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Burmistrz ponownie został 

Kazimierz Puchan z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
OSP składa gratulacje burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi. 

Podczas ostatniego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 
strażacy jednogłośnie wybrali burmistrza Remigiusza Lorenza 
do zarządu, po czym samorządowiec ponownie został prezesem 
gminnych struk-tur OSP. 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy międzyrzeckiego 
Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się 
25 września, w sali narad międzyrzeckiego ratusza. Strażacy 
z siedmiu jednostek straży ochotniczej z gminy Międzyrzecz 
podsumowali swoją działalność w ostatnich latach.    .

prezesem strażaków 

Jak podkreślał komendant gminny OSP Dariusz Surma, w ciągu jednej ka-
dencji dzięki wsparciu �nansowemu władz gminy zakupiono dwa nowe pojazdy 
(dla OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach i dla OSP w Bukowcu) i dokonano karosacji - 
gruntownego remontu - trzeciego wozu bojowego (z OSP w Kaławie).          .

Po zjeździe strażaków od-
wiedził  wojewoda lubuski 
Władysław Dajczak. - Wasze 
zaangażowanie, Wasz profe-
sjonalizm są widoczne na każ-
dym kroku. Serdecznie Wam za 
to dziękuję - mówił. 

Strażacy pozytywnie ocenili działalność zarządu i udzielili mu absolutorium. 
Spotkanie było okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym strażakom medali 
i odznaczeń Jedno z odznaczeń „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymał m.in. bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, który jest strażakiem w OSP KSRG Międzyrzecz - Obrzyce.

Ostatnią odsłoną zjazdu były wybory nowych władz. Strażacy jednogłośnie wy-
brali burmistrza członkiem zarządu, a potem na stanowisko prezesa gminnych 

struktur OSP, które piastował 
też w poprzedniej kadencji. - 
Dziękuję Wam zaufanie, ale 
przede wszystkim za trudną 
i częstokroć niebezpieczną służ-
bę - podziękował R. Lorenz. 



Tłuste Koty miały być usu-
nięte. Kilku od miski odsunię-
to. Reszta się tuczy. Rządzą-
cy nawet już wstydu nie mają 
rżnąc nas wszystkich. Raport 
NIK odnośnie Funduszu Spra-
wiedliwości obnażył do cna 
decyzje �nansowe Zera i ujaw-
nił coś więcej niż zasadę „ko-
lega królika”. Tu zadam pytanie 
retoryczne - Jak się czujecie 
szeregowi członkowie PiSu 
w miastach i wsiach? Macie 
coś z tego? Klakierzy na górze 
zapewne mają, Wy jesteście 
Murzynami, których niczym 
aparatczyków byłego PZPR 
będzie się opluwać, w myślach, 
rozmowach czy w realu.

Tow. Prokurator Stanu Wo-
jennego; sędzia TS (ta od �agi 
UE nazwanej przez nią szmatą): 
Prezes TS catering Jarka (bo 
ponoć dobre gotuje) zwana
w sieci Wysoką Chochlą: peru-
karz od Carycy Katarzyny II; 
spec od wszystkiego „sasi-
nujący” wszem i wobec; Buta-
pren wicemarszałek; Elżbieta 
Reasumcja I: Zero wraz prze-
mądrzałymi wice, Pinokio i 
oczywiście Rezydent to pra-
wie zasadniczo cała kamaryla 
Jarka. To jego zespół podsta-
wowy teatrzyku klakierów. 
Rzeczników tych wykształ-

conych jak i piekarczyków 
pomijam, bo im za ble, ble, ble 
płacą.

Na koniec o funkcjona-
riuszach Straży Granicznej. 

Wypychając kobiety i dzieci 
za plot graniczny sprzenie-
wierzyli się rocie przysięgi. 
Służą ministrowi po wyroku, 
realizują wytyczne niezgod-
ne z prawem wydane przez 
goście z wyrokiem niepraw-
nie skasowanym przez Rezy-
denta. Własne sumienie za-
mienili na bezmózgowie. Nie 
dziwota, że są opluwani nawet 
przez miejscowych. Kobiety 
i dzieci za płot. A w kościołach 
są słuszne modły za uchodź-
ców i emigrantów. Taki to jest 
nasz katolicki kraj rządzony 
przez gorliwych katolików dla 
poklasku. Niestety...

Gdy opozycja zabiera głos 
w Sejmie RP, Jaro z przy-
dupasami ostentacyjnie opusz-
cza salę, za nim za chwilę 
robi to Pinokio - czyli mają 
paniska wszystko i wszyst-
kich wiadomo gdzie. A wypo-
wiedzi posłów opozycji są 
niczym gadanie dziada do 
obrazu. Nawet w kwestii bez-
pieczeństwa kraju na Sali 
Sejmowej brak Wszystkich 
najważniejszych! Za kogo 
ino siebie mają, bo za kogo 
maja nas to już wiadomo.

Klakierzy przekazują in-
formacje, właściwe wytyczne
z Centrum Dowodzenia Rządo-
wego na ul. Nowogrodzkiej. 
Czasami są to słowa pow-
tarzane niczym mantra, cza-
sami palną coś od siebie i za 
kilka godzin tego się wyrze-
kają lub próbują odwrócić ko-
ta ogonem. Są też tacy jak Ze-
ro czy ten od Carycy, którzy w 
swym absurdzie brną w nies-
kończoność. Pierwszy, niczym 
znany Pinokio, kłamie w kwestii 
porównywania jego zmian
 z podobnymi w UE i co gorsza 
uzurpuje sobie prawo wy-
powiadania się za Ministra 
Spraw Zagranicznych. Drugi
 w stosunku własnego wnios-
ku w sprawie niezależnych 
mediów nie potra� nic sen-
sownego prawie rzec i wyu-
czoną formułkę (zniszczoną 
przez bardzo wielu prawników) 

ma chyba w formie taśmy 
nagraną w ustach, choć cza-
sami wymkną mu się słowa 
prawdy. Jednak z okupacją 
Polski  przez  UE  poprzez 
namiestników to przesa-
dził. Chorym na umyśle ta-
kich rzeczy się nie wybacza. 
O chamstwie Butaprena pod-
czas niby debaty (30 sekund 
na wypowiedź to kpina z 
opozycji) nawet nie warto 
pisać.

Ciemny lud to kupuje ba-
zując na relacjach reżimowej 
telewizornii. Polski Ład - noś-
ne hasło nijak ma się do stał-
ych podwyżek. Zdrożeje ener-
gia i wszystko idzie w górę. 
O Obajtkowym paliwie nawet 
nie wspominam… coraz bliżej 
6 zł. Ale wszystko jest cacy, 
klakierzy klaskają, kukiełki 
się kłaniają. Spektakl trwa. 

Szczepienia przeciw grypie. 
Pinokio rzekł, że ludzie nie chcą 
się szczepić. Kłamstwo na 
maxa. Szczepionek zwyczajnie 
brakuje. Tworzą się samoistnie 
kolejki zapisujące chętnych. 
Minister od zdrowia wydał 
decyzje zabraniająca sprzedaży 
tych szczepionek więcej niż 2-3 
dla  jednej  osoby w celu 
przeciwdziałania handlu nimi. 
Czyżby nie wiedział, że apteki 
dostają po kilkadziesiąt sztuk i 
kropka.  Tu  kamyczek  do 
ogródka Radnych. Dwa lata 
temu pisałem o tym, że są 
miasta w województwie, gdzie 
radni uchwalili  bezpłatne 
szczepienie seniorów i miasta 
potra�ły szczepionki zamówić. 
U nas cisza. Podniecacie się 
Szanowni Radni wzajemnymi 
„podchodami”, angażujecie się 
w wiele spraw, które są Wam na 
rękę i dają popularność. Czyli 
poklask,  medale,  kwiatki 
składane, miejsca godne na 
uroczystościach - są ważniejsze 
niż Seniorzy (Wy też wybra-
ńcy nimi będziecie lub jeste-
ście). Gratulacje!
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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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Teatr kukiełkowy klakierów

KUPIĘ ciągnik 
URSUS ZETOR MTZ 

lub inne, może być 
do remontu. 

Tel 782 655 123
669 653 515

KUPIĘ przyczepę leśną 
samozaładowczą (Palms 

farma lub inne), ładowarkę 
teleskopową oraz 

rozsiewacz wapna RCW. 
Może być do remontu. 

Tel 782 655 123
669 653 515



- Ponad 70 lat temu, w mrocznych czasach 
stalinowskiego terroru, będąc uczniem Szkoły 
Przemysłowej w Zielonej Górze i  dowódcą 
młodzieżowej organizacji „Lwie Gniazdo”, podjął 
Pan walkę o demokratyczną Polskę. Po gro-
teskowym procesie w 1950 r. komunistyczni 
oprawcy skazali Pana na dziesięć lat ciężkiego 
więzienia. Haniebny wyrok odbił się piętnem na 
Pana dalszym życiu i zawodowej karierze. Nie 
złamał jednak w Panu hartu ducha i wiary w wolną 
Polskę. Mimo licznych trudności, został Pan 
nauczycielem i wykształcił setki mieszkańców 
naszego powiatu. W swoich uczniach zaszczepił 
Pan nie tylko zamiłowanie do muzyki, ale także 
miłość do Polski. Serdecznie za to dziękujemy 
i życzymy kolejnych dekad życia w gronie bliskich 
Panu osób - w miłości i poszanowaniu takich 
wartości jak Bóg, Honor i Ojczyzna, którymi 
kierował się Pan przez 90 lat życia - mówili.

Gratulacje i życzenia złożyli J. Plebankowi 
również przedstawiciele władz miejskich. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna 
Budych i burmistrz Remigiusz Lorenz zgodnie 
zaznaczali, że uroczystość odbyła się w 90. 
urodziny J. Plebanka.   

Do życzeń i gratulacji przyłączyli się także 
radni, obecne na sesji córki jubilata i goście,
którzy na koniec zaśpiewali mu „Sto Lat”.      .

- Bardzo Panu dziękujemy, 
że jako bardzo młody człowiek, 
mając zaledwie 19 lat, doskonale 
Pan rozumiał, co jest najistot-
niejsze dla naszej Ojczyzny i po-
djął Pan walkę o jej wolność - 
mówił wojewoda.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej miała szcze-
gólnie uroczysty charakter. Jej głównym boha-
terem był mieszkaniec naszego miasta Jan 
Plebanek. Został wręcz obsypany kwiatami 
i prezentami, jak również podziękowaniami 
i życzeniami. Wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak wręczył mu nadany przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. 

Wojewoda podziękował tak-
że burmistrzowi Remigiuszowi 
Lorenzowi  za współpracę i 
zapewniał, że gmina zawsze 
może liczyć na jego wsparcie. - 
Tak jak ostatnio, kiedy razem 
z burmistrzem byliśmy u mini-

stra rolnictwa w sprawie dalszego rozwoju gos-
podarczego Międzyrzecz - mówił.         .
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Medal, kwiaty i życzenia 
dla Jana Plebanka

Gratulacje i życzenia złożyli Janowi Plebankowi przewodnicząca 
Rady Miejskiej Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz Lorenz.

Z ministrem i wojewodą o rozwoju Międzyrzecza
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak i 

burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz 
spotkali się w Warszawie z ministrem rolnic-
twa i rozwoju wsi Grzegorzem Pudą. 

Wojewoda i burmistrz rozmawiali z mini-
strem o rozwoju Międzyrzecza i planowanych 
przez gminę inwestycjach. - Dziękuję Panu 

Wojewodzie za dotychczasowe wsparcie. Liczę 
też na pomoc ministra w realizacji naszych 
kolejnych przedsięwzięć - mówi Remigiusz 
Lorenz. 

W spotkaniu udział wzięli (od lewej) bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, minister Grzegorz 
Puda i wojewoda Władysław Dajczak.
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LM, fot. MOSiW

Nowe oświetlenie w hali widowiskowo-sportowej MOSiW

Czym zatem zastąpiono…? - Obecnie jest to oświetlenie ledowe, które wprawdzie 
ma tzw. zimną barwę ale jest jaśniejsze i ma lepszą jakość. Ponadto, co nie jest bez 
znaczenia ten typ oświetlenia jest oszczędniejszy, co jest istotne z punktu widzenia 
kosztów użytkowania przy poborze energii, więc będą oszczędności. No i będzie większa 
przyjemność w oglądaniu meczy siatkarzy „Orła” i innych zawodów sportowych.

- Czas aby zmienić oświetlenie był najwyższy - mówi Grzegorz Rydzanicz, dyrektor 
MOSiW. -  Instalacja oświetleniowa miała już ok. 22 lata eksploatacji za sobą. Niegdyś 
była z tzw. górnej półki, �rmy Philips ale wymagania się zmieniły i zaczęła zawodzić, bowiem 
nawet przy pełnym oświetleniu hali tworzył się tzw. półmrok.                       .

Kto wykonał zmianę instalacji? - Prace jak zawsze wykonał zespół techniczny 
pracowników MOSiW. Zdemontował on stare oprawy oświetleniowe i założył nowe. 
Koszt całości przedsięwzięcia wyniósł ok 30 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły ze źródeł 
zewnętrznych. 
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Kilka słów na temat historii 
ZIW RP i poświęconego sztandaru 
powiedzieli Wojciech Olenderek - 
wiceprezes ZG ZIW RP i Bolesław 
Karaś - prezes Oddziału Sulęcin 
ZIW RP. Nie jest to dziwnym, bo-
wiem od zakończenia wojny mi-
nęło wiele lat i odział w Sulęcinie 
skupia  członków z  k i lku  są-
siadujących powiatów z przy-
czyn oczywistych.

Iwona Sokołowska, kierownik 
Biura ZG ZIW RP odczytała uchwa-
łę Prezydium o przyznaniu medali 
i odznaczeń. Honorową Odznakę 
ZIW RP otrz ymali :  Kr ystyna 
Stępień i Piotr Stępień. Medal 
Pamiątkowy Zwycięska NIKE 
otrzymali: Roma Pawłowska i 
Jakub  Walkowsk i .  K r z yżem 
100.lecia ZIW RP udekorowani 
zostali: ks. Stanisław Klich, Ewa 
Walkowska, Józef Piotrowski, 
Marian Seifert oraz 17 WBZ w 
Międz yrzeczu (odebrał  ppłk 
Mirosław Kuczyński). W imieniu 
służbowo nieobecnych dwa odzna-
czenia odebrały upoważnione 
osoby.

18 września w kościele p.w. 
Św. Magdaleny w Pszczewie odby-
ła się tytułowa uroczystość. Głów-
nym celebransem Mszy św. w in-
tencji żyjących i zmarłych człon-
ków Związku Inwalidów Wojen-
nych RP z udziałem pocztów 
sztandarowych ZIW Oddziału 
Międzyrzecz, miejscowej OSP i SP 
im. M. Kopernika - był ks. Stani-
sław Klich. Wspomagał go ks. 
płk dr Marek Kwieciński, kapelan 
para�i wojskowej w Międzyrzeczu.

Nabożeństwo poprzedziło wy-
stąpienie Ewy Walkowskiej, dy-
rektorki GOK w Pszczewie, która 
serdecznie przywitała przybyłych. 
Aktem kulminacyjnym Mszy św. 
było poświęcenie sztandaru ZIW 
RP, który powrócił z renowacji.

Ponieważ w powiecie między-
rzeckim zostało przy życiu kilku 
członków, podjęto decyzję o prze-
k azaniu  sztandaru  dla  GOK 
w Pszczewie, bowiem w tejże 
gminie dzięki osobistemu za-
angażowaniu Krystyny i Piotra 
Stępnia oraz dyrektorki GOK 
sztandar  został  gruntownie 
zmieniony i  odrestaurowany. 
Stosowne dokumenty zostały 
podpisane, a akt przekazania 
wręczyli:  Elżbieta Kazubska, 
prezes ZG ZIW RP,  Wojciech 

Olenderek, wiceprezes ZG ZIW RP.

Głównym organizatorem był 
pszczewski GOK przy współpracy 
z UG Pszczew. OPS w Pszczewie 
i  ZIW RP. Patronat honorowy 
uroczystości objęli Starosta Mię-
dzyrzecki Agnieszka Olender, 
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz 
Lorenz oraz Wójt Gminy Pszczew 
Józef Piotrowski.

Przed oprowadzeniem sztan-
darów odśpiewano „Boże coś 
Polskę”.  Wśród obecnych byli 
m.in. Agnieszka Śnieg, wice-
burmistrz Międzyrzecza, Zo�a 
Plewa ,  wicestarosta Powiatu 
Międzyrzeckiego oraz przedsta-
wiciele: OSP z prezesem Lechem 
Suszczyńskim,  Klubu Seniora 
w Pszczewie,  miejscowej  SP 
i Nadleśnictwa Międzyrzecz. Były 
życzenia składane na gorąco 
w świątyni.  Ks. proboszczowi 
jako pierwsza życzenia złożyła 
para�anka Anna Wiśniewska.

W 1990 r. Gmina Pszczew przejęła kino od Film Art w 
Szczecinie w włączyła go w struktury GOK. Na remont trzeba 
było trochę poczekać, bowiem wykonano to w 2010 r. 
Generalny remont przywrócił świetność użytkową wewnątrz, 
stereofoniczne nagłośnienie i właściwy ekran poprawiło 
odbiór �lmów. Niebawem w 2014 r. zakupiono projektor 
cyfrowy, a cztery lata później na widowni zainstalowano 
klimatyzację. Również fotele zostały zmienione na bardziej 
wygodne. Dla najmłodszych są poduszki, bowiem bajki 
najchętniej ogląda się w komfortowych warunkach. 
Wyremontowany hol kina jest wizytówką tego obiektu kultury.

- Pracuję tutaj prawie rok - mówi Anna Woszczyło, 
kinooperator. - Zastępuję Kamilę Basińską, będącą na urlopie 
macierzyńskim. Kino działa w weekendy przez cały rok. Sala 
kinowa ma 87 miejsc na widowni, jednakże ze względów 
obostrzeń sanitarnych może być wypełniona do 75%, co przy 
różnym zainteresowaniu nie jest problemem. Filmy wyświetlane 

są w systemie 2D. Repertuar zamawiamy sami wg 
zainteresowań odbiorców. W okresie wakacyjnym jest 
zwiększone zainteresowanie, bowiem wielu wczasowiczów 
lubi tą formę kontaktu z kulturą wieczorową porą w piątek, 
sobotę, niedzielę. Czasami w czwartki wyświetlamy dla 
najmłodszych bajki w godzinach przedpołudniowych. 
Również zgodnie z wcześniejszym zamówieniem, np. przez 
szkołę czy zorganizowaną grupę, wyświetlamy �lmy w 
uzgodnionym czasie. Ceny są przystępne. Bilet normalny 15 zł, 
ulgowy 13, a grupowy, powyżej 15 osób - 12 zł. Preferujemy 
również Kartę Dużej Rodziny.

Pszewskie kino „Przystań” mieści się w budynku GOK, gdzie 
na bocznej ścianie, widocznej z daleka, jest ogromny portal 
przedstawiający Walerię Misiewicz, patronkę biblioteki.

Kino działa stale od 1952 r., a więc od czasów kiedy po 
gromadach jeździły ciężarówki Lublin z aparaturą do 
wyświetlania, czyli kina objazdowe. Sala kinowa była w 
zaadoptowanej starej Sali Rybackiej i tak było do 1977 r. 
Repertuar odpowiadał ówczesnym trendom zgodnym z 
propagandowym kierunkiem partii, choć z biegiem lat 
pojawiły się produkcje zachodnie.

W okresie pandemii, ze zrozumiałych względów kino 
było nie czynne. Ale pracownicy GOK wspominają, że gdy 
wyświetlano polski hit. „Listy do M”, widownia miała 
komplet.

Kino „Przystań”, położone tuż przy promenadzie nad jez. 
Kochle. Na skwerze przed wejściem stoją rzeźby wykonane 
przez artystów podczas II Pleneru Dużej Rzeźby w Drewnie 
„Magia kina - urok drzewa”. 

-  Bywa, że ściągniemy fajny �lm licząc na frekwencję, a 
raptem zjawia się kilka osób. Wyświetlamy �lmy, gdy na 
widowni są minimum 3 osoby. Przy wypełnionej widowni 
klimatyzacja jest ulgą. Można mieć pretensje do dzieci 
pozostawiających śmieci, ale to chyba jest wszędzie w kinach. 
Małolaty to niesforny wiek, popcorn i chrupki pałaszowane 
podczas oglądania są nieodłączną częścią ich życia.

Kino z tradycjami

LM, fot. archiwum GOK

Poświęcenie i przekazanie sztandaru

Tekst i fot. L. Malinowski
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Cieszy fakt, że pomimo pandemicznych obostrzeń festiwal udało się 
doprowadzić do �nału. Uczestnicy na to wydarzenie tłumnie zjechali 
z Włoch, Czech, Ukrainy, Japonii i Polski.                          .

Ogromnie mnie cieszy, że polska ekipa gitarowa jest w europejskiej czołówce 
konkursowiczów. Każdy uczestnik konkursu i jury dostał prezent z logiem 
Międzyrzecza. Serdecznie dziękuję za gadżety UMiG Międzyrzecz. Otwarte 
lekcje prowadzili też: Tatiana Stachak, Zdenek Dworak, Milan Kaszuba, Luciano 
Tortorelli, Vladislav Blaha. Miałem okazję grać z prowadzącą T. Stachak szkolne 
duety podczas wykładów. Prezentowała ona materiały nutowe Wydawnictwa 
Muzycznego „Euterpe”.              .                .             .

Koncert uczestników festiwalu, czyli uczniów oraz pedagogów i wykładowców 
szkół muzycznych cechował się różnorodnością stylistyczną. Rewelacyjnie grający 
młodzi muzycy ozdabiali wirtuozerią ten popołudniowy koncert. Finał należał 
do Orkiestry gitarowej, którą przygotował i prowadził Vladimir Nowotny. „Lot 
trzmiela” zakończył ten ciekawy koncert. Miałem zaszczyt także wystąpić na tym 

koncercie. W związku z okrągłą trzydziestą rocznicą festiwalu skompo-
nowałem na tę okazję „Walczyk-Choro”. Utwór wykonałem osobiście.  .

Festiwal, to koncerty, konkurs gitarowy, lekcje klasy mistrzowskiej, wykłady 
i życie towarzyskie. Uczestniczyłem czynnie prawie we wszystkich ich prze-
jawach. Znakomite koncerty zaingerowała Noc �amenco. To był muzyczny 
show! Rewelacyjne koncerty organizowane w różnych miejscach Brna cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.                    .

Byłem członkiem jury XVII Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego. 
Uzupełniali go: Tatiana Stachak - przewodnicąca grupy „GitarTalent”, 
Luciano Tortorelli  ( Włochy)  -  przewodniczący grupy „Brno-Tokio”, 
Luca Rinaldi Villani, Paco Seco (Hiszpania), Jiří Tomášek  (Czechy). 
Jury wyłoniło laureatów. Kategoria Gitar Talent: I m-ce Marketa Hajdova (Czechy), 
II - Aleksander Anioł (Polska), III - Anna Fleissigova (Czechy). Kategoria Brno - 
Tokio: I m-ce Andrzej Grygiel (Polska), II - Martin Caba (Czechy), III - Jan Conka 
(Czechy). 

Wystawa znakomitych gitar lutniczych, wykonanych, między innymi 
w manufakturach Felisa Mullere, Schneidera, Napresteka, Samurai Kohno. 
Instrumenty można było testować na stoiskach. Chętnych nie brakowało. 
Podczas wystawy prezentowane również były świetnej jakości, sztywne futerały 
inżyniera Jiří Bednářa . Wystawione były też nuty i gitarowe koszulki.           .

Międzynarodowy 
Festiwal  Gitarowy 
w  Br nie  (C zechy) 
o d b y ł  s i ę  p o  r a z 
trz ydziesty.  Połą-
c z o ny  b y ł  z  X V I I 
Międzynarodowym 
Konkursem Gitar-

talent’21. Miałem okazję, jako juror konkursu, uczestniczyć w tych nie-
zwykłych artystycznych wydarzeniach.                                .

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał
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Borys ur. 3.09.2021 r. 
Syn Agaty i Pawła. 

Zamieszkały w Gorzowie

Jagna ur. 6.09.2021 r. 
Córka Teresy i Mateusza. 

Zamieszkała w Trzebiszewie

Aleksander ur. 7.09.2021 r. 
Syn Aleksandry i Kacpra. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Natalia ur. 7.09.2021 r. 
Córka Justyny i Mateusza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Milan ur. 9.09.2021 r. 
Syn Moniki i Michała. 

Zamieszkały w Gorzowie

Marcelinka ur. 7.09.2021 r. 
Córka Małgorzaty i Piotra. 
Zamieszkała w Świniarach

Adaś ur.13.09.2021 r. 
Syn Justyny i Adriana. 

Zamieszkały w Skwierzynie

Kaja ur. 17.09.2021 r. 
Córka Lucyny i Marka. 
Zamieszkała w Kuźniku

Gabrysia ur. 21.09.2021 r. 
Córka Dagmary i Dominika.

 Zamieszkała w Międzyrzeczu

Lara ur. 22.09.2021 r. 
Córka Alicji i Sławomira. 
Zamieszkała w Szarczu

Alex ur. 3.09.2021 r. 
Syn Moniki i Dawida. 

Zamieszkały w Łagowcu

Marysia ur. 3.09.2021 r. 
Córka Eweliny i Adama. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Nina ur. 28.09.2021 r. 
Córka Natalii i Łukasza. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Natan ur. 28.09.2021 r. 
Syn Angeliki i Adriana. 
Zamieszkały w Pniewie

Nela ur. 29.09.2021 r. 
Córka Doroty i Adama. 

Zamieszkała w Gorzowie

Blanka ur. 3.09.2021 r. 
Córka Marty i Piotra. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Zosia ur. 6.10. 2021 r. 
Córka Darii i Tomasza. 

Zamieszkała w Murzynowie.
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To akcja do której zaproszono siedmiu 
podróżników, celem tego projektu jest 
promocja województwa lubuskiego. Każdy 
z nich odwiedził wybraną miejscowość 

i stworzy �lm promujący wybrane atrakcje 
turystyczne. W powiecie międzyrzeckim wy-bór 
padł na Międzyrzecz, Pszczew i most obrotowy 
w Starym Dworku. Filmy zostaną szerszej 
przedstawione publiczności poprzez zamiesz-
czenie wideo-relacji i postu na social media 
danego autora-podróżnika.

Urząd Gminy w Bledzewie odwiedzili znani 
globtroterzy Tomasz Owsiany, Ola Synowiec i 
Arek Winiatorski, podróżujący po woje-
wództwie lubuskim w ramach cyklu „Spotka
-nia z Podróżnikami”. Podczas spotkania 
Małgorzata Musiałowska - wójt gminy, 
przedstawiła walory turystyczne gminy Ble-
dzew. Projekt współ�nansowany jest przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego i re-
alizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
społeczno-kulturalnych Twórcze Horyzonty ze 
Wschowy.

Latarnie Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM) to program wspierania dla organizacji 
młodzieżowych, stowarzyszeń, placówek edukacyj-
nych i kształceniowych w Polsce i Niemczech na czas 
pandemii. Dzięki dotacjom PNWM realizują one pro-
jekty służące utrzymaniu i rozwijania kontaktów 
w międzynarodowej wymianie młodzieży. Informują, 
promują, szkolą i doradzają wszystkim zainteresowa-
nym zorganizowaniem polsko-niemieckich spotkań 
młodzieżowych - stacjonarnych i on-line. W programie 
bierze udział w sumie 35 instytucji i organizacji w obu 
krajach. 

Jedną z organizacji, które w ramach tego projektu 
działają to żarski Klub Karate Kontra w Żarach - który 
od kilku lat prowadzi takie wymiany, realizuje �lmy 
i wydaje publikacje międzynarodowe. Oferta klubu 
skierowana jest do placówek kształceniowych, or-
ganizacji pozarządowych, klubów sportowych, które 
zamierzają organizować międzynarodowe wymiany 

młodzieży. Choć skupiają się głównie na terenie powiatu 
żarskiego to swoją ofertę rozszerzają też na sąsiednie 
powiaty. W ofercie są spotkania promocyjne, szkolenia 
indywidualne, wizyty studyjne (w kraju i za granicą ) 
podczas międzynarodowych wymian. Uczestnicy szko-
leń dostają pełen pakiet materiałów szkoleniowych. 
Szkolenia są darmowe. 

Koordynator projektu Bartłomiej Malinowski – tel. 
791800508, e–mail: malinowski.karatekontra@o2.pl

Wszelkie informacje są na stronie internetowej 
www.lubuskalatarniapnwm.eu oraz www.pnwm.org

Od Redakcji: program Latarnie Polsko Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży dotyczy całego województwa 
lubuskiego. W regionie kolportażu wszystkich mutacji 
„Przekroju Lokalnego” działa wiele klubów czy 
stowarzyszeń skupiających młodzież, stąd prezentowany 
tekst jest promocją Ludzi z pasją aktywnego działania 
na polu współpracy. Warto zatem zasięgnąć informacji 
i spróbować.

Andrzej Chmielewski, fot. UG Bledzew

W bledzewskim magistracie gościli  globtroterzy

Współpraca polsko-niemiecka w czasie pandemii



Piramida Dżesera, znajduje się w Egip-
cie i została wzniesiona w Sakkarze około 
2650 r. p.n.e. przez budowniczego Imho-
tepa. Pierwotnie miała mieć wysokość 
niecałych siedmiu metrów, lecz po doda-
niu kolejnych segmentów wysokość 
budowli wynosiła aż 62,5 m.

Z dzisiejszej perspektywy ciekawe jest 
jak poradzono sobie z logistyką takiej 
budowy.I mimo iż obecnie w budow-
nictwie dominują beton, stal i szkło, 
kamień często wydaje się być nieza-
stąpionym materiałem w każdej swojej 
postaci we wszystkich otaczających nas 
obiektach i wnętrzach.

Najciekawsze w Polsce budowle z ka-
mienia

Najciekawsze budowle z kamienia 
na świecie

Czerwona Piramida w Dahszur (od 
lekko czerwonawego odcienia kamienia, 
który stworzył się na skutek erozji 
wcześniej gładkiego lica) w Egipcie. 
Możliwe, że jest pierwszą udaną próbą 
egipskich inżynierów i budowlańców 
stworzenia gładko licowej piramidy, 
wykraczającej poza efekt wizualny. Część 
ze specjalnych białych wapieni z Tura 
wciąż jest widoczna u podstawy. Inną 
interesującą cechą jest wyjątkowo mały 
kąt nachylenia (43˚) co powoduje, że 
pomimo swej imponującej wysokości 
104,0m, budowla sprawia wrażenie 
przysadzistej. Powierzchnia podstawy 
wynosi 48.400m2 tj. ponad 6,7 boisk 
piłkarskich.

Są w niewielkim miasteczku Żarki, 
położonym w pow.myszkowskim na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie 

zachował się unikatowy zespół kilku-
dziesięciu zabytkowych stodół. Muro-
wane z kamienia wapiennego budynki 
skupiły się we wschodniej części miasta.

Wzniesiono je pod koniec lat 30 XX-
wieku, w miejsce wcześniejszych, drew-
nianych, strawionych przez pożar.

- sjenit, najczęściej o barwie ciemno 
szarej lub czarnej z białymi przebar-
wieniami i jako materiał budowlany 
cechuje się mniejszą twardością od 
granitu ale większą łatwością w obróbce. 
Używany jest głównie w drogownictwie 
np.do budowy nawierzchni . Również 
w budownictwie, do bardziej znanych 
budowli wykonanych ze skał sjenito-
wych należą: Stonehenge w Wielkiej 
Brytanii, piramidy egipskie, w Polsce 
mury obronne Niemczy,

Rodzaje kamienia to :
- skały wulkaniczne (magmowe) – 

powstały dzięki zjawiskom wulkanizmu. 
Skały magmowe powstają bezpośred-
nio z zastygającej lawy pod ziemią lub 
lawy wyrzuconej przez wulkan. Cha-
rakteryzują się niską nasiąkliwością oraz 
ścieralnością, są bardzo trwałe.                .
W budownictwie największe zasto-
sowanie z tego typu skał to:                               : 
- granit, to skała jasno szara z innymi 
przebarwieniami, najtrwalszy wśród 
kamieni naturalnych i  najczęściej 
stosowany, nadaje się do mieszkań i 
budynków użyteczności publicznej, 
wszelkich zastosowań zewnętrznych. 
Robi się z niego płytki posadzkowe, 
ścienne, blaty kuchenne, okładziny i tralki 
schodowe, kostkę brukową, krawężniki 
drogowe, schody, elementy architek-
toniczne, okładziny ścian i płyty po-
sadzkowe zewnętrzne, kolumny, na-
grobki, wykorzystuje do murowania 
ścian fundamentowych. W Polsce granit 
pozyskiwany jest w kamieniołomach na 
Dolnym Śląsku, nasz rodzimy granit 
strzegomski,

- bazalt, to ciemna, zazwyczaj czarna 
magmowa skała, dziś stosowany głów-
nie jako materiał do budowy dróg 
tj.kruszywo łamane i do produkcji wełny 
mineralnej, pozyskiwany jest głownie 
w kamieniołomach na Dolnym Śląsku,

- por�r, skała o barwie purpurowej, 
używany już przez  do produkcji swoich 
posągów oraz do ozdoby wnętrz min. 
wnętrza Panteonu w Rzymie, wydo-
bywany dziś w okolicach Krakowa, sto-
sowany do wyrobu kostki brukowej,

- skały osadowe - powstały w wyniku 
sedymentacji, czyli gromadzenia i osa-
dzania się materiału okruchowego, 
organicznego, chemicznego i biolo-
gicznego w zbiornikach wodnych. 

Bardzo rzadko wykształcały się w 
środowisku lądowym. Kolejno osady 
te na etapie tworzenia podlega-
ły  procesowi  zmniejszania  się 
odległości pomiędzy składnikami 
osadu i cementacji. 

Są miękkim, porowatym i plas-
tycznym. Do nich należy wapień 
i ze względu na łatwość obróbki 
i  ciekawy wygląd wapień jest 
stosowany powszechnie jako mate-
riał budowlany i okładzinowy, mimo 
że ulega łatwo. Jest to kamień natu-
ralny powszechnie występujący 
w Polsce w kolorze białym i zółtawym 
w zależności od domieszek. Wapie-
nie dzielimy na :

- wapienie miękkie, do nich należy 
np. kreda, gips, alabaster itp.

- wapienie zbite czyli twarde często 
nazywane marmurem, doskonale 
sprawdzają się jako materiał wykoń-

czeniowy do elewacji zewnętrznych czy 
ogrodzeń, a przy tym są i tak od wiele 
lżejsze i miększe od granitu i innych skał 
magmowych. Jest też dobrym ma-
teriałem rzeźbiarskim. Wykorzystanie 
w budownictwie jest widoczne szcze-
gólnie na , gdzie skały tej używano do 
budowy zarówno zamków (zamki na np. 
Ogrodzieniec), jak i zwykłych domów 
mieszkalnych. W tamtych okolicach jest 
też wapień pozyskiwany w Polsce.

Piasek - najczęściej występującą 
luźna skała osadowa, złożona z nie-
związanych  ziaren mineralnych. 
Jego złoża znajdują się na znacz-
nym obszarze Polski i do celów 
gospodarczych wydobywany jest 
metodą odkrywkową w kopal-
niach zwanych piaskowniami i żwi-
rowniami, jest również pozys-
kiwany przy pogłębianiu rzek i ka-
nałów żeglugowych. 

Wykorzystywany jest do wyrobu 
szkła, a bezpośrednio w budo-
wnictwie jako składnik betonu, 
zapraw murarskich, tynków. 

Kamień w budownictwie wyko-
rzystuje się w postaci :

- kamienia łamanego wydoby-
wanego w kamieniołomach, 
poddawanego obróbce dawniej 
ręcznej dziś mechanicznej, głównie 
wykorzystywanego w budo-
wnictwie drogowym,

- kamienia w postaci bloków płyt i 
elementów – jako materiał kon-
strukcyjny do budowy funda-
mentów, cokołów, murów, podpór, 
słupów itp.

- kamienia obrobionego jako 
materiał wykończeniowy tj. płyty 
do licowania ścian, płyt posadz-
kowych, stopni schodowych, 
balustrad zarówno we wnętrzach 
jak i na zewnątrz.

Najstarsze konstrukcje z kamienia w 
Polsce

Kościół św. Mikołaja w Cieszynie - różne 
badania oceniają wiek kościoła na XI lub 
XII wiek. Ta rotunda jest jedną z bardziej 
znanych i najstarszych polskich budowli i 
każdy z nas widział ją na banknocie 20-
złotowym, umieszczona jest ona na jego 
odwrocie. Budowla wykonana została na 
planie koła z wapienia. Jest to unikatowa 
pod względem zastosowanych roz-
wiązań architektonicznych budowla 
romańska.

Do skał osadowych należy też pias-
kowiec - od wieków jest to naj-
częstszy materiał rzeźbiarski, w bu-
downictwie wykorzystywany jako 
płyty okładzinowe elewacyjne i 
tłuczeń drogowy. Dawniej z pias-
kowców wyrabiano żarna.

- wszechobecny piasek o szero-
kim zastosowaniu w budownic-
twie.

Najstarsze konstrukcje z kamienia na 
świecie

To megalityczne świątynie znajdują się 
na Malcie i pobliskiej wyspie Gozo. 
Budowle zostały wzniesione w okresie 
3500-2500 p.n.e., ale pierwsze wolno-
stojące sarkofagi postawiono tu ok. 
tysiąca lat wcześniej.

1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada
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- Zachęcamy mieszkańców do honorowego krwiodawstwa. Krew 
jest bezcennym lekiem, którego nie zastąpi żaden preparat - mówili 
krwiodawcy.

       Burmistrza 
Remigiusza Lorenza 
odwiedzili  ostatnio 
trzej krwiodawcy z na-
szej  gminy,  któr z y 
podczas ostatnich Dni 
Honorowego Krwio-
dawstwa zostali uho-
norowani prestiżowymi 
medalami i odznacze-
niami 

W czasie wojewódzkich obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa 
wyróżniono najbardziej zasłużonych dawców krwi i działaczy z naszego 
regionu. W tym trzech mieszkańców naszej gminy - Zbigniewa Smejlisa, 
Mirosława Filipkiewicza i Roberta Czernianina, którzy kilka dni po 
uroczystości odwiedzili burmistrza Remigiusza Lorenza.                   ,

- Gratuluję wszystkim nagrodzonym krwiodawcom. Z odruchu serca, 
bezinteresownie ratują zdrowie i życie innych, zupełnie nieznanych 
im osób. Gorąco im za to dziękuje i zachęcam mieszkańców naszej gminy, 
aby brali z nich przykład - komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

Wojewódzkie obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyły się
 w połowie września w zielonogórskiej �lharmonii. Nadane przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe wręczył 
krwiodawcom Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski. Jeden 
ze Złotych Krzyżów Zasługi odebrał z rąk wojewody radny miejski 
Zbigniew Smejlis. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
uhonorowano Mirosława Filipkiewicza natomiast Odznakę Honorową 
PCK III Stopnia otrzymał Robert Czernianin.                              ,
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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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Umowę na modernizację oczyszczalni podpisali w 
ratuszu prezes Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Bogusław Czop i prezes 
poznańskiej spółki, która wygrała przetarg na 
realizację tej ważnej dla gminy inwestycji. - To będzie 
największa gminna inwestycja od 1989 roku. Jej koszt 
wyniesie prawie 63 mln zł, a realizacja jest możliwa 
dzięki rekordowej dotacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, który przyznał nam na ten cel 

prawie 41,5 miliona złotych - wylicza burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który przed kilkoma laty zabiegał 
o dotację, a potem o jej zwiększenie. Burmistrz 
podkreśla znaczenie inwestycji dla gminy i jej 
mieszkańców. - Umożliwi dalszy rozkwit gospodarczy 
i urbanistyczny Międzyrzecza. Po przebudowie będzie 
można do niej przyłączyć planowane przez nas 
budynki wielorodzinne oraz nowe zakłady pracy, które 
powstaną w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym 
Numer Dwa przy ulicy Rokitniańskiej. Obecna 
oczyszczalnia ma na to zbyt małą wydajność, co 
hamuje rozwój przemysłu i budownictwa - zaznacza 
samorządowiec. Inwestycja ma być zrealizowana 
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Prace mają się 
zakończyć w maju 2023 r. B. Czop zapewnia, że 

w trakcie przebudowy oczyszczalnia cały czas będzie 
pracować. Dlatego mieszkańcy nie powinni się 
obawiać żadnych utrudnień z odbiorem i oczysz-
czaniem ścieków. 

Niebawem rozpocznie się  kompleksowa 
przebudowa oczyszczalni ścieków. - To będzie naj-
większa inwestycja miejska od 30 lat, umożliwi dalszy 
rozwój miasta i gminy. Na jej realizację dostaliśmy 
prawie 41,5 miliona złotych - zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

Burmistrz złożył gratulacje krwiodawcom 

Epokowa inwestycja w Międzyrzeczu 

Burmistrz z prezesami spółek.Burmistrz z prezesami spółek.Burmistrz z prezesami spółek.

Burmistrz Remigiusz Lorenz razem z krwiodawcami 
Zbigniewem Smejlisem, Mirosławem Filipkiewiczem 

i Robertem Czernianinem. 
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POMPY CIEPŁA, KLIMATYZACJE
- sprzedaż, montaż , serwis

USŁUGI ELEKTRYCZNE 
- kompleksowy montaż 
instalacji elektrycznych

www.sevendebno.com
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Święto Plonów w Stokach

W sali wiejskiej panie serwowały dla vipów i występujących smakowite miej-
scowe przysmaki. Widać było znaczne zaangażowanie. We wsi kiedyś mieliśmy 
KGW - mówi Agnieszka Molik. - Obecnie mamy Stowarzyszenie - Stoki Przyjazna 
Wieś. Jest to sprawdzona forma pozyskiwania funduszy, ale przepisy się zmieniają 
i wymogi prowadzenia stowarzyszeń są znacznie utrudnione. Urzędnicy traktują 
nas jak �rmę i chyba czas się pożegnać. Dotychczas zrobiliśmy bardzo wiele dla 
naszej wsi: boisko, plac zabaw, wyposażyliśmy świetlicę wiejską w kuchnie i meble, 
posiadamy własne nagłośnienie. Stowarzyszeniu prezesuje Rafał Hałuszczak. 
Jego czarno-białe zdjęcia, dziś już historyczne, zdobiły imprezę dożynkową. Cieszę się, 
że mieszkańcy wspaniale wystroili dożynkowo na zewnątrz swoje gospodarstwa. 
Aby ugościć należycie przybyłych serwowaliśmy nasze miejscowe wyroby, kiełbasy, 
smalczyk obowiązkowo z małosolnymi ogórkami, sery, szynkę i pieczyste oraz 
ciasta. Niejako przy okazji została nieco wcześniej odremontowana kapliczka we wsi 
i przed Mszą Św. Dożynkowa poświęcona.                                  .

Występy rozpoczęli „Obrzanie” ze Skwierzyny (charakterystyczne stroje 
i repertuar dostosowany do okoliczności tworzyły zgrabną całość, słusznie 
nagrodzoną oklaskami. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Obrza-
nie jest Maria Materna. Potem zatańczył reaktywowany zespół „Młodzi 
Pszczewiacy”, który zebrał rzęsiste brawa. Gdy na scenie pojawiły się mło-
dziutkie miejscowe wokalistki - było oczywistym, że podbiją serca. Wiadomo 
swoje dzieci. Ostatnim akordem był debiut Zespołu Śpiewaczego z GOK w Pszcze-
wie w składzie: akompaniator Eustachy Kucharski, vokal: Ewa Walkowska, 
Anna Wiśniewska, Wiesława Melcer, Krystyna Cichocka, Zo�a Mrówka. 
Panie wystąpiły w wianeczkach na głowach, a śpiewały rewelacyjnie, to i słusznie 
zbierały oklaski po każdej z piosenek.                                    .

Święto Plonów poprzedzone zostało poświęceniem odrestaurowanej kapliczki
na obrzeżu wschodnim wsi. Dokonał tego, jak również prowadził celebrę do-
żynkowej Mszy św. ks. Piotr Tomaszewski.                                 .

Wieś w Gminie Pszczew ma liczne konotacje historyczne sięgające 15.
stulecia. Niegdyś jako własność biskupstwa poznańskiego wchodziła w skład 
tzw. klucza pszczewskiego. Zniszczona przez potop szwedzki i zarazy odbudowała 
się po czasie. Miała nawet folwark pszczewskiego probostwa o pow. 500 ha 
funkcjonujący do początków ubiegłego stulecia, konkretnie do wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego w 1918 r. Wówczas wieś znalazła się w granicach II RP. 
Kościół para�alny (W 1924 r. wybudowany na bazie przebudowanej owczarni) 
i miejscowa Straż Ogniowa powstała po wielkim pożarze w 1899 r., to dwa naj-
starsze elementy, które przetrwały do dziś. W okresie międzywojennym była 
tutaj placówka Straży Granicznej. Obecnie wieś zamieszkuje ok. 200 osób, którzy 
w zdecydowanej części utrzymują się z rolnictwa.                            .

Równolegle na placu trwała nie tylko biesiada dożynkowa, bowiem wielu 
chętnych odwiedziło stoisko informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego ze Świebodzina biorąc udział w konkursie-ankiecie nt. bhp w pracy 
rolnika. Pracownice Barbara Piskorska i Magdalena Adamkowska promując 
bezpieczna prace w rolnictwie oferowały wiele materiałów informacyjnych, które 
zapewne poszerzyły wiedzę. Główną nagrodę wygrała Agnieszka Molik. Gratulacje!

Po nabożeństwie w asyście grającego i śpiewającego zespołu „Obrzanie” 
orszak z wieńcami dożynkowymi sołectw Gminy Pszczew prowadzili na plac obok 
remizy OSP: Lidia Sroka - starościna i Dariusz Semkło starosta. Oboje są od lat 
związani z produkcją rolniczą.                                                  .

Gdy na scenie pojawił się zespół muzyczny, obecni tłumnie ruszyli w tany. 
Aby spokój był zachowany, służbę porządkową na parkingu i we wsi pełnili druhowie 
z OSP płci obojga, dostrzegłem również prezesa OSP z Pszczewa dh. Lecha 
Suszczyńskiego. Czasami przejechał prewencyjnie policyjny radiowóz.   . 

Sołtys wsi Leon Molik - Jestem dumny z tego, że mieszkańcy umieli się zgrać 
i wspólnie zrobić Święto Plonów. Mamy bogate tradycje w organizacji imprez 
i wspaniałych mieszkańców. Nasza wieś jest typowo rolniczą o wiekowych tra-
dycjach. To tu niegdyś dominowała hodowla owiec, a dziś jest zaledwie dwóch. 
Biesiady znane były nawet w Wielkopolsce. Nasi mieszkańcy są rolnikami z pokolenia 
na pokolenie co napawa dumą. Rada Sołecka w składzie: Natalia Wiśniewska, 
Marcin Sroka, Andrzej Witkowski, Piotr Hałuszczak, Piotr Rose, Mateusz Molik, 
Mateusz Przybył - jest jednym z �larów gospodarności wsi. Kawalkada jeżdżą-
cego sprzętu rolniczego była moim pomysłem, zaakceptowanym poprzez za-
angażowanie właścicieli. Stare maszyny rolnicze prezentowane na naczepie 
w większości były własnością sąsiada, Krzysztofa Molika, który jest pasjonatem 
tych rzeczy. Prężnie działa OPS, której tradycje sięgają przełomu XIX i XX wieku. 
Wieś licząca 52 budynki mieszkalne i ok. 200 mieszkańców godnie się zaprezento-
wała. Jako sołtys taką imprezę współorganizowałem po raz pierwszy. Za wcześniej-
szego sołtysa Tomasza Molika, podczas dożynek otwarto plac przy remizie, ale to 
były też lata bogatej działalności naszego stowarzyszenia.                     .

Ze sceny wszystkich przywitała serdecznie Ewa Walkowska. Na tle zespołu 
„Obrzanie” na scenie, pojawili się starostowie dożynek oraz władze samo-
rządowe: Józef Piotrowski - wójt gminy, Romuald Tankielun - przewodniczący 
RG i Leon Molik - sołtys wsi Stoki. Były okazjonalne wystąpienia, a następnie 
podzielono chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż, który został rozdany 
licznie przybyłym na imprezę.                                      .

Lidia Sroka. Starościna dożynek młoda i prężna gospodyni, poza prowadzeniem 
gospodarstwa wraz z mężem znajduje również czas na produkcję pysznych, 
tradycyjnych serów. Dariusz Semkło. Starosta dożynek to hodowca owiec czyli 
kontynuator dawnej tradycji tej wsi. Tutaj niegdyś było znane nawet w Wielko-
polsce Święto Jagnięcia. Interesujące tematy, do których zapewne powrócę 
przy pomocy sympatycznych mieszkańców Stoków.                           .

Dożynki w Stokach w 1963 roku

Tekst i fot. Lech Malinowski
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L. Malinowski

- Do szkoły zawsze brałam coś 
do jedzenia, choćby suchą kromkę, 
bo nie zawsze zaraz po lekcjach 
szliśmy do domu. Bywało, że po 
lekcjach po silnym otrzęsieniu 
drzew zbieraliśmy chrabąszcze dla 
nauczycieli. Wiadrami, bo tyle ich 
było. Oni po zalaniu wrzątkiem 
karmili nimi drób. Chodziliśmy też 
do PGR w Kalsku aby zbierać ston-
kę. Zbieraliśmy je z pól ziemnia-
czanych do �aszek po wódce. Za 

pełną butelkę dostawaliśmy 1 zł. 
Pięć dni takiej pracy i miałam na 
bilet do międzyrzeckiego kina „Świt”. 
W ogrodzie mieliśmy morwę białą 
i czarną, wspaniałe dynie tutaj zwa-
ne korbolami. Uprawiliśmy buraki 
cukrowe i cykorię. Na podwórku stał 
ogromny kasztan,  jego owoce 
zbieraliśmy  i  oddawaliśmy  do 
skupu. Z nich robili klej.                .- Radość z pójścia do szkoły by-

ła ogromna. Szkoła w pobliskim 
Kalsku była w dwóch budynkach. 
W pierwszym była wspólna klasa 1
-3,  w drugim 4-6.  Nauczycieli, 
Antoniego Brzezickiego i Zo�i 
Tomaszewskiej zawsze będę ciepło 
pamiętać do końca życia. Siedzie-
liśmy w ławkach klasami, pierwsza, 
druga, trzecia. Dla mnie wszystko 
było nowością. Język polski przede 
wszystkim. Ponieważ chodziliśmy
z dzieciakami z sąsiedztwa nie było 
źle. Choć problemy były z pisaniem 
stalówką z krzyżykiem w obsadce. 
Atrament był złośliwy, były kleksy 
oraz bibuła w robocie. Atrament 
d o s t a wa l i ś my  ze  s z ko ł y  w ra z 
kałamarzem. Rodzice kupili zeszyty 
i chyba książki. Elementarz był pod-
stawą. Do szkoły szliśmy na prze-
łaj przez las i pola, wydeptując 
ścieżki, czasami uciekając ze stra-
chu przed dzikami. Pamiętam, że 
przed szkołą była duża, kolczasta 
przedwojenna agawa, na zimę 
chowana do wewnątrz. Do nas 
należały owoce rosnące na drzewach 
przy drogach. Czereśnie były sma-
kowite. Lekcje odrabiało się wie-
czorem przy lampie naftowej, bo 
wcześniej trzeba było pomóc ro-
dzicom w obrządku. Z czasem po-
jawiło się rodzeństwo Genowefa 
i Michał. Sześcioro dzieci, nie było 
więc lekko, a pracował tylko tata. 
Zjawiła się i Makryna, kuzynka 
taty, która zamieszkała z nami.

W tradycji kulturowej Łemków 
jest wiele różnic dotyczących 
obchodów tych świąt przypa-
dających na początek stycznia. 
Każda rodzina łemkowska wigilię 
obchodziła bardzo uroczyście, choć 
zwyczaje w różnych wsiach się 
różniły, a bywało że i w dużej 
wsi dzień wigilijny różnie obcho-
dzono.  Wspomniany czosnek 
w chlebie miał spowodować aby 
być czesnym, czyli  uczciwym. 

- Kiedyś wszyscy pojechali na 
odpust do Rokitna, a ja zostałam. 
Miałam wydoić krowę. Sprawa bła-
ha jednak nic tego nie wyszło, bo-
wiem ona mnie przeskoczyła, dob-
rze, że nie stratowała. Okazało się, 
że do dojenia zaszłam z niewłaści-
wej strony. Ot takie przyzwyczaje-
nia zwierzątka. Po powrocie rodzice 
bardzo mi współczuli.                  .

- Pod stołem postawiony był 
garnek, do którego z każdej po-
trawy 3 łyżki dawano. Potem tata 
o północy szedł do obory aby tym 
nakarmić krowy i kozy (w oborze 
rok późnej stał już i koń), które po-
noć miały mówić ludzkim głosem 
do gospodarza. Ponoć, bo ja nigdy 
do tego czasu nie dotrwałam, za-

sypiając wcześniej. Śpiewaliśmy 
kolędy. Do dziś pamiętam „Boh 
predwycznyj”. (jest to piękny od-
powiednik polskiej kolędy „Wśród 
nocnej ciszy” - przyp. LM) I rzecz, 
przynajmniej dla mnie i siostry 
najważniejsza. Do wieczerzy ubra-
ni byliśmy w nasze serdaczki i z kier-
pcami na nogach. 

- Był obrus biały na stole, a pod 
nim sianko. Mama przygotowała 
12 postnych potraw. Tato zapalał 
świeczkę i modlitwą rozpoczynaliś-
my wieczerzę. Obowiązkowo śpie-
waliśmy Rożdestwo Twoje, Chryste 
Boże nasz…  Dziś dzielimy się 
opłatkiem, wtedy tato łamał spec-
jalnie wypieczony chleb zwany pro-
sforą. Mama podając nam pier-
wszą strawę, którą był chleb z czosn-
kiem mówiła - Chrystos rażdajetsia. 
Pamiętam kosełycę czyli biały żur 
z owsianej mąki, pieczone ziemnia-
ki, fasolę, zupę z grzybów, kutię i kom-
pot z suszonych owoców, którego 
smak ma do dziś na końcu języka, a 
kapustę duszoną jedliśmy na końcu. Pragmatyzm pruski w 18. I 19. 

stuleciu zalecał wykorzystywanie 
dróg lądowych do praktycznego 
wykorzystania. Nasadzenia po-
boczy drzewami owocowymi na-
kazał Fryderyk II. Zwyczaj przyjęli 
inni panujący w Europie, sadząc 
równie inne drzewa.  Drzewa 
owocowe w Prusach musieli sadzić 
nowożeńcy.

- Nie było żadnej przystrojonej 
choinki, bo tego nie znaliśmy, ale 
pamiętam, że tato wstawiał do izby 
snopek zboża. Nie był on z naszych 
zbiorów, widocznie został zwyczaj-
nie kupiony lub okazyjnie zdobyty. 
Symbolizował urodzaj i Boże błogo-
sławieństwo.

- Z dzieciństwa pamiętam i przy-
kre chwile. Nie pomnę, skąd u nas 
pojawił się składany rower. Jednego 
pedału nie było, tylko wkręcona 
jego ośka. Jazda zakończyła się 
upadkiem i wbiciem tej ośki w łyd-
kę. Dobrze, że kość została cała. 
Próbowałam ranę zagoić własnym 
sposobem. Wpierw laliśmy wodę ze 
studni na ranę, aż krew przestała 
lecieć. Na nic to się zdało. Potem 
mama przeżywała gehennę, bo-
wiem po wizycie w szpitalu groziła 
mi gangrena co mogło się zakończyć 
amputacją nogi. Jednak z Bożą 
pomocą, lekami i ziołami wszystko 
się zagoiło i dziś prawie śladu nie 
ma. Było to w ostatniej klasie, a lek-
cje przynosił mi Janek z sąsiedztwa, 
bo dość długo leżałam w łóżku. 
Drugą przykrą sprawą było zabranie 
przez leśników z naszego obejścia 
sarenki i kilku warchlaków. Zwierzę-
ta się przyplątały i zadomowiły ku 
naszej radości. Chyba ktoś doniósł…

- Zanim poszłam w 1948 r. wraz 
ze starszym bratem Jankiem do 
szkoły podstawowej w Kalsku - mówi 
Anna Wiśniewska. - Musieliśmy 
pomagać rodzicom w urządzaniu 
się na Kolonii Żółwin. Oczywiście 
wspomagała nas młodsza siostra 
Stefania. Najmłodszy brat Paweł 
miał dopiero 3 lata. Pierwsze święta 
Bożego Narodzenia w obrządku 
prawosławnym  obchodziliśmy 
skromnie acz tradycyjnie. Przed 
wieczerzą wigilijną ojciec zwołał 
nas pod studnię. Poniemiecki skrz-
ypiący żuraw był sprawny. Za-
czerpnął nim wiadro wody i wrzucił 
do niego monet. Wodą z pieniążka-
mi trzykrotnie musieliśmy obmyć 
twarz, tato czynił to jako pierwszy. 
W Banicy ganialiśmy do poblis-
kiego potoku, więc tradycja została 
zachowana. 

- Koniec 6. klasy zasadniczo był 
końcem nauki. Wówczas kierownik 
szkoły przyszedł do mego taty i po-
wiedział, że szkoda abym dalej się 
nie uczyła, a że mam predyspo-
zycje do pracy z dziećmi, zapropo-
nował naukę w Liceum Pedago-
gicznym dla Wychowawczyń Przed-
szkoli w Sulechowie. Był jednak 
problem, abym ukończyła 7 klas, 
co w Kalsku nie było możliwe. Do 
Międzyrzecza też nie było szans 
dojeżdżać z uwagi na koszty. Wobec 
tego nieoceniony Antoni Brzezicki 
zorganizował wieczorowe kursy 
nauki 7 klasy dla kilku uczniów, 
które ukończyłam i zostałam przy-
jęta dopiero rok później, z powodu 
długiego powrotu do zdrowia przez 
gojącą się nogę, do Liceum Pedago-
gicznego w Sulechowie. Przede mną 
rozpoczęły się lata nauki wszech-
stronnej, w całym tego słowa zna-
czeniu, poza domem.

Anna z siostrą Stefanią

Rodzice przed domem krytym 
strzechą na Kolonii Żółwin

Siostra Stefania z naszą mamą
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W dniach 24 - 26 września Zespół „Obrzanie” uczestniczył w 
Spotkaniach Artystycznych Seniorów SAS 2021. Zaprezentowaliśmy 
się w dwóch kategoriach:  Zespoły folklorystyczne; Soliści.

Zespół od wielu lat uczestniczy w Spotkaniach Artystycznych 
Seniorów. Zdobywaliśmy już pierwsze miejsca, wyróżnienia, ale do tej 
pory nie udało się nam sięgnąć po najważniejsze trofeum – po 
GRAND PRIX. Jest to owoc wieloletniej naszej pracy i wielkiej pasji 
członków Zespołu. 

„Obrzanie” mieli zaszczyt poprowadzić poloneza wszystkich 
uczestników przeglądu i zaprezentować licznie zgromadzonej 
widowni na Deptaku przy Molo, krótki układ tego jakże polskiego 
tańca. W części konkursowej wystąpiła kapela w składzie: Zo�a 
Zawłocka – skrzypce, Sławomir Filus i Andrzej Michalewski – 
akordeony, Wiesław Mikołajczak – kontrabas, Karol Wiśniewski – 
klarnet i wyróżniony w konkursie Edward Hochenzy - sekcja 
rytmiczna.  Śpiewały: Lidia Szczerbiak, Tatiana Rubis, Genowefa 
Byner, Jolanta Góral, Teresa Nyga, Maria Materna, Genowefa 
Wandachowicz i Anna Konefał. Częścią taneczna zajmowali się 
tancerze: Edyta Ulatowska i Piotr Tuszyński, Lidia Szczerbiak i 
Piotr Pasiński, Iwona Kaczmarczyk i Stanisław Kireńko oraz 
Monika Mikołajczak i Mariusz Maciulko.

Zespół zaprezentował trzy przyśpiewki: ”Kukułeczko gdzieżeś ty bywała”, „Świeć miesiączku świeć” i „Klaskany czyli Jadwiga”. W występie solowym wystąpiła 
nasza koleżanka Tatiana Rubis, która zaśpiewała trzy utwory: „ Jesienny sen”, „Być może” i „Ej, przeleciał ptaszek”. Jej występ wywołał duże zaciekawienie 
jurorów.

Poza występem konkursowym Zespół prezentował się w Alei Gwiazd i na Deptaku przed Molo w Międzyzdrojach zgodnie z istniejącą i towarzyszącą 
imprezie tradycją. Wielkie podziękowania należą się tu niewątpliwie naszemu instruktorowi Panu Sławomirowi Filusowi, który podjął się trudu przygotowania 
Zespołu do tej dla nas najważniejszej w tym roku imprezy. Część naszego pobytu została s�nansowana dzięki dotacji Gminy Skwierzyna. Pozostałe koszty 
pokryli członkowie Zespołu „OBRZANIE” i sponsorzy.

Podziękowania należą się również wszystkim członkom Zespołu i ich rodzinom, które nas wspierają w naszej pasji. Zostaliśmy już zaproszeni przez 
Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach do kolejnej jubileuszowej edycji spotkań w przyszłym roku.

Nasze tegoroczne trofea: Grand PRIX Spotkań Artystycznych Seniorów Międzyzdroje 2021, Wyróżnienie dla najlepszego perkusisty przeglądu Pana 
Edwarda Hochenzy oraz Grant 100% „Culture Caravan Festival & Contes 2021 Polan.

Zapraszamy wszystkich chętnych śpiewających, grających i tańczących do uczestniczenia w zajęciach co środę od godziny 18:00 (scena). 

Grand Prix dla Zespołu „OBRZANIE”
MAMY TO !!!   MIĘDZYZDROJE ZDOBYTE !
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Kupię 
motocykle:
Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, 

Komar,Jawa, 
SHL, Romet,
Junak, NSU 

i inne 

Tel.726-085-110

Burmistrz Remigiusz Lorenz i jego 
zastępczyni Agnieszka Śnieg spotkali się 
z sołtysami. Tematem były problemy miesz-
kańców wsi oraz realizowane i planowane 
w sołectwach inwestycje.               .

Spotkanie odbyło się 9 września, w re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaławie. 
Jak podkreślał burmistrz Remigiusz Lorenz, 
mimo trudnego okresu pandemii i zwią-
zanych z nią obostrzeń na terenach wiejskich 
gmina realizuje, bądź zrealizowała już 50 
różnych inwestycji, czyli dwa razy więcej, 

niż w poprzednim roku. - Nie można wyklu-
czyć, że będzie ich jeszcze więcej - zapewniał. 

Znaczenie gminnych inwestycji dla 
mieszkańców wsi podkreślała też zastęp-
czyni burmistrza Agnieszka Śnieg. Sołtysi 
przedstawili gościom listę potrzeb i ocze-
kiwań lokalnych społeczności. - Wszystkiego 
od razu nie zrobimy, dlatego musicie uzbroić 
się w cierpliwość. Szukamy pieniędzy na 
realizację tych zadań oraz korzystamy ze 
wszystkich możliwych projektów i dotacji - 
zapewniał burmistrz.                    .

Właściciel planuje rozbudowę zakładu. 
Niewykluczone, że kolejna fabryka po-
wstanie w naszym mieście. Burmistrz 
zaznacza, że niebawem rozpocznie się 
uzbrajanie terenów w Międzyrzeckim
 Parku Przemysłowym nr 2, który powsta-
je między Lubosinkiem i ulicą Rokitniań
-ską. Na inwestorów czekają tam należące 
do Skarbu Państwa działki o łącznej po-
wierzchni wynoszącej ponad 100 hektarów. 
Na doprowadzenie do nich sieci wodno-
kanalizacyjnej i energii elektrycznej gmina 
otrzymała dotację w wysokości 4 mln.
893 tys. zł. - Prowadzimy wstępne rozmowy
z kilka ewentualnymi inwestorami - dodaje 
samorządowiec. 

Fabryka Formee powstaje w Mię-
dzyrzeckim Parku Przemysłowym na działce 
odkupionej przez inwestora od poprzed-
niej właścicielki. Symboliczne pierwsze 
łopaty wbili przedstawiciel inwestora 
Rafał Kubrycht i burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz, któremu towarzyszyli 
zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz 
Markiewicz.

Fabryka ma produkować prefabry-
kowane elementy żelbetonowe - płyty 
stropowe, dachowe  i elementy ścienne, 
a także nadproża, murki oporowe i płyty 
drogowe. Dzięki nowoczesnej technologii 
produkcji, montaż domku jednorodzin-
nego z gotowych elementów trwa zaledwie 

kilka dni i przypomina bardziej składanie 
kloców lego, niż tradycyjną budowę. 
Produkcja ma ruszyć w marcu przyszłego 
roku. - Oby zima była łagodna i nie przeszka-
dzała w budowie - życzył wykonawcy i in-
westorowi R. Lorenz.

W Międzyrzeckim Parku Przemy-
słowym rozpoczęła się budowa fabryki 
domów. Symboliczne pierwsze łopaty 
wbili pod jej przyszłe fundamenty bur-
mistrz Remigiusz Lorenz i przedstawiciel 
inwestora Rafał Kubrycht.           .

Ruszyła budowa nowego zakładu pracy

 

W remizie o problemach wsi

Spotkanie odbyło się w remizie OSP w Kaławie. 
Uczestniczył w nim m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz.

Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych przy-
znał gminie 100 tys. zł. - Pieniądze 
przeznaczymy na pomoc dla niepeł-
nosprawnych mieszkańców - zaz-
nacza burmistrz Remigiusz Lorenz. 

-  Gmina przekaże pojazd do 
O ś r o d ka  Po m o c y  S p o ł e c z n e j . 
Będzie  służ yć  do  przewożenia 
p o d o p i e c z n y c h  D o m u  S e n i o r 
Plus oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy - informuje Daniel 

Sobolewski z Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego w międzyrzec-
kim ratuszu. Burmistrz zaznacza, 
że to kolejna w ostatnich tygo-
dniach dotacja dla Międzyrzecza. - 
Dzięki rządowym i unijnym dota-
cjom możemy realizować wiele in-
westycji, które są �larem dalszego 
rozwoju naszego miasta i gminy. 

Furtką do dotacji w wysokości 
100 tys. zł jest umowa, która bur-
mistrz Remigiusz Lorenz podpisał 
dziś w swoim gabinecie. Dotacja 

przeznaczona zostanie na zakup bu-
sa, przystosowanego do przewo-
żenia niepełnosprawnych miesz-
kańców gminy. 

Kolejna dotacja dla naszej gminy

Burmistrz Remigiusz Lorenz 
podpisał już umowę na dotację.



Rozpoczęła się budowa ulicy Długiej, która 
połączy ul. Poznańską z ul. Leśną w Obrzycach 
oraz będzie pierwszym odcinkiem planowanej 
przez władze miasta wschodniej obwodnicy 
Międzyrzecza. - To kolejna inwestycja drogowa 
w naszej gminie w ostatnich latach - zaznacza 

burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Nowa droga ma mieć 1,5 km. 

długości. Połączy ulice Poznańską 
Żołnierską i następnie Leśną w Ob-
rzycach. - Zostanie utwardzona i wy-
łożona kostką. Oprócz drogi powstaną 
chodniki, oświetlenie i kanalizacja 
deszczowa - zapowiada zastępca 
burmistrza Agnieszka Śnieg.

Przetarg na budowę drogi wygrała 
miejscowa �rma Brubet. Gmina zapła-
ci jej niespełna 5 mln zł. Jak podkreś-
la burmistrz Remigiusz Lorenz, na re-
alizację tej inwestycji gmina dostała 
2 mln. 555 tys. zł z Funduszu Rozwoju 

Dróg. - Przed rokiem dzięki dotacji z tego progra-
mu wybudowaliśmy ulice Żołnierską, Kiszma-
nowicza, Sybiraka i Guzowskiego na osiedlu Nad 
Obrą, a wcześniej drogę w Kaławie i kilka ulic 
w Międzyrzeczu - wylicza burmistrz. 

Droga zostanie wybudowana w systemie „Za-
projektuj i wybuduj”. Pierwszy etap inwestycji 
został już zrealizowany. Wykonawca opracował 
już dokumentację i uzyskał wszystkie pozwolenia, 
niebawem przystąpi do prac drogowych. Burmistrz 
zaznacza, w przyszłości droga ma połączyć ulicę 
Poznańską z głównym odcinkiem planowanej 
przez władze miasta wschodniej obwodnicy 
Międzyrzecza. - Ułatwi też dojazd mieszkańcom 
osiedla Nad Obrą i Obrzyc - dodaje samorządowiec. - 
Remonty i utwardzanie ulic są jednym z naszych 
najważniejszych zadań. Mimo ogromnych nakła-
dów �nansowych na te inwestycje, wszystkich dróg 
od razu nie wyremontujemy. Dlatego mieszkańcy 
muszą się uzbroić w cierpliwość.

Prace mają się zakończyć w sierpniu przyszłego 
roku. Jak podkreśla R. Lorenz, zgodnie z umową, 
podczas budowy nowej ulicy wykonawca nie może 
korzystać z wybudowanych ostatnio dróg na osiedlu 
Nad Obrą.
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Budowa nowych budynków komunalnych 
oraz przyłączenie ich do sieci ciepłowniczej 
i wodno-kanalizacyjnej była tematem spotka-
nia burmistrza Remigiusza Lorenza i prezesów 
spółek komunalnych z przedstawicielami spółki 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - 
Krajowy Zasób Nieruchomości (SIM 
Zachodni).

O planowanej przez władze miasta 
budowie sześciu budynków wielo-
rodzinnych wiele razy informowały 
lokalne i  regionalne media. Przy-
pominamy, że bloki mają powstać 
przy drodze do wsi Święty Wojciech - 
między suszarnią i Winnicą. Zamiesz-
kają w nich 84 rodziny. Pierwszym 
krokiem do rozpoczęcia inwestycji było 
przystąpienie gminy do spółki komu-

nalnej SIM Zachodni, zrzeszającej kilkanaście 
wielkopolskich i lubuskich samorządów. Kolej-
nym zaś dotacja w wysokości 3 mln zł, która 
stanowi wkład Międzyrzecza do spółki.     .

- Spółka wystąpiła o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy. Niebawem rozpoczną się prace 
nad dokumentacją. Liczymy, że budowa ruszy 
za dwa lata - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. 

- Rozmawialiśmy o możliwości przyłączenia 
budynków do miejskich sieci wodno-kanalizacyj-
nej i ciepłowniczej. Zadania poszczególnych spó-
łek muszą być tak skorelowane, aby jak najszyb-
ciej oddać budynki mieszkańcom - zapowiada 
burmistrz.

20 września, Międzyrzecz odwiedzili przed-
stawiciele spółki. Spotykali się z burmistrzem 
Remigiuszem Lorenzem oraz prezesami dwóch 
spółek miejskich - Henrykiem Maciejem 
Woźniakiem z Zakładu Energetyki Cieplnej oraz 
Bogdanem Czopem z Międzyrzeckiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.        .

Kamienica przy ul. Libelta została przyłączona 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. To pierwsza 
odsłona gminnego programu walki ze smogiem. 
Do wiosny do sieci wpiętych zastanie ponad sto 
mieszkań. - Dostaliśmy na to dotację w wysokoś-
ci jednego miliona złotych - wylicza burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Kamienica została wpięta do sieci ciepłowni-
czej w ramach gminnego programu walki ze 
smogiem. - Do wiosny przyłączymy do niej 
osiem kolejnych budynków, znajdujących się przy 
ulicach Dąbrowskiego, Kilińskiego i Kazimierza 
Wielkiego. Dostaliśmy na to prawie milion złotych 

z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubuskiego - zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Koszt inwestycji wyniesie 2 mln. 358 
tys. zł. Na jej realizację Urząd Marszałkowski 
przyznał gminie 999 tys. 999 zł, 99 gr. - Czyli milion 
bez jednego grosza - dodaje zastępca burmistrza 
Agnieszka Śnieg. - Połowę kosztów pokryła 
dotacja, 30 procent �nansuje gmina, natomiast 
mieszkańcy płacą tylko za przyłączenie ich lokali, 

co stanowi 20 proc. kosztów. 
Burmistrz podkreśla, że jeśli tylko pojawi się taka 

możliwość, gmina wystąpi o następną dotację, 
dzięki której będzie mogła kontynuować ten 
program. - Mimo trudnej sytuacji związanej z pan-
demią koronawirusa, realizujemy kilkadziesiąt 
różnych inwestycji - wylicza.

Przez lata rodziny mieszkające w budynku 
przy ul. Libelta ogrzewały mieszkania piecami. 
Wiązało się to m.in. z przynoszeniem opału, 
usuwaniem popiołu i oczyszczaniem instalacji 
grzewczych, co było szczególnie uciążliwe dla 
naszych seniorów. To już historia. Zakład Energe-
tyki Cieplnej przyłączył ich kamienicę do sieci 
ciepłowniczej, dlatego mieszkańcy nie muszą się 
już martwić o węgiel, czy drewno. - Będą też 
płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie - zazna-
cza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wy-
działem Rozwoju Gospodarczego w między-
rzeckim ratuszu.

Ostatnie budynki zostaną wpięte do 
sieci w kwietniu 2022 r. Burmistrz wska-
zuje na liczne korzyści z tej inwestycji. - 
Zyska środowisko i mieszkańcy. Nad 
budynkami przestaną się unosić kłęby 
trującego dymu, co wpłynie na po-
prawę jakości powietrza i życia miesz-
kańców. W sezonie grzewczym pod-
czas zabaw na podwórkach i space-
rów będziemy oddychać czystym 
powietrzem. Równie ważną sprawą 
jest to, że znacznie wzrośnie bezpie-
czeństwo pożarowe. Zlikwidowanych 
zostanie ponad sto pieców, które mogą 
być źródłem ewentualnych pożarów - 
mówi. 

Przy drodze do wsi Św. Wojciech powstanie 
sześć budynków wielorodzinnych

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami spółki 
SIM odbyło się w gabinecie burmistrza.

Zaczyna się likwidacja kopciuchów 

Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że do wiosny 2022 
r. do miejskiej sieci przyłączonych zostanie jeszcze osiem 

innych budynków.

Gmina inwestuje w drogi 

Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg (z prawej strony) na placu 
budowy razem z urzędnikami i przedstawicielami wykonawcy.
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Podczas ostatniej sesji miejskiego parlamentu radni i urzędnicy spotkali się 
z Filipem Chomiczem, który zdobył ostatnio tytuł Mistrza Polski w Kickboxingu.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz 
Lorenz złożyli mu gratulacje i życzyli kolejnych sukcesów.

Międzyrzeczanin F, Chomicz jest dwukrotnym Mistrzem Polski w Kickboxingu. 
Pierwszy mistrzowski tytuł zdobył w ub.r., natomiast ostatnio obronił go 
wygrywając w błyskotliwym stylu z turniej w Kartuzach. Jego ostatni sukces jest 
tym większy, że w zawodach wystartowało ponad 300 czołowych polskich 
zawodników z 80 klubów!

Podczas wrześniowej sesji przewodnicząca Rady Miejskiej podkreślała, 
że sporty walki uprawia także ojciec młodego mistrza Piotr. - Niech Tobie nadal 
chce się chcieć - mówiła wręczając zawodnikowi bukiet kwiatów. Zastrzegła 
przy tym, że kwiaty należą się jego mamie, która jest najwierniejszym kibicem 
Filipa. Gratulacje złożył mistrzowi także burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Samorządowiec wręczył zawodnikowi gadżety promocyjne gminy i życzył mu kolejnych sukcesów, natomiast radni nagrodzili gościa oklaskami. - Sukcesy 
naszych sportowców to ogromna promocja miasta i gminy - zaznaczał burmistrz.                                                      .

Po wręczeniu najlepszym żołnierzom i pracownikom cywilnym 
odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie, na ul. Dworcowej odbyła 
się de�lada pojazdów. Przed trybuną honorową przejechały m.in. czołgi 
Leopard, PT 91 oraz kierowane przez żołnierzy z Międzyrzecza kołowe 
transportery opancerzone Rosomak.                        .            

Żołnierze z Międzyrzecza wzięli udział w obchodach święta 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej. Uczestniczył w nich także burmistrz Remigiusz 
Lorenz, który osobiście złożył gratulacje dowódcy dywizji gen. dyw. 
Piotrowi Trytkowi.

Po o�cjalnej uroczystości i de�ladzie burmistrz Remigiusz Lorenz
 spotkał się z dowódcą dywizji gen. dyw. Piotrem Trytkiem. W wręczo-
nym generałowi liście gratulacyjnym samorządowiec zaznaczał, że 
Święto Dywizji odbywa się w przededniu 338. rocznicy Bitwy pod Wied-
niem – jednego z największych zwycięstw polskiego oręża. Podziękował 
dowódcy za wzorową wręcz współpracę międzyrzeckiej brygady 
z władzami miasta oraz podkreślał rolę „siedemnastej’ w życiu społecznym 
i gospodarczym Gminy Międzyrzecz. 

Uroczystość odbyła się w na placu im. Generała Maczka w Żaganiu, 
gdzie stacjonuje m.in. sztab i pododdziały 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii 
Pancernej, która od koloru beretów noszonych przez jej żołnierzy nazy-
wana jest także Czarną Dywizją. Jednym z jej bojowych ogniw jest 
17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, dlatego 
w uroczystości wzięli udział m.in. międzyrzeccy żołnierze oraz burmistrz 
naszego miasta Remigiusz Lorenz.                          .

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz 
Lorenz złożyli Filipowi Chomiczowi gratulacje i życzyli mu kolejnych 
sukcesów.

Mistrz sztuk walki uhonorowany w ratuszu 

Święto Czarnej Dywizji w międzyrzeckimi akcentami 

Burmistrz Remigiusz Lorenz składa gratulacje 
dowódcy dywizji gen. dyw. Piotrowi Trytkowi.


