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Strażacy 
na medal

Kosmiczna 
obserwacja

Ocalić od 
zapomnienia 
(Festyn 
w Chycinie)

XXVIII Jarmark 
Magdaleński 
w Pszczewie

Rubinowe 
gody 
w Ratuszu

Dotację w wysokości 12 mln. 311 tys. zł przyznał gminie Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Nowy blok powstanie przy ulicy Krótkiej, na działce należącej do 
gminnej spółki Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.      .

Hurra, mamy to! Gmina dostała 12 mln. 311 tys. zł na nowy blok wielorodzinny! - 
Oprócz 44 mieszkań utworzymy w nim także biura spółki mieszkaniowej i kolejny 
żłobek - informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.                                        .

- Powstaną w nim 44 mieszkania o powierzchni od 30 do prawie 60 metrów 
kwadratowych. Budynek będzie też pełnił funkcje usługowe. Na parterze znajdować się 
będą biura spółki mieszkaniowej MTBS. Ulokujemy tam również nowy żłobek, który roz-
wiąże problem braku miejsc opieki dla dzieci wieku od jednego do trzech lat. Umożliwi 
to ich rodzicom podjęcie pracy i kontynuowanie kariery zawodowej - mówi burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Inwestorem będzie spółka MTBS. Jej prezes Krystian Grabowski zapowiada, że przy 
nowym budynku powstanie parking oraz plac zabaw dla dzieci. - W tym roku przy-
gotujemy działkę pod inwestycję, a w przyszłym ogłosimy przetarg - zapowiada prezes.

Dostaliśmy ponad 12 milionów na budynek wielorodzinny!

Na zdjęciu: Burmistrz Remigiusz Lorenz 
z prezesem MTBS Krystianem Grabowskim.
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Czy leci z nami pilot?

KĘSZYCA LEŚNA 19 
sprzedam 143m²
8 pokoi, korytarz

2 piwnice. Do remontu. 
tel. 885 282 811 
Władysław Brzeszcz

Najwyższy chciał lub li-
czone w milionach lat prze-
miany geologiczne w ziemi 
dały nam węgiel. Czarne Zło-  
to. Nastał czas władzy nie-
uków ekonomicznych, kla-
kierów i pełnych pychy zwy-
kłych krętaczy i megaloma-
nów. Efekt wiadomy. Pinokio 
wpierw ogłasza embargo na 
import węgla z Rosji, aby                   
po pewnym czasie rzec, że 
węgla brak bo UE wprowa-
dziło embargo. Pokazuje to            
co raz niepubliczna TV, aby 
udowodnić jak kłamie. Do 
czego zresztą już przywyk-
liśmy. 

Jak najbardziej zasadne 
pytanie w obliczu wielkie-      
go bałaganu w przekazie 
informacji rządowych czy sej-
mowych. Nie nazwę tego bur-
delem, choć zwyczajowo tak 
się to określa, bowiem tam 
panuje porządek, a i panien-          
ki są badane. U nas w Sejmie  
RP badanie wiadomo komu 
zalecił prezes PSL.          .

Węgiel kopalnie ekspor-
towały na własny rachunek,            
bo się opłacało. Zapasów w 
kraju brak. Kopalnie nie są 
prywatne, więc gdzie rola 
ministra Sasina? Węgiel pły-           
nie, zapewniają w przekazach 
dnia, i starczy dla wszystkich. 
Kłamstwo do potęgi. To wę- 
giel dla energetyki, a nie dla 
domowych pieców. Rozładu-
nek, transport do elektrowni, 
brak węglarek, itp., itd. to sta-        
ły od kilkunastu dni przekaz 
dnia. Chaos informacyjny, de-
cyzje z dnia na dzień czyli brak 
przewidywań, a do zimy już 
blisko. Węgiel dopłynął do 
Polski, to tak jakby kokaina 
dopłynęła do Kolumbii…  .

Zwiększymy własne wy-
dobycie węgla! Baju baju! 
Liczne kopalnie w fazie wy-

gaszania. Możliwości tech-
niczne, bo górnicy to tylko 
element układanki, na po-
ziomie ostatecznym. Kolej-     
ne próby oszustwa społe-
czeństwa. Tutaj wielka rola 
TVP(dez)Info, która kłamała                
i kłamie, że jest stabilnie a              
rząd efektywnie pracuje po-
mimo wrażych działań total-
nej opozycji.

W branżowych pismach           
na podstawie relacji banków 
światowych obśmiano jak ły-         
są kobyłę prezesa NBP, który 
uwielbia Stand-up lub wró-
żenie z fusów we własnym 
wykonaniu. Szyderczo zabr-
zmiało w jego ustach - Rząd  
dał wspaniały prezent, wa-         
kacje dla spłacających raty.          
A wszak on do tak wysokiej 
in�acji doprowadził. Naród            
już nie kupuje info, że wszystko 
przez pandemię, wojnę, san-
kcję czy potop szwedzki.  .

Władza kłamie na okrągło. 
Dobrała się klika, która jest to-
warzystwem wzajemnej tole-
rancji. Sprawa śmierci han-
dlarza bronią, właściwie brak 
nadzoru służb specjalnych -   
od śmierci do kremacji rodzi 
słuszne podejrzenia.  Brak 
badań DNA potwierdza, że  
ktoś za tym stał… A należ-        
nych ze zwrotu grubych mil-
ionów plus odsetki za fatalne 
respiratory - brak. 

Kolejne wycieki e-maili               
ze skrzynki harcerzyka (ko-

respondencja z Pinokio) jasno 
pokazują jak w sposób nie-
uczciwy sprawuje się władzę            
w kraju. Tłumy (opłacanych               
z naszych podatków) poli-
cjantów z pojazdami na spot-
kaniach partyjnych jednego 
kacyka. Że niby potrzebni             
w pilnowaniu porządku. Raczej 
z obawy aby ów kacyk nie 
dostał zwyczajowo z liścia.

Za te wszystkie przekrę-             
ty, mataczenia, brak ekono-
micznego rozeznania, itp. już 
dawno Pinokio-Bakster po-
winien ze swoją ferajną być               
na  śmietniku historii. Także              
za tolerancję we własnym 
rządzie ministra Zero. Tenże  
ma chyba niezłe haki, skoro 
nawet Prezes się go boi. A kon-
kretne pieniądze z UE jakoś nie 
napływają. 

Miał być drugi Budapeszt, 
jak na razie jest mówiąc ko-
lokwialnie stolec. Pinokio od-
ciął się od węgierskiego Fi-
deszu, prezes na potrzeby 
wewnętrzne zidiociałego elek-
toratu uderza w Niemcy, któ-  
re nigdy nie zapłacą repara-    
cji wojennych, politycy pisow-
scy maniakalnie czynią Tuska 

odpowiedzialnym za pod-
grzewanie temperatury jakby 
żaru z nieba było za mało. Urny 
wyborcze zwery�kują wiele 
orłów i jastrzębi.

Pytania - Gdzie wrak tu-
polewa, który miał być po 2 
miesiącach objęcia władzy 
przez PiS - wrócić do kraju? 
Minęło 7 lat… Gdzie miliony 
samochodów elektrycznych? 
Gdzie  mieszkania  dla  po-
trzebujących? I tak można pra-
wie bez końca. No więc czas          
na pytanie zwieńczające -             
Czy leci z nami pilot?      .

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Gratulacje strażakom złożył 
m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który podziękował im za o�arną 
i trudną służbę na rzecz miesz-
kańców naszej gminy. Uroczystość 
odbyła się 2 lipca przed remizą 
strażaków-ochotników z Kaławy. 
Rozpoczęła się Mszą św., którą 
celebrował miejscowy proboszcz
ks. Adam Michalski. Po niej Wi-
ceprezes Lubuskiego ZOW ZOSP 
RP,  dh Wojciech Kowalewski 
udekorował sztandar jednostki 
Złotym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa oraz razem z Preze-
sem ZOP ZOSP RP Markiem Har-
kotem i burmistrzem Remigiu-
szem Lorenzem wręczyli Srebrne 
Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa 
druhom: Bartłomiejowi Ćwirko 
i Adamowi Brankowskiemu.

Okol icznościowe  medale 
i Listy Gratulacyjne otrzymali: dh. 
Barbara Sułkowska, dh Kazimierz 
Puchan, dh Remigiusz Lorenz, 
dh Mieczysław Witczak, dh Hen-
ryk Misiak, dh Andrzej Nędzi, 
dh Krzysztof Sułkowski, dh Leszek 
Korzeniecki, Krzysztof Fertała, 
Małgorzata Obst-Gralewska, Piotr 
Rojek, Wiesław Salej, Jan Sko-
czylas i Marek Zieleniewski.

Jednostka OSP Kaława zosta-
ła uhonorowana Złotym Medalem 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa.      .

Kolejnym akordem uroczys-
tości było poświęcenie przez pro-
boszcza samochodu marki star-
man, który od kilku miesięcy pełni 
służbę w jednostce OSP w Kaławie. 

Burmistrz złożył gratulacje oraz 
podziękował prezesowi jednostki 

Andrzejowi Obstowi i pozostałym 
strażakom za o�arną, częstokroć 
niebezpieczną służbę. Podobne 
życzenia złożyli: dh Agnieszka 
Olender - wiceprezes ZOP ZOSP 
RP w Międzyrzeczu, dh Radosław 
Gałężewski - prezes OSP Mię-
dzychód i sekretarz ZOP ZOSP RP 
w tym powiecie, Wioletta Stadnik - 
dyrektor miejscowej SP, Zbigniew 
Jagoda  -  Komendant SL Nad-
leśnictwa Międzyrzecz oraz Mał-
gorzata Obst-Gralewska - sołtys 
Kaławy.

Statuetki pamiątkowe otrzy-
mali: dh Stanisław Siadak, dh Prze-
mysław Czapczyk, dh Bartłomiej 
Ćwirko i dh Marek Obst.

Strażacy na medal

Klasy�kacja generalna zawodów: Mężczyźni. 1. Kaława - 98,6 pkt., 
2. Gorzyca - 106,5 pkt., 3. Kęszyca Leśna - 111,9 pkt., 4. Bukowiec - 116,9 pkt., 
5. Międzyrzecz - Obrzyce - 119,5 pkt., 6. Wyszanowo - 126,3 pkt., 7. Kursko - 132,2 
pkt. Kobiety. 1. Bukowiec - 144,4 pkt. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 
1. Kaława - 95,1 pkt.

Komisję sędziowską powołał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Międzyrzeczu - dh Remigiusz Lorenz. Sędzią głównym 
zawodów był Komendant Gminny OSP - dh Dariusz Surma wspomagany 
przez dh. Roberta Strzeleckiego, Roberta Stadnika i Rafała Kozdrę. Za-
wody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta 7 x 50 m 
z przeszkodami oraz musztra.                                           .

11 czerwca 2022 r., tradycyjnie w Bukowcu, przeprowadzono tytułowe 
zawody, w których wzięło udział: 7 drużyn męskich, 1 kobieca i 1 MDP.      .

W konkurencjach: Ćwiczenie bojowe wygrała Kaława z czasem 41,8 s. 
W Biegu sztafetowym wygrała Kaława z czasem 56,8 s., w Mustrze 1. miej-
sce zajęły ex aequo drużyny z Gorzycy i Wyszanowa. Było to zaskoczenie dla 
organizatorów więc puchary wręczono obu prezesom niebawem podczas 
uroczystości medalowej w OSP Kaława.                          .

Skład zwycięskiej drużyny z OSP Kaława: Marek Obst, Bartłomiej Ćwirko, 
Marcel Mucha, Maciej Puls, Kacper Nędzi, Wojciech Żukowski, Hubert 
Gralewski, Paweł Skoczylas i Przemysław Czapczyk.                  .

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Gratulacje złożył im 
m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. - Straż ochotnicza to największa organizacja 
społeczna w naszej gminie. Druhny i druhowie nie tylko ratują mienie i życie 
o�ar pożarów oraz wypadków drogowych, ale także bardzo aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym i kulturalnym swoich miejscowości oraz aktywnie wspierają 
gminę w czasie rozmaitych imprez. Serdecznie Wam za to dziękuję i zapewniam, 
że możecie liczyć na moje wsparcie - komentował samorządowiec.            .

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

(LM)

Zwycięska drużyna razem z organizatorami zawodów, fot. D. Brożek

cd na str 10



Repertuar niech stanowi jeszcze tajemni-
cę. Maja ma doświadczenie pracy w studio. 
Dwa lata temu nagrywaliśmy tria i kwarte-
ty. Dla Kacpra było to nowe doświadczenie 
i wyzwanie. Proszę mi wierzyć, że praca pod-
czas sesji nagraniowej jest strasznie męcząca 
i nużąca. Wielokrotne powtarzanie tego sa-
mego utworu z uwagami reżysera dźwięku 
i nauczyciela w jednej osobie! Za to pięknie 
się słucha już gotowej muzyki z krążka CD. 
Najtrudniejszą rzeczą podczas sesji nagra-
niowej było zrobienie duetowi kilku zdjęć. 

Nagrania duetów czeka jeszcze tzw. ma-
stering w studiu nagrań i zrobienie płyty 
tzw. „matki”. Zaprojektowanie pudełka - stro-
na tytułowa ma już oryginalny projekt okład-
ki, naniesienie danych i płyta CD będzie go-
towa. Stroną techniczną krążka zajmie się 
Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy. 
Gdy ujrzy światło dzienne poinformuję czy-
telników o tym fakcie. Uczniowie grali na 
gitarach klasycznych z manufaktury Tomasza 
Króla.

Maja i Kacper są uczniami klasy gitary 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mię-
dzyrzeczu. Miałem przyjemność uczyć ich przez 
kilka lat. Maja kontynuowała będzie naukę 
w klasie piątej, Kacper jest tegorocznym ab-
solwentem w/w szkoły artystycznej. Obydwo-
je grali w prowadzonym przez zemnie duecie 
ostatni rok szkolny. Muzykowanie kameralne 
przynosi wiele korzyści grającym. Bardziej ich 

uwrażliwia na piękno muzyki. Wymaga też 
więcej pracy z instrumentem. Uczy lepsze-
go czytania nut itp. Duet, to taki stan mu-
zycznego ducha, za którego odpowiadają 
oboje grający. Zapewne uczniowie bardziej 
się ze sobą zżyli i nabrali doświadczenia 
scenicznego, występując przed publicznoś-
cią tyle razy. 

Wpadłem na pomysł, aby profesjonal-
nie zarejestrować ich wspólne granie. Re-
jestrator dźwięku z bardzo czułymi mi-
krofonami to zalety, ale i niestety wady. Nie 
każdy lubi się nagrywać, bo wiąże się to 
ze stresem i ta świadomość, że słuchać 
(i oceniać) będą potem wszyscy. Taka mu-

zyczna pamiątka ze wspólnych lat spędzo-
nych w szkole muzycznej. Jest to nietypowy 
pomysł i sporadycznie bywa realizowany. 
O swoim pomyśle poinformowałem ich 
rodziców. Rodzice przyjęli pomysł i tak doszło 
do sesji nagraniowych. Odbywały się one za 
zgodą dyrektor szkoły muzycznej w auli jeszcze 
w czerwcu. 

- W wolnym czasie organizuję pokazy astronomiczne dla najmłod-
szych i trochę starszych. Bardzo mnie cieszy, że udało się zakupić ten tele-
skop i trzeba dodać, że jest to dobry model z wieloma możliwościami - mówi 
radny Toczyński.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Międzyrzeczu wzbogaciła się o te-
leskop. Inicjatorem zakupu tego urządzenia był pasjonat astronomii 
radny miejski Edward Toczyński. Generalna próba tego sprzętu 
pod okiem fachowców odbyła się 8 czerwca br. W pokazie uczestni-
czyła także dyrekcja szkoły i szkolne Koło Fizyków. Już pierwszego 
dnia można było zobaczyć, że zakup przez Gminę tego teleskopu był 
przysłowiowym strzałem w dzieciątka, bo kosmiczne obserwacje 
zainteresowały uczniów.

Te możliwości zostaną jeszcze zwiększone przez sukcesywne do-
kupienie kolejnego osprzętu teleskopu, zapewniła Katarzyna 
Szadkowska, kierownik Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w mię-
dzyrzeckim ratuszu.

Teleskop kosztował 5 tys. 600 zł. Został zakupiony dzięki dotacji, 
którą gmina uzyskała w ramach projektu Nowy Start, do�nansowanym 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 
Wartość całego projektu wynosi ponad 130 tysięcy złotych. Pozostałe 

pieniądze zostaną przeznaczone na inne pomoce dydaktyczne i zajęcia 
pozalekcyjne w międzyrzeckich szkołach.
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JEDYNY TAKI DUET

Zdzisław Musiał      

Kosmiczne obserwacje w trójce

Tekst i fot. Andrzej Chmielewski
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Na konkurs nadesłano tysiące 

prac z szkół z terenu całej Polski. Z każ-
dej z czterech kategorii - klasy 0-IV, 
V-VIII, szkoły ponadpodstawowe oraz 
szkoły specjalne jury wybrało jednego 
zwycięzcę, dwóch laureatów i kilkoro 
wyróżnionych.

15 czerwca br. został rozstrzyg-
nięty konkurs zorganizowany przez 
Rzecznika Praw Dziecka, pod has-
łem „Pomalujmy razem świat - Роз-
малюймо світ разом”. Prace były 
wykonane dowolną techniką plas-
tyczną. Warunkiem było nieuży-
wanie programów komputerowych. 
Prace dzieci miały ukazywać przyjaźń, 
wspólną zabawę, radość, rodzinę, 
miłość, także tę do ojczyzny.

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałem Sportowym w Międzyrze-
czu Amelia Kowalczyk z klasy 2a ot-
rzymała wyróżnienie w tym konkursie. 
Gratulujemy.

Do wszystkich siedmiu jednostek OSP z naszej gminy tra�ł nowoczesny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości 84 tys. zł. - Nasi strażacy otrzymali między in-
nymi nowe agregaty prądotwórcze i powietrzne, ubrania ochronne i hełmy bojowe, które 
ułatwią im prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, ale przede wszystkim poprawią 
bezpieczeństwo mieszkańców - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest pre-
zesem ZOSP RP w gminie Międzyrzecz i zasiada w prezydium zarządu powiatowego 
straży ochotniczych.  

Burmistrz zaznacza, że sprzęt zakupiony został w ramach Ogólnopolskiego pro-
gramu �nansowania służb ratowniczych „Do�nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” za pośrednictwem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                                     .

Nowoczesny sprzęt dla naszych 
strażaków-ochotników

Andrzej Chmielewski, fot. Organizatorzy.

Sukces Karoliny

Pomalujmy razem świat - Розмалюймо світ разом

Przechodząc sito eliminacji Karolina została zakwa-
li�kowana do konkursu �nałowego, który odbył się 
8 czerwca 2022r. w Domu Kultury w Chojnie. Podczas 
wspaniałych energetycznych prezentacji uczestnicy mie-
li okazję przedstawić bardzo różnorodny repertuar, 
od wesołych piosenek biesiadnych i discopolo, po 
nostalgiczne przepełnione emocjami utwory. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasłużyła piosenka „Wspo-
mnienie róży” w wykonaniu Karoliny Szulgi, która 
zdobyła II Grand Prix konkursu.

Był to absolutnie magiczny czas, którym znowu 
zawładnęła sztuka i wyzwoliła cudowne pozytywne 
emocje, dzięki którym wiele osób na nowo mogło 
doświadczyć satysfakcji i radości.                     .

Świat powoli wraca do normy  i życie kulturalne 
nabiera rumieńców, także w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Na mapie imprez kulturalnych 
zaistniał IV Ogólnopolski  Festiwal Piosenki Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie i Psychicznie 
organizowany przez Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Chojnie. Uzdolnione muzycznie osoby 
z całego kraju miały okazję znowu zaprezentować 
na scenie przygotowane utwory. Jedną z osób 
biorących udział w festiwalu była uczestniczka Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy z Międzyrzecza 
Karolina Maria Szulga, wielokrotna reprezentantka 
naszego miasta w wielu przeglądach i festiwalach, 
która swoją karierę zaczynała od wygranej Szansy na 
Sukces w 1996r. Janusz Grządko, ŚDS w Międzyrzeczu



Na zakończenie zawodów dyr. MOSiW Grzegorz Rydzanicz wraz                     
z Prezesem SZS Zbigniewem Bernes wręczali dyplomy i medale dla 
zwycięzców, które zostały zakupione przez Szkolny Związek Sportowy.

   Przez dwa dni, z począt-
kiem czerwca, stadion miej-
ski w Międzyrzeczu gościł 
młodych lekkoatletów sku-
pionych w Szkolnym Związku 
Sportowym Ziemia Lubuska, 
którzy startowali w ramach 
Lubuskiej Olimpiady Mło-
dzieży. W ceremonii otwarcia 
zawodów uczestniczyli m.in. 
Zbigniew Bernes, prezes SZS 
Ziemia Lubuska, Remigiusz 
Lorenz, burmistrz Królew-
skiego Miasta Międzyrzecz            

i Grzegorz Rydzanicz, dyrek-
tor MOSiW.

W drugim dniu odbył się trójbój lekkoatletyczny. Startowało po 8 
zespołów 5.osobowych (klasy VI i młodsze). Wśród dziewcząt najlepsze 

okazały się zawodniczki z SP-2 z Gubina, a wśród chłopców z SP-8 Żary. 
Wszystkie wyniki są na stronie internetowej SZS Ziemia Lubuska.

- Jestem pod wielkim wrażeniem waszego stadionu - powiedział                   
Z. Bernes, prezes SZS ZL. - Obiekt starannie utrzymany i przygotowa-
ny do rozegrania zawodów, wspaniała bieżnia, z którą wielu młodych 
zawodników spotkało się po raz pierwszy. Profesjonalna, wszechstron-
na pomoc przy sędziowaniu i organizacji. Zapewne jest  tutaj duża rola 
władz samorządowych miasta, która sprzyja rozwoju sportu i oczywiście 
bezpośrednich gospodarzy obiektu. Samo miasto jest sympatyczne i choćby 
tylko z tych kilku wymienionych plusów, warto tutaj być i organizować 
masowe imprezy.

Obsada sędziowska była z Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki                        
w Zielonej Górze. Głównym sędzią zawodów był Tomasz Lubowski. 
Pracownicy MOSiW przygotowali stadion do zawodów, zabezpieczyli 
nagłośnie oraz pomagali w sędziowaniu i w biurze zawodów.       .

Zawodnicy przybyli z następujących miejscowości: Świebodzin,                   
Żary, Strzelce Krajeńskie, Grabice, Kunowice, Szprotawa, Gubin, Wscho-            
wa, Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Pszczew, Nowe Miasteczko, Podmokle 
Małe, Sulęcin, Przytoczna, Słubice, Bobrowice, Mierków, Babimost, Lubrza, 
Jasień, Wędrzyn, Golice, Lgiń, Przewóz, Łagów, Zbąszynek, Kaława, Zielona 
Góra, Żagań, Obrachtów, Przewóz, Wężyska, Lipinki Łużyckie, Mierków.

   Pierwszego dnia w lek-            
kiej atletyce indywidualnej 

brało udział ok. 150 zawodniczek i zawodników z klas VI i młodsi. Dziew-
częta w konkurencjach: bieg 60 m., 300 m., 600 m., skok w dal, skok wzwyż, 
rzut piłeczka palantową, pchnięcie kulą i sztafeta 4x100 m. Chłopcy 
startowali w tych samych konkurencjach, jednak zamiast biegu na 600                 
m. biegli na dystansie 1000 m.                                .
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Lubuska Olimpiada Młodzieży

Hanna ur. 26.06.2022 r. 
Córka Agnieszki i Tomasza. 
Zamieszkała w Skwierzynie

Aleksander ur. 28.06.2022 r. 
Syn Małgorzaty i Rafała. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Kaja ur. 30.06.2022 r. 
Córka Roksany i Mateusza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Jagna ur. 29.06.2022 r. 
Córka Kamili i Przemysława. 

Zamieszkała w Gorzowie

Timur ur. 28.06.2022 r. 
Syn Olgi i Artema. 

Leon ur. 4.07.2022 r. 
Syn Anastazji i Kacpra. 

Zamieszkały w Chociszewie

 Emilia ur. 29.06.2022 r. 
Córka Bohdany i Vasyla. 

Zamieszkała w Zielonej Górze

Miłosz ur. 5.07.2022 r. 
Syn Klaudii i Karola. 

Zamieszkały w Sierczynku

Szymon ur. 6.07.2022 r. 
Syn Anny i Piotra. 

Zamieszkały w Skwierzynie

Oskar ur. 8.07.2022 r. 
Syn Katarzyny i Arkadiusza. 

Zamieszkały w Sulęcinie

Amelia ur. 25.07.2022 r. 
Córka Angeliki i Sławomira. 

Zamieszkała w Trzcielu

Ur. 10.07.2022 r. 
Córka Elizy i Marcina. 

Zamieszkała w Trzebiszewie

Tymek ur. 10.07.2022 r. 
Syn Oliwii i Mariana. 

Zamieszkały w Trzcielu

Staś ur. 28.07.2022 r. 
Syn Dominiki i Konrada. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Kuba ur. 27.07.2022 r. 
Syn Rafaeli i Adriana. 

Zamieszkały w Chłopowie

Eryk ur. 26.07.2022 r. 
Syn Ilony i Tadeusza. 

Zamieszkały w Pniewie

Gracjan  ur. 28.07.2022 r. 
Syn Sandry i Mateusza. 

Zamieszkały w Pszczewie
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Pogoda dopisała, jak i licznie przybyli - bowiem atrakcji nie zabrakło. Po losy 
do loterii ustawiła się długa kolejka, organizatorzy zmuszeni byli do ograniczenia 
sprzedaży losów dla jednej osoby. Wspaniały rower terenowy wygrała sympatyczna 
młoda dama z Dolnego Śląska, przebywająca tutaj z rodziną na wczasach. Inne nie 
mnie cenne nieodebrane fanty zostały zlicytowane.                          .

Festyn rozpoczęto od wjazdu  samochodu OSP z Templewa, który przywiózł 
dzieci z miejscowej OSP. Te od razu ruszyły do akcji gaszenia wodą zapalonych ad hoc 
ognisk. Doping rodziców i w ogóle obserwatorów był fantastyczny. Część zdjęć 
niemalże od razu red. Dariusz Brożek i red. Andrzej Chmielewski „wrzucili” na 
FB w stronę Powiat Międzyrzecki 
historia i współczesność (obaj pu-
blikują w „Przekroju Lokalnym” któ-
rego międzyrzecką mutacją kieruję). 

Animuszu młodym strażakom dodawała prowadząca festyn z wielką charyzmą Teresa Mokrzycka. 
Tylko pozazdrościć obecnemu wszędzie i zawsze sołtysowi Dawidowi Jóskowiakowi takich dzia-
łaczy, bowiem p. Teresę wspomagało wiele osób o czym dalej w tekście.                      .

Bawiono się w rytm wspaniałych didżejów i było sympatycznie, bo wiejskie festyny mają 
swoje klimaty, a ten w Chycinie niezaprzeczalnie ma swój chyciński.                        .

Takie tytułowe hasło nosił jakże wspaniały festyn w Chycinie (gmina Bledzew), 
który odbył się 17 lipca. W sumie niewielka wioska (ok. 130 mieszkańców, zabytkowy 
kościół, czyste wokół jeziora połączone kanałami, ośrodki wypoczynkowe poznań-
skiej AWF, niewielki, prywatny ale wspaniale zaopatrzony sklep z sympatyczną obsługą) 
swoje coroczne festyny na stale wpisała w tradycję gminy. Tym razem był to IX Festyn 
Rodzinny. Jak wspomniała Małgorzata Musiałowska, wójt gminy - Zaangażowanie 
lokalnej społeczności jest ogromne na rzecz własnej miejscowości, którego nie sposób 
pominąć. Swoiste szaleństwo ukierunkowane zdecydowanie i jak takim ludziom nie 
pomóc? Trzeba bezwzględnie.                                                 .

Główną atrakcją był występ miejscowej grupy teatralnej, a może raczej kabaretowej pt. „Jak
Tata poznał Mamę”. Show w całej krasie. Występowali (przemiennie) Teresa Mokrzycka, Barbara 
Wojda, Irena Żarkowska, Anna Borucka, Karolina Borucka, Anna Krufow, Justyna Jóskowiak 
i Izabela Duda. Trudno nie wspomnieć o występach wokalno-tanecznych najmłodszych w cha-
rakterystycznych żółtych koszulkach z nazwą wsi. Bez tremy i na maxa!                      .

Podczas festynu powodzeniem cieszyła się sprzedaż ciast, pierogów ruskich (przygotowane 
przez Elżbietę Kaniuk, Marzenę Domagałę, Janinę Dudę) czy pajd chleba ze smalcem (przygoto-
wała Maria Ptaśnik). Pyszną grochówkę z wojskowej kuchni warzył i serwował Zygmunt Jóskowiak 
(radny w gminie i sołtys Zemska).                                                .

Celem festynu była zbiórka funduszy na mającą powstać książkę o historii wsi, 
mającej znakomitą przeszłość i liczne powiązania rodów polskich i niemieckich, do 
których w różnym przedziale czasowym należała. Maksymilian Frąckowiak, podjął 
się tego wyzwania. Ponieważ sam wydałem kilka książek historycznych, doskonale 
wiem jaka to żmudna praca. W tym miejscu wtrącenie - Chycina została opisana ale 
z punktu widzenia organizatorów obozów dla studentów AWF.                 .

Sołtys wsi wraz Rada Sołecką serdecznie podziękował licznym darczyńcom. Podobnie uczy-
niła to również sympatyczna Wójt Gminy Bledzew, a tych co wspomogli w organizacji IX Festynu 
Rodzinnego było sporo: Józef Kruk, Michał Kruk, OSP Templewo, AWF Chycina, Restauracja 
Noe Międzyrzecz, Bar Leśny Bledzew, Mirosław i Krzysztof Cybul, Wojciech Wilusz, Aneta i jej sklep 
w Chycinie, Piotr Zdrójkowski, Szymon Bugajski, Wojciech Bugajski, sklep Świat Dziecka, Jubiler 
Szymańscy, sklep Oliwia Skwierzyna, TopFarm Bledzew. Były również podziękowania dla zaprzy-
jaźnionej wsi Marcinkowice na Dolnym Śląsku wraz z sołtysem, której mieszkańcy wspomogli 
w jakiejś formie Chycinę. Jest to rzadkość godna uznania.                             .
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Ocalić od zapomnienia

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Działalność Lubuskiego Parku Badawczo-Wdro-
żeniowego Technologii Energetycznych „Eko-Ener-
gia” będzie realizowana w katedrach, laborato-    
riach i pracowniach Wydziału Technicznego AJP, 
obiektach GOT, a także INNEKO oraz przed-
siębiorstwach członków LOP.               .

Osiągnięcie zeroemisyjności polskiej gos-
podarki jest wielkim wyzwaniem, dlatego też 
wymaga połączenia wysiłków decydentów 
rządowych, gospodarzy samorządowych oraz 
potencjałów środowisk naukowych i gospo-
darczych. Kluczem do powodzenia tych wysił-            
ków jest koordynacja inicjatyw samorządów 
wspieranych przez instytucje rządowe za pomocą 
funduszy publicznych, w tym z Unii Europejskiej 
przeznaczonych na rozwój badań naukowych              
oraz wdrożenia pilotażowe w uczelniach i biz-
nesowe w podmiotach gospodarczych. Labora- 
toria i pracownie AJP oraz ponad 100 ha terenów 
inwestycyjnych GOT w Stanowicach k/Gorzowa,             
to realny potencjał, na którym mogą być re-
alizowane inicjatywy służące osiąganiu najlep-         
szych zastosowań myśli technicznej w zakresie 
wdrożeń technologii energetycznych, w tym 
zastosowań wodoru, integracji potencjałów 
różnorodnych alternatywnych źródeł energii 
odnawialnej, a więc wiatru, słońca, ziemi czyli 

wiatraków, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła 
z jednoczesnym przetwarzaniem okresowych 
nadwyżek uzyskiwanej w tych technologiach 
nadwyżek energii elektrycznej na energię z wodo-
ru wraz z magazynowaniem energii elektrycznej. 

Odrębnym obszarem działalności Parku, bę-
dzie aktywność w promowaniu praktycznych 
zastosowań synergii różnych źródeł energii od-
nawialnej i korzyści ekonomicznych i ekologicz-
nych dla przedsiębiorców, samorządów oraz 
odbiorców indywidualnych energii. Ważne jest 
ponadto wspieranie badań i zastosowań służą-
cych elektromobilności oraz zmniejszeniu ener-
gochłonności urządzeń, w tym oświetlenia.  .  
Wszystko to ma służyć radykalnemu ograniczeniu 
emisji CO2 do atmosfery i chronię przed nega-
tywnymi zmianami klimatycznymi.         .

Partnerzy projektu, kierując się przesłankami 
zawartymi w programach: Europejski Zielony Ład 
oraz Lubuskie – zielona kraina nowoczesnych 
technologii oraz zasadami zrównoważonego 
rozwoju, postanowili ściśle współdziałać na rzecz 
rozwoju innowacyjnych w obszarze technologii 
energetycznych, ochrony środowiska naturalnego           
a także w zakresie technologii zeroemisyjnych. 

Z powyższych względów Park „Eko-Energia” 
winien znaleźć się wśród kluczowych inicjatyw 
strategii rozwoju województwa wspieranych przez 
samorząd województwa lubuskiego w ramach 
nowej wieloletniej perspektywy budżetowej UE.  

Ochrona środowiska naturalnego wymaga 
pilnej i wszechstronnej transformacji energetycz- 
nej, która w perspektywie kilkunastu lat ma 
doprowadzić do zastąpienia paliw kopalnych 
odnawialnymi źródłami energii a w szczególności 
zieloną energią. W tym celu partnerzy projektu, 
postanowili wspólnie podejmować wszechstronne 
działania łącząc własne potencjały naukowo-
badawcze, logistyczne i wdrożeniowe.      .

W szczególności Partnerzy deklarują ścisłe 
współdziałanie w następujących dziedzinach: ba-
dań naukowych i prac rozwojowych; wdrożeń          
w dziedzinie - nauk inżynieryjno-technicznych              
i nauk ścisłych i przyrodniczych; kreowania pro-
jektów służących rozwojowi innowacyjnej 
gospodarki; inspirowania i tworzenia projek-          
tów technologicznych; wspierania tworzenia 
innowacyjnych start-upów; wdrażanie usług 
proinnowacyjnych, które wzmacniają zieloną 

transformację; opracowywania aplikacji służą-          
cych pozyskiwaniu �nansowania i wdrażaniu 
projektów rozwoju nowoczesnych technologii; 
edukacji społecznej służącej transformacji ener-
getycznej; promocji idei neutralności klimatycz-          
nej.

Został utworzony przez: Akademię im. Jakuba         
z Paradyża w Gorzowie Wlkp., INNEKO Sp. z o.o.            
w Gorzowie Wlkp., Gorzowski Ośrodek Techno-
logiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. oraz 
Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
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Strażacy na medal
cd ze str 3

Wśród obecnych na uroczystoś-
ci byli m.in. st. bryg. Lesław Gliński - 
Zastępca Lubuskiego Komendanta 
PSP w Gorzowie Wlkp., mł. bryg. 
Marek Koperwas - Komendant Po-
wiatowy PSP w Międzyrzeczu, dh 
Andrzej Chmielewski - wiceprze-
wodniczący RM, dh Bogusław Czop 
oraz prezesi, poczty sztandarowe 
i delegacje jednostek OSP z terenu 
gminy. Prowadzącym uroczystość 
był dh Robert Stadnik, a spikerami 
druhowie: Dariusz Surma i Robert 
Strzelecki. 

Uroczystość 77.lecia OSP Kaława zakończył festyn, przy suto zastawionych sto-
łach, w którego organizację zaangażowała się cała lokalna społeczność na czele 
z sołtysem, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich Stokrotki. Zabawa prowa-
dzona przez didżeja Konrada Obsta trwała do białego rana.                    .

Tekst i fot. Lech Malinowski

Lubuski Park Badawczo-Wdrożeniowy 
Technologii Energetycznych „Eko-Energia”

(red)
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Na ręce Haliny Banaszkiewicz i 
jej zastępczyni Joanny Molik, wójt 
gminy złożył symboliczne bukiety 
kwiatów dziękując za ich ciężką pra-
cę i wkład na rzecz oświaty. Za-
brał głos przedstawiciel Rady Ro-
dziców Dariusz Nowacki. Dziękując 
wszystkim i życząc udanych wa-            
kacji powiedział bardzo istotne i 
wszystkim znane słowa - Jak sobie 
pościelesz, tak się wyśpisz - ale ktoś, 
kiedyś musiał nas nauczyć tego! 
Dlatego warto zdobywać wiedzę             
na każdym kroku i należy szano-         
wać tych, którzy ją przekazują.    .

Ważne są dni, których jeszcze               
nie znamy - słowami piosenki Mar-            
ka Grechuty pożegnali się z mura-          
mi pszczewskiej podstawówki ucz-
niowie klas ósmych, tym samym 
rozpoczynając część artystyczną 
wydarzenia przygotowywanego 
przez Urszulę Skarżyńską i Ag-
nieszkę Koneczną (dekoracje), część 
artystyczna spoczęła na barkach: 
Grażyny Tankielun, Anny Badach, 
Grażyny Tankielun i Dominika 
Fryzy. Natomiast Dominik Wil-
czyński przygotował akt przekazania 

pocztu sztandarowego szkoły.

Nie zabrakło również chwili 
nostalgii i wzruszenia bowiem po 
ponad 37 latach pracę zawodową 
zakończyła, przechodząc na eme-
ryturę, Mariola Miklas, a po 39 la-
tach pracy Mariola Kiona. Obie 
panie uczyły dzieci klas 1-3.   .

Wojewoda Lubuski oraz Dy-
rektor Szkoły wręczyli nagrody dla 
najlepszych uczniów, które otrzym-
ali: Kinga Konieczna - średnia ocen 

5,83, wzorowe zachowanie, nauko-
we stypendium Marszałka Woj. Lu-
buskiego, asysta Pocztu Sztanda-
rowego szkoły,  zaangażowana                  
w pomoc w nauce innym uczniom; 
Nadia Wilczyńska - wyróżnienie                  
w konkursie artystycznym, 1 miejsce 
w konkursie czytania ze zrozumie-
niem, wyróżnienie w konkursie                
Pro Arte; Ida Szewczuk - �nalistka 
konkursu przedmiotowego; Ar-
kadiusz Cop - �nalista konkursu 
przedmiotowego, mający tytuł Ab-
solwenta Roku ze średnią ocen               
5,89; Również takowy tytuł uzyskali 
(za osiągnięcia artystyczne) - Ida 
Szewczuk, średnia 5,89 i Dawid 
Nowakowski (za osiągnięcia spor-
towe), średnia 5.08.

Od trzech lat nie było tak uro-
czystego zakończenia roku szkol-
nego przy udziale tak wielu zna-
mienitych gości. W murach szkoły 
gościliśmy m.in. Wojewodę Lu-
buskiego Władysława Dajczaka, 
Starostę Międzyrzecką Agnieszkę 
Olender,  Ewę Rawę  - Lubuską 
Kurator Oświaty, Beatę Chilicką-
Jugowicz - wizytator Lubuskiego 
Kuratorium Oświaty. Gminę Psz-
czew reprezentował Wójt Gminy 
Pszczew Józef Piotrowski i z-ca 
Wójta dr Karolina Korenda-Gojdź 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Tankielun. Obecny był 
również proboszcz Para�i pw. Świętej 
Marii Magdaleny w Pszczewie ks. 
Stanisław Klich. 

Uroczystość rozpoczęła dyrek-
tor placówki Halina Banaszkiewicz, 
która podsumowała 10 miesięcy 
niełatwej nauki. Był to trudny rok            
dla wszystkich - przepełniony pan-
demią, jarzmem wojny w Ukrainie. 
Rok, który nauczył wszystkich sa-
modyscypliny i wyznaczania celów. 
Aż 95 uczniów pszczewskiej pla-
cówki uzyskało świadectwo z wy-
różnieniem. 

Wojewoda Lubuski życzył ucz-
niom pięknych i wspaniałych wa-
kacji. Wyraził również słowa uzna-   
nia dla pedagogów i pracowników 
szkoły. Nie zabrakło również waż-
nych słów o bezpieczeństwie i roz-
wadze w trakcie wakacji. Pani Sta-
rosta podziękowała uczniom za ich 
obowiązkowość, ciężką pracę a Pier-
wsza Dama Lubuskiej Oświaty Ewa 
Rawa wyraziła słowa uznania dla 
grona pedagogicznego i rodziców            
w trudzie zdalnego nauczania.     .

24 czerwca 2022 r. w SP im. 
Mikołaja Kopernika w Pszczewie 
odbyło się uroczyste Wojewódz-
kie Zakończenie Roku Szkolnego 
2021/2022. W uroczystości udział 
wzięli wszyscy uczniowie szkoły, 
nauczyciele, rodzice oraz pracowni-
cy szkoły.

Dyrektor po-
dziękowała wła-
dzom gminy za 
pomoc w reali-
zacji  celów oś-
wiatowych,  na-
uczycielom i pra-
cownikom szkoły 

za ich ciężką pracę. Nie zabrakło  
również słów uznania dla rodzi-          
ców dzieci naszej szkoły. Wspom-
niała - Nie ma szkoły bez rodziców. 
Nasz szkoła zawsze mogła liczyć na  
ich pomoc i wsparcie.              .

Zostały wręczone świadectwa        
z wyróżnieniem dla ósmoklasis-           
tów oraz zostali wyczytani wszyscy 
uczniowie, którzy otrzymali tzw. 
„czerwony pasek” na świadectwie. 

Jedziemy na wakacje…!!! dekla-
mowała Nadia Wilczyńska, a siód-
moklasistki: Zo�a Marchewka, We-
ronika Robak i Maja Załucka śpie-
wały Każdy dzień niechaj brzmi sym-
fonią szczęścia chwili, a Wiktor Bob-
rowski zabrał nas w świat sacrum                
w rytmie rapu. Najmłodsi wyko- 
nawcy tancerki i tancerze wpro- 
wadzili wszystkich w błogi czas          
wypoczynku i wakacji! Serdecznie 
dziękujemy wszystkim!        .

Żegnaj Szkoło! Witajcie wakacje!

Tekst Żaneta Robak
fot. Karolina Białkowska
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Równolegle funkcjonowały dwie sceny. Duża                  
z bardzo profesjonalnym oświetleniem i nagło-
śnieniem w Rynku i mała w parku przy plebanii.                    
Ta ostatnia gościła orkiestrę dętą oraz najmłodszych. 
Na scenie głównej sobotni blok występów rozpo-         
częły „Pstre Wianki” z Pszczewa. Dzięki doskonałej 
akustyce i zawodowym operatorom dźwięku, zes-          
pół mógł w pełni zaprezentować swoje wokalne 
możliwości. Przed sceną powili się chętni do tańca.            
Po pszczewiankach na scenie pojawiła się grupa              
„Pola i deszcz”. Emocję ponownie rozbudził zes-          
pół śpiewający covery „ABBA/BONEY M SHOW”. 
Zaprosili na scenę najaktywniejszych tańczących              
pod sceną. Nocna „potupajka” (oj było chwilami        
ciasno) zwieńczyła „sobotnią gorączkę nocy”.     .

W niedzielę na Rynku zaśpiewał greckie prze- 
boje „Mythos”. Potem miejscowy, jakże mocno oklas 
kiwany duet Wiktorii i Joachima Ryczków. Wie-    
czorem irlandzkie klimaty w wykonaniu zespołu              
„Dair”, a na koniec koncert zespołu „De Mono” czyli 
statki na niebie. Klasyka, na którą zjechało wielu 
chętnych.

Jarmark Magdaleński miał wiele odsłon w pos-
taci prezentacji rzemiosła artystycznego, turnieju     
skata w Folwarku Pszczew, zawodów wędkarskich, 
prezentacji Zespołów Parków Krajobrazowych, VII 
Charytatywnego Kiermaszu Książki o Festiwalu 
Smaków nie wspominając. Komercja jest na takich 
imprezach wszechstronna. Trudno nie wspomnieć,             
że w sobotę zajechał na zapomnianą pszczewską 
stację PKP pociąg osobowy z turystami.       .

Tym razem tradycyjna impreza była połączona 
jednym dniem piątkowym (22.07.) ze Świętem 
Województwa Lubuskiego, a więc wzbogacona, stąd 
na piątkowy występ Dawida Kwiatkowskiego, 
zjechały tłumy fanów. Było głośno akustycznie, 
kolorowo od świateł na scenie i fantastycznie. Kto                 
się nie dopchał do sceny mógł solistę zobaczyć na 
telebimach. Ktoś miał dobry pomysł, aby święto 
województwa „rozdzielić koncertowo” na kilka 
miejscowości. Słusznie zauważyła Elżbieta Anna 
Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, że               
w ten sposób lepiej buduje i promuje naszą lu-               
buską markę, podczas piątkowego otwarcia im-              
prezy wojewódzkiej w Pszczewie.              .

Nie jest zrozumiałym fakt, że o�cjalne otwarcie 
imprezy od zawsze jest w niedzielę, choć wszystko 
funkcjonuje od soboty łącznie z występami, ale skoro 
taka jest tradycja, to widocznie tak ma być. Było 
wystąpienie Józefa Piotrowskiego, wójta gminy. 
Swoje laudacje nt. tradycji jarmarku i turystycznych 
walorów gminy wygłosili zaproszeni posłowe na                
Sejm RP (Krystyna Sibińska, Elżbieta Płonka, 
Bogusław Wontor) oraz Agnieszka Olender, Sta-
rosta Międzyrzecki. Wystąpienie przewodniczącego 
RG, Romualda Tankieluna spuetowało uroczyste 
otwarcie. Przemarsz z orkiestrą dętą do miejsco-             
wego kościoła p.w. Św. Magdaleny na uroczystą Mszę 
św. było niezbędnym preludium. Głównym cele-
bransem był ks. kan. Andrzej Kugielski, wicedziekan 
dekanatu.

Trudno być wszędzie, zainteresowanych odsyłam 
do stron internetowych, gdzie znajdą prawie wszystko.

XXVIII Jarmark Magdaleński Folk Art 2022 w Pszczewie

Lech Malinowski, fot. autor i Robert Wiśniewski



Nr 7(99) 2022 sierpień 2022

Burmistrz zaznacza, że budowa 
dróg będzie jedną z ponad 70 in-
westycji, realizowanych w tym roku 
w naszej gminie. - Ich łączna wartość 
wynosi ponad 110 milionów złotych - 
wylicza samorządowiec. 

To już pewne! Jesienią przyszłe-
go roku mieszkańcy przestaną na-
rzekać na dziury i kałuże w grun-
towych nawierzchniach trzech ulic: 
Cypriana K. Norwida, Jacka Mal-
czewskiego i Marii Konopnickiej. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz i Mał-
gorzata Winnicka z międzyrzeckiej 
�rmy Brubet podpisali umowę na 
utwardzenie tych dróg oraz wybu-
dowanie wzdłuż nich oświetlenia 
i chodników. 

O kolejnej inwestycji drogowej 
w Międzyrzeczu wiele razy infor-
mowały już lokalne i regionalne 
media. Przypominamy, że przed 
kilkoma tygodniami gmina dostała 

2 mln. 466 tys. zł na utwardzenie 
trzech gruntowych ulic w zachodniej 
części Międzyrzecza; Cypriana K. 
Norwida, Jacka Malczewskiego i 
Marii Konopnickiej. Przetarg wygra-
ła miejscowa �rma Brubet, której 
współwłaścicielka Małgorzata Win-
nicka podpisała z burmistrzem Re-
migiuszem Lorenzem umowę na 
realizację tej ważnej i od lat wycze-
kiwanej przez mieszkańców inwe-
stycji. - Prace mają się zakończyć je-
sienią przyszłego roku – zapowiada 
burmistrz Remigiusz Lorenz. 

W podpisaniu umowy uczest-
niczył też Sylwester Suchowski, który 
kieruje Wydziałem Realizacji Inwes-

tycji w międzyrzeckim magistracie. - 
Gruntowe drogi zostaną utwardzone 
i pokryte asfaltem. Wzdłuż nich wy-
budujemy też chodniki, oświetlenie 
i wpusty kanalizacji deszczowej - do-
daje S. Suchowski.

Gmina zapłaci wykonawcy 4 mln. 
142 tys. 640 zł. Spółka Brubet jest 
dobrze znana w naszym mieście 
i regionie. Zrealizowała już wiele 
podobnych inwestycji w Między-
rzeczu i okolicznych gminach. - Prace 
rozpoczniemy od przygotowania or-
ganizacji ruchu. Postaramy się pro-
wadzić je w taki sposób, żeby zmi-
nimalizować związane z nimi utrud-
nienia - zapowiada M. Winnicka.

Wiceburmistrz życzyła publiczności udanej zabawy. I rzeczywiście, zabawa 

była udana. Nawet bardzo! Ludowe rytmy i przyśpiewki rozpaliły widzów, 
którzy ruszyli w tany przed sceną. Rozpalił ich także lejący się z nieba żar, 
który organizatorzy starali się złagodzić ustawiając kurtynę wodną, a potem 
drugą zafundowali uczestnikom strażacy-ochotnicy.                 .

  Kilkanaście zespołów 
śpiewaczych wzięło udział 
w Muzycznych Spotkaniach 
z Folklorem, które odbyły się 
w niedzielę, 26 czerwca, w 
Pieskach pod Międzyrzeczem. 

  Muzyczne Spotkania 
z Folklorem od lat promują 
kulturę ludową, obrządki i za-
nikające już tradycje muzycz-

ne różnych regionów kraju. W tegorocznej imprezie wystartowało 17 zespo-
łów folklorystycznych z zachodniej Polski, które prezentowały na scenie tańce 
oraz pieśni ludowe, patriotyczne i kościelne. Uczestników i publiczność 
przywitali zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, sołtys Piesek Edward 
Suchecki, dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-
Lewy, które podkreślała, że to 18. edycja imprezy. - Nasze spotkania osią-
gnęły już pełnoletność - żartowała.                                .

Szczególnie gorącymi brawami widzowie nagrodzili występy zespołów 
z naszej gminy; Ale Babek z Piesek i Nietoperzan. Występ Ale Babek docenili 
też jurorzy, którzy przyznali zespołowi jedno z wyróżnień.                    .

Dodatkowymi atrakcjami były dla mieszkańców i artystów stoiska 
rękodzielnicze. M.in. znanego w regionie rzeźbiarza Jarosława Ćwiertni ze 
wsi Stary Dworek k/Bledzewa. Nie zabrakło też przysmaków kulinarnych, 
serwowanych m.in. na stoisku stowarzyszenia Kalsko XXI, które kwestowało 
na leczenie walczącego z ciężką chorobą Seweryna z tej wsi. Uczestnicy 
wychwalali też pyszną grochówkę, przygotowaną przez strażaków z OSP ze 
Świniar. 

Impreza okazała się także ogromnym sukcesem organizacyjny, co jest 
zasługą pracowników MOK, ale przede wszystkim pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich i śpiewaczkom z Ale Babek, które bardzo zaangażowały się 
w przygotowania do przeglądu.                                .

Pieski na ludowo

Pieski były stolicą lubuskiego folkloru.

Dziury pokryje dywanik z asfaltu

Burmistrz Remigiusz Lorenz i Małgorzata 
Winnicka po podpisaniu umowy.

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie należącego do Celowego 
Związku Gmin CZG-12 jest przetwarzanych ponad 50 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 
selektywnie zebranych. Z roku na rok te wartości są coraz wyższe, rosną również wskaźniki dotyczące odpadów 
przekazywanych do recyklingu i ponownego zagospodarowania. Dzięki zakończonej na początku 2022 r. 
modernizacji linii sortowniczej CZG-12 dąży do maksymalizacji odzysku, redukując przy tym ilość odpadów 
tra�ających na składowisko. Poprzez poszerzenie Związku i dołączenie gminy Świebodzin nastąpił wzrost przy-
jętych surowców wtórnych o ponad 26 % w porównaniu I półrocza 2021 roku z I półroczem 2022r. Surowce wtó-
rne wymagają jednak przygotowania do dalszej obróbki i do tego niezbędne są specjalistyczne i niestety bardzo 
drogie maszyny.  

CZG-12 pozyskał w I półroczu tego roku środki na kolejne inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych 
Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach projektu pn. „Doposażenie linii sortowniczej ZUOK 
Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”, CZG-12 uzyskał 
do�nansowanie w wysokości ponad 82 %.                                              .

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto, z czego ponad 82 % zostanie 
do�nansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Reszta środków to środki własne CZG-12.                             .

Zakup  kompaktora zrealizowany zostanie przez warszawską �rmę Fayat Bomag Polska 
Sp. z o.o. Zakup nowej maszyny zwiększy skuteczność zagęszczania odpadów na nowej 
kwaterze 1C  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, co znacząco wpły-
nie na stabilność składowiska. W ramach projektu zakupiony zostanie również przesie-
wacz bębnowy w celu lepszego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego 
wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych opakowań szklanych oraz bioodpadów. 
Tę część zadania zrealizuje warszawska �rma Arcon Polska Sp. z o.o.                    .

INWESTYCJE W CZG-12 – PODPISANIE UMÓW NA 
DOSTAWĘ KOMPAKTORA I SITA BĘBNOWEGO



Promesy na zakupy nowych pojazdów 
dla strażaków-ochotników przekazał kilku 
gminom Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną 
z nich odebrali burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który jest prezesem ZOSP RP w naszej 
gminie i zasiada w prezydium zarządu po-
wiatowego ochotniczych straży pożarnych, 
a także prezes OSP w Wyszanowie - 
i jednocześnie sołtys tej wsi oraz radny 
miejski - Jarosław Tomaszewski. - Wcześ-
niej dostaliśmy na ten pojazd 375 tys. zł, 
a teraz kolejne 200 tys. zł - zaznaczał 
burmistrz Remigiusz Lorenz.       .

Burmistrz Remigiusz Lorenz i prezes OSP 
w Wyszanowie Jarosław Tomaszewski odebrali 
promesę na 200 tys. zł na zakup nowego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego dla wyszanowskich 
strażaków. - To kolejna dotacja na ten cel. Na 

zakup nowego samochodu strażackiego 
dostaliśmy łącznie 575 tys. zł – zaznacza 
burmistrz Remigiusz Lorenz.        .

Samochód będzie kosztować znacznie więcej, 
niż wynoszą obie dotacje. Brakująca część zostanie 
s�nansowana z budżetu gminy, na co wyraziła 
już zgodę Rada Miejska. Zakup nowego wozu 
ratowniczo-gaśniczego wpisuje się w zatwierdzony 
przez radnych autorski program burmistrza, któ-
rego celem jest odnowienie �oty strażackiej we 
wszystkich jednostkach OSP w naszej gminie. 
Na początku ub.r. nowy samochód tra�ł do stra-
żaków z Bukowca, niebawem z kolejnego korzys-
tać będą ich koledzy z Wyszanowa. - Każdego roku 
będziemy zabezpieczać w budżecie pieniądze na 
nowy pojazd i występować z wnioskami o dotacje 
na jego zakup - zapowiada R. Lorenz.         .

Prezes OSP z Wyszanowa nie ukrywał 
radości z kolejnej dotacji na nowy pojazd dla swo-
ich podkomendnych. - Czekaliśmy na niego od lat. 
Usprawni nam akcje ratowniczo-gaśnicze, ale przede 

wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
nie tylko naszej wsi, ale także całej gminy - dodaje 
J. Tomaszewski.

Niebawem dni poznamy wyniki ogłoszonego 
przez gminę przetargu. Jeśli zostanie rozstrzygnięty, 
już niebawem strażacy z Wyszanowa będą jeździć 
do akcji ratowniczo-gaśniczych nowym pojazdem.

Promesę na 200 tys. odebrali m.in. burmistrz Remigiusz 
Lorenz i prezes OSP w Wyszanowie Jarosław Tomaszewski.
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- Jestem pod wrażeniem tych 
prac. Świadczą o uzdolnieniach 

i kreatywności autorów, którym 
gratuluję w imieniu swoim i bur-
mistrza Remigiusza Lorenza oraz 
życzę udanych wakacji i kolej-
nych inspiracji w ich artystycz
nych poszukiwaniach - mówiła 
Anna Sawka. Dowodem uznania 
dla twórczych dokonań plasty-
ków były kwiaty, które wręczyła 
ich instruktorce Dorocie Rucie-
Zdanowicz. Podziękowała malar-
ce za jej niezaprzeczalny wkład 
w życie artystyczno-kulturalne 
miasta oraz opiekę nad młodymi 
malarzami z prowadzonej przez 
nią sekcji plastycznej. 

W wernisażu wzięli udział inni 
przedstawiciele władz naszej 
gminy – przewodnicząca Rady 
Miejskiej Katarzyna Budych 
oraz radni Grzegorz Skrzek 
i Paweł Czop. Wystawa będzie 
czynna do końca wakacji. Moż-
na ja oglądać w godzinach pra-
cy Międzyrzeckiego Ośrodka Kul-
tury.

Wystawa jest ukoronowa-
niem i artystycznym podsumo-
waniem działalności sekcji w ro-
ku szkolnym 2021-2022. Inspi-
racją dla autorów prac były bajki, 
martwa natura i rozmaite wyda-
rzenia. 

W galerii  „30” w Między-
rzeckim Ośrodku Kultury otwar-
to wystawę prac młodych ar-
tystów z sekcji plastycznych 
prowadzonych w tej placówce 
przez malarkę z Kalska Dorotę 
Rutę-Zdanowicz. Gratulacje au-
torom i ich instruktorce złożyła 
m.in. sekretarz Urzędu Miejskie-go 
Anna Sawka.

Wystawę otworzyła dyrektor 
MOK Ewelina Izydorczyk-Lewy, 
która złożyła gratulacje malarce 

i jej podopiecznym. D. Ruta-Zda-
nowicz podziękowała organiza-
torom i uczestnikom wystawy 
oraz zachęcała dzieci do rozwija-
nia swoich artystycznych uzdol-
nień. -  W ich dziełach widać 
ogromną pasję oraz wyobraź-
nię połączoną z ciekawością świa-
ta - zaznaczała A. Sawka. 

Rok szkolny 2021-2022 zakończyło 2,1 
tys. uczniów szkół podstawowych z Mię-
dzyrzecza, Kaławy i Bukowca. We wszystkich 
szkołach pożegnalne apele miały bardzo 
uroczystą oprawę. Były gratulacje i nagrody 
dla najlepszych uczniów, podziękowania dla 
nauczycieli i występy artystyczne. W uro-
czystościach uczestniczył m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz, jego zastępcy Agnieszka 
Śnieg  i  Tomasz Markiewicz ,  dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo 
i kierowniczka Wydziału Spraw Społecznych 
w międzyrzeckim ratuszu Sylwia Najderek. 

Przed zakończeniem roku szkolnego 
we wszystkich podstawówkach odbyły się 
pożegnania blisko 350 uczniów klas ós-
mych, którzy we wrześniu rozpoczną naukę 
w szkołach zasadniczych i średnich. Były 
podziękowania i gratulacje, nie zabrakło też 
łez wzruszenia. 

Burmistrz dziękował uczniom, dy-
rektorom szkół i nauczycielom za ich ciężką 
pracę oraz czołowe lokaty na olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych różnych 

szczebli. Zaznaczał, że wszystkie placówki 
wyróżniają się bardzo wysokim poziomem 
nauczania. Życzył też uczniom udanego i bez-
piecznego wypoczynku na wakacjach.

- Pamiętajcie o tym, że wielu Waszych 
rodziców chciałoby teraz zamienić się z Wami 
miejscami i wrócić do szkolnych lat - mówił 
burmistrz podczas pożegnania ósmoklasis-
tów z Kaławy.

Młodzi, kreatywni i uzdolnieni zaprezentowali swoje dzieła 

Gratulacje Dorocie Rucie-Zdanowicz złożyła 
m.in. sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka. 

Kolejna dotacja na samochód dla strażaków z Wyszanowa

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje

Pożegnanie ósmoklasistów w Kaławie. Burmistrz 
Remigiusz Lorenz wręcza kwiaty dyrektorce szkoły 

Wiolecie Stadnik.



Wojskową uroczystość rozpoczął capstrzyk, 
który odbył się w 23 czerwca przy Pomniku 
Poległych na Misjach, upamiętniającym czte-
rech żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej, którzy zginęli w 2011 r. 
podczas misji w Afganistanie. Po przemó-
wieniu dowódcy „siedemnastej” gen. bryg. 
Dariusza Kosowskiego i salwie honorowej, 
przedstawiciele brygady, bliscy poległych żoł-
nierzy, władz samorządowych - m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz oraz jego zastępcy Agnieszka 
Śnieg i Tomasz Markiewicz - oraz służb mun-
durowych złożyli wiązanki i zapalili znicze przed 
pomnikiem.

- Dziękuje i krwiodawcom i dowódcy. 
Chętnie wspieram dawców krwi oraz żołnie-
rzy naszej brygady, którzy bardzo aktywnie 
uczestniczą w życiu gospodarczym i społeczno-
kulturalnym naszego miasta - komentował sa-
morządowiec. 

Żołnierze 17.  Wielkopolskiej  Brygady 
Zmechanizowanej obchodzili Święto Brygady. 
Podczas uroczystego apelu burmistrz Remigiusz 
Lorenz odznaczony został dwoma medalami. 

O�cjalna cześć odbyła się 24 czerwca 

w Sulęcinie (wojskowe uroczystości są 
organizowane na przemian w Międzyrze-
czu i Sulęcinie ze względu na to, iż pod-
oddziały „siedemnastej” stacjonują w Wę-
drzynie pod Sulęcinem i w Międzyrzeczu). 
W czasie apelu burmistrz Remigiusz Lorenz 
został odznaczony dwoma medalami. 
Pierwszy - za wsparcie wojskowego klubu 
Honorowych Dawców Krwi Żołnierska 
Krew - wręczył mu prezes klubu Mirosław 
Filipkiewicz. Następny - za współpracę z 17. 
WBZ - otrzymał z rąk jej dowódcy gen. bryg. 
D. Kosowskiego.

Apel zakończyła de�lada pododdziałów bry-
gady, natomiast ostatnim akordem Święta Bry-
gady był sobotni piknik z wieloma atrakcjami 
i dla dzieci i dla dorosłych.                   .

Funkcjonariusze Służby Więziennej i liczni przyjaciele pożegnali byłego dyrektora 
międzyrzeckiego Aresztu Śledczego płk. Arkadiusza Tomczaka, który przez kilka ostatnich 
lat był dyrektorem okręgowym SW w Szczecinie i właśnie przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

W uroczystości wziął udział m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który złożył byłemu 
dyrektorowi podziękowania za wieloletnią współpracę z gminą i życzenia wszystkiego 
najlepszego.

Nr 7(99) 2022 sierpień 2022

Gmina wspiera seniorów i organizacje pozarządowe 

Na początku gali burmistrz Remigiusz Lorenz 
odebrał symboliczną różę.

Gala odbyła się w Muze-
um Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze. Jej organizatorem było 
Lubuskie Centrum Polityki Spo-
łecznej, a jednym z uczestni-

ków był reprezentujący Urząd 
Miejski burmistrz Remigiusz 
Lorenz. Międzyrzecz został 
bowiem doceniony w kategorii 
„Urząd Przyjazny Podmiotom 
Ekonomii Społecznej”.    .

   Burmistrz Remigiusz 
Lorenz wziął udział w gali 
konkursu Lubuski Włącznik, 
który promuje działalność 
stowarzyszeń, fundacji i sa-
morządów wyróżniających się 
w sferze tzw. ekonomii spo-
łecznej m.in. wspierających 
niepełnosprawnych, seniorów i 
osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym.        .

- Wspieramy seniorów i lo-
kalne stowarzyszenia. Nasz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
pomaga osobom z obniżoną 
sprawnością intelektualna i �-
zyczną, natomiast gminny Oś-
rodek Pomocy Społecznej reali-
zuje wiele programów pomo-
cowych, z których korzystają 
tysiące mieszkańców. Po agr

esji Rosji na Ukrainę włączyliś-
my się do zbiórki darów dla 
uchodźców oraz zorganizo-
waliśmy dla nich punkt wspar-
cia z żywnością i odzieżą, któ-
ry prowadziła przez trzy mie-
siące grupa wolontariuszy - 
zaznacza R. Lorenz.         .

Udział w gali był dla bur-
mistrza okazją do kuluarowych 
rozmów z samorządowca-
mi i działaczami społecznymi. 
M.in. z burmistrzem sąsied-
niego Świebodzina Tomaszem 
Sielickim.

Wojskowe święto z cywilnymi akcentami

Pożegnanie byłego dyrektora aresztu

Dowódca 17. WBZ gen. bryg. Dariusz Kosowski 
wręczył burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi medal 

za współpracę gminy z brygadą. 

- Pani Basia jest wzorem dla innych urzędników - zgodnie podkreślały. - Życzymy, aby jubileusz 
40-lecia pracy w Urzędzie Miejskim był dla Pani Barbary powodem do zadowolenia i satysfakcji 
z wykonywanego zawodu oraz bodźcem do dalszego działania. Niech kolejne lata pracy upływają 
Pani w dobrym zdrowiu i pomyślności.           .           .           .           .           .

Pani Barbara rozpoczęła pracę w ratuszu w 1982 r. Przez pierwsze 20 lat pracowała w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego, a od 2002 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich. Znają ją wszyscy strażacy z naszej 
gminy, gdyż aktywnie działa w OSP.                         .           .           .

Jubileusz 40-lecia pracy w Urzędzie Miejskim obchodziła ostatnio Pani Barbara Sułkowska. 
Za 40 lat rzetelnej i sumiennej pracy gratulacje, podziękowania i życzenia złożyły jubilatce zastępca 
burmistrza Agnieszka Śnieg, sekretarz Anna Sawka i kadrowa Irena Kiersztan. Były kwiaty, 
List Gratulacyjny i drobne upominki.                                              .

Odchodzącego na emeryturę byłego dyrektora aresztu płk. Arkadiusza Tomczaka pożegnał m.in. 
burmistrz Remigiusz Lorenz.

Rubinowe gody w ratuszu

Barbara Sułkowska (w środku) z zastępcą burmistrza 
Agnieszką Śnieg i sekretarz Anną Sawką.
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Mistrzostwa rozegrane zostały 12 czerwca, w Gorzowie Wlkp. Wystartowało w nich 200 
zawodniczek i zawodników z północno-zachodniej Polski - z woj. lubuskiego, wielkopolskiego, 
pomorskiego i zachodniopomorskiego. Gminę Międzyrzecz reprezentowali młodzi adepci 
japońskiej sztuki walki z Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona działającego pod szyldem 
@Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kaławie.             .           .           .

Aż siedem srebrnych medali i jeden brązowy zdobyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Korona Kaława podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy A w Sumo.

Nasi zawodnicy kolejny raz pokazali przysłowiowy pazur i udowodnili, że należą do najlep-
szych w regionie i kraju. W kat +70 kg Patryk Klimczak wywalczył srebrny medal, natomiast 
w zawodach dzieci drugie miejsca zdobyli Tomasz Ciborowski, Piotr Kozłowski, Wojciech Hom-
bek, Dominik Witter-Janeczej, Michał Piaskowski i Cezary Ejsmont, a trzecie  Karol Dzikowski.

W ostatnich tygodniach kilka razy pisaliśmy o brawurowych walkach i zwycięstwach wo-
jowników z Korony. Przypominamy, że mają na koncie tytułu mistrzów kraju i nawet Europy! 
Życzymy im kolejnych medali i gratulujemy także szkoleniowcowi Korony Krzysztofowi 
Idzikowskiemu, który ma niezaprzeczalny udział w ich sukcesach sportowych.           .

Przewodnicząca rady odczytała list gra-
tulacyjny, natomiast burmistrz podkreślał, 
że Pani Alicja bardzo aktywnie uczestniczy 
w rozmaitych akcjach dobroczynnych i życiu 

społeczno-kulturalnym miasta. - Od kilku lat 
kieruje gminnym sztabem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy - dodał.            .           .

Radni uhonorowali wolontariuszkę gromki-
mi brawami. Podziękowania złożył jej także 
wiceprzewodniczący Andrzej Chmielewski.

Przed rozpoczęciem czerwcowej sesji Ra-
dy Miejskiej burmistrz Remigiusz Lorenz 
i przewodnicząca Katarzyna Budych wrę-
czyli kwiaty i podziękowali Alicji Jankow-
skiej, która przez ponad trzy miesiące 
prowadziła w Międzyrzeczu-Obrzycach 
punkt z żywnością i odzieżą dla uchodźców 
z Ukrainy. 

Pani Alicja zaznaczała, że w prowadzeniu 
punktu wspierali ją harcerze i sztab wolonta-
riuszy. - Bardzo im za to dziękuję. Przede wszyst-
kim dziękuję mieszkańcom, stowarzyszeniom 
i właścicielom �rm, którzy bardzo hojnie wspiera-
li uchodźców i nadal im pomagają - mówiła.

Zabawy z animatorkami, pokazy rycerzy, 
prezentacja sprzętu strażackiego i upominki 
ufundowane przez burmistrz Remigiusza 
Lorenza – to tylko kilka z licznych atrakcji 
plenerowej imprezy, którą zorganizowali dla 
swoich dzieci pracownicy Aresztu Śledczego.

Nagrodami za udział w konkursach były 
m.in. upominki ufundowane przez burmistrza 
Remigiusza Lorenza, który odwiedził uczest-
ników zabawy razem z wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej Andrzejem Chmielewskim. 
Obaj samorządowcy ubrani byli w strażackie 
mundury, gdyż właśnie wrócili z gminnych 
zawodów sportowo-pożarniczych, które od-
były się wcześniej w Bukowcu. Burmistrz spot-
kał się m.in. z dyrektorem aresztu ppłk. 
Piotrem Goławskim oraz życzył wszystkim 
uczestnikom udanej zabawy.            .

Dzień Dziecka odbył się na dziedzińcu 
średniowiecznego zamku. Maluchy nie na-
rzekały na nudę. Bawiły się z animatorkami 
i na dmuchanych zamkach, mogły obejrzeć 
ekwipunek i pokazy rycerzy z Chorągwi Ziemi 
Międzyrzeckiej oraz sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. 

Podczas ostatniej sesji radni miejscy jednogłośnie – przy 19 głosach za oraz bez żadnego głosu 
przeciw i wstrzymującego się – udzielili burmistrzowi votum zaufania za działalność w ub.r., po czym 
takim samym wynikiem udzielili mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Gratulacje złożyli burmistrzowi jego najbliżsi współpracownicy oraz kierownicy gminnych 
instytucji i tzw. zakładów budżetowych. Burmistrz podziękował radnym i urzędnikom za zaufanie 
i wsparcie. Zapewniał, że będzie kontynuować działania, których celem jest rozwój gminy i popra-
wa jakości życia jej mieszkańców.                                                               .           .

Zawodnicy klubu Korona w deszczu medali

Jednogłośne votum zaufania 
i absolutorium dla burmistrza 

Remigiusza Lorenza!

Urzędnicy złożyli gratulacje burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi.

Burmistrz Remigiusz Lorenz wręcza kwiaty Alicji Jankowskiej.

Władze miasta uhonorowały wolontariuszkę 

Dzień Dziecka na zamkowym dziedzińcu

Festyn odbył się na zamku


