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Ostatnie dni w polityce to 
istna kosmiczna jazda w pi-
sowskiej galaktyce. Prezes 
NBP, ten od blond-aniołków, 
specjalistek od wszystkiego 
ale nie od bankowości, dał 
beznadziejny popis na kon-
ferencji. Niby profesor a jed-
nak… Żonglerka słowna, prze-
kazywane bzdury i brak rze-
telności odnośnie przeciw-
działaniu in�acji. Zachodnie 
fachowe w ekonomice pe-
riodyki zjechały go jak przy-
słowiową burą…, porównując 
go do odpowiedników np. 

z Ukrainy. Wiadomo, że NBP 
specjalnie nie podnosił stóp 
procentowych, aby na in�acji 
zarobił NBP i rząd, który dos-
tał pro�ty. Aby było śmieszniej, 
to sam Rezydent przyznał mu 
specjalna nagrodę za osią-
gnięcia w polskiej bankowości 
przy okazji pitoląc bzdury, co 
dla niego jest standardem. 
Wstydliwym wszem i wobec. 
Tak się jakoś składa, że w Pols-
ce funkcjonuje rozdawnic-
two nagród na zasadzie - ja to-
bie, ty mnie, pisowska klasyka. 
Rada Polityki Pieniężnej dała 
ciała wobec ekonomii i uległa 
polityce, co ekonomiści szybko 
dostrzegli, a wcześniej ostrze-
gali. Tylko, że akurat nikt ich nie 
słucha. 

Jeden z mądrych rzekł, że 
skoro poniesiono pensje o 20 
%, a in�acja ma 7%, to mu 
w kieszeni zostaje 14%. Jak na 
razie jest to oderwane od 
rzeczywistości, za wyjątkiem 
posłów, rządu i Rezydenta, bo 
niezłe podwyżki sobie dali. 
I znowu mam pytanie do sze-
regowych członków partii 
rządzącej - Jak się teraz czuje-
cie? Owce i barany w redyku 
też prowadzi  baca…     .

Ortodoksyjny poseł Ko-
walski od Zera wyjechał z tek-
stem, że gdy skończy się okres 
budżetowy UE tego rozdania, 
warto przeprowadzić refe-
rendum na temat naszego 
wyjścia ze wspólnoty. Takie 
uwagi serwuje od dawna, co 
trąci zdradą stanu. Rezydent 
nazwał UE wymaiginowaną 
wspólnotą. Caryca mówiła o 
brukselskiej okupacji, Buta-
pren o powzięciu kroków 
nawet wzorem Brytyjczyków. 
Zohydzić UE na maxa i ciem-
ny lud to kupi.

Ministrowie, od kultury czy 
zdrowia inni też nie lepsi, na 
trudne pytania dziennikarzy 
nie odpowiadają lub życzą 
miłego dnia i znikają. Czyli nie 
wiedzą, co zadecyduje samo-
zwańczy Naczelnik Państwa 
i boją się o stołki.        .

Mecenas Giertych, dziś na 
turystycznej obczyźnie chyba 
słusznie wkalkulowanej w ry-
zyko, złoży do instytucji unij-
nej skargę aby pociągnąć do 
odpowiedzialności karnej Ze-
ro i jego prawą rękę. Powód 
oczywisty, prokuratura jest 
nie tylko partyjnie dyspozy-
cyjna jak równie z nie wszczy-
na postępowań oczywistych 
z urzędu. 

Jak trzeba było uchwalić 
czyli „uwalić” coś w sądow-
nictwie, w ciągu nocy to prze-
pchano kolanem w Sejmie 
RP. Teraz gdy kary w kon-
kretnych euro są naliczane to 
PiS i jego akolici niczym jak 
mantra powtarzają - Wycofamy 

się z Izby Dyscyplinarnej ale 
tu obowiązuje procedura. I tak 
jest od ponad miesiąca. Zwy-
czajnie lecą w pióro jak się 
mawia. 

Za Wielką Wodą w Wa-
szyngtonie dyskutuje się 
poważnie o wprowadzeniu 
sankcji wobec Polski, choćby 
poprzez wyjście amerykań-
skich wojsk. Robi się coraz 
ciekawiej.

Polska dyplomacja jest ni-
czym trzy małpy - ślepa, głu-
cha i niema. Odgrodzimy się 
płotem, bo na razie pomimo 
wzmacniania wojskiem służ-
bę graniczną i złapania dość 
znacznej liczby kurierów prze-
wożących migrantów, dalej 
jest problem, nawet z pro-
wokacjami. Gdybyśmy mieli 
obserwatorów Frontexu i wła-
sne media na granicy nie zdani 
bylibyśmy tylko na info SG 
i z przekazów TV Białorusi.

Na FB wrzało od gorących 
informacji o uzyskanych środ-
kach przez samorządy. Z No-
wego Ładu oczywiście, czyli na 
razie na kartonikach propa-
gandowych. Czekam kiedy 
samorządy powiedzą ile kasy 
stracą lub już straciły w wyniku 
różnych kombinacji rządo-
wych?

Za pewnymi decyzjami rzą-
du, sejmu czy Rezydenta, 
nawet tymi odnośnie decyzji 
pandemicznych, nie nadążam. 
Są szybsi od wiewiórki. Wcale 
to nie dziwi wobec sytuacji 
niczym jak na tonącym ok-
ręcie. Wali się, a może tonie w 
absurdach decyzji, prawie 
wszystko. A szybkość por-
uszania się w kosmicznej 
pisowskiej galaktyce jest nie 
do ogarnięcia przez zwykłego 
żuczka czy zapierdalacza za 
miskę ryżu, jak niegdyś łas-
kaw był Pinokio rzec.    . 
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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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Przyrodnicze seminarium w Nadleśnictwie Mię-
dzyrzecz było okazją do spotkania burmistrza 
Remigiusza Lorenza z ministrem Pawłem Sałkiem -  
doradcą Prezydenta RP Andrzeja Dudy.        .

W seminarium wziął udział m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz. W czasie konferencji zastępca 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gorzowie Wielkopolskim Andrzej Korzeniowski 
podziękował samorządowcowi za wkład gminy 
w ochronę środowiska i wręczył mu list gratulacyjny. 

Burmistrz podziękował leśnikom i przyrodnikom za 
ich wkład w ochronę przyrody. - Na następnym 
spotkanie powinniśmy zaprosić przedstawicieli 
Wód Polskich, gdyż powinniśmy rozszerzyć ich tematy-
kę o problem spadku poziomu wód gruntowych w 
naszym regionie - mówił.                      .

W siedzibie nadleśnictwa obyło się seminarium 
przyrodnicze, poświęcone projektowi ochrony 
rybołowa, który był realizowany m.in. w naszym 
powiecie. Na zaproszenie lubuskich przyrodników 
i Nadleśniczego Jacka Więckowskiego do Mię-
dzyrzecza przyjechał m.in. doradca Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska minister 
Paweł Sałek.     .     .     .     .     .     .     .

Po zakończeniu o�cjalnej części spotkania 
R. Lorenz spotkał się z ministrem i rozmawiał z nim 
o ochronie środowiska w naszej gminie. Podkreślał, 
że walory przyrodniczo-krajobrazowe - lasy, rzeki 
i liczne jeziora - przyciągają do nas turystów z ca-
łego kraju i wielu obcokrajowców złaknionych wy-
poczynku na łonie natury.                  .

- Walory przyrodnicze mają też ogromy wpływ 
na poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego 
ochrona jest dla nas bardzo ważna – zaznaczał 
burmistrz w rozmowie z prezydenckim ministrem.

Nauczyciele zrzeszeni w Związku Nau-
czycielstwa Polskiego świętowali 75-lecie 
działalności międzyrzeckiego oddziału ZNP. 
Gratulacje i życzenia złożyli im m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady 
Miejskiej Katarzyna Budych.                .   

- Szczególnie gorąco dziękuję za to, że Wa-
szym nadrzędnym celem zawsze było i jest do-
bro oświaty, uczniów i wysoki poziom nau-
czania - mówił R. Lorenz.               .Międzyrzecki oddział ZNP powstał w 1946 r., 

obecnie kieruje nim emerytowana nauczyciel-
ka Elżbieta Śmiałek. Brylantowe gody oddziału 
były okazją do uroczystego spotkania, w którym 
wzięli m.in. przedstawiciele władz gminy - 
burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca 
Rady Miejskiej Katarzyna Budych. Samorządowcy 

złożyli nauczycielom-związkowcom życzenia 
i gratulacje oraz podziękowali im za działalność 
na rzecz lokalnej społeczności.          .

Burmistrz zaznaczał,  że działacze ZNP 
w znakomity sposób łączą dwie funkcje - 
związkowców i jednocześnie nauczycieli, któ-
rzy są wychowawcami międzyrzeckich dzieci 
i młodzieży.

Życzenia i gratulacje złożyła zarządowi i słu-
chaczom także przewodnicząca Rady Miejskiej 
Katarzyna Budych oraz samorządowcy i ich liczni 
przyjaciele z naszego powiatu. M.in. wicestarosta 
Zo�a Plewa,  wójt Bledzewa Małgorzata Mu-
siałowska, wójt Przytocznej Bartłomiej Kucharyk, 
dyrektor MOK Ewelina Izydorczyk-Lewy i kie-
rowniczka biblioteki Krystyna Pawłowska. Z widowni 
oklaskiwali ich natomiast zastępcy burmistrza 

Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz. Słuchacze Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku świętowali 15-lecie działalności swojej 
uczelni. Gratulacje i życzenia złożyli im m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Katarzyna Budych. - Jesteście wzorem i nauczyciela-
mi następnych pokoleń - zaznaczał R. Lorenz.           .

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 27 paź-
dziernika, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. - Dziękuję 
za Wasze zaangażowanie w życie społeczne gm-
iny - mówił burmistrz Remigiusz Lorenz.           .

Oprócz wiązanki kwiatów i listu gratulacyj-
nego burmistrz przekazał prezesowi MUTW 
Waldemarowi Gajlewiczowi  komputer  z 
osprzętem i oprogramowaniem oraz 150 tomików 
wierszy międzyrzeckich poetów, wydanych 
ostatnio przez Gminę Międzyrzecza. W swoim 
przemówieniu prezes podkreślał, że uczelnia może 
prężnie działać m.in. dzięki �nansowemu wspar-
ciu ze strony władz miasta. - Serdecznie za to 
dziękujemy Panie Burmistrzu - mówił W. Gajlewicz.

Słuchacze przedstawili gościom historię uczel-
ni i najważniejsze wydarzenia: zajęcia posz-
czególnych sekcji, rajdy, wycieczki i rozmaite 
imprezy. Artystycznym akordem były występy 
artystów: tancerek zespołu Gold oraz miejscowych 
instrumentalistów i wokalistów. Nie zabrakło też 
kulinarnych atrakcji - okolicznościowego tortu i innych 
słodkości przygotowanych przez słuchaczy i ich 

przyjaciół. W MUTW działa około 150 słuchaczy, 
siedziba stowarzyszenia znajduje się w Międzyrzec-
kim Ośrodku Kultury.                      .
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Gratulacje dla nauczycieli-związkowców

Burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Katarzyna Budych składają gratulacje Elżbiecie Śmiałek. 

Kryształowe Gody Uniwersytetu!

Burmistrz Remigiusz Lorenz składa 
gratulacje Waldemarowi Gajlewiczowi. 

Z ministrem o ochronie środowiska

Burmistrz Remigiusz Lorenz 
z ministrem Pawłem Sałkiem.
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Prowadzącą uroczystość była 
Roma Pawłowska, a odznaczenia 
wręczył Bolesław Karaś, prezes 
Oddziału Sulęcin (oddział skupia 
nielicznych już członków z kilku 
powiatów). 

Krzyże otrzymali: Krystyna i 
Piotr Stępień. Wręczającemu asys-
tował Józef Piotrowski, wójt Gminy 
Pszczew, który p. Krystynie poda-
rował również kwiaty.         .

Kilka słów podziękowań dla 
licznie przybyłych rzekł odznaczony 
Piotr Stępień, wiceprezes ZO ZIW RP 

w Sulęcinie. Także Prezes Bolesław 
Karaś podkreślił rolę związku w ru-
chu osadniczym po wojnie. Wójt 
Józef Piotrowski, pochodzący ze 
Stołunia, również serdecznie od-
niósł się do mieszkańców wsi  pod-
kreślając wielkie znaczenie Ziemi 
Pszczewskiej w historii regionu.  .

Uroczystość została zwień-
czona odśpiewaniem „Roty”,  a 
sztandar związku został na razie 
pozostawiony w stołuńskiej �lii 
kościoła para�alnego.         .

Ponadto kilka osób otrzyma-
ło interesującą książkę „Walczyli 
i pracowali dla Polski - Leksykon ZIW 
RP”. Otrzymał ja m.in. proboszcz 
para�i w Pszczewie.        . .. 

W Stołuniu (Gmina Pszczew) 
24 października w miejscowym 
�lialnym kościele po Mszy św., któ-
rej głównym celebransem był pro-

boszcz pszczewskiej para�i, ks. 
Stanisław Klich, odbyło się uro-
czyste wręczenie Krzyży 100 lat 
Związku Inwalidów Wojennych RP 

przyznanych przez Prezydium ZG 
ZIW RP w Warszawie.         .

Podczas nabożeństwa był po-
czet sztandarowy ZIW RP Oddziału 
Międzyrzecz. 

 

4 października na terenie Domu Dziecka 
im. Juliusza Korczaka w Skwierzynie uro-
czyście otwarto nowowybudowany pier-
wszy budynek. Przecięcie wstęgi poprze-
dziło wmurowanie kapsuły czasu w fun-
damenty powstającego drugiego budynku. 
Przybyłych licznie zaproszonych gości 
serdecznie przywitała Agnieszka Olender, 
Starosta Powiatu Międzyrzeckiego.

Wśród obecnych byli m.in.: Władysław 
Dajczak - Wojewoda Lubuski, Łukasz 
Porycki - Wicemarszałek Województwa 
Lubuskiego, Zo�a Plewa - wicestarosta, 
Lesław Hołownia - burmistrz Skwierzyny 
i Zygmunt Kadłubiński - przewodniczący 
RM w Skwierzynie, Łukasz Ruta - sekretarz 
UM w Międzyrzeczu, radni powiatowi, 
wójtowie gmin w powiecie, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek samorządowych 

w powiecie, przedstawiciele służb mundu-
rowych. Wielu z nich przekazało w formie darów 
sprzęt sportowy i nie tylko, który zapewne się 
przyda.   ----      -----------------         .

Goście prowadzeni przez Katarzynę Rutę - 
dyrektorkę placówki i Agnieszkę Olender - 
starostę, zapoznali się z bardzo funkcjonalnym 
wnętrzem domu, wyposażonym w nowy sprzęt 
niezbędny do stworzenia dzieciom właściwej 
opieki, wychowania, rozwoju i zaspakajania 
potrzeb 14 wychowanków. Inwestycja kosztują-
ca 2,4 mln zł. Została s�nansowana z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budżetu 
powiatu oraz ze środków przekazanych przez 
Zarząd Województwa Lubuskiego. Aktualnie 
w Domu Dziecka (nadal funkcjonuje stary bu-
dynek) przebywa 28 dzieci. Po wybudowaniu 
drugiego budynku docelowo mieszkać w nim 
będzie 42 dzieci.

Pierwszy z dwóch nowych budynków oddano do użytku

W Bledzewie wójt Gminy Bledzew Małgorzata Musiałowska oraz skarbnik Gminy 
Emilia Bączkowska podpisały umowę o do�nansowanie projektu organizacji zawodów 
pożarniczych. W ramach tego zadania w przyszłym roku odbędą się polsko-niemieckie 
zawody pożarnicze Bledzew - Podelzig .                          .              .

Bledzew po raz kolejny będzie mógł gościć drużynę strażacką i zaproszonych gości 
z partnerskiego miasta Podelzig w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Mär-
kisch-Oderland. Zawody odbędą się na boisku sportowym w Zemsku.                 .

Kwota projektu to 8 890,20 Euro z czego 85% do�nansowuje Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina".                                       .

Andrzej Chmielewski, fot: UG Bledzew

Polsko-niemieckie zawody pożarnicze - Bledzew 2022

Krzyże dla zasłużonych

Tekst i fot. L. Malinowski
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Wspomniana autorka publikacji 
w formie multimedialnej przedsta-
wiła pozyskane zdjęcia i dokumenty 
dotyczące W. Misiewicz. Obecni mogli 
zapoznać się z wystawą pamiątek 
i dokumentów. Z wypowiedzi autorki  
zwieńczającej pracę wynika przykra 
konkluzja, że dokumentacja zebrana 
przez kobietę-działaczkę została bez-
myślnie unicestwiona przez siostry 
zakonne domu pomocy społecznej, 
w którym swe piękne życie zakoń-
czyła M. Misiewicz.

Był minikoncert Zespołu Śpiewa-
czego z GOK oraz zaproszonej „Jarzę-
biny” ze Skwierzyny. Czyli sympa-
tycznie i smakowicie, bowiem zaser-
wowano wspaniały tort ozdobiony 
wizerunkiem patronki biblioteki. 
Teraz wszyscy czekamy na publikację.

Sala Widowiskowa w Pszczewie, 
29 października, została wypełniona 
licznie przybyłymi sympatykami (na-
wet spoza gminy) lokalnej historii. 
Pracownicy GOK podsumowali pro-
jekt „Ocalić od zapomnienia - historia 
Walerii Misiewicz”. Przybyłych po-
witała serdecznie prowadząca spot-
kanie Ewa Walkowska, dyrektor GOK. 
Zrobiła to z wielkim osobistym wdzię-
kiem, bowiem na sali było wielu 
znanych samorządowców jak i za-
służonych dla regionu osób. Wymie-
nianie personalne zajęłoby sporo 
czasu.

Prowadząca przypomniała ko-
lejne fazy projektu w ramach których 
odbyło się spotkanie dotyczące his-
torii życia Walerii Misiewicz jak i dzia-
łalności pszczewian spod znaku Rodła. 
Na ścianie GOK pojawił się mural z pat-
ronką biblioteki oraz trwały inten-
sywne prace nad poszerzeniem 
dokumentacji ikonogra�cznej przez 
Katarzynę Sztubę-Frąckowiak, któ-
ra przygotowywała swoją publikację 
do druku. Publikację, która niebawem 
zostanie wydana. Wówczas dojdzie 
do kolejnego spotkania, gdzie za-

pewne głos zabierze dr hab. Marceli 
Tureczek (był obecny na spotkaniu), 
który jest recenzentem książki.   .

Były interesujące wypowiedzi 
ad hoc: Heleny Wittchen, Wandy 
Stróżczyńskiej oraz Józefa Piotrow-
skiego, które bez wątpienia wniosły 
wiele dla pełniejszego zrozumienia 
tematu. Trudno nie wymienić Wło-
dzimierza Nowaka tego, który ileś lat 
temu zainicjował ruch na rzecz oca-
lenia od zapomnienia polskich korzeni 
w historii regionu czy obecnego na 
spotkaniu Franciszka Leśnego, 
emerytowanego nauczyciela i wielo-

letniego dyrektora szkoły. - Dzisiejsze 
spotkanie jest wielką satysfakcją 
dla mnie - mówi Franciszek Leśny. - 
Jestem tutaj od 1956 r., przybyłem 
z Międzyrzecza, w którym z nakazem 
pracy pojawiłem się w 1951 r. Gdy 
z początkiem lat 60.tych powstało 
Pszczewskie Towarzystwo Kultury, 
a mnie wybrano prezesem, chcieliśmy 
zjednoczyć się w działaniach trzy gru-
py: osadników ze Wschodu, z Central-
nej Polski i autochtonów. Wówczas 
poznałem Walerię Misiewicz. Ona 
była inicjatorką zbioru regionalnych 
pamiątek, które znalazły miejsce w 
otworzonej w 1964 r. Izbie Pamiątek. 
Obelisk w centrum miejscowości, dziś 
z nazwiskami jest naszym Szacun-
kiem dla tych, którzy o polskość wal-
czyli. 

5 
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- Biegliśmy po raz pierwszy - mówi Mariola 
Marchewka, prezes klubu. - Klub początkowo 
liczył ok. 40 osób, obecnie pojawiły się nowe 
twarze. Nie ma dominacji płci, bowiem udział 
pań i panów jest niemalże równomierny. Wśród 
członków mamy dzieci od 5 lat w górę. Dziś bie-
gliśmy z Wojtusiem, który porusza się tylko na 
wózku. Jest on naszym członkiem i od czasu do 
czasu również morsuje. Jako grupa społeczna 
działamy dla lokalnej społeczności i promujemy 
zdrowy tryb życia. U nas nie ma granic wiekowych, 
stąd też mamy wśród członków wielu seniorów. 
Zgodnie z tradycją już „morsowaliśmy” na plaży 
miejskiej, bowiem ciało należy odpowiednio 
przygotować. Równolegle prowadzimy działal-

ność charytatywną, prozdrowotną i edukacyjną. 
Z ochotą nawiążemy kontakt z innymi klubami 
Morsów nie tylko w powiecie, jesteśmy otwarci. 
Zapraszamy serdecznie chętnych w każdą środę 
o 18.00, a w sobotę i niedzielę o godz. 10.00 na plażę 
aby wspólnie morsować.                        .

III Bieg Katarzyny na I miejscu zakończyła 
Wioletta Paduszyńska z 17 WBZ (22:55) w Mię-
dzyrzeczu, druga była Paulina Kaczmarek ze 
Świebodzina (25:36), a trzecią Marzenna Pucz 
z Bukowca (25:54). Wśród mężczyzn zwyciężył 
Adam Marysiak (18:55), drugim był Jakub 
Wawrzykowski (18:59) obaj z MKST Astra Nowa 
Sól. Trzecim na mecie był Mariusz Plesiński 
(19:25) z 10 BKpanc. z Wędrzyna.             .

Podczas III Biegu Katarzyny w Pszczewie, 
3 października, na trasie długości 5,6 km, wio-
dącej uliczkami miejscowości i wzdłuż jednego 
z jezior, wśród licznej grupy biegaczy (ponad 70 
osób) wystartowali członkowie Pszczewskiego 
Klubu Morsów. Czyli nie tylko preferują zdrową 
kąpiel w zimnej wodzie ale również bieganie. 

Trudno nie wspomnieć o tradycyjnym biegu 
dzieci na bardzo krótkim odcinku. Radości było co 
nie miara. Spikerem Biegu Katarzyny była 
nieoceniona, pełna sił, Ewa Walkowska, a wyniki 
skrupulatnie odnotował Maratończyk - pomiar 
czasu. 

Mieszkańcy Chyciny w czynie społecznym przebudowali schody. prowadzące do kościoła. To schody 
wykorzystywane kiedyś przez mieszkańcy w drodze do kościoła. Obecnie jest to dodatkowe wejście na 
przykościelne wzniesienie i atrakcja dla turystów. Pomysł prac dał ks. Artur Adamczak proboszcz 
bledzewskiej para�i, który także czynie włączył się  w obróbkę drewna. Materiał przekazało Nadleśnictwo 
Międzyrzecz. Mieszkańcy samodzielnie układali nowe stpnie i zbili pomocnicze poręcze. Nowe schody 
posłużą kolejnym pokoleniom.

Andrzej Chmielewski, fot. organizatorzy

Odremontowali schody w Chycinie

LM

„Morsy” 

też biegają

L. Malinowski
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Małgosia ur. 18.10.2021 r. 
Córka Kamili i Damiana. 
Zamieszkała w Gorzycy

Wiktoria ur. 19.10.2021 r. 
Córka Ewy i Mariusza. 

Zamieszkała w Brzozowcu

Alicja ur. 18.10.2021 r. 
Córka Justyny i Mateusza. 
Zamieszkała w Gorzowie

5990  Zuzia ur. 19.10.2021 r. 
Córka Kamili i Mateusza. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Ignacy ur. 19.10.2021 r. 
Syn Katarzyny i Mateusza. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Jan ur. 21.10.2021 r. 
Syn Natalii i Artura. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Tymoteusz ur. 22.10.2021 r. 
Syn Natalii i Mateusza. 
Zamieszkały w Trzcielu

Oliwier ur. 26.10.2021 r. 
Syn Beaty i Piotra. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Konstanty ur. 28.10.2021 r. 
Syn Karoliny i Kamila. 

Zamieszkały w Gorzowie

Nadia ur. 3.11.2021 r. 
Córka Agaty i Marka. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Zuzanna ur. 2.11.2021 r. 
Córka Ewy i Przemka. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Laura ur. 3.11.2021 r. 
Córka Angeliki i Dawida. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Maksymilian ur. 4.11.2021 r. 
Syn Martyny i Jakuba. 

Zamieszkały w Zbąszynku

Szymon ur. 4.11.2021 r. 
Syn Katarzyny i Marcina. 
Zamieszkały w Gralewie.



1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada
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- listwy są to drewno obrzynane 
o grubości nie większej niż 70mm,   ,

Zaletami drewna i konstrukcji 
drewnianych jest możliwość roze-
brania konstrukcji  i  odzyskania 
materiału, które tym razem użyć 
możemy do zupełnie innych celów. 
Kolejną zaletą jest małe prawdo-
podobieństwo uszkodzeń w czasie 
transportu i montaż oraz to, że, kon-
strukcje drewniane mają łatwość 
wzmacniania i ich przebudowy, to 
znaczy, że gotową już konstrukcję, 
łatwo jest zmody�kować, ulepszyć 
czy poprawić. Następną ważną zaletą 
jest możliwość przemysłowej produk-
cji i prostego montażu w dowolnej 
porze roku. I niezależnie, czy mamy 
wiosnę, lato, jesień czy zimę, możemy 
montować konstrukcje drewniane. 

Jego produkcja nie wymaga bu-
dowania kopalń czy wydobywania 
surowca z wody. Drzewa rosną poś-
ród nas. Konstrukcje drewniane za-
pewniają również dobrą izolację cie-
pła. Jest to ważne, szczególnie przy 
budowie pomieszczeń mieszkalnych. 
Wadą drewna jest jego łatwopalność 
i podatność na szkodliwe działanie 
wilgoci, i szkodników biologicznych 
takich jak owady, grzyby czy pleśń. 
Zabezpieczenie chemiczne drewna 
pozwala temu zapobiegać.      ,

- belki  drewniane o wym. do 
220x280mm a z drewna iglastego
i  o wym. do 200x260 z drewna 
liściastego,

Konstrukcje drewniane współcześ-
nie wykonuje się z drewna:

- litego, produkowanego ze świer-
ku, sosny lub modrzewia, o odpo-
wiedniej wytrzymałości,

- kanciak (bal, krawędziak, brus, 
kantówka) jest to drewno obrzynane 
o wymiarach do 180x180mm,    ,

Obecnie drewno stosowane jest 
szeroko jako materiał konstrukcyjny 

oraz wykończeniowy. Stosuje się je 
jako materiał na podłogi, boazerie, do 
wykonania więźb dachowych bu-
dynków, altan, wiat, ogrodzeń, me-
bli i zabawek, stolarki okiennej i 
drzwiowej, do wyrobu akcesoriów  
kuchennych, elementów narzędzi, 
elementów pomocniczych w bu-
downictwie (pomosty rusztowań, 
elementy deskowań konstruk-
cyjnych). W wielu krajach, do dzisiaj 
np. w Ameryce Północnej (USA i 
Kanada), drewno jest w dalszym ciągu 
ważnym materiałem budowlanym i 
używa się go do budowy większości 
niskich zabudowań mieszkalnych. 

Wśród najstarszych budowli 
drewnianych w Polsce nie sposób 
wspomnieć o Biskupinie. 

Konstrukcje drewniane (drew-
niane układy konstrukcyjne) to obiekty 
złożone z pewnych elementów (części) 
drewnianych, które są połączone ze 
sobą w sposób trwały. Chodzi tutaj 
np. o drewnianą konstrukcję dachu, 
drewnianą konstrukcję stropu czy 
mostu.

-  deska  (obrzynana lub nieo-
brzynana) o gr.12-50mm otrzymywa-
na z równoległego podziału pnia 
wzdłuż za pomocą przerżnięcia,   ,

- łaty to drewno obrzynane do 
przekroju o wym. do 76x140mm 
a z drewna iglastego i o wym. do 
89x100 z drewna liściastego,     ,

- drewno małowartościowe tj. 
odpady powstałe przy produkcji 
różnych sortymentów drewna są 
wykorzystywane do produkcji płyt 
pilśniowych, wiórowych, płyt OSB
i sklejki,

Pierwotnie drewno było stosowane 
do budowy chałup, domów miesz-
kalnych, budowli gospodarczych, 
kościołów, mostów, a także budowli 
obronnych również jako nośnik energii 
do ogrzewania. Wykorzystywano pnie 
drzew o różnym zakresie obróbki, 
przecinano na połówki, kanciaki, 
deski, gonty, stosowano nawet ple-
cionki z cienkich gałęzi. Budowano z 
drewna ściany, stropy i dachy, kryte 
dranicami lub gontem. Budowano 
z bali drewnianych wały obronne, fun-
damenty, mosty. Z drewna budowano 
środki transportowe, łodzie (pier-
wotnie dłubane w jednym pniu) i 
okręty, wozy i sanie. Drewno było też 
podstawowym materiałem do wy-
konywania obudowy górniczej w 
kopalniach. Drewna używano też do 
wykonywania mebli, okien i drzwi, 
sprzętów domowych oraz naczyń i 
narzędzi.

Drewno w budownictwie sto-
sowane jest w wielu postaciach, z 
których najważniejsza jest tarcica. 
Jest ona produkowana w następują-
cych postaciach:

- inne odpady drewniane (ob-
rzynki, wióry, trociny itp.) są surow-
cem energetycznym.            ,

- fornir - jest to naturalna drew-
niana okleina meblowa, o grubości 
od 0,1 do 3 mm, powstająca z natu-
ralnego drewna poprzez skrawanie 
wierzchniej warstwy wybranego 
gatunku drewna. Następnie każdy 
ze ściętych fragmentów forniru jest 
łączony z zachowaniem kolejności 
(ciągłość usłojenia). Gotowy fornir to 
okleina w dużych arkuszach, która 
można wykańczać nawet pokaźnych 
rozmiarów meble. Im grubsza war-
stwa forniru tym mebel odporniejszy 
na uszkodzenia. Większość antycz-
nych mebli została pokryta właśnie 
fornirem. Jest odporny na zarysowa-
nia, obicia, odpowiednio pielęgno-
wany może przetrwać długie lata 
w nienaruszonym stanie.        ,

Z powodu łatwości pozyskiwa-
nia, niewielkich wymagań techno-
logicznych podczas obróbki oraz 
innych zalet (mały ciężar, stosunkowo 
duża trwałość),  drewno stanowi 
powszechnie wykorzystywany mate-
riał właściwie w każdej dziedzinie 
techniki. Może być ono stosowane w 
postaci drewna litego lub w formie 
przetworzonej i w postaci tzw. two-
rzyw drewnopochodnych. Stanowi 
również podstawowy składnik papieru. 
Jest też używane jako paliwo do
celów przemysłowych, technicznych, 
gospodarczych. Na świecie występuje 
około 40,0 tys. gatunków roślin drze-
wiastych, z których około 4,0 tys. ma 
rzeczywiste znaczenie użytkowe dla 
człowieka. W literaturze technicznej 
i naukowej opisano właściwości tech-
niczne około 1,5 tys. gatunków drzew, 
ale tylko około 500 gatunków jest 
przedmiotem światowego handlu. 

- klejonego które składa się z tzw. 
lameli. Są to deski o grubości 40 mm, 
klejone warstwowo i prasowane, 
następnie strugane z czterech stron, 
posiadają  fazowane krawędzie. 
Lamele są łączone również wzdłuż-
nie przy użyciu mikro wczepów.  ,

Najstarsza drewniana konstruk-
cja drewniana na świecie - to drew-
niana obudowa studni z drewna dę-
bowego ścięto około 7 275 lat temu. 
Obiekt został znaleziony w pobliżu 
miasta Ostrov w Czechach w 2018 r. 
Natra�ono na niego w trakcie budo-
wy autostrady D35. Składał się z czte-
rech grubszych bali rozmieszczonych 
w rogach i połączonych płaskimi 
deskami. Najprawdopodobniej był 
konstrukcją chroniącą studnię.    ,

Najstarszy drewniany budynek 
na świecie - znajduje się na terenie 
jednej z najstarszych świątyń bud-

dyjskich w Japonii w „Świątyni Roz-
kwitu Prawa” w mieście Ikaruga w 
prefekturze Nara, w 1993 roku wpisa-
na na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Świątynię wzniesiono w 607 
roku, budowniczymi byli mistrzowie 
sztuki budowlanej z Korei, W 670 roku 
świątynia została zniszczona przez 
pożar. Odbudowano ją w 708 roku. 
Z pierwotnych zabudowań zachował 
się m.in. główny pawilon zaliczany do 
najstarszych, drewnianych budynków 
na świecie. 

Najstarszy budynek drewniany 
w Polsce - to pochodzący z początku 
XIV w. kościół w Domachowie (wieś 
w Wielkopolsce) zbudowany około 
1369 roku. Świątynia ta to najstarsza 
drewniana budowla w Polsce. Badania 
dendrochronologiczne przeprowa-
dzone przez naukowców potwierdziły, 
że drewniane elementy, z których 
zbudowany jest kościół pochodzą 
z lat 1373-1374. Ten drewniany budy-
nek stał już w czasach bitwy pod 
Grunwaldem.

16 września  1994 roku gród 
w Biskupinie uznany został za pom-
nik historii Polski. W uzasadnieniu 
stwierdzono, że zabytek ten nie po-
siada odpowiedników w swojej skali 
z tego okresu; porównać go można 
do osad palowych z neolitu w Szwaj-
carii, czy też do Pompejów (które 
pochodzą z innych okresów).    ,

Biskupin - osada palowa, wiąże się
z kręgiem kulturowym kultury łu-
życkiej, trwającym od środkowej epoki 
brązu, po wczesną epokę żelaza, czyli 
XIV do V w. p.n.e.

Jest to gród założony na podmokłej 
wyspie na jeziorze Biskupińskim. 
Otoczony skrzynkowym wałem dre-
wniano-ziemnym szerokości 3,0m i wy-
sokości do 6,0m i otoczony falo-
chronem o szerokości od 2,0m do 9,0m, 
zbudowanym z ukośnie wbitych pali.

Na podstawie badań drewnianych 
bali stwierdzono, że 50% użytych do 
budowy grodu drzew dębowych ścięto 
w 748 roku p.n.e. 

Patrząc na estetykę drewna i łat-
wość zastosowania warto zastanowić 
się nad powszechniejszym wyko-
rzystanie drewna jako materiału bu-
dowlanego ekologicznego, pamię-
tając, że nie jest to jednak materiał 
niewyczerpalny. Dlatego należy trosz-
czyć się o sadzenie nowych drzew po 
to, byśmy mogli oddychać świeżym 
powietrzem i po to, aby drewno mo-
gło być wykorzystywane w przyszłoś-
ci jako materiał budowlany.       ,



EkoPell

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)

Klasa kotła: 5 / ecodeign
 - na dotację!

Od 10 do 25 kW

Dostępny od ręki
Niemalże bezobsługowy, 
oszczędny, ekologiczny!
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Nowoczesna kamera 
termowizyjna 
dla strażaków-

ochotników z Kaławy

W lipcu Ochotnicza Straż Pożarna w Kaławie zakupiła wysokiej jakości i trwałości kamerę 
termowizyjną �rmy LEADER TIC 4.3. Łączny koszt zakupu kamery wyniósł 25.000 zł i możliwy 
był dzięki zaangażowaniu i zestawieniu kilku źródeł �nansowania, tj.:                     .

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w ramach 
działania Lubuska Odnowa Wsi – do�nansowanie w wysokości 10.000 zł;               .

3. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - do�nansowanie 
w wysokości 4.000 zł;

1. Gminy Międzyrzecz - do�nansowanie w wysokości 10.000 zł;

4. Nadleśnictwa Międzyrzecz - do�nansowanie w wysokości 1.000 zł;

-  minimalizację strat popożarowych, w związku ze skuteczniejszym prowadzeniem dzia-
łań ratowniczo - gaśniczych (szybsza lokalizacja źródła pożaru, właściwe określenie roz-
miaru pożaru oraz położenia punktów wejściowych i wentylacyjnych, możliwość wykryw-
ania zagrożenia przeskokiem płomienia);                                        .

-  niedopuszczenie do wystąpienia zagrożenia chemiczno-ekologicznego podczas 
działań z udziałem materiałów niebezpiecznych;                               .

-  ratowanie życia i zdrowia ludzkiego podczas poszukiwań osób zaginionych;          .
-  poprawę stanu powietrza w okolicy poprzez redukcję zużycia nośników energii grzew-

czej, a tym samym ochronę zdrowia i klimatu (kamera termowizyjna wykorzystywana 
będzie na rzecz mieszkańców poprzez wykonywanie nieodpłatnych badań obiektów 
mieszkalnych w celu określenia ich izolacyjności, a co za tym idzie ich stanu technicznego).

Nowoczesna kamera przyczyni się pośrednio lub bezpośrednio do szeroko pojętej 
poprawy stanu bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Kaławy, ale i całej gminy Między-
rzecz poprzez m.in.:                                                           .

Po zakończeniu szkolenia, przy okazji festynu wiejskiego dokonano prezentacji nowego 
sprzętu dla jego uczestników. Prezentacja kamery termowizyjnej odbyła się również podczas 
Dni Międzyrzecza, 4 września br. przy międzyrzeckim Ratuszu oraz podczas zawodów sportowo - 
pożarniczych zorganizowanych w Międzychodzie, 26 września br.                 .

Przed wprowadzeniem do użytkowania, 21 sierpnia br. odbyło się szkolenie przygotowu-
jące strażaków - ratowników OSP do wykonywania działań z użyciem kamery termowizyjnej. 
W szkoleniu udział wzięli członkowie Jednostki Operacyjno - Technicznej przy OSP Kaława, 
strażacy z pozostałych jednostek z terenu gminy Międzyrzecz (Bukowiec, Gorzyca, Kęszyca 
Leśna, Kursko, Międzyrzecz - Obrzyce i Wyszanowo) oraz strażacy z jednostek partnerskich: 
OSP Rusinów (gmina Świebodzin), OSP Międzychód (woj. wielkopolskie) oraz FF Gablenz 
(Brandenburgia).                              .              .              ..

Doposażenie jednostki OSP Kaława w powyższy sprzęt wpłynie na poprawę skuteczności 
działania oraz przede wszystkim na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Nowoczesny sprzęt wpłynie również na komfort pracy ratowników niosących pomoc 
potrzebującym podczas różnych, niejednokrotnie skomplikowanych oraz niebezpiecznych 
działań.

Zarząd OSP Kaława składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom                                  
i instytucjom, które przyczyniły się do zakupu nowoczesnej kamery termowizyjnej.
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 Tekst Dariusz Surma, fot. Lech Malinowski
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Biuro otwarte na sprawy Mieszkańców 
- rozmowa z Posłanką na Sejm RP KATARZYNĄ OSOS

KONTAKT

Biura Poselskie:
Zielona Góra, 
ul. Kożuchowska 15a 
lok. 217 

Świebodzin, 
ul. Kościelna 3 

796 912 000 

katarzyna.osos@sejm.pl 

AKTYWNOŚĆ POSELSKA

786 interpelacji poselskich
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Pod koniec września w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury 
odbył się rockowo-patriotyczny koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego, 
lidera zespołu Contra Mundum, podczas którego wokalistka sekcji muzyczno-
wokalnej 17 WBZ w Międzyrzeczu, Julita Lisiecka, miała wyjątkową okazję 
zaśpiewać dwa utwory: „Już dopala się ogień biwaku” i „Modlitwa”.

W pierwszych dniach września br. ukazał się mój 
najnowszy zbiorek nutowy zatytułowany „Mu-
zyczne podróże utwory na gitarę”. Zamieszczone 
są tu utwory dla gitarzystów rozpoczynających 
przygodę z instrumentem, jak też dla za-
awansowanych instrumentalistów sześciu strun.

Trzynasty. zbiorek nutowy zawiera dwadzieścia 
różnorodnych stylistycznie kompozycji. Gitarzysta 
znajdzie tu do wyboru: walce, tańce. bluesy, a także 
rock-n-rolla, polkę, tango, utwór �amenco, włoską 
tarantelę czy utwory programowe  Miniatury .
mienią się paletą zastosowanych muzycznych 
pomysłów i mnogością współczesnych środków 
technicznych. Kompozycje nadają  się do grania na 
lekcjach, jak również mogą być ozdobą popisów 
czy koncertów. Został wydany ze środków autora.

Można powiedzieć, że na „jed-
nym ogniu” odbyła się muzyczna 
premiera dwóch zdarzeń: Zbior-
ku nutowego „Muzyczne podróże utwory na 
gitarę” i piosenki „Zimowa herbatka”. Wydarzenie 
miało miejsce w Salonie Muzycznym „Elvis” 
w Gorzowie Wlkp. w sobotę 11 września 2021 r.

Dodam, że na to wydarzenie specjalnie 
przyjechał z Międzyrzecza Bartek. Uczyłem go kil-
ka lat temu w Szkole Muzycznej w Międzyrzeczu. 

Przy okazji wręczyłem mu płytę CD „Zespoły 
Gitarowe Szkoły Muzycznej”, na której grał kilka
lat temu w gitarowym kwartecie. Wspólne na-
granie jest cenną pamiątką z tamtych czasów.
Ech, to były ciekawe lata.                 .

Premiera zbiorku nutowego odbyła się w formie 
publicznej prezentacji utworów granych przez 
autora i Grzegorza Klickiego - gitarzystę z Go-
rzowa Wlko. Premiera nut zbiegła się z premierą 
piosenki, do której napisałem muzykę.     .

Anna Porowska napisała sło-
wa. Tytuł piosenki „Zimowa her-
batka”. W prapremierowym wy-
konaniu wzięli udział: A. Porowska 
- śpiew, G. Klicki - gitara i autor 
muzyki również grający na gita-
rze. W muzycznym jam sesjon 
czasami wspomagał nas Marcin - 
grający na gitarze basowej. To 
było spotkanie muzyczno - inte-
lektualno - towarzyskie.          .

MUZYCZNE PODRÓŻE 
- PREMIERA ZBIORKU NUTOWEGO

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał

Wokalistka z KW 17WBZ
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Władysława Dajczaka za wkład w edukacje i oświatę z terenie powiatu międzyrzeckiego nagrodzeni zostali m.in.:

Małgorzata Musiałowska - Wójt Gminy Bledzew, Iwona Paszkowska - Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego,

Nagrodą Lubuskiego Kuratora Oświaty:
Anna Grobelna – SP-1, Międzyrzecz, Hanna Ewa Sikorska - Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”, Międzyrzecz.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

 Międzyrzecz

Wszystkim  odznaczonym  I  nagrodzonym  składamy  serdeczne  gratulacje!

W Gorzowie Wlkp. w Teatrze im. Juliusza Osterwy z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rąk Wojewody Lubuskiego 

Grzegorz Kaczmarek - Liceum Ogólnokształcące, Międzyrzecz, Monika Elżbieta Moraczyńska – SP-1, Międzyrzecz,

Nagrodzeni za edukację z powiatu międzyrzeckiego

Andrzej Chmielewski
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Pszczewskie przedszkole

L. Malinowski

W okazałym budynku Przedszkole Samo-
rządowe im.  Pszczółk i  Mai  funkcjonuje 
od 1988 r., wówczas dyrektorką była Jadwiga 
Dzieciątkowska. Po niej w 1992 r. stanowisko 
objęła Gertruda Szewczuk. Obecnie przedszko-
lem od 1 marca 2003 r. kieruje Jolanta Minge.

- Pracuję w tej placówce od 1989 r. - mówi 
Jolanta Minge - Czyli 32 lata. Praca od początku 
w jednej instytucji jest tym, co określa się sta-
bilizacją zawodową. Obecnie mamy 5 oddziałów, 
w każdym do 25 dzieci. Bywało, że mieliśmy więcej dzieci niż miejsc. Nauczycielek przedszko-
la łącznie ze mną jest siedem. Wszystkie mamy kierunkowe przygotowanie pedagogicz-
ne. Kwali�kacje naszej kadry umożliwiają pracę z dzieckiem posiadającym opinię o wczes-
nym wspomaganiu rozwoju oraz z dziećmi z zaburzoną komunikacją werbalną. Moim 
nieetatowym zastępcą jak i logopedą jest Wioletta Bubnowska. Wychowawcami grup są: 
Kalina Gojtka, Beata Cyranik, Marta Goik, Milena Janusz, Agata Leśna.

Dzieci są tzw. żywym srebrem. Stale są w ruchu, mają różną percepcję i różnie reagu-
ją. Dlatego zwykło się mówić, że wychowawca musi mieć oczy dookoła głowy. W edukacji 
przedszkolaków, a ma ona bardzo zróżnicowaną formę, wychowawczynie wspomagają 
panie na etatach pomocy nauczyciela: Natalia Szczepaniak, Angelika Batura, Alina 
Michalak, Agnieszka Ulatowska i Grażyna Piotrowska.

Dzięki działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola im. 
Pszczółki Mai, które zostało założone przez pracowników przedszko-
la powstały 3 piękne, certy�kowane place zabaw, będące at-
rakcyjnym miejscem rozwoju ruchowego dla naszych milusińskich 
(w dużej mierze dotowane ze środków unijnych).               .

Placówka funkcjonuje od 6.15 do 16.00. Personel liczy 15 osób łącznie z naszą „złotą 
rączką” Bartoszem Mańkowskim, konserwatorem. Mamy własną kuchnię ze sprawdzoną 
obsługą, w której przygotowujemy 3 posiłki dziennie. Śniadanie, obiad dwudaniowy 
i podwieczorek. Nad prawidłowo zbilansowanymi posiłkami czuwa intendent Anita Szałtys 
wraz z Michaliną Rybicką - szefem przedszkolnej kuchni. Szczególną uwagę zwracamy na 
wartości odżywcze proponowanych dzieciom posiłków, dlatego też w naszej pracy dużo 
czasu poświęcamy poznawaniu przez dzieci zasad zdrowego żywienia. Dzieci mają 
możliwość komponowania własnych kanapek wg indywidualnych upodobań, wykonania 
z paniami sałatek z sezonowych warzyw i owoców. 

Dbając o wszechstronny rozwój naszych dzieci zapewniamy im różnorodne oferty 
edukacyjne, zarówno poza terenem placówki np. wyjazdy na przedstawienia teatralne do 
Międzyrzecza, do teatru w Gorzowie Wlkp. czy sal zabaw, jak i na miejscu. W wyniku 
nadbudowy i termomodernizacji, która została wykonana w 2009 r., w sposób znaczny 

poszerzyła się funkcjonalna przestrzeń przedszkola. Duża, 
przestronna aula zapewnia komfort organizacji uroczystości 
przedszkolnych np. Pasowanie na Starszaka, Jasełka, Dzień Babci. 
Znalazło się tam miejsce na sprzęt do zabaw ruchowych z trampoli-
ną i suchym basenem oraz ulubiona przez dzieci atrakcja „Magicz-
ny dywan”. Mamy też na terenie placówki salę telewizyjną z mo-
nitorem interaktywnym umożliwiającym korzystanie z technologii 
multimedialnej.

Od najmłodszych lat uczymy dzieci poczucia tożsamości na-
rodowej stąd m.in. udział w akcjach np. Szkoła do hymnu, Szkoła 
pamięta;  empatii poprzez udział w różnych akcjach charytatyw-
nych; zachowań proekologicznych rozwijając u dzieci świadomość 
konieczności dbania o naszą planetę.                    .

Wracając do zespołu, którym kieruję - wiem, że są to osoby 
oddane swej pracy, wykonują ją sumiennie i z zaangażowaniem, 
wiedzą, że dziecko jest dla nas wartością nadrzędną. Nigdy mnie 
nie zawiedli. Chciałabym, aby nasza praca była szanowana 
i  doceniana w środowisku.                               .          .

Grupa Żabki

Grupa Misie



- Do Liceum Pedagogicznego dla Wycho-
wawczyń Przedszkoli w Sulechowie przy ul. Armii 
Czerwonej 45, zawiózł mnie starszy brat Janek 
z końcem sierpnia 1956 r. Chodził wówczas do szko-
ły kolejowej w Poznaniu, więc znał życie poza na-
szym  środowiskiem. Pożegnanie w domu miało 
swój rytuał, jak to przed podróżą w nieznane. 
Wiadomo, trzeba było obowiązkowo przysiąść na 
ctiльчыky, rodzice pobłogosławili, a mama się 
popłakała i mi oczy zrobiły się mokre… Przed nami 
była jeszcze pieszo droga na autobus do Mię-
dzyrzecza. Jechałam chyba wówczas po raz pier-
wszy autobusem. Dziś to żadna nowość, wówczas 
to jednak było przeżycie.                         .

Liceum Pedagogiczne dla Nauczycieli Przed-
szkoli w Sulechowie w roku szkolnym 1956/57 
przeszło na pięcioletni system kształcenia. Od chwi-
li powstania do zamknięcia placówki, tj. przez 25 lat 
w liceum i internacie pracowało 113 nauczycieli. 
Gdy uczyła się tam Anna Prycik, dyrektorem 
wówczas był Edmund Ciesielski. W placówce 
przeprowadzono 23 egzaminy maturalne. Po-
wojenna dynamika demogra�czna sprawiła, że 
zapotrzebowanie placówek oświatowych na 
nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli syste-
matycznie rosło. LP w Sulechowie częściowo te 
potrzeby zaspakajało. Absolwentów kierowano do 
pracy zgodnie nakazem pracy. Taka wówczas była 
specy�ka zatrudniania po szkołach. Liceum miało 
bibliotekę, którą kierował Piotr Jastrzębski. Były 
również 2 internaty. Jeden w budynku dawnego 
Pedagogium z 1880 r. Drugi był we wsi Kruszyna, 
niemalże przylegającej do miasta.

- Nauka nie sprawiała mi trudności, choć by-
wały przedmioty do których trzeba było się przy-
łożyć lub wspomóc koleżankami. Matematyki uczył 
Władysław Furman, było ciężko, ale na maturze 
pomógł. Ciekawa była pedagogika, psychologia, 
�lozo�a, wychowanie przedszkolne. Dużo uwagi 
zwracano na sprawność �zyczną co wiązało się ze 
zdrowiem. W zdrowym ciele zdrowy duch mówili 
nauczyciele. Było silne koło sportowe, ale moje 
przeciętne osiągniecia sportowe nie dawały szans. 
W pierwszych latach byłam w internacie przy 
szkole, potem na Kryszynie.                       .

- Lubiłam zajęcia z Przysposobienia Wojsko-
wego, a konkretnie strzelanie z małokalibrowego 
karabinka do tarczy. Celne oko miałam chyba po 
tacie, który wszak służył jako strzelec w Pułku Pod-
halańczyków.

- Pomnę jak kiedyś nauczyciel wskazał mnie 
jako wzór skromnego ubioru uczennicy. Czy byłam 
dumna’? Może i tak, ale czasami było mi przykro, 
że nie mam tyle kolorowych fatałaszków co inne 
dziewczyny. Wiem jak ciężko było rodzicom mnie 
wykształcić, a moje siostry pomagały tacie w lesie 
przy kopalniakach. Dziś nawet Stenia o tym 
wspomina. Opłata za internat wynosiła 186 zł rodzi-
ce płacili tylko połowę z racji tego, że przyznano mi 
stypendium.

- Obowiązkiem był udział w chórze szkolnym. 
Zajęcia prowadziła Julia Kutrowska. Tam śpiewa-
łam drugim głosem, i tak jest do dziś. Na lekcjach 
muzyki uczono nas gry na kilku instrumentach. 
Próbowałam na pianinie. Skrzypce, gitara czy 
mandolina mnie nie pociągały. Klawisze pianina 
potrzebują delikatnych palców… ostatecznie już 
potem, gdy pracowałam, grałam na akordeonie 
ze słuchu, a przecież nauka czytania nut była w 
programie. 

- Pamiętam przygotowania do manifestacji 
1-majowych. Nauczyciele od wf prowadzili też 
Przysposobienie Wojskowe i ćwiczyli nas jak żołnie-
rzy podczas musztry w wojsku przez kilka dni po 
południu. Sama manifestacja zwana zwyczajowo 
pochodem była emocjonująca, bowiem razem z nami 
maszerowali żołnierze z sulechowskiej jednostki.

Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń 
Przedszkoli współpracowała z tamtejszą jednos-
tką artylerii. Wspólnie, masowo, odgruzowywano 
miasto, zalesiano okoliczne wolne połacie lasów
 jak również brano udział w wykopkach w po-
bliskich PGR-ach.                            .

- Nauka własna, szczególnie przed egzamina-
mi, była obwarowana pewnymi kłopotami. Re-
gulamin internatu był surowo przestrzegany. Światło 
gaszono o 22.00. Wówczas cichaczem przemykaliś-
my do pralni czy suszarni, gdzie wkuwaliśmy trud-
ne rzeczy do głowy. 

Po zdaniu egzaminu maturalnego (w jej kla-
sie zadało 30 osób) czas było pożegnać się z ko-
leżankami i wychowawcami. Nakaz pracy skiero-
wał Annę do powiatu Międzyrzecz, konkretnie 
do samodzielnego prowadzenia przedszkola 
w Lutolu Suchym.                                         .

- Niedziela była z reguły dniem wolnym od 
zajęć. Rano w tajemnicy szłam do pobliskiego 
kościoła, aby się pomodlić. Moja prawosławna wia-
ra na tym nic nie ucierpiała, wszak Bóg jest jeden. 
Chodziliśmy też piechotą do niezbyt odległej wsi 
Cigacice, gdzie był wspaniały widok na Odrę i cza-
sami między główkami rzecznych ostróg pluskaliś-
my się w wodzie. W Sulechowie obejrzała pierwszy 
polski �lm panoramiczny „Krzyżacy” w kinie woj-
skowym. Byliśmy na wycieczkach w Malborku, 
Krakowie i Poznaniu. To było super!           .

- Praktyki zawodowe mieliśmy od 4.roku. Ja 
je odbywałam w przedszkolu wojskowym, któ-
rym kierowała bodajże żona jednego z naszych 

nauczycieli Henryka Baturo.                         .

- Wielką radość sprawiały mi comiesięczne 
wyjazdy do domu w ostatnią sobotę miesiąca. 
Zawsze tam na mnie czekało porządne jedzenie, 
nasze jedzenie, choć w Sulechowie na aprowizację 
nie można było narzekać. Rozmowy z rodzicami 
i rodzeństwem. A co i jak? A gdzie? Byłam typo-
wym przekazem wieści ze świata. Powrót na ostat-
ni autobus z Międzyrzecza do Zielonej Góry, szcze-
gólnie jesienią czy zimą był pewnym wyzwaniem. 
Ciemność widzę, widzę ciemność dziś można z hu-
morem zawołać. Latarki nie miałam. Tato wykom-
binował i zrobił latarkę ze świeczką osadzoną w 
butelce bez denka. Ale com przeżyła bojąc się dzików 
idąc lasem do Międzyrzecza, to moje. Z przyjazdami 
do domu utkwił mi szczególnie jeden epizod w 
pamięci. Nosiłam warkocze, co u nas było tradycją, 
jednak w trzeciej klasie je obciełam i z umodelowa-
ną przez koleżanki czuprynką pojawiłam się 
w domu. Szok w rodzinie! Tato ze złości poszedł do 
lasu i długo nie wracał. Mnie tez zrobiło się przykro 
ale cóż, stało się i trudno. Może szkoła wpłynęła na 
mnie tak, że stałam się bardziej odważna lub 
wyedukowana jak się teraz mawia. Tylko raz ma-
ma przyjechała do mnie i było to przed balem 
maturalnym. Może chciała się nacieszyć, że ma 
wykształconą córkę? Nie wiem, nigdy o tym nie 
rozmawialiśmy.
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Życie spełnione mimo przeszkód (4)  

L. Malinowski

Anna Prycik

Dzień Seniora obchodzono w regionie, bliższym 
czy dalszym, w różny sposób. Z reguły przy muzyce 
cz y  występach  zaproszonych  wykonawców. 
W Międzyrzeczu MOK zaproponował spotkanie 
z twórczością Anny German i Czesława Niemena. 
Z racji pandemicznych obostrzeń ograniczono ilość 
osób do możliwości częściowego wypełnienia sali 
widowiskowej - decydując się na zaproszenia.      . 

Gdy widownia się zapełniła i światła oświetliły 
tylko scenę pojawił się Jan Edward Czachor - prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena, który tego 
typu koncerty prowadził w naszym mieście.     . 

W holu MOK przybyłych przywitała Ewelina 
Izodorczyk-Lewy - dyrektor placówki. Serwowano 
napoje oraz torty, które dzielone były przez burmistrza 
Remigiusza Lorenza i zastępców: Agnieszkę Śnieg 
wraz z Tomaszem Markiewiczem.       .     . 

Na scenie przemiennie pojawiali  się:  Inna 
Kamaryan (śpiewała przy akompaniamencie for-
tepianu piosenki A. German) i Jarosław Królikiewicz 

(doskonały wykonawca utworów Cz. Niemena). 
Tenże wspomagał się elektronicznym podkła-
dem muzycznym . .                  .       . 

I. Kamaryan, podobnie jak German urodziła 
się w Uzbekistanie. Ukończyła Wydział Śpiewu 
Solowego Państwowego Konserwatorium Muzycz-
nego w Taszkiencie. Dysponując sopranem liryczno-
koloraturowym doskonale wykonała w kilku języ-
kach piosenki Anny. Występowała na scenach Polski, 
Niemiec, Włoch i Rosji.           .     .     . 

J. Królikiewicz, wierny Wrocławiowi od uro-
dzenia, twórczość wokalną kształtował nie tylko 
na estradzie. Był wieloletnim śpiewakiem opery i ope-
retki wrocławskiej. Koncertował na wielu scenach 
w kraju i za granicą. Siła i barwa głosu jakże bliska 
Niemenowi jest jego atutem.                   . 

Artyści wykonali 22 utwory plus bisy, bo inaczej 
być nie mogło. Żegnano ich oklaskami na stojąco. 
Zasłużyli na to.                  .     .     .     . 

Wspaniały koncert w MOK

L. Malinowski, fot. Natasza Dżeruk
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Doposażenie linii sor-
towniczej ZUOK Długo-
szyn poprzez zakup prze-
siewacza bębnowego oraz 
kompaktora - to zadanie, 
które zostanie do�nan-

sowane w  ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład - Program Inwestycji Strategicznych.      .

Celowy Związek Gmin CZG-12 złożył w sier-
pniu 2021 r. trzy wnioski na doposażenie Zakładu 
w niezbędny sprzęt do gospodarki odpadami. 
Do�nansowaniem został objęty projekt obejmują-
cy zakup mobilnego urządzenia do przesiewania 
oraz kompaktora. Wartość do�nansowania to 
95% wartości inwestycji.                  .

Mobilne przesiewacz bębnowy umożliwi za-
stosowanie urządzenia do przesiewania kompos-
tu,  o dpadów  dr zewnych,  o dpadów  wielko -
gabarytowych po wcześniejszym rozdrobnieniu, 
odpadów budowlanych oraz odpadów powstają-
cych w wyniku wstępnego przesiania stłuczki szkla-
nej. W ramach doposażenia zakupiony zostanie 
również kompaktor, który jest niezbędną maszyną 

przy pracach związanych z prawidłowym składo-
waniem odpadów na nowej, trzeciej kwaterze 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
(kwaterze 1C). Zakup powyższych urządzeń to kolej-
ny krok w celu unowocześnienia Zakładu w Długo-
szynie - podkreśla Przewodniczący Zarządu CZG-12 - 
Robert Paluch. Praca kompaktora jest ostatnim, 
mechanicznym elementem zagospodarowania 
odpadów na składowisku, a dzięki dużej sku-
teczności tych maszyn w zagęszczaniu odpadów 
znacznie wydłużają okres eksploatacji składowisk.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego w sierpniu został oddany do użytku 
zbiornik przeciwpożarowy 3o pojemności ok. 440 m . 
Zbiornik będzie służył zapewnieniu stałego źródła 
wody do celów gaśniczych. W ramach działań 
związanych z modernizacją linii sortowniczej pra-
ce w ZUOK w Długoszynie potrwają do końca 
2021r. Postęp prac związanych z realizacją projek-
tów można śledzić na stronie internetowej Celo-
wego Związku Gmin CZG-12 ) oraz (www.czg12.pl
portalu społecznościowym Facebook.         .

9 października 2021 r., odbyła się VII edycja 
ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem 
„Czytanie wzmacnia”. Wzięło niej udział 1300 
bibliotek z całej Polski. Do akcji dołączyły także 
biblioteki z naszego powiatu, w tym także 
z Bledzewa. Tematem przewodnim była seria 
powieści Harrym Potterze autorstwa bry-
tyjskiej pisarki Joanne Kathleen Rowling, 

a właściwie Joanne Murray, znana też jako 
J.K. Rowling.

Po losowaniu przydziałów do szkół, dzieci 
brały udział w konkursie, każde otrzymało 
różdżkę. Odbyło się wielkie poszukiwanie 
kamienia �lozo�cznego. Była �lm, zabawa 
i poczęstunek. Przekąski na bledzewską Noc 
Bibliotek zakupili Małgorzata i Patryk Jaros.

Kolejne miliony trafią do ZUOK w Długoszynie

Noc Bibliotek w Bledzewie

Andrzej Chmielewski, fot: Biblioteka Bledzew.
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Do identycznej spółki przystąpiło ostatnio kilkanaście innych gmin, 
które liczą na podobną dotację i - tak jak Międzyrzecz - planują bu-
dowę bloków wielorodzinnych.         .             .         .

W ostatnich miesiącach lokalne i regionalne media wiele razy in-
formowały o przystąpieniu Międzyrzecza do międzygminnej spółki 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Krajowy Zasób Nieruchomości (SIM 
Zachodni). Przypominamy, że celem 14 lubuskich i wielkopolskich gminy 
jest rozwój budownictwa mieszkaniowego. - To pierwsza taka spółka 
w kraju. Dzięki niej w naszym mieście ma powstać sześć nowych bloków, 
w których zamieszkają 84 rodziny - informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

O szczegółach inwestycji burmistrz rozmawiał z przedstawicielami 
spółki podczas kolejnego już spotkania, które odbyło się we wtorek, 19 
października, w Międzyrzeczu. - Spółka wystąpiła o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy. Wkrótce ruszą prace nad dokumentacją - zapo-
wiada burmistrz 

Gwarancją rozpoczęcia inwestycji jest przyznana Międzyrzeczowi 
dotacja w wysokości 3 mln. zł, która stanowi wkład gminy do spółki. - 
Optymistyczny scenariusz zakłada, że budowa ruszy za dwa lata - mó-
wi R. Lorenz.                       .           .         .         .         .Utworzona przez lubuskie i wielkopolskie gminy spółka mieszkaniowa 

ma wybudować w Międzyrzeczu sześć budynków wielorodzinnych. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz omawiał szczegóły inwestycji podczas 
kolejnego spotkania z przedstawicielami jej zarządu.             .
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Burmistrz Remigiusz Lorenz ,  prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Ewa 
Budych, kierownicy wydziałów w ratuszu 
i radni podziękowali Adamowi Kozińskiemu 
za cztery lata pracy na stanowisku prezesa 
gminnej spółki Międzyrzeckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego. Przywitali też jego 
następcę Krystiana Grabowskiego.      .

Na stanowisku prezesa A. Kozińskiego 
zastąpił Krystian Grabowski, który wcześniej 
był m.in. zastępcą wójta i sekretarzem w Urzę-
dzie Gminy w Pszczewie. - Największym wyz-
waniem, stojącym obecnie przed spółką i jej 
nowym prezesem, jest zdobycie dotacji na wy-
budowanie nowego bloku wielorodzinnego ze 
żłobkiem na parterze i nową siedzibą spółki - 
dodaje R. Lorenz.          .       .       .       .

Nowy prezes podziękował burmistrzowi 
i radnym za zaufanie. Zapewniał, że postara się 
sprostać stawianym przed nim zadaniom. 

Po czterech latach kierowania MTBS 
Adam Koziński przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miej-
skiej za wkład i zaangażowanie w rozwój spółki 
podziękowali mu m.in. burmistrz Remigiusz 
Lorenz, przewodnicząca rady, rani i urzędni-
cy. - Wyprowadził pan spółkę na przysłowiową 

prostą. Serdecznie za to dziękuję - mówił R. 
Lorenz. 

Spotkanie odbyło się 16 października 
w remizie OSP w Kaławie. Hodowcy pod-
sumowali ostatnie miesiące działalności ich 
koła oraz rozmaite imprezy, w których uczest-
niczyli w 2021 r. Ich gościem był burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który pogratulował im pasji 

oraz podziękował prezesowi Przemysławowi 
Czapczykowi za wzorowe kierowanie sekcją 
(międzyrzecka sekcja razem z czterema innymi 
sekcjami działa w strukturach Oddziału PZHGP 
w Świebodzinie).        .      .      .

Hodowcy gołębi z międzyrzeckiej sekcji 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych podsumowali 2021 r. Gratulacje złożył
im burmistrz Remigiusz Lorenz.        .

Burmistrz razem z prezesem wręczyli wy-
różniającym się hodowcom medale, puchary 
i okolicznościowe ryngrafy. - Podziwiam ludzi 
z nietuzinkowymi zainteresowaniami - mówił.

Zmiana warty w spółce mieszkaniowej 

Burmistrz pogratulował 
hodowcom gołębi

Burmistrz składa gratulacje jednemu z hodowców. 

Ruszyły przygotowania do budowy bloków wielorodzinnych
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Dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy gmin-
nych szkół i przedszkoli obchodzili Dzień Edukacji 
Narodowej. Gratulacje i życzenia złożył im m.in. 
burmistrz Remigiusz Lorenz.                     .

Burmistrz odebrał ślubowanie od nauczycieli, którzy 
awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. 
Razem z dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty 
Izabelą Korejwo wręczył też listy gratulacyjne, róże
i drobne upominki ponad 30 nauczycielom, którzy 
wyróżniają się zaangażowaniem i sukcesami w pracy. 
Podziękował też I.  Korejwo. Podkreślał jej za-
angażowanie i profesjonalizm, dzięki którym mię-
dzyrzeckie przedszkola i szkoły mogą być wzo-
rem dla podobnych placówek z innych gmin. 

Życzenia dyrektorom i nauczycielom złożyła też 
przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych. 
Gratulowała im zaangażowania, pasji i wysokich 
kwali�kacji. Burmistrz podkreślał natomiast, że do 
oświaty - na pensje oraz bieżące utrzymanie szkół, 
przedszkoli i żłobka - gmina dopłaca prawie 20 mln zł. 
rocznie. Obchody Dnia Edukacji Narodowej, nazywane-

go potoczne Dniem Nauczyciela, odbyły się 13 
października, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. 
Uświetnił je występ działających w tej placówce sekcji 
artystycznych: chóru Piccolo kierowanego przez Ewę 
Witkowską oraz tancerzy zespołu tańca nowoczesnego 
Led Dance (instruktor Justyna Wittchen) oraz z grupy 
tańca towarzyskiego (instruktor Piotr Soja). 

Po zakończeniu o�cjalnej części uroczystości 
zaprosił jej bohaterów na skromny poczęstunek - 
kanapki, kawę i herbatę - do Biblioteki Miejskiej. 

Kolejne podziękowana i gratulacje R. Lorenz złożył 
dyrektorce MOK Ewelinie Izydorczyk-Lewy. Zaznaczał 
przy tym, że kierowany przez nią ośrodek uzupełnia 
ofertę edukacyjną gminnych placówek oświatowych.
W imieniu dyrektorów i nauczycieli burmistrzowi 
podziękowała natomiast dyrektorka SP-2 Katarzyna 
Dymel, która podkreślała, że dzięki jego wsparciu 
międzyrzeckie placówki oświatowe mogą stale się 
rozwijać  dla  dobra  uczniów i  mieszkańców. 

Podczas składania życzeneń dyrektorom, nau-
czycielom i pracownikom placówek oświatowych 
przez burmistrza Remigiusza Lorenza mu towarzyszyli 
zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz 
wraz z sekretarzem Urzędu Miejskiego Łukaszem Rutą. 
– Wasza praca jest równie ciężka, co odpowiedzialna. 
Tym większe należą się Wam podziękowania i gratu-
lacje. Zwłaszcza, że nasze szkoły wyróżniają się bar-
dzo wysokim poziomem nauczania, a uczniowie zaj-
mują czołowe miejsca podczas olimpiad i konkursów 
przedmiotowych - mówił R. Lorenz.               .

- Należy do tego doliczyć kolejne miliony na inwes-
tycje. Pod koniec lutego otworzyliśmy nowy żłobek, 
a przed kilkoma dniami przekazaliśmy wykonawcy plac 
budowy przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Sportowymi, gdzie powstanie nowoczesna i funkcjonal-
na sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką. Na oświa-
cie nie będziemy jednak oszczędzać. Od poziomu na-

uczania zależy między innymi przyszłość naszego mias-
ta i gminy. Każda złotówka wydana na dzieci zwróci 
się nam dziesięć razy - zaznaczał.                    .
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Dostaliśmy prawie 8 mln. zł na budowę 
kanalizacji w Międzyrzeczu - Wybudowanie. 
Mamy dobrą informację dla mieszkańców 
Międzyrzecz - Wybudowanie i południowo-
zachodniej części miasta. Nawet bardzo 
dobrą! Gmina otrzymała 7 mln. 950 tys. zł na 
wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tej 
miejscowości i kolektora tłocznego, który 
połączy ją z miejską siecią kanalizacyjną na 
ul. Mieszka I. Dotację dostaliśmy z rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”. - Dzięki niej za niespełna dwa 
lata będzie skanalizowane prawie całe 

miasto. Mamy już projekt i liczymy, że prace 
rozpoczną się w przyszłym roku. Ich zakoń-
czenie planujemy na połowę 2023 roku - 
wylicza burmistrz Remigiusz Lorenz.  .

Burmistrz podkreśla, że to kolejna w tym 
roku rządowa dotacja dla naszej gminy. - 
Większość inwestycji realizujemy dzięki unij-
nym i rządowym dotacjom. Dlatego wciąż 
szukamy źródeł �nansowania oraz skła-
damy kolejne wnioski  o pieniądze na 
inwestycje, których celem jest poprawa 
infrastruktury i jakości życia mieszkań-
ców - dodaje R. Lorenz.                    .

Złotka zatańczą na własnych urodzinach

Burmistrz z organizatorkami jubileuszowego koncertu. 

- Dzięki rządowej dotacji Wybudowanie zostanie 

podłączone do kanalizacji sanitarnej 

Planowane na marzec przyszłego roku dziesięciolecie Studia Tańca Gold było tematem 
spotkania burmistrza Remigiusza Lorenza z komitetem, który podjął się organizacji 
jubileuszowej imprezy.

Zespół Gold powstał wiosną 2012 r. i już podczas pierwszego publicznego występu 
skradł serca międzyrzeczan.  Od samego początku kieruje nim Wioleta Robak-Gabarkiewicz, 
która ostatnio odwiedziła burmistrza wraz z grupą rodziców swoich podopiecznych. Tema-
tem spotkania były planowane na marzec 2022 r. obchody dziesięciolecia działalności zespołu. 

Zespół jest jedną z artystycznych wizytówek Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, dlatego 
jubileuszowy koncert odbędzie się 12 marca 2022 r. w sali kinowo-widowiskowej MOK. - 
Planujemy dwa koncerty. Jedną z atrakcji będzie ufundowany przez burmistrza tort, a kolejną 
występ gwiazdy-niespodzianki - zapowiada dyrektor ośrodka Ewelina Izydorczyk-Lewy.

- Chętnie i z wielką radością przyjąłem propozycję objęcia imprezy swoim patronatem. 
Jestem jednym z wielu fanów zespołu - mówi burmistrz. - Gmina wspiera �nansowo 
tancerzy, podobnie jak wielu innych artystów i sportowców.                       .

Gold to po angielsku Złoto, dlatego mieszkańcy nazywają tancerki Złotkami. - Błyszczą na scenie jak gwiazdy i promują miasto w całym kraju – zaznaczają ich sympatycy.
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Przypominamy, że w ostatnich miesiącach 
Rada Miejska Międzyrzecza przyznała Komendzie 
Powiatowej Policji dwie dotacje na zakup nowych 
radiowozów.

Bezpieczeństwo mieszkańców było tematem 
spotkania komendanta powiatowego policji 
insp. Pawła Rynkiewicza z burmistrzami i wójta-
mi gmin powiatu międzyrzeckiego. Między-
rzecz reprezentował burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Spotkanie odbyło się 27 października, w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. - 
Rozmawialiśmy między innymi o współpracy 
samorządów z policją. Dzięki wsparciu ze strony 

gmin policjanci mogą sprawniej realizować swoje 
zadania, co przekłada się na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców - zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu międzyrzeckiego z ko-
mendantem powiatowym, policji insp. Pawłem Rynkiewiczem. 

Miasto wspiera policję

Kolejna dotacja dla Gminy Międzyrzecz
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Stadion miejski będzie areną sportowych zmagań 
lekkoatletów z całego regionu. Porozumienie w spra-
wie wspólnej organizacji imprez lekkoatletycznych 
podpisali w ratuszu burmistrz Remigiusz Lorenz, 
prezes Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki Robert 

Paluch i dyrektor ośrodka sportu Grzegorz 
Rydzanicz.

Prezes lubuskich struktur związku akcen-
tował, że lekka atletyka jest królową sportu. - 
Dowodem są medale zdobyte przez naszych 
sportowców podczas olimpiady w Tokio. Więk-
szość z nich wywalczyli lekkoatleci - mówił R. 

Paluch. 

Organizacja imprez wojewódzkich będzie możliwa 
dzięki przeprowadzonej przed kilkoma laty kom-
pleksowej modernizacji stadionu miejskiego. Za-
pleczem dla ich organizatorów i uczestników będzie 
też sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką, która bu-
dowana jest między stadionem i Szkołą Podstawową 
nr 1 z Oddziałami Sportowymi. - Zostanie otwarta 
jesienią przyszłego roku - zapowiada burmistrz. - Na jej 
wybudowanie dostaliśmy dotację w wysokości 1 mln. 
800 tys. złotych. 

Burmistrz podkreślał, że gmina wspiera �nansowo 
kluby sportowe oraz organizatorów wydarzeń spor-
towo-rekreacyjnych. - Inwestujemy przede wszystkim 
w zdrowie dzieci i młodzieży, ale mamy też nadzieję, 

że będą wśród nich przyszli mistrzowie okręgu, a może 
nawet kraju i świata - mówił R. Lorenz. - Dyrektor 
ośrodka sportu ma ogromne doświadczenie w or-
ganizacji takich imprez, dlatego jestem przekonany 
o sukcesie mitingów lekkoatletycznych, organizowa-
nych wspólnie ze związkiem lekkiej atletyki.      .

- Planowane przez nas mitingi sportowe o ran-
dze okręgowej mają promować lekką atletykę 
wśród dzieci i młodzieży, a przy okazji także na-
szą gminę i bazę sportową - zaznaczał R. Lorenz. 

Sportowy i jakościowy skok w przyszłość 

Porozumienie podpisano w gabinecie burmistrza.

Burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady 
Miejskiej złożyli gratulacje Aleksandrze Waroch i jej 

trenerowi Krzysztofowi Idzikowskiemu

Budowa ul. Długiej nabiera tempa. Pracownicy 
miejscowej �rmy Brubet korytują i utwardzają 
nawierzchnię ulicy, która będzie drogą dojazdową 
do planowanej przez władze gminy wschodniej 
obwodnicy miasta. - Realizacja tej inwestycji jest 
możliwa dzięki dotacji w wysokości 2,5 mln. zł - 
zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Nowa ulica będzie miała inny przebieg, niż 
obecna ul. Długa nazywana potocznie Czarną Dro-
gą. Dla kierowców najważniejszy jest jednak fakt, 
że przestaną niszczyć samochody na dziurach w jej 

gruntowej nawierzchni, która po deszczach 
zamienia się w jedną wielką kałużę. Nowa droga 
zostanie utwardzona i wyłożona kostką, a ko-
lejnymi udogodnieniami dla mieszkańców będzie 
chodnik, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. 

- Połączy ulice Poznańską z Żołnierską i nas-
tępnie z Obrzycami. Ułatwi dojazd mieszkańcom 

Obrzyc i osiedla Nad Obrą. W przyszłości będzie tak-
że pełnić rolę drogi dojazdowej do planowanej przez 
nas wschodniej obwodnicy naszego miasta - zazna-
cza burmistrz Remigiusz Lorenz.            .

Nowa droga zostanie otwarta pod koniec 
sierpnia przyszłego roku. Ma mieć 1,5 km. długości. 
Budują ją pracownicy miejscowej �rmy Brubet, któ-
ra wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji 
i realizację tej jakże ważnej dla miasta inwestycji. 
Prace rozpoczęły się pod koniec września. Obecnie 

trasę nowej drogi wyznaczają wykorytowane już 
odcinki między osiedlem Nad Obrą i Czarną Drogą.  
Gmina zapłaci wykonawcy blisko 5 mln zł. Bur-
mistrz zaznacza przy tym, że ponad połowę tek 
kwoty stanowi dotacja, przyznana gminie z Fun-
duszu Rozwoju Dróg. 

- Na realizację tej inwestycji dostaliśmy 2 mln. 
555 tys. zł - wylicza R. Lorenz. - To kolejne rządowe 
wsparcie na budowę dróg w naszej gminie. W ubieg-
łym roku za dotację z tego programu wybudowaliś-
my ulice Żołnierską, Alfa Kowalskiego, Sybiraka i 
Guzowskiego na osiedlu Nad Obrą, a wcześniej drogę 
w Kaławie i kilka ulic w Międzyrzeczu. Budowa 
i remonty dróg są jednym z naszych najważniejszych 
zadań. Dzięki tym inwestycjom rośnie wartość 
pobliskich działek, przyśpieszają też rozwój danego 
obszaru i miasta.

Osiągnięcia młodej zawodniczki doceniły władze mias-
ta. W czasie ostatniej sesji gratulacje, podziękowania 
i życzenia kolejnych sukcesów złożyli jej przewodnicząca 
Rady Miejskiej Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz 
Lorenz. Samorządowcy zgodnie zaznaczali, że A. Waroch 
promuje naszą gminę podczas prestiżowych zawodów 
oraz jest wzorem dla koleżanek i kolegów.           .

Burmistrz i przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowa-
li też jej trenerowi Krzysztofowi Idzikowskiemu. - Dzięki 
Pana zaangażowaniu klub z niewielkiej miejscowości jest 
prawdziwą kuźnią sportowych talentów - mówił burmistrz.

Lokalne i regionalne media wiele razy informowały 
o sportowych sukcesach Aleksandry Waroch, która trenu-
je sumo w Uczniowskim Klubie Sportowym Korona, 
działającym przy Szkole Podstawowej w Kaławie. Dzięki
 jej tryumfom na macie niewielka wieś jest znana w regio-
nie jako silny ośrodek sumo. Utalentowana zawodniczka 
ma na koncie wiele medali i pucharów wywalczonych na 

mistrzostwach Polski i Europy. Bardzo miłym akcentem październikowej sesji Rady 
Miejskiej były gratulacje i podziękowania, złożone przez 
burmistrza Remigiusza Lorenza oraz przewodniczącą 
gminnego parlamentu Katarzynę Budych zawodniczce 
sumo z klubu Korona Aleksandrze Waroch i jej trenerowi 
Krzysztofowi Idzikowskiemu. 

Gmina stawia na drogi 

Drogowcy utwardzają nawierzchnię nowej drogi. Drogowcy utwardzają nawierzchnię nowej drogi. Drogowcy utwardzają nawierzchnię nowej drogi. 

Podziękowania dla mistrzyni i jej trenera
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Będzie sala zamiast baraku

O budowie sali gimnastycznej i rządowej dotacji na 
realizację tej inwestycji wiele razy informowały ostatnio 
lokalne i regionalne media. Przypominamy, że nowy obiekt 
sportowy powstaje przy Szkole Podstawowej nr 1 z Od-
działami Sportowymi. Buduje go konsorcjum trzech wiel-
kopolskich �rm, którym władze miejskie zapłacą prawie 6 
mln. zł. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla jednak, że 
gmina otrzymała na ten cel 1 mln. 800 tys. zł z rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych.                 .

Pierwszym akordem inwestycji było wyburzenie 
starego, nieczynnego od lat baraku, w którym dawniej 
uczyły się dzieci z najmłodszych klas. - Zamierzamy 
przejąć od Zakładu Doskonalenia Zawodowego część 
działki, która graniczy z naszym terenem. Wyburzymy 
znajdujący się na niej budynek i poszerzymy naszą 
działkę - zapowiada burmistrz.                 .

W nowym budynku znajdować się będą kuchnia 
i przestronna stołówka, z których korzystać będą uczniowie 
„Jedynki”, pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
uczestnicy imprez sportowych odbywających się na 
stadionie miejskim.                .              .

Rozpoczęła się budowa nowoczesnej sali gimnastycznej 
z kuchnią i stołówką. Jej pierwszym akordem było 
wyburzenia nieczynnego od lat baraku, w którym dawniej 
odbywały się zajęcia najmłodszych klas.           .


