
Kilkuset mieszkańców uczciło 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uro-
czystości zakończyło złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy przed pomnikiem gen. Józefa 
Dowbora-Muśnickiego. - Dzień 11 listopada 
1918 r. jest jedną z najważniejszych dat w historii 
Polski - zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz.

- Oddajemy hołd boha-
terom niepodległej Rzeczy-
pospolitej. Tym wszystkim, 
którzy na przestrzeni wieków 
walczyli o wolność Polski - 
mówił R. Lorenz.

Uroczystość odbyła się w oprawie pocztów 
sztandarowych, harcerzy, strażackiej orkiestry 
oraz w asyście kompanii honorowej, wysta-
wionej przez stacjonującą w naszym mieście 
17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. 

Uczestników przywitał bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, 
który w swoim przemó-
wieniu zaznaczał, że to święto 
radości i dumy z bohaterskich 
dokonań naszych przodków. 

Po apelu poległych i od-
daniu przez żołnierzy salwy honorowej 
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń zło-
żyli kwiaty przed pomnikiem. Jako pierwsza 
złożyła je delegacja Urzędu Miejskiego 
burmistrz R. Lorenz oraz jego zastępcy 
Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz, 
a następnie radni Maria Kijak, Andrzej 
Chmielewski, Edward Toczyński, Marek 
Cieloch i Grzegorz Skrzek.

Uroczystość przed pomnikiem zakończyła 
de�lada, po której przedstawiciele władz 
miasta i wojska przeszli na Podzamcze, gdzie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pom-
nikiem gen. Józefa Dobwora-Muśnickiego, 
dowódcy Powstania Wielkopolskiego i jed-
nocześnie patrona międzyrzeckiej brygady. 

Gminne obchody Narodowego Święta Nie-
podległości rozpoczęło nabożeństwo w inten-
cji Ojczyzny, odprawione w najstarszej między-
rzeckiej świątyni, kościele pw. Św. Jana Chrzci-
ciela. Po zakończeniu mszy jej uczestnicy prze-
szli pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
pilotowani przez orkiestrę dętą Grochowa.
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Święta Niepodległości w Międzyrzeczu
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D.B., fot. Dominik Peszko
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Przy okazji Pariotów, to 
cyrk z ich przyjęciem od Nie-
miec pokazał jakich poli-
tycznych matołków mamy w 
rządzie.  Wyrzutnie są w 
systemie radarowym NATO, 
mają zatem jakieś tajne dla 
wroga zamontowane ele-
menty, no i wyszkoloną za-
łogę. Jednak nasi dzielni rzą-

dzący maniakalnie chcieli, 
aby  poszły  na  Ukrainę, 
pomimo kompetentnych 
wypowiedzi wojskowych. 
Nawet znany Prezes (Incel) 
powątpiewał jak dureń, czy 
załoga niemiecka potra� 
zestrzelić rosyjską rakietę. 
Ostatecznie system będzie 
bronił polskiego nieba na 
naszej ziemi.

Szczyt chamstwa i gó-
ralskiej muzyki podczas ot-
warcia tunelu, gdzie przed-
stawiciela UE nie dopusz-
czono do głosu.  Jednak 
głośno mówiono ile to rząd 
dał na budowę. Tunel do-
�nansowała UE kwotą blisko 

303,6 mln €, co było ponad 
połową całości. Chamstwo 
i kropka w wykonaniu Naj-
ważniejszych w kraju oglą-
danych podczas transmisji 
uroczystości.

Znany prezes wielbiony 
przez tłumy pislicji i wożący 
własny elektorat na swoje 
spotkania zaskakuje wypo-
wiedziami.  Ostatnio bez 
znajomości realiów służby 
zdrowie w kraju, czyli braku 
lekarzy-specjalistów, zarzu-  
cił im pogoń za kasą. Zarzuty 
czy pojawianie się kolej-
nych wrogów są bajkami 
z mchu i paproci, zero me-
rytoryki czyli ów przekaz o 
kant wiadomo czego potłuc. 
Jeden z posłów określił pr-
ezesa Incelem. Czyli oso-
bnikiem żyjącym w przy-
musowym celibacie i nie-

nawidzącym kobiet. Choć 
o�cjalnie jest wobec nie-
któr ych  wylewnie  szar-
mancki. Inne obwinia o da-
wanie w szyję czy wchodzi w 
sfery odmienności seksu-
alnych nawet u małolatów. I 
zawsze temu towarzyszy 
starczy rechot. Rechot Eu-
nucha jak niektórzy mówią. 
A grunt pali mu się pod 
nogami, choćby poprzez 
wewnętrzne spory.

Socjolodzy zgodnie mó-
wią, że przez ostatnie 7 lat 
całe jego otoczenie mówiło 
mu, a raczej “kadziło”, że jest 
genialny więc najwyraźniej 
przez to stracił samokontrolę. 
Po prostu był pierwszym, 
który uwierzył we własny 
geniusz. Tu wspomnę �lmik 
krążący w sieci, gdzie Prezes 
mówi – Mało jest ludzi na 
świecie, którzy są mądrzejsi 
ode mnie. O jego antynie-
mieckiej fobii już nie wspo-
minam. To taki Gomułka Bis.

Drugim (nic nie mogącym) 
krętaczem jest Pinokio. Nie 
ujawnia stanu rzeczywistego 
�nansów publicznych. Jest 
stale opluwany przez Zero i 
jego partyjkę ale publicznie 
go broni. Główne hasło – 
Łączą nas stołki i kasa. Pod-
hasło – Prezes tak kazał bo 
Zero ma haki .  Jakby nie 
patrzeć, to partyjni rządzący 
usiłują nam wmówić, że 
deszcz leje ale kałuż nie 
będzie.

O �nansowym awansie 
byłego prezesa TVPis do Ban-
ku Światowego nie wspo-
minam. Wszak polecił za 
niego Glapiński z NBP. Kurski 
bez doświadczenia ekono-
micznego jest politycznym 
nominantem. W tym kraju nic 
nas już nie dziwi. Zatem 
spokojnych Świąt i Pogody 
ducha w Nowym 2023 Roku.

Nawiedzionych polity-
kierów ci u nas dostatek. 
Marszałek Piłsudski mawiał -
Jesteśmy średniej wielkości 
państwem o średnim po-
tencjale. Mądrzy wiedzą jak z 
tym żyć, to pielęgnować i 
r o z b u d o w y w a ć .  J e d n a k 
głupcy się tym nudzą i są 
rozdarci pomiędzy marze-
niami o imperialnej wielkości 
a martyrologią samozagłady. 
My niestety mnożymy sobie 
wrogów i wydajemy więcej 
niż mamy. Szczególnie na 
zbrojenia. Za amerykańskie 
czołgi Abramsy zapłacimy 
ok. 5 mld $, na sprzedaż rząd 
USA już wyraził zgodę. Za 
czołgi i armatohaubice ko-
reańskie ile zapłacimy? Za 
samoloty bojowe Z USA i 
Korei Płd? Za amerykańskie 
Patrioty? Itp., itd. I niby skąd 
kasa? 

Koniec roku. Podsumo-
wania. Dla pamięci i re�eksji. 
W Święto Niepodległości nie 
słyszałem łopotu �ag pań-
stwowych na budynku jed-
nego urzędu gminnego w 
naszym powiecie. Nie sły-
szałem bo i wiatru nie było. 
Flag zresztą też nie było w 
uchwytach zamocowanych 
na ścianie... 

Polska europosłanka od 
“Zielonych” chce likwidacji 
barów mlecznych jak i dar-
mowego mleka dla ucz-   
niów. Z barów korzysta wie- 
lu, których na restauracje           
nie stać, a program “Szklanka 
Mleka” zastąpiono w 2009r. 
programem zachęcającym 
do jedzenia owoców i wa-
rzyw. Zatem jej wiedzę moż-
na określić z francuska – 
Żenuła. Ta sama osoba rok 
temu chciała wprowadzić 
delegalizację m.in. jeździec-
twa, bowiem ten sport wg 
niej jest eksploatacją zwie-
rzęcia. Czekam kiedy zażąda 
zakazu jedzenia roślin bo one 
czują i cierpią. 

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Przemyślenia Incela i nie tylko
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- Dziękuję wystawcom i osobom zaangażowanych w organizację jarmarku. Mieszkańcom 
zaś życzę radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego                        
w nadchodzącym 2023 roku - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.

Artystyczną odsłoną jarmarku były występy miejscowych zespołów i solistów. Serca 
mieszkańców skradły maluchy z przedszkoli i dzieci ze szkół podstawowych, a także 
kierowany przez Ewę Witkowska Międzyrzecki Chór Kameralny i soliści z ośrodka kultury.  
Występy prowadzili Hanna Barczewska i Kacper Knych. Zapraszali wykonawców, 
dodawali otuchy najmłodszym i obsypywali komplementami ich sceniczne uzdolnienia. 
Atrakcji było znacznie więcej. Uczestnicy chętnie robili sobie zdjęcia z krążącymi po rynku 
Mikołajami, a także przy choince oraz ramce z reniferami i napisem "Wesołych Świąt". 

Przed rozpoczęciem imprezy i włączeniem świątecznej iluminacji rynku mieszkańcy 
wysłuchali życzeń burmistrza Remigiusza Lorenza. – Życzę Państwu wszystkiego 
najlepszego, wspaniałej zabawy i co najważniejsze, rodzinnego świętowania – mówił 
burmistrz. W imprezie wzięło udział prawie 60 wystawców z całego kraju. Mieszkańcy 
mogli zakupić ozdoby świąteczne i wyroby rękodzielnicze oraz skosztować świątecz-             
nych potraw. M.in. pysznych pierogów, barszczu i słodkich wypieków, przygotowanych 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kaławy, Nietoperka i Świętego Wojciecha. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stroiki, świąteczne wieńce, bombki, łańcuchy                  
i ozdoby na stoiskach harcerzy z Hufca ZHP oraz 17. Drużyny Harcerskiej Wagabunda,                     
a także szkół podstawowych i przedszkoli. Jarmark miał też dobroczynną odsłonę.                   
Jego uczestnicy mogli pomóc w rehabilitacji walczącej z ciężką chorobą Amelki. 

Mieszkańcy Międzyrzecza i okolic mogli poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia podczas Jarmarku Mikołajkowego, który odbył się w Mikołajki, 6 grudnia,                
na rynku wokół ratusza. 

Świąteczne klimaty 
na Jarmarku Mikołajkowym

MORSOWANIE W JEZIORZE GŁĘBOKIE

Pozdrawiam serdecznie  Mors Zdzisław

Wspólna zabawa, kilkanaście osób, sprzyja 
dobrym humorom. Koedukacyjny skład mor-
sujących, w tym młodzież, dodaje każdemu 
otuchy i podtrzymuje dobre tradycje sportów 
zimowych. Śniegowy krajobraz nie zespół nam 
wspólnej zabawy. W planach wyjazd                
na XX Międzynarodowy Zlot Morsów    
do Mielna, który zaplanowany został               
9-12 lutego 2023 r. Gdy wspomnia-                
łem o tej propozycji, to aż zakwakały 
kaczki płynące obok. Chyba to dobry 
znak? Może ktoś zna powiedzenie, 

którym wita się morsujących? Proszę się po-
dzielić z nami tym powitaniem. Zapraszamy                            
w każdą niedzielę do wspólnego morsowania                    
o godz. 12.00.

Sezon na morsowanie w chłodnej wodzie od 
wielu tygodni jest otwarty. Z niedzielę na 
niedzielę przybywa sympatyków tego jesienno-
zimowo-wiosennego sportu. Morsowanie w 
chłodnej wodzie sprzyja organizmowi. Hartuje 
ciało i ducha. Śmiało można powiedzieć, że w 
zdrowym ciele – zdrowy duch. Samo wejście 
schodkami do wody już jest ekscytujące! Na samą 
myśl o wejściu do takiej zimnej wody, wielu 
osobom robi się po prostu ZIMNO! Tutaj niekiedy 
trzeba sporej odwagi, zwłaszcza wtedy, gdy np. 
woda jest zamarznięta i można moczyć się tylko w 
przeręblu. Za to morsujący mogą z dumą 
podziwiać zmarzluchów spacerujących po 
pomoście. A Morsy mają wielu sympatyków, 
którzy im kibicują i wspierają. Pomagają po 
w yjściu  z  chłodnej  wody.  20  l istopada 
temperatura wody wynosiła plus 8°C. Tydzień 
temu temperatura wody wynosiła 11°C. Dwa 

tygodnie temu 12,5°C. Kilka chłodnych nocy moc-
no obniżyło ciepło wody w jeziorze Głebokie.                   
Z tego faktu miłośnicy morsowania są bardzo 
zadowoleni! - Teraz dopiero zaczyna się praw- 
dziwe morsowanie. Takie zdanie po wyjściu                         
z wody powiedział jeden z Morsów. Hm, pot-
wierdzam tę wypowiedź. 



Dzień Niepodległości od lat ob�tuje w biegi w wielu ościennych bliższych czy dalszych miejscowościach, stąd widoczny był brak zawodniczek       
z klubu "Międzyrzeckich gazel". MOSiW jako główny organizator wspólnie z 17 WBZ, po raz kolejny potwierdzili profesjonalizm w prowadzeniu 
imprezy zabezpieczając nie tylko trasę ale również prowadzenie sekretariatu oraz punktu dla spragnionych gorących czy chłodnych napojów.

W II Małym Biegu Niepodległości na dystansie 400 m uczestniczyło łącznie ponad 70 dzieci i rodziców. Tutaj wiek był bez znaczenia. Bieg 
indywidualny, z opiekunami za rękę lub na rękach – ważne było uczestnictwo i oczywiście wręczony na mecie przez pracowników MOSiW 
pamiątkowy medal i dyplom. Gwoli kronikarskiego obowiązku odnotować należy udział w tym biegu burmistrza miasta z synem Ignacym. 

W biegu dorosłych wziął udział (jak zawsze) radny Zbigniew Mazurek, a na koronie stadionu dostrzegłem pasjonata sportów biegowych, piłki     
i tańca towarzyskiego – radnego Edwarda Toczyńskiego oraz Bogdana Czyża, znanego sportowca, byłego pedagoga i działacza lekkiej atletyki. 
Fundatorem pucharów, medali i nagród rzeczowych był Burmistrz Królewskiego Miasta Międzyrzecz i MOSiW.                  .
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Pierwszy z nich rozpoczął się na stadionie miejskim. Start 
poprzedzono uroczystym wciągnięciem �agi państwowej na masz 
(poczet �agowy wystawiła 17 WBZ z Międzyrzecza) i odegraniem 
hymnu Polski. 11 listopada jest dniem szczególnym w naszych sercach.

Główny sędzia zawodów Arkadiusz Żyła, strzałem z pistoletu dał 
sygnał do startu. Blisko 60 zawodników płci obojga ruszyło na trasę 
długości 5600 m, wiodącą ciągami spacerowymi i ulicami miasta. Trasę 
zabezpieczali funkcjonariusze policji, żołnierze 17 WBZ oraz druhowie 
z OSP jednostek gminy Międzyrzecz. Zabezpieczenie medyczne 
sprawował Rejonowy Sztab Ratownictwa Medycznego kierowany 
przez Mirosława Janza. Doskonałym spikerem obu biegów był znany 
działacz i biegacz – Krzysztof Kochan.

Wyniki w kategoriach wiekowych. Kobiety (kat.16-29): 1. 
Kornelia Szewczyk (25.33 Gorzów), 2. Natalia Fornalik (32.43 
Międzyrzecz), 3. Marta Hoszman-Kulisz (36.55 Świebodzin); kat. 30-
39: 1. Katarzyna Czechowska (27.35 Skwierzyna), 2. Paulina Janicka 
(27.56 Rokietnica), 3. Karolina Lenartowicz-Skrzydlewska (35.48 
Międzyrzecz); kat. 40-49: 1. Agnieszka Goczewska (30.11 Sulęcin), 2. 
Justyna Orłowska (35.15 Świebodzin); kat. 50: 1. Iwona Stachowiak 
(27.49 Świebodzin). 

Wyniki w kategorii Międzyrzeczanie. Kobiety: 1. Natalia 
Fornalik (32.44), 2. Karolina Lenartowicz-Skrzydlewska (35.52). 
Mężczyźni: 1. Marcin Antczak (20.10), 2. Tobiasz Żyła (20.30), 3. 
Krzysztof Sikorski (20.55).

Wyniki w kategoriach wiekowych. Mężczyźni (kat. 16-29): 1. 
Andrzej Piotrowski ( 22.11 Pszczew), 2. Tomasz Smykowski (27.30 
Sulechów), 3. Jan Kuczyński (27.34 Międzyrzecz); kat. 30-39: 1. Michał 
Kubik (22.40 Międzyrzecz), 2. Tomasz Serowniuk (23.24 Przytoczna), 
3. Mariusz Grybko (23.42 Międzyrzecz); kat. 40-49: 1. Krzysztof 
Sikorski (20.55 Międzyrzecz), 2. Sławomir Wiśniewski (22.26 
Drezdenko), 3. Marcin Ostrówka (24.53 Międzyrzecz); kat. 50-59: 1. 
Jacek Mleczak (25.24 Przytoczna). 2. Robert Szymkiewicz (25.30 
Międyrzecz), 3. Zbigniew Mazurek (25.50 Bobowicko); kat. 60-69: 1. 
Zbigniew Rosół (40.35 Międzyrzecz); kat. 70: 1. Bronisław Kalisz 
(40.35 Międzyrzecz).

Medale za zajęcie pierwszych miejsc w kategoriach oraz 
wylosowane przez "zwyczajowe sierotki" nagrody rzeczowe – wręczał 
Grzegorz Rydzanicz, dyrektor MOSiW w Międzyrzeczu.

Wyniki open. Mężczyźni – 1. Marcin Antczak (czas 20,10 
Międzyrzecz), 2. Tobiasz Żyła (20,30 Międzyrzecz), 3. Przemysław 
Smykowski (20,40 Sulechów). Kobiety – 1. Agnieszka Stachowiak 
(23,32 Świebodzin), 2. Urszula Woźniak (25.14 Koszanowo), 3. 
Katarzyna Tomczak (25.32 Sulechów). Puchary i medale wręczał 
Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.

VI Międzyrzecki Bieg Niepodległości i II Mały Bieg Niepodległości

Tekst Lech Malinowski, fot. autor i Krzysztof Pawłowski

Najlepsi w kat. 50-59

Najlepsi w kat. 30-39 Puchary i medale dla najszybszych

Medalowe panie

Burmistrz z synem w biegu dla dzieciZdobywca pierwszego miejsa

Najmłodsi ruszyli do bieguNajmłodsi ruszyli do bieguNajmłodsi ruszyli do biegu Dorośli na starcieDorośli na starcieDorośli na starcieNajszybsza zawodniczka bieguNajszybsza zawodniczka bieguNajszybsza zawodniczka biegu



Pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie 
pielęgnacji zieleni, jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie

i koszenie trawników, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę 
drzew, transport odpadów do PSZOK’u, zamiatanie i odśnieżanie 

chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu 
jest spółką Gminy Międzyrzecz. Zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym 

Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem Cmentarzy Komunalnych, 
Targowiska Miejskiego, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni 

miejskiej i utrzymaniem czystości.

Zapraszamy do współpracy!

ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz
tel. 531 290 914, biuro@pgk.miedzyrzecz.pl

www.pgkmiedzyrzecz.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
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Promowanie tego typu działań w pomocy społecz-             
nej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla                  
wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy                   
z człowiekiem lub rodziną. Uczestnicy spotkania obej-               
rzeli spektakl teatralny i skorzystali z niezwykle barwne-               
go i smacznego poczęstunku.

21.11.2022 r. m.in. ŚDS z Pszczewa uczestniczył                            
w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego zorgani-
zowanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki, który odbył                     
się w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Wyłoniono 
zwycięzców XXI edycji konkursu "Społecznik Roku"                            
w pomocy społecznej Województwa Lubuskiego.                           
W kategorii "Działania na rzecz środowiska lokalnego" 
zwyciężył Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

18.11.2022 r. Starostwo Powiatowe w Skwierzyńskim 
Ośrodku Kultury zorganizowało III Powiatową Galę z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego. Były wyróżnienia i życzenia dla 
wszystkich pracowników. Otrzymał je m.in. Marcin 
Iwanicki - kierowca i opiekun medyczny w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Pszczewie. Kierownik Domu 
Małgorzata Szcześniak otrzymała ryngraf dla ŚDS, słowa 
pochwały i życzenia na dalsze lata działalności.          .

WSPOMNIENIOWO... 

Zuzia ur. 16.11.2022 r. 
Córka Patrycji i Artura. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Maria ur. 18.11.2022 r. 
Córka Agaty i Dawida. 

Zamieszkała w Popowie

Czarek ur.21.11.2022 r. 
Syn Katarzyny i Piotra. 

Zamieszkały w Skwierzynia

Michalinka ur. 25.11.2022 r. 
Córka Pauli i Michała. 

Zamieszkała w Gorzowie

Miłosz ur. 30.11.2022 r. 
Syn Aleksandry i Wojciecha. 

Zamieszkały w Sokolej Dąbrowej

Helenka ur. 29.11.2022 r. 
Córka Iwony i Sylwestra. 
Zamieszkała w Nowej Wsi

(MS)



- Constantin jest młodym pięcioletnim wałachem. 
Aktualnie cały czas pracując z nim wzajemnie się 
doskonalimy. Stanowimy parę. Treningi 6 razy                        
w tygodniu zbliżają. Ja startuję w skokach przez 
przeszkody, choć są również inne dyscypliny. Ilość 
przeszkód zależy od parkuru i konkursu. Docho-                      
dzi jeszcze czas przejazdu i punktacja karna za 
strącenia czy nieposłuszeństwo konia.            .

Rodzice pszczewskiej amazonki zgodnie pod-
kreślają, że początki były trudne, a i obecne 
utrzymanie odpowiedniego poziomu nie jest łat- 
we. Zakup konia, wynajem stajni, opiekuna, opie-    
ka medyczna, wyżywienie, zakup przyczepy do 
transportu i codzienne dojazdy – to jednak 
kosztowna sprawa. Cieszy rozwój �zyczny córki, 
bowiem jak wspominali pierwsze upadki czy 
nieprzewidziane zachowanie się wierzchowca, to 
obawa o stan zdrowia córki były (i nadal są) na 
porządku dziennym. Wyjazdów jest sporo, bo i 
konkursów na terenie całej Polski jest dużo. 
Najczęściej  Wielkopolski i Dolnego Śląska ale i też 
nie wykluczamy wyjazdów za granicę.            .Koń z jeźdźcem stanowi parę, co zresztą pod-            

czas zawodów słychać - że wjeżdża para. Kask na 
głowie, frak i białe bryczesy - to standard wymaga-    
ny w stosunku do jeźdźca. A koń powinien błyszczeć 
a grzywę mieć zaplecioną.

Karolina Farat, sympatyczna uczennica 8 klasy 
SP im. M. Kopernika w Pszczewie, od kilku lat 
uprawia jeździectwo. W połowie października 
podczas Mistrzostw Lubuskiego Związku Jeź-
dzieckiego i Zawodów Regionalnych na hipodro-
mie WOSiR w Drzonkowie, w których brała udział, 
zdobyła licencję zawodniczą III stopnia. Sędzią 
głównym zawodów był Waldemar Pakulski.

- Mój Constantin czasami płata �gle, bo to prze-            
cież młodzian. To, że się płoszy jest jeszcze w jego  
wieku rzeczą normalną. Ale ja  i mój główny trener 
Jerzy Gontowiuk, pracujemy nad tym. Drugim 
trenerem jest Rinaldo Kiecoń z mojego klubu ZKS 
Drzonków, którego członkiem jestem od ponad roku. 
Jeżdżąc konno trudno nie zaliczyć "wyrzucenia                          
z siodła", przynajmniej na początku, co też przeżyłam 
wiele razy. Moim planem na najbliższy czas jest 
otrzymanie nominacji zawodnika kadry woje-
wódzkiej a marzeniem jest rozpoczęcie kariery w 
WKKW i w skokach przez przeszkody w wyższych 
konkursach bardziej prestiżowych np. w cavaliadzie.

- W planie mam dalszą naukę w jednym z zie-
lonogórskich liceum – mówi Karolina. - Ponieważ 
nadal pragnę uprawiać sport jeździecki, którym jes-
tem zainteresowana od 5-go roku życia, a uprawiam 
go intensywnie od trzech lat. W pobliskim Drzonko- 
wie jest klub do którego należę i co najważniejsze,               
tam w jednym z boksów w stajni stoi mój koń.

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego                       
to jedna z dyscyplin olimpijskich w jeździectwie. Jest 
najpełniejszym sprawdzianem wytrzymałości, 
poziomu wytrenowania i wszechstronności jeź-           
dźca oraz konia. Często nazywana jest Królową 
wszystkich dyscyplin jeździeckich. Zawodnik 

dyscypliny WKKW, musi się wykazać dużym doś- 
wiadczeniem we wszystkich dziedzinach jeź- 
dziectwa oraz doskonałą znajomością możliwości 
swojego konia. Od konia natomiast wymagany                
jest wysoki stopień wszechstronności, który wynika                    
z poddawania go profesjonalnemu i racjonalnemu 
treningowi.Ten rodzaj współzawodnictwa wywodzi 
się z tradycji wojskowej. Pierwszy raz rozegrano 
podobną do współczesnej formułę zawodów                     
w 1902 r. w Paryżu, od 1912 r. rozgrywana jest                  
jako dyscyplina olimpijska. Do 1924 r. udział w niej 
mogli brać tylko o�cerowie czynnej służby 
wojskowej. W 1956 r. do udziału w konkursach 
WKKW zostali dopuszczeni zawodnicy cywilni, a w 
1964 r. po raz pierwszy mogły wystartować kobiety.

Rodzice, Anna i Andrzej, podzielając wielką pasję 
swej jedynaczki, od lat codziennie jeżdżą z nią do 
Drzonkowa na treningi lub zawody. Aby talent córki 
się rozwijał - zakupili konia z początkiem tego roku

- Pogodzenie sportowej pasji z nauką jest cza-              
sami uciążliwe. Nauka w aucie też jest rozwiąza-              
niem. Lubię słuchać dobrej muzyki i czytać książki                   
z gatunku literackiego fantasy.            .

Przed Karoliną wiele do zrealizowania w tej 
dyscyplinie sportu. Życzymy postępów w dos-
konaleniu jazdy konnej i udanych galopów.

Organizatorem koncertu słowno-muzycznego 
10 listopada w sali pszczewskiego kina, było 
Stowarzyszenie Artystyczne “Składak", którego 
prezesem jest Magdalena Nowak. Zanim jednak 
artyści wystąpili na scenie, odbyły się warszta-                 
ty wokalne przygotowujące uczestników kon-
certu, które prowadził Paweł Marchewka. 
Dopasowanie emisji głosów, tonacje i wiele in-
nych wariantów artystycznego przekazu zostało 
umiejętnie dopasowane do całości.            . Koncert został zwieńczony wystąpieniami: 

Karoliny Korendy-Gojdź, zastępcę Wójta Gminy 
Pszczew i Haliny Banaszkiewicz, dyrektorki 
miejscowej SP oraz radnej Powiatu Między-
rzeckiego. Obie panie nawiązały do Święta 
Niepodległości. Mówiły o rzeczach oczywis-                   
tych i znanych ale w sposób niezwykle ciepły                         
i komunikatywny.Scenariusz koncertu przygotował Dominik 

Fryza, a występ prowadziła Agnieszka Skowron.
Na scenie, w różnych kon�guracjach, pojawiło 

się ponad 30 wykonawców, w zdecydowanej 
większości uczniowie, a także m.in. Mateusz 
Górski,  Weronika Robak,  Julia Knappe, 
Antonina Czelny, Jakub Stroiński, którym 
towarzyszyli muzycy: Domiki Fryza (klawisze), 
Dominik  Wilcz yńsk i  (perkusja) ,  Paweł 
Marchewka (gitara basowa) oraz grupa “Aqqlele".

Koncert, poprzedzony warsztatami, mógł od-
być się na właściwym poziomie dzięki wsparciu 
�nansowemu w wysokości 2 tys. zł otrzymanych               
z Powiatu Międzyrzeckiego.

W sumie artyści wystąpili 4 razy. Dwa spek-  
takle były dla uczniów miejscowej SP, otwarta                 
(dla licznie przybyłych widzów) próba general-                  
na i wieczorny koncert galowy. Tenże poprze-                
dziło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne 
odśpiewanie hymnu państwowego.            .
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Amazonka z Pszczewa

Tekst L. Malinowski, fot. archiwum A. A. Farat

Melodie Wolności

L. Malinowski



Motel & Bistro S3     Przy drodze S3 zjazd Międzyrzecz Północ
ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz

Telefon: 601 807 170 , e-mail: recepcja@motels3.pl 

Zapraszamy
- obiekt klimatyzowany
- sala konferencyjna (klimatyzacja, długie stoły, wygodne krzesła, sprzęt audiowizualny: 
   rzutnik, ekran, tablice, wystarczająca ilość gniazdek elektrycznych, barek kawowy)
- szybkie darmowe wi-� 
- osobne wyjście na teren zielony z drewnianymi altankami, ławkami i placem zabaw
- monitorowany parking
Organizujemy
- spotkania biznesowe,  przyjęcia rodzinne/komunie
Zapewniamy
- noclegi w klimatyzowanych pokojach z roletą zewnętrzną (w cenie śniadanie i zestaw 
                                                                                    powitalny: kawa, herbata, woda)

- smaczne domowe posiłki dla osób indywidualnych i zorganizowanych grup

www.motels3.pl
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To był ciężki rok, rok w którym 
doświadczyliśmy rzeczy różnych: pięknych, 

tych mam nadzieję w naszym życiu, i 
strasznych, dziejących się za naszą granicą. 

Ale dowiedzieliśmy się też wiele o sobie: 
że potrafimy być nadal zjednoczeni wokół 

bliźnich, ich tragedii i ich potrzeb, 
że jesteśmy narodem, który potrafi 

mówić jednym głosem. 
Oprócz więc zwyczajowych życzeń zdrowia, 

szczęścia i pomyślności z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, pragnęłabym życzyć nam 

wszystkim Polski z moich marzeń: coraz mniej 
podzielonej, silnej różnorodnością, 

zjednoczonej w tolerancji i przyjaznej wobec 
człowieka zamiast idei. Niech rok 2023 

rozkwitnie tym, co rozpoczęło się dzisiaj - 
zwyczajną, codzienną, ludzką dobrocią dla 

kogoś, kto stoi obok nas!
Krystyna Sibińska
poseł na Sejm RP
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kanistry i beczki
płyty gumowe

zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw



Młodzi radni poznali samorządowe abecadło 

O kompetencjach radnych opowiedziała ucz-
niom kierownik Biura Rady Sabina Miernik, 
natomiast o zadaniach realizowanych przez gminę 

i podlegające jej instytucje mówiły też obecne           
na spotkaniu kierowniczka Wydziału Spraw 
Społecznych w międzyrzeckim ratuszu Sylwia 
Najderek, dyrektorka Międzyrzeckiego Ośrodka 
Kultur y  Ewelina  Izydorczyk-Lew y  oraz 
dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty Izabella 
Korejwo.

Spotkanie w ratuszu było dla radnych mło-
dzieżowych lekcją samorządności. O zadaniach                   
i kompetencjach gminnych władz opowiedział                   
im m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. Rada 
Młodzieżowa jest organem doradczym miejskich 
władz. W jej skład wchodzą uczniowie wszystkich 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych                      
z naszej gminy. - Samorządy odpowiadają za                
wiele spraw. Od utrzymania szkół po opiekę 
społeczną, drogi i infrastrukturę budowlaną - mó- 
wił burmistrz.

Młodzi radni poznali też strukturę orga-
nizacyjną Urzędu Miejskiego. Odwiedzili jego 
poszczególne wydziały i zapoznali się pracą 
urzędników. Ich przewodniczką była sekretarz 
Urzędu Miejskiego Anna Sawka. – Możecie liczyć 
na nasze wsparcie – zapewniała młodzieżowych 
radnych.

Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej z burmistrzem Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej z burmistrzem 
Remigiuszem Loerenzem. Fot. Dominik PeszkoRemigiuszem Loerenzem. Fot. Dominik Peszko

Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej z burmistrzem 
Remigiuszem Loerenzem. Fot. Dominik Peszko
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Świadczenia ambulatoryjno-diagnostyczne w szpitalu międzyrzeckim



Medjugorje oczami pielgrzyma (2)
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Zjeżdżają tu pielgrzymki z całego świata. Doskonale prezentuje to m.in. 
najnowszy �lm dokumentalny na polskich ekranach, produkcji hiszpańskiej 
pt. Medjugorje. Wielu, którzy występują w �lmie, określa to miejsce 
"przedsionkiem nieba", które zmieniło ich życie.

- Przybywający do Medjugorje zostają urzeczeni najpierw aurą pokoju. 
Ludzie żyją tu innym rytmem. Na wszystko mają czas, choć przecież godziny                      
i minuty mijają niezmiennie. Tłumy ludzi, a żadnego pośpiechu, tłoku, 
zniecierpliwienia… Można odnieść wrażenie, że dotykasz wieczności...                            
Z późniejszych rozmów, które prowadziłem z innymi pielgrzymami wynikało, 
że przyciąga ich duch tego miejsca, które emanuje pokojem i harmonią – 
wszystkim nam tego trzeba.

- Niegdyś miejscowość była wioską z kościołem, gdzie posługę 
duszpasterską prowadzili zakonnicy. Miejscowy proboszcz 40 lat temu, po 
objawieniach Maryi - w czerwcu 1981 r., grupie nastolatków - był za 
upowszechnienie faktu objawień szykanowany przez ówczesne władze 
komunistycznej Jugosławii. Ale to już historia, choć historię tworzą również 
proste rzeczy. Właśnie ten spokój pielgrzymów jest jej częścią. Przemieszcza-
jący się między hotelami, pensjonatami, barami, kramami, sklepami z de-
wocjonaliami czyli współczesną infrastrukturą miejską pielgrzymi tworzą 
poprzez wielonarodowościowy gwar – istną Wieżą Babel.   

- Słusznie mawia kolejny wysłannik stolicy apostolskiej do tego miejsca, że Medjugorje, „konfesjonał świata". Spowiednicy siedzą rzędami na placu 
kościelnym, a przed nimi tabliczki z nazwą języka w jakim spowiadają. Same udzielanie Komunii św. jest nieco inne niż u nas. Tam księża, którzy konce-                
lebrują, wchodzą na plac i idą wzdłuż ławek. Generalnie ludzie klękają, rzadko ktoś stoi.            .            .            .            .            .

Msza św. wieczorna wg przekazu Radia Watykan, jest tłumaczona 
jednocześnie na 15 języków – także na język polski. Liturgię prowadzą 
wspólnie księża różnych narodowości. Nabożeństwo jest poprzedzone oraz 
zwieńczone odmówieniem całych części różańca.

- Poranki i wieczory październikowe były chłodne. W dzień temperatura 
dochodziła plus 26 stopni. Z naszego hotelu do tego miejsca było nie więcej niż 
100 m. Wieczorem z balkonu podziwialiśmy świątynię, a doskonałe 
nagłośnienie potęgowało nastrój. U nas, mówiąc kolokwialnie, ludzie zjedliby 
nas za tak silne nagłośnienie liturgii. Tam z tego wszyscy żyją, stąd inne, jakże 
przychylne nastawienie miejscowych. Nabożeństwa poranne są wewnątrz 
świątyni. Ale wieczorna Msza św. sprawowana jest codziennie na zewnątrz 
jakby w am�teatrze dokoła polowego ołtarza. Wielonarodowość pielgrzymów 
podczas odmawiania modlitwy różańcowej jest sama w sobie wielką siłą 
przekazu. Ja odmawiam Zdrowaś Mario po polsku, a dookoła to samo słyszę w 
innych językach. Ale to nie irytuje, wręcz musza do większego skupienia na 
słowach we własnym języku.. 

- Na miejscu można zakupić małe radyjka i ustawić częstotliwość na odbiór nabożeństwa w danym języku lub skorzystać ze starego typu komórki, co jest 
prawie nie możliwe, bo telefonia znacznie się rozwinęła. W języku polskim tłumaczem jest pani, która mieszka tu od 20 lat. Tu zawarła małżeństwo z Bośniakiem, 
założyła rodzinę i postanowiła służyć pielgrzymom. Kiedyś przybyła tu z pielgrzymką jak my. Była naszym Ciceronem po Medjugorje i kultowych wzgórzach.

Każdy z pielgrzymów na swój sposób dokonuje odkrycia fenomenu tego miejsca. Może to miejsce stanie się punktem zwrotnym w życiu?                       
Wg o�cjalnych doniesień Radia Watykan od chwili rozpoczęcia pielgrzymek do tego miejsca, odnotowano 800 powołań do stanu duchownego, 
związanych z Medjugorje...

Wrażenia pielgrzyma, uzupełnione wiedzą z różnych źródeł, spisał Lech Malinowski, fotogra�e autorstwa ks. Stanisława Klicha

Bazylika, ołtarz polowy i fragment am�teatru

Ołtarz polowy w am�teatrze Widok na bazylikę i am�teatr z balkonu pokoju hotelowego

 Konfesjonały obok bazyliki dla Chorwatów 
i Włochów dziwnie się kojarzące...  



W celach informacyjnych prosimy Pacjentów o udostępnianie swoich  
numerów telefonicznych. Prosimy również o informowanie Rejestracji                  
w przypadku rezygnacji z zaplanowanej wizyty u lekarza pod nume-                 
rem 95 7157500, 95 7157501, osobiście lub też drogą e'mail.            . Oto jak kształtują się kolejki oczekujących w poradniach spec-

jalistycznych. Najdłużej oczekuje się na planowe przyjęcia do: poradni 
endokrynologicznej - 141 dni; poradni ortopedycznej - 120 dni; poradni 
diabetologicznej - 132 dni; poradni laryngologicznej - 127dni. W 
pozostałych poradniach oczekuje się na przyjęcie około 1-2 miesięcy.                       
Na planowe badania endoskopowe pacjenci oczekują od 25 (gastroskopia) 
do 50 (kolonoskopia) dni, natomiast na tomogra�ę komputerową ok. 15 dni.

W poradni POZ przyjmowani są nie tylko pacjenci gminy Między-                   
rzecz, ale także ościennych gmin, powiatów i pogranicza województw 
lubuskiego, wielkopolskiego I zachodniopomorskiego.          .

W trosce o wysoki poziom udzielanych świadczeń, nasi specjaliści                    
w trybie ciągłym podnoszą swoje kwali�kacje, dbamy także o poprawę 
warunków miejsca. W najbliższym roku, mamy w planie rozpo-                      
częcie budowy i organizacji nowych gabinetów, które powinny być 
udostępnione w drugiej połowie 2023 roku.

Nad personelem: Małgorzatą Jakuboską, Wioletą Bernaś, Natalią                      
Brodzik, Anną Bogajną, Wandą Burdajewicz i Ewą Chmilewską -   pracu- 
jącym w Centralnej Rejestracji czuwa Izabela Trocer - pielęgniarka-
koordynator Poradni Specjalistycznych i Centralnej Rejestracji.       .

W budynku głównym Szpitala mieszczą się poradnie: chirurgiczna, 
ortopedyczna, urologiczna, ginekologiczna, onkologiczna, rehabilita-               
cyjna, leczenia bólu, alergologiczna, preluksacyjna, kardiologiczna i 
diabetologiczna.

W celu uniknięcia oczekiwania na przyjęcie, w kolejce do poradni 
specjalistycznych prosimy pacjentów o przychodzenie w wyznaczonych 
godzinach i przestrzeganiu zarezerwowanego numerka w obowiązującej 
kolejce. Wyznaczona godzina jest godziną orientacyjną i może ulec zmianie.

W celu zachowania reżimu sanitarnego prosimy przestrzegać odle- 
głości 1,5m–2m między pacjentami oraz dezynfekcję rąk w wyznaczonych 
do tego miejscach jak i o zakrywanie maseczkami ust  i nosa.            .

Naszym pacjentom oferujemy także świadczenia �zjoterapii ambu-
latoryjnej, na które oczekuje się około 32 dni.

W Szpitalu Międzyrzeckim, aby skorzystać z usług Poradni Spe-
cjalistycznych, należy zarejestrować się w Centralnej Rejestracji. Mieści się 
ona na poziomie niskiego parteru budynku szpitala. Rejestracji moż-                      
na dokonać osobiście lub telefonicznie. Usługi medyczne świadczone                       
są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-14.15. Rejestracji 
telefonicznej można dokonać pod numerem 95 7157500 lub 95 7157501                  
w dni robocze, w tych samych godzinach. Można też się zarejestrować przy 
pomocy e-skierowania, podając kod skierowania.              .

W budynku przy ul Konstytucji 24 (domek) mieszczą się poradnie : 
laryngologiczna, neurologiczna, psychologiczna.               .

W naszym Szpitalu wykonujemy z powodzeniem od wielu lat zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. W chwili obecnej, 
przy planowaniu przyjęcia na taki zabieg, czas oczekiwania został także 
znacząco skrócony. Oczekuje się około pół roku. Pacjentom po zabiegach 
operacyjnych endoprotezoplastyki oferujemy rehabilitację w naszym 
oddziale stacjonarnym, w okresie do 6 miesięcy po przebytym zabiegu. Na 
rehabilitację po leczeniu zachowawczym, czas oczekiwania około pół roku.

Do poradni specjalistycznych wymagane jest skierowanie od lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ lub lekarza specjalisty, które 
powinno zawierać: dane osobowe pacjenta, rozpoznanie jednostki 
chorobowej, dane lekarza kierującego, Regon jednostki kierującej, nu-               
mer umowy z NFZ i datę wystawienia skierowania.  .            .

Od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r., Szpital Międzyrzecki udzielił 
świadczenia medyczne w wymiarze:porady specjalistyczne - 21 625; 
kolonoskopie - 436; gastroskopie - 357; tomogra�a komputerowa                          
-  709;  hospitalizacje -  3901;  rehabilitacja stacjonarna -  153;                                               
SOR - 2 219; porody - 179. W laboratorium szpitalnym wykonano ok.                          
100 tys. laboratoryjnych badań diagnostycznych. W Nocnej i Świątecz-                      
nej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej POZ udzielono w tym samym                      
czasie: porady Lekarskie - 4 030; porady Pielęgniarskie - 430.      .

Brakuje nam lekarzy kardiologów, uzupełnienia kadry medycznej 
wymagają poradnie: okulistyczna i pulmonologiczna. Znaczącemu 
skróceniu uległy kolejki do lekarzy specjalistów, chociaż nadal 
jest to wielki problem, aby zapewnić dostępność do świadczeń na 

                              .miarę występujących potrzeb. 
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Świadczenia ambulatoryjno-
diagnostyczne w szpitalu 

międzyrzeckim

Opracowanie: Dorota Wrzosek i Izabela Trocel, fot. LM

NA	ŚWIĘTA	ODDAJ	-	NAPRAW	-	WYKORZYSTAJ	ZANIM	WYRZUCISZ!
Boże Narodzenie to niezwykły czas, w którym chcemy innym sprawić radość, dzielić się 

dobrem i okazywać miłość poprzez rodzinne spotkania. Jest to też czas re�eksji, jak święta 
wpływają na naszą planetę. Z raportu pn. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 
r." opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w 
Warszawie wynika, że mieszkaniec Polski wytwarza ok. 365,5 kg odpadów komunalnych, 
najwięcej w województwie małopolskim – 503 kg. Grudzień to miesiąc, w którym szczególnie 
zwiększona jest emisja CO2 i zwielokrotniona ilość wyrzucanych przez nas śmieci.  Z punktu 
ekologicznego to najbardziej marnotrawny i stresujący czas w roku.

Co możemy zrobić jako konsumenci? Możemy być bardziej odpowiedzialni. Warto 
naprawiać i używać jak najdłużej rzeczy/produkty, które już posiadamy. Korzystajmy z usług 
specjalistów, których niestety jest coraz mniej. Popularne w większych miastach stają się 
miejsca naprawy jak np. kawiarenki naprawcze. Zamiast wyrzucić możemy skorzystać z grup 
na portalach społecznościowych, podzielić się tym czego mamy za dużo lub oddać to co nam 
nie jest potrzebne (np. puste pudełka). Z powodzeniem w Polsce działają już jadłodzielnie, 

zniczodzielnie, a w okresie świąt powstają nowe punkty np. bombkodzielnie, w których można zostawić zbędne ozdoby świąteczne. Ekonomia 
współdzielenia polega na współużytkowaniu, współnabywaniu, a nawet współtworzeniu użytkowanych przedmiotów. Ten model gospodarczy można 
realizować na różne sposoby. Nabywając produkty indywidualnie przez grupę osób lub korzystając z wyspecjalizowanych punktów usługowych. W ekonomii 
współdzielenia ważny jest także jak najdłuższy czas używania produktów oraz możliwość ich naprawiania. Pamiętajmy, że prezenty nie muszą być 
materialne. W dobie szalejącego konsumpcjonizmu podarujmy najbliższym piękne wspomnienia, którymi dzielić się będziemy przez wiele lat.



Za trzy, góra cztery tygodnie 
mieszkańcy Żółwina przestaną 
narzekać na fatalny stan prze-
cinającej wieś drogi. Jej gruntowa 
nawierzchnia została już wyko-
rytowana, utwardzona i wyłożona 
kostką. Jezdnia ma pięć i pół metra 
szerokości. Będą ja oświetlać nowe 
lampy, a ostatnim etapem do-
biegającej już końca inwestyc-                  
j i  b ę d z i e  b u d o w a  c h o d n i k a                           
o szerokości dwóch metrów. Powstał też łącznik między budowanym odcinkiem                         
i drogą powiatową z Międzyrzecza przez Żółwin do Kuligowa i dalej do Pszczewa. 

Budowa gminnej drogi w Żół-
winie powoli zbliża się do końca. 
Przed Bożym Narodzeniem kie-
rowcy będą mogli przetestować                
jej nową nawierzchnię z betonowej 
kostki.

Prace prowadzi międzyrzecka �rma Brubet, która zrealizowała wiele podob-                   
nych inwestycji w naszym mieście i regionie. Ich �nał zaplanowano na drugą                    
połowę grudnia. Gmina zapłaci wykonawcy 1 mln. 290 tys. zł, ale z własnego bud-                
żetu wyłoży nieco ponad 500 tys. zł. Jak to możliwe?                 .            .

- Na realizację tej ważnej dla mieszkańców inwestycji gmina dostała 786 tys. zł                                
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - podkreśla burmistrz Remigiusz 
Lorenz. - Obecnie realizujemy w gminie kilka innych inwestycji drogowych. Wszystkie                      
za rządowe i unijne dotacje.            .             .            .            .

Wiosną przyszłego roku kierowcy przestaną 
narzekać na dziury w gruntowej nawierzchni ulicy 
Długiej, a piesi i rowerzyści będą mogli korzystać                  
z oświetlonych ścieżek. Droga została częściowo 
utwardzona kostką, a po jej obu stronach trwa 
budowa ścieżek dla pieszych i rowerzystów. - 
Odciąży ruch kołowy na ulicy Poznańskiej, a dla 
mieszkańców Obrzyc i osiedla nad Obrą będzie                       
w przyszłości drogą dojazdową do planowanej                 
przez nas wschodniej obwodnicy miasta z drugim 
mostem drogowym nad Obrą - mówi  burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

Gmina zapłaci wykonawcy 6 mln 875 tys. zł.                              
- Na realizację tego zadania dostaliśmy 2 mln. 555                
tys. zł z Funduszu Rozwoju Dróg - wylicza Sylwester 
Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji 
Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.

Budowa Długiej jest kolejną inwestycją drogo- 
wą, realizowaną w tym roku w naszej gminie. 
Obecnie dobiega końca budowa gminnej drogi                
w Żółwinie, a przed kilkoma tygodniami rozpo-               
częło się utwardzanie trzech ulic w zachodniej     
części miasta: Malczewskiego, Norwida i Ko-
nopnickiej. To nie koniec dobrych informacji dla 
mieszkańców. Gmina dostała ostatnio dotację na 

kompleksową modernizację ulicy Komisji Edukacji 
Narodowej. - Wszystkie inwestycje drogowe rea-
lizujemy dzięki rządowym i unijnym dotacjom - 
podkreśla burmistrz.

Dobiega końca budowa ulicy Długiej. Zostanie 
otwarta za kilka miesięcy. - To jedna z ponad 70 
inwestycji, realizowanych w tym roku w naszej gmi-         
nie - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.

Nowa droga łączy Obrzyce z ulicą Poznańską,             

ma ponad półtora kilometra długości. - W kolej-           
nym etapie planujemy poszerzyć i utwardzić jej 
odcinek od szpitala do drogi do Żółwina i Kuligowa - 
zapowiada R. Lorenz.
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23 listopada nastąpiło uroczyste przekaza-             
nie mikrobusa dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnch, na użytek Domu 
Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zaję 
ciowej w Międzyrzeczu. Zakup samochodu 
Toyota Verso Proace został s�nansowany ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu 
wyrównywania różnic między regionami III                  
w obszarze D" tzn. likwidacji barier tran-
sportowych oraz ze środków Powiatu Mię-
dzyrzeckiego. W uroczystości wzięli udział 
Andrzej Gonia dyrektor Oddziału lubuskiego 
PFRON, Zo�a Plewa Wicestarosta Powiatu 
Międzyrzeckiego, Anna Kwiecińska dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, 
przedstawicielki PCPR w Międzyrzeczu, Iwona 
Szwarc i Malwina Wrzołek a także uczestnicy         
WTZ i mieszkańcy DPS, dla których przezna-
czony jest nowy pojazd. Auto posłuży osobom              
z niepełnosprawnościami zamieszkałym na 

terenie naszego powiatu, które będą mogły 
dotrzeć na zajęcia terapeutyczne w Warszta-      
cie, a także zaspokoi potrzeby transportowe 
związane z funkcjonowaniem obydwu placówek.

 Samochód dla DPS i WTZ

Budowa nowej drogi na �niszu

- Obecnie realizujemy w gminie kilka innych inwestycji - Obecnie realizujemy w gminie kilka innych inwestycji 
drogowych. Wszystkie za rządowe i unijne dotacje. drogowych. Wszystkie za rządowe i unijne dotacje. 

Fot. Dominik PeszkoFot. Dominik Peszko

- Obecnie realizujemy w gminie kilka innych inwestycji 
drogowych. Wszystkie za rządowe i unijne dotacje. 

Fot. Dominik Peszko

Kostka zamiast dziur i kałuż
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To naprawdę coś szczególnego, że pomimo lat nie gaśnie w nas radość i entuzjazm , widzimy głęboki 
sens naszej pracy i rzeczywiste efekty, co bez wątpienia jest zasługą kierowniczki Katarzyny Nyczak-
Walaszek, która od samego początku jest dobrym duchem tej palcówki i pod jej skrzydłami wyrosła 
bardzo profesjonalna i zaangażowana kadra. Do zobaczenia za rok.

Minął kolejny rok. Za nami dawno już srebrny jubileusz, a przed nami niebawem jubileusz perłowy. 
To już 27 lat wspólnej pracy, treningów, zabawy, życia w naszej małej wspólnocie. Uczestnicy 
i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu świętowali swoją kolejną rocznicę. 
Spotkaliśmy się w restauracji Ma�a na wspólnym poczęstunku. Był obiad, tort, fajerwerki, życzenia sto lat 
i wiele ciepłych słów, wszyscy z dużym wzruszeniem wspominali minione lata. Uczestnicy przygotowali 
serię pytań do wszystkich, były kalambury i zagadki dużo śmiechu i radości. 

Jubileusz powstania  Środowiskowego Domu Samopomocy

JG

Podczas spotkania omówione zostały 
bieżące problemy lokalowe koła jak i plany 
oddziału z uwzględnieniem udziału człon-
ków pszczewskiego koła w jego realizacji. Wno-
szone w dyskusji uwagi były merytoryczne,                          
co świadczyło o życiowej rozwadze zebranych.                   
Jest w miejscowości nie wykorzystane obszerne 

pomieszczenie, ale wymaga niezbędnej mo-
dernizacji czyli konkretnej pomocy władz samo-
rządowych gminy, bo dotychczas koło "kątem" 
urzęduje w miejscowej "komunalce".

W Pszczewie, 24 listopada, odbyło się walne 
zebranie tamtejszego koła Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, któremu 
od lat przewodziła Teresa Koneczna. Praca koła, 
które skupia 36 członków, została przedstawiona 
w sprawozdaniu, zwieńczonym rezygnacją z 
funkcji dotychczasowej przewodniczącej koła.

Nowy skład zarządu koła: Gertruda 
Szewczuk -  przewodnicząca,  Teresa 
Koneczna - sekretarz, Katarzyna Gajewska, 
skarbnik.

W spotkaniu uczestniczył Jan Wiśniewski, 
prezes międzyrzeckiego oddziału PZERiI wraz 
z Iwoną Stachowiak, sekretarzem oddziału. 
Zgodnie ze statutem prowadzący zebranie pod-
dał pod głosowanie przedstawione propozycje 
nowego składu zarządu koła. Kandydatury 

zostały przyjęte przez 21 obecnych głosami 
"Za". 

Zmiany godne ze statutem

AW

Podziękowania za dar życia

Za wspieranie krwiodawców burmistrzowi Remigiuszowi Za wspieranie krwiodawców burmistrzowi Remigiuszowi 
Lorenzowi podziękował prezes oddziału PCK Ryszard Wojniusz.Lorenzowi podziękował prezes oddziału PCK Ryszard Wojniusz.

Za wspieranie krwiodawców burmistrzowi Remigiuszowi 
Lorenzowi podziękował prezes oddziału PCK Ryszard Wojniusz.

 Krwiodawców i gości przywitał prezes Ryszard 
Wojniusz, który razem z prezesem klubu HDK Żoł-
nierska Krew Mirosławem Filipkiewiczem wrę-           
czył resortowe odznaczenia kilkunastu krwio-
dawcom. Za wspieranie oddziału podziękował też 
burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi i radnemu 
Miejskiemu Zbigniewowi Smejlisowi, który jest 
honorowym krwiodawcą i prezesem klubu HDK 
działającego przy szkole rolniczej w Bobowicku.

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa od-
były się 25 października, w międzyrzeckiej restau- 

racji "Piastowska". Uczestniczyli w nich krwiodaw-              
cy z czterech klubów HDK - z Pszczewa, Bobowicka 
oraz klubów działających przy jednostkach woj-
skowych w Skwierzynie i Międzyrzeczu - zrzeszonych 
w Oddziale Rejonowym PCK Międzyrzeczu. 

Krwiodawcy z powiatu międzyrzeckiego świę-
towali Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. 
Kilkunastu z nich odebrało odznaczenia, a wszyscy 
wysłuchali gratulacji i podziękowań, złożonych                
m.in. przez burmistrza Remigiusza Lorenza.   - Dzieląc się własną krwią ratujecie zdrowie                    

i życie o�ar wypadków i osób chorych. Serdecznie             
Wam za to dziękuję w imieniu swoim i Mieszkańców 

Gminy Międzyrzecz – mówił R. Lorenz. 
 Honorowym dawcom krwi podziękowali także 

dowódca stacjonującej w naszym 17. Wielkopol-          
skiej Brygady Zmechanizowanej płk Sławomir 
Kocanowski oraz mieszkający w naszej gminie            
były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbroj-                 
nych gen. bryg. rez. Dr Mirosław Różański, który 
przed objęciem najważniejszego w Wojsku Pol-           
skim stanowiska dwukrotnie dowodził "siedemnastą". 
Gen. Różański był współzałożycielem wojskowego 
klubu HDK Żołnierska Krew i nadal jest honorowym 
krwiodawcą, za co podczas piątkowej uroczystości 
został uhonorowany jednym z odznaczeń.          .

- Trudno o lepszy przykład bezinteresownej dzia-
łalności na rzecz innych osób. Krwiodawcy zawsze 
mogą liczyć na wsparcie z mojej strony - zapewnia 
burmistrz R. Lorenz. 

Sala na ostatniej prostej

Roboty budowlane wkroczyły już w ostatni etap. 
Budynek w stanie surowym już stoi, teraz trwają 
prace wykończeniowe. Inwestycja budzi ogromne 
zainteresowanie mieszkańców

Sala jest obiektem, który powstaje w gmi-              
nie w ramach lokalnego programu rozbudowy 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. -  Zaczęliśmy 
od kompleksowego remontu stadionu, dzięki czemu 
teraz odbywają się na nim imprezy o charakterze 
ponadgminnym, a nawet krajowym. Przykładem 
niech będą rozegrane na jego bieżniach wiosną tego 
roku Mistrzostwa Polski w Biegu na 10.000 metrów. - 
informuje burmistrz. - Kolejnymi takimi inwestyc-
jami była budowa bieżni przy szkole podstawowej            
nr 6 i ostatnio także przy "trójce". 

Burmistrz podkreśla, że głównym celem pro-
gramu jest wzrost aktywności �zycznej miesz-
kańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez 
poprawę dostępności do obiektów sportowo-
rekreacyjnej. - Sport i czynny wypoczynek mają 
ogromy wpływ na naszą kondycję, a co za tym idzie, 
także i zdrowie - dodaje.

Obiekt otwarty zostanie w lutym przyszłego 
roku. Gmina zapłaci wykonawcy  6 mln. 155 tys. zł. - 
Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dota-              
cji w wysokości 1 miliona 800 tysięcy złotych, którą 
otrzymaliśmy z rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych - dodaje Sylwester Suchowski, który 
kieruje Wydziałem Realizacji  Inwestycji  w 
międzyrzeckim ratuszu.

Budowa sali sportowej z kuchnią i stołówką 
wkroczyła w ostatni już etap. Nowoczesny i 
przestronny obiekt powstaje przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi.. - Budynek 
w stanie surowym już stoi, teraz trwają prace 
wykończeniowe - informuje burmistrz Remigiusz 
Lorenz. - Będą z niej korzystać także uczniowie 
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz uczestnicy 
wydarzeń sportowych, odbywających się na sąsia-
dującym z tymi szkołami stadionie miejskim.



Po drogach naszego mię-
dzyrzeckiego powiatu często 
można spotkać jadącego na 
rowerze w biało czerwonych 
barwach kolarza, którym jest 
Tadeusz Jasionek. Miłośnicy 
rowerów w powiecie założyli 
portal “Szosa Międzyrzecz”, na 
którym to umawiają się na 
treningi i zawody z kolarzami 
z Międzyrzecza, Skwierzyny, 
Bledzewa, Przytocznej i oś-
ciennych miejscowości.

Do chwili naszej rozmowy (a jest połowa listopada 2022) Tadeusz prze-                
kręcił rowerem 12.500 km i wziął udział 51 wyścigach kolarskich odnosząc                   
wiele sukcesów w swojej kategorii wiekowej tzw.M-6. Czyli kolarzy po-
wyżej 60-tego roku życia.

Dla mego rozmówcy kolejnym re-
kordem życiowym ma być start w Tour 
de France amatorów, gdzie lista na 
2023 r. już jest zamknięta, a startuje 
tam zwykle ok. 25 tys. zawodników. 
Mówił, że zawsze marzył żeby obejrzeć    
ten największy wyścig na świecie z blis-           
ka, a jednym z etapów przejechać w 
peletonie amatorów. Wymieniając swoje 
sukcesy naliczył 18 zwycięstw i 23 miejsca 
na podium w 51 startach do tej pory.

- Rower to moja pasja                    
od lat i jazda sprawia mi wiele 

frajdy i daje wiele satysfakcji ponieważ bardzo często startuje także w wyścigach 
kolarskich i to nie tylko w kraju ale i na całym świecie - mówi Tadeusz Jasionek.
 - Rower pozwala mi czuć się znakomicie, utrzymywać stale dobrą wagę i kon-
dycję. A to pomaga w życiu i pracy. Działam w samorządzie i jestem rad-
nym Rady Powiatu w Międzyrzeczu i przede wszystkim społecznikiem. Pełni 
także funkcję wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów, które zaj-
muje się integracją kolarskich rodzin na terenie całej Wielkopolski i organizacją 
wyścigów rowerowych tzw. “od przedszkola do Opola” - dla wszystkich.

Ściga się głównie w wyścigach na 
szosie ale nie omieszka się sprawdzić                 
w wyścigach kolarstwa górskiego MTB              
czy też w wyścigach przełajowych.          .

Ostatnio, 18 i 20 listopada, ścigał się             
na Pucharze Świata w Turcji gdzie w jeź-
dzie indywidualnej na czas zajął 7 miejsce, 
a w wyścigu ze startu wspólnego był 6-ty.

Wyjaśnił szczegółowo co to są wyś-                  
cigi kategorii Masters. - Często wiele osób 
pyta czy to kategoria dla dziadków?                  
Otóż nie, zawodnicy chcący brać udział                
w zawodach rangi Pucharu Świata czy                  
też w samych Mistrzostwach Świata muszą 
mieć licencje zawodniczą jest to forma 
dowodu osobistego ze zdjęciem, w której             
to znajdują się wszystkie istotne dane o zawodniku oraz zgoda wydana na 
start w zawodach przez lekarza poradni sportowej. W wyścigach startują 
wszystkie kategorie wieku razem, począwszy od 18 lat wzwyż, każdy za-
wodnik oprócz numeru startowego ma zamontowany chip na podstawie 
którego zapisany czas na mecie klasy�kuje go do danej kat. wieku. Kategorie 
na tego typu zawodach są co 5 lat. Często zdarza się, że w wyścigach Masters 
startują także zawodowcy bowiem oni mają swoją kategorię.                 .

W 2023 r. w Poznaniu rozpocznie się 80.Tour de Pologne gdzie meta zostanie 
usytuowana na torze wyścigów samochodowych. Jest to o tyle istotne dla 
Tadeusza, że przed zakończeniem tego najdłuższego etapu narodowego Touru 
odbędzie się wyścig amatorów, gdzie Tadeusz od lat się ściga i odnosi tam sukcesy 
w swojej kat. wiekowej i jak nas zapewnia o ile mu zdrowie pozwoli to chce też 
wystartować.

Sezon na ostro zaczyna w lutym, gdzie to wspólnie ze swoją grupą ko-
larską JF Duet Goleniów udaje się do dalekiego i gorącego Dubaju gdzie                 
tylko przez błąd sędziów, którzy źle skierowali pierwszą uciekającą od                
peletonu grupę zawodników na niewłaściwą drogę i zajął 4 miejsce. Zajęte 
miejsce dało mu kwali�kację do udziału w Mistrzostwach Świata we Włoszech.                         
Do udziału w tych mistrzostwach kwali�kuje się 20% zawodników z danej                
kat. wiekowej, którzy ukończą wyścig, a tylko zawody rangi Pucharu Świata 
odbywające się na 5 -ciu kontynentach dają takie możliwości.            .

Ciekawostką kolejnego startu Tadeusza w Dubaju było to, że wyścig                  
ten został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, a to za sprawą 102 
narodowości, które wystartowały w tym wyścigu i jak dotychczas żadna                
masowa impreza sportowa nie zgromadziła tylu państw, choć ilościowo 
zawodników nie było aż tak wielu (ok. 2 ,5 tys).            .            .
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To była bardzo miła wizyta. 
W siedzibie władz miejskich 
gościliśmy dzieci z Przedszkola 
nr 1 „Pod Jarzębinką”. Nasi mali 
goście odwiedzili poszczególne 
wydziały ratusza, w tym również 

gabinet burmistrza Remigiusza 
Lorenza, gdzie każdy z nich 
miał okazję usiąść na fotelu 
samorządowca i poczuć się jak 
włodarz naszej gminy. Ich prze-
wodniczką była sekretarz Urzędu 

Miejskiego Anna Sawka, która 
opowiedziała małym gościom o 
zadaniach gminy, a na koniec 
wręczyła im łakocie i drobne 
upominki.

Przedszkolaki w Ratuszu

Wizytę w ratuszu dzieci zakończyły w sali narad.Wizytę w ratuszu dzieci zakończyły w sali narad.
Fot. Dominik Peszko Fot. Dominik Peszko 

Wizytę w ratuszu dzieci zakończyły w sali narad.
Fot. Dominik Peszko 

Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera znaj-
dujących się w trudnej sytuacji mieszkańców 
naszej gminy. Oprócz noclegowi dla bezdomnych 
i mieszkań chronionych podlega mu m.in. Dom 
Seniora, w którym 21 listopada pracownicy OPS 

obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego. Wysłu-
chali m.in. życzeń złożonych przez dyrektorkę 
placówki Ewelinę Niwald-Brzuśnian, jak również 
zastępczynię burmistrza Agnieszkę Śnieg, która 
w imieniu własnym i swojego szefa Remigiu-
sza Lorenza podziękowała im za jakże trudną i 
odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców. 

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada,  
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg spotkała 
się dziś z pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz w imieniu swoim i burmistrza 
Remigiusza Lorenza złożyła im gratulacje 
i podziękowania za poświęcenie i zaangażowa-
nie w niesienie pomocy potrzebującym osobom 
i rodzinom z naszej gminy.              . - To jest misja, a nie zwyczajna praca. Wypełnia-

cie ją z wielką empatią i wrażliwością na potrze-
by mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Serdecznie 
Wam dziękuję za poświęcenie, wielkie serca i 
zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym 
osobom i rodzinom - mówiła. - Niech każdy dzień 

daje Państwu satysfakcję z dobrze wypełnianych 
obowiązków i przynosi wdzięczność mieszkańców. 
Życzę Wam dalszych sukcesów zawodowych i 
spełnienia w życiu osobistym.             .

Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg (z prawej strony) Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg (z prawej strony) 
podziękowała m.in. dyrektorce OPS Ewelinie Niwald-Brzuśnian. podziękowała m.in. dyrektorce OPS Ewelinie Niwald-Brzuśnian. 

Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg (z prawej strony) 
podziękowała m.in. dyrektorce OPS Ewelinie Niwald-Brzuśnian. 

Kwiaty i podziękowania za wielkie 
serca i wsparcie dla potrzebujących

Tadeusz i jego pasja

Rozmawiał Lech Malinowski, fot. ze zbiorów prywatnych T.J.



- Strażacy nie tylko narażają zdrowie i życie 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, to bardzo 
aktywnie działają na rzecz swoich miejscowości. 
Gorąco Wam za to dziękuję – podsumował R. 
Lorenz. 

O planach na przyszłość mówił m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz. Podkreślał, że gmina otrzy-
mała ostatnio promesę na 450 tys. zł, które prze-
znaczone zostaną na remont remizy OSP w Mię-
dzyrzeczu-Obrzycach. Jednym z poruszonych 
przez samorządowca tematów był również nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wyszanowie.

Działalność jednostek straży ochotniczej w 
gminie Międzyrzecz była tematem ostatniego 
spotkania Zarządu Miejsko-Gminnego  ZOSP RP. - 
Strażacy są największą organizacją społeczną 
na terenach wiejskich - zaznaczał burmistrz, 

który jest prezesem gminnych struktur Ochot-
niczej Straży Pożarnej i zasiada w Prezydium 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP. 

Podczas spotkania zarządu strażacy omówili 
najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy. 
Np. przebieg i wyniki gminnych oraz powiato-
wych zawodów pożarniczych, czy zakup nowego 
wyposażenia dla wszystkich siedmiu jednos-
tek OSP z naszej gminy. To był szczególny rok 
dla strażaków z Kurska. Ich jednostka otrzyma-
ła Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz 
ufundowany przez mieszkańców i licznych 
przyjaciół sztandar. Złotym medalem uhono-
rowani zostali także ich koledzy i koleżanki z 
Kaławy, których ucieszył także pojazd, przekaza-

ny im przez Państwową Straż Pożarną oraz 
włączenie ich jednostki do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Uczniowie „dwójki” uczcili 
Narodowe Święto Niepodległości
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Patriotyczna uroczystość odbyła się 10 lis-
topada, przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Rozpoczęła się o godz. 11.11, co 
nawiązywało do daty odzyskania przez Polskę 
niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 2 zaczęli od odśpiewania hymnu Polski. Razem 
z nimi Mazurka Dąbrowskiego śpiewał bur-
mistrz Remigiusz Lorenz. 

Białe i czerwone goździki, �agi państwo-
we, wznoszące się ku niebu balony i Mazurek 
Dąbrowskiego - uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu uczcili 
Narodowe Święto Niepodległości.          .

- To była budująca, patriotyczna uroczystość 
oraz jednocześnie lekcja historii i patriotyzmu - 
komentuje R. Lorenz.

Uczniowie oddali hołd Ojcom Niepodległości 
składając przed pomnikiem białe i czerwone 
goździki, po czym wypuścili balony w naszych 
narodowych barwach. Przed ich frontem wartę 
pełnili harcerze z �agą państwową w rękach. 

Wartę przed pomnikiem pełnili harcerze, Wartę przed pomnikiem pełnili harcerze, 
którzy trzymali biało-czerwoną �agę.którzy trzymali biało-czerwoną �agę.

Wartę przed pomnikiem pełnili harcerze, 
którzy trzymali biało-czerwoną �agę.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jego wojewódzkim 
�nale wzięło udział pięć Kół Gospodyń Wiejskich 
z woj. lubuskiego. Niestety, do tego etapu nie 
zakwali�kowało się żadne z kół z naszej gminy, 
a nawet z powiatu. Na scenie wystąpił za to zes-
pół Nietoperzenie z Nietoperka – wspierany 
wokalnie przez uczennice szkoły rolniczej w 
Bobowicku, który skradł serca uczestnikom 
kulinarnych zmagań. Lokalnymi akcentami była 
też obecność burmistrza Remigiusza Lorenza, 

radnych miejskich Grzegorza Skrzeka i Marka 
Cielocha, leśników na czele z Nadleśniczym 
Jackiem Więckowskim oraz dopingującego 
śpiewaczkom sołtysa Nietoperka Grzegorza 
Górgurewicza. 

Po ogłoszeniu wyników goście z Warszawy, 
Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry podziękowali 
pracownikom i dyrektorowi Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku 
Danielowi Drzymale za pomoc w organizacji 
konkursu. Podziękowali także burmistrzowi 
Remigiuszowi Lorenzowi i wręczyli mu pamiątki, 
które samorządowiec przekazał następnie na-
szym śpiewaczkom z Nietoperka.             .

Bobowicko pod Międzyrzeczem było stolicą 
lubuskich specjałów kulinarnych. W szkole 
rolniczej odbył się wojewódzki �nał konkursu 
kulinarnego Bitwa Regionów. Organizatorzy 
podziękowali m.in. burmistrzowi Remigiuszowi 
Lorenzowi i zespołowi Nietoperzanie z Nie-
toperka.

Konkurs wygrały panie z koła Bystra Woda 
z Brzeźnicy za pyszne „postne gołąbki”. W na-
grodę koło otrzymało symboliczny czek na 5 tys. zł. 
oraz będzie reprezentować nasze województw 

na ogólnopolskim �nale konkursu. 

Burmistrz podkreślał, że impreza promuję 
naszą gminę w całym regionie, a nawet kraju. 
Zwłaszcza, że wzięło w niej udział wielu gości 
z Warszawy, Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. - m.in. 
była minister rodziny, obecnie zaś eurodeputo-
wana Ekżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski 
Władysław Dajczak. - Konkurs promuje nasze 
rolnictwo, regionalne potrawy i produkty oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich - mówiła E. Rafalska. 

To była przepyszna impreza!

Organizatorzy podziękowali m.in. Organizatorzy podziękowali m.in. 
burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi. burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi. 

Organizatorzy podziękowali m.in. 
burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi. 

Burmistrz Remigiusz Lorenz 
podziękował strażakom

- Mamy umowę ze spółką Węglo-
koks na dostawy węgla. Jego pierwsze 

partie tra�ły już do gminnego punktu. 
Przed rozpoczęciem sprzedaży mu-
sieliśmy zakupić wagę z certy�katem i 
przygotować skład – informuje bur-
mistrz Remigiusz Lorenz. 

Miasto zamówiło 450 ton opału, w 
dwóch turach po 225 ton każda. - Do 1 
grudnia w Urzędzie Miejskim w Mię-
dzyrzeczu złożono ponad 330 wnios-
ków o zakup paliwa stałego w ramach 
zakupu preferencyjnego -  dodaje 
burmistrz. 

- Węgiel posiada certy�kat. Jest do-
brej jakości, świetnie się pali - zape-
wniają pracownicy. - Jeśli ktoś nie ma 
własnego transportu, możemy podać 
numer telefonu �rmy zajmującej się 
przewozem. 

Węgiel sprzedawany jest po 2 tys. 
zł. za tonę. Do końca grudnia br. Miesz-
kańcy mogą zakupić do półtorej tony, 
a pozostałą część w przyszłym roku. 
Limit na rodzinę wynosi łącznie  3 tony 
do końca  kwietnia 2023 r.

Do gminnego punktu składowania 
węgla tra�ły już pierwsze partie tego 
opału. Węgiel sprzedawany jest po 2 
tys. zł za jedną tonę. Preferencyjną 

sprzedażą węgla dla mieszkańców 
gminy Międzyrzecz zajmuje się jed-
na z miejskich spółek - Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej, 
które znajduje się na terenie spółki 
PUBR przy ul. Reymonta 5. Jej pra-
cownicy informują telefonicznie  
mieszkańców, którzy złożyli wcześniej 
wnioski na zakup węgla na pre-
ferencyjnych warunkach, o terminie 
jego odbioru (nr tel. 531 687 357). 

W Międzyrzeczu ruszyła sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach 



Jednym z tematów spotkania była dalsza 
współpraca gminy z 17. WBZ. – Do tej pory 

układała się wręcz znakomicie. Żołnierze poma-
gają miastu w organizacji rozmaitych wydarzeń i 
chętnie w nich uczestniczą. Saperzy z naszej 
brygady wyremontowali przed kilkoma laty most 
na Paklicy, a kompania honorowa i przedstawi-
ciele dowództwa uświetniają swoją obecnością 
imprezy patriotyczne. Liczę, że te więzy zacieśnią 
się jeszcze pod nowym dowództwem - komen-
tuje burmistrz.

Burmistrz wziął także udział w o�cjalnym 
przekazaniu dowodzenia, które odbyło się 18 
listopada na placu apelowym jednostki. Podczas 
uroczystości poprzedni dowódca gen. bryg. Da-
riusz Kosowski wręczył R. Lorenzowi ryngraf z po-
dziękowaniami za dotychczasową współpracę.

Dalsza współpraca władz miasta z jednostką 
wojskową była jednym tematów, omawianych 
podczas spotkania burmistrza Remigiusza 

Lorenza z nowym dowódcą brygady płk. 
Sławomirem Kocanowskim. Samorządowiec 
wziął także udział w o�cjalnym przekazaniu 
dowodzenia, podczas którego poprzedni 
dowódca gen. bryg. Dariusz Kosowski 
wręczył mu ryngraf z podziękowaniami. 

Od 24 października stacjonującą w naszym 
mieście 17. Wielkopolską Brygadą Zme-
chanizowaną dowodzi płk Sławomir Koca-
nowski. Zastąpił na tym stanowisku gen. 
bryg. Dariusza Kosowskiego, który awansował 
na stanowisko szefa sztabu 16. Dywizji 
Zmechanizowanej. Burmistrz Remigiusz Lorenz 
złożył gratulacje nowego dowódczy podczas 
spotkania, które odbyło się ostatnio w ratu-
szu. Życzył o�cerowi kolejnych sukcesów 
zawodowych i podkreślał, że kierowana przez 
niego brygada jest nie tylko największym 
zakładem pracy w naszej gminie, ale także 
jednym z �larów lokalnej gospodarki i życia 
społecznego w Międzyrzeczu.

Nowy dowódca 17. WBZ jest absolwentem 
Wyższej Szkoły O�cerskiej Wojsk Zmecha-
nizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony 
Narodowej. Uczestniczył w misjach stabi-
lizacyjnych w Iraku i Afganistanie, ostatnio 
dowodzi ł  1 .  Podlask ą  Br ygadą  Obrony 
Terytorialnej. Prywatnie interesuje się piłką 
nożną, a słucha najczęściej muzyki rockowej.

Gmina zapłaciła wykonawcy 137 tys. 760 zł. Plac 
jest zwiastunem nadchodzących tam zmian. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że bunkry 
są największą atrakcją turystyczną całego regionu
i zapowiada dalszą rozbudowę infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej w Pniewie. 

Przy Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy otwarto 
nowy plac zabaw. Będą z niego korzystać dzieci 
z Pniewa, a także maluchy, które przyjeżdżają tam 
z rodzicami zwiedzać pobliskie bunkry. - Planuje-
my kolejne atrakcje dla mieszkańców i turys-
tów - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.          

Plac zabaw powstał między starą i nową 
siedzibą muzeum. Dzieci będą tam korzystać 
z kilku urządzeń. M.in. różnych huśtawek i tune-
lu. - Zamontowaliśmy tam ławeczki, kosz i ogro-
dziliśmy teren. Jesteśmy po odbiorze, dlatego dzieci 
mogą już z niego korzystać - mówi Sylwester 
Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji 

Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu. 

- Planujemy tam kolejne atrakcje, zwłaszcza 
dla dzieci i pań, które przyjeżdżają z mężami do 
muzeum, ale nie są zbyt zainteresowane zwie-
dzaniem naszych bunkrów. Musimy stworzyć dla 
nich alternatywę, żeby mogły spędzić dwie, trzy 
godziny na zabawie, kiedy ich mężowi penetrują 

podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - 
mówi R. Lorenz. 
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Burmistrz zaznacza, że budowa kanalizacji 
sanitarnej w Międzyrzeczu-Wybudowanie jest 
jedną z kilku proekologicznych inwestycji, 
realizowanych w tym roku w gminie Międzyrzecz. 
Przed kilkoma tygodniami oddano do użytku 
kanalizację w Kęszycy, a niebawem gmina ogłosi 
przetarg na kolejny etap tego zadania, czyli 
wybudowanie sieci sanitarnej w Nietoperku. 
Listę uzupełnia kompleksowa modernizacja 
oczyszczalni ścieków we wsi Święty Wojciech, na 
którą gmina dostała rekordową dotację w 
wysokości 41,5 miliona złotych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyrzeczu-
Wybudowanie wkroczyła już w kolejny etap. - To 
kolejna inwestycja, której celem jest ochrona 
środowiska oraz poprawa jakości życia naszych 
mieszkańców - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. Miasto zapłaci wykonawcy 11 milionów 590 

tysięcy zł. Z własnego budżety wyłoży jednak   
nieco ponad 3 mln. 600 tys. zł. Jak to możliwe?               
- Na realizację tego zadania dostaliśmy rządową 
dotację, wynoszącą prawie 8 milionów złotych - 

wylicza Sylwester Suchowski, który kieruje 
Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim 
ratuszu.

Budowa kanalizacji w sąsiadującym z miastem 
osiedlu ruszyła wiosną br. Prace prowadzi 
miejscowa �rma Niewiadomski, która zre-
alizowała już wiele podobnych inwestycji w gmi-

nie i regionie. To kolejna dobra informacja dla 
mieszkańców. Wykonawca jest z Międzyrzecza, co 
oznacza, że płaci tutaj podatki i zatrudnia 
mieszkańców naszego miasta!              .

Robotnicy mają już za sobą pierwszy etap tej 
ważnej dla mieszkańców inwestycji. Obecnie 
budują kanalizację na wysokości marketu Dino. - 
Projekt i umowa zakładają budowę sieci o łącz-        
nej długości około ośmiu kilometrów, a do tego 
pięciu przepompowni i  około dwustu pięć-              
dziesięciu przyłączy - zaznacza burmistrz Remigiusz 
Lorenz. - Prace mają się zakończyć w październiku 
przyszłego roku.

- Celem tych inwestycji jest ochrona środowiska 
naturalnego, ale także podniesienie jakości życia 
mieszkańców - dodaje samorządowiec.

Budują w Wybudowaniu

Nowy plac zabaw w Pniewie

Burmistrz Remigiusz Lorenz zapowiada 
kolejne inwestycje w Pniewie.

Burmistrz spotkał się z nowym 
dowódcą „siedemnastej”  

Pierwsze spotkanie burmistrza Remigiusza Lorenza z nowym dowódcą 
17. WBZ płk Sławomirem Kocanowskim odbyło się w ratuszu.

Podczas o�cjalnego przekazania dowodzenia były dowódca gen. bryg. 
Dariusz  Kosowski wręczył burmistrzowi ryngraf z podziękowaniami.


