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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 

 

 

OGŁOSZENIA DROBNE

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
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Pegasus czyli kropka nad i…



Ponad 1 mln. 700 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych miesz-
kańców gminy Międzyrzecz. .............   ...................................

Lubuski Urząd Wojewódzki przyznał międzyrzeckiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej dwie dotacje o łącznej wysokości 845 tys. zł.
- Niebawem otrzymamy kolejną dotację. Tym razem z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przekaże nam prawie
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Dyrektor GZO Izabela Korejwo i burmistrz Remigiusz Lorenz 
podczas wideokonferencji z dyrektorami szkół. 

Edukacyjny skok w przyszłość

Potężne wsparcie!

Burmistrz Remigiusz Lorenz z dyrektorką OPS Eweliną Niwald-Brzuśnianin

880 tys. zł na usługi opiekuńcze dla mieszkańców - zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz.Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców naszej 
gminy. Lubuski Urząd Wojewódzki przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
dwie dotacje na wsparcie osób z obniżoną sprawnością �zyczną i psychicz-
ną. Pierwsza wynosi 617 tys. 814 zł i przeznaczona jest na ich asystentów. 
    - Druga dotacja opiewa na 227 tys. 256 zł. i dotyczy tzw. opieki wytchnienio-
wej. Dzięki niej będziemy mogli objąć wsparciem niepełnosprawnych 
mieszkańców w okresie, kiedy ich opiekunowie z różnych przyczyn nie mogą 
się nimi opiekować. - Na przykład ze względu na pilny wyjazd, czy chorobę - mó-
wi Ewelina Niwald-Brzuśnianin, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Międzyrzeczu.     
     Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że niebawem OPS otrzyma kolejną, 
trzecią już w tym roku dotację. - Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
buskiego przyznał dla OPS w Międzyrzeczu aż 879 tys. 983 zł na usługi opie-
kuńcze dla naszych mieszkańców. Ich katalog jest bardzo szeroki, obejmuje 
aż kilkanaście świadczeń. Bardzo pozytywną informacją jest to, że doda-
tkowe pieniądze skierowane zostaną na pomoc osobom niepełnospraw-
nym, które wymagają szczególnej opieki i wsparcia - podkreśla R. Lorenz.

Okres  kolęd 

LM



 Nr 1(93)2022   styczeń  2022

Nie tylko pasjonat, również działacz społeczny

L. Malinowski
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Podsumowanie Olimpiady

Uczniowie koncertują w szkole muzycznej

Zdzisław Musiał

Beata Romanowska
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Tuż przed zakończeniem Pierwszej Wojny Światowej, 
3 listopada 1918 r., na zlecenie ówczesnych władz powiatu 
międzyrzeckiego wydano banknoty o nominale 20 marek. 
Banknoty miały datę ważności do 1 lutego 1919 r. oraz były 
sygnowane suchą pieczęcią i indywidualnymi numerami. 
Ich nakład nie jest znany, ale obecnie są dość powszechne. 

Pod koniec Pierwszej Wojny Światowej oraz w pier-
wszych latach Republiki Weimarskiej własne pieniądze 
zastępcze wydawało wiele niemieckich gmin, powiatów, 
urzędów, a nawet prywatnych �rm. Także magistraty 
Międzyrzecza, Skwierzyny, Trzciela i powiat skwierzyński. 
Tzw. nodgeldy miały chronić mieszkańców przed szalejącą 
w Niemczech hiperin�acją. Zostały wycofane z obiegu po 
przeprowadzonej pod koniec 1923 r. reformie monetarnej.  

Franciszek ur. 28.12.2021 r. 
Syn Eweliny i Sylwestra. 
Zamieszkały w Łagowcu

Oliwier ur. 28.12.2021 r. 
Syn Marty i Grzegorza. 
Zamieszkały w Szarczu

Pola ur. 29.12.2021 r. 
Córka Amandy i Mateusza. 
Zamieszkała w Skwierzynie

Julia ur. 4.12.2021 r. 
Córka Agaty i Mateusza. 

Zamieszkała w Panowicach

Olga ur. 17.12.2021 r. 
Córka Małgorzaty i Michała. 
Zamieszkała w Międzyrzeczu

Hania ur. 19.12.2021 r. 
Córka Agaty i Wiesława. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

 Leon ur. 19.12.2021 r. 
Syn Karoliny i Pawła. 

Zamieszkały w Kęszycy Leśnej

Iga ur. 7.12.2021 r. 
Córka Justyny i Krzysztofa. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Wiecie, że nasz powiat wydał własne pieniądze? Ale ponad sto lat temu!
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AS Międzyrzecz

Prelekcja w kościele

Lech Malinowski, fot. Marcin Minge

Udaremniona próba przemytu do aresztu

Otwarty Turniej Szachowy
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Rocznica przełamania bunkrów MRU 

Ponadto zaplanowana jest prelekcja, wycieczki oraz wycieczka z przewodnikiem w historycznym umundurowaniu. W związku z trwającą 
pandemią prosimy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa oraz częstej dezynfekcji rąk. Przypominamy, 
że radzieckie czołgi bez problemu przejechały przez główny odcinek bunkrów w Pniewie. Do potyczki z Niemcami doszło natomiast w Wy-
sokiej, gdzie zginął dowódca 3. batalionu czołgów mjr Aleksij Karabanow (został pochowany na cmentarzu wojennym w Międzyrzeczu).
Dokładny harmonogram znajduje się na plakacie wydarzenia. 

 Jubileuszowa impreza zorganizowana zosta-
nie 30 stycznia od godz. 10.00 do 15.00 w Muzeum 
Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie pod Międzyrzeczem. 
"Zimowe spotkanie z historią" będzie niesamowitą okaz-
ją do zapoznania się z umundurowaniem i wyposaże-
niem żołnierzy walczących stron oraz jedną z niewielu 
możliwości zwiedzania "ożywionego schronu" gdzie re-
konstruktorzy z zaprzyjaźnionych grup wcielą się w zało-
gę bunkra nr 717, który obecnie jest jedną z turystycz-
nych atrakcji muzeum.                          .    

Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie pod 
Międzyrzeczem zaprasza na „Zimowe Spotkanie z His-
torią”, które odbędzie się 30 stycznia w 77. rocznicę 
przełamania głównego odcinka MRU przez radziec-
kich pancerniaków.                             .



www.sevendebno.comwww.sevendebno.comwww.sevendebno.com 576 662 301576 662 301576 662 301

- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

Seven Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno

ELEKTRYCZNE 
instalacje instalacje instalacje 
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Wielką niespodzianką dla uczestników, jaki opiekunów było zwiedzenie dużej 
ekspozycji związanej z historią pożarnictwa. Nasz kolega, red. Lech Malinowski, zasko-
czył nas, bowiem pojawił się w mundurze OSP (jest w tym środowisku znanym działa-
czem). Naszym przewodnikiem był dh Dariusz Surma, Komendant Gminny ZOSP RP 
w Międzyrzeczu i opiekun jakże cennych zbiorów, Stare, ale sprawne, sikawki konne, 
prądownice, hełmy, motopompy i przede wszystkim zabytkowe wozy bojowe były 
eksponatami, od których trudno oderwać oczy. Odwiedziliśmy również Komendę Powia-
tową PSP, gdzie funkcjonariusze straży pożarnej pokazali nam najnowszy sprzęt będący 
na wyposażeniu. Potężne samochody bojowe, agregaty, łodzie dla wodnych ratowni-
ków, specjalistyczne kombinezony i wiele różnorakiego sprzętu godne było zobaczenia. 
Ponadto w siedzibie KP PSP jest część zabytków historycznych, które zostały nam 
udostępnione, np. skórzane hełmy z XIX w. czy miedziane prądownice.               .

Kilka dni później wycieczka nad jez. Czarne w okolicy miejscowości Sierczynek 
dała możliwość jakże wspaniałego kontaktu z matką naturą. Wspaniałe korzenie sosen 
na skarpie nad jeziorem tworzą bajkowy krajobraz. Wspólny obiad wśród malowniczych 
drzew był sam w sobie czymś więcej, niż spożycie go w budynku DDS+.               .

Sierpniowy wyjazd do sanktuarium w Rokitnie był formą nie tyle wyciszenia, 
co poznania historycznego wnętrza świątyni oraz wszelkich miejsc kultu w parku 
sąsiadującym z kościołem. Niejako przy okazji spotkano się z ks. bp Pawłem Sochą, senio-
rem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, który przebywał tam z okazji spotkania mło-
dzieży oazowej lubuskiego, zachodniopomorskiego i Wielkopolski.              .

W październiku odbyliśmy dwa spotkania integracyjne z uczestnikami DDS+ 
ze Świebodzina. Gospodarzami pierwszego spotkania byliśmy my. Miejsce tradycyjne, 
stanica wodna w Św. Wojciechu. Pod wiatami było i jedzenie i śpiewanie i wzajemne 
prezentacje. Tydzień później nasi goście podejmowali nas u siebie w Świebodzinie.

Być może coś umknęło, ale wszak wszyscy uczestnicy wiedza co, gdzie i jak było. 
Rok zwieńczyliśmy naszym muzycznym spotkaniem przedświątecznym. Z uwagi na 
obostrzenia pandemiczne odbyło się to w dwóch turach. Upominki świąteczne wręczała 
Ewelina Niwald-Brzuśnian, dyrektor OPS, co też dla wielu było sympatycznym 
zakończeniem.

Prowadząca DDS+, Natalia Wiś-
niowska - kierownik oraz pracownicy: 
Danuta Rozbicka, Agnieszka Kędrak 
i Marlena Bławuciak, dzięki przychyl-
ności i serdecznego wsparcia dyrektor-
ki OPS - Ewelina Niwald-Brzuśnian, 
mogły dla swoich podopiecznych zorga-
nizować kilka bliższych czy dalszych 
wycieczek w ubiegłym roku. Wypad w 
czerwcu do lasu w okolicach wsi Skoki 
połączony był z grami rekreacyjnymi, 
wspólnym posiłkiem i odpoczynkiem w przepięknych lasach.                .

Pożegnanie lata we wrześniu zrobiliśmy w Św. Wojciechu. Piknik i ognisko, wspól-
ne śpiewanie przy muzyce było super przeżyciem.                           .

Zgoła inną wycieczką był wyjazd do Zbąszynia. Tamże odpoczywaliśmy nad je-
ziorem na terenie hotelu Navigator. Wymyślne rzeźby dodawały atrakcji dla oczu, a lata-
jący nad jeziorem wodnosamolot Catalina niczym bąk swym brzękiem był też atrakcją. 
W Międzyrzeczu takowego nie ma. Obiad serwowany przez kelnerów hotelowych był 
tak samo pyszny jak i późniejszy deser.               .       .               .

Dzienny Dom Seniora + w Międzyrzeczu

M. Bławuciak, fot. autor i L. Malinowski
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K.Osos: Seniorzy są grupą spo-

łeczną, która potrzebuje ogromnego 
systemowego wsparcia. Zamknięcie 
w domach podczas lockdownu, często 
z dala od reszty rodziny, brak pełnego 
dostępu do potrzebnych usług me-
dycznych w ramach NFZ, a także oba-
wa o zdrowie swoje i bliskich spra-
wiły, że ostatnie dwa lata były dla 
osób starszych niezwykle trudnym 
okresem. Dziś dochodzi do tego ko-

lejny czynnik - rekordowa i wciąż 
rosnąca in�acja. Wzrost cen produk-
tów oraz usług sprawia, że seniorzy 
nie mogą w pełni zadbać o swój do-
brostan. Wielu starszych osób zwy-
czajnie nie stać na zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb. Dlatego jako Plat-
forma Obywatelska proponujemy no-
wy dodatek do emerytury.              .

Pandemia koronawirusa moc-
no doświadczyła seniorów, pogarsza-
jąc ich sytuację zdrowotną. Obecny 
wzrost cen produktów i usług rów-
nież uderza w osoby starsze. Szcze-
gólnie ciężko jest osobom, które żyją 
w pojedynkę. Jak wyjść naprzeciw ich 
potrzebom?

K.Osos: Tzw. emerytury gro-
szowe to problem, który w przyszłości 
tylko się pogłębi. Według wyliczeń 
głównego ekonomisty Federacji Przed-
siębiorców Polskich, wskutek marcowej 
waloryzacji świadczenia w kwocie 
niższej od minimalnej pobiera 365,2 
tys. emerytów! Jego zdaniem w per-
spektywie kilkunastu lat osiągniemy 
milion takich świadczeń. Dlatego 
zaproponowany przez nas dodatek to 
wsparcie, na które czekają obecni 
i przyszli emeryci.                          .

Propozycja Platformy Oby-
watelskiej to wsparcie szczególnie 
istotne dla emerytów, którzy pobiera-
ją najniższe świadczenia.       .

K.Osos: Gdy zostaje się same-
mu, warunki �nansowe zazwyczaj się 
pogarszają. Chcemy to zmienić. Za-
łożeniem naszego projektu jest, by po 
śmierci małżonka otrzymywać do-
datkowo 25 procent jego emerytu-
ry. Będzie to pewna forma dziedzi-
czenia. Dziś emeryci mają do wyboru 
dwie opcje - kontynuację otrzymy-
wania swojej emerytury lub przyjęcie 
85 procent emerytury zmarłego mał-
żonka w ramach tzw. renty rodzinnej. 
Szczególnie kobiety decydują się na 
tę drugą opcję. My chcemy dać eme-
rytom wybór pomiędzy pobieraniem 
85 procent świadczenia małżonka 
a swoją dotychczasową emeryturą 
powiększoną o 25 procent świadcze-
nia zmarłego. Jak wylicza Posłanka 

Marzena Okła-Drewnowicz, „przy za-
łożeniu, że średnia wysokość emery-
tury wynosi 2600 złotych brutto, 
średnia wysokość takiego dodatku 
wyniesie 650 złotych brutto”. To wy-
raźna pomoc. W pierwszym etapie 
dodatek obejmowałby wyłącznie mał-
żeństwa, a po zalegalizowaniu zwią-
zków partnerskich świadczenie obję-
łoby także osoby w nich pozostające. Proszę przybliżyć nam ten po-

mysł.

Dodatek do emerytury, który ułatwi życie w pojedynkę
 - rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

Pracowałeś za granicą? 
Odzyskaj nadpłacony podatek

Kontakt:
tel: +48 756 138 405
tel: +31 613 078 362

MaxTax Rafał Chrzanowski
66-300 Międzyrzecz, 

ul. Kazimierza Wielkiego 9a  
(kiosk na Plantach)

Jesteśmy specjalistami w branży Rachunkowość - Usługi
Skorzystaj z naszej pomocy! 

Oferujemy Usługiksięgowe w konkurencyjnej 
 

cenie i na profesjonalnym poziomie.

Uzyskaj maksymalny zwrot podatku za pracę w Holandii, w 
Niemczech, w Belgii oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Zasiłek rodzinny - Niemcy, rozłąkowe - Holandia, 
rozliczenie PIT-36/ZG Polska.

Dodatek do zasiłku rodzinnego 
dla pracujących w Niemczech.

Dodatek do ubezpieczenia 
dla pracujących w Holandii 

Dziękuję za rozmowę.
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Dariusz Brożek. Pocztówki z prywatnych zbiorów autora

Siedziba urzędu skarbowego ma bardzo ciekawą historię. 
Dawniej mieściła się w nie znana restauracja, a potem rezydowali 
tam sekretarze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.      .

Kamienica przy rynku jest jednym z najbardziej charak-
terystycznych budynków w Międzyrzeczu. Wybudowana została 
w 1925 r. w miejscu budynku, który spłonął w nocy z 3 na 4 grudnia 
1921 r. -  W miejscu spalonego budynku właściciel Carl Reichert odbu-
dował okazały dwupiętrowy gmach, którego sercem była należącą do 
niego restauracja. Lokal założyli jego przodkowie i cieszył się dosko-
nałą opinią. Przez dziesięciolecia mieszkańcy przychodzili tam na po-
siłki oraz doskonałą kawę i wypieki - zaznacza znawca historii Ziemi 
Międzyrzeckiej Ryszard Patorski z Bobowicka pod Międzyrzeczem. 

W książce historyka z Wyszanowa prof. Marcelego Tureczka 
„Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic” z 2012 r. 
czytamy, że restauracja „Cafe Reichert” otwarta została 1 listopada 
1866 r. Po pożarze z 1921 r. i wybudowaniu nowej w latach 1924-25 
przez �rmę Gustava Donatha, jej duszą była obszerna sala z wnę-
kami po bokach.                                               .

Po drugiej wojnie światowej przez kilka lat nadal znajdowała 
się w niej restauracja „Wielkopolanka”. Potem budynek przejęła 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Przez kilka lat działała w niej 
także harcówka. Po jej rozwiązaniu został przejęty przez Urząd Skar-
bowy i wyremontowany.       .             .       .       .

Mimo kilkukrotnych remontów, częściowo zachował swój 
dawny wystrój i układ architektoniczny, dzięki czemu obecna są-
la operacyjna skarbówki wciąż wygląda prawie tak samo, jak znajdu-
jąca się tam dawniej sala koncertowa. Dowodem jest jedna z pocztó-
wek w fotogalerii dołączonej do tekstu.        .       .       .

„Skarbówka” w dawnej restauracji

Restauracja i rynek przed wybuchem II wojny.

Restauracja - drugi budynek od lewej - przed pożarem w 1921 r.

Meseritz (Międzyrzecz) rynek

Meseritz (Międzyrzecz) rynek

Główna sala restauracji w latach 30

tel. 607 8011 33tel. 607 8011 33tel. 607 8011 33

profesjonalna obsługa
dostępność  całodobowa

24h

bez wychodzenia z domu
bez kolejek
z dojazdem do Klienta

 - P R Z YJ E D Z I E M Y
zadzwoń
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Celowy Związek Gmin CZG-12 od wielu lat wspiera dobre pomysły mające na celu ochronę 
środowiska i wzrost kultury ekologicznej mieszkańców w gminach członkowskich Związku. Program 
RE.akcja kierujemy w szczególności do Instytucji Kultury, aby zainicjować w Bibliotekach i Ośrodkach 
Kultury wydarzenia związane z ochroną środowiska. Wszelkie formy działań są mile widziane - od 
konkursów, spotkań dyskusyjnych poprzez wydarzenia plenerowe i online. Warto przy okazji 
podejmowanych działań przypominać o właściwej segregacji odpadów a materiałów do wykorzystania i 
form przekazu jest sporo - od książek, po �lmy i kreatywne warsztaty czy quizy. 

W ramach naboru wniosków w programie RE.akcja  w 2021 roku wsparcie otrzymało 8 instytucji, m.in. 
Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach na projekt „Segregujesz - Świat Ratujesz” i Sulęciński 
Ośrodek Kultury na wydarzenie kulturalno-edukacyjne „Wybieram Naturę - rodzinny piknik ekologiczny”.  
Wnioski o wsparcie projektów na rok 2022 można składać do 31 stycznia br. drogą pocztową lub osobiście 
do biura Związku. Wnioski można pobrać ze strony internetowej CZG-12: https://czg12.pl/edukacja/re-
akcja/re-akcja-2022/

CZG-12 WSPIERA DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA 

Ukazała się, zapowiadany w nu-
merze lipcowym, książka Katarzyny 
Sztuby-Frąckowiak pt. „ Waleria Mi-
siewicz z Szarcza. Działaczka spod 
znaku Rodła”. Pozycja została wydana 
w ramach zadania „Ocalić od za-
pomnienia - historia Walerii Misie-
wicz” i do�nansowanego przez  Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Kul-
tura - Interwencje 2021”. Patronat nad 
wydaną pozycję drukiem objął GOK 
w Pszczewie, MOK i Biblioteka Pu-
bliczna w Międzyrzeczu.         .

Pozycja mająca bardzo bogatą 
bibliogra�ę (opracowania, artykuły, 

prasa okresu międzywojennego, źród-
ł a  p u b l i k o w a n e ,  p r a c e  n i e p u -
blikowane, relacje, źródła archiwalne, 
witryny internetowe), ponad 400 
przypisów. 44 reprodukcje zdjęć 
i dokumentów - ma 3 rozdziały plus 
Wstęp i zakończenie dodane do 
ostatniego rozdziału. Nie ma spisu 
treści, co w sumie nie obniża war-
tości pozycji jednak budzi zdziwie-
nie, bowiem wspomniane 3 rozdzia-
ły mają swoje podrozdziały. Nie-
wykorzystana 3 strona okładki aż 
prosi się o spis treści. O samej okładce 
nie wspominam bo jest tylko po-
wieleniem strony pierwszej i ostat-
niej. 

Jest zrozumiałym, że życie bo-
haterki, na stronach książki, w znacz-
nej części jest silnie związane z jej 
działalnością spod znaku Rodła, 
a więc walka o zachowanie polskości 
na pograniczu. Popularno-nauko-
wa forma jaką przyjęła autorka jest 
doskonale czytelna w odbiorze. 
Zawarta treść jest niezwykle cie-
kawym kompendium wiedzy nie tyl-
ko o regionie pszczewskim jest rów-
nież, zgodnie z założeniem, szer-
szym przypomnieniem zapomnia-
nej działaczki narodowej. Książka 
jest dostępna w bibliotekach po-
wiatu międzyrzeckiego.          .

Regionalna nowość

LM
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Pod koniec ub.r. burmistrza Remigiusza Lorenza odwiedzili dyrektor 
zarządzający Stali Gorzów Tomasz Michalski i działacz klubowy Michał 
Wasilewski. 

- Niech ten rok będzie jednym wielkim pasmem sukcesów zawodni-
ków, szkoleniowców i działaczy Stali - mówił R. Lorenz.                        .

W 2022 r. Stal będzie obchodzić 75 rocznicę działalności. - Jestem 
przekonany, że jubileusz będzie dla zawodników dodatkowym dopin-
giem w ich walce o punkty i mistrzowskie tytuły - mówił burmistrz.  .

Prezes Stali przekazał burmistrzowi klubowy kalendarz i zaprosił 
międzyrzecką młodzież na wtorkowe treningi młodzieżowców.    .. 

Działacze popularnego w naszym mieście klubu żużlowego złożyli 
burmistrzowi i mieszkańcom noworoczne życzenia. R. Lorenz - w imieniu 
swoim i mieszkańców naszej gminy - również życzył im wszystkiego 
najlepszego w 2022 roku. 

- Z pewnością będzie wielu chętnych. Stal ma w naszym mieście wielu 
zagorzałych kibiców - zapewniał samorządowiec.                 .

Życzenia od gorzowskich 
żużlowców

Nowy park przemysłowy będzie magnesem dla inwestorów

Umowę podpisali burmistrz Remigiusz Lorenz i przedstawiciel �rmy Gorem Michał Pokład

Burmistrz z działaczami Stali 

Kupię 
motocykle:
Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, 

Komar,Jawa, 
SHL, Romet,
Junak, NSU 

i inne 

Tel.726-085-110
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Zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg wręczyła
Waldemarowi Gajlewiczowi Gwiazdę Betlejemską

- Plusem tej lokalizacji jest to, że miesz-
czą się tam delegatury innych wojewódz-
kich instytucji związanych z rolnictwem, 
czyli Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 
zaznacza samorządowiec.           .

Burmistrz wskazał inspektorowi po-
mieszczenia w podlegającej władzom 
gminy spółce Przedsiębiorstwo Produk-
cji Betonów PUBR.                  .Siedzibą terenowej delegatury Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa są obecnie pomieszczenia 
wynajmowane od Międzyrzeckiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego. - 
Są zbyt małe na nasze potrzebny. Dlate-
go szukamy nowej lokalizacji i liczymy 

na pomoc burmistrza w tej kwestii - mó-
wi M. Cyganiak.                          .

Burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał 
się z Marcinem Cyganiakiem - Woje-
wódzkim Inspektorem Ochrony Roślin 
 Nasiennictwa. Tematem była nowa loka-
lizacja terenowego oddziału inspektoratu.

Wojewódzka instytucja przeniesie się do gminnej spółki?

Burmistrz Remigiusz Lorenz z Marcinem Cyganiakiem

Burmistrza Remigiusza Lorenza 
odwiedzili harcerze z Hufca ZHP Mię-
dzyrzecz. Komendantka hufca Ag-
nieszka Maik i dwie harcerki podzie-
liły się z samorządowcem Betlejem-
skim Światłem Pokoju. - W tym roku to 
Światło Nadziei - zaznaczała A. Maik. 

Płomień z Groty Narodzenia Pań-
skiego międzyrzeccy harcerze ode-
brali z rąk kolegów i koleżanek z Zie-
lonej Góry. Burmistrz podpalił nim 
świeczkę na stroiku w swoim gabi-

necie. Podziękował harcerkom, a tak-
że życzył im oraz wszystkim druh-
nom i druhom z międzyrzeckiego 
hufca ZHP spokojnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia i Wszyst-
kiego Najlepszego w Nowym 2022 
Roku. Wręczył im także ufundowane 
przez gminę naszywki.          .

- Dziękuję Wam także za dzia-
łalność na rzecz lokalnej społeczności. 
Zawsze możecie liczyć na wsparcie gmi-
ny - zapewniał R, Lorenz.        .

Betlejemskie Światło Pokoju tra�ło do ratusza

Uniwersytecka wigilia z opłatkiem i życzeniami

Jaśniej na Poznańskiej
Wzdłuż ulicy Poznańskiej zamontowano dodatkowych 11 lamp, które 

oświetlają biegnącą wzdłuż drogi ścieżkę dla pieszych i rowerzystów.
Latarnie zamontowano na wniosek radnego Rady Miejskiej Zbigniewa 

Mazurka. Władze gminy s�nansowały inwestycję z własnego budżetu. 
Zapłaciły za nią 22 tys. 976 zł.                                       .
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Dodatkowe pieniądze dla muzeum

Cyfrowa rewolucja w ratuszu

Budżet przyjęty, będą kolejne inwestycje! 

Muzeum nawiązuje kształtem do schronów bojowych.


