
Tradycyjnie, po zakończeniu uroczystości 
pod pomnikiem 1000.lecia w Międzyrzeczu, 
o godz. 13.00 rozpoczął się tytułowy bieg. 
Tym razem trasa była bardzo urozmaicona 
i wiodła m.in. ciągami spacerowymi w 
mieście, wokół stadionu i na samej bieżni. 

Wystartowało i ukończyło bieg ok. 100 za-
wodników płci obojga - mówi Grzegorz 
Rydzanicz, dyrektor MOSiW w Międzyrzeczu. 
- Pogoda była wspaniała, kibiców mnóstwo 
a zawodnicy w różnych kategoriach wieko-
wych, 5 km przebiegli w dobrym czasie. Trasę 
zabezpieczali druhowie z OSP Międzyrzecz-
Obrzyce, harcerze, policja i pracownicy MOSiW. 
Bywały momenty, że zawodnicy wymijali się 
na kładce na Obrze. Kilku biegło z �agami 
narodowymi, ktoś biegł rodzinnie, bowiem 
popychał przed sobą wózek z maleństwem. 
Trudno nie wspomnieć o szalonym dopingu 
„Międzyrzeckich Gazel”, jest to bowiem tak 
prężnie zorganizowana grupa biegaczy, szcze-
gólnie kobiet, że warto w nią inwestować.

Najlepszymi w kat. Międzyrzeczanie byli: (K) 
1. Paulina Jackowska, 2. Joanna Bienias, 
3. Izabela Sikorska. (M) 1. Tobiasz Żyła, 
2. Krzysztof Sikorski, 3. Arkadiusz Kasica.

Najlepsi w kategoriach wiekowych - 
KOBIETY (16-29) 1. Ewelina Lehnhardt, 
(Zbąszyń  31:24),  2.  Julia  Muchajer 

(Chobienice 32:09), 3. Natalia Szmydt 
(Międzyrzecz 33:54). (K 30-39) 1. Aleksan-
dra Poźniak (Gorzów 24:25), 2.. Ewelina 
Nowak (Międzyrzecz 25:17), 3. Małgorzata 
Dzikowska (Międzyrzecz 26:17). (K 40-49) 
1. Kinga Walentowska (Strzyżewo 22:52), 
2. Joanna Bienias (Międzyrzecz 23:09), 
3. Katarzyna Tarnowska (Kłodawa 23:18). 
(K 50 +) 1.Izabela Starczewska (Świebodzin 
25:03), 2. Zo�a Menzel (Lubrza 26:16), 
3. Barbara Maryniak (Pszczew 26:52). 
MEŻCZYŹNI (16-29) 1. Adrian Antończak 
(Zielona Góra 18:05, 2. Yevhenij Lan-
tushenko (Ukraina Krzywy Róg 20:22), 
3. Patryk Maciejewski (Międzyrzecz 26:29). 
(M 30-39) 1. Karol Maciąg (Bielsko 17:44), 
2 .  M arcin  Antczak  (K alsko  17:57) , 
3. Sebastian Bubel (Nowa Sól 18:51). (M 40-
49) 1. Mariusz Ostrówka (Zielona Góra 
18:14), 2. Arkadiusz Kasica (Międzyrzecz 
18:22), 3. Artur Świerzko (Gorzów 20:07). 
(M 50-59), 1. Krzysztof Antończak (Wilko-
wo 20:01) 2. Krzysztof Maryniak (Pszczew 
20:28) 3. Zbigniew Mazurek (Bobo-wicko 
20:41).  (M 60-69)  1.  Zbigniew Kolis 
(Międzyrzecz 18:40), 2. Andrzej Dawidowicz 
(Bledzew 22:35), 3. Krzysztof Grzybowski 
(Gorzów 23:03). (M 70 +) 1. Bronisław Kalisz 
(Międzyrzecz 26:43), 2. Czesław Romas 

(Gorzów 27:50),  3.  Bogdan 
Bykowski (Zielona Góra 32:44.
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Folwark Pszczew nie 
tylko kulturalnie

Budujemy kanalizację
i walczymy 
o obwodnicę



W kolejnym „wyciekłym” 

mailu harcerzyka do Pinokia 
jest prawdziwa informację, że 
europosłanka od końskiego 
u ś m i e c h u  i  n i s z c z e n i a 
gimnazjum zachowuje się jak 
baba w maglu. Bingo! Czyli 
jednak harcerzyk umie myśleć 
i wywalił kawę na ławę.

Określenie adekwatne do 
słowotoku polityków PiS i 
a k o l i t ó w  o d n o ś n i e 
wszystkiego, co nie pasuje 
władzy. Sejm uchwalił przepis 
dotyczący ochrony granicy 
wschodniej łamiąc ustawę 
zasadniczą, czyli Konstytucję 
RP. Tłumaczenie bonzów na 
świeczniku w T VN24 cz y 
Polsacie odnośnie zastrzeżeń 
w dostępie mediów do relacji 
ze strefy zastrzeżonej jest 
właśnie mżawką głupowatą. A 
p r o p o n o w a n i e  p o l s k i m 
redakcjom wyjazd na Białoruś 

w celu zrobienia relacji było 
z w yk łym chamstwem ze 
s t r o n y  w i c e  o d  s p r a w 
zagranicznych. Za kogo oni się 
mają?
In�acja zżera płace. Cena 
paliwa +/- 6 zł. Pandemia w 
natarciu, a Pinokio zwyczajnie 
duby smalone plecie, że nie 
chcą drażnić społeczeństwa w 
kwestii obowiązku szczepień. 
Zapomniał jak kiedyś rzekł, że 
o w e  s p o ł e c z e ń s t w o  m a 
zapierdalać za miskę ryżu? A 
Rezydent zamiast włączyć się 
w kwestie obrony granicy czy 
walki ze złem - lansował się na 
Bałkanach. Dumny niczym 
włoski Duce warknął o nie 
uznawaniu  usta leń  Pani 
Kanclerz Niemiec, bo toczy 
ona  rozmow y  pomija jąc 
Polskę. A czy my w ogóle 
m a my  d y p l o m a c j ę.  N i k t 
poważny z nami się nie liczy. 
Skłóciliśmy się ze wszystkimi 
dookoła za wyjątkiem Bałtyku. 
Zresztą na własne życzenie 
polecieliśmy na łeb i szyję we 
w s z y s t k i c h  r a n k i n g a c h 
światowych na dół. I pycha 
Rezydenta prysła jak bańka 
mydlana, bo rakiem on i inni 
się wycofali z nieuznawania 
negocjacji  z  Baćką przez 
Zachód… bo sami guzik 
możemy, choć inne słowo 
byłoby bardziej  trafne w 
ocenie.

Tr u d n o  w y ł a p a ć  p e re ł k i 
idiotyzmów władzy. Politycy 
p a r t i i  r z ą d z ą c e ,  j a k  i 
przydupasy-wazeliniarze, 
prześcigają się w szerzeniu 
głupot. Są jak dżdżownice, 
gdzie nie wiadomo gdzie 
głowa a gdzie… odbyt. Ci od 
Zera są w tym perełkami. 
Zachowują się jak samce, w 
d o d a t k u  k o t n e .  Tr u d n o 
n a d ą ż y ć  z a  t o k i e m  i c h 
myślenia .  Tac y  zapewne 
postawiliby żelazko na gazie w 
celu nagrzania lub czekaliby aż 
wykipi. Takie orły–sokoły!

Władza wielu zdeformowała 
moralnie. Wzorcem jest Kali. 
Lubuskiego posła, który partii 
dzięki której się dostał do 
Sejmu pokazał  środkowy 
palec, ponoć wzięto pod lupę. 
I co z tego, skoro jest głosem 
w a ż n y m  d l a  p i s i o r ó w , 
podobnie jak muzyk, który 
niegdyś rzekł, że można mu 
n a p l u ć  w  r y j  j a k  s i ę 
sprzeniewierz y  własnym 
wyborcom. To musi wreszcie 
pęknąć i nadejdzie czas jakże 
t r u d n e g o  o d k r ę c a n i a 
idiotyzmów, choćby w formie 

wyroków ogłaszanych na 
zamówienie przez Kucharkę 
z w a n ą  t e ż  o d k r y c i e m 
towarzyskim Gnoma. 

 A b y  z a k o ń c z y ć 
w e s o ł o ,  b o  i d ą  ś w i ę t a 
wspomnę o krążącym w sieci 
kawale – Lepiej leżeć z pod 
w i b r a t o r e m  n i ż  p o d 
respiratorem… I coś w tym jest 
na rzeczy. Wesołych Świąt!

Zapewne ktoś powie, że ten 
czy tamten żył jak potra�ł, bo 
b e z g r z e s z n y c h  n i e  z n a 
przyroda. Racja, ale dlaczego 
naszym kosztem? Wyszło na 
jaw jak żona Pinokia dorobiła 
się. W normalnym kraju gość 
byłby poza burtą. U nas dalej 
łże i wszystko jest cacy. Zero 
poczucia wstydu. Trybunał 
Kuchark i  postanowił ,  że 
upublicznianie majątków żon 
polityków jest sprzeczne z 
Konstytucją ale tym samym 
u t a j n i a  p r a w e  c z y  l e w e 
d o c h o d y  p r z e d  o p i n i ą 
publiczną. Tłustych kotów i 
kotek jest coraz więcej.

 Do niemocy władzy 
odnośnie szczepień nie będę 
się odnosił. Dla niej słupki 
sondażowe są wszystkim jak i 
znaczna wewnątrz grupa 
antyszczepionkowców. W sieci 
pełno fekeniusów na temat 
szkodliwości szczepionek, bo 

to chemia. A lekarstwa w 
znacznej części są oparte na 
chemii. Nieszczepiony jest 
przekazem wirusa i stanowi 
zagrożenie dla innych. Ale 
g ł u p i o  m ą d r yc h  s i ę  n i e 
p r z e k o n a .  Pr z e k o n a  i c h 
respirator, czasami gdy jest już 
za późno.
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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 
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Mżawka głupkowata



Burmistrz zaznacza, że to kolejna 
inwestycja związana z ochroną śro-
dowiska w naszej gminie. - Realizacja 
tego zadania jest możliwa dzięki prze-
prowadzonej dwa lata temu rozbu-
dowie oczyszczalni w Kęszycy Leśnej, 
a także dotacji w wysokości 2 mln. zł, 
którą otrzymaliśmy przed rokiem z rzą-
dowego Funduszu Inwestycji  Lo-
kalnych - wylicza zastępca burmistrza 
Agnieszka Śnieg, która uczestniczyła 
w podpisaniu umowy.              .

W połowie października przyszłego roku 
Kęszyca zostanie przyłączona do sieci ka-
nalizacyjnej. Gwarancją jest umowa, podpisa-
na przez burmistrza Remigiusza Lorenza 
i Tomasza Niewiadomskiego, właściciela 
międzyrzeckiej �rmy, która wybuduje kanali-
zację sanitarną w tej wsi. - W kolejnym etapie 
przyłączymy do sieci także Nietoperek - zapo-
wiada burmistrz.                       .

Za niespełna 11 miesięcy mieszkańcy Kęszy-
cy będą mogli rozpocząć likwidację przy-
domowych szamb. Wioska zostanie skana-
lizowana, a ścieki popłyną kolektorem tłocznym 
do oczyszczalni w pobliskiej Kęszycy Leśnej. 
Umowę na realizację tej ważnej dla mieszkań-
ców inwestycji podpisali dziś w ratuszu burmistrz 
Remigiusz Lorenz i właściciel międzyrzeckiej 
�rmy budowlanej Tomasz Niewiadomski: 
- Gmina zapłaci wykonawcy 3 mln. 140 tys. zł. - 
informuje Sylwester Suchowski, kierownik 
Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzec-
kim ratuszu.                             ..

Przyłączenie Kęszycy do sieci 
sanitarnej jest jedną z kilkudziesię-
ciu inwestycji zakończonych lub rozpoczętych 
w bie-żącym roku w naszej gminie. Kilka z nich 
służy m.in. ochronie środowiska. W mieście 
trwa przyłączanie budynków wielorodzin-
nych do sieci ciepłowniczej i likwidacja za-
truwających powietrze kopciuchów, a przed 
dwoma miesiącami podpisano umowę z �r-
mą, która przygotuje projekt i przebuduje 

oczyszczalnię we wsi Święty Wojciech pod 
Międzyrzeczem. - W kolejnym etapie wybud-
ujemy kanalizację w Nietoperku. Musimy zre-
alizować te zadanie żeby osiągnąć wskaźniki 
wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska - zapowiada R. Lorenz. - Już w przy-
szłym roku rozpoczniemy natomiast budowę sieci 
sanitarnej w Międzyrzeczu-Wybudowanie, na 
którą dostaliśmy ostatnio prawie 8 mln. zł.  .  
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Niebawem ruszy kolejna inwestycja

Umowę podpisali burmistrz 
Remigiusz Lorenz i właściciel �rmy Tomasz Niewiadomski.

Budujemy kanalizację i walczymy o obwodnicę

Spotkanie odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Założenia i cele 
programu przedstawił uczestnikom Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, 
natomiast szczegóły omawiał z nimi członek zarządu Banku Gospodarstwa 
Krajowego Tomasz Robaczyński, który udzielał wójtom i burmistrzom 
odpowiedzi na ich nurtujące ich pytania. Uczestnicy podsumowali pierwszą 
edycję programu i rozmawiali o jego kolejnym etapie.                 .

Burmistrz Remigiusz Lorenz wziął udział w spotkaniu, podczas którego 
podsumowano pierwszy etap Programu Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład. - Gmina otrzymała z tego programu prawie 8 mln. zł na kanalizację sanitar-
ną w Międzyrzeczu Wybudowanie. - zaznacza samorządowiec. - Przygoto-
wujemy już wnioski o pieniądze na kolejne inwestycję. Najważniejszą z nich 
będzie budowa wschodniej obwodnicy miasta.                        .

- W pierwszej edycji dostaliśmy 7 mln. 950 tys. zł na kanalizację sanitarną 
w Międzyrzeczu-Wybudowanie i kolektor tłoczny, który połączy miejscowość z uli-
cą Mieszka I w Międzyrzeczu. Prace ruszą w przyszłym roku - zapowiada burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Gmina liczy na kolejne dotacje i przygotowuje wnioski, które złożone zostaną 
po ogłoszeniu naboru do drugiego etapu rządowego programu Polski Ład. 
Burmistrz podkreśla, że najważniejszą z planowanych inwestycji będzie bu-
dowa wschodniej obwodnicy miasta z drugim mostem drogowym na Obrze.

- Z uwagi na bardzo wysoki koszt tego zadania, będziemy je realizo-
wać w kilku etapach. Budowy obwodnicy z mostem nie rozpoczniemy jednak 
bez �nansowego wsparcia ze strony rządu, bądź Brukseli - mówi samorządowiec.                 
.
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Wyniki Open: Kobiety - 1. Kamila Kowalczyk 
(Gorzów 19:57), 2. Urszula Woźniak (Koszanowo 
20:27), Paulina Jackowska (Międzyrzecz 21:01) 
Mężczyźni - 1. Grzegorz Urbaniak (Międzychód 
16:43), 2. Andrzej Piotrowski (Pszczew 16:46) 
3. Tomasz Jędrzejczyk (Gorzów 17:01).

Tradycyjnie role spikera pełnił dyrektor MOSiW, 
który w komentarz umiejętnie wplatał anegdo-
ty związane z biegami w naszym mieście, co 
ubarwiło przekaz. Nad całością czuwał Arkadiusz 
Żyła, kierownik zawodów. Sędziami byli: Marek 

Sancewicz, Piotr Cyranik, Tomasz Bielawski, 
Elżbieta Danielczak. W biurze zawodów pra-
cowały: Anna Lisiecka, Julita Lisiecka, Sylwia 
Mamzer-Rywak. Zadbano również o napoje tak 
dla uczestników jak i licznych kibiców. Nad tym 
czuwała  Monik a  Matrack a .  Medycznym 
zabezpieczeniem imprezy zajął się Rejonowy
Sztab Ratownictwa Medycznego kierowany przez 
Mirosława Janza. 

Wśród uczestników tradycyjnie udział wzięło 
dwóch radnych: Krzysztof Kochan i Zbigniew 
Mazurek. Organizatorzy zorganizowali Bieg 

Niepodległości dla Dzieci i Młodzieży na dystansie 
50-, 100-, 400- i 800 m. wystartowało 51 zawod-
ników. Najlepsi otrzymali puchary, a wszyscy 
medale, dyplomy uczestnictwa i upominki.     .

W trakcie obrad Zarząd podziękował do-
tychczasowemu Komendantowi Gminnemu dh 
Mirosławowi Żarnowskiemu, za długoletnią pracę 
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie 
Gminy Bledzew.

Skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: Przewodniczący - dh Daniel Włodarczak, 
Wiceprzewodniczący - dh Damian Marianowski, 
Sekretarz - dh Radosław Czeczko.

Nowym Komendantem Gminnym został Na-
czelnik OSP Templewo dh Michał Łagoda. 

Dokonano wyborów nowego składu Zarządu 
Gminnego: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP - dh 

Małgorzata Musiałowska, I Wiceprezes - dh Dawid 
Dawidowicz, II Wiceprezes - dh Aleksander Kusz, 
Sekretarz - dh Wiktor Walczak, Skarbnik - dh 
Zbigniew Marianowski

29 października 2021 roku odbył się Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Bledzew. Podczas obrad do-
konano wyboru składu Zarządu Gminnego ZOSP 
na nową czteroletnią kadencję działalności.

Członkowie Prezydium, druhowie: Wiesław 
Zając, Robert Darul, Tomek Świątkowski, Arkadiusz 
Michno, Tomasz Bartkowiak, Jakub Ruman, 
Tadeusz Turek, Marcin Żagiel, Mateusz Ganczarski, 
Jerzy Rogala, Sławomir Kliszcz, Jarosław Oblegór.

Moją rozmówczynią była sympa-
tyczna Renata Dyla, moderatorka Dys-
kusyjnego Klubu Książki i założycielka 
Międzyrzeckiego Saloniku Literackiego.

Pierwsze spotkanie Międzyrzeckiego 
Saloniku Literackiego… 

- Odbyło się 5 lipca 2019 r. - mówi 
R. Dyla. - Uważam, że miejsce na poezję 
jest wtedy, gdy istnieją poeci. W Mię-
dzyrzeczu i okolicy jest ich wielu. To dla 

nich założyłam „Salonik”. Uważam, że 
talentów nie możemy marnować. Jes-
tem dumna, że mogę prowadzić to po-
etyckie przedsięwzięcie.            .

Tomiki…

- Cieszę się, że są te tomiki, ponieważ 
mamy mało pozycji poetyckich wydanych 
w naszym regionie. Są znakiem artys-
tycznego życia w Międzyrzeczu.   .

- Dziękuję przedstawicielom Urzędu 
Miejskiego w Międzyrzeczu za dostrze-
żenie talentu lokalnych twórców i nie-
ocenioną pomoc w wydaniu zbiorów.

Zadawane pytania, niedokończone 
przeze mnie, skwitowane zostały me-
rytorycznymi odpowiedziami bez zbę-
dnego balastu słów. Jest to niezwykle 
rzadkie w mojej ponad 20. letniej pracy 
dziennikarskiej. Tra�ł swój na swojego 
można rzec. Stąd krótki wywiad był in-
ny niż inne, za co mej rozmówczyni 
serdecznie dziękuję.             .

- MSL ma za sobą wspaniały okres, 
hoć pandemia i związane z nią obo-
strzenia pokrzyżowały nam wiele pla-
nów. Jednak zainteresowanie poezją było 
dla nas widoczne. Do dnia dzisiejszego 
twórcy wystąpili w wieczorkach po-
etyckich,  wystartowali  online,  byli 
w Kalsku, Kursku, Pszczewie. 

Działalność…

Poeci mają swoje strony Facebookowe.

- Przestrzeń dla wytrawnych artystów 
słowa. Tworzą go osoby, które noszą 
poezję w sercu. Ta grupa utalentowa-
nych osób swoimi utworami wprowa-
dza różnorodne doświadczenia i emocje, 

a w literaturze to się liczy.          .

- Są efektem wspólnej pracy ludzi 
wrażliwych na słowa. Dziś, gdy komu-
nikację zdominowały krótkie zdania 
wysyłane w e-mailach, czy SMS-ach, 
poezja staje się sposobem na przywró-
ceni piękna dialogu z drugim człowie-
kiem. 

- Pierwszy tomik - Powitanie poezji - 
miał premierę 8 października 2020, dru-
gi - Innymi słowy - 9 października 2021 
roku. Przez Czytelników zostały przyjęte 
entuzjastycznie, co nas bardzo cieszy. 
Oznacza to, że w Międzyrzeczu poezja 
jest potrzebna. Zauważyłam, że mię-
dzyrzeczanie doceniają poezję.      .

- Autorskie odmienności stylistyczne 
dodają tym publikacjom wartości. Ważne 
jest, że każdy z autorów idzie własną 

drogą, ma coś odrębnego do powie-
dzenia. Jest to zauważalne. Do takiej 
poezji warto sięgać.              .

Międzyrzecki Salonik Literacki to…

Nowe władze w OSP Bledzew

Andrzej Chmielewski, fot: OSP Bledzew

Wywiad inny niż inne

L. Malinowski, fot. autor i K. Pawłowski

Lech Malinowski

Międzyrzeckie Gazele
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Naszej młodzieży z CKZiU udało się wziąć udział 
w programie Erasmus i rozpocząć praktyki zawodo-
we na Sycylii. Pomimo nauczania zdalnego przy-
znaliśmy stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół 
ponadpodstawowych, a to tylko niektóre z działań, 
które podjęliśmy w tym roku. Jak widać dzieje się spo-
ro w powiecie międzyrzeckim, a my dokładamy 
wszelkich  starań by pomimo trwającej epidemii, 
życie toczyło się normalnie dla naszych mieszkańców.

Cele i zadania w powiecie na 2022 r.           .

Zdecydowanie oświata. Subwencja, którą otrzy-
mujemy na oświatę nie pokrywa w całości wydat-
ków. To problem wszystkich samorządów w kraju. 
Oprócz tego zawsze w trakcie roku pojawiają się ja-
kieś niespodziewane wydatki, których nie byliśmy 
w stanie przewidzieć, a które trzeba ponieść. Radzimy 
sobie z takimi „niespodziankami” całkiem sprawnie 
za co dziękuję również Radnym Powiatowym.      .

Zmiany jakie spowodowała epidemia widać 
chociażby w funkcjonowaniu urzędu. Żeby uniknąć 
kolejek na korytarzach Starostwa i gromadzenia się 
ludzi urzędnicy zaczęli umawiać spotkania te-
lefonicznie na konkretne godziny. To z pewnością 
stwarza pewne niedogodności, ale robimy wszystko by 
były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców 
załatwiających sprawy w Starostwie. Przenieśliśmy 
również punkt szczepień do Starostwa. Był taki 
moment, że punkt ten znajdował się na ulicy Kon-
stytucji 3 Maja, ale ze względu na duże zainteresowa-
nie szczepieniami doszliśmy razem z prezesem szpitala 
do wniosku, że udostępnimy salę sesyjną Starostwa 
by poprawić warunki w jakich czekali chętni do 
szczepień. W efekcie tych działań w powiecie 
międzyrzeckim już wykonano prawie 73 000 szczepień 
(dane na dzień 16 listopada br.) z czego blisko jedna 
trzecia została wykonana w punkcie zorganizowanym 
przez Powiat Międzyrzecki oraz Szpital Powiatowy.

Zadania inwestycyjne w dużej części już wy-
mieniłam, ale zależy mi jeszcze na jednej rzeczy: 
Żebyśmy się uchronili jak najlepiej przed kolejnymi 
falami zachorowań. Wszyscy chcemy powrotu do 
normalności, instytucji działających bez reżimu 
sanitarnego, urzędów, do których można wejść bez 
konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Po-
wiat zrobił wiele by ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa. Mamy powiatowy punkt szczepień, mobilne 
punkty szczepień, zaopatrujemy jednostki w środki 
ochrony bezpośredniej, reagujemy na wzrosty 
zachorowani będąc w ciągłym kontakcie z Wojewo-
dą, służbami sanitarnymi oraz międzyrzeckim 
szpitalem, a sytuację stale monitoruje pełnomocnik 
Starosty ds. zarządzania kryzysowego. Może okazać 
się, że również w następnym roku to zadanie będzie 
jednym z ważniejszych. Stawiamy także na młodzież, 
na szeroko pojętą oświatę. Będziemy nadal inwesto-
wać w naszych uczniów, w ich rozwój, w doposaża-
nie pracowni i warsztatów bo to ci młodzi ludzie są 
przyszłością nas wszystkich. Planujemy również 
opracować dokumentację, a następnie wybudować 
boisko przy Międzyrzeckim Liceum Ogólno-
kształcącym. Przygotowaliśmy również dokumentac-
je na przebudowę dwóch dróg - ul. Marcinkowskiego 
w Międzyrzeczu oraz drogi Łagowiec-Brójce i obecnie 
czekamy na rozpatrzenie złożonych wniosków 
o do�nansowanie. Nadal będziemy realizować wspól-
ne inwestycje drogowe z gminami w ramach progra-
mu 50/50 polegającego na do�nansowaniu ze środ-
ków powiatu i gmin. Ważnym obszarem jest także 
ochrona zdrowia w związku z czym zaplanowaliśmy 
dokapitalizowanie międzyrzeckiego szpitala kwotą 
1 mln zł. Na szczęście pandemia nie pokrzyżowała nam 

planów związanych z prowadzeniem inwestycji 
w powiecie. Zakończyliśmy remont obiektów Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Międzyrzeczu, który kosztował ponad 11 mln zł. 
Wybudowaliśmy drugi budynek domu dziecka 
w Skwierzynie, a trzeci jest w trakcie budowy. 
Wyremontowaliśmy most w Żółwinie i Bledzewie. 
Zakończyliśmy rozbudowę Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego.  Przeprowadziliśmy inwestycje 
w infrastrukturę drogową, np. chodnik w Kursku, 
w Janowie i planujemy kolejne.            .

Zakończone i kolejne inwestycje w powiecie   .

Największe obciążenie budżetu powiatu?      .

Oczywiście, były nagrody. Nie wyobrażam sobie by 
mogło ich nie być. Biorąc pod uwagę zaangażowanie 
naszych pracowników socjalnych mogę powiedzieć, 
że jestem dumna, że mamy w naszych jednostkach tak 
oddane swojej pracy osoby - empatyczne, skłonne do 
poświęceń, często ryzykujące własnym zdrowiem 
i życiem by zagwarantować opiekę i pomoc najbar-
dziej potrzebującym. Zresztą dałam temu również 
wyraz podczas II Galii z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego zorganizowanej przez Powiat Między-
rzecki 19 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Przytocznej. Wszyscy też pamiętamy sytuację gdy 
pomimo ogromnego ryzyka pracownicy DPS 58 
w Rokitnie wykazali niezwykłą postawę i pozostali 
ze swoimi podopiecznymi - reportaż na ten temat, 
obiegł cały kraj.              .         .         .         .

Ten rok był trudny pod 
względem pandemii, to 
p r a w d a .  W  p o w i e c i e 
służby są zaangażowane 
w pomoc podczas ko-
lejnych fal zachorowań, ale 

również pomiędzy okresami gdy wzrasta liczba 
chorych trzymamy rękę na pulsie będąc w stałym 
kontakcie z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej 
i szkół, ze służbami mundurowymi, wojskiem, 
dyrektorem szpitala międzyrzeckiego, Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i jednostkami 
powiatowymi. Mamy zabezpieczone środki ochrony 
indywidualnej, które udostępniamy jednostkom 
zgłaszającym zapotrzebowanie. 

Niezmiernie ważne jest też pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na zaplanowane inwestycje. Powiat 
działa w tym zakresie niezmiernie sprawnie, 
otrzymujemy zarówno środki unijne jak i rządowe, 
co z kolei pozwala nam na uruchamianie za-
planowanych inwestycji i realizowanie przyjętej 
strategii rozwoju. To właśnie najważniejsze zadania, 
poza inwestycjami, które czekają nas w nadchodzą-
cym roku. 

Podsumowując mijający już 2021 rok i korzystając 
z okazji chciałabym również życzyć Wszystkim Pań-
stwu aby nadchodzące Święta Bożego Narodze-
nia przyniosły  nie tylko wiele radości lecz również 
re�eksji dotyczących minionego czasu i planów na 
nadchodzący Nowy Rok. Niech święta, a także rok 
2022 upłynie Państwu w spokoju i zdrowiu. Życzę 
Wszystkim mieszkańcom Powiatu by nigdy nie 
zabrakło im ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był 
pełen niezapomnianych chwil.              .

Dzień pracownika socjalnego i nagrody

To oczywiście nie koniec inwestycji, które Powiat 
Międzyrzecki zamierza przeprowadzić w oświatę. 
W następnym roku zaplanowaliśmy na kwotę ponad 
1,1  mln zł  remont pomieszczeń w budynku 
międzyrzeckiego sanepidu gdzie przeniesiona zosta-
nie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Chcę by 
pomieszczenia były nowoczesne, by budynek został 
wyposażony w windę, co ułatwi dostęp i zlikwiduje 
kolejną barierę architektoniczną dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Inwestując, zawsze robimy to 
z zamysłem by mieszkańcy mieli łatwiej, by szybciej 
mogli skorzystać z usług jednostek powiatowych, 
by ułatwić im załatwianie spraw i polepszyć dostęp 
do szeroko pojętej administracji samorządowej. 
Wprowadziliśmy cyfryzację w zakresie części usług 
związanych z obsługą spraw mieszkańców i planuje-
my dalej iść w tym kierunku. Już dzisiaj wydział geo-
dezji oferuje szereg e-usług i możliwość załatwie-
nia spraw w domu, przez internet co znacznie 
przyspiesza i upraszcza procedowanie konkretnych 
spraw. W następnym roku planujemy nadal posze-
rzać wachlarz usług dostępnych przez platformę 
Geoportal, co spowoduje skrócenie oczekiwanie na 
zmiany dokonywane w rejestrze nieruchomości oraz 
w ewidencji - konsekwentnie cyfryzujemy urząd. 
Zobowiązaliśmy się do remontu sali gimnastycznej w 
Technikum nr 1 przy ulicy Libelta. Dokonamy remontu 
elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy - który 
od dawna „straszy” swoim wyglądem. Ponadto mamy 
zamiar rozpocząć zapowiedzianą powiatową część 
inwestycji dotyczącej obwodnicy Trzciela, którą 
postrzegam jako strategiczną ze względu na popra-
wę infrastruktury drogowej poprzez połączenie węzła 
Autostrady A2 z drogą krajową 92 oraz z drogami 
gminnymi i powiatowymi. Poprawi to potencjał 
rozwojowy i komunikację w przyległych gminach. 
Dodatkowym efektem będzie m.in. zmniejszenie emi-
sji hałasu, redukcja zanieczyszczenia środowiska oraz 
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To 
przedsięwzięcie na ponad 30 milionów złotych, któ-
re przyniesie korzyści całemu Powiatowi Mię-
dzyrzeckiemu. Planujemy także budowę parkingu na 
terenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przy budynku 
karczmy, co pozwoli na wzrost, i tak rekordowej 
w tym roku, liczby turystów, którzy odwiedzili zamek.

W sprawie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego z różnych stron pojawiały się głosy, 
że remont nie uda się w założonym przez nas wymiarze. 
Dzisiaj nawet ci, którzy wówczas sceptycznie pod-
chodzili do tego przedsięwzięcia mówią, że wy-
remontowana  szkoła robi ogromne wrażenie. Udało 
się i mam osobistą satysfakcję, że ta kadencja sa-
morządu powiatowego zostawia kolejnym pokole-
niom szkołę budowlaną i ekonomik, w których 
młodzież może uczyć się w godnych warunkach. 
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W rozmowie ze Starosta Międzyrzeckim Agnieszką Olender
Pandemia, a mijający trudny rok
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Opłatkowe spotkanie burmistrza z sołtysami 
  Świąteczne i noworoczne ży-

czenia, podziękowania za dotychcza-
sową pracę i zaangażowanie w rozwój 
wsi oraz tradycyjny opłatek - tak wy-
glądało przed-świąteczne spotkanie 
burmistrza i jego zastępców z sołtysami 
z gminy Międzyrzecz.

Opłatkowe spotkanie rozpoczęła 
sołtys Kaławy Małgorzata Obst-
Gralewska, która kieruje kołem soł-
tysów z gminy Międzyrzecz. Złożyła 
życzenia koleżankom i kolegom oraz 
podziękowała im za pracę na rzecz 
lokalnych społeczności. Spokojnych i 
rodzinnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszystkiego najlepszego w nad-
chodzącym 2022 roku życzył sołtysom 

także burmistrz Remigiusz Lorenz, 
któremu w czasie wigilijnego spotkania 
towarzyszyli zastępcy - Agnieszka 
Śnieg i Tomasz Markiewicz. 

Pandemia dotyka nas, nasze rodziny
i znajomych. Rzecz w tym, żebyśmy byli 
silni oraz odpowiedzialni wobec siebie 
i innych. Życzę Wam, aby zdrowie Was nie 
opuszczało, uśmiech nie schodził Wam 
z twarzy, a codzienne życie przynosiło 
jak najwięcej satysfakcji - mówił R. Lorenz. 

- Niech zdrowie otacza Was, człon-
ków Waszych rodzin i przyjaciół. Niech 
nadchodzące święta dadzą Wam wyt-
chnienie i spokój, niech pozwolą odpo-
cząć i odetchnąć od codziennych pro-
blemów.  

 Nikodem ur. 24.11.2021 r. 
Syn Aleksandry i Artura. 

Zamieszkały w Strzelcach Krajeńskich

 Zuzanna ur. 29.11.2021 r. 
Córka Magdaleny i Andrzeja. 
Zamieszkała w Międzyrzeczu

 Dominika ur. 23.11.2021 r. 
Córka Oksany i Serchija. 
Zamieszkała w Gorzowie

Wiktoria ur. 30.11.2021 r. 
Córka Pauliny i Marcina. 
Zamieszkała w Gorzowie

Nela ur. 1.12.2021 r. 
Córka Wiolety i Macieja. 

Zamieszkała w Bobowicku

Jasiu ur. 4.12.2021 r. 
Syn Żanety i Patryka. 

Zamieszkały w Przytocznej
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Pogodnych Świąt Pogodnych Świąt 

Bożego Narodzenia Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w 2022 r. oraz pomyślności w 2022 r. 

naszym klientom naszym klientom 

i czytelnikom i czytelnikom 

życzy załoga życzy załoga 

Hurtowni PBT Hurtowni PBT 

w Międzyrzeczuw Międzyrzeczu

Pogodnych Świąt 

Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w 2022 r. 

naszym klientom 

i czytelnikom 

życzy załoga 

Hurtowni PBT 

w Międzyrzeczu

Oby ten nowy rok przyniósł tak oczekiwaną poprawę tuacji Oby ten nowy rok przyniósł tak oczekiwaną poprawę tuacji 
i normalność, za którą wszyscy tęsknimy. i normalność, za którą wszyscy tęsknimy. 

Pamiętajmy, aby w tym niepewnym dla wszystkich czasie Pamiętajmy, aby w tym niepewnym dla wszystkich czasie 
przełać sobie uśmiechy wsparcia i zadbać o bezpieczeństwo przełać sobie uśmiechy wsparcia i zadbać o bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, bo ono swoje i swoich bliskich. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, bo ono 
było i jest najważniejsze oraz siły, aby pokonać przeciwności było i jest najważniejsze oraz siły, aby pokonać przeciwności 

i budować przyszłość pełną nowych wyzwań, pomysłów i planów.i budować przyszłość pełną nowych wyzwań, pomysłów i planów.

Oby ten nowy rok przyniósł tak oczekiwaną poprawę tuacji 
i normalność, za którą wszyscy tęsknimy. 

Pamiętajmy, aby w tym niepewnym dla wszystkich czasie 
przełać sobie uśmiechy wsparcia i zadbać o bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, bo ono 
było i jest najważniejsze oraz siły, aby pokonać przeciwności 

i budować przyszłość pełną nowych wyzwań, pomysłów i planów.

Zbliża się ten specjalny czas w roku, kiedy rozpoczęliśmy Zbliża się ten specjalny czas w roku, kiedy rozpoczęliśmy 
już świąteczne przygowania i szykujemy się już świąteczne przygowania i szykujemy się 

do przywitania Nowego 2022 Roku, czas refleksji, do przywitania Nowego 2022 Roku, czas refleksji, 
czas podsumowań i planów na przyszłość, czas podsumowań i planów na przyszłość, 

Wszystkim Państwu składamy życzenia pełnych miłości, Wszystkim Państwu składamy życzenia pełnych miłości, 
pomyślności i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia! pomyślności i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia! 

Niech te święta, pomimo wszystkich trudności i przeszkód, Niech te święta, pomimo wszystkich trudności i przeszkód, 
z którymi musimy się aktualnie zmagać, upłyną w ciepłej, z którymi musimy się aktualnie zmagać, upłyną w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, a kolejny 2022 rok niech będzie  rodzinnej atmosferze, a kolejny 2022 rok niech będzie  
czasem spokoju, samych dobrych chwil oraz realizacji czasem spokoju, samych dobrych chwil oraz realizacji 

marzeń osobistych i biznesowych. marzeń osobistych i biznesowych. 

Zbliża się ten specjalny czas w roku, kiedy rozpoczęliśmy 
już świąteczne przygowania i szykujemy się 

do przywitania Nowego 2022 Roku, czas refleksji, 
czas podsumowań i planów na przyszłość, 

Wszystkim Państwu składamy życzenia pełnych miłości, 
pomyślności i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia! 

Niech te święta, pomimo wszystkich trudności i przeszkód, 
z którymi musimy się aktualnie zmagać, upłyną w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, a kolejny 2022 rok niech będzie  
czasem spokoju, samych dobrych chwil oraz realizacji 

marzeń osobistych i biznesowych. 

  
Christianapol Meble PolskaChristianapol Meble Polska

 
Christianapol Meble Polska

Wesołych Świąt 

i  Szczęśliwego 

Nowego  2022 Roku

Szanownym 

Czytelnikom 

i Reklamodawcom 

życzy Zespół Redakcyjny 

Przekroju Lokalnego
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Warto 
brać

przykład
Prezes niemieckiego klubu KSC ASAHI 

S p re m b e r g  -  Co n ny  S c h e r z b e r g  w r a z 
z grupą rodziców przygotowała bogaty pro-
gram poza halą sportową. Zwiedziliśmy 
wspaniałe miasto z przepięknym parkiem 
miejskim na wzgórzu z zachowaną Wieżą 
Bismarcka, cmentarzem poległych żołnierzy 
radzieckich, starymi miejscowymi grobami, 
pomnikiem upamiętniającym o�ary obozu 
śmieci z czasów III Rzeszy oraz tarasem wi-
dokowym na stare miasto i zamek. Spacer 
po zabytkowych uliczkach zwieńczony został 
pokazem kata na miejskim rynku przez za-
wodników, za co zebrali brawa od prze-
chodniów. Wyjazd autokarem do elektrowni 
Czarna Pompa oraz na wiatę widokową miej-
scowej odkrywki kopalni węgla brunatnego 
zrobił wielkie wrażenie. Ale chyba największą 
atrakcją była możliwość wejścia na platformę 
widokową zawieszoną na strzelistych schodach 
niczym wyrzutnia rakiet. Steinitzer Treppe, po 

łużycku Šćeńcańske schody, wszak byliśmy na 
historycznych Łużycach. Na szczycie trochę 
bujało… ale widok odkrywki w promieniach 
zachodzącego słońca rekompensował trudy.

Wieczorna kolacja i lulu. Wszyscy na hali 
sportowej. Były oczywiście tradycyjne nocne 
rozmowy dorosłych, wszak wszyscy się znają 
z racji wzajemnych kontaktów od paru lat. 
Dla siebie na miejsce do spania w śpiworze na 
katamaranie wybrałem bramkę do gry w piłkę 
ręczną. Spałem już w różnych miejscach, w 
bramce po raz pierwszy. ...               ...........

Gdy walki zakończono, medale, dyplomy
i nagrody zostały rozdane przyszedł czas 
pożegnań i powrotu. Ze strony polskiej pod 
nieobecność prezesa k lubu Sebastiana 
Końcownika (został wybrany do Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Karate Tra-
dycyjnego) naszą stronę reprezentował 
Bartłomiej Malinowski, wiceprezes, będący 
jednocześnie tłumaczem. ... ...             ........

Spotkanie odbyło się w ramach projek-
tu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Na macie 
walczyło 60 młodych zawodników z Polski 
i Niemiec w różnych kategoriach wiekowych. 
Zadziorność w walce tych najmniejszych była 
super. Gospodarze zapewnili sędziego głów-
nego, Polacy - sędziów na czterech rogach ma-
ty. Rywalizowano w konkurencjach: kata (po-
kaz umiejętności technicznych, tzw. walka z 

cieniem) oraz kumite czyli walka.          .W okresie ograniczeń pandemicznych 
są w naszym województwie organizacje, któ-
re potra�ą działać, nawet na forum między-
narodowym i to wcale nie w systemie on-line. 
Już kiedyś pisałem o żarski klubie Karate 
Kontra. Klubie skupiającym w swych szeregach 
dzieci i młodzież. Ponieważ od kilku lat 
współpracują ze swym odpowiednikiem 
w Spremberg (Niemcy) uczestniczyli właśnie 
tej miejscowości w międzynarodowym tur-
nieju karate w dniach 5-7 listopada. Ponieważ 
byłem zaproszony, trudno nie było wyko-
rzystać takiej okazji. ..           ............

Tekst i fot. Lech Malinowski

Tekst niech da trochę do myślenia dla miejscowych prezesów różnych stowarzyszeń sportowych. Umiejętność działania nawet 
w obecnym okresie na forum międzynarodowym jest wyznacznikiem aktywności. Chcieć to móc zwykło się mawiać.

Ograniczanie się tylko do „własnego ogródka” jest samo w sobie tylko przetrwaniem. 
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Wyniki: Dziewczęta 25 m styl dowolny, klasa I: 
1. Nadia  Kwiatkowska (SP-1), 2. Helena Strzelczyk 
(SP-2), 3. Alicja Jednorowicz (SP-1); klasa II: 1. Milena 
Żeno (SP-1), 2. Kinga Ziarkowska (SP-2); klasa III: 
1. Hanna Sztukiecka, 2. Bella Miszczak (obie SP-1); 
klasa IV: 1. Lena Sokołowska, 2. Pola Miszczak (obie 
SP-1). 25 m styl grzbietowy, klasa III: 1. Aleksandra 
Jóźwiak, 2. Eliza Kwiatkowska (obie SP-1); klasa IV: 
1. Małgorzata Banak, 2. Otylia Durkalec (obie SP-1). 
50 m styl dowolny, klasa V: 1. Nadia Rydzanicz, 
2. Iliana Mikołajska (obie SP-1); klasa VI: 1. Alicja 
Jednorowicz, 2. Milena Żeno (obie SP-1); klasa VII: 
1. Kalina Tymysek (SP-1). 50 m styl grzbietowy, klasa V: 
1. Jagoda Korzeniewska, 2. Maja Michalczak (obie 
SP-1); klasa VI: 1. Aleksandra 
Lewandowska ,  2.  Maja Wit-
kowska (obie SP-1). Zdecydo-
wany prymat pływaczek z SP-1.

1 grudnia na Pływalni Miejskiej Kasztelanka w 
Międzyrzeczu odbyły się „Mikołajowe Zawody 
Pływackie Szkół Podstawowych”. Udział wzięli 
uczniowie SP 1 i 2 z Międzyrzecza i SP z Kaławy. 
Na dystansach 25 i  50 m w stylu dowolnym 
i grzbietowym starowało 40 uczniów.          .

Wyniki: Chłopcy 25 m, styl 
dowolny, klasa I: 1. Jan Winnicki 
(SP-1); klasa II: 1. Dawid Kądziela, 
2. Feliks Strachowski (obaj SP-1); 
klasa III: 1. Maciej Krzywulski, 
2. Jan Jóźwiak (obaj SP-1); klasa IV: 
1. Marcin Pazgrat, 2. Marek 
Lewański (oboje SP-1), 3. Dawid 
Ziarkowski (SP-2); 25 m styl 
grzbietowy, klasa III:  1. Szymon 
Rybarczyk, 2. Oliwier Węgrowski 
(obaj SP-1); klasa IV: 1. Tymoteusz 

Górny, 2. Wojciech Chamarczuk (obaj SP-1). 50 m, 
styl dowolny, klasa V: 1. Michał Zep, 2. Wiktor Łagoda 
(obaj SP-1); klasa VI: 1. Wiktor Judek, 2. Aleksander 
Ernest (obaj SP-1), 3. Bartłomiej Zyża (Skwierzyna); 
klasa VII: 1. Patryk Klimczak, 2. Cyprian Siekanko 
(obaj SP Kaława); klasa VIII: 1. Wojciech Adamirowicz 
(SP-1). 50 m. styl grzbietowy, klasa V: 1. Robert 
Kaczmarek, 2. Gracjan Cieślak (oboje SP-1); klasa VI: 
1. Kacper Krajewski, 2. Filip Nir-Skibski (obaj SP-1), 
3. Wojciech Ginowicz (SP Kaława); klasa VII: 1. Igor 
Rudyk (SP-1), 2. Miłosz Pielach (SP Kaława), 3. Bartek 
Żyża (Skwierzyna); klasa VIII: 1. Bartosz Zuza, 
2. Aleksander Adamiec (obaj SP Kaława). Zdecy-
dowany prymat pływaków z SP-1.           .

Statuetki dla zwycięzców ufundowała �rma 
Grasshopper, dom i ogród ze Skwierzyny. Wręczał 
je Arkadiusz Żyła, menadżer sportowy MOSiW. 
Sędziowali pracownicy MOSiW. Nagłośnienie i opra-
wa muzyczna - Krzysztof Pawłowski.          .         .

Mikołajkowe Mikołajkowe Mikołajkowe 
PływaniePływaniePływanie

Red., fot. K. Pawłowski 
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Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza dzieci w wieku szkolnym 
(kl. IV-VIII) do udziału w konkursie na scenariusz komiksu o tematyce 
związanej z gospodarką odpadami. Celem konkursu jest wybranie 
najbardziej kreatywnej i pomysłowej pracy, która będzie uświadamiać 
czytelników o poprawnych zasadach gospodarki odpadami, pełnić 
funkcję informacyjno-edukacyjną w kwestii gospodarki odpadami 
i wzmacniać pozytywne działania na rzecz środowiska.                 .

Praca laureata zostanie opublikowana w wersji papierowej oraz 
profesjonalnie opracowana gra�ką, aby tworzyła wyjątkowy materiał 
edukacyjny. Dodatkowo praca będzie stanowić materiał promocyjny 
Związku podczas obchodów 25-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12. 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły zlokalizowanej 
w jednej z gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12, 
tj. gminy Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, miasta Kostrzyn nad 
Odrą, gminy Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno, Rzepin 
Słońsk, Sulęcin, Torzym i Witnica. Prace konkursowe wraz z wy-
maganymi załącznikami należy dostarczyć w formie elektronicznej 
do 12 stycznia 2022r. (I etap - szkolny/ 5 prac z jednej placówki). Do 4 
lutego potrwa praca Komisji Konkursowej w celu wybrania Laurea-
ta, oraz prac wyróżnionych (II etap). Praca Laureata zostanie opu-
blikowana a autor otrzyma nagrodę rzeczową - tablet gra�czny. Prace 
konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres: edukacja@czg12.pl  

Szczegółowe zasady udziału w konkursie opisane są w Re-
gulaminie konkursu “Segregacja jak z obrazka - tworzymy komiks” 
dostępnego na stronie www.czg12.pl/Edukacja/Konkursy2021.

KONKURS CZG-12 NA SCENARIUSZ KOMIKSU



Dziwna forma objęcia placówki bez przed-
stawienia już tam zatrudnionym. Nawet nikogo 
z miejscowej Gminnej Rady Narodowej nie było. 
Ze wspomnień Anny wynika, że wiedzieli tam 
o nowej kierowniczce przedszkola. Ostatecznie 
od zaplecza, czyli od zakrystii jak zwykło się 
mawiać, Anna weszła z mokrymi od łez oczami. 
Zastała tam intendentkę - Janinę Konieczną 

i kucharkę - Marię Konieczną oraz kilkanaścioro 
dzieci. Tychże niebawem przybyło, bowiem 
zaczął się okres żniw. Kilka sal na parterze było 
przedszkolem. 

- W miarę szybko ogarnęłam swoje „króles-
two”. Personel był życzliwy, a ja naładowana wie-
dzą pedagogiczną musiałam sprostać wielu spra-
wom, o których w szkole nie uczono, w tym 
o kierowaniu placówką. Z czego i jaki posiłek 
dla dzieci robić? Szybko z intendentką do GRN 
i kasa była. I dzieci przybyło. Razem około 30. Wiek 
od 3 do 6 lat. Wiadomo żniwa, więc maluchów 
do przedszkola. Bywało, że były i rodzeństwa. 
Starsze opiekowało się młodszym.             .

Koniec nauki w Liceum Pedagogicznym dla 
Wychowawczyń Przedszkoli zwiastował od-
poczynek wakacyjny. Z początkiem czerwca na 
ręce Anny Prycik przyszło pismo, adresowane na 
internat przez komisję szkoły, informujące o pod-
jęciu pracy po uzyskaniu świadectwa matu-
ralnego od 15 sierpnia w placówce podległej 
Inspektorowi Oświaty w Międzyrzeczu. Nic 
bardziej mylnego, bowiem pracę podjęła bardzo 
szybko.

- Kilka dni w domu spędziłam nieco pod-
niecona. Świadectwo dojrzałości jakże cenne 
w rodzinie i rodzinne rozmowy niedokończone, 
wszak bywałam tu tylko gościem raz w miesiącu 
i w wakacje. A działo się tutaj wiele, o czym szerzej 
przy okazji. 1 lipca 1961 r. zgłosiłam się w Mi-
ędzyrzeczu w celu podjęcia pracy. Tamże Inspektor 
Szkolny Edmund Byliński od razu wyznaczył 
mnie do przedszkola w Lutolu Suchym.           .

Zajęła się mną Alfreda Zajbert, inspektorka 
od przedszkoli. Zapakowała mnie do Syrenki 
i przywiozła do Lutola Suchego. - Tu Hanuś będzie 
twoja placówka, którą będziesz kierowała, 
wewnątrz jest personel, który ci wszystko wyjaś-
ni. Czemu zwróciła się do mnie Hanuś, wyjaśniło 
się wkrótce. Odjechała zostawiając mnie pod 
drzwiami samą. Ruszam klamkę, a tu zamknięte. 
Normalnie się popłakałam…               .

  - Przedszkole było dobrze wyposażone 
w sprzęt dydaktyczny jak i inny, na ówczesne cza-
sy. Był plac zabaw i ja jedna, kierowniczka i wy-
chowawczyni w jednej osobie. Stopień trudności 
w edukacji był zróżnicowany. Dzieci to żywe sre-
bro, więc trzeba było mieć oczy dookoła głowy. 
Pracowaliśmy od 9.00 do 14.00. W okresie żniw 
dzieci przebywały do 16.00. Wykorzystywałem 
audycje radiowe dla przedszkolaków, ale i nie-
bawem tego po konkretnych wskazówkach 
z Inspektoratu Oświaty zaniechałam. Czasami 
wieczorem, gdy wszystko było pozamykane sie-
dliśmy przy kawie, chyba Marago, w szklankach 
z koszyczkiem i zwyczajnie jak kobiety plotko-
waliśmy. Bywało, że odrobina cytrynówki też się 
znalazła. Proza życia.

- W pamięci utkwiła mi wycieczka dla przed-
szkolaków do Palmiarni w Poznaniu. Szok. 
Pełen autobus, dzieci i kilkunastu rodziców. 
Potem poznawanie cudownej egzotycznej 
przyrody. Palmy kokosowe, liście Wiktorii Kró-
lewskiej, czyli gigantyczne wodne talerze zdolne 
utrzymać dorosłe osoby na powierzchni wody
- to były rzeczy niezwykłe dla małych i dorosłych 
mieszkańców gromadzkiej wsi Lutol Suchy, dla 
mnie również.

- Pozyskałam sympatię rodziców dzieci, a te 
tuliły się do mnie jak do mamy. Bardzo ciepło 
wspominam panią Drągową, która miała 3 córki 
i gołębie serce. Trochę grałam na akordeonie 
w ramach edukacji. Było żywo i ciekawie. Nawet 
braliśmy udział w manifestacjach 1.majowych. 
Dzieci przyszłością narodu, hasło niby polityczne 
ale trafne. Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim 
i przy pomocy GRN organizowaliśmy Mikołaja. 
Chyba jednak był to Dziadek Mróz czy Gwiazdor, 
ot takie były czasy „środkowego Gomułki”. Ale były 
i paczki i występy i raz czy dwa nawet sędziwy 
dziadek zajechał pod przedszkole saniami. Ko-
nie przystrojone i dzwoneczki. To dopiero była 
radocha. Mile wspominam sekretarza GRN 
w Lutolu Suchym – Władysława Deca. Dusza 
człowiek.

- Nie zawsze jednak było radośnie w pracy. 
O ile wszelkie kontrole metodyczne zaliczałam 
wzorowo, to np. odnośnie wyżywienia bywa-
ło różnie. Inspektorka Bieniasz z Zielonej Góry 
pewnego razu zarzuciła mi, że nie wolno dzie-

ciom dawać w ramach podwieczorku czy przed 
obiadem herbatniki Petit Beurre. Słynne na cały 
świat maślane francuskie herbatniki, słodkie 
w sam raz, bardzo kruche - jej nie pasowały. 
Proszę upiec dzieciom drożdżowe ciasto, które 
jest zdecydowanie lepsze. Może jej sugestie 
były zamaskowaną formą walki ze zgniłym 
kapitalizmem na rzecz własnych zdrowych 
wypieków? Ale kto tam wówczas o tym myślał 
w Lutolu Suchym.              .           .

Wszelkie kontrole merytoryczne dotyczące 
pracy Anny były pozytywne. Stosunkowo szyb-
ko zrozumiała rolę kierownika placówki nie 
zaniedbując wychowania przedszkolnego. 
Ponieważ w Pszczewie potrzebna była już 
doświadczona nauczycielka przedszkolna po-
jawiła się szansa tak przejścia jak i własnego 
rozwoju pedagogicznego z czego Anna sko-
rzystała. 28 luty 1965 r. był ostatnim dniem jej 
pracy jako kierowniczki Przedszkola Pań-
stwowego w Lutolu Suchym. Właśnie w tym dniu 
przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego po-
darowała Annie akordeon 32.basowy, który ma 
do dziś. Był to dowód uznania Rodziców dla jej 
pracy w tej placówce oświatowej.           .

- Moje życie prywatne przypisane było do 
przedszkola. Miałam tam pokój nauczycielski 
skromnie wyposażony ale zabezpieczony w zew-
nętrzne okiennice. Panicznie bałam się miej-
scowych kawalerów, którzy dowiedziawszy się, że 
śpi tu sama młoda kobieta próbowali w stosunku 
do mnie tzw. końskich zalotów. Okiennice zam-
knięte dawały jakieś poczucie bezpieczeństwa. 
Czasami spała ze mną mała siostra Gieniusia za 
przyzwoleniem rodziców. Potem gdy nieco ok-
rzepłam nie było z tym problemów. Zresztą 
poznałam fajnych chłopców spoza wsi, w tym 
jeden przypadł mi do gustu, miał bowiem moto-
cykl Junak i często jeździliśmy w soboty na zaba-
wę do Międzyrzecza lub do mojej rodziny na 
kolonię Żólwin. Chyba od serialu Bonanza, który 
był hitem w telewizji przyjęła się nazwa Rancho 
w odniesieniu do rodzinnego domu.          .
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Życie spełnione mimo przeszkód (5)  

L. Malinowski

 Anna z siostrą Stenią i kolegami w Lutolu Suchym

Lutol Suchy 1962 r. 
w środku p. Konieczna - kucharka

W poznańskiej Palmiarni

Poznań Palmiarnia. Anna z bratem Michałem
 i przedszkolakiem Wargosiem



- Produkcja wina jest nieodłącznym elemen-
tem naszego folwarku - mówi Łukasz Robak. - 
Wystawiamy swoje produkty na licznych targach 
czy konkursach. Nie tylko na Ziemi Lubuskiej.

Kolejne Święto Młodego Wina za nami - mówi 
Żaneta Robak, współwłaścicielka wraz z mężem 
Łukaszem - Folwarku w Pszczewie. - Odbyło się 
ono 13 listopada. Tym razem gwiazdą wieczoru 
był znany aktor Zbigniew Zamachowski, który 
wieczór rozpoczął swoim recitalem. Śpiewał 
piosenki znanych wykonawców sam sobie 
akompaniując na gitarze, jak również wspomagał 
go grą na fortepianie - wybitny pianista Roman 
Hudaszek. Po recitalu odbyła się degustacja 
młodego wina z naszej winnicy. Chętnych, a było 
ich sporo, Łukasz oprowadzał po winiarni 
opowiadając o procesie produkcji. Nie mógł nie 
wspomnieć o tradycjach winiarskich regionu 
pszczewskiego, sięgających czasów biskupów 
poznańskich, którzy mieli tutaj swą świątynię 
i włości, na których uprawiano winorośl. Wieczór 
był w pełni udany.

 Konkurencja jest bardzo silna, więc każde 

wyróżnienie nas cieszy. Dwa z serwowanych 
młodych win (Johanniter Orange i Solaris) 
otrzymały wyróżnienia na V Lubuskim Święcie 
Młodego Wina w Ochli. Znamienne jest to, że 
jury surowo ocenia, a odbiorcy mogą i mają 
często inne zdanie i bardziej wysublimowany 
smak w odbiorze. Najświeższą informacją jest 
to, że nasze wina z tegorocznych zbiorów 
otrzymały certy�kat ekologiczny przyznawany 
przez jednostkę certy�kującą w Daleszycach. 
Odbudowaliśmy winiarskie tradycje pszczew-
skiego folwarku po 120 latach i jesteśmy z tego 
bardzo dumni. 

Święto Młodego Wina ma w Polsce swoją 
tradycję. U Państwa Robak degustowano białe 
wina: Solaris, Johanniter Orange i Souvenier Gris. 
Wszystkie z tegorocznych zbiorów winogron. 
W ramach spotkania gospodarze serwowali 
posiłek gorący, zimne zakąski oraz szeroki wybór 
słodkości własnej produkcji. Było zatem coś dla 
ducha i ciała. Recital znanego aktora, który w tym 
roku obchodził jubileusz 40.lecia pracy ar-
tystycznej i 60.lecie urodzin, był wydarzeniem 
dla licznie przybyłych. Wspomniany Z. Zama-
chowski znany jest jako aktor scen polskich, ale 
mało ludzi wie, że od najmłodszych lat świetnie 
gra na fortepianie, gitarze czy �ecie. Duża sala 
bankietowa obok starego folwarku idealnie 
nadaje się do takich prezentacji. Ponad 100 
uczestników recitalu czuło się tutaj swobodnie. 
Połącznie imprezy winiarskiej z występem ar-
tystów otwiera wiele możliwości tak promo-
cyjnych jak i kulturalnych. Jest to praktykowane w 
większych aglomeracjach. W Pszczewie było po 
raz pierwszy i zapewne nie ostatni. 

W powiecie międzyrzeckim Winnica Folwark 
Pszczew jest jedyną winnicą. W tym roku 
debiutem było wyprodukowanie różowego 
wina musującego zwanego Rosecco, które na 
tegorocznych targach ENOEXPO w Krakowie 
otrzymało srebrny medal. Właściciele folwarku i 
winnicy prowadzą również działalność gos-
podarczą w innych dziedzinach. Żaneta ukończyła 
politologię na Uniwersytecie Warszawskim, 
podyplomowe studia międzywydziałowe: Prawo, 
ekonomia i zarządzanie w działalności gos-
odarczej jak również zrobiła uprawnienia pe-
dagogiczne do nauki WOS i historii, a Łukasz 
ukończył Międzywydziałowe Indywidulane 
Studia Humanistyczne na UW broniąc pracę 
magisterską na Wydziale Prawa oraz nauki 
polityczne na Uni-
wersytecie  Hum-
bolda w Berlinie a 
także podyplomo-
wo enologię na Uni-
wersytecie Zielono-
górskim. Zatem ma 
k ierunkowe  wyk-
ształcenie jak naj-
bardziej z winiar-
stwem  z wiązane. 
A winnica jest częś-
cią Ekologicznego 
Gospodarstwa Rol-
nego w Pszczewie. 
Nie jest tajemnicą, 

że promując własne wyroby promują również 
miejscowość, która historycznie jest wielo-
kulturową. Polacy, Niemcy, Żydzi, po 1947 r. 
Łemkowie i inna napływowa ludność osadnicza 
są solą tej ziemi, a wielokulturowość od zawsze 
jest bazą rozwoju. I tak napływowa Rodzina 
Robak stworzyła miejsce, które jest jedną z wi-
zytówek naszego regionu.

Folwark Pszczew nie tylko kulturalnie

Lech Malinowski
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Wszystkim Klientom, 

Współpracownikom i Przyjaciołom

Folwark Pszczew życzy pełnych 

zdrowia, radości  i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2022 przyniesie 

Państwu realizację planów 

osobistych

i zawodowych.

Z podziękowaniami 

za zaufanie 

i współpracę

Żaneta i Łukasz Robak

Wraz z Pracownikami
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 Spoko, to tylko tytuł, a nie realne zagrożenie. Były ty-
tułowe pająki i skorpiony ale w zabezpieczonych terrariach 
w ramach wystawy (08-14 listopada), na która waliły tłumy dzie-
ci z rodzicami. Ci ostatni z różnym nastawieniem do egzo-
tycznych, żywych eksponatów.              .          .

  Ciceronem był sympatyczny Łukasz Zubrzyński
 - Prezentujemy 30 gatunków pajączków w tym Brązowa 
Wdowa, która w światowej klasy�kacji jadowitości jest na IV 
miejscu, gdzie Czarna Wdowa jest na VI pozycji. Zbiory należą 
do �rmy Araneus, działającej na rynku europejskim od ponad 20 
lat. Dotychczas zrobiliśmy ponad 160 wystaw w 18 krajach Euro-
py, gdzie nasze zbiory podziwiało prawie 4 mln zwiedzających. 
Każda nasza wystawa jest dopasowana do powierzchni 
wystawienniczej kontrahenta. Brązowa Wdowa jest w małym 
terrarium wewnątrz większego. Jest niebezpieczna to fakt, ale 
z racji jej małej wielkości łatwiej ja zobaczyć. Stała wystawę ma-
my w warszawskim Pałacu Kultury, gdzie jest nasza siedziba.

Hitem była o każdej pełnej godzinie możliwość 
potrzymania łagodnego pająka Ptasznika na dłoni i zrobienie 
sobie z nim zdjęcia. Ciekawostka jest fakt, że w terrarium nie 
mogą być tego typu dwa pająki, gdyż silniejszy pożre słab-
szego. Pająki w terrariach karmione są świerszczami.        .

Ponad 35 żywych okazów fascynowało, w tym szcze-
gólnie bardzo jadowity pająk - Czarna Wdowa. Zmieniające 
się kolory skorpionów w świetle UV było dla wielu zagadką.

Pająki i skorpiony w międzyrzeckiej bibliotece!

 L. Malinowski, fot. Natasza Dżeruk



- W ramach tego projektu szkoła zosta-
nie wyposażona w pomoce dydaktyczne 
i  narzędzia,  takie  jak  mobilna  tablica 
interaktywna z projektorem, rzutnik, dwa 
laptopy z systemem operacyjnym i office, 
radioodtwarzacze do zajęć z języków an-
gielskiego, niemieckiego i polskiego - wy-
licza burmistrz - Dotacja umożliwi nam za-
kup teleskopu zwierciadlanego Newtona oraz 
�szek, książek i innych pomocy do nauki języka 
polskiego. Projekt przewiduje także remont 
sal do zajęć wyrównawczych: malowanie 
ścian, su�tów i wymianę drzwi.

- Do kolejna dotacja dla naszej gminy w 
ostatnich miesiącach. Przeznaczymy ją na 
podniesienie wiedzy i kompetencji wśród 277 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
dostosowanie oferty szkolnej do potrzeb dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
i zdrowotnych - informuje R. Lorenz. - Celem 
projektu jest między innymi organizacja 
dodatkowych zajęć, dzięki którym uczniowie 
będą mogli  roz wijać kompetencje ma-
tematyczno-przyrodnicze,  umiejętności 
posługiwania się językami obcymi, w tym 
językiem polskim u dzieci cudzoziemców. 

Pieniądze z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego przeznaczone zostaną m.in. 
na organizację zajęć pozalekcyjnych w ko-
łach zainteresowań, dzięki którym ucznio-
wie będą mogli rozwijać swoje uzdolnienia 
i wiedzę.

  Dotację w wysokości 133 tys. 518 zł 
przyznał naszej gminie Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego. Podpisanie 
umowy odbyło się dziś w Szprotawie. Swoje 
podpisy złożyli po nią burmistrz Remigiusz 
Lorenz, skarbnik Kamila Anioł-Szymańska 
oraz wicemarszałek Łukasz Porycki.     .

 14 

Kupię 
motocykle:
Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, 

Komar,Jawa, 
SHL, Romet,
Junak, NSU 

i inne 

Tel.726-085-110

Nr 12(92)2021   grudzień   2021

Radna Maria Kijak zaznacza, że pomysł 

wybudowania kolumbarium pojawił się już 
przed kilkoma laty. Gmina wybudujemy dwa 
obiekty, w każdym z nich będą 54 miejsca na 
urny. Burmistrz zaznacza, że to dopiero pierwsza 
część inwestycji. - W projekcie przyszłoroczne-
o budżetu zabezpieczyliśmy pieniądze na roz-
budowę kolumbarium - dodaje R. Lorenz. .

W pobliżu zbiorowej mogiły pacjentów 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w zachodniej części cmentarza rozpoczęła się 
budowa kolumbarium. Mieszkańcy będą mogli 
składać w nim urny z prochami swoich bliskich. 
- Kremowanie zwłok jest coraz bardziej po-
pularne. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców. To pomysł 
radnych, zgłoszony przez Marię Kijak i Eugeniusza 
Sawińskiego. Poparła go cała Rada Miejska - 
mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.        .

Inwestycja zakończy się wiosną przyszłego 
roku. Mieszańcy będą mogli dojść do kolum-
barium nową ścieżką, której budowa powoli 
dobiega już końca. Została utwardzona i wy-
łożona kostką. - Za ścieżkę i kolumbarium za-
płacimy łącznie 550 tys. zł - zapowiada Sylwester 
Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji 
Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.  .

Na cmentarzu dobiega końca budowa ścieżki, 
która połączy centrum nekropoli z planowanym 
kolumbarium na urny z prochami zmarłych 
mieszkańców. 

Międzyrzecz z kolejną dotacją

Umowę podpisali m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz 
i skarbnik Kamila Anioł-Szymańska

Noworodki z naszej gminy otrzymują ufundowane 
przez władze miejskie. Jedną z najmłodszych mieszkanek  
naszej gminy jest Hania, która urodziła się 20 listopada 
br. Kilka dni później jej rodzice zameldowali córeczkę 
w Urzędzie Stanu Cywilnego i odebrali z rąk kierowniczki 
USC Izabeli Kępińskiej tzw. paczkę powitalną z wy-
prawką, w której znajdowała się m.in. koszulka i maskot-
ka, ale także karta do biblioteki i gadżety promocyjne 
gminy. - Podobne prezenty otrzymują wszystkie nowo-
rodki z naszej gminy - zapewnia I. Kępińska.     .

Małej Hani i wszystkim innym maluszkom życzymy 
wszystkiego najlepszego, a ich rodzicom radości z dzieci.  

Prezenty powitalne dla maluszków

Na cmentarzu wybudowane zostanie kolumbarium

Gmina dostała ponad 133 tys. zł na oświatę. Umowę na 
do�nansowanie z programu „Nowy Start” podpisali burmistrz 
Remigiusz Lorenz oraz skarbnik Kamila Anioł-Szymańska. 



W centrum Kurska zakończyła się bu-
dowa chodnika. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz zapowiada, że w projekcie budżetu 
na 2022 r. gmina zabezpieczyła 100 tys. 
zł na kolejny etap tej inwestycji.     .

Chodnik ma ponad 250 m. długości. 
Biegnie wzdłuż drogi powiatowej, dlatego 
inwestorem było starostwo. - Realizacja 
tej inwestycji była możliwa dzięki pomo-
cy �nansowej władz gminy dla powiatu. 
Serdecznie za to dziękuję radnym miejskim 
i burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi - 
podkreślał dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Szymon Prochera podczas ot-
warcia chodnika. 

Budowa chodnika wraz z opraco-
waniem projektu i  tzw. nadzorem 
budowlanym, kosztowała 150 tys. zł, 
z czego połowę wyłożył powiat, a dru-
gą gmina Międzyrzecz. - W projekcie 
budżetu na przyszły rok zabezpieczyliś-
my kolejne 100 tys. zł na rozbudowę 
chodnika w Kursku – zapowiadał R. 
Lorenz. 

Symboliczną wstęgę przecięli m.in. 
burmistrz Remigiusz Lorenz, wicestaro-
sta Zo�a Plewa, Szymon Prochera, rad-
ny miejski Arkadiusz Madzelan, wyko-

nawca Tomasz Klimczak, sołtys Julia 
Górna i Jadwiga Dziamska z Rady 
Sołeckiej. Jak zaznaczała wicestarosta 
Zo�a Plewa, dzięki wsparciu gmin 
z naszego powiatu starostwo realizuje 
wiele podobnych inwestycji drogowych. 
Dzięki temu programowi i dwustron-
nym porozumieniom nowych chod-
ników doczekali się w ostatnich latach 
m.in. mieszkańcy Kalska i Gorzycy. 

Dowodem uznania dla pracowników 
socjalnych były pąsowe róże i drobne upomin-
ki, wręczone im przez burmistrza i jego zas-
tępczynię. O dobry nastrój uczestników spot-
kania zadbał też DJ Grzegorz Szyszka, serwując 
z konsolety ich ulubione utwory muzyczne.    .

Kilka tysięcy mieszkań-
ców naszej gminy korzysta 
z  róż nyc h  fo r m  ws p a rc i a 
ze strony Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którego dyrekto-
rem jest Ewelina Niwald-
Brzuśnian, natomiast kilku-
dziesięciu niepełnospraw-
nych uczy się przydatnych 
w życiu umiejętności w Śro-
dowiskowym Domu Samo-
pomocy, kierowanym przez 
Katarzynę Nyczak-Walaszek. 

Obecnym na spotkaniu pracownikom OPS 
i ŚDS podziękowali także zastępczyni bur-
mistrza Agnieszka Śnieg i sekretarz Urzędu Miej-
skiego Łukasz Ruta. - Dziękujemy władzom 
gminy za wsparcie i pomoc w różnych sytua-
cjach - mówiły E. Niwald-Brzuśnian i K. Nyczak-
Walaszek.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy świę-
towali Dzień Pracownika Socjalnego. Za ogromne 
serca i trudną pracę na rzecz mieszkańców gminy 
podziękowali im burmistrz Remigiusz Lorenz, 
jego zastępczyni Agnieszka Śnieg i sekretarz 
Urzędu Miejskiego Łukasz Ruta. 

- Dziękuję Państwu za 
poświęcenie i zaangażowanie. 
Za wielkie serca i empatię, z któ-
rymi niesiecie pomoc znajdu-

jącym się w potrzebie osobom i rodzinom. Ro-
bicie to z wielkim profesjonalizmem i taktem - 
dziękował pracownikom tych placówek i ich 
kierownictwu burmistrz Remigiusz Lorenz 
podczas gminnych obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego. - Niech Wam zdrowie jak naj-
bardziej dopisuje, uśmiech nie schodzi z twarzy, 
a szczęście nigdy nie omija              .

Wcześniej burmistrz razem z kierowniczką 
ŚDS i dyrektorką OPS - na zaproszenie wojewody 
Władysława Dajczaka - wziął udział w wo-
jewódzkich obchodach tego święta w Gorzowie 
Wlkp, w których uczestniczyła także minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena 
Maląg. Z kolei jego zastępczyni i wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski 
reprezentowali władze gminy podczas po-
wiatowych obchodów Dnia Pracownika Soc-
jalnego w Przytocznej.         .        .        ..

Gminne obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Burmistrz Remigiusz Lorenz wręcza różę 
dyrektorce OPS Ewelinie Niwald-Brzuśnian (na drugim 
planie kierowniczka ŚDS Katarzyna Nyczak-Walaszek. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy świę-
towali Dzień Pracownika Socjalnego. Za ogrom-
ne serca i trudną pracę na rzecz mieszkańców 
gminy podziękowali im burmistrz Remigiusz 
Lorenz, jego zastępczyni Agnieszka Śnieg 
i sekretarz Urzędu Miejskiego Łukasz Ruta. 
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Co cieszy mieszkańców Kurska. Nowy chodnik!

Mieszkańcy gminy i nasi goście mogli 
poczuć magię zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia podczas Jarmar-
ku Mikołajowego, który odbył się 4 
i 5 grudnia na rynku wokół ratusza. 

W czasie dwudniowego jarmarku 
mieszkańcy Międzyrzecza i pobliskich 
miejscowości mogli kupić świąteczne 
ozdoby - bombki, stroiki, łańcuchy 
i adwentowe wieńce. Mieli spory wybór, 
gdyż swoje wyroby zaprezentowało 
aż 44 wystawców z całego kraju. Między 
innymi uczniowie i nauczyciele szkół 

podstawowych z Międzyrzecza i Ka-
ławy, dla których impreza była okazje 
do zaprezentowania swojej kreatyw-
ności oraz umiejętności kulinarnych 
i plastycznych. Przygotowane przez 
nich ozdoby i ciasta rozchodziły się jak 
przysłowiowe ciepłe bułeczki!     .

Ze względu na wprowadzone kilka 
dni wcześniej obostrzenia związane z 
pandemią koronawirusa COVID 19, 
organizatorzy jarmarku - Urząd Miejski
i Międzyrzecki Ośrodek Kultury - zostali 
zmuszeni oddzielić część artystyczną od 

handlowej. Dlatego zaplanowany 
wcześniej spektakl „Dieta Świętego 
Mikołaja” został przeniesiony do oś-
rodka kultury natomiast włączenie 
świątecznej iluminacji na ustawionej na 
rynku choince odbyło się bez artys-
tycznej oprawy. Oświetlenie włączył 
burmistrz Remigiusz Lorenz, który 
życzył mieszkańcom udanej zabawy 
oraz rodzinnych, spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia i Wszystkiego 
Najlepszego w nowym 2021 roku. 

Magia nadchodzących świąt na Jarmarku Mikołajkowym



Zbiórka krwi odbyła się na parkingu przy ul. Pięciu 
Świętych Braci Międzyrzeckich, na wysokości hali 
sportowo-widowiskowej i pływalni „Kasztelanka”. 
Jej organizatorami byli krwiodawcy z Wojskowego 
Klubu HDK PCK „Żołnierska Krew”, działającego przy 
stacjonującej w naszym mieście 17. Wielkopolskiej 
Brygadzie Zmechanizowanej. W organizacje i pro-
mocję wydarzenia włączyły się wojsko, policja i straż 
pożarna. 

Organizatorom pomogły �nansowo władze gmi-
ny i powiatu. - Chętnie wspieramy takie inicjatywy 
- zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz. - Gorąco 
dziękuję uczestnikom.                           .

Ponad 15 litrów krwi oddali uczestnicy akcji, 
która odbyła się 8 listopada, przy hali sportowo-
widowiskowej na os. Kasztelańskim. - Dziękuję 
wszystkim dawcom za ten dar życia - komentuje bur-
mistrz Remigiusz Lorenz.  

Mieszkańcy oddawali krew w przysto-
sowanym do tego autokarze z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Zielonej Górze. Zgłosiło się kilkadziesiąt 
osób, ale część odpadła ze względu na 
przebyte ostatnio infekcje, czy zażywanie 
leków. Zakwali�kowano 37 osób, które od-
dały łącznie 15,3 litrów bezcennego leku.   .

W namiocie międzyrzeckiego szpitala uczestnicy 
akcji mogli zaszczepić się przeciw COVID 19 oraz 

przeprowadzić badania pro�laktyczne. Czekały na 
nich także rozmaite gadżety przygotowane przez 
władze gminy i powiatu. M.in. czekolady od bur-
mistrza Międzyrzecza. Dodatkowymi atrakcjami były 
dla nich stoiska powiatu, gminy, policji i działające-
go przy 17. WBZ klubu wojskowego oraz prezenta-
cja sprzętu wojskowego, policyjnego i strażackiego.  

Prezes Zarządu Rejonowego Oddziału PCK 
w Międzyrzecza Ryszard Wojniusz i pre-
zes klubu „Żołnierska  Krew” zgodnie  pod-
kreślali, że krwi nie zastąpi żaden inny lek. - 
Ratuje zdrowie i życie potrzebujących. Krew warto 
oddawać, bo później się nam to odwzajemnia. 
Dziś oddajemy my, a być może kiedyś będziemy 
jej potrzebowali od kogoś innego.        .     .

Patriotyczna impreza odby-
ła się zgodnie z wojskowym 
ceremoniałem w asyście har-
cerzy i zuchów z Hufca ZHP 
Międzyrzecz oraz żołnierzy 
stacjonującej w naszym mie-
ście elitarnej 17. Wielkopol-
sk iej  Br ygady Zmechani-

zowanej jak również żołnierzy z jednostki w Skwie-
rzynie. Oprócz mieszkańców uczestniczyły w niej 
poczty sztandarowe instytucji i stowarzyszeń, przed-
stawiciele służb mundurowych - policji, straży po-
żarnej i służby więziennej, a także wojska na czele z 
dowódcą 17. WBZ gen. bryg. Dariuszem Kosowskim. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji 
Ojczyzny, odprawiona w najstarszej międzyrzeckiej 
świątyni, kościele pw. Św. Jana Chrzciciela. Po jej 
zakończeniu poczty sztandarowe i mieszkańcy 

przeszli na plac przed Pom-
nikiem Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, gdzie odbyła się 
główna część uroczystości. 

W czasie uroczystości wręczono sztandar dla 
Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Żołnierska Krew, działającego przy 17. WBZ. Z rąk 
Rodziców Chrzestnych odebrał go prezes klubu 
Mirosław Filipkiewicz. Wśród fundatorów były 
władze gminy Międzyrzecz, dlatego jeden z sym-
bolicznych ćwieków wbił w jego drzewce burmistrz 
Remigiusz Lorenz. Świadectwem dobrej współpracy 
gminy z wojskiem był fakt, że dowódca „siedemnastej” 
zaprosił samorządowca do ceremonii wręczenia 
awansów żołnierzom brygady.               .

Przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego 
odbyły się obchody Narodowego Święta Nie-
podległości. - Niech ten dzień będzie okazją do radości 
z odzyskania niepodległości przez nasz kraj w 1918 r. 
oraz dumy z bohaterskich dokonań naszych przodków
 - mówił burmistrz Remigiusz Lorenz.      .     .

Genezę święta przybliżył uczestnikom bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, który razem z zastępcami 
Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem - oraz 
delegacjami różnych instytucji i stowarzyszeń złożył 

kwiaty przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego. Wiązanki przed Pomnikiem złożyli m.in. 
przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych, 
jej zastępcy: Andrzej Chmielewski i Elżbieta 
Jarmolińska oraz radni Grzegorz Skrzek, Maria 
Kijak, Marek Cieloch, Zbigniew Smejlis i Edward 
Toczyński. 

Kolejną odsłoną uroczystości był apel poległych 
zakończony salwą honorową, a jej ostatnim akor-
dem de�lada żołnierzy i pocztów sztandarowych. 
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Święto radości i dumy: Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Międzyrzeczu

Mieszkańcy krwi nie żałowali 

Do oddawania krwi mieszkańców zachęcali m.in. wojskowi, Do oddawania krwi mieszkańców zachęcali m.in. wojskowi, 
strażacy, policjanci i samorządowcystrażacy, policjanci i samorządowcy
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Międzyrzecz dobry do życia

Ranking opracowali nie-
zależni eksperci, którzy wzięli 
pod przysłowiową lupę jakość 
życia w polskich gminach. 
Opierali się na 48 różnych 
wskaźnikach - m.in. budżetach 
gmin, dochodach mieszkań-
ców i inwestycjach, a nawet 
tak szczegółowych danych 
jak powierzchnia mieszkań, 
czy dostęp do sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Na 
232 miasta powiatowe Mię-
dzyrzecz zajął w tym zesta-

wieniu wysokie 37 miejsce 
oraz trzecie w woj. lubuskim - 
wyprzedzając m.in. Słubice, 
czy Nową Sól (za wyłącze-
niem miast na prawach po-
wiatu takich jak Gorzów Wlkp. 
i Zielona Góra, które były kla-
sy�kowane w odrębnej kate-
gorii). W kategorii ogólnej na 
2.477 gmin Międzyrzecz za-
jął 332 miejsce.            .

Ranking jest kolejną w os-
tatnich miesiącach laurką dla 
naszej gminy. W czerwcu Mię-
dzyrzecz został jedną z 38 
polskich gmin, wyróżnionych 
tytułem „Gmina z inicjatywą 
sprawności instytucjonalnej”. 
Autorami zestawienia byli na-
ukowcy z Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego badali 
funkcjonowanie polskich sa-
morządów. Pod lupę wzięli 
ponad 400 samorządów. 
M.in. Międzyrzecz, który - ja-
ko jedyna lubuska gmina - 
został zaliczony do grona 38 
�nalistów.

Międzyrzecz zajął trzecie 
miejsce wśród miast powia-
towych w woj. lubuskim w 
rankingu Serwisu Samorzą-
dowego PAP "Gmina dobra 
do życia".

Nasze miasto wyprzedziło 
m.in. Kołobrzeg, Busko Zdrój, 
czy Augustów, które są prze-
cież znanymi ośrodkami tu-
rystycznymi! - Stajemy się wzo-
rem dla innych. To zasługa nas 
wszystkich. Mieszkańców i rad-
nych, którym dziękuję za za-
angażowanie w rozwój miasta 

i gminy - komentuje burmistrz 
Remigiusz Lorenz.


