
Prawie 800 osób oklaskiwało taneczne uzdolnienia młodych artystów ze 
Studia Tańca Gold, którzy w sobotę, 12 marca, razem ze swoimi licznymi fanami 

świętowali dziesięciolecie zespołu. Gratulacje i po-
dziękowania złożył im m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Przygotowania do jubileuszowych koncertów trwały 
kilka miesięcy. Ich efekty przerosły najśmielsze oczekiwania 
licznych przyjaciół zespołu, którzy dwukrotnie szczelnie 
wypełnili salę kinowo-widowiskową Międzyrzeckiego 
Ośrodka Kultury. Oba występy zespołu Gold (pol. Złoto) 
okazały się maratonem radości, udanej zabawy i burzliwych 
oklasków, którymi publiczność nagradzała występy 
młodych artystów. Międzyrzeckie „złotka” błyszczały na 
scenie jak gwiazdy estrady. Błyskawicznie skradły serca 
widzów, zaskakując ich kolejnymi perfekcyjnie wykonanymi 
układami choreogra�cznymi. - Jesteście artystyczną wi-
zytówką gminy. Promujecie Międzyrzecz na festiwalach w 
całej Polsce i poza jej granicami. Serdecznie Wam za to 

dziękuję - mówił burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Burmistrz podziękował po-

mysłodawcom i organizatorom 
tanecznego widowiska oraz ro-
dzicom artystów. Złożył też gra-
tulacje, podziękowania i życzenia 
dalszych sukcesów instruktorce 
i założycielce zespołu Wioletcie 
Robak-Gabarkiewicz. Wręczając 
jej ogromy bukiet kwiatów za-
znaczał, że jest założycielką oraz 
„mamą” zespołu i ponad stu 
tancerzy, którzy rozwijają w Gol-
dzie swoje artystyczne uzdol-
nienia. Tancerze odwdzięczyli się 
burmistrzowi pisemnym po-
dziękowaniem za wsparcie ze 
strony władz gminy.        . 

Koncerty w równie dow-
cipny, co profesjonalny sposób 
p r o w a d z i l i :  M a g d a l e n a 
Kiersztan i Maciej Wajman. 
Gości  i  artystów przywitała 
także dyrektor MOK Ewelina 
Izydorczyk-Lewy ,  która od 
samego początku wpiera zespół 
i instruktorkę w artystycznej 
działalności. 
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Święto tańca i młodzieńczej energii 

Madagaskar za trzecim 
podejściem czyli jak 
nie stracić wiary 
w marzenia (2)

Zdjęcia: Dariusz Brożek
 i Lech Malinowski

dokończenie na str 3.

 Tancerkom i instruktorce podziękowali m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz i radny Paweł Gal

tel. 95 755 48 65
www.stylceramika.pl

Akcja słoikowa 
dla Ukrainy str. 4

Kolekcja medali 
się powiększa, a wina 
są smakowite



A my skromne żuczki 
skromnie święcony nabiał 
skonsumujemy i złorzecząc 
tym, którzy dymają nas na 
okrągło i robią nas w jajo tro-
chę sobie ulżymy. Wesołych 
Świąt!

Prezes  NBP odpowie -
dzialny poprzez swą postawę 

za szybką i wysoka in�ację 
(zarzekał się wcześniej, że 
będzie ona niska a jest ponad 
10%) dostał kolejną premię. 
Zarabia więcej niż najważ-
niejsi w państwie. To dopiero 
są jaja, bo NBP to nie prywat-
na �rma.

Kombinacje aby zmienić 
Konstytucję RP wielu roz-
sądnych uważa za robienie 
sobie jaj ze społeczeństwa. 
A wszystko w imię zabra-
nia  aktywów czy innych 
dóbr rosyjskim oligarchom 
w Polsce. Ilu ich jest i co 
mają o�cjalne informacje 
są sprzeczne. Francuzi bez 
zmiany konstytucji zrobili 
to na kwotę ponad100 mld 
euro. Czyli można. Polska to 
jednak kraj jajcarzy. 

Zakaz importu z Rosji. 
Temat rzeka, bo wmawiano 
że to wymaga zgody UE. Jak 
opinia publiczna zawyła, to 
szybko to i owo uchwalono. 
Skoro Rosja twierdzi, że na 
Ukrainie nie ma wojny, to 
oczekujące na granicy TIRy 
skierować tranzytem przez 
Ukrainę, a nie przez Białoruś. 
No, ale aby taką decyzje 
podjąć, trzeba mieć jaja, 
a nie wydmuszki. 

Prokuratora robi sobie
też jaja oskarżając aktora 
za zniesławienie rzecznicz-
ki SG. Podstawa - ochrona 
munduru. Od kłamstw i prze-
k r a c z a n i a  p r a w a  -  i m -
munitetu  żadna  s łużba 

mundurowa nie ma. 

Minister Zero ma jaja, i 
swoimi szokującymi wys-
tąpieniami trzyma za na-
biał  wielu polityków. Na 
brie�ngach jego resortu 
pierwsze skrzypce grają po-
litycy Solidarnej Polski z su
per dzbanem Kowalskim. 
Pomijam bzdury jakie nam 
wciskają odnośnie refor-
mowania  sądów ale  oni 
chcą błyszczeć w ekonomii. 
Konferencja resortu spra-
wiedliwości odnośnie eko-
nomii w dobie in�acji, ek-
sportu, importu, sankcji i 
wszelkiego innego zła - 
była występem jajcarzy.Prezydent błysnął aktyw-

nością na forum między-
narodowym w związku z 
wojną na wschodzie czym 
zaskoczył pozytywne. Jed-
nak w polityce wewnęt-
rznej wyraził  opinię pot-
wierdzającą smoleński za-

mach (sam był w grupie 
przygotowującej ten lot). 
Dla niego dokumentacja 
fachowców jest niczym. Był 
i jest tym, co sąd uznał za 
brak znamion obrazy wobec 
niego. A więc będzie się te-
raz bujał i duby smalone 
plótł. Nie pierwszy raz zresz-
tą. Tu wspomnę, że parę lat 
temu rzekł, że UE to takie 
baju-baju dla frajerów. Teraz 
gardłuje o unijnej jedności 
która powinna być siłą. Nor-
malny jajcarz.

Mały wice od bezpie-
czeństwa myśli podobnie. 
Pojechał w salonce na Ukrai-
nę i rzekł coś, co wprawiło 
w osłupienie Zachód, NATO 
i USA. Jak się po kilku dniach 
okazało, jego wystąpienie 
nie  było  konsultowane. 
Zresztą  sama jego treść 
świadczy o oderwaniu jego 
stanu umysłu od rzeczy-
wistości.  Zrobił  sobie PR 
dla wewnętrznych potrzeb 
sondażowych, a wyszło jak 
wyszło. Czyli do d… Zatem 
aby utrzymać lejce do stero-
wania Wszystkim wypalił, 
że w Smoleńsku był jednak 
zamach. Hiena żerująca na 
trupach.

Dymisja szefa Minister-
stwa Rozwoju i Technologii 
odsłoniła „głębokie rany” 
resortu. Niefrasobliwość u-
rzędników, słaba merytory-
ka, ginięcie dokumentów, 
niedotrzymywanie termi-
nów przy jednoczesnej śle-
pej walce politycznej i za-
bawianiu się resortami przez 
polityków doprowadziło do 
demotywacji urzędników. 
PR- owe  zagr ywki  to  już 
standard władzy. Słabo opła-
cana administracja toczy 
Polskę od lat. Z dostępnych 
danych wiadomo,  że  do 

resortów przychodzą ludzie 
z nadania politycznego lub 
o s o b y  m ł o d e  i  n i e d o ś -
wiadczone, o słabych kwa-
li�kacjach, które chcą mieć 
tylko w swoim CV wpisany 
resort. Może i chcą pracować 
ale  polityczne „zera” czy 
„sasiny” i tak robią co chcą. 
Najczęściej na polityczne 
potrzeby lub aby słupki 
sondażowe poprawić.
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SPRZEDAM MIESZKANIE 
ok 50 m2, bezczynszowe,  
na parterze w Grochowie. 

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek 
gospodarczy lub ZAMIENIĘ  

na kawalerkę  
w Międzyrzeczu.  
Tel. 517 746 073  
lub 507 017 962 

 

 

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ ciągnik 
URSUS ZETOR MTZ 

lub inne, może być 
do remontu. 

Tel 782 655 123
669 653 515

KUPIĘ przyczepę leśną 
samozaładowczą (Palms 

farma lub inne), ładowarkę 
teleskopową oraz 

rozsiewacz wapna RCW. 
Może być do remontu. 

Tel 782 655 123
669 653 515
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Świąteczne jaja i jajcarze



Nie zabra-            
k ło wręczenia 
elegancko op-
rawionych po-
d z i ę k o w a ń 
sponorom i o-
piekunom za-
angażowanym 
w wieloletnią 
pracę zespołu. 
A ponieważ był 
t o  j u b i l e u s z 
1 0 . l e c i a  o l -
brzymi tort u-
fundował wło-
darz miasta.

Kolejną artystyczną odsłoną tanecznego widowiska był koncert Michała Szczygła, 
który oklaskiwali zarówno dorośli, jak i młodzi tancerze. Niespodzianką był dla nich na 
koniec ogromny i pyszny tort, ufundowany przez R. Lorenza. - Wspaniałe widowis-                        
ko i w dodatku perfekcyjnie przygotowane - komentowali zgodnie mieszkańcy. 

W pierwszym koncercie uczest-
niczyła też grupa uchodźców z Ukra-
iny - w tym dzieci, którzy w ostatnich dniach znaleźli schronienie w naszej gminie.

Oprócz międzyrzeckich „złotek” 
na scenie zaprezentowali się tancerze 
siostrzanych zespołów Remix ze 
Skwierzyny i Międzychodu, pro-
wadzonych przez W. Robak-Gabar-
kiewicz. Był również pokaz akro-
batyczny Łukasza z Akroart.      . 

Godzina rozpoczęcia zawodów zostanie podana na stronie internetowej 
www.mosiw.pl ponieważ uzależnione jest to od ilości zgłoszonych zawodników
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W pierwszym etapie wybudowano 13 pawilonów dla chorych, 
gmach administracyjny, kościół, budynki zaplecza gospodarczego 
i technicznego oraz domy mieszkalne dla dyrektora, lekarzy 
i personelu pomocniczego. Zabudowa zakładu jest symetryczna.

– Bardziej przypominał dzielnicę willową, niż ponure rządowe gmachy

z czerwonej cegły. Decyzja o budowie zapadła w 1899 roku. 
Budowa rozpoczęła się w 1901 roku i pochłonęła z budżetu 
prowincji 4 miliony marek. To niezwykłe miejsce, w którym 
splata się historia Niemiec i Polski – zaznacza historyk z Pszcze-
wa Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, która od lat zgłębia dzieje 
Obrzyc.

Zespół szpitalny otwarty został blisko 118 lat temu – 2 listopada 1904 r. Budo-
wa trwała trzy lata, autorem projektu był międzyrzecki architekt Kübler, 
który wzorował się na popularnych w tamtych czasach założeniach miast-ogro-
dów. Pawilony szpitalne otaczały drzewa i zadbane klomby.                               .

Dzieje Obrzyc (niemiecka nazwa Obrawalde) są ściśle związane z 4. 
Prowincjonalnym Zakładem dla Obłąkanych, czyli obecnym Szpitalem dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych. Czarną kartą w historii placówki były lata drugiej wojny 
światowej, kiedy personel zamordował tam około 10 tys. pacjentów. 

- Naszą charytatywną działalność nie zawsze 
nagłaśniamy, co jest zrozumiałe. Podobną z dos-
tarczeniem takich produktów na granicę już 
prowadziliśmy. Forma pomocy dla uchodźców jest 
różna. Gdy zajdzie potrzeba zapewne nie odmó-
wimy pomocy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszej akcji! 

 Ci, co pracowali przy naszej akcji na zasadzie 
wolontariatu, to pracownicy naszego Folwarku jak 
również mieszkańcy Pszczewa, także narodowości 
ukraińskiej, którzy mieszkają na terenie naszej 
miejscowości. Rękawy do wspólnej pracy zakasał 
również sołtys Nowego Gorzycka Ryszard Wołyński 
wraz z małżonką Moniką.  Pracowaliśmy nie-
strudzenie do późnych godzin nocnych. Atmosfera 
była świetna! Aby efekt naszej pracy nie przeszedł 
w niepowołane ręce, z transportem �rmy Amelia 
z Międzychodu jedzie pracownik ambasady Ukrainy 
w Polsce. Państwo już podobne akcje orga-
nizowaliście…

Wspomniany Sobol poprzez zrzutkę.pl zbiera 
środki �nansowe na zakup produktów. Są �rmy, 
które bezinteresownie przekazują wiele rzeczy 
niezbędnych, np. Huta Szkła w Sierakowie przeka-
zała słoiki w palecie, inni - nakrętki. Również oko-
liczne masarnie i wielu ludzi dostarczało produkty 
z własnej inicjatywy, jak się tylko dowiedzieli, że coś 
takiego robimy. Na rzucone hasło do obróbki warzyw 
i mięsa stawiły się nawet nasze pracownice z biura 
Dagmara i Dominika. Zaplecze kuchenne wy-
korzystywane podczas organizacji imprez stało się 
przetwórnią. Najdłużej trwała pasteryzacja, bowiem 
przepustowość naszego pieca konwektorowego 
była ograniczona. Produkcja dań w słoiki trwała kilka 
dni. Zrobiliśmy treściwe zupy w różnych wariantach: 
gulaszowe, warzywne z kaszą, pomidorowe, barszcz 
ukraiński, bigos, krupniki, itp. W sumie zrobiliśmy 

i wyekspediowaliśmy do Kijowa 2809 szt. słoików, 
głównie o pojemności 0,9 litra. Państwo Stel-
maszczyk z Nowego Gorzycka wsparli naszą akcję 
�nansowo, pieniądze zostały wykorzystane m.in. 
na zakup paliwa po - jak na obecne czasy - ko-
rzystniejszej cenie, dzięki panu Wadimowi Ba-
gińskiemu właścicielowi stacji PETROTRANS. Część 
paliwa tra� dla potrzebujących w Ukrainie.   . 

- Trudna, to fakt ale z naszym zespołem - do 
zrealizowania! Mamy wspaniałą szefową kuchni, 
Natalię, która uwielbia takie akcje pomocy! Od ra-
zu „zakasała rękawy” do pracy! Pracowała nie-
strudzenie przez kilka dni do wieczora.     . 

Jeżel i  przetwórstwem  zajmuje  s ię  w y-
specjalizowany zakład produkcyjny, mający linie 
produkcyjne, to nie stanowi to problemu. 
W państwa warunkach jest to sprawa trudna…

- Odezwał się do nas Adrian Sobolewski znany 
pod pseudonimem „Sobol”, z Międzychodu - mówi 
Żaneta Robak. - Człowiek ten z chwilą rozpoczęcia 
działań wojennych w Ukrainie niestrudzenie jeździł 
ze swoimi pracownikami i rodziną na granicę polsko-
ukraińską, gdzie pomagał uchodźcom, konkretnie 
kobietom i dzieciom ze wschodu, gdy te uciekały do 
Polski. Miał swój namiot ogrzewany, grill, kuchenkę 
oraz słoiki z potrawami, co znacznie ułatwiło niesio-
ną pomoc dla zmarzniętych uchodźców. Obecnie 

Adrian pomyślał o innej formie pomocy o wyjeździe 
do Ukrainy. Udało mu się trzymać zgodę Ambasa-
dy Ukrainy w Polsce, aby swą akcję, nieco w 
zmody�kowanej formie przenieść w głąb Ukrainy. 
Żywność oraz środki medyczne zawsze są potrzebna 
na ogarniętym wojną obszarze. Polskimi towaro-
wymi busami zostanie przewieziona przede 
wszystkim żywność w słoikach, zaopatrzenie me-
dyczne oraz środki czystości dla wojska i ludności, 
która ukrywa się w schronach czy piwnicach. Fol-
wark Pszczew, jak zawsze chętny akcjom chary-
tatywnym- pozytywnie odpowiedział na apel, 
podejmując się przerobu dostarczonych surowców, 
tj. mięsa, kaszy, makaronów czy warzyw.      . Przypadkowo tra�łem w Pszczewie, konkretnie 

w Folwarku, którego właścicielami są Żaneta 
i Łukasz Robak, na załadunek pasteryzowanych 
słoików z różną zawartością, które miały pojechać 
do Kijowa na Ukrainie. Forma takiej pomocy dla 
walczącego narodu była zatem przemyślana 
i profesjonalnie wykonana.     .           . 

Akcja słoikowa dla Ukrainy

 

Rozmawiał Lech Malinowski
Слава Україні, Chwała Ukrainie
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Z historii Międzyrzecza. Szpital, w którym Niemcy zabijali pacjentów

Budynki w Obrzycach.
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Przez wiele lat specy�ka wykonywania zawo-
du fryzjera przeszła swoistą przemianę. Pojawiły się 
nowe trendy związane z modelem fryzury, co jest 
wyrażeniem mody, nie tylko płci pięknej, ale rów-
nież zmieniła się technika wspomagająca pracę
fryzjera jak i wykluczono ze względów sanitar-
nyc h  p o s ł u gi wa n i e  s i ę  b r z y t wą .  Po m i j a m 

wprowadzenie całej palety barw koloryzujących 
włosy klientek czy stylów fryzur dla płci obojga. 
Trendy w modzie, z reguły odnoszące się do ubrań czy 
obuwia zdecydowanie weszły również we fryzjerstwo.

- Egzamin mistrzowski zdałem przed stosowną 
komisją w 1996 r. – mówi Dariusz Nędza. – Jednak aby 
móc uczyć przyszłych  adeptów musiałem zdobyć 
uprawnienia pedagogiczne, co nastąpiło także w 1996 r.  
Różni tra�ają do mojego zawodu, ale z reguły są to 
zdecydowanie kobiety. Niektórzy uczą się w szkole 
zawodowej, a praktykę odbywają u nas. 

- Kiedyś pracę utrudniały kable maszynek do 
strzyżenia, teraz urządzenia zaopatrzone są w wy-
dajne akumulatorki, co znacznie ułatwia pracę - 
mówi Barbara. - Pracują zdecydowanie ciszej i są 
wykonane z coraz lepszych materiałów. Tradycyjną 
brzytwę, niegdyś ostrzona na skórzanym pasku 
zastąpiono urządzeniem z wkładem żyletkowym. 
Pomimo postępu technicznego praca fryzjera jest 
od zawsze wykonywana na stojąco. Pracują nie tylko 
dłonie, ale ręce, nogi, a więc całe ciało, a to odczuwa 
kręgosłup. 

Okres karnawałów zwany jest żniwami dla 
fryzjerów. Modna fryzura jest nieodzowna do krea-
cji. Zakład zatem jest czynny do późna, co jest 
niepisaną specy�ką zawodu. Czasami problemem jest 
strzyżenie najmłodszych, ale i z tym się poradzi. For-
ma rozmowy, uśmiech czy wręczony potem sma-
kowity lizak – niweluje stres młodego klienta. Cieka-
we jest to, że wiele dzieci ma już wzorce podpatrzone 
w tv lub sieci internetowej i wręcz narzuca swoje 
fantastyczne czasami wizje fryzury.                   .

- Jeżeli klient jest z usługi zadowolony to i my 
odczuwany satysfakcję - mówi Dariusz. - Nieodzowną 
formą jest rozmowa podczas usługi. Tak dotycząca 
strzyżenia jak i zupełnie inna. Czasami się mawia, 
że dobry fryzjer jest w rozmowie terapeutą duszy, jak 
przysłowiowy taksówkarz. Jeżeli kocha się swoją pra-
cę i wykonuje się ją rzetelnie to jest to klucz do suk-
cesu. Żądania klientów odnośnie uczesania są różne, 

Klient nasz pan, bo z gustami się nie dyskutuje, 
ale czasami delikatna sugestia z naszej strony daje 
efekt. Prowadzimy równie usługi zewnętrzne, z do-
jazdem do klienta, który nie może się samodzielnie 
poruszać. Umawiamy się wówczas telefonicznie.

Aby spuentować tekst warto przypomnieć, że na 
koszty usługi w znacznej mierze mają podwyżki cen 
energii, które od zawsze drenują kieszenie tak kli-
enta jak i usługodawcy. Wprawdzie oświetlenie czy 
urządzenia są energooszczędne, ale pobór wody czy 
ogrzewanie - niezbędne w pracy zakładu - jest 
kosztowne. Koszty utrzymania pracowników w �rmie, 
a jest to małe przedsiębiorstwo są również nie małe. 
Firma rodzinna Barbary i Dariusza Nędzy powstała, 
jak to sympatyczna współwłaścicielka mówi, na bazie 
wspólnej pracy, z której zrodziła się miłość, a ta z kolei 
jak mawia ludowe porzekadło - buduje. A związek 
małżeński ma już 30 lat.

Barbarę i Dariusza Nędza zna wielu mieszkań-
ców, nie tylko Międzyrzecza, bowiem od 1992 r. 
prowadzą wspólnie zakład fryzjerski. Pierwsze 9 lat 
pracowali wspólnie w pomieszczeniach w centrum, 
obecnie są już na swoim. W tym roku obchodzą 
jubileusz 30.lecia �rmy.             .       . 

- Oczywiście początki zawsze są trudne - mówi 
Barbara Nędza. - Otworzenie własnej �rmy we wrześ-
niu, a w grudniu nasz ślub. Bogate wspomnienia bę-
dące historią naszego życia, to temat rzeka jak się 
zwykło mawiać. Mamy dwie córki, Patrycję i Klaudię 
oraz czwórkę wnucząt. Jedna córka poszła w nasze 
ślady i jest fryzjerem, druga kosmetologiem. Nasz zięć  
pracuje również jako fryzjer.                   .

Dariusz będący mistrzem w swym zawodzie, co 
potwierdzają stosowne dokumenty, jest również 
nauczycielem zawodu, stąd stała rotacja uczniów w 
zakładzie, którzy po osiągnięciu odpowiednich 
kwali�kacji staną do egzaminu czeladniczego.

Rodzinna �rma

Rozmawiał Lech Malinowski  

Pro Memoria
Henryk Stróżczyński odszedł  cicho nad 

ranem 20 marca 2022 r. Przeżył bez mała 97 lat. 
Urodził się w 1925 r. w leśniczówce Radzim 
(obecnie poligon wojskowy Biedrusko 
k/Poznania), gdzie jego ojciec Ludwik był 
leśniczym. Mijały lata, Henryk dorastał. Ojca 
przeniesiono służbowo do Nadleśnictwa 
Sieraków. Do szkoły podstawowej chodził 
w Kaczlinie, a do gimnazjum w Sierakowie. 
Wybuch wojny światowej spowodował prze-
niesienie się wraz z rodzicami do Generalnej 

Guberni, gdzie ojca skierowali do pracy Niemcy w leśniczówce Szałas 
w Nadleśnictwie Bliżyn k/Kielc. Okres wojny Henryk przeżył w przepięknej 
Puszczy Jodłowej, znanej z opisów Stefana Żeromskiego. Ojciec zapewnił 
mu pracę w swoim leśnictwie jako pomocnik leśny.     .        . 

Pozostaną po nim wspomnienia, cenne domowe archiwum w jego 
gabinecie oraz stara lipa rosnąca na podjeździe do domu, którą nie pozwolił 
ściąć, aczkolwiek utrudnia wjazd.     .      .      .      .      . 

Po przejściu na emeryturę w 1987 r. osiadł w Pszczewie, gdzie swoją wiedzę 
wykorzystywał w pracy starszego inspektora w Pszczewskim Parku 
Krajobrazowym. Środowisko przyrodnicze i gospodarka łowiecka były jego 
pasją. Był prezesem i łowczym w Kołach Łowieckich. Również członkiem 
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze i przewodniczącym 
Komisji Szkoleniowo-Egzaminacyjnej. Działał w Światowym Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Przywrócił pamięć mjra Rudolfa Majewskiego „Leś-
niaka”, legendarnego dowódcy 25 pp AK, zamordowanego w okresie 
stalinowskim w więzieniu we Wronkach.           .      .      . 

Po skończeniu studiów zgodnie z nakazem pracy został skierowany do 
Technikum Leśnego w Rogozińcu a następnie w Starościnie, gdzie uczył 

przedmiotów zawodowych. Właśnie w Rogozińcu poznał Wandę, która 
była nauczycielką. Związek małżeński zawarli w 1957 r. W 1960 r. został 
Nadleśniczym w Nadleśnictwie Wymiarki położonym na południu wo-
jewództwa zielonogórskiego w przepięknych Borach Dolnośląskich. Kon-
kretne samodzielne stawisko i wiele wyzwań. Z jego inicjatywy powstała tam-
że, jedna z pierwszych, Zasadnicza Szkoła Leśna. Wykorzystał bazę po 
Technikum Leśnym przeniesionym z Wymiarek do Rzepina w 1956 r. Szko-
ła istniała na zasadzie Hufca OHP 1-28 w latach 1972-83. Za jego czasów 
w tymże Nadleśnictwie powstał wydzielony obszar do polowań dla 
zagranicznych myśliwych. Jego pracę jako leśnika z kolejnym rodzinnym 
pokoleniu przełożeni wysoko oceniali. Podwładni mieli go za surowego 
ale sprawiedliwego i wymagającego.     .      .      .      .      . 

Obszar kielecczyzny to teren działań partyzantów, a dla nich las był do-
mem. Młody Henryk wstąpił do ZWZ AK Okręgu Radomsko-Kieleckiego. 
Po zakończeniu działań wojennych cała rodzina szczęśliwie powróciła w okolice 
Sierakowa, gdzie w pracę znalazł ojciec w leśniczówce Tuchola. Henryk ukoń-
czył liceum i rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. 
Podczas studiów aktywnie działał w studenckiej korporacji Koło Leśników 
i był inicjatorem powstania Akademickiego Koła Łowieckiego.      . 

(LM)
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Od 20 kwietnia do 27 kwietnia 2022 r. w Gminie 
Międzyrzecz odbędzie się doroczna kwali�kacja 
wojskowa,

Kwali�kacji  wojskowej podlegają wszyscy 
mężczyźni oraz kobiety z kwali�kacjami przydat-
nymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobi-
lizacji lub wojny) w wieku od 19 lat do ukończenia 
w danym roku kalendarzowym 24 lat.            .

Osoby wzywane do kwali�kacji wojskowej obo-
wiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu 
i terminie określonym w wezwaniu zabierając ze sobą:

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym 
wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesię-
cy przed dniem stawienia się na kwali�kację - 
w celu przestawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 

na ustalenie tożsamości – w celu okazania go wój-
towi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);

Do kwali�kacji wojskowej mogą stawić się 
także ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą 24 lata - 
niezależnie od posiadanych kwali�kacji 
i  wykształcenia ( jeżeli ukończyli 18 lat). 

Ochotnicy, którzy stawili się do kwali�kacji wojsko-
wej, z dniem tego stawienia się, podlegają obo-
wiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach 
ogólnych.

- aktualną fotogra�ę o wymiarach 3 x 4 cm bez 
nakrycia głowy - w celu przedstawienia jej woj-
skowemu komendantowi uzupełnień;          .

- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia 
lub pobierania nauki - w celu przedstawienia 
wojskowemu komendantowi uzupełnień.        .

Kwali�kacja wojskowa w Gminie Międzyrzecz 



Komisja postanowiła wyróżnić też 20 innych prac, których autorami są: Julia Chamarczuk (SP-1), Aleksandra Szynal (SP-3), Wojtek Kozanecki (SP-3), Maciej 
Waltrowski (SP-3), Kacper Puławski (SP-3), Oliwia Kwiatkowska (SP-3), Roksana Hałuszczak (SP-3), Gabryela Nędzi (SP Kaława), Julia Olbrych (SP-1), Wojciech 
Rożek (SP-3), Milena Retkiewicz (SP Kaława), Nadia Brylewska (SP-2), Liliana Przyrodzka (SP-1), Wojtek Ginowicz (SP Kaława), Kesja Kędrak (SP-3), Nikodem 
Moraczyński (SP-1), Pola Markiewicza (SP-1), Szymon Kozłowski (SP-3), Dorota Prymas (SP Kaława), Kinga Mikołajska (SP-1).

Burmistrz podziękował też i złożył gratulacje pomysłodawczyni konkursu.  - Dziękuje Pani za wielkie serce dla zwierząt - mówił wręczając I. Buzarewicz list gratulacyjny. 

Jurorki: Irena Buzarewicz, Sylwia Najderek i Katarzyna Ejsmont nie miały łatwego zadania z wybraniem najładniejszych prac. Po drugiej naradzie 
pierwsze miejsce przyznały Hannie Czyż z klasy VB z SP-3, drugie Oli Topolskiej z klasy VIA z SP-3, a trzecie Hubertowi Forszt z klasy VIIA z SP-1.             .

W ratuszu podsumowano konkurs, którego celem jest promocja adopcji bezpańskich kotów 
i psów z naszej gminy, przebywających obecnie w schronisku w Młodolinie. Autorzy najlepszych 
prac otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez burmistrza Remigiusza Lorenza.     .
Konkurs odbył się z inicjatywy Ireny Buzarewicz, która od lat pomaga bezpańskim zwierza-
kom i kieruje Fundacją Cztery Łapki. Pomysł bardzo spodobał się burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi, 
który objął wydarzenie swoim patronatem i ufundował nagrody dla autorów najładniejszych prac. 

- Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania. Wpłynęło sto prac, których autorami 
są uczniowie naszej gminy - komentował burmistrz.                               .

Celem konkursu była promocja wśród mieszkańców adopcji bezpańskich psów i kotów 
z naszej gminy, przebywających obecnie w schronisku w Młodolinie. W czasie podsumowania 

konkursu burmistrz pogratulował uczestnikom oraz podziękował im za wrażliwość na los bezpańskich zwierzaków. - Gratuluje Wam także kreatywności i plas-
tycznych uzdolnień - mówił R. Lorenz.                                                                                                                                      .

Kupię 
motocykle:
Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, 

Komar,Jawa, 
SHL, Romet,
Junak, NSU 

i inne 

Tel.726-085-110
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Nagrodzeni za wrażliwość i plastyczne uzdolnienia 

Marcin ur. 5.04.2022 r. 
Syn Sandry i Leonarda. 

Zamieszkały w Pieskach.

Lena ur. 10.03.2022 r. 
Córka Klaudii i Kacpra. 

Zamieszkała w Nowym Gorzycku ,

Piotruś ur. 10.03.2022r. 
Syn Marty i Dawida. 

Zamieszkały w Starym Dworze ,

Nela ur. 13.03.2022 r. 
Córka Patrycji i Mateusza. 
Zamieszkała w Skwierzynie

Antoni ur. 17.03.2022r. 
Syn Barbary i Pawła. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Fabian ur. 15.03.2022 r. 
Syn Moniki i Tomasza. 

Zamieszkały w Stołuniu

Olaf ur. 17.03.2022 r. 
Syn Dominiki i Szymona. 

Zamieszkały w Międzychodzie

Klara ur. 20.03.2022 r. 
Córka Aleksandry i Przemysława. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Laura ur. 27.03.2022 r. 
Córka Moniki i Adriana. 

Zamieszkała w Panowicach

Franio ur. 28.03.2022 r. 
Syn Agnieszki i Krzysztofa. 
Zamieszkały w Skwierzynie

Liwia ur. 31.03.2022 r. 
Córka Klaudii i Bartosza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Zuzanna ur.31.03.2022 r. 
Córka Klaudii i Macieja. 

Zamieszkała w Szumiącej
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Obecnie w Obrzycach znajduje się Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

W szpitalu stosowano bardzo nowoczesne metody lecznicze. Działał tam m.in. teatr, w którego skład 
wchodzili zarówno pracownicy, jak i pacjenci. 

W następnych latach kompleks szpitalny został rozbudowany, a w 1928 r. wieś została przyłączona 
administracyjnie do Międzyrzecza (ówczesna nazwa Meseritz). W latach 1922-1928 w szpitalu znajdowały 
się urzędy prowincji Marchia Graniczna – Poznań Prusy Zachodnie, której stolicą była Piła. 

Główną oś wyznacza od południa budynek administracji a od północy kostnica, a między nimi kolejno 
wieża ciśnień, kuchnia, pralnia, maszynownia, warsztaty.

Lata drugiej wojny światowej były czarną kartą w historii placówki. W ramach akcji T4 hitlerowski personel 
zamordował tam około 10 tys. niepełnosprawnych, przede wszystkim Niemców, których przywożono z 
innych szpitali psychiatrycznych. Po wojnie Rosjanie zatrzymali kilku lekarzy i pielęgniarek. Mordercy zostali 
osądzeni i straceni, większość uniknęła jednak odpowiedzialności za swoje zbrodnie.

Dariusz Brożek, fot. archiwalne pocztówki ze zbiorów autora

Obrzyce na zdjęciu z lotu ptaka.

Kościół w Obrzycach.

Szpitalny zespół teatralny. 

Brama szpitalna 
i budynek administracyjny. Obrzyce bardziej przypominały 

dzielnicę willową, niż szpital.

dokończenie ze str 4.



- Od zawsze jak pamiętam nasze przed-
szkolaki nas odwiedzają w tym dniu - mówi 
Stefania Rusin. - Pełnię funkcję prezesa od 
4 lat. Jest nas w klubie około 40 osób z całej gmi-
ny. Liczba z przyczyn oczywistych jest zmien-
na. Gdy są prowadzone spotkania w grupach, 
to z reguły 30 członków jest zawsze. Zajęcia 
prowadzimy zgodnie z wcześniej opracowanym 
harmonogramem, aczkolwiek zdarzały się 
spotkania spontaniczne. Okres pandemii ogra-
niczył naszą działalność ale jej nie zamknął. 
Spotkania związane z rękodziełem są niezwykle 
popularne i dają możliwości manualnego rozwoju 
połączonego z indywidualną pomysłowością. 

Najstarszym członkiem klubu jest 92.letni 
Marian Świerk ze Silnej. W klubie prowadzone 
są zajęcia kulinarne jak i spotkania tematyczne. 
Jest kuchnia dobrze wyposażona, jest również 
sprzęt  audiowizualny.  Gdy  działalność 
wspomagały fundusze z projektu zapewne 
było łatwiej. Władze samorządowe są od zawsze 
przychylne seniorom i wspomagają działal-
ność klubu. W historii były wizyty i rewizyty 
w niemieckiej gminie partnerskiej jak i inne 
okazjonalne wyjazdy do teatru lub na basen. 
Zapewne prezes jak i zarząd mają wiele 
pomysłów. Czy będą zaakcentowane? Trudno 
dziś wyrokować, ale zapewne jeszcze nie raz 
czy dwa - o prężnej działalności pszczewskich 
seniorów usłyszymy.

 Gdy atmosfera była już w miarę 
familijna pojawiła się Jolanta Minge, dyrektor 
tutejszego przedszkola w towarzystwie chłop-
ców: Mikołaja i Olka, którzy łożyli życzenia 
obecnym paniom i obdarowali je wykonanymi 
tulipanami przez przedszkolaków. Było to 

niezwykle miłe, bowiem nosiło znamiona 
szacunku młodego pokolenia do seniorek.                           
.

Wśród już wymienionych obecne były 
m.in. Anna Lota, kierownik Klubu Seniora, 
który podlega pod OPS oraz Agata Farat, 
działająca na podstawie upoważnienia 
kierownika OPS w Pszczewie.

Dzień Kobiet był okazją do miłego spotka-
nia w pszczewskim Klubie Seniora, który 
w związku z pandemią znacznie ograniczył 
swą działalność. Dominowały Panie, ale pojawiło 
się kilku mężczyzn, w tym Andrzej Kistowski, 
wiceprezes koła, który niezwykle serdecznie 

przywitał licznie przybyłe pszczewskie 
seniorki.  Wiceprezes,  emerytowany 
pracownik poznańskiej politechniki, 
będący napływowym mieszkańcem 
Pszczewa jest niezwykle pomocny w pra-
cy zarządu klubu, a i „oblatany” w prze-
pisach jak się zwykło mawiać. Pojawił się 
również Józef Piotrowski, wójt gminy 
z naręczami kwiatów, które wspólnie 
z A. Kistowskim rozdali kobietom. Były 
oczywiście okazjonalne życzenia, co jest 
tradycją takich spotkań. Niebawem przy-
był Roman Tankielun, przewodniczący 
RG z prezentami dla Klubu, które wręczył 
Stefanii Rusin, prezesowi stowarzysze-
nia. Dobrym winem (prezenty jak i z wła-
snych zasobów) wzniesiono toasty pod-
k reślając  wk ład seniorek  w wielo -
wymiarowy rozwój gminy. Na stołach były 
nie tylko słodkości, również sałatki i pie-
czyste, a wszystko przygotowane przez 
członkinie klubu.

Do Międzyrzecza via Kraków i Toruń z U-
krainy przyjechała Lena Słowińskaja. Z rocz-
nym Artiomem na ręce, z 6.letnią Angeliką 
trzymaną za rękę i plecakiem na grzebiecie. 
Ważne, że dojechała. Z Torunia odebrała ją 
teściowa Natasza, która od paru lat, wspólnie 
z mężem Adrejem mieszka i pracuje w naszym 
mieście. Pojechali tam samochodem Wasyla, 
który jest w rodzinie i też tutaj pracuje wraz 
z żoną Anną. Oczywiście uciekinierzy za-
mieszkali z rodziną. Ciasno, bo ciasno, ale razem 
i w normalnych, nie wojennych warunkach.

- Wszystkie niezbędne formalności za-
łatwiliśmy wspólnie z teściową bardzo szybko - 
mówi Lena S. - W ratuszu bardzo grzecznie 

i serdecznie się do nas odnosili. Ar-
tiom spoglądał na liczne modele 
samochodów strażackich w jednym 
z  p omieszczeń.  Mam  już  p esel, 
założone konto w banku a niebawem 
dostanę pieniążki na dzieci. Córkę 
chciałabym posłać do klasy zerowej od 
września ale trochę się obawiam czy 
ona da radę w nauce języka polskie-
go, choć dzieci szybko się uczą. Przy 
okazji i ja się lepiej nauczę waszego 
języka. Dla nas jest to pierwszy kontakt 
z zagranicą. I to bardzo pozytywny.             .

W Międzyrzeczu wielu ludzi pomaga właś-
nie im bezinteresownie. Ilu jest uchodźców? 
Wg danych to samych numerów PESEL wyda-
no blisko 500. Ile Ukraińców pozostało? Tego 
na razie nikt nie wie. Miasto od wieków 
miało wielokulturowy charakter. Teraz swój 
dołożą przybysze ze Wschodu. Oby tylko 
asymilacja przebiegała normalnie. W przy-
padku Leny i jej dzieci wspomoże Rodzina 
oraz jak i innym - ludzie dobrej woli.           .

- Byłam bardzo zaskoczona i zadowolona 
z pomocy jaką tutaj nas otoczono. Wolontariu-

sze dostarczyli do do-
m u  w i e l e  n i e z b ę d -
nych rzeczy dla moich 
dzieci i dla mnie. Środki 
żywnościowe i do hi-
gieny, ubrania i obuwie. 
Nawet przywieziono 
wózek dla Artioma, co 
poz wala na spacery 
w słoeczne dni. Spot-
ka ł a m  w i e l u  ż yc z l i -
wych dla mnie, dla nas, 
serdecznych ludzi. Mój 
mąż Andrej został w 
moim kraju, co jest zro-
zumiałe. Martwię się o 
niego. Pytał pan re-
daktor  dlaczego je -
chałam z Krakowa do 

Torunia.  B yłam  szczęśl iwa,  że  jestem  już 
w kraju, gdzie nie ma wojny i wsiadłam do 
podstawionego autobusu, który jechał do 
Gdańska. Po drodze  wytłumaczyli mi, że po-
myliłam autobusy, Zadzwoniłam do teściowej 
i wszystko dla nas dobrze się skończyło. Jestem 
bardzo wdzięczna Polakom za pomoc jaką tu-
taj otrzymałam. Niech Bóg Wam błogosławi 
za wielkie serce jakim się z nami, uciekinierami 
z ogarniętej wojną Ukrainy, serdecznie się po-
dzieliliście.  

8 

W Klubie Seniora

LM 

Odczucia uchodźców

Lech Malinowski
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Madagaskar za trzecim podejściem czyli jak nie stracić wiary w marzenia (2)

Kiedy tylko zaczęły się pierwsze pieśni na 
nabożeństwie moje powieki nie wytrzymały. 
Rozbeczałem się jak małe dziecko. Swoją drogą 
uwielbiam kiedy łzy szczęścia lecą mi po policzkach. 

To jest takie miłe kiedy sam Bóg ciebie dotyka 
a łzy dają radość i ukojenie. Myślę sobie, co to będzie 
dalej jak tak wygląda początek. Cały kościół był 
dotknięty przesłaniem i co chwilę podchodzili do nas 
wierni mówiąc - czujecie tą Bożą obecność? Jasne, 
odpowiadałem. Kiedy zaprosiliśmy kościół do 
modlitwy to podeszli wszyscy. Modliliśmy się o 
każdego. Służyć Ciału Chrystusa jest dla nas wielkim 
przywilejem i zaszczytem. Moc Boża objawiała się na 
wiele sposobów. Bóg się przyznał do swoich sług.

Na sam koniec, wracając już do hotelu wstą-
piliśmy do sierocińca. Jednym z prowadzących 
przytupem jest Tinnot wraz z siostrą. Tinnot jest 
stworzonym przez Boga wzorem radości i miłości. 
Cóż za nieopisana miłość wylewała się z każ-
dym słowem, który mówił. Każdy jego uśmiech 
był pełnią radości. Jeśli teraz, nagle mielibyśmy 
opuścić Madagaskar to było warto przyjechać 
chociażby tylko dla tego spotkania.           .

Po nabożeństwie podszedł do nas pastor 
z podziękowaniami i zapytał czy moglibyśmy usłu-
żyć jeszcze raz za kilka godzin? Oczywiście, najlep-
sze są nieplanowane spotkania. Jest duże praw-
dopodobieństwo, że Bóg przyjdzie wtedy z mocą 
kiedy widzi naszą gotowość. Uwielbiam jak Bóg 
przyznaje się do tego co robimy. Najcudowniejsze są 
świadectwa działanie Bożej łaski wśród tych, którym 
głosimy Żywe Słowo. Po spotkaniu przychodziły do 
nas osoby, które zostały uwolnione i uzdrowione 
i dzieliły się swoimi świadectwami. Jedna z dziew-
czyn udostępniała nabożeństwo przez telefon tak 
po prostu (nie przez Facebooka) innym swoim 
koleżankom, które nie mogły przyjechać i dostała 
potem SMS'a o cudownym uzdrowieniu. .    

Wyruszamy na podbój Madagaskaru. Po średnio 
przespanej nocy i dobrym śniadaniu pakujemy się do 
auta i ruszamy ciągnąc się w korku bez końca jak 
�aki w oleju. Póki co to szybciej byłoby iść niż jechać.

Nie jestem dobry w opisywaniu emocji jakie 
towarzyszyły nam podczas dzisiejszego dnia, ale po 
tym czego doświadczyliśmy dzisiaj spokojnie 
mogę pakować się do nieba. Niech Bóg Was 
czytających relację z pola misyjnego błogosławi.

Oczom nie wierzę! Kałuża na chodniku jest 
umywalką dla młodego chłopaka, tym czym dla nas 
łazienka. Jego kompan zbiera jakieś zielsko z brud-
nego, cuchnącego przydrożnego rowu. Czegoś 
takiego jak żyje nie widziałem. Ruch i gwar uliczny jest 
trudno do ogarnięcia i opisania. Najciekawsze zaś 
rzeczy dzieją się w wąskich uliczkach odchodzących 
od głównej drogi. Niestety nie mam na tyle odwagi, 
żeby się tam zapuszczać. Wystarczająco dużo dzieje 
się na drodze, po której z mozołem jedziemy wzdłuż 
tysiąca sklepików i straganów. Sprzedawcy za-
wieszeni gdzieś w niewidzialnej dla nas rze-
czywistości czekają na kilka Ariarów zarobku. Czuję 
się jakby ktoś puścił mi �lm na zwiększonej prędkości. 
Mój mózg będzie trawił to miesiącami.         .

 Po jakiejś godzinie wyjechaliśmy z miasta. 
Pagórkowaty krajobraz niegdyś porastający tro-
pikalnym lasem stał się obecnie ciągnącymi się po 
horyzont polami ryżowymi. Gospodarka rabunkowa 
na skale ogólnokrajową zniszczyła prawie całkowicie 
�orę i faunę pierwotnej dżungli. Ziemia ma tu 
czerwony kolor i z automatu wszechobecny kurz też 
jest koloru czerwonego.                   .

Po czterech godzinach jazdy i przejechaniu 
niewiele ponad stu kilometrów dojechaliśmy do celu. 
Wieczorne spotkanie, na którym dzielimy się 
świadectwami Bożej łaski utwierdza nas w tym, że 
przyjazd tutaj jest Bożym planem. Bardzo się 
cieszymy, że będziemy mogli odebrać wiele 
błogosławieństw od Malgaskich pastorów i prze-
kazać je naszym społecznościom w Polsce.

Po przepysznym śniadaniu jedziemy do kościo-
ła. To co już do tej pory doświadczyliśmy jest dla nas 
ogromną nagrodą od naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa. A co dopiero będzie się działo jak Boża Moc objawi 
się podczas spotkań. To będzie dzień pełen 
świadectw działania łaski Bożej. Czuję się trochę jak 
pięć lat temu kiedy tyle co się nawróciłem i miałem 
wrażenie, że unoszę się kilka centymetrów nad 
ziemią. Przecudowne uczucie. Tak jest i teraz. Cały 
czas mam gęsią skórkę a łzy trzymają się ostatkiem sił 
przed wylaniem się z mocą górskiego strumienia. 

Zatrzymaliśmy się na posiłek. Pierwszy raz w 
życiu jadłem kukurydziany placek ugotowany w ku-
kurydzianych liściach. Coś tak mi się wydaje, że tutaj 
będzie dużo rzeczy, które będę robił pierwszy raz. 
Widoki czasami przypominają trasę Wisła-Ustroń-
Żory. Drzewa iglaste jak w Polsce. Tylko u nas po-
midory nie rosną obok ryżu i ananasów a melony 
i awokado obok cebuli i jabłek. Cały czas jedziemy 
pod górę. Mijamy wioski, wioseczki, siedliska, 
pojedyncze domy wszystkie w rudo czerwonym 
kolorze. Jak świeżo wypalone dachówki. Tu jest 
pięknie. Piętnaście kilometrów wcześniej sprzedawali 

pomidory, cebulę i kabaczki teraz na straganach 
królują ananasy.                              .

Zatrzymaliśmy się w ananasowym raju na 
parkingu z jedzeniem. Nie było odważnego na 
próbowanie smażonych specjałów, ale świeżutkie 
owoce to co innego. Sześć cudownie słodkich 
pociętych na plastry ananasów kosztowało w 
przeliczeniu jedno euro. Smakowały jakby były 
dodatkowo posypane cukrem. Pychota. Już nigdy 
nic nie będzie takie same. Po drodze zahaczyliśmy 
o prawdziwy lokalny rynek, gdzie można kupić 
k lapki  z  opony,  zobacz yć piąte  ż ycie  felgi 
samochodowej czy też wyrobić sobie pieczątkę 
prezydenta RP. My kupiliśmy sobie kapelusze ze 
słomy. To jest mój pierwszy w życiu kapelusz, 
który pachnie suszoną słoma i na bank jest eko.  

Sebastian Herzog
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Wyspa Węży - pierwszy symbol bohaterstwa obrońców ukraińskich. Już 
w pierwszych godzinach napaści Rosji na Ukrainę wyspa ta stała się symbolem 
tej wojny. To wydarzenie porównywane jest z polską obroną Westerplatte 
początku II wojny światowej.                   .                   .

W czwartek 24 lutego 2022 r. o godz. 3.45 rosyjska telewizja wyemitowała 
wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina, który oświadczył, że Rosja 
rozpoczęła „specjalną akcję militarną”. Jak stwierdził prezydent Rosji działania te 
są konieczne w obronie samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy. 
Armia Federacji Rosyjskiej rozpoczęła ataki rakietowe na ukraińskie lotniska 
i obiekty wojskowe. Jednocześnie wojska rosyjskie zaczęły wkraczać na terytorium 
Ukrainy z kilku kierunków jednocześnie w tym także atak nastąpił z morza. Jednym 
z pierwszych celów była Wyspa Węży (Ostriw Zmijinyj) na Morzu Czarnym.

Wieczorem, tego dnia, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy przyznała, 
że straciła kontakt z załogą, a wyspa została stracona. Wcześniej poinformowano, 
że wyspa jest atakowana przez dwa rosyjskie okręty Floty Czarnomorskiej.

Ta niewielka wysepka, położona na ukraińskich wodach terytorialnych 
zaledwie 35 km na wschód od delty Dunaju, nie ma jakiegokolwiek znaczenia 
strategicznego. Jest natomiast ważna pod względem prawa międzynarodowego, 
bo w istotny sposób wpływa na przebieg granicy morskiej. Co ma zdecydowany 
wpływ na własność złóż gazu i ropy naftowej pod dnem morskim w tym rejonie.

Na wyspie służbę pełniło 13 żołnierzy straży granicznej. Od strony rosyjskich 
okrętów otrzymali drogą radiową ultimatum: Tu rosyjski okręt wojenny. Su-
geruję abyście złożyli broń i poddajcie się. Odpowiedź Ukraińców przeszła 
do historii: Росыиcк� Воённы� Корабл – Иди на хуй!                   .

 Po chwili zostali ostrzelani zmasowanym ogniem. Ich odpowiedź stała 
się hasłem ukraińskiego oporu przeciw inwazji.                  .

Kon�ikt od samego początku rozgrywa się nie tylko poprzez działania 
wojenne, ale także i całą gamę działań dywersji elektronicznej i technologicznej. 
Także dezinformacja jest bronią. Pierwsze doniesienia informowały, że wszyscy 
obrońcy wyspy zginęli. Jak podał 28 lutego br. portal Onet powołując się 
na cytowane przez CNN oświadczeniu Ukraińskiej Marynarki Wojennej, obroń-
czy przeżyli i dostali się do rosyjskiej niewoli (zostali niedawno wymienieni 
za jeńców rosyjskich). Obrońcy Wyspy odparli dwa ataki okrętów rosyjskich, 
ale z powodu braku amunicji złożyli broń. Ich opór spowodował, że została 
zniszczona infrastruktura wyspy w tym nadajniki radiowe i latarnia morska. Wojsko 
Rosyjskie nie może bez odbudowy tych instalacji wykorzystać tego miejsca do 
celów militarnych. Obrońcy stali się symbolem niezłomnego oporu Ukraińców. 
W czasie II wojny światowej także toczyły się walki o ta wyspę, ale to już inna wojna.
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Bohaterowie z Wyspy Węży

Budowa sali sportowej z kuchnią i stołówkę 
wkroczyła w kolejny etap. Po utwardzeniu gruntu 
i wylaniu fundamentów budowlańcy zamonto-
wali stalową konstrukcję, która będzie szkieletem 
budynku. - To jedna z ponad 50 inwestycji re-
alizowanych w tym roku w naszej gminie - zap-
owiada burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Sala o wymiarach 14,9 na 30 m. powstaje 
przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Spor-
towymi.  – Będzie jedyną w gminie szkolną 
salą gimnastyczną ze stołówką i kuchnią, z których 

oprócz uczniów „jedynki” będą ko-
rzystać także ich koleżanki i kole-
dzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz uczestnicy imprez sportowych, 
odbywających się  na pobliskim 
stadionie – informuje burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Nowoczesny i przestronny obiekt 
ma być kolejnym elementem in-
frastruktury sportowej w Mię-
dzyrzeczu. Zastąpi małą i ciasną
salkę w „jedynce”, co cieszy uczniów 

tej szkoły i jej dyrektorkę Monikę Szypszak. 
Oraz młodych siatkarzy z działającego pod 
skrzydłami szkoły Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Jedynka, którzy wywalczyli ostatnio awans 
do Pół�nałów  Mistrzostw Polski Młodzików. 

– Obecna salka jest nie tylko mała, ale również 
niska, Dlatego nie spełnia wymogów Polskiego 
Związku Piłki  Siatkowej.  W nowej  bę-
dą mogli nie tylko trenować, ale także or-
ganizować turnieje o randze ponadlokal-

nej - zaznacza M. Szypszak.
Będzie też zapleczem socjalnym dla uczestni-

ków regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń 
sportowych, organizowanych na wyremontowa-
nym przed kilkoma laty stadionie miejskim. 

O budowie sali wiele razy informowały lo-
kalne i regionalne media. Jej pierwszym eta-
pem było wyburzenie stojącego w tym miejscu 
poniemieckiego baraku i stabilizacja gruntu 
w głębokim na trzy metry wykopie. Po wy-
budowaniu ścian oporowych i wylaniu fun-
damentów budowlańcy zaczęli montować meta-
lowe �lary, które będą podtrzymywać dach. 

Salę buduje konsorcjum trzech �rm z powiatu 
międzychodzkiego w Wielkopolsce. Gmina zapłaci 
wykonawcom niespełna 6 mln zł.- Na realizację 
tego zadania dostaliśmy rządową dotację w wyso-
kości 1 mln 800 tys. zł. Otwarcie planujemy na wrze-
sień - zapowiada  R. Lorenz.

Andrzej Chmielewski

Niebawem mury zaczną piąć się do góry 

Ponad 800 osób obejrzało dwa charytatywne koncerty, które odbyły się 3 kwietnia 
w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Wszystkich zachwyciła młodzieńcza energia, radość 
oraz perfekcyjnie wykonane układy taneczne i utwory muzyczne.                   .

Zorganizowane przez znany w regionie Zespół Taneczny Trans i jego instruktorkę 
Annę Bubnowską doroczne koncerty „Dzieci Dzieciom” miały dobroczynny cel - zbiórkę 
pieniędzy na ratowanie zdrowia i życia nastolatki z Międzyrzecza Klaudii Koniecznej, 
która od kilku lat dzielnie walczy z ciężką chorobą.                    .                   .

Oprócz tancerzy Transu na scenie wystąpiła też pochodząca z naszego miasta 
piosenkarka Katarzyna Muszyńska która zaznaczała, że pierwsze kroki na drodze do 
artystycznej kariery stawiała właśnie na gościnnej scenie naszego ośrodka kultury. 

Imprezy odbyły się pod patronatem burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, 
który oklaskiwał z widowni taneczno-muzyczne widowisko. – Wszyscy życzymy 
Klaudii powrotu do zdrowia - zaznaczał samorządowiec.                              .

Mieszkańcy Międzyrzecza otworzyli 
serca dla chorej nastolatki

Tancerki Transu i piosenkaTancerki Transu i piosenka
Katarzyna Muszyńska zachwyciły publicznośćKatarzyna Muszyńska zachwyciły publiczność

Tancerki Transu i piosenka
Katarzyna Muszyńska zachwyciły publiczność

 Trans jest laureatem wielu prestiżowych festiwali i przeglądów Trans jest laureatem wielu prestiżowych festiwali i przeglądów Trans jest laureatem wielu prestiżowych festiwali i przeglądów



Autor - Kazimierz – człowiek, muzyk, kolega, przyjaciel, dyrektor. 
Zawdzięczam Mu pierwsze zafascynowane lekcje. Pokazywał nam pier-
wsze chwyty. Demonstrował piosenki. To był sposób najpierw na wakacje, 
a potem na życie. Kazik miał poczucie humoru i zdrowy dystans do wielu 
spraw. W szkole muzycznej wspominam min. udany wyjazd w 2010 roku 
na Międzynarodowy Konkurs Chopinowski do Warszawy, przez Żelazową 
Wolę. Nasze rozmowy, - ostatnia w styczniu br. plany... Twoje odejście jest 
nadal dla nas szokiem. Zostaniesz na zawsze w naszych sercach i naszej
pamięci jako ktoś wyjątkowy. Żegnaj Przyjacielu.                          .

Zespół „Ale Babki” - Kazimierz Dziembowski był człowiekiem kochają-
cym muzykę, miał ogromną wiedzę odnośnie utworów muzycznych a temat 
muzyki i gry na akordeonie to temat nie do wyczerpania. To co robił, robił 
z wielkim sercem, pasją i zaangażowaniem. Potra�ł jedną piosenkę 

udoskonalać przez wiele godzin gdy jedna nutka nie pasowała. Był dobrym 
nauczycielem i miał dar przekazywania tego, czego chciał nauczyć stąd 
większość piosenek śpiewałyśmy na głosy. Człowiek cichy, spokojny, bez 
nerwów, punktualny i perfekcyjnie przygotowany. Zawsze uśmiechnięty 
i „wyluzowany” a słowa „będzie dobrze” dodawały nam otuchy i pewności 
siebie. Zjechaliśmy wiele miejsc razem i prześpiewaliśmy wiele piosenek – 
ludowych, religijnych i własnych. Pewien muzyk powiedział kiedyś, że nie 
ma już takich akordeonistów jak p. Kazimierz. Pracował z nami prawie osiem 
lat jako kierownik muzyczny i miał być jeszcze z nami. Mieliśmy tyle planów 
i marzeń. Odszedł tak nagle. Pozostały niedokończone piosenki, nie 
zaśpiewane koncerty i ciche poniedziałki, w które się spotykaliśmy. Po ostat-
niej próbie rozstaliśmy się jak zawsze „Do widzenia za tydzień” i nikt nie 
spodziewał się, że widzimy się ostatni raz. Bardzo nam go brakuje.

Absolwentka  PSM I st. w Międzyrzeczu - Kazimierz Dziembowski był 
moim wujkiem, a przede wszystkim mentorem. Nauczył mnie nie tylko 
gry na fortepianie, ale też wprowadził mnie w tajniki świata muzycznego. 
Nigdy we mnie nie zwątpił i wierzył w moje możliwości. Był bardzo cierpliwy 
wobec mnie i zawsze uśmiechnięty. Takiego Ciebie zapamiętam    .

Krzysztof Nieborak nauczyciel PSM I st. w Międzyrzeczu. - Kazimierz 
Dziembowski pomógł mi bardzo w najtrudniejszym dla mnie okresie życia.  
Przyjął  mnie w 2011 r. na specjalnych warunkach do pracy w Szkole Muzycz-
nej. Osoba dyrektora na zawsze pozostanie w mojej serdecznej pamięci. 
Wiele dni i godzin przegadaliśmy szczerze o uczniach, muzyce, życiu. 
Mam w planach wydanie Jego kompozycji.                            .

Jan Plebanek – pierwszy nauczyciel Kazimierza Dziembowskiego. 
- To chyba była połowa lat sześćdziesiątych. Kaziu próbował się uczyć grać 
na akordeonie. Mówił, że chciałaby się nauczyć grać, bo wszyscy zaczynają się 
uczyć grać i on też by chciał się nauczyć grać. Pamięć muzyczną i słuch 
miał dobry. Różnie było z nauką. Ale dawałem radę, mimo swojej pracy. Mia-
łem taką szkółkę muzykalną u Kazika w domu. Trwało to jakiś czas. 
W Ognisku muzycznym Kazia przejął Matuszny. Kaziu lubił podglądać, jak in-
ni grają. Pytał, dociekał, podpatrywał, naśladował. Robił się po prostu jak 
to się mówi kujon. Takiego Go zapamiętałem.                    .

Kazimierz Dziembowski był nauczycielem gry na instrumentach 
muzycznych: akordeonie i fortepianie w Społecznym Ognisku Muzycznym 
w Międzyrzeczu w latach 1975-1990. W 1990 r. powołano w Międzyrze-
czu Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, jako �lię PSM w Gorzowie 
Wlkp. Kazimierz został pierwszym dyrektorem nowo powstałej placówki 
kształcenia muzycznego. Był człowiekiem odpowiedzialnym, inteligentnym 
i ambitnym o dużej wiedzy dotyczącej nie tylko muzyki. Jako dyrektor 
PSM I stopnia w Międzyrzeczu, wykazał się dużym zaangażowaniem 
i pracowitością w rozwój nowo powstałej szkoły. Był wspaniałym człowie-
kiem, świetnym muzykiem i instrumentalistą. Kochał muzykę poświęcając
jej całe życie. Jego dodatnią cecha jako dyrektora było szanowanie i 
zrozumienie ludzi  i pomaganie im w trudnych sytuacjach. - Irena Matuszna, 
nauczycielka PSM I st. w Międzyrzeczu.                            .

Twoje odejście dla wielu, po ludzku, jest  niezrozumiałe i bardzo trudne. 
Wiele osób już bardzo za Tobą tęskni, cały czas ma Cię w swoich sercach. 
Ale wiedz, że cząstka Ciebie nigdy nie umrze, na zawsze pozostanie w pamięci 
tych, którzy Cię kochają i dobrze o Tobie myślą. Pozostawiłeś niesamowitą 
spuściznę. Przekazałeś dalej wszystko to, co w Tobie było najlepsze, 
najpiękniejsze, to uderzające dobro, ogromną wiedzę i pasję. Wychowałeś 
i zaraziłeś tą pasją kolejne pokolenia muzyków. Na zawsze pozostaniesz 
we wspomnieniach, w wiedzy którą przekazałeś, miłości, której nauczyłeś. 
Dziękujemy za dar Twojego życia. -Kamil, Marta, Zosia               .

Wiele osób znało śp. Kazimierza, 
dla jednych był wspaniałym synem, 
dla innych wyjątkowym, niezastąpio-
nym, wspierającym ojcem trójki dzieci, dla 
jeszcze innych kochającym partnerem, 
wyjątkowym bratem, oddanym dziad-
kiem, empatycznym przyjacielem, jedynym 
tak im  -  wspaniałym  naucz ycie lem, 
przemiłym  papa-dyrektorem muzycznej, 
s u p e r  k u m p l e m ,  s y m p a t y c z n y m  i 
uśmiechniętym sąsiadem, wyśmienitym 
muzykiem, mentorem, mistrzem, wzo-
rem do naśladowania, duszą towarzys-
twa, po prostu dobrym człowiekiem!!!

PRZYJACIELE WSPOMINAJĄ KAZIMIERZA DZIEMBOWSKIEGO
Pierwszego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu, muzyka, człowieka kultury, ojca, kolegę, serdecznego przyjaciela. (1950-2022)

Wspomnienia zebrał i opracował Zdzisław Musiał
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Kolekcja medali się powiększa, a wina są wyborne w smaku

Od 29 kwietnia do 3 maja w Zielonej Górze odbędzie się Festiwal Otwartych Winnic i Piwnic. Będzie to 
oprócz promocji winnic i wina oczywiście, również promocja zielonogórskich piwnic, które mieszczą się 
 zabytkowych kamienicach miasta. Dzięki Fundacji Tłocznia oraz Lubuskiego Centrum Winiarstwa odwiedzający 
będą mieć szansę na zgłębienia historii miasta oraz regionu. Na co organizatorzy oraz Winnica Folwark Pszczew 
serdecznie zaprasza. Piwnica jaką z dumą Folwark Pszczew będzie obejmować znajduje się przy ul. Grottgera 3.

Wyróżnione srebrnym medalem wino, uchodzące aktualnie za hipsterskie historią sięga czasów przed 
Chrystusem. Dokładniej historia człowieka i wina pomarańczowego według aktualnych badań nad znaleziskami 
rozpoczęła się 8000 lat temu. Wino o barwie pomarańczowej znienacka uplasowało się na wysokiej pozycji 
pomiędzy świętą trójcą - winem białym, różowym i czerwonym. W latach 70. ubiegłego stulecia poma-
rańczowe wina znane ze starożytności, do łask przywrócili włoscy i słoweńscy winiarze. Później zainspirowa-
li się inni. Nazwę „wino pomarańczowe” ten szlachetny trunek zawdzięcza od 2004 r. brytyjskiemu impor-
terowi wina. Używa się również nazwy wino bursztynowe z ang. amber wine. - Biorąc pod uwagę, że Polska
z bursztynu słynie, może należałoby pomyśleć o używaniu właśnie tej nazwy - dodaję Maria Madej.

Pomarańczowe wino, mające swój rodowód w Gruzji, jest na tutejszym rynku nowością - mówi Żaneta 
Robak. - Idealnie pasuje do wszystkiego, tak do mięs, ryb, mocno dojrzałych serów jak i deserów. Jest więc 
winem uniwersalnym i pożądanym przez koneserów. Nasze wino pomarańczowe zgłoszone w lutym do konkursu 
WINOPL zdobyło srebrny medal w kategorii win specjalnych, a wyniki podane zostały branży oraz innym 
zainteresowanym na konferencji w formie on-line. W targach natomiast, braliśmy udział z ramienia Lubuskiego 
Centrum Winiarstwa. Było 10 stoisk z samego lubuskiego oraz z innych województw. Najwięcej z wielkopolski 
oraz małopolski. Dodatkowym sukcesem było otrzymanie dwóch Brązowych Medali za wina Johanniter Solaris 
(kupaż) oraz Johannitter. Są to wina półwytrawne, które jeszcze mamy w tankach. Bez wątpienia jest to sukces, 
czyli nasze stoisko było widoczne. Nasze pomarańczowe wino, schłodzone latem - będzie zapewne dosko-
nałym trunkiem, który dzięki wytrawności i lekko ziołowym akcentom, będzie gasił pragnienie.         .

Menadżerem winnicy jest Maria Madej, która zna się na winach jak mało kto w okolicy, bowiem spędziła 
kilka lat W Gruzji, która jest kolebką winiarstwa. - Nasze, nagrodzone wino jest ze szczepu Chardonnay. Jest to
jedna z najbardziej popularnych białych odmiana winorośli w Europie. Jest to winorośl właściwa czyli 
z łaciny vitis vinifera.  Nie o owoc pomarańczy tu chodzi tylko o barwę i metodę produkcji. Najprościej rzecz 
ujmując - biała skórka winogron jest macerowana z moszczem, co w efekcie daje pomarańczowy odcień wina. 
W zależności od szczepu i czasu maceracji kolory mogą się od siebie różnić. Nasze wino „kontakt ze skórką”, 
bo tak potocznie nazywa się ten proces, miało przez 17 dni. W Gruzji maceracja trwa znacznie dłużej a cały 
proces technologiczny trwa 9 miesięcy. Europejski wariant jest bardziej rześki, nie tak bogaty w taniny. 
Wino przeznaczone do konsumpcji jest w smukłych butelkach, które pięknie eksponują unikatowy kolor. 

Żaneta i Łukasz Robak, właściciele pszczewskiego folwarku i regionalni producenci wina mają po raz
kolejny powód do dumy. Ich wino pomarańczowe zdobyło Srebrny Medal na specjalistycznych targach 
w Poznaniu (Targi Polskich Win i Winnic), a dwa inne rodzaje wina otrzymały Brązowe Medale.          .

L. Malinowski



Burmistrz podkreśla, że koleje proekologiczne inwestycje w naszej gminie 
to rozpoczęta właśnie kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków we wsi 
Święty Wojciech oraz budowa sieci sanitarnej w Międzyrzeczu-Wybudowanie, 
na którą dostaliśmy prawie 8 mln. dotacji z programu Polski Ład.                   .

W Kęszycy trwa budowa sieci 
sanitarnej. - Inwestycja zbliża się 
do półmetka. Jej kolejną odsło-
ną będzie budowa kanalizacji 
w Nietoperku - zapowiada bu-
mistrz Remigiusz Lorenz.

- Finał zaplanowano na wrzesień. W następnym etapie wybudujemy kanalizacje 
w Nietoperki i kolektor z tej wsi do Kęszycy. Wystąpiliśmy już z wnioskiem o dotację 
na realizację tej jakże ważnej inwestycji - zapowiada burmistrz.                         .

Burmistrz podkreśla, że realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki zakończonej przed 
trzema laty modernizacji oczyszczalni w Kęszycy Leśnej. - Zwiększyliśmy jej wydajność, 
dzięki czemu teraz możemy przyłączyć do niej Kęszycę, a potem także Nietoperek - mówi.

Prace prowadzi międzyrzecka �rma Tomasza Niewiadomskiego. Gmina zapłaci jej 
3 mln. 140 tys. zł, przy czym - jak podkreśla kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji 
w międzyrzeckim ratuszu Sylwester Suchowski - aż 2 mln. zł to dotacja z rzą-
dowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych.          .                    .

Budowa kanalizacji ruszyła 
przed k i lkoma tygodniami, 
o czym informowały regionalne 
i  lok alne  media.  -  O b e c n i e 
zbliżamy się do półmetka. Ko-
lejnymi odsłonami tej inwestycji 
będzie budowa przepompowni i kolektora, którym ścieki popłyną do oczyszczalni 
w pobliskiej Kęszycy Leśnej - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.           .

- Chodzi o odcinek wzdłuż szpitalnego ogrodzenia, który ma grun-
tową nawierzchnię. Wciąż trzeba ją równać, a po deszczach zamienia 
się w grzęzawisko. W dodatku w wielu miejscach jest bardzo wąska. 
Dlatego przed przystąpieniem do tej inwestycji musimy ją poszerzyć, 
czyli przejąć przylegający do niej pas od szpitala, który podlega marszał-
kowi naszego województwa - informuje.                      .

Miasto przymierza się do budowy kolejnego odcinka ul. Długiej. 
- Przedtem musimy jednak ją poszerzyć, czyli przejąć od szpitala 
przylegający do niej teren – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.

Podczas ostatniej  wiz yty w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze burmistrz Remigiusz 
Lorenz rozmawiał m.in. o planowanym przez miasto utwar-
dzeniu kolejnego odcinka ul. Długiej: na odcinku od Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych do drogi na Żółwin (przypominamy, 
że obecnie trwa budowa tej ulicy od jej skrzyżowania z ul. Poznańską 
do Obrzyc). 

Samorządowiec przedstawił swój pomysł członkowi zarządu 

województwa Tadeuszowi Jędrzejczakowi, dyrektorowi departamen-
tu geodezji Romanowi Bąkowi, dyrektorowi departamentu ochrony 
zdrowia Tomaszowi Wróblewskiemu oraz obecnej na spotkaniu 
dyrektorce obrzyckiego szpitala Ewie Lewickiej-Michalewskiej.

Wygrywają walki na matach, mecze siatkówki i zawody lekkoatletyczne, 
ciężko pracują na swoje sukcesy i marzą o medalach na igrzys-
kach olimpijskich. O kim mowa? O młodych sportowcach, którzy otrzy-
mali ostatnio stypendia, listy gratulacyjne i nagrody od burmistrza 
Remigiusza Lorenza. Wręczenie stypendiów dla młodych sportowców 
odbyło się 7 marca w Sali Narad Urzędu Miejskiego. Oprócz adeptów 
judo, sumo, kickboxingu, lekkiej atletyki i siatkówki w uroczystości 

uczestniczyli ich rodzice i trenerzy. Za sportowe osiągnięcia podziękował 
im burmistrz Remigiusz Lorenz, który w swoim przemówieniu podkreś-
lał rolę sportu w wychowaniu młodzieży. - Systematyczne treningi 
kształtują charakter, zapewniają dobra kondycję i zdrowie - zaznaczał.                  

Burmistrz złożył też gratulacje i podziękowania trenerom oraz ro-
dzicom sportowców. Zachęcał młodzież do sportowej rywalizacji
i przestrzegania zasad czystej gry. - Stosujcie je nie tylko w sporcie, ale 
również w życiu -  mówił R. Lorenz.                         .

Stypendia burmistrza otrzymali: Wojciech Adamirowicz, Karolina 
Buczna,  Filip Chomicz,  Dominik Dąbrowski,  Piotr Grobelny, 
Nadia Grzelak, Tymon Humeniuk, Adam Jankowski, Patryk Klimczak, 
Maciej Madziak, Szymon Matuszewski, Konrad Pacholak, Alan 
Stachowiak, Aleksander Szlachtycz, Agnieszka Waroch, Mikołaj 
Wolniewicz i Bartosz Wyruszyński. 

Listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe burmistrza otrzymali: Karol 
Iwiński,  Aleksandra Waroch i  Szymon Zając.
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Stypendia dla młodych Mistrzów Sportu
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Długa będzie jeszcze dłuższa?

Miasto chce wyremontować kolejny odcinek ul. Długiej.Miasto chce wyremontować kolejny odcinek ul. Długiej.Miasto chce wyremontować kolejny odcinek ul. Długiej.

Zaczynamy w Kęszycy, skończymy w Nietoperku 

Prace przy budowie kanalizacje zbliżają się do półmetkaPrace przy budowie kanalizacje zbliżają się do półmetkaPrace przy budowie kanalizacje zbliżają się do półmetka

Młodzi sportowcy z rodzicami, trenerami i władzami gminy.

Pogodnych 
zdrowych 

i wesołych 
Świąt 

Wielkanocnych 
życzy 

Zespół
Redakcyjny



Główna płyta hali została podzielona na 
trzy części. W dwóch pierwszych przy-
gotowano dla uchodźców łóżka z kocami, 
pościelą i śpiworami, natomiast trzeci sektor 
ma charakter socjalno-rekreacyjny. Ustawio-
no tam ławy na posiłki, barek z napojami
i kącik zabaw dla maluchów.            .

Ewentualni uchodźcy będą mogli korzysta 
z posiłków, otrzymają też przygotowane 
przez wolontariuszki pakiety powitalne 
ze środkami czystości. Będą mogli korzystać 
 darów przekazywanych przez mieszkań-
ców – żywności, środków higieny i ubrań.

W hali sportowo-widowiskowej powstał 
punkt zbiorowego zakwaterowania dla 
uchodźców z Ukrainy. Przygotowanie trwało 
kilka dni. W poniedziałek, 28 marca, punkt 
został  zgłoszony  s łużbom  Wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajczaka, które 
w razie  potrzeby będą tam kierować 
uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. - 
Przygotowaliśmy miejsca dla 96 osób. Nie wie-
my, kiedy przyjmiemy pierwszych uchodźców. 
Może jeszcze dziś, a może za kilka dni. Stoso-
wną decyzję podejmie w tej sprawie wojewoda, 
któremu gorąco dziękuje za wsparcie w przy-
gotowaniu tego punktu – informuje burmistrz 

Remigiusz Lorenz.

Strażacy-ochotnicy podsumowali rok i omówili 
plany na 2022 r. z Przeprowadzona ostatnio we 
w s z y s t k i c h  j e d n o s t k a c h  O S P  k a m p a n i a 
sprawozdawcza i plany na bieżący rok były 
głównymi tematami spotkania Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, które 
odbyło się 28 marca, w siedzibie władz miejskich. 

Za o�arną, niebezpieczną i pełną wyrzeczeń 
służbę strażakom-ochotnikom podziękował 
burmistrz Remigiusz Lorenz. W gminie Mię-
dzyrzecz działa siedem jednostek OSP: w Mię-
dzyrzeczu-Obrzycach, Bukowcu, Wyszanowie, 
Kaławie, Gorzycy, Kursku i Kęszycy Leśnej. W os-
tatnich tygodniach we wszystkich jednostkach 
odbyły się zebrania sprawozdawcze, podczas 
których druhny i druhowie jednogłośnie udzielili 
absolutorium zarządom i przyjęli plany na bieżący 
rok. Rozmawiano o tym podczas zebrania Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP, które 
odbyło się wczoraj w ratuszu. Strażacy przyjęli 
sprawozdanie �nansowe za 2021 r., a kolejnym 
tematem były plany na bieżący rok. 

R o z m a w i a l i 
m.in. o nowych ek-
wiwalentach za u-
dział  w akcjach 
ratowniczo-gaś-
niczych oraz o na-
daniu sztandaru 
dla  ochotników 
z Kurska.       .
 – Ochotnicza Straż 
Pożarna to największa organizacja społeczna 
działająca w środowisku wiejskim. Strażacy nie 
tylko narażają swoje zdrowie ratując życie i mienie 
o�ar wypadków, pożarów i innych zdarzeń, ale 
bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym 
wsi. Serdecznie Wam za to dziękuję – mówi bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem 
gminnych struktur straży ochotniczej i zasiada w 
prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP. 
Burmistrz zaznacza, że na jego wniosek rada miejska 
przyjęła projekt odnowienia strażackiej �oty 
samochodowej. Każdego roku gmina będzie za-

bezpieczać w swoim budżecie pieniądze na kolejny 
pojazd i występować o dotację na jego zakup – aż 
do całkowitej wymiany wysłużonych wozów 
bojowych na nowe. Efekty są już widoczne. Przed 
rokiem nowy pojazd tra�ł do Bukowca, a nieba-
wem z kolejnego korzystać będą strażacy z 
Wyszanowa. Powody do radości mają także 
ochotnicy z Kaławy. Od kilku tygodni w ich remizie 
garażuje Star Mann, który wcześniej służył 
wprawdzie w Państwowej Straży Pożarnej, ale jest 
znacznie młodszy od używanego przez nich do tej 
pory Stara 266. 

Międzyrzecz wspiera Ukrainę 

Podsumowanie działań OSP

Punkt zbiorowego zakwaterowania

Tragiczne wydarzenia na ogarniętej wojną Ukra-inie 
zintegrowały mieszkańców Międzyrzecza i wy-zwoliły 
w nich wulkan pozytywnej  energii .  W gmi-
nie trwa zbiórka darów dla uchodźców. - Ser-
decznie wszystkim dziekuje za pomoc dla naszych 
sąsiadów - komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

W magaz ynie  piętrzą  się  kar tony 
z odzieżą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

a także z kosmetykami, artykułami chemii gos-
podarczej oraz żywnością z długimi terminami 
do spożycia. - W ich segregowaiu pomaga nam 
grupa wolontariuszek oraz harcerze z  Hu�eca 
Międzyrzecz ZHP. Dziękuje zuchom i harcerzom,
 a przede wszystkim ich komendantce Agnieszce 
Maik - mówi A. Jankowska. 

Wielu mieszkańców przyjęło uchodźców pod 
własny dach, natomiast w hali  sportowo-wi-
dowiskowej władze miasta utworzyły tymczaso-
wy punkt relokacyjny,  w którym przebywać 
będą osoby skierowane przez służby Wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajczaka. Pomoc gminy 
dla Ukraińców nie ogranicza się jednak tylko do 
koordynacji  zbiórki  darów i  zapewnienia im 
schronienia. W Urzędzie Miejskim trwa rejestrowa-
nie uchodźców i wydawanie im nr PESEL, dzięki 
którym mogą m.in. korzystać ze świadczeń �-
nansowych i opieki zdrowotnej.            .

– Do szkół podstawowych przyjęliśmy wielu 
uczniów i  otoczyliśmy ich staranną opieką. 
Organizujemy też kursy językowe, które ułatwią 
naszym gościom zdobycie pracy i pobyt w Mię-
dzyrzeczu  -  dodaje burmistrz.                            .

Dary tra�ają bezpośrednio do uchodźców, 
a także transportowane są do magazynu regional-
nego w Skwierzynie i wywożone na Ukrainę.
 - Gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom, który 
zaangażowali się w dobroczynną zbiórkę. Kolejny 
raz udowodniliście, że można na Was liczyć - ko-
mentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

Wszystkie dary - m.in. żywność z długimi ter-
minami przydatności do spożycia, odzież, obuwie, 
środki czystości i chemii gospodarczej - można 

dostarczać do punktu utworzonego w Międzyrzec
-kim Ośrodku Kultury przy ul. Konstytucji 3 Maja 30, 
który czynny jest w dni pracujące w godzinach od 8.00 
do 18.00, a w soboty i niedziele od 14.00 do 19.00.

Mieszkańcy mogą przynosić dary do dwóch
 innych punktów. Artykuły chemii gospodarczej, 
środki czystości i higieny osobistej można przynosić 
do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica 22a 
(w dni pracujące w godzinach od 8.00 do 15.00).

Magazyn przy SP-4 jest czynny w dni 
pracujące od 12.00 do 18.00 (można tam 
przywozić duże transporty darów). - Od-
wiedzają nas także uchodźcy, którzy na 
miejscu wybierają potrzebne im rzeczy. 
Są bardzo skromni.  Biorą jedną,  dwie
 rzeczy - dodaje A. Jankowska, która pro-
wadzi magazyn.                       .

Po zbrojnej agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę w gminie ruszyła zbiórka darów dla 
uchodźców z ogarniętego wojną kraju. W wielu 
sklepach wystawiono kosze na żywność i środki chemii 
gospodarczej,  w dobroczyną akcję włączyły 
się stowarzyszenia i prywatne osoby. Zbiórki darów 
dla uchodźców prowadzone są w szkołach,  �rmach 
i instytucjach, a nawest w strażackich remizach. 
Główny gminny magazyn utworzony został w sali 
g i m n a s t y c z n e j  p r z y  S z k o l e  Po d s t a w o w e j 

nr 4 w Obrzycach. - Mieszkańcy przywo-
żą tutaj żywność, odzież, artykuły chemicz-
ne i środki czystości - informuje gminna ko-
ordynatorka akcji  Alicja Jankowska . 

Głównym ogniwem zbiórki jest magazyn w Sali 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu-Obrzycach
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