej.
Pejzaże w różnych technikach,
kolorach, zestawach barw,
świetnie nadające się do przyozdobienia ścian w domu czy
miejscu pracy. Dorota Ruta-Zdanowicz z pięknymi kobiecymi aktami, skąpanymi w
świetle, z ekspresyjną kolorystyką. Twarz dziewczynki
uśmiechniętej niebieskim kolorem. Anety Początek świetliste półakty kobiece, miękka
linia, subtelna, i kwiaty, z ich
obłą delikatnością, jak japoński pędzelek…

Michał Bajsarowicz również jest bywalcem naszych
międzyrzeckich
plenerów.
Bryła ciała ludzkiego jako
część linii i siatek spięć energetycznych, krzywe chaosu
wszechświata, obiekty jakie
widzi swoim artystycznym
okiem. Dalej plejada pejzaży –
trudno byłoby inaczej tworzyć
nad Jeziorem Głębokie, w senne wieczorne sesje malarskie,
notując dzienne reﬂeksy światła na wodzie. Impresjonistycz-

Oglądanie obrazów przetykane było gitarowym poetyckim śpiewaniem z akompaniamentem w wykonaniu jednego z malarzy Waldemara Pawlikowskiego oraz Zdzisława
Musiała, znanego międzyrzeckiego nauczyciela-gitarzysty.
https://iwonawroblak.blogspot.com/2019/06/na-gebokim-podstrzecha-wystawa.html
IWONA WRÓBLAK
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Byłem w Kenii i Tanzanii
(3)

14 kwietnia 2019, niedziela. Kakamega (Kenia), serce Afryki. Szósta rano.
Rosa na trawie, kawa w ręku, a spod
wschodzącej delikatnie jakby malowanej pędzlem mgły od lewej do prawej
pojawiają się pola pełne krzaków herbaty. Pięknie. Po lewej rośnie „Lipton liściasta”, po środku „Tetley w torebkach po
25” a po prawej, daleko przy dżungli
ledwo,
ledwo
widoczna
rośnie
„Minutka”.
Przygotowania misjonarzy do dzisiejszych wydarzeń idą pełną parą.
Około dziewiątej jesteśmy już w kościele. Przed spotkaniem jest prowadzone
studium biblijne. Po krótkiej pieśni
płynnie przechodzimy do regularnego
nabożeństwa.
Kościół ten jak większość afrykańskich zborów zbudowany jest z błota,
patyków, słomy i blachy. Dach z blachy,

tynk na ścianach tylko gdzieniegdzie,
klepisko jako podłoga. Sama rozgrzewka modlitewna powaliłaby na kolana
niejedno całe nasze nabożeństwo. Jak
tylko wierni przychodzą do kościoła nie
siadają tylko zaczynają wychwalać i modlić się. Chodzą po całym kościele modląc się raz głośno, raz cicho, raz szybko,
raz wolno tak jak są prowadzeni.
Tak naprawdę to dopiero teraz zaczyna się właściwe nabożeństwo. Moc
uwielbienia w afrykańskich rytmach
dotyka naszych głębi. Zaczyna się robić
gorąco. W sferze duchowej jak i po
prostu grzeje słońce w blaszany dach, a
to jest najzimniejsza pora roku. Co tu
się musi dziać jak jest naprawdę upalnie.
Niewiarygodne poruszenie Ducha
Świętego zaczęło nabożeństwo. Po cudownym, pełnym tańców uwielbieniu

było kazanie Pastora Ronniego. Wszyscy
notują, nie tylko słuchają. Widać, że chcą
wynieść jak najwięcej ze wspólnego,
niedzielnego spotkania. Duch Święty
porusza się. Czuć i widać. Następnie
zaczęła się modlitwa. To co najbardziej
lubię. Kocham modlić się o ludzi.
15 kwietnia 2019, poniedziałek,
Kakamega, Kenia. Dzisiaj mamy do
popołudnia odpoczynek i załatwiamy
bieżące sprawy jak pranie, jakieś zakupy i oczywiście czytanie Biblii. W końcu
mamy również czas na wspólną modlitwę. Mamy również czas na krótką wycieczkę po mieście.
Chcemy korzystać z internetu bo
tam gdzie mieszkamy jest tylko od czasu do czasu a nawet rzadziej. Jedziemy
zatem kupić karty do telefonów. Mając
po kilka a co po niektórzy kilkanaście
gigabajtów wykupionego internetu
możemy sobie tylko pogratulować
dobrze straconych pieniędzy. Działa
losowo, czyli czasami.
Wieczorem rozpoczyna się kilkudniowa konferencja młodzieżowa, której
będziemy uczestnikami. Zjadą się młodzi ludzie z okolicznych miejscowości.
Będzie moc. Z daleka słychać śpiew i
muzykę. Wchodząc do kościoła mijamy
dziesiątki plecaków uczestników konferencji i pełno materacy. Domyślam się,
że będą na nich spali tutaj na miejscu w
budynku kościoła.

Jest moc! Uuuuuuu! Jak oni tańczą!
Jak śpiewają! To na pewno nie będzie
typowe spotkanie. Jak tylko zaczyna się
kazanie prawie wszyscy wyciągają zeszyty i notują. Robią to z automatu. Tak tu
przyjmują Słowo Boże, jak prawdziwą,
wartościową naukę. Kolejne osoby głoszą z taką pasją, mocą, zaangażowaniem
i tak głośno, że prawie nic nie rozumiemy pomimo tego, że mówią po angielsku. W niczym nie pomaga również tłumaczenie na suahili. Trudno. Mamy czas
na modlitwę. Bóg JEST Dobry!
Ciekawostki: 1. Wiele domów nie ma
prądu. Kiedy chcą naładować telefon to
rano albo na wieczór zostawiają je do
ładowania w punktach ładowania. Czyli
tam gdzie jest prąd. U nas ładuje się
elektryczne samochody na stacjach a tu
telefony. 2. Zamiast papieru toaletowego w przydrożnych ubikacjach używają
listków (z krzaków) podobnych do liści
bzu. Trochę malutkie są… Trzeba wprawy. 3. Minimalna płaca to 4 USD dziennie i to wystarcza tylko na jedzenie i
picie. Tylko. 4. Reklama miejscowego
czarownika wisi na przeciwko wejścia
do szpitala. Jak jesteś na coś chory,
masz sprawę w sądzie czy chcesz załatwić pozwolenie na budowę, albo wygrać 6 w lotto to on to wszystko pomoże zrobić. Niestety ludzie korzystają z
jego rad a później przychodzą do kościoła po ratunek.
SEBASTIAN HERZOG
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12 czerwca w międzyrzeckim ratuszu zostały uroczyście wręczone stypendia uczniom z powiatu, które przyznało międzyrzeckie Ko-ło
Wspieramy Młode Talenty
Lubuskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole, któremu
przewodniczy Zoﬁa Plewa.
Na spotkanie przybyli licznie członkowie koła, m.in. Lidia Woźniak – Honorowy
Prezes. Edward Fedko, Kazimierz Puchan, Wiesława Murawska, Halina Pilipczuk,
Elżbieta Skibicka. Obecny był
Remigiusz Lorenz – burmistrz

miasta, Katarzyna Budych –
przewodnicząca Rady Miasta i
nowy prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole –
Tomasz Pluta.
Zanim dokonano aktu wręczenia stypendiów, uczniowie
Szkoły Muzycznej 1. st. w Międzyrzeczu wystąpili z koncertem (akordeoniści, skrzypaczka, wiolonczela).
W grupie szkół podstawowych stypendia otrzymali:
Maja Gołębiowska, Marcel
Mucha, Konrad Pacholak,
Wiktoria Łakoma W tej grupie stypendia i drobne upo-

minki wręczał burmistrz miasta – Remigiusz Lorenz wraz
z przewodniczącą Rady Miasta.– Katarzyną Budych.
W grupie klasy gimnazjalne i szkoła muzyczna: Hubert
Feliksiak, Remigiusz Feliksiak,.Liwia Gągała, Zuzanna
Szewczyk. Stypendia i drobne upominki wręczali: przewodnicząca międzyrzeckiego
koła Zoﬁa Plewa i przewodniczący LSPSz – Tomasz Pluta.
W grupie szkół ponadgimnazjalnych: Elżbieta Górniak,
Emanuel Bartoszek, Maria
Kuszyńska i Dawid Kowal-

czyk. Stypendia i drobne upominki wręczali Honorowy Prezes międzyrzeckiego koła –
Lidia Woźniak i członek Sejmiku Województwa Lubuskiego
– Edward Fedko.
Edward Fedko wręczył
Marcie Kuszyńskiej nagrodę
indywidualną, którą był Album
Niepodległa.

Zgodnie z tradycją głos
zabrała prezes koła, burmistrz
miasta. przewodniczący LSPSz
i Honorowy Prezes międzyrzeckiego Koła Wspieramy
Młode Talenty. Spotkanie
zwieńczono dyskusją przy napojach i słodkościach.
Tekst i fot.
LECH MALINOWSKI

W Międzyrzeczu odbędzie się gala „Lubuskiego Samarytanina”
Chorych i Służby Zdrowia. Patronat
nad prestiżową imprezą objął biskup
diecezjalny ks. bp dr Tadeusz Lityński,
który wręczy laureatom statuetki.
Nominacje przyjmowane będą do
końca br. Nagrody przyznane zostaną
w trzech kategoriach:

Podczas gali „Lubuski Samarytanin”
uhonorowani zostaną mieszkańcy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także stowarzyszenia i instytucje, które
niosą pomoc chorym osobom. Wybierze ich kapituła kierowana przez diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia i
chorych ks. Tomasza Duszczaka, który
w czwartek przyjechał do Międzyrzecza

i rozmawiał o szczegółach gali z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem i sekretarzem Urzędu Miejskiego Anną Sawką.
– Gala odbędzie się w lutym przyszłego roku w gościnnych progach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury – zapowiada
burmistrz Remigiusz Lorenz.
Organizatorem gali Lubuski Samarytanin jest Diecezjalne Duszpasterstwo

1. Instytucje, placówki i stowarzyszenia
2. Pracownicy służby zdrowia
3. Wolontariat
– Chcemy uhonorować osoby i instytucje, które pomagają chorym oraz powinny być wzorem dla innych – mówi
ks. Tomasz Duszczak. Szczegóły na
stronie dsz.zgora.pl
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Obradowali w Pszczewie
niem DPS. Dyskusja została
przeniesiona na okres późniejszy, co było słusznym posunięciem, gdyż J. Pawlak osobiście
docierała do każdego z delegatów i pinie notowała uwagi.
Co było bardzo pozytywnym
zaskoczeniem.

W Ośrodku Wypoczynkowym „Karina” w Pszczewie
17-19 czerwca br. obradowali
delegaci z całego kraju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Organizatorów i Menadżerów
Pomocy Społecznej i Ochrony
Zdrowia na Zjeździe Krajowym
połączonym z konferencją
szkoleniową nt. „Polityka państwa wobec instytucji stacjonarnych pomocy społecznej tj.
domów pomocy społecznej”.
Moderatorem konferencji, jak
również organizatorem konferencji był Bogdan Macina –
prezes Zarządy Regionu Lubuskiego.

Przybyłych delegatów serdecznie powitał Wacław Kerpert – Prezes Zarządu Głównego OSOiMPSiOZ. Wśród
obecnych byli m.in. Marek
Rafał – Wiceprezes Zarządu
Głównego, Ewa Bombała –
Sekretarz Zarządu Głównego,
Justyna Pawlak – Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa
Rodziny, Prasy i Pomocy Społecznej, Grażyna Jelska – Dyrektor wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Elżbieta
Górna – Dyrektor PCPR w Międzyrzeczu.

G. Jagielska i E. Górna w
formie multimedialnej przedstawiły aktualny stan w DPS
powiatu i województwa w
różnych podziałach (wiekowych, niesprawności ﬁzycznej,
intelektualnej, typów domów i
podziału miejsc). Ponieważ na
sali konferencyjnej delegaci z
reguły byli dyrektorami DPSów, mogli porównać swoje
dane z prezentowanymi. Po
wystąpieniu przedstawicielki
ministerstwa, która przekazała
informacje nt. postępu prac
projektowych i legislacyjnych
w wielu aspektach związanych
z prawidłowym funkcjonowa-

„Nie ma nas w domu”

Stowarzyszenie Św. Jana
Chrzciciela w Międzyrzeczu,
którego prezesem jest Iwona
Tomczak-Sarzyńska wraz z
Kołem Świebodzińskim Stowarzyszenia Uniwersytetów Ludowych, którego prezesem
jest Jolanta Starzewska realizuje zadanie publiczne w formie wsparcia w ramach działa-

nia na rzecz seniorów w województwie lubuskim w zakresie
zwiększenia poziomu aktywności osób starszych.
Zadanie „Nie ma nas w
domu” polegać będzie na organizacji programu wieloaspektowej animacji czasu wolnego seniorów na terenie gminy Międzyrzecz i Świebodzin.

Zadanie publiczne ma na celu
zwiększenie aktywności 50
seniorów biorących udział w
zadaniu. Zadanie będzie polegało na realizacji zajęć rekreacyjno integracyjnych, ruchowych i spotkań tematycznych.
W formie wykładów odbędą
się zajęcia z psychologiem,
samorządowcem i prawni-

Gdy emocje nieco opadły
prezes ZG oczytał sprawozdanie, przybyła skarbnik, która
złożył sprawozdanie a przewodniczący Komisji Rewizyjnej
również przedstawił sprawozdanie zwieńczone formułą o
udzielenie absolutorium, co
zostało jednogłośnie przez
delegatów uchwalone. Sekretarz ZG przypomniała o istotnych sprawach funkcjonowania stowarzyszenia. Uroczysta
kolacja, była ciekawą formą
integracyjną i nawet mnie
laikowi, dała możliwość poznania dotychczas nie znanych
szerzej problemów z jakimi
borykają się DPS-y.
W drugim dniu zjazdu delegaci z regionów poruszali wiele spraw w dyskusji, która czasami przybierała ostry wymiar.
Niby przepisy są dla wszystkich jednakowe, ale nie
wszystkie regiony mają jednakowe warunki ﬁnansowe, także wsparcia ze strony samorządów. Okręg śląski, np. Gliwice
kiem. W formie warsztatów:
arteterapia, ﬂorystyka i zajęcia
rekreacyjno-sportowe, na basenie i kręgielni. Odbiorcy to
osoby starsze w większości
kobiety, nieaktywne zawodowo, często schorowane, wiele
z tych osób to osoby samotne,
wyłączone z aktywności społecznej, skarżące się na izolację. Proponowane nowe formy
podczas realizacji zadania pn.
„Nie ma nas w domu” zaspakajają istniejące u wielu z tych
osób uśpione potrzeby aktywności kulturalnej, edukacyjnej,
aktywności ﬁzycznej, manualne. Zajęcia z psychologiem
mają pomóc zrozumieć potrzebę wychodzenia z domu i
wszelkiej aktywności. Zajęcia
arteterapii są odpowiedzią na
ich uzdolnienia, warsztaty
sportowe na basenie i na kręgielni mają wskazać jak dbać o
swoje zdrowie psychiczne i
kondycje w wieku 60+. Prelekcje dotyczące aktywności obywatelskiej, aby wskazać seniorom konieczność interesowania się sprawami dnia codziennego, pomogą przełamać
bierność. Bezpieczeństwo prawne seniora to kolejna kwestia

są w dobrej kondycji ﬁnansowej. Duża aglomeracja i większe możliwości. Międzyrzecki
powiat mający kilka DPS jest w
pewnym sensie Kopciuszkiem.
Prezes ZG przedstawił ciekawą
koncepcję rozliczania kosztów
opieki długoterminowej sprawowanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i Domy Pomocy Społecznej. Wszystko jednak w rękach ustawodawców.
Ciekawostką zjazdu był udział
Hindusa Jahangira Mangalia
– lekarza internisty wykształconego w Polsce i mieszkające
go tu wiele lat, który wraz żoną prowadzi prywatny DPS na
Mazowszu. Swoje możliwości i
prezentacje przedstawiły ﬁrmy: Sani-Global z Torunia,
Vermop z Czeladzi i Nilﬁsk z
Pruszkowa.
O pracy i wynikach stowarzyszenia zainteresowanych
odsyłam do stron internetowych OSOiMPSiOZ. Cieszy
liczny udział delegatów z Lubuskiego w tym z naszego
powiatu. Warto podkreślić rolę
Bogdana Maciny – wieloletniego Prezesa Zarządu Regionu Lubuskiego (dyrektor DPS
Rokitno 58), który wielokrotnie
prezentował lubuskie środowisko na forum ogólnopolskim, jak również doskonale
przygotował
logistycznie
ogólnopolski zjazd.
LECH MALINOWSKI
ważna dla seniorów. W tym
zakresie prawnik przedstawi
problemy związane z umowami, sprawami dziedziczenia,
sporządzania
testamentów,
darowizn.
Pierwszą prelekcją i spotkaniem seniorów z samorządowcami międzyrzeckimi i świebodzińskimi nt. praw obywatelskich i rozmowa „Dzień 4
czerwca 1989r. w moim życiu”
w aurze Sali Starościańskiej
Muzeum Międzyrzeckiego, 25
czerwca br. W spotkaniu
udział wzięli pierwszy poseł
pochodzący z naszego powiatu: Stanisław Bożek, wieloletni samorządowcy Ireneusz
Jarnut, Piotr Buszewski, Maria Kijak, Wacława Kuczyńska, Zoﬁa Plewa i Jolanta
Starzewska z powiatu Świebodzińskiego.
Zwieńczeniem
zadania
publicznego „Nie ma nas w
domu” będzie wspólny wyjazd
i skorzystanie z dóbr kultury
profesjonalnej członków obu
grup (50 osób) do teatru lub
ﬁlharmonii.
RED. FOT. E.J.
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OSP Kaława na „pudle”

15 czerwca na stadionie
miejskim w Świebodzinie rozegrano Wojewódzkie Zawody
Sportowo-Pożarnicze
OSP.
Zanim drużyny stanęły na starcie wszyscy zebrali się na niewielkim placu ratuszowym,
gdzie wszystkich powitał bardzo serdecznie Tadeusz Sielicki – burmistrz Świebodzina
oraz dh Leszek Parandyk –
prezes ZOP ZOSP RP w Świebodzinie. Tenże poprowadził
zespoły, miejscowych samorządowców i dh Edwarda
Fedkę oraz miejscową orkiestrą ulicami miasta na stadion.
Na ceremonię otwarcia
przybyli m.in. Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,
bryg. Janusz Drozda – zastępca Lubuskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, Piotr
Chromiński – wicestarosta
powiatu świebodzińskiego.
Po złożeniu meldunku o
gotowości do rozpoczęcia
zawodów dh. E. Fedce, tenże
zgodnie z ceremoniałem przemaszerował przed szykiem
zgromadzonych zespołów i
przywitał druhów-ochotników.
Gromkie – Czołem Panie Prezesie – było odpowiedzią. Odegrano hymny: państwowy i
ZOSP RP o wciągnięto ﬂagę
Polski na maszt. Dh E. Fedko
podkreślił w swym wystąpieniu, podobnie jak Wojewoda
Lubuski i zastępca LKW PSP,
wielki dorobek OSP w realizacji
zadań statutowych, w niesieniu pomocy w likwidacji klęsk
żywiołowych, gaszeniu pożarów czy ratowaniu życia i mienia. Wszyscy zgodnie podkreślili wzorową współpracę z
Administracją Lasów Państwowych i innymi służbami mundurowymi w Województwie
Lubuskim. Wojewoda Lubuski.
Który na ręce zastępcy LKW
PSP przekazał symbolicznie

pompę szlamową dla najlepszego zespołu zawodów.
Komisji sędziowskiej złożonej z funkcjonariuszy PSP z
całego województwa przewodniczył bryg. Tomasz Górniak.
Wśród sędziów byli m.in. mł.
bryg. Dariusz Surma, st. kpt.
Marek Koperwas st. kpt. Jerzy
Ratkiewicz, mł. kpt. Michał
Rosół z KP PSP Międzyrzecz.
Zmagania na płycie i bieżni
stadionu poprzedził pokaz
konkurencji na torze przeszkód w wykonaniu MDP OSP.
Dzieciaki zdobyły zasłużone
brawa.
Na starcie stanęło 12 zespołów męskich i 11 kobiecych. Rozegrano konkurencje:
musztra, ćwiczenie bojowe i
sztafeta pożarnicza 7x50 m z
przeszkodami. Zawody przeprowadzono bardzo sprawnie,
upał dawał się we znaki
wszystkim. Organizatorzy zapewnili nie tylko posiłek regeneracyjny ale również ogromne ilości napojów. Na koronie
stadionu swoje stoiska wystawiła Wytwórnia Umundurowania Strażackiego – Brzeziny,
ﬁrma Sthil Polska oraz Nadleśnictwa Trzciel, Bolewice i
Świebodzin. Leśnicy z Trzciela i
Bolewic połączyli swe siły w
doskonałej promocji i oferowaniu młodemu pokoleniu (a
to stoisko odwiedziło bardzo
wielu) edukacji leśnej.
Klasyﬁkacja generalna zawodów uwzględniająca ćwiczenie
bojowe i sztafetę pożarniczą –
Mężczyźni: 1. Trzebicz (101,47
pkt.), 2. Śmieszkowo 1 (106,01),
3. KAŁAWA (112,08). Skład zespołu OSP Kaława: Bartłomiej
Ćwirko, Sylwester Puhacz,
Dariusz Skoczylas, Konrad
Obst, Sebastian Ogrodowczyk, Marek Gralewski, Marek
Obst, Mikołaj Sztukiecki, kierownik i trener Andrzej Obst.

Klasyﬁkacja generalna (na
tych samych zasadach) Kobiety: 1. Trzebicz (117,96), 2. Łysiny-Wygańczyce (130,69), 3.
Złotnik (152,84). W mustrze
najlepszymi byli druhowie z
Lubiechowa, wśród kobiet –
Mostki.
Nagroda Fair Play wprawdzie nie byłą przyznana, ale
warto odnotować koleżeńskie
zachowanie się druhów z OSP
Kaława za pożyczenie plastronów osób funkcyjnych w zespole startującym dla kobiet
ze Złotnika. Ciekawostką były
„Różowe landrynki” z OSP
Kolsko. Hełmy starego typu
tzw. orzeszek. Pomalowane
były na różowo na ochraniaczach karku widniały napisy:
Lola, Beti… Sympatyczna autopromocja.
Puchary, dyplomy i nagrody zostały rozdane. OSP Trzebicz, po raz kolejny obronił
tytuł mistrzów województwa.
Upominkami podziękowano
zespołowi
sędziowskiemu.

Sponsorami nagród byli: ZOW
ZOSP RP w Zielonej Górze,
Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski,
Regionalne Dyrekcje Lasów
Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie, Nadleśnictwa
Babimost, Świebodzin, Międzyrzecz, Trzciel, Bolewice,
Sthil
Polska,
Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego
i Elektrociepłownia Zielona
Góra. Fundatorami pucharów
byli: starostwie powiatów,
Lubuski Komendant Wojewódzki PSP, prezes ZOP ZOSP
RP w Świebodzinie, Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie.
Miło było, że wśród obecnych i dopingujących swoje
zespoły był st. bryg. Marek
Harkot – Komendant Powiatowy PSPS w Międzyrzeczu.
Niestety z władz ZOP ZOSP RP
w Międzyrzeczu nikogo nie
zauważyłem…
Tekst i fot.
LECH MALINOWSKI
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Strażacki piknik

Piknik strażaków (odbył się
21 czerwca) z jednostek OSP w
Gminie Międzyrzecz w Ośrodku Edukacji Leśnej Głębokie
ma już swoje tradycje. Ciekawe konkurencje (na wesoło)
wspaniałe nagrody. Sztandarową konkurencją, rozgrywaną niczym ćwiczenie bojowe
na zawodach jest nalewanie a
pomocą hełmu strażackiego
typu „orzeszek” wody do węża, następnie przelanie jej do
wiaderka, które musi być napełnione do pełna, a najlepiej
jakby się przelewało.
Walka była zacięta, liczyły
się ułamki sekund. Sędzią głównym był sam Komendant

Znana w Międzyrzeczu i
okolicach hurtownia PBT (od
początku istnienia jest na
pierwszej stronie, w formie
reklamy, naszego miesięcznika) zorganizowała przy współpracy z ﬁrmą MAPEI szkolenie
dla zainteresowanych wyko-

Gminny OSP, mł. bryg. Dariuszu Surma. We wszystkich konkurencjach walczono o jego
„Puchar”, bowiem ma on różną
postać. Z reguły użytkową.
Zwycięstwo OSP Międzyrzecz-Obrzyce i kobiet z OSP
Bukowiec. Panie startowały po
raz pierwszy i po raz pierwszy
uczestniczyły w tym pikniku.
Osiągnęły porównywalne czasy w stosunku do mężczyzn.
Puchar Komendanta Gminnego i nagrody wręczał s. bryg.
Marek Harkot – Komendant
Powiatowy PSP.
Do historii przeszły emocjonujące zmagania Komendantów i Prezesów. Wspaniała

nawców ﬁrm sektora usług
budowlanych.
W Sali konferencyjnej restauracji Neo w Międzyrzeczu,
w maju w upalne popołudnie
spotkali się zainteresowani.
Przywitał ich serdecznie Sebastian Janik – właściciel i pre-

atmosfera. Głośny doping!
Wielkie uznanie dla logistyków (m.in. dh. Mieczysława
Witczaka i dh. Marcina Kusika), bo i jedzenie i muzyka
było OK. Brawo dla dh. prezesa Remigiusza Lorenza – Burmistrza Królewskiego Miasta
Międzyrzecz (wytrwał do końca) oraz zaproszonych gości, a
trochę ich było... m.in. dh Ireneusz Jarnut i dh Józef Spychała. Było gromkie Hip Hip
Hura dla OSP Kaława, zdobywcy III miejsca na Zawodach
Wojewódzkich.
Integracja
pożądana i sympatyczna. Do
zobaczenia za rok!
LECH MALINOWSKI

zes ﬁrmy PBT oraz Sebastian
Herzog – dyrektor handlowy.
Tenże w kilkunastu, no może
więcej, słowach przedstawił
rozwój ﬁrmy, która przebojem
weszła na międzyrzecki rynek i
wkrótce zyskała bardzo dobrą
opinię w oczach klientów. W

wielu punktach można kupić
to i owo z branży budowlanej i
pochodnych. Jednak tylko
tutaj można uzyskać informacje większe niż poza tą, którą
widać na etykietach lub opakowaniach. Ponadto prezes
ﬁrmy jest typowym budowlańcem, więc wiele zna od podstaw z własnego doświadczenia i chętnie się swoją wiedzą
dzieli.
Przedstawiciele ﬁrmy MAPEI – Maciej Grzybczyński,
Jan Drozdek i Bartłomiej
Jaroni – sugestywnie przedstawili propozycje ofertowe
poparte licznymi folderami (na
koniec wręczyli wszystkim
uczestnikom, a było ich blisko
70-ciu, ubrania robocze, koszulki ﬁrmowe i czapki). Wspomniany Bartłomiej Jaroni zaprezentował pokaz slajdów
przedstawiający nowe produkty w ociepleniach np. w tara-

sach z powierzchniowym odprowadzeniem wody. Dyskusja była, nawet dla mnie jako
laika, ciekawa. Identyﬁkacja
zagrożeń temperatury i wody,
niejako wyprzedziła czerwcowe upały. Szybkowiążące podkłady cementowe, zaprawy
paroprzepuszczalne,
dobór
materiałów budowlanych itp.,
itd. Oczywiście były same w
sobie interesujące. Tym bardziej, że dyskusja przeniosła
się na czas integracji po oﬁcjałkach.
Jak pamiętam, w roku ubiegłym było nieco mniej uczestników spotkania, co świadczy
o wzroście zainteresowania
wyrobami oferowanymi przez
skład materiałów budowlanych PBT. Obustronny szacunek i zaufanie – to podstawa
działania w trudnej branży na
rynku budowalnym.
LM
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Muzyka, śpiew i taniec.
Festiwal folkloru i energii w Międzyrzeczu

Zespół Kęszyczanki został
jednym z laureatów XVII Muzycznych Spotkań z Folklorem, które
odbyły się w Międzyrzeckim
Ośrodku Kultury.
W festiwalu wzięło udział 14
zespołów ludowych i śpiewaczych
z całego regionu. Gminę Międzyrzecz reprezentował chór Echo z
Międzyrzecza oraz grupy Ale Babki

z Piesek, Kęszyczanki z Kęszycy
Leśnej i Nietoperzanie z Nietoperka.
Imprezę poprzedziły występy
wokalistek Wiktorii i Kingi Nowakowskich z Kęszycy oraz tancerek z
zespołu Gold, który działa pod szyldem Międzyrzeckiego Ośrodka
Kultury. Otworzył ją burmistrz Remigiusz Lorenz. Życzył uczestni-

kom udanej zabawy i zaznaczał, że
ze względu na upał – w obawie o
zdrowie uczestników – festiwal
przeniesiono ze wsi Pieski do domu
kultury.
Decyzję o przeniesieniu imprezy
z Piesek do Międzyrzecza wychwalali śpiewacy i przewodniczący jury
Wiktor Sędziński. Zgodnie zaznaczali, że dzięki tej zmianie mogli się

bawić w klimatyzowanej sali, zamiast się smażyć w słońcu na nagrzanym jak patelnia placu.
Uczestnicy świetnie się bawili.
Ludowe rytmy porwały nawet
niektórych do tańca. Po przesłuchaniach konkursowych rozgrzał
ich koncert Pawła Gołeckiego.
Ponad 20 osób bawiło się przed
sceną, a po zakończeniu występu
Genowefa Fietz-Przybyłka z zespołu Starodworzanki ze Starego
Dworka złożyła gratulacje muzykom i ucałowała grającego na
skrzypkach Dawida Czachora.
Jurorzy przyznali dwa wyróżnienia i sześć tytułów laureata. Laureatkami zostały m.in. panie z zespołu Ale Babki. Jak zaznaczał W. Sędziński, zespół zasłużył na Grand
Prix, którego nie przewiduje jednak
regulamin festiwalu.
Za MOK, w cieniu rosnących
tam drzew, dzieci brały udział w
grach i zabawach prowadzonych
przez animatorki z Dworca Tworca, można było również podziwiać
dzieła miejscowych rękodzielników.
Organizatorami imprezy byli
pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

Turystyczny Międzyrzecz: Jezioro Głębokie
przyciąga i urzeka

Jednym z przebojów i ﬁlarów
turystyki w gminie Międzyrzecz
jest kąpielisko nad jez. Głębokie.
Mieszkańców pobliskich miejscowości i turystów przyciągają tam
czysta woda i zadbana plaża, ale
także liczne atrakcje.
Głębokie jest jednym z największych i najbardziej znanych kąpielisk
na lubusko-wielkopolskim pograni-

czu. To ulubione miejsce wakacyjnego wypoczynku mieszkańców
Międzyrzecza, Skwierzyny i pobliskich miejscowości, a także turystów
z całego kraju i obcokrajowców.
Mieszkańców i letników przyciąga przede wszystkim jezioro o powierzchni 120 ha i głębokości do 25
m. Mogą korzystać z kąpieliska komunalnego, oddalonego zaledwie 4
km. na północ od Międzyrzecza

(dojazd drogą z Międzyrzecza do
Skwierzyny).
Głębokie to bardzo bezpieczne
kąpielisko. Sektory do kąpieli dla
dzieci znajdują się między plażą i
pomostami. Od 1 lipca do 31
sierpnia w godzinach od 9.00 do
17.00 na pomostach dyżurować
będą ratownicy.
Czysta woda kusi plażowiczów, ale także wodniaków i zwolenników nurkowania. Latem na
kąpielisku miejskim czynne są
dwie szkoły nurkowania, wypożyczalnia sprzętu wodnego, działa
też klub żeglarski, który organizuje kursy i regaty.
Na kąpielisku znajdują się
domki letniskowe i pole namiotowe, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Turyści i mieszkańcy mogą
korzystać z kortu tenisowego,
boisk do piłki nożnej i plażówki.
Czekają na nich również punkty
gastronomiczne i sklep.

W czasie wakacji pracownicy
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i
Wypoczynku zapraszają chętnych
we wtorki, czwartki oraz przemiennie w soboty i w niedzielę na
zajęcia rekreacyjno-sportowe i
artystyczne; m.in. tenis stołowy,
badminton, siatkówka plażowa,
zajęcia ruchowe z trenerem personalnym oraz gry i zabawy z animatorami z pracowni Dworzec
Tworzec.
Na kąpielisku odbędą się dwie
duże imprezy:
– 6 lipca o godz. 20.00 Festiwal
Poezji Śpiewanej, wstęp wolny
– 26 lipca, godz. 17.00; XX Maraton Sztafet. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą do dnia 8
lipca 2019 r.
na stronie internetowej;
www.maratonczykpomiarczasu.pl

Wstęp na plażę jest darmowy,
ale za parking przed kąpieliskiem
trzeba zapłacić 7 zł, a za wjazd na
teren ośrodka 12 zł.
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VI Parada Lokomotyw
i II Zlot Food Trucków
Upalna niedziela 23 czerwca. Ludzi mnóstwo na dworcu i w okolicach. Lokomotywy (głównie spalinowe) i okazały dymiący parowóz – atrakcje nie lada dla miłośników i dzieci przede wszystkim. Choć sentymentalne wspomnienia u wielu dojrzałych wiekiem ożyły. Wagony „Wars” czy tzw. bonanzy cieszyły oko. Pociągi
o nazwach: Farmer, Nietoperz, Pojezierze, Wojak, Wiórek, Gacek, Topola, Pszczoła, Puck czy Drwal wjeżdżały i wyjeżdżały ze stacji w konkretnych kierunkach.
Kołyszące się wagony, przeciągłe sygnały dźwiękowe lokomotyw – robiły wrażenie. Kilkakrotne przejazdy lokomotyw w paradzie w różnych kompilacjach nagradzane były brawami okrzykami zachwytu.

Na międzyrzeckim dworcu
swoje stare motocykle wystawili pasjonaci (Junak, Sokół,
SHL, Iż). Była grupa rekonstrukcyjna przemytników granicznych z okresu międzywojennego GRH Jager z Gorzowa
Wlkp.
Wokół dworca Festiwal
smaków. Europejski wymiar
kuchni tureckiej – Berliner
Kebab, pierożki koreańskie,

wietnamskie, chińskie. Frytki
świata, w tym kręcone
(ziemniak spiralnie pokrojony
na patyku – 10 zł, nieco szokował). Smaki śródziemnomorskie, Muchachos Cubanos,
Złote Paluchy, Kołacze węgierskie, Yerba Mate (ziołowy, nieco gorzki orzeźwiający napój
był idealny na ugaszenie pragnienia). Smaki ulicy i Lody
tajskie. Te ostatnie były rewe-

lacyjne, tu takich nie uświadczy się w ogóle. Były piwa rzemieślniczych browarów, czyli
wszystko co na pikniku jest
pożądane.
Swój zabytkowy sprzęt
wystawili druhowie z OSP ,
które przyciągały oko i były
oblegane przez dzieci. Było
dobrze zaopatrzone stoisko
promocyjne z międzyrzeckiego Ratusza gdzie można było

widokówkę z parowozami
podstemplować
okolicznościową pieczęcią Wielu pytało
o możliwość zakupu koszulek
z napisem I Love Międzyrzecz.
Tych odsyłano do mającego
otworzyć swe podwoje w lipcu
punktu.
Były ciekawie prowadzone
warsztaty i stoiska Urzędu
Marszałkowskiego, nawiązują-

ce do 15 lat bycia w strukturach UE. Wiele stoisk dla i z
myślą o dzieciach. Ceny obłędne. Żniwa dla sprzedających,
Ale żyje się raz – zwykło się
mawiać. Bo takich atrakcji
dawno w Królewskim Mieście
Międzyrzecz nie było. Udana
impreza zapewne famą po
okolicy się rozniesie. I bardzo
dobrze.
LECH MALINOWSKI
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Sukces
międzyrzeckich seniorów

Na II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Dziennych
Domów Seniora w Skwierzynie, 17 czerwca 2019, uczestnicy Dziennego Domu Seniora + w Międzyrzeczu wyśpiewali III nagrodę.
W zespole śpiewali:: Stanisław Mrowiec, Helena Wróbel, Józefa Maleńczak, Czesława Mańćkowiak, Maria
Wasilkiewicz, Marianna Mizera, Elżbieta Hulecka, Zoﬁa
Wika i Maria Wolińska, Badach Antonia (najstarsza z
uczestników lat 94). Zespół
prowadzi jako muzykoterapeuta - Eustachy Kucharski.
Seniorzy w DDS+ uczestniczą w różnych spotkaniach
prowadzonych przez specjalistów: muzykoterapeuta, ﬁzjoterapeuta, pielęgniarka, podolog. Prowadzone są zajęcia
z psychologiem ( „Gimnastyka
umysłu”), terapia zajęciowa,

Szukaj nas w Internecie
www.przekrojlokalny.pl

warsztaty z analizy kolorystycznej (wizaż).
Nad uczestnikami DDS+
czuwają diw opiekunki: Danuta Rozbicka, Marlena Bławuciak,
ﬁzjoterapeutka
Agnieszka Kędrak oraz p.o.
kierownik Agata Jastrzębska.
Osoby zamieszkujące na
terenie Gminy Międzyrzecz,
powyżej 60 r.ż. zapraszamy do
zgłaszania się do uczestnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 13b.
(red. fot.
AGATA JASTRZĘBSKA)
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13 maja w sali widowiskowo-sportowej MOSiW odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów SP-6 z oddziałami gimnazjalnymi. Uczniów czterech
klas gimnazjalnych i dwóch ósmych. Rozpoczęto tradycyjnie polonezem,
następnie wprowadzony został sztandar byłego Gimnazjum nr 2. Przy
dźwiękach hymnu narodowego a potem hymnu miasta wciągnięto stosowne ﬂagi. Pożegnano sztandar, który został odprowadzony. Nie ma Gimnazjum, nie ma gimnazjalistów – nie ma sztandaru. A nawet nazwy szkoły.

Uroczystość przemiennie prowadzili:
Julia Dajworska i Karol Czepani. Goście, a było ich sporo (w tym bardzo
liczni przedstawiciele władz samorządowych miasta): zostali serdecznie przywitani. Pierwszy do absolwentów przemówił Remigiusz Lorenz – burmistrz miasta, następnie głos zabrał Krzysztof
Marzec – dyrektor szkoły.
Dyplomy za zaangażowanie w pracę
w Samorządzie Uczniowskim wręczała
opiekun samorządu – Joanna Nowak.
Otrzymali je: Katarzyna Pawłowska,
Magdalena Kozłowska, Zuzanna Nowak, Julia Dubaniowska, Wiktoria
Andrzejczak, Weronika Płomińska i
Igor Dębski.
Dyplomy za zaangażowanie na rzecz
potrzebujących w ramach szkolnego
wolontariatu wręczyła – Iwona Żmuda.
Za zaangażowanie, kreatywność, inicjatywę w realizacji innowacji pedagogicznej „Młodzi przedsiębiorcy” oraz udział
w konkursie na najlepsze szkolne miniprzedsiębiorstwo w roku szkolnym
2018/2019 certyﬁkaty prezesom i wiceprezesom wręczyła – Barbara Sieczka.
Statuetki będące wyróżnieniami za
osiągnięcia sportowe oraz godne repre-

zentowanie szkoły na arenach sportowych wręczyli nauczyciele wychowania
ﬁzycznego – Agnieszka Boguta, Anna
Janusz, Jolanta Lorenz i Łukasz Iwiński Otrzymali je: Magdalena Kozłowska, Anna Kruk, Filip Kudliński, Jagoda Lachman, Jakub Skrzek, Mateusz
Sycz, Wojciech Śmigiel, Piotr Kiełczewski, Adam Makarewicz, Remigiusz Musialski, Mateusz Szczęsny,
Sławomir Turos, Jakub Wasilewski,
Anna Wiśniewska, Michał Durkalec,
Martyna Górna, Kacper Szaroszyk,
Natalia Wenerska, Patryk Domański,
Dawid Kindzierski, Damian Kostelecki, Klaudia Szymkowiak, Bogna Utrata. Ośmioklasiści – Paulina Denczyk,
Weronika Płomińska i Igor Dębski.
Nagrody Burmistrza Międzyrzecza
wręczał Remigiusz Lorenz. Otrzymali je
ﬁnaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i konkursów przedmiotowych: Julia
Dajworska, Nikodem Latuszek, Krystyna Pawłowska, Kacper Wik, Bartłomiej Wyskocki.
Zaświadczenia laureatom i ﬁnalistom
konkursów przedmiotowych organizowanych przez i pod patronatem Lubuskiego Kurator Oświaty wręczała – Elżbieta Jarmolińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Izabella Korejwo,
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.
Otrzymali je: Sandra Boryczewska,
Julia Dajworska, Nikodem Latuszek,
Katarzyna Pawłowska, Sławomir Turos, Kacper Wik, Anna Maria Wiśniewska i Bartłomiej Wyskocki.
Nagrody Rady Rodziców i Dyrekcji
SP-6 dla wyróżniających się absolwentów wręczał Robert Czepanis, przewodniczący Rady Rodziców i dyrektor
Krzysztof Marzec.

Dyplomy „Talent” przyznane Uchwałą Rady Pedagogicznej wręczali Krzysztof Marzec wraz ze swoją zastępczynią
Marią Antonowicz. Otrzymali je: Julia
Dajworska, Filip Kudliński, Anna
Kruk, Jagoda Lachman, Zuzanna Nowak, Krystyna Pawłowska, Jakub
Skrzek, Sandra Boryczewska, Kamil
Jaszczyszyn, Adam Makarewicz, Remigiusz Musialski, Jakub Wasilewski,
Anna Maria Wiśniewska, Filip Witkowski, Nikodem Latuszek, Weronika
Wnęk, Kacper Wik, Szymon Ziębakowski. Ośmioklasiści: Igor Dębski i
Bartłomiej Wyskocki.
Ta sama para wręczała tytuły
„Wzorowy Uczeń” przyznane Uchwała
Rady Pedagogicznej. Otrzymali je: Julia
Dajworska, Hanna Dudczak, Magdalena Kozłowska, Anna Kruk, Maja
Kulesza, Jagoda, Lachman, Zuzanna
Nowak, Katarzyna Pawłowska, Sandra Boryczewska, Zuzanna Butkiewicz, Julia Dubaniowska, Martyna
Janicka, Kamil Jaszczyszyn, Anna Maria Wiśniewska, Anna Woźniak, Sara
Basińska, Kacper Brzozowski, Aleksandra Muchajer, Bogna Utrata, Kacper Wik. Ośmioklasiści: Weronika Płomińska, Karol Czepanis, Różą Trochanowska i Bartłomiej Wysocki.
Absolwenci klas gimnazjalnych
otrzymali z rąk swoich wychowawców
klas (Monikę Kuczejko, Grażynę Korowacką, Barbarę Sieczkę, Agatę
Hofmann, Sylwię Kurek i Danutę Kanicką) Certyﬁkat Absolwent SP-6 w Międzyrzeczu.
Dyrekcja o grono pedagogiczne
wyróżnieniami uhonorowali Listami
Gratulacyjnymi rodziców tegorocznych
absolwentów. Otrzymali je z rąk dyrekcji
szkoły: Izabela i Wiesław Dajworscy,
Renata i Jarosław Dudczak, Dorota
Kozłowska i Mariusz Zaremba, Elżbieta Piotr Kruk, Karolina i Krzysztof
Kulesza, Joanna i Jarosław Nowak,

Czesława i Andrzej Pawłowscy, Marlena Diedtrich, Ewa i Witold Butkiewiczowie, Halina i Juliusz Dubaniowscy,
Anna i Artur Janiccy, Elwira i Arkadiusz Jaszczyszynowie, Beata i Marek
Wiśniewscy, Agnieszka Kajtaniak,
Ewa i Cezary Latuszkowie, Kalina i
Mariusz Basińscy, Izabela i Krzysztof
Brzozowscy, Małgorzata i Łukasz
Muchajer, Małgorzata i Leszek Utratowie, Jolanta i
Zdzisław Wik,
Agnieszka i Krzysztof Płomińscy, Lucyna i Robert Czepanisowie, Agnieszka i Roman Trochanowscy, Jolanta i
Ireneusz Wyskoccy.
Wręczono podziękowania dla rodziców szczególnie zaangażowanych w
życie szkoły, które otrzymali: Marta i
Wojciech Kudlińscy, Anna Skrzek,
Katarzyna i Andrzej Śmigiel, Halina
Dubaniowska, Anna Janicka, Honorata Musialska, Małgorzata Gralewska,
Dominika Puls, Kalina Basińska, Joanna Jędrachowicz, Ewa Nowicka, Anna
Ludwiczak, Anna Kuchta, Anna Zych,
Lucyna i Robert Czepanisowie, Magdalena i Robert Dębscy, Ewa Górniak.
W imieniu wychowawców głos zabrała Danuta Kunicka, a w imieniu absolwentów Bogdan Utrata. W imieniu
klas VII głos zabrała Julia Skała, w imieniu rodziców – Wojciech Kudliński.
Następnie absolwenci wręczyli kwiaty
nauczycielom, gościom, rodzicom.
W części artystycznej zagrał i zaśpiewał zespół muzyczny, co raz nagradzany
brawami. Absolwenci przedstawili
„Dziady” w wersji szkolnej, za wyjątkiem
tytułu nic nie mającego spektaklu ze
znanym wieszczem.
Uroczystość zwieńczył Krzysztof Marzec – Birety w górę! I poleciały…
Więcej na
www.miedzyrzecz.biz
Tekst i fot.
LECH MALINOWSKI
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Dyplomy, gratulacje i kwiaty
dla studentów z Międzyrzecza

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku zakończyło rok akademicki. Podczas uroczystości w zamkowej bastei
zostali obsypani gratulacjami, dyplomami i kwiatami.
Międzyrzecka uczelnia powstała w
2005 r, a od pięciu lat działa pod szyldem stowarzyszenia „Międzyrzecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Swoje
zainteresowania i uzdolnienia rozwija
w nim blisko 140 osób. Biorą udział w
zajęciach kilkunastu sekcji – tańczą,
grają w kręgle, uczą się historii i języka
angielskiego. Najstarsi z nich mają po
80 lat i więcej, ale wciąż tryskają energią i pomysłami. I nie kryją ogromnego
apetytu na życie.
– Uniwersytet jest ważnym ogniwem
życia społecznego w mieście. Jego słuchacze bardzo aktywnie działają na
rzecz miasta oraz godnie je reprezentują
na rozmaitych imprezach w regionie i
kraju. Są wzorem dla wszystkich mieszkańców – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Słuchacze podsumowali i zakończyli
rok akademicki podczas spotkania,

które odbyło się w środę, 26 czerwca, w
jednej z zamkowych bastei. W imieniu
przewodniczącej rady Katarzyny Budych gratulacje złożył im jeden z jej
zastępców Andrzej Chmielewski. Burmistrz przebywał w tym czasie na konferencji samorządowców, dlatego reprezentowała go Monika Wydrych z
Urzędu Miejskiego. Życzyła słuchaczom
udanych wakacji oraz wręczyła kwiaty i
list gratulacyjny Wacławie Kuczyńskiej, która kieruje uniwersytetem.
Zakończenie roku akademickiego
było okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych słuchaczy. Artystycznym akordem był występ uczelnianego
chóru. – Życzę wszystkim miłych wakacji.
Spotkamy się w październiku na inauguracji nowego roku akademickiego – mówi Wacława Kuczyńska.
Słuchacze UTW mieli dubeltowe
zakończenie roku, gdyż kilka dni wcześniej byli gospodarzami i współorganizatorami wojewódzkiej uroczystości,
która odbyła się na dziedzińcu piastowskiego zamku.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Grzegorza Gabryelskiego
byłego starosty międzyrzeckiego,
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
i prezesa Zarządu Powiatowego OSP

Unijne pieniądze
na parki przemysłowe.
Umowa już podpisana!

Prawie 10 mln zł. dostaną władze
Międzyrzecza, Skwierzyny i Przytocznej
na uzbrojenie terenów w parkach przemysłowych! To już pewne. W międzyrzeckim ratuszu podpisano umowę o
unijnych dotacjach dla trzech gmin.
Podpisanie umowy odbyło się w
poniedziałek, 17 czerwca, w sali narad
międzyrzeckiego ratusza. W imieniu
władz samorządowych województwa
umowę podpisał członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Samorządowców z naszego powiatu reprezentował Remigiusz Lorenz – burmistrz
Międzyrzecza, który jest liderem projektu po stronie gmin. Burmistrz dziękował władzom województwa, natomiast
M. Jabłoński wychwalał nasze samorządy za ich aktywność w walce o rządowe
i unijne dotacje.
Unijna dotacja wynosi 9 mln. 802
tys. zł, z czego Międzyrzecz dostanie 4
mln. 893 tys. zł, Skwierzyna 4 mln. 229
tys. zł, a Przytoczna 700 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na uzbrojenie Parków Przemysłowych w tych
miejscowościach.
– Dotację przeznaczymy na uzbrojenie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego Numer Dwa, który powstaje przy ulicy
Rokitniańskiej. Dzięki tym pieniądzom
doprowadzimy tam wodę, sieć kanaliza-

składają Rodzinie zmarłego
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Budych

Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

℡

cyjną i prąd oraz wybudujemy drogę z
oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerowej
– wylicza R. Lorenz.
W przypadku Międzyrzecza całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln. 796
tys. zł. Pod koniec br. miasto ogłosi
przetarg, prace mają się zakończyć w
2022 r.
Drugi Międzyrzecki Park Przemysłowy ma być kolejnym ﬁlarem rozwoju
gospodarczego miasta i gminy. Na inwestorów czekają tam działki o łącznej
powierzchni ponad 100 ha. Przedsiębiorcy będą mogli inwestować na
gruntach gminy oraz na otaczających je
działkach należących do Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Po zakończeniu tej jakże ważnej dla
miasta i mieszkańców inwestycji będzie
możliwa budowa ścieżki-pieszo rowerowej wzdłuż ul. Zakaszewskiego, która
jest główną osią Międzyrzeckiego Parku
Przemysłowego nr 1. Burmistrz zapowiada, że ścieżka wybudowana zostanie
w pasie technicznym wzdłuż tej drogi.
– Wcześniej wybudujemy na tym odcinku kolektor tłoczny, który połączy
oczyszczalnię ścieków z Parkiem Przemysłowym Numer Dwa. Z budową ścieżki
musimy więc wstrzymać się aż do zakończenia tej inwestycji – mówi samorządowiec.
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Informacja Turystyczna

W biurze międzyrzeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
otwarto
wakacyjny Punkt Informacji Turystycznej.
Placówka powstała z myślą o turystach, którzy coraz liczniej odwiedzają
Międzyrzecz. Finansują ją władze gminy. – Będzie działać przez całe wakacje.
Turyści uzyskają tam informacje o atrakcjach miasta i gminy. Pomysł doskonale
się sprawdził w poprzednich latach.
Punkt cieszył się ogromnym zainteresowaniem turystów – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
Burmistrz podkreśla znakomitą lokalizację punktu informacji. Mieści się
w biurze oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej przy Rynku 9. To historyczne i
turystyczne serce miasta.
Punkt czynny jest przez okrągły
tydzień od poniedziałku do niedzieli od
godz. 9.00 do 17.00 (tel. 604 221 825).
Prowadzą go miłośnicy turystyki kwali-

Międzyrzecka Karta
Rodzina Trzy Plus
Prawie 200 rodzin z gminy Międzyrzecz korzysta z rozmaitych ulg dzięki
lokalnej karcie Dużej Rodziny. Mają
zniżki na rozmaite usługi w 31 ﬁrmach i
instytucjach.
Lokalną Kartę Dużej Rodziny – Międzyrzecką Kartę Rodziny Trzy Plus –
wprowadzono w 2014 r. uchwałą Rady
Miejskiej. Obecnie korzysta z niej 198
rodzin, w których jest co najmniej troje

dzieci w wieku do 18 lat (dotyczy całych rodzin, jak i ojców i matek samotnie wychowujących dzieci). Jak informuje Maciej Kubowicz z magistratu, w
większości są to rodziny pięcioosobowe. – Najbardziej liczna rodzina korzystająca z karty składa się z dziewięciu
osób – dodaje M. Kubowicz.
Posiadacze kart mogą korzystać z
rozmaitych zniżek w 31 ﬁrmach, insty-

Oni odbudowali
Międzyrzecz

Ponad 30 osób wzięło udział w obchodach Dnia Pioniera, które odbyły
się w sobotę w ratuszu. Wspominali
m.in. nieżyjących już międzyrzeczan,
którzy po zakończeniu drugiej wojny
światowej przywrócili miastu polskość

oraz odbudowali je ze zgliszcz pozostawionych przez Niemców i Rosjan.
Dzień Pioniera to gminne święto,
ustanowione przez kilkoma laty przez
radę miejską na wniosek radnego An-

ﬁkowanej, którzy znają Ziemię Międzyrzecką jak własną kieszeń. Co polecają
gościom?
– Przede wszystkim wypoczynek nad
jeziorem Głębokie i zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To
nasze turystyczne przeboje – odpowiada Martyna Osadnik.
Prezes Oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej Przemysław Mikołajczak
zaznacza, że nasze miasto i gmina urzekają letników licznymi atrakcjami. Wymienia średniowieczny zamek i muzeum, zabytkowe kościoły, spływy kajakowe Obrą i Paklicą, trasy piesze i rowerowe.
– Tych atrakcji jest coraz więcej. Jedną z ostatnich jest na przykład robiąca
furorę kolejka ogrodowa Jerzego Jóźwiaka w Nietoperku – dodaje.
W punkcie można też kupić rozmaite mapy, przewodniki turystyczne i
pamiątki.

tucjach i zakładach usługowych. Np.
płacą tylko 50 proc. za korzystanie z
pływalni „Kasztelanka” oraz za bilety w
Muzeum Fortyﬁkacji i Nietoperzy w
Pniewie, które podlegają władzom
gminy. Mają też zniżki np. na usługi
fotograﬁczne, książki w miejscowej
księgarni i międzyrzeckim wydawnictwie. Ulgi wynoszą od 5 proc. do 75
proc.
Burmistrz Remigiusz Lorenz zachwala pomysł. – To nasz lokalny wkład
w krajową kampanię promującą duże
rodziny. Karty są dla nich pewną ulgą.
Zachęcam nasze wielodzietne rodziny do
korzystania z tych kart, a przedsiębiorców do przyłączania się do tego progra-

mu – komentuje burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Karty wydawane są w Urzędzie Miejskim. Wyglądają jak karty kredytowe.
Są ważne jeden rok. Po upływie tego
czasu są aktualizowane. Wnioski o ich
wydanie można pobrać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego oraz na jego portalu
internetowym
www.miedzyrzecz.pl
w zakładce Międzyrzecka
Karta Rodziny 3+.
Mieszkańcy mogła też korzystać z
ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny,
które są wydawane w Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ul. Wojska Polskiego
13B.

drzeja Chmielewskiego. W sobotnich
obchodach wzięło udział ponad 30
osób, które osiedliły się w Międzyrzeczu i pobliskich wioskach po zakończeniu drugiej wojny światowej.

jenne lata oraz nieżyjące już osoby,
które przywróciły miastu polskość
(Ziemia Międzyrzecka należała bowiem
do Polski od średniowiecza do drugiego rozbioru w 1793 r.).

– Ich pierwsze lata na Ziemi
Międzyrzeckiej były bardzo
trudne. Brakowało wszystkiego. Mieli jednak ogromną energię i wiarę w lepszą przyszłość.
Przywrócili miastu polskość i
odbudowali je z wojennych
zgliszcz – mówi A. Chmielewski.

Głos zabrali m.in. Ireneusz Jarnut,
Kazimierz Kulas i Wacław Nycz. Opowiadali o zasłużonych dla Międzyrzecza osobach. M.in. byłym nauczycielu i
regionaliście Stefanie Cyraniaku, społeczniku i wynalazcy preparatów leczniczych TP1 i TP2 Tadeuszu Podbielskim oraz twórcy muzeum, malarzu i
działaczu społecznym Alﬁe Kowalskim. Do wspólnych śpiewów zachęcała ich 85-letnia Helena Bury, która
drugą wojnę spędziła z rodzicami na
Syberii.

Uroczystość poprzedziła
msza święta, odprawiona w
południe w kościele pw. Św.
Wojciecha. Po zakończeniu
nabożeństwa jego uczestnicy
przeszli do ratusza, gdzie
przywitani zostali przez burmistrza Remigiusza Lorenza.
Samorządowiec
podkreślał
ich zasługi dla miasta i gminy. Podziękował im za wiele lat pracy i odbudowę
miasta z ruin, pozostawionych przez
Niemców i Rosjan w 1945 r.
Przy kawie, ciastach i owocach
osadnicy wspominali pierwsze powo-

Artystycznych akordem imprezy był
koncert Chóru Piccolo i Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją
Wojciecha Witkowskiego i przy akompaniamencie Ewy Witkowskiej.
Burmistrz podkreślał znaczenie takich spotkań. Zaznaczał, że mimo ciężkich powojennych lat osadnicy potraﬁli
się wspaniale bawić. – Jesteście skarbnicą wiedzy o mieście i drogowskazem dla
następnych pokoleń – powiedział.

