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- Po raz kolejny czytelnicy wg swoich kryteriów 
ocenili moje podwładne - mówi Janusz De-
reczko, prezes szpitala. - Każdy plebiscyt jest 
wielką niewiadomą. Jednak to zawsze mobi-
lizuje i jest rywalizacją w dobrym słowa tego 
znaczeniu. Serdecznie gratuluję zwyciężczy-
niom zdobycia prestiżowych imiennych statu-
etek bardzo 
popularnego 
miesięcznika 
lokalnego.

Zespół re-
dakcyjny i ja 
ze swej stro-
ny dołączam 
się do życzeń 
i serdecznie 
gratuluję.

W kat. Najlepsza Pielęgniarka gło-
sów 174 otrzymała Joanna Puchan. 
Aktualnie nadzorująca średni personel 
medyczny w szpitalu. Wielu poznało ją 
podczas masowych szczepień przeciw 
Covid-19.

Na najlepszą pielęgniarkę i położną 
w międzyrzeckim szpitalu głosy oddało 
365 czytelników. Statuetki dla zwycięż-
czyń wręczył red. Lech Malinowski 
w obecności Janusza Dreczki - prezesa 
zarządu szpitala.

- W czerwcu tego roku minie 14 lat mo-
jej pracy tutaj w szpitalu - mówi Sylwia 
Wojnicka-Szudra. - Pracę rozpoczęłam 
zaraz po studiach właśnie tutaj. Praca na 
miejscu jest silnym atutem i jestem za-
dowolona. Od lipca ubiegłego roku pro-
wadzę szkołę rodzenia, co daje mi wiele 
satysfakcji. Jestem bardzo zaskoczona 
wynikiem plebiscytu i  ogromnie usa-
tysfakcjonowana. Mąż i synowie jak zo-
baczą imienną statuetkę będą podzielać 
moją radość.

W kat. Najlepsza Położna - 143 głosy 
otrzymała Sylwia Wojnicka-Szudra, która 
prowadzi przyszpitalną szkołę rodzenia.

- Wynik plebiscytu był dla mnie wielkim 
zaskoczeniem - mówi Joanna Puchan, - 
Doceniono mnie chyba dlatego, że wszędzie 
mnie pełno, jak się mawia. Ale taki jest mój 

charakter pracy. Na stanowisku Naczelnej Pie-
lęgniarki pracuję 2 lata, a w szpitalu od 2010 r. 
Wyróżnienie przez czytelników bardzo popu-
larnego miesięcznika w mieście i powiecie jakim 
jest Przekrój Lokalny jest dla mnie poprzez otrzy-
maną statuetkę szczególnym wyróżnieniem

II Plebiscyt Czytelników rozstrzygnięty!

Adam 
Piotrowski 
- red. nacz.
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Watykański sekretarz sta-
nu kardynał Pietro Parolin 
uważa, że choć jest prawo do 
uzasadnionej obrony, to błę-
dem jest wysyłanie do Ukrainy 
broni. - To może wywołać es-
kalację, której nie będzie moż-
na kontrolować - powiedział 
duchowny.  Podobnie wy-
powiedział się kard. Matteo 
Zuppi. Kretyni w całej roz-
ciągłości, pacy�ści pożal się 
Boże. Szef Watykanu jest jesz-
cze lepszy w swoich wywodach, 
po których w Polce i Europie 
zawrzało. Dziś jednoznacznie 

się mówi, że nieomylny jest 
w kwestii wiary, a w sprawie 
polityki w ogóle nie powinien 
się publicznie wypowiadać. 
Niech ewentualną pomoc ro-
bi w ciszy dyplomatycznej. Ci 
w koloratkach próbowali go 
bronić ale sami sobie strzelali 
w kolano. Najbardziej śmiesz-
ny był argument, że jako Ar-
gentyńczyk ma inną men-
talność. Do diaska! Wszak jest 
Głową KK na całym świecie 
i powinien myśleć globalnie. 
Prawicowi politycy jego za-
chowanie scedowali na cho-
robę kolana. Ciężką chorobą. 
Relatywizm moralny papieża 
doprowadził do braku od-
powiedzialności za zbrodnie, 
bowiem wszyscy jesteśmy 
winni. Nawet prokościelny 
red. Terlikowski przejrzał na 
oczy puentując swoją wy-
powiedź - Słowa Franciszka 
o Ukrainie to ważna lekcja, leczy 
z niezdrowego kultu papieża.

Polacy znają 36 metrowy 
pomnik Chrystusa w Świe-

bodzinie. Twórcy mieli ambic-
je na rekord. Aktualnie naj-
większy, 43,5 metra, wzniesio-
no w stanie Rio Grande do Sil, 
w mieście Encantado, w Brazylii. 
Monumenty czy zwykle po-
mniki są przejawem kultu, ale 
nie chronią od głupoty, która 
wyraża się m.in. w ilości pom-
ników JP2 czy śp. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. Co 
kraj, to obyczaj. Raczej módlmy 
się o deszcz niezbędny dla 
ziemi, bo to jest potrzebne. 

Na ciężką chorobę zwaną 
przyspawaniem do stołka, za-
chorował prezes NBP. Więcej 
niż długo pitolil w telewi-
zorniach o swoich sukcesach w 
banku. Zapewne przyznanie 
sobie premii 600 tys. zł było 
sukcesem znaczącym. Re-
zydent RP forsuje go na kolej-
ną kadencję nie zważając na 
jego ubiegłoroczne kłamstwa, 
że in�acja nam nie grozi, a jak 
już to będzie mała. No i po 
takich słowach rządząca pra-
wica zafundowała ustawę za-
kładającą in�acje na poziomie 
3,2%. Przy aktualnej już 12,3% 

trudno np. o rewaloryzację rent 
i  emerytur,  bo blokuje to 
uchwalony poziom in�acji. 
Prezes NBP swoje wystąpie-
nie (ekonomiści rozjechali to 
niczym  walec)  zwieńczył 
zapowiedzią, że pod jego rzą-
dami będą podwyżki stóp 
procentowych ale za 2-3 lata 
wszystko wróci do normy i on 
to gwarantuje. W tym miejscu 
zasadne jest pytanie - Czy leci 
z nami pilot? Najbardziej idio-
tycznie bronił go poseł znany 
jako „Carycą”. Odeszła od pre-
zesa Glapińskiego młodsza 
blondynka duetu dwórek Pixie 
i Dixie. Ponoć coś tam na pa-
miątkę nagrała. Były taśmy 
Banasia i Sowy, pojawią się 
taśmy Adasia. Wszystkiego na 
Covida i Putina nie da rady 
zwalić,  co nie zwalnia od 
odpowiedzialności bankowca, 
premiera i wielu innych do-
morosłych ekonomistów, bo-
wiem in�acja zabierze nam 
o, 1,5 należnych nam świadczeń 
w roku. 

Poseł Kowalski znany ze 
swych maniakalnych wys-
tąpień, gdzie Donald T. jest 
Szatanem Zła jest członkiem 
partyjki od Zera, za przyczyną 
której UE nam konkretne eu-
ro co dzień potrąca. Wystą-
pienia owego posła to swoista 
fanfaronada za nasze pieniądze. 
Razem z Zerem czy innymi cały 
czas mamią o jakiś rozmowach, 
praworządności i tożsamości 
narodowej. Normalnie cyrk na 
kółkach.

Ukraińska dziennikarka, 

która znieważyła dyplomatę 
rosyjskiego w Polsce powinna 
być surowo ukarana. Pozwo-
liliśmy Ukraińcom przybyć do 
nas, ale zobligowani są do 
przestrzegania naszego pra-
wa. Emocje jej nie są zasłoną. 
Nieznajomość prawa - szko-
dzi. Swoją drogą policja nie 
zabezpiecz yła  kordonem 
miejsca złożenia kwiatów. Og-
lądając przekaz tv, wyraźnie 
wydać, że owego ambasadora 
można było pobić czy wręcz 
zabić, bo furiatów wszędzie 
pełno. Ktoś powinien za to 
ponieść konsekwencje. Prze-
kaz w świat poszedł. I nie 
ważne, że zrobiła to Ukrainka. 
Zrobiono to w Polsce. Emocje 
nie mogą zastępować pod-
pisanych umów międzynaro-
dowych odnośnie funkcjo-
nowania dyplomacji. Dyplo-
mata postępuje tak jak każe 
mu zwierzchnik, może kłamać, 
przeinaczać, itp. Za nie res-
pektowanie prawa owa za-
dziorna żurnalistka z Ukrainy 
powinna ponieść konsek-
wencje. Spowodowała spór 
dyplomatyczny.

Wiosenny maj



- Dopisali kibice, bo oni są nie-
zbędną oprawą każdej imprezy 
sportowej. Występ na murawie          
i bieżni zespołu „Gold” z MOK, 
którego instruktorem i choreografem jest Wioletta 
Robak-Gabarkiewicz oraz zespołu „Trans”, którego 
instruktorem i choreografem jest Anna Bubnowska 
były fantastycznie zrealizowane. Warto dodać,  
że zespół Trans wystąpił w specjalnych koszulkach 
z logo mistrzostw, ufundowanych przez Prezesa 
Instalko - Romana Strzelczyka i wyglądało to 
imponująco podczas ceremonii otwarcie i ceremo-
nii dekoracji zwycięzców. Zawody były na żywo 
relacjonowane poprzez Internet dzięki Lubuskie-
mu Centrum Informacyjnemu będącego częścią 
Urzędu Marszałkowskiemu w Zielonej Górze. 

- Przygotowanie zajęło nam sporo czasu, po-
nieważ musieliśmy opracować różne scenariusze, 
choćby z uwagi na pogodę jak i wytyczne PZLA, 
które były bardzo surowe, ale konkretne. Nasze 
zawody sportowe rządzą się zgoła innymi pra
-wami. W przypadku Mistrzostw Polski - zawody 
musiały być przygotowane i przeprowadzone 
zgodnie z przepisami PZLA oraz World Athletics. 
Może, co niektórzy kibice byli niezadowoleni 
z braku punktów gastronomicznych na koronie 
miejskiego stadionu, ale m.in. i o tym decydo-
wał PZLA. Organizacyjnie były to jedne z najlep-
szych zawodów jakie udało się nam przeprowa-
dzić. Podkreślę, że zawodów rangi ogólnopol-
skiej. Gmina Międzyrzecz na czele z burmistrzem 
Remigiuszem Lorenzem - potra�ła poprzez zarzą-
dzany przeze mnie MOSiW, jak i partnerów, którzy 
wspierali nas w tym przedsięwzięciu - idealnie 
wszystko skoordynować i  zsynchronizować.

- Startowało ok. 90 zawodników i zawodniczek 
w kategorii wiekowej U-23 i seniorzy. Klasy�
kacja była indywidualna jak i zespołowa.     .

- Finał MP w biegu na 10.000 m odbył się 
w Międzyrzeczu 23 kwietnia - mówi Grzegorz 
Rydzanicz, dyr. MOSiW. - Były to wyjątkowe za-
wody dla zawodników, organizatorów jak i licz-
nie przybyłych kibiców w różnym przedziale 
wiekowym. Pod względem organizacyjnym było
to dla ośrodka sportu, miasta i podmiotów 
wspierających wielkim przedsięwzięciem. Dziś po 
upływie czasu mogę śmiało rzec, że przedsię-
wzięciem udanym, co znalazło potwierdzenie 
w wypowiedziach m.in. Wiceprezesa Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki - Zbigniewa Polakowskiego.

- Sportowo było to wyjątkowe widowisko. 

Padło kilka rekordów życiowych. 
Sprzyjały temu co najmniej dwie 
okoliczności: pogoda dopisała, 
nie było wietrznie i zimno oraz 
nawierzchnia kauczukowa bieżni 
stadionu włoskiej �rmy Mondo.  
Właśnie na nawierzchni Mondo-
track podczas Olimpiady w Pe-
kinie ustanowiono kilka rekordów 
świata. 

- Spikerem zwodów był fenomenalnie pro-
wadzący - Tomasz Hucał, który zna doskonale całe 
środowisko lekkoatletyczne w Polsce, ponieważ 
komentował niejedne Mistrzostwa Polski w Lek-
kiej Atletyce. Na stadionie pojawili się także 
byli lekkoatleci i biegacze m.in. Jadwiga i Bogdan 

Czyż, Andrzej Frabiński, Bronisław Kalisz, Bogdan 
Łabuza i Andrzej Szczęsny - obecnie wiceprezes
LZLA. Oni też uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi 
i młodzieżą na pikniku sportowym odbywającym 
się obok stadionu. Miłym akcentem było kilka-
krotne podkreślenie w wystąpieniach publicznych 
wiceprezesa PZLA oraz posła na Sejm RP - Bogu-
sława Wontora, że międzyrzecki stadion jest jed-
nym z najlepiej utrzymanych stadionów lek-
koatletycznych w Polsce.                      .

- Tej rangi impreza w naszym regionie na 
stadionie lekkoatletycznym była bodajże pół 
wieku temu… Ale to były inne czasy i możliwości. 
Teraz do Międzyrzecza zawitał Zbigniew Pola-
kowski - wiceprezes PZLA, Bogusław Wontor - po-
seł na Sejm RP i  przewodniczący Sejmowej 

Po finale Mistrzostw Polski…
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- W kuluarach prowadziłem, zresztą nie tylko 
ja, sondażowe rozmowy na temat organizacji 
kolejnych zawodów. Mamy nie tylko wspaniałą 
bieżnię, niestety tylko 6.torową, ale konkurencje 
rzutowe - młot, kula czy dysk mogłyby się tutaj 
spokojnie odbywać. Ponieważ od lat wiele mię-
dzynarodowych imprez jest prowadzonych w kilku 
miastach czy krajach równolegle, dlaczego nie 
wykorzystać szeroko pojętego potencjału nasze 
miasta w �nałach szczebla wojewódzkiego czy 
międzywojewódzkiego. Za organizację imprezy 
jestem pełen podziwu dla dyrektora MOSiW. Wiel-
kie brawa! Wspaniały spiker, to rzecz niezapom-
niana z tej imprezy. Komentować też trzeba umieć. 
Prywatnie życzyłbym sobie wielu cyklicznych imprez 
sportowych w naszym mieście na tak wysokim 
poziomie zorganizowanych i przeprowadzonych - 
zwieńczył rozmowę Edward Toczyński.

- Zawody na szczeblu Mistrzostw Polski w Mię-
dzyrzeczu były świętem naszego miasta - mówi 
Edward Toczyński, radny w mieście. - Wspaniałe 
święto sportu. Pogoda zagwarantowała dobre 
widowisko. Kibice dopisali. Dzieci i młodzież 
uczestniczyły w Spotkaniu z Mistrzami jak i pikniku 
sportowym. To było wspaniale dopełnienie tego 
święta sportu. Po długim pandemicznym okresie 
tego nam było trzeba, jak się kolokwialnie mówi. 
Jestem pełen uznania dla naszych grup tanecznych, 
które stanowiły oprawę ceremonii otwarcia jak i 
wręczania medali. Gdzieś brylują cheerleaderki, a u 
nas doskonałe zespoły „Trans” i „Gold”. I to jest 

promocja miasta, przekazana zresztą poprzez 
internet na bieżąco.

Podkomisji ds. Sportu Dzieci i Młodzieży, Tomasz 
Rafalski - doradca Wojewody Lubuskiego ds. spor-
tu, Robert Paluch - prezes Lubuskiego ZLA i wice-
prezes LZLA - Andrzej Szczęsny. Był oczywiś-
cie włodarz miasta - Remigiusz Lorenz wraz ze 
swoimi zastępcami: Agnieszką Śnieg i Tomaszem 
Markiewiczem oraz Łukaszem Rutą - sekretarzem 
UM. Był Tomasz Jarmoliński - przewodniczący Rady 
Powiatu. Byli radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu: 
Elżbieta Jarmolińska,  Maria Kijak,  Andrzej 
Chmielewski, Edward Toczyński, Zbigniew Mazurek, 
Józef Kaczmarek, Marcin Kusik, Tadeusz Filus 
i Krzysztof Kochan, który jednocześnie pełnił rolę 
arbitra w stre�e call room dla zawodników, prezesi 
spółek komunalnych, tj. Henryk Maciej Woźniak ZEC, 
Bogusław Czop MPWiK, zastępca Komendanta 
Powiatowej Policji w Międzyrzeczu - Piotr Szcze-
panik  oraz wszyscy ci, którzy w różny sposób 

przyczynili się do organizacji  zawodów.
- Imprezą towarzyszącą był piknik sportowy 

zorganizowany przez gminne szkoły podstawowe 
na ich terenie, tj. SP-1 z Oddziałami Sportowymi, 
gdzie dyrektorem jest Monika Szypszak, SP-2, którą 
kieruje dyrektor Katarzyna Dymel, a także współ-
pracujący z nimi Międzyrzecki Ośrodek Kultury, 
którym zarządza  dyrektor Ewelina Izydorczyk Lewy. 
Były gry i zabawy oraz „Spotkanie z Mistrzami” 
będące Leitmotivem tej imprezy - zakończył 
Grzegorz Rydzanicz.

- Pod względem sportowym bardzo wysoko 
oceniam zawody. Padło wiele rekordów życiowych. 
Poziom był wysoki. Wygrali olimpijczycy. Wszyscy 
startujący zgodnie podkreślali bardzo dobry stan 
nawierzchni torów. Osobiście kilkakrotnie star-
towałem w Mistrzostwach Polski na innych 
dystansach, w przełajach i na bieżni, stąd moje 
spojrzenie na imprezę tego typu jest bardziej 
wyważone, bez tzw. hura optymizmu, a więc była to 
sprawnie przeprowadzone zawody. Wielu za-
wodników znam osobiście i jako mieszkańca 
Międzyrzecza jak i radnego w mieście, cieszą mnie 
bardzo pozytywne opinie o organizacji zawodów 
jak i samego stadionu oraz doskonałej bieżni. 
Wiceprezes PZLA na stronie związku podkreślił 
doskonałość obiektu idealnie utrzymanego w tak 
małej miejscowości. Duża ilość zdjęć z tych 
zawodów oraz bardzo pozytywne komentarze są na 
stronie internetowej PZLA. Jako organizatorzy 
zrobiliśmy porządną robotę, która w przyszłości 
będzie zapewne procentowała na korzyść naszego 
Królewskiego Miasta Międzyrzecz - tym spuentował 
Krzysztof Kochan swoją opinię na temat �nału MP.

- Byłem w gronie sędziów - mówi Krzysztof 
Kochan. - Była to dla mnie wielka satysfakcja 
sędziować na call roomie, gdzie wspólnie z Arka-
diuszem Żyłą i dwoma sędzinami z PZLA po 
sprawdzeniu zawodników i wyposażeniu ich w czi-
py wpuszczaliśmy ich na stadion, który nie mogli    
aż do zakończenia biegów jego opuścić. Cieka-
wostką dla czytelników niech będzie fakt, że był 
nawet specjalny sędzia do sprawdzania obuwia.

Lech Malinowski, fot. Krzysztof Pawłowski

dokończenie ze str. 3



Co o konkursie sądzą rodzice? Rodziców zamurowało. Wykonanie utworów było wspaniałe. Siedzimy, słuchamy i przezywamy, jak dzieci i młodzież grają.
Jury w składzie: Iwona Skwarna - przewodnicząca, Małgorzata Telega-Nowakowska, Czesław Nowakowski i Tadeusz Nowak przyznała nagrody:

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom  i pozostałym uczestnikom. Życzymy kolejnych laurów oraz wspaniałej przygody z muzyką.

Grupa I: I m-ce Bogumiła Fąferko -wiolonczela, II - Nikodem Nawrot - �et, III m-ce Bartłomiej Pilch akordeon i Ignacy Żak - saksofon. -Wyróżnienie: Alicja 
Juralewicz - gitara, Hanna Górgurewicz - fortepian, Milena Michałowska - skrzypce. Udany debiut: Jakub Bałazy fortepian, Alicja Krutów - �et, Maria 
Albeus - skrzypce, Adam Szymakowski - perkusja, Magdalena Kruza - skrzypce. Grupa II: I m-ce Zuzanna Makarewicz - �et, II - Julia Zaćmińska - gitara, III 
m-ce Konrad Wojtczak - skrzypce. Grupa III: I m-ce Liwia Gągała - skrzypce, II m-ce Joanna Grusza - fortepian.
Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy uczestnictwa i słodkości. Laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców oraz sponsorzy.

W Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu po raz 
dziesiąty - więc mały jubileusz - odbył się Szkolny Konkurs Instrumentalny. 13 
kwietnia br. był dla uczniów ostatnim dniem zajęć przed przerwą świąteczną. 
Właściwie uczniowie żyli już emocjami konkursowymi. Wiadomo, że jak 
konkurs to i emocje. To pozytywne motywujące uczniów do zwiększonego 
wysiłku, jak i te negatywne z którymi trzeba sobie poradzić. Uczniów moralnie 
duchowo i merytorycznie wspierali nauczyciele, rodzice i zapewne 
rodzeństwo, koleżeństwo...

X SZKOLNY KONKURS INSTRUMENTALNY

Zapraszamy Na dzień otwarty w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu w środę 18 maja od godz. 16.30-18.00. 

W X Szkolnym Konkursie Instrumentalnym udział wzięło 30 uczniów w 
trzech kategoriach wiekowych. W grupie pierwszej wystartowało 17 uczniów,  
a w drugiej i trzeciej 13 uczestników. Wystąpili niemal wszystkie klasy 
instrumentów muzycznych: akordeonu, fortepianu, gitary, �etu, skrzypiec, 
saksofonu, perkusji i wiolonczeli. 

Autor -  Asia - Jaką masz radę   dla przyszłych konkursowiczów ? Aby wierzyli 
w siebie, bo po kilku razach będzie coraz lepiej wam się grało. Grało mi  Oliwia - 
się dobrze. Rady dla przyszłych konkursowiczów. Trzeba ten stres opanować, 
wyjść i zagrać jak najlepiej się da. 

Zapytałem po konkursie o wrażenia. Julia - Ok. było super. Grało mi się 
doskonale. To już mój kolejny konkurs, w którym biorę udział. Konkurs był dobrze 
przygotowany przez organizatorów. Grało mi się wspaniale. Trochę się  Lena - 
stresowałam, ale było super. To był mój już chyba trzeci konkurs w którym brałam 
udział. Muszę powiedzieć, że gra mi się z konkursu na konkurs coraz lepiej. Zuzia 
– Dobrze mi się grało, tylko był trochę stres. W tym roku to był mój już drugi 
konkurs. Grało mi się tak, że mogło być lepiej, ale nie było źle. To był już mój  Asia - 
kolejny konkurs. Dodam, ze po kilku konkursach gra się lepiej. Wcześniej się 
stresowałam, teraz już nie. 

Co mówią  o konkursie nauczyciele? - Praca z uczniami  jest trudnym 
wyzwaniem, ale wyzwaniu któremu wydaje mi się że sprostałem i moi uczniowie 
również. Jest to wiele pracy, serca w interpretacje utworów, które zaowocowało 
zacnymi wystąpieniami. Aby pozbyć się tremy trzeba wspierać, wspierać i  - 
rozmawiać. Pokazywać, prezentować oswajać z salą, jak najwięcej grać 
publicznie. Ważne też, aby rodzina najbliższa była na sali. Osoby, które uczniowi 
znane są na co dzień, z którymi ma bliska więź. 

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii sortowniczej ZUOK w Długoszynie
1 4  k w i e t n i a 

2022 roku w Ce-
lowym Związku 
Gmin CZG-12 od-
było się uroczyste 
otwarcie zmoder-
nizowanej linii sor-
towniczej. Projekt 

pn. „Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unie-
szkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszy-
nie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” 
współ�nansowany był ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 
Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko 
i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami. 
W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący 
Zgromadzenia CZG-12 - Dariusz Ejchart, członek 
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego - Wojciech Lewicki, 
radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Prze-
wodnicząca Komisji Klimatu - Małgorzata Paluch-
Słowińska, wicedyrektor Departamentu Programów 
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego - Daniel 

Roguski oraz przedstawiciele najważniejszych In-
stytucji związanych z  ochroną środowiska w regio-
nie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Józef 
Kruczkowski oraz kierownik WIOŚ Delegatura Go-
rzów Wlkp. - Marek Demidowicz. Na uroczystości nie 
mogło również zabraknąć przedstawicieli samorządu 
lokalnego będących członkami Celowego Związku 
Gmin CZG-12, przedstawicieli służb związanych 
z bezpieczeństwem (komisarz Arkadiusz Zieliński - 
z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji 
w Sulęcinie) i ochroną przeciwpożarową (mł. bryg. 
Waldemar Konieczny - Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie) wraz 
z przedstawicielami �rm realizujących w ostatnim 
czasie ważne inwestycje w CZG-12: z ramienia �r-
my Falubaz Polska S.A. S.K.A. realizującej moderni-
zację linii sortowniczej uczestniczył w spotkaniu 
Paweł Ziajka, zaś Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego BUDOMEX S.A., odpowiedzialne za 
budowę nowej kwatery składowiska odpadów in-
nych niż niebezpieczne i obojętne, reprezentował 
Prezes Zarządu - Janusz Zuza. Zaproszeni goście mieli 

możliwość zapoznania się z bliska z funkcjonowa-
niem nowej linii technologicznej: separatorów op-
topneumatycznych, separatora balistycznego oraz 
rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych. 
Podczas pokazu omówiono procesy przetwarzania 
odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz proces przygotowania 
opakowań do recyklingu. Przewodniczący Zarządu 
CZG-12 - Robert Paluch, zwrócił szczególną uwagę 
na rolę tej kosztowej inwestycji w osiąganiu coraz 
wyższych poziomów odzysku surowców wtórnych 
tj. tworzyw sztucznych, papieru i metali. Inwestycja 
też znacząco poprawiła warunki pracy osób sor-
tujących odpady w kabinach sortowniczych oraz 
pracowników hali. Kabiny zostały wyposażone 
w system wentylacji i klimatyzacji, natomiast na hali 
zamontowano system odpylający. Wartość całego 
projektu, którego elementem głównym była mo-
dernizacja linii sortowniczej, ale także rozbudowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Krzeszycach, wyniosła blisko 16 mln zł.



W piękną słoneczną niedzielę 8 maja br. ucznio-
wie Państwowe Szkoły Muzycznej I stopnia w Mię-
dzyrzeczu wykonali dwa koncerty pod wspólnym 
cyklem ”Wiosenne Inspiracje”. Pierwszy koncert odbył 
się na Międzyrzeckich Plantach, drugi w Sali Wi-
dowiskowej w Pszczewie. 

Na koncercie w Pszczewie słuchaczy powitał wójt 
Józef Piotrowski. Następnie dyrektor GOK - Dominik 
Fryza powiedział min: - Zaczyna się nowa świecka 
tradycja organizowania spotkań z muzyką. Niech to 
będą coroczne spotkania z uzdolnionymi muzycznie 
uczniami Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu.      .

Koncert na Plantach - w ubiegłym roku również 
się odbył - był ciekawy i urozmaicony. Miejsce wręcz 
wymarzone dla prezentacji muzycznych: bezpiecz-
ne, osłonięte od słońca drzewami, blisko znanej 
lodziarni. A więc sporo odpoczywających ludzi, wręcz 
całych rodzin, którzy w tym miejscu słuchali „pięknej 
muzyki w wykonaniu zdolnej młodzieży” - jak po-
wiedzieli mi słuchacze. Minusem jest spory ruch 
uliczny. Można by na przyszłość - na czas koncertu - 
chwilowo zamknąć te drogi. Nic dziwnego, że taki koncert po raz pierwszy 

w Pszczewie wywołał burzę oklasków. Dyrektor Szkoły 
Muzycznej w Międzyrzeczu Małgorzata Telega-
Nowakowska podziękowała uczniom i nauczycie-
lom zaangażowanym w to przedsięwzięcie: Agniesz-
ce Wendzie, Katarzynie Winkiewicz-Więcław, Alinie 
Plebanek, Ekaterinie Makouth, Darii Puciatej, Zuzan-
nie Lipskiej, Czesławowi Nowakowskiemu, Bartło-
miejowi Górskiemu i piszącemu te słowa. Zaprosiła 
na dni otwarte szkoły. Młodzi wykonawcy i ich 
nauczyciele w podziękowaniu dostali od orga-
nizatorów piękne kwiaty. 

Okazję do zaprezentowały się miały prawie wszys-
tkie klasy instrumentów muzycznych, na których 
odbywa się nauka w w/w szkole muzycznej. Wystąpi-
li uczniowie klas: skrzypiec - Liwia Gągała, która zagra-
ła „Taniec” - Krzysztofa Pendereckiego. Alicja Juralewicz 
zagrała znaną melodię „Panie Janie” w opracowaniu 
J. Garści i J. Staszica, Fletu porzecznego - Nikodem 
Nawrot wykonał Smoka Blaza Puchara i Rokatanz - 
W. Leo. Na saksofonie Ignacy Żak zagrał „Le Cardin du 
museum - Jakuba de Haana. Krzysztof Drzymała 
wykonał na klarnecie utwór pt. ”Mon premier solo de 
clarnette” - Jacquesa Barata. Grającym uczniom 

z konieczności pomagał tym razem akompania-
ment z taśmy. Adrianna Paech na wiolonczeli zagrała 
Hopaka. Julia Zaćmińska na gitarze zagrała „Walc 
południowoamerykański” - Tatiany Stachak, duet 
gitarowy: Maja Siwierska i Kacper Kaja zagrali 
prapremierową kompozycję ich nauczyciela i kom-
pozytora w jednej osobie Zdzisława Musiała za-
tytułowaną „Rock’n’roll z dawnych lat”. Kwartet akor-
deonowy pod dyrekcją Aliny Plebanek wykonał min. 
„Dla Elizy” - Ludwika van Beethovena, „Liber tango” 
Astara Piazzolli, i „Piratów z Karaibów”. Zespół per-
kusyjny pod kierunkiem jej nauczycielki Zuzanny 
Lipskiej w składzie: Maja Siwierska, Bartłomiej Pilh, 
Adam Szymakowski marszowo wykonał improwizac-
ję, którą zaaranżowała Z. Lipska.                   .

Koncert prowadziła Katarzyna Winkiewicz-Więcław. 
Uczniowie wykonali w/w program z Międzyrzecza, 
ale w zwiększonej obsadzie. Dodatkowo usłyszeliśmy 
na skrzypcach: Justynę Sztubę-Frąckowiak, która 
wykonała Małą Chinkę - J. Garści i J. Staszica, jej siostrę 
Sabinę Sztubę-Frąckowiak, która zagrała Koncert 
a-moll cz. I E. Iwana. Klaudia Nowacka na saksofo-

nie zagrała „Brutal saxophone” - Tomasa Dosa. Adam 
Szymakowski na ksylofonie zagrał Arię - Henry 
Purcela. Akompaniowała im na fortepianie Ekaterina 
Makouth. Zabrzmiała też premiera nowej kompo-
zycji Z.. Musiała pt. „Rock’n’roll z dawnych lat”. Wyko-
nał ją duet gitarowy M. Siwierska i K. Maja. Na 
fortepianie Lena Gągała wykonała „Bourre” h-moll 
F.E. Bacha i D. Kabalewskiego „Wesołą podróż”. Na 
�nał Zespół perkusyjny pod kierunkiem Zuzanny 
Lipskiej w składzie: Maja Siwierska, Bartłomiej Pilh, 
Adam Szymakowski wzmocniony sekcją saksofono-
wą w składzie: Maciej Puka, Kacper Wierzbicki, Kacper 
Majewski i fortepianem Dawid Nowak oraz perkusją 
- Adam Szymakowski wykonał improwizację „Funky-
town”, którą zaaranżowała Z. Lipska.

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał

Syn Karoliny i Tadeusza, 
ur. 7.05.2022. 

Zamieszkały w Pszczewie

Julia ur. 12.04.2022 r. 
Córka Darii i Przemysława. 
Zamieszkała w Kosieczynie

Tosia ur. 14.04.2022 r. 
Córka Magdaleny. 

Zamieszkała w Smogóryach

Nikoś ur. 17.04.2022 r. 
Syn Pauliny i Witolda. 

Zamieszkały w Przytocznej

Nadia ur. 18.04.2022 r. 
Córka Julianny i Grzegorza. 

Zamieszkała w Dębnie

Franciszek ur. 21.04.2022 r. 
Syn Emilii i Marcina.  

Zamieszkały w Gorzowie

Zuzia ur. 20.04.2022 r. 
Córka Weroniki i Przemysława. 

Zamieszkała w Murzynowie

Tymon ur. 24.04.2022 r. 
Syn Aleksandry i Tomasza. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Natan ur. 25. 04.2022 r. 
Syn  Ewy i Mateusza.

Zamieszkały w Murzynowie

Rozalia ur. 28.04.2022 r. 
Córka Aleksandry i Mariusza.

Zamieszkała w Gliniku

Ignaś ur. 6.05.2022 r. 
Syn Oliwii i Jakuba. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Jagoda ur. 7.05.2022 r. 
Córka Karoliny i Wojciecha. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu



K. Osos: Dziś proponujemy wsparcie w trzech obszarach. Po pierwsze, 20 
proc. podwyżki dla osób zatrudnionych w sferze budżetowej. Pracownicy 
sektora publicznego są filarem, bez którego nie będzie sprawnego państwa, 
dlatego w obliczu najwyższej od 20 lat inflacji oraz galopujących cen musimy 
zapewnić im adekwatne warunki pracy i płacy. Po drugie, zamrożenie rat 
kredytów na poziomie tych z grudnia 2021. Trzeba to powiedzieć wprost - 
prezes NBP oszukał Polaków, wielokrotnie zapewniając, że inflacja nie wzrośnie, 
a stopy procentowe nie będą zmieniane. Tymczasem przeciętna rata kredytu 
hipotecznego wzrosła o tysiąc złotych w stosunku do sierpnia 2021 roku i duża 
liczba kredytobiorców dzisiaj nie wie, jak wiązać koniec z końcem. Nasza 
propozycja pozwoli wielu rodzinom przetrwać ten trudny okres. Trzecim 
przygotowanym przez nas rozwiązaniem są obligacje antydrożyźniane. Wysoka 
inflacja „zjada” nasze oszczędności. Zwróćmy uwagę, że wynosi ona dziś prawie 
11 proc., a oprocentowanie lokat w bankach to zaledwie 2 proc. My 
proponujemy 2-letnie obligacje, których oprocentowanie będzie odpowiadało 
inflacji. Obligacje te, zwiększając skłonność do oszczędzania na uczciwych 
warunkach, przyczynią się do ustabilizowania procesów inflacyjnych. Oczywiście, 
nadal będziemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami, które wyjdą naprzeciw 
oczekiwaniom różnych grup społecznych. Jestem otwarta na propozycje 
Lubuszan, których reprezentuję w Sejmie RP - oni najlepiej wiedzą, jakich zmian 
potrzebują, a my będziemy starali się wdrażać w życie ich pomysły.

Dziękuję za rozmowę 

Co w takim razie proponuje Pla�orma Obywatelska, by polepszyć sytuację 
Polek i Polaków?

K. Osos: To prawda, rze-
czywistość dynamicznie 
się zmienia i Polacy mie-

rzą się dziś z licznymi wyzwaniami. Niestety, obserwując to, co dzieje się wokół 
nas, z przykrością stwierdzam, że obecny rząd nie przygotował nas na kryzysowe 
sytuacje i przez to borykamy się dziś z wieloma negatywnymi konsekwencjami. 
Kryzys pandemiczny kosztował życie ponad 100 tys. Polek i Polaków. Uderzył       
w przedsiębiorców i pracowników, wielu doprowadzając do bankructwa czy 
utraty źródła dochodów. Gdy zaczęliśmy powoli otrząsać się z tego okresu,            
z początkiem 2022 roku rządzący zafundowali nam zmianę systemu 
podatkowego w postaci Polskiego Ładu, która dla większości obywateli wiąże się 
z finansowymi stratami. Na to nakłada się sukcesywnie rosnąca inflacja, która 
dziś jest już dwucyfrowa. Niestety, dotychczasowa polityka rządu opierała się na 
działaniach proinflacyjnych. Nacisk na konsumpcję zamiast na inwestycje; 
„przejadanie” środków przeznaczonych na transformację energetyczną; 
nakładanie coraz nowszych podatków, danin i opłat, które zniechęcały 
przedsiębiorców i przekładały się na hamowanie rozwoju gospodarczego to tylko 
niektóre z nich. Efekt? W tym roku mieliśmy najdroższe święta wielkanocne od 

dwóch dekad. Wojna za wschodnią granicą tylko pogłębi istniejący już kryzys 
wywołany nieudolnymi rządami PiS-u.

 Pani Poseł, żyjemy               
w niełatwym czasie.  
Po dwóch latach pan-
demii  doświadcza-
my kolejnych kryzy-
sów. Jak postrzega  
Pani to, co dzieje się 
wokół nas?

Jak się ze mną skontaktować?
Biuro Poselskie w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15A/217, telefon: 796 912 000, e-mail: katarzyna.osos@sejm.pl



8 maja w Pszczewie odbyła się XXXVII Pszczewska Dwudziestka. Głównym organizatorem był 
miejscowy GOK, którego dyrektorem jest Dominik Fryza. Na starcie pojawiło się 88 zawodników 
(dominowali mężczyźni) z kraju i zagranicy, reprezentujących również kluby. Pszczewski półmaraton 
sądząc po numeracji imprezy ma swoje ugruntowane powodzenie.

W kat. Open Mężczyźni: 1 m-ce zdobył Andrzej Strażyński z UKCS Lublin (kat. M30, czas 0:33:42), 
2. Vitalii Kuznetsov z Charkowa (M20, 0:34:40), 3. Łukasz Hryciuk z Dębna (M30, 0:36:33).

W tym samym dniu odbył się IV Bieg Katarzyny na dystansie 5,6 km, w którym wystartowało 25 
zawodników płci obojga. Wśród zwycięzców kat. Open dominowali zawodnicy spoza województwa, ale 
wśród pań zawodniczki w rożnych kategoriach wiekowych z Pszczewa czy Borowego Młyna znalazły się 
na „pudle”.

Szczegółowe wyniki wszystkich biegów są na stronie: www.maratonczykpomiarczasu.pl

W kat. Open Kobiety: 1. Natalia Semenovich z Ukrainy (K20. (0:39:13), 2. Veronika Kalashnikova  
z Charkowa (K30, 0:44:32), 3. Barbara Pochranowicz (K40, 0:45:06).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy w różnych kategoriach – puchary, 
dyplomy i kwiaty, wręczone przez wójta gminy - Józefa Piotrowskiego i przewodniczącego RG – 
Romualda Takielun (podobnie jak zakończenie Biegu Katarzyny).

Odbyły się biegi na rożnych dystansach dla dzieci i młodzieży, chętnych było co nie miara, bo właśnie 
Bieg Katarzyny ma tą tradycję dla najmłodszych. A że i pogoda dopisała to i kibiców było wielu. 

Bieganie w Pszczewie

LM, fot. GOK Pszczew
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Po nabożeństwie pełnym Bożych cudów 
ruszyliśmy w dalszą drogę do stolicy. Rogatki 
miasta przekroczyliśmy dosyć szybko, ale przejazd 
do naszego hotelu zajął nam prawie dwie godziny. 
To była jazda w jednym, wielkim i bezustannie 
ciągnącym się korku. 

Dzień siódmy. Hymn narodowy Madagaskaru 
budzi nas o szóstej rano. Ruszamy z powrotem do 
Tany czyli stolicy. Oznacza to nie mniej niż jakieś 
cztery do pięciu godzin jazdy pokonując tylko sto 
kilkadziesiąt kilometrów. Po drodze usługujemy 
Bożym Słowem w jednym z kościołów.

Dzień ósmy. Dzisiaj odpoczywamy. Poszedłem 

sobie na ulicę na krótki spacer i kupić jakieś owoce. 
W hotelu zostawiłem telefon, grubsze pieniądze, 
dokumenty i powiedziałem Zygmuntowi, żeby się 
modlił bo wychodzę na zakupy. Wzbudzając 
niemałe zainteresowanie podszedłem do 
straganu. Do ręki wziąłem kiść przejrzałych 
bananów i pokazuje je sprzedawczyni, żeby 
powiedziała mi ile kosztują. Piękną malgaszczyzną 
wyrecytowała cenę .  W sumie mogła by 
powiedzieć cokolwiek i tak bym jej nie zrozumiał. 
Dałem jej 2000 Ariarów (około 2 złotych) a ona 
tylko kiwnęła głową na znak, że jest ok za "un 
kilogramme". Wiedząc, że tutaj trzeba się targować 
powtórz yłem  jej  z  zagranym  sztucznie 
niedowierzaniem "un kilogramme?"  dodając 
wyraźny znak zapytania. Brzmiało co najmniej tak 
wiarygodnie jakbym wiedział  co mówię. 
Westchnęła, obróciła się na pięcie i dodała jeszcze 
dwa banany. Hurra! Zwycięstwo! Utargowałem 
dwa banany w nieznanym mi języku! Co za 
mistrzostwo!

Na samym szczycie kolejnego wzniesienia tuż 
obok wielkiej jak duży budynek anteny satelitarnej 
stoi kościół, w którym dzisiaj będziemy usługiwać. 
Wchodzimy do środka a tam z jednej strony czeka 
na nas uginający się od pyszności stół a tuż obok 
ludzie klęczą modląc się przed nabożeństwem. 
Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji.

W międzyczasie spotkaliśmy się z właścicielką 
hotelu, w którym mieszkamy. Opowiedziała nam 
historię, która dała początek temu miejscu. Otóż 
kilka lat temu ni stąd ni zowąd zachorował jej syn. 
To była dziwna choroba. Z dnia na dzień było coraz 
gorzej. Przestał chodzić do szkoły, był agresywny i 
zachowywał się jakby był chory psychicznie. 
Żaden lekarz nie mógł znaleźć lekarstwa i sposobu 

leczenia. W końcu zdecydowali się poprosić 
Chrześcijan o modlitwę. Podczas modlitwy 
okazało się, że jest coś w rodzinie, co spowodowało 
tę chorobę. Okazało się, że tym czymś była 
przynależność męża do masonerii. Kiedy wyrzekł 
się tego i porzucił masonerię chłopak natychmiast 
został uzdrowiony. Nasza gospodyni prosząc Boga 
o sposób w jaki mogłaby się odwdzięczyć za ten 
wielki cud dostała jasne zrozumienie, żeby zacząć 
prowadzić chrześcijański dom spotkań z hotelem, 
restauracją i miejscem szkoleń zawodowych. Tak 
też zrobiła. To świadectwo niech będzie dla nas 
wielkim zbudowaniem i zachętą, że Bóg cudów 
jest żywy i realny a nie namalowany czy 
wyrzeźbiony. Niech Bóg Was czytających relację z 
pola misyjnego błogosławi.

Moja książka dotarła na Madagaskar z czegom 
jestem dumny. Nasi gospodarze znają już nowe 
polskie słowa: pies, do widzenia, cześć i kaczka. Nie 
znam klucza dlaczego te im podpasowały. 
Widocznie były łatwe do zapamiętania.

Dzień dziewiąty. Poranek budzi nas informacją 
o zakazie podróżowania z powodu cyklonu. 
Odwołano  nabożeństwa,  mieszk ańcom 
ograniczono poruszanie się po mieście. Siedzimy 
w hotelu i czekamy na rozwój sytuacji. Dopiero jak 
porównałem sobie wielkość cyklonu do obszaru, 
który zajmuje Polska to trochę się zafrasowałem. To 
jakby pod Kutnem (środek Polski) byłoby oko 
cyklonu, a on sam niszczyłby każdy centymetr 
Polski.

Budowa tego domu bożego zaczęła się 
zgodnie z wszelkimi przepisami i pozwoleniami, 
ale następnego dnia po wbiciu przysłowiowej 
pierwszej łopaty, władze miasta nakazały 
wstrzymanie prac. Swoją decyzję tłumaczono 
bliskością lotniska i wielkiej anteny. Zaczęto szukać 
dziury w całym, żeby tylko kościół nie powstał. 
Pastor modlił się i pytał Boga, czy aby na pewno 
ma wszystko wstrzymać? Bóg jasno potwierdził 
mu, że ma śmiało budować dalej a On z nimi sobie 
poradzi. Wielu ludzi było przeciwko naszemu 
gospodarzowi, ale on trwał dalej w Bożej obietnicy. 
I całe szczęście! Okazało się, że kościół powstał 
szybciej niż planowali a wszystkie osoby, które 
przeciwstawiały się budowie począwszy od 
radnych  przez  burmistrza  i  kończąc  na 
deputowanym do parlamentu przestali pełnić 
swoje funkcje. Tak kończy się przeciwstawianie się 
Bożej woli!

Sebastian Herzog



Ciekawym punktem zwiedzania była powozownia. Zbiory dalekie 
od kolekcji powozów w Łańcucie ale wielu z nas fotografowało się na 
ich tle. Osobiście zaskoczyła mnie lektyka, zapewne wykorzystywał ją 
ktoś z rodu.

Galeria malarstwa mieszcząca się w budynku z 1910 r. zawiera zbiory 
gromadzone przez czterdzieści lat przez Edwarda Raczyńskiego i zgodnie 
z jego wolą udostępnia dla zwiedzających około 250 z ponad 300 prac 
ocalałych z pierwotnego zbioru. Obejrzenie tego to prawdziwa uczta dla 
oczu. Obrazy m.in. Aleksandra Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, 
Leona Wyczółkowskiego czy Stanisława Wyspiańskiego są bezcenne. . 

Pałac w Rogalinie wybudował w latach 1770-76 Kazimierz 
Raczyński będący m.in. starostą generalnym Wielkopolski. Późno-
barokowy kompleks pomimo wojen przetrwał do dziś w pierwotnym 
kształcie wraz z ogrodem francuskim i dziś słynnymi na całą Polskę dę-
bami. W latach 1817-20 Edward Raczyński (wnuk Kazimierza) powięk-
szył założenie o park krajobrazowy i wybudował na jego skraju kościół  
pw. św. Marcelina. Ród Raczyńskich stale, w miarę swoich możliwości 
przebudowywał wewnątrz obiekt jak i postawił w 1910 r. budynek galerii. 
Po ostatniej wojnie od 1949 r. pałac stał się oddziałem Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Edward Bernard Raczyński w 1990 r. założył 
Fundację im. Raczyńskich w Poznaniu i przekazał jej pałac wraz z parkiem 
i Galerię Rogalińską. Uczynił to zgodnie z prawem do majątku ziemskiego.

Po pałacu oprowadzała nas przewodniczka ale niewiele mówiła 
bowiem korzystała z systemu audio. Pomieszczenia niewielkie ale 
ciekawie wyeksponowane wnętrza. Ciekawym była dawna barokowa sala 
jadalna przerobiona na neobarokową bibliotekę. Gabinet Londyński 
ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie, nieco mroczny imponował 
zbiorem orderów i medali. Obok niego galeria obrazów. I zaraz przykra 
niespodzianka. Nieczynny punkt informacyjny w pałacu, gdzie nie można 
było nic zakupić nt. obiektu z racji uszkodzenia kasy �skalnej. Nie tylko 
mu obeszliśmy się smakiem, podobnie inne wycieczki, w tym także w 
Niemiec. Wstyd! 

Klub Przyjaciół Pszczewa zorganizował 23 kwietnia wycieczkę do 
Rogalina w Wielkopolsce. Prezes stowarzyszenia Dominik Fryza przywitał 
wszystkich serdecznie w autobusie. Trasa została pokonana w miarę 
szybko, choć na wielu odcinkach drogi mimo soboty trwały prace 
remontowe i światła sygnalizacyjne tworzyły korki. O 11.tej rozpoczęliśmy 
zwiedzanie w dwóch grupach pałacu wraz z przyległymi budowlami.

Zwiedziliśmy Rogalin

Dokończenie na str.12



Oczywiście wyeksponowano również zagranicznych twórców.

W parku francuskim trudno nie zauważyć słynnych 
dębów szypułkowych nazywanych rogalińskimi, będącymi 
pomnikami przyrody. 30 lat wstecz dokonano ich inwen-
taryzacji. Z 1435 egzemplarzy wiele ma obwód większy niż 
2 m. Najsłynniejsze: Lech (6,33 m obwodu), Czech (7,35 m), 
Rus (9,15 m) i Edward (6,18 m). Nieco młodsze dęby z efek-
townie przyciętą koroną dodają swoistego blasku przy-
pałacowemu ogrodowi.

Dolna część kościoła pełni rolę mauzoleum rodu Ra-
czyńskich. Spoczywa w nim m.in. ciało hrabiego Edwarda 
Bernarda Raczyńskiego, który w latach 1979-1986 był 
prezydentem RP na uchodźstwie, a także jego córka Wanda 
Dembińska z mężem rotmistrzem Ryszardem Dembińskim. 
Spoczywa tam także Konstancja i Roger Raczyńscy oraz ser-
ce fundatora świątyni Edwarda Raczyńskiego. Naszym cyce-
ronem była przesympatyczna Maria Jackowska, emerytowana 
nauczycielka, która od wielu lat oprowadza tu zwiedzających.

Wspomniany kościół św. Marcelina wzniesiony na cześć 
Marcelego Lubomirskiego, kuzyna fundatora, poległego 
podczas oblężenia Sandomierza w 1807 r.  ma dwie 
kondygnacje. Górna pełniła funkcję kaplicy pałacowej i wy-
posażono ją w ołtarz z 1832 r wraz z antepedium projektu 
Franciszka Lanciego. Po lewej stronie znajduje się płasko-
rzeźba z marmuru z 1880 roku przedstawiająca Marię 
z Krasińskich Raczyńską, pierwszą żonę Edwarda Aleksandra, 
z dwojgiem dzieci.

W drodze powrotnej obiad w Mosinie w sympatycznej 
restauracji „Nad piwnicą” i powrót w słoneczny wieczór do 
domu.

Tekst i fot. L. Malinowski
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka 
połączone były z jubileuszem 30-lecia 
powołania Państwowej Straży Po-
żarnej. Oprócz strażaków, wzięli w nich 
udział m.in. zastępca komendanta 
wojewódzkiego PSP starszy brygadier 
Lesław Gliński, prezes lubuskiego 
oddziału ZOSP RP Edward Fedko, 
przedstawiciele służb mundurowych 
oraz samorządowcy z naszego powia-
tu - m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który kieruje strukturami straży ochot-
niczej w naszej gminie. 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej odbyły się obchody Dnia Strażaka. 
Gratulacje komendantowi złożył m.in. burmistrz 

Remigiusz Lorenz, który podziękował 
też strażakom za ich o�arną i nie-
bezpieczną służbę. 

- Dziękuję Wam za Wasze poświęcenie         

i profesjonalizm. Narażając swoje zdrowie, ratujecie 
życie i mienie o�ar pożarów, wypadków i innych 
tragicznych zdarzeń. Zawsze jesteście gotowi nieść 
pomoc innym, czym zasłużyliście sobie na uznanie 
przełożonych oraz na wdzięczność Mieszkańców - 
czytamy w liście gratulacyjnym, który burmistrz 
wręczył komendantowi powiatowemu.     .

Uroczystość odbyła się zgodnie ze strażackim 
ceremoniałem i w asyście pocztów sztandarowych. 
Jej pierwszą odsłoną było podniesienie �agi 
państwowej. Tradycyjny maszt zastąpił w tym 
przypadku strażacki wysięgnik z metalowym 
koszem, na którym biało-czerwona �aga po-
szybowała ku niebu przy płynących z głośników 
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Kolejnym 
akordem było wręczenie nagród, medali oraz 
awansów na wyższe stopnie.        .     .

W obchodach wzięły udział także maluchy 
z przedszkola nr 1 Pod Jarzębinką, które po 
zakończeniu o�cjalnej części z ogromnym en-
tuzjazmem i radością uczestniczyły w przy-
gotowanych przez strażaków zabawach i kon-
kursach.  

Burmistrz złożył gratulacje ko-
mendantowi powiatowemu PSP 
młodszemu brygadierowi Markowi 
Koperwasowi. Wręczył mu drobne 
upominki i podziękował strażakom 

za o�arną służbę. 

Gruntowa nawierzchnia ulic Cypriana K. Nor-
wida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskie-
go jest obecnie poszatkowana dziurami, które 
w dodatku po deszczach zamieniają się w ba-
jora błota. Jesienią przyszłego roku piesi przesta-
ną tam niszczyć swoje obuwie, a zmotoryzowani 
podwozia samochodów. Dzięki rządowej do
tacji drogi zostaną utwardzone, a następne 
pokryte asfaltowym dywanikiem. - Wzdłuż dróg 
wybudujemy też chodniki, lampy i wpusty kana-
lizacji deszczowej - dodaje Katarzyna Szad-
kowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju 
Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.

Burmistrz podkreśla, że to kolejna dotacja na 
budowę dróg w naszej gminie. Dzięki rządowym 
pieniądzom jesienią ub.r. rozpoczęła się budowa 
ul. Długiej, a przed kilkoma tygodniami dostaliś-
my unijną dotację na utwardzenie gminnej drogi 

w Żółwinie. - W tej kadencji wybudujemy co naj-
mniej dziewięć dróg. To rekord w historii gminy. Nie-
stety, w ciągu kilku lat nie nadrobimy wielolet-
nich zaległości. Mamy jeszcze wiele do zrobienia w tej 
kwestii, ale nie odpuszczamy i składamy nowe wnioski 
o dotacje na remonty kolejnych dróg - zapowiada R. 
Lorenz. 

O dotacji na utwardzenie trzech ulic w zachodniej 
części miasta regionalne media informowały już po-
nad miesiąc temu. Teraz mamy już pewność, że gmi-
na dostanie te pieniądze! Gwarancją jest umowa, 
podpisana w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 
przez wojewodę Władysława Dajczaka i burmistrza 
Remigiusza Lorenza. 

Podobne umowy podpisało z wojewodą kilkunastu 
innych samorządowców z naszego województwa. - 

Wojewoda złożył przy okazji życzenia wielkanocne 
mieszkańcom naszej gminy - dodaje R. Lorenz.

Mamy to! Burmistrz Remigiusz Lorenz i wojewo-
da Władysław Dajczak podpisali umowę na dotację 
na wybudowanie trzech ulic: Norwida, Konopnickiej 
i Malczewskiego. To kolejna inwestycja drogowa 
w naszej gminie. - Dostaliśmy na nią 2 mln. 466 tys. zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zaznacza sa-
morządowiec.

- Niebawem rozpoczniemy procedury związane 
z rozpoczęciem prac. Ich koszt oszacowaliśmy na 4 mln. 
111 tys. zł. Dotacja wynosi aż 60 proc. tej kwoty - za-
znacza burmistrz.

Jest umowa, będą nowe drogi

Umowę podpisali wojewoda Władysław Dajczak 
i burmistrz Remigiusz Lorenz.

Zajęcia prowadzone są z inicjatywy I. Buzarewcz. - 
Uznaliśmy, że to świetny pomysł, dlatego chętnie 
pomogliśmy w organizacji kursów. Przy okazji 
chciałbym podziękować stowarzyszeniom, instytuc-
jom i mieszkańcom, którzy pomagają uchodźcom z
 ogarniętej wojną Ukrainą - mówi burmistrz Remi-
giusz Lorenz. 

W środę, 27 kwietnia, jedna z grup wzięła udział 
w pierwszych zajęciach. Ufundowane przez 
burmistrza zeszyty i długopisy przekazała im Syl-
wia Najderek,  kierowniczka Wydziału Spraw 
Społecznych w Urzędzie Miejskim.         . 

Kursy nauki języka polskiego odbywają się w sal-
ce na pierwszym piętrze międzyrzeckiej książnicy. 
Zapisało się na nie ponad stu Ukraińców. - To świetny 
pomysł - komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

Zajęcia prowadzą Irena Buzarewicz i Anna 

Świder. - Naszymi pomocami dydaktycznymi są 
między innymi lokalne gazety  -  mówiła dziś 
A. Świder. 

W bibliotece rozpoczęły się kursy języka polskiego dla Ukraińców 

Kursy odbywają się w bibliotece na os. Centrum.Kursy odbywają się w bibliotece na os. Centrum.Kursy odbywają się w bibliotece na os. Centrum.

Burmistrz Remigiusz Lorenz podziękował strażakom

Burmistrz Remigiusz Lorenz składa gratulacje 
i podziękowania komendantowi powiatowemu 

mł. bryg. Markowi Koperwasowi. 

Przedstawiciele władz gminy i harcerze uczcili pamięć o�ar najokrutniejszej z wojen

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy 
uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć o�ar II WŚ.

W niedzielę, 8 maja, przed Pomnikiem 
Weteranów na Podzamczu odbyły się gminne 
obchody 77. rocznicy zakończenia II Wojny 
Światowej. 

Kwiaty przed pomnikiem złożyli przed-
stawiciele Hufca ZHP Międzyrzecz oraz władze 
miasta - burmistrz Remigiusz Lorenz, jego 
zastępca Tomasz Markiewicz oraz delegacja 
Rady Miejskiej - jej przewodnicząca Katarzyna 
Budych ,  wiceprzewodniczący  Andrzej 

Chmielewski oraz radni Maria Kijak i Grzegorz 
Skrzek.

- Te święto należy święcić, te święto należy upa-
miętniać. Należy wskazywać, że działania nazistow-
skie, faszyzm i rusizm, o którym teraz często jest mo-
wa, powinny być od nas jak najdalej. Wszyscy po-
winniśmy solidarnie walczyć przeciwko takim dzia-
łaniom - mówił R. Lorenz. 

Kwiaty przed Pomnikiem Weteranów złożyli Kwiaty przed Pomnikiem Weteranów złożyli 
m.in. przedstawiciele władz miejskich. m.in. przedstawiciele władz miejskich. 

Kwiaty przed Pomnikiem Weteranów złożyli 
m.in. przedstawiciele władz miejskich. 



Budowa powinna się rozpocząć w maju, natomiast jej �nał zaplanowano 
na jesień 2023 r. Gmina zapłaci wykonawcy 11 mln. 540 tys. zł. - Na reali-
zację tego zadania dostaliśmy aż 7 mln. 950 tys. zł z rządowego programu 
Polski Ład - podkreśla przy tym R. Lorenz.

Firma T. Niewiadomskiego wybuduje sieć wraz z kolektorami o łącznej 
długości około 8 km. - Sieć w Międzyrzeczu Wybudowanie przyłączymy 

do kanalizacji  miej-
skiej na wysokości uli-
cy Mieszka I. Wybu-
dowanych  zostanie 
także pięć przepom-
powni oraz około 250 
przyłączy - informuje 
Sylwester Suchowski, 
który kieruje Wydzia-
łem Realizacji Inwes-
tycji w międzyrzeckim 
magistracie.

Burmistrz podkreśla, że spółka T. Niewiadomskiego wygrała wcześniej prze-
targ na budowę kanalizacji w Kęszycy i kolektora tłocznego z tej wsi do oczysz-
czalni w Kęszycy Leśnej. Kolejnym etapem tej inwestycji ma być budowa sieci 
sanitarnej w Nietoperku i połączenie jej z Kęszycą.             .    .

- Następną gminną inwestycją związaną z ochroną środowiska naturalnego 
jest rozpoczęta już kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków - podkreśla 
burmistrz. - Nie zwalniamy tempa. Planujemy kolejne inwestycje, których celem jest 
rozbudowa infrastruktury, ale przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców.

Rozrastające się z każdym rokiem osiedle domków jednorodzin-
nych w Międzyrzeczu-Wybudowane znajduje się wprawdzie w grani-
cach administracyjnych sołectwa Kuźnik, ale graniczy bezpośrednio z mias-
tem i jest przysłowiową sypialnią Międzyrzecza. Jesienią przyszłego roku 
mieszkańcy zaczną tam likwidować przydomowe szamba. Gwarancją jest 
umowa na wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości, pod-
pisana dziś przez burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i przed-
siębiorcę Tomasza Niewiadomskiego, którego �rma wygrała przetarg na 
realizację tej ważnej dla gminy i mieszkańców inwestycji.        .

Burmistrz Remigiusz Lorenz i właściciel międzyrzeckiej �rmy budo-
walnej Tomasz Niewiadomski podpisali dziś umowę na budowę kana-
lizacji sanitarnej w Międzyrzeczu-Wybudowanie. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz podkreśla, że na realizację tej ważnej dla mieszkańców inwestycji 
gmina dostała prawie 8 mln. zł. rządowej dotacji.           .    .

Burmistrz odebrał statuetkę w sierpniu ub.r.Burmistrz odebrał statuetkę w sierpniu ub.r.Burmistrz odebrał statuetkę w sierpniu ub.r.

Sala jest kolejną inwestycją w ramach programu, którego celem jest rozbudowa infrastruk-
tury sportowej i oświatowej w naszym mieście i gminie. Pierwszym była przebudowa sta-
dionu, druga zaś utworzenie w Szkole Podstawowej nr 1 klas sportowych. Ze stołówki ko-
rzystać będą uczniowie dwóch szkół podstawowych - „jedynki” i „dwójki”, a także uczestnicy 
wydarzeń sportowych organizowanych na pobliskim stadionie.     .    .    .    .    .

Budowa sali sportowej z kuchnią i stołówką jest jedną z ponad 50 inwestycji, które rozpocz-
ną się lub zostaną zrealizowane w tym roku w naszej gminie. Inwestycja powoli zbliża się 
do półmetka. Przypominamy, że gmina zapłaci za nią 6 mln. zł, przy czym - jak podkreśla bur-
mistrz Remigiusz Lorenz - gmina dostała na nią 1 mln. 800 tys. zł rządowej dotacji.     .

Sala otwarta zostanie jesienią br. Powstaje w miejscu poniemieckiego baraku. Po 
jego wyburzeniu i stabilizacji gruntu, wybudowano fundamenty i wylno posadzkę, ostatnio 
zaś ustawiono stalowe �lary, na których zamontowany zostanie dach. Jak będzie wyglądać? 
Sami Czytelnicy oceńcie.

Burmistrz R. Lorenz zajął wtedy trzecie miej-

sce w województwie w kat. polityka, samor-
ządność i społeczność lokalna. „W Międzyrzeczu 
inwestycja ruszyła za inwestycją, a to chwalą sobie 
mieszkańcy. Burmistrz Remigiusz Lorenz skutecz-
nie pozyskuje rządowe i unijne dotacje, dzięki 
czemu gmina się zmienia, idzie naprzód” - czyta-
my w książce.

Wydawnictwo Polska Press Grupa  będące -
właścicielem regionalnego dziennika „Gazeta 
Lubuska”  wydało książkę Osobowość Roku -
2020. Podsumowano w niej przeprowadzony 
przez rokiem plebiscyt, w którym mieszkań-
cy regionu wybrali najbardziej popularnych 
artystów, działaczy społecznych, polityków i sa-
morządowców, naukowców i przedsiębiorców 
w poprzednim, czyli 2020 roku.     .    .

Wręczenie dyplomów i okolicznościowych 
statuetek odbyło się w sierpniu ub.r. w Folwarku 
Pszczew.

Przed Świętami Wielkiej Nocy mieszkańcy 
Kęszycy Leśnej spotkali się na wielkanocnym 
obiedzie. Rodzinnych i spokojnych świat Wiel-
kiej Nocy życzył im burmistrz Remigiusz Lorenz.

- Niech zbliżające się święta będą dla Was 
okresem wytchnienia, optymizmu i nadziei na 
lepsze jutro - mówił burmistrz             .

Pyszne, tradycyjne potrawy - m.in. żurek, bia-
łą kiełbasę z ćwikłą i chrzanem, jajka w majo-

nezie i słodkości - przygotowały panie 
z Kęszycy Leśnej. 

Spotkanie było też okazją do rozmów 
o bieżących i nadchodzących wyda-
rzeniach. M.in. budowie sali wiejskiej 
i przypadającej w przyszłym roku 30. 
rocznicy przejęcia sołectwa przez władze 
Międzyrzecza i rozpoczęcia zasiedlania 
byłych koszarowców przez cywilnych 
mieszkańców (Kęszyca Leśna powstała 
w latach 20. minionego wieku jako baza 
wojsk niemieckich, w latach 1945-1957 
stacjonowali w niej polscy żołnierze, a od 1957 
do1993 r. rosyjscy łącznościowcy).

Wielkanocne spotkanie obyło się w re-
mizie strażackiej w centrum Kęszycy Leśnej. 
Uczestników przywitał sołtys Andrzej Pasz-
kowski, który złożył im wielkanocne życzenia. 
Rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 
życzył im także burmistrz Remigiusz Lorenz. 

- Następne nasze spotkanie, mam nadzieję, 

odbędzie się już we wrześniu podczas otwarcia 
sali wiejskiej, która powstaje przy boisku Orlik - 
mówił R. Lorenz żegnając się z uczestnikami 
spotkania. 

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz Osobowością Roku 2020

Wielkanocne spotkanie w Kęszycy Leśnej 
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Międzyrzecz się zmienia

Sala jest jedną z ponad 50 inwestycji realizowanych 
w gminie Międzyrzecz 

Jest dotacja, będzie kanalizacja!

Umowę podpisali burmistrz Remigiusz Lorenz i właściciel 
�rmy budowlanej Tomasz Niewiadomski



Oprócz R. Lorenza i kibiców zawodników 
oklaskiwali z trybun liczni przedstawiciele władz 

miasta; zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg 
i Tomasz Markiewicz, radni, prezesi spółek ko-
munalnych, dyrektorzy szkół i gminnych insty-
tucji oraz liczni goście na czele z Tomaszem 
Rafalskim - doradcą ds. sportu wojewody 
Władysława Dajczaka.

W mistrzostwach wystartowało 84 biegaczy, 
a ich artystyczną oprawą były występy Tancerzy 
z Zespołu Tanecznego Trans i Studia Tańca GOLD. 
W kategorii U-23 na mecie pierwsi zameldowali 
się Adam Kołodziej z Wisły Sandomierz (29:33.08 
min.) i Julia Koralewska AZS-AWFiS Gdańsk 
(33:55.13 min.).

Ponad 80 zawodniczek i zawodników wy-
startowało w Mistrzostwach Polski w Biegu na 10 
000 metrów, które rozegrane zostały w sobotę, 23 
kwietnia, na bieżni międzyrzeckiego stadionu. 
W kategorii seniorów wygrali: Krystian Zalewski 
z UKD Barnin Goleniów (28:45.47 min) po raz 
czwarty z rzędu i Aleksandra Lisowska z AZS 
UWM Olsztyn (32:55.09 min).  Gratulacje i ży-
czenia kolejnych zwycięstw złożył im burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów ży-
czył �nalistom m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Podczas ceremonii otwarcia zaznaczał, że to trze-
cia impreza sportowa tej rangi w regionie i 
pierwsza w powojennej historii Międzyrzecza. 
Podziękował też władzom Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki za przyznanie naszemu miastu 
prawa do organizacji prestiżowej imprezy, a 
wcześniej wsparcie jego starań o dotację na 
kompleksowy remont stadionu. Za perfekcyjną 
organizację imprezy i jej oprawy podziękował 
dyrektorowi ośrodka sportu Grzegorzowi 
Rydzaniczowi, dyrektorkom Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Monice Szypszak i Szkoły Podstawowej 
nr 2,  Katarzynie Dymel. - Wielkie podzięko-
wania składam także przedstawicielom służb, 
instytucji i osobom, które wsparły nas podczas 
imprezy - mówił. 

Zawodnicy i goście zgodnie podkreślali, że 
stadion był bardzo dobrze przygotowany, a są-
ma impreza doskonale zorganizowana. Mówili 
o tym w swoich przemówieniach m.in. wicepre-
zes PZLA Zbigniew Polakowski, poseł i jed-
nocześnie przewodniczący Sejmowej Komisji ds. 
Sportu Bogusław Wontor i prezes lubuskich 
struktur PZLA Robert Paluch.- Zachwyciłem się 
tym obiektem. Rzadko się zdarza w Polsce stadion 
tak dobrze utrzymany - mówił Z. Polakowski. 

Mistrzostwa zapowiadało i potem rela-
cjonowało wiele mediów - prasa, radio, telewizja 
oraz liczne portale i strony internetowe. Bur-
mistrz zauważa, że to była ogromna i co równie 
ważne, darmowa promocja Międzyrzecza. - Za 
wykupienie podobnych reklam musielibyśmy za-
płacić dziesiątki tysięcy złotych. A tak kolejny 
pozytywny przekaz o wydarzeniu w naszym mieś-
cie poszedł w świat całkowicie za darmo - zaznaczał.

Zawodom towarzyszył Piknik z Mistrzami - 
występy artystyczne i zajęcia sportowo-rekre-
acyjne w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2. Dzieci, 
młodzież i dorośli rywalizowali w rozmaitych 
konkurencjach i doskonale się przy tym bawili. 
Po ich zakończeniu część uczestników przeszła 
na stadion kibicować biegaczom.             .

Burmistrz zaznacza, że mistrzostwa były po-
kłosiem realizowanej przez miasto strategii 
rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej i sporto-
wej. Jej pierwsza odsłoną była właśnie prze-
prowadzona przed kilkoma laty przebudowa 

stadionu, a kolejną jest budowana przy Szkole 
Podstawowej nr 1 sala sportowa z kuchnią 
i stołówką, z której korzystać będą także uczest-
nicy imprez sportowych organizowanych na 
stadionie. Następną będzie natomiast bieżnia 
z tworzywa sztucznego, która powstanie przy 
Szkole Podstawowej nr 3 (na realizację tego za-
dnia gmina dostała 100 tys. zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego).    .

- Dzięki porozumieniu z Lubuskim Związ-
kiem Lekkiej Atletyki będziemy organizować na 
stadionie kolejne imprezy lekkoatletyczne o ran-
dze ponadgminnej - zapowiada R. Lorenz.    .

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej trzech 
krwiodawców - Mirosław Filipkiewicz, Ryszard 
Wojniusz i radny miejski Zbigniew Smejlis - 
otrzymało honorowe odznaczenia Zasłużony 
dla Ochrony Zdrowia, przyznane im przez 
ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na 
wniosek burmistrza Remigiusza Lorenza. 

Uroczystość odbyła się w sali narad ratusza. 
W obecności radnych burmistrz Remigiusz 
Lorenz uhonorował prestiżowymi odzna-
czeniami trzech znanych w mieście i regionie 
krwiodawców - Mirosława Filipkiewicza, 
Ryszarda Wojniusza i Zbigniewa Smejlisa, 
natomiast przewodnicząca rady Katarzyna 
Budych  wręczyła im wiązanki kwiatów. 

 Burmistrz podziękował gościom za ich 

wieloletnią działalność w Polskim Czerwo-
nym Krzyżu i promowanie idei honorowego 
krwiodawstwa. Zaznaczał, że krew jest bez-
cennym lekiem, którego nie zastąpi żaden in-
ny specy�k. - Dzielicie się tym darem z pot-
rzebującym, ratując ich zdrowie i życie. Serdecznie 
Wam za to dziękuję w imieniu swoim i miesz-
kańców - mówił R. Lorenz.     .    .    .

W imieniu krwiodawców głos zabrał R. Woj-
niusz. Zaznaczał, że minister zdrowia Adam 
Niedzielski przyznał im honorowe odznaczenia 
na wniosek burmistrza Remigiusza Lorenza. - 
To nowe odznaczenia, przyznawane na wnio-
sek władz samorządowych, między innymi 
wójtów, burmistrzów i starostów. Dostaliśmy je 
jako pierwsi w powiecie - dodaje M. Filipkiewicz.

Krwiodawcy uhonorowani prestiżowymi odznaczeniami 
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Międzyrzecz był biegową stolicą Polski
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Bieżnia będzie miała sztuczną nawierzchnię. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że z no-
wych obiektów sportowych korzystać będą prze-
de wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, 
a także dzieci z pobliskiego przedszkola - Prace 
rozpoczną się w czerwcu, a ich �nał planujemy 
na jesień – zapowiada samorządowiec. - To ko-
lejna inwestycja, której celem jest rozbudowa in-
frastruktury sportowej w naszej gminie i poprawa 
jakości życia mieszkańców.                .

Koszt inwestycji oszacowano na 240 tys. zł, 
natomiast dotacja przyznana gminie wynosi 100 
tys. zł. - Otrzymaliśmy ją w ramach programu 
Lubuska Baza Sportowa - dodaje Katarzyna 
Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju 

Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.Przy Szkole Podstawowej nr 3 powstanie bież-
nia rekreacyjna i tor do skoków w dal. - Nowe 
obiekty powstaną dzięki dotacji przyznanej na-
szej gminie przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubuskiego - informuje burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 

Kolejna dotacja dla Gminy Międzyrzecz

Bieżna ze sztuczną nawierzchnią powstanie na boisku Bieżna ze sztuczną nawierzchnią powstanie na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 3. przy Szkole Podstawowej nr 3. 

Bieżna ze sztuczną nawierzchnią powstanie na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 3. 



Uroczystości rozpoczęła Msza św. w inten-
cji Ojczyzny, odprawiona w kościele pw. 
Św. Wojciecha przez proboszcza i jedno-
cześnie dziekana dekanatu pszczewskiego 
ks. Pawła Tokarczyka i kapelana mię-
dzyrzeckich żołnierzy ks. Płk. dra Marka 
Kwiecińskiego. Po nabożeństwie poczty 
sztandarowe, mieszkańcy i przedstawiciele 
władz w asyście orkiestry z Grochowa przeszli 
sprzed kościoła na plac przed Pomnikiem 
Państwa Polskiego, gdzie przywitała ich 
komendantka Hufca ZHP Agnieszka Maik. 

Obchody 231 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji zakończył koncert pieśni patrio-
tycznych i harcerskich w wykonaniu zu-
chów i harcerzy z Hufca Międzyrzecz ZHP. O znaczeniu i genezie uchwalonej 3 maja 

1791 r. konstytucji mówił burmistrz Remigiusz 
Lorenz. - Rocznica uchwalenia pierwszej w 
Europie i drugiej na świecie Konstytucji powin-
na dla nas wszystkich być świętem radości i 
dumy. Dumy z jej autorów, a także z naszych 
korzeni i naszego państwa. Dumy z bycia 
Polakami - mówił. 

Głównym punktem uroczystości było zło-
żenie kwiatów przed Pomnikiem Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. W imieniu władz gminy 
biało-czerwoną wiązankę złożył Remigiusz 
Lorenz wraz z zastępcą Tomaszem Markie-
wiczem i sekretarzem Łukaszem Rutą, a rady 
miejskiej jej przewodnicząca Katarzyna Bu-
dych, wiceprzewodniczący Andrzej Chmie-
lewski oraz radni: Maria Kijak, Małgorzata 
Cyraniak i Dawid Wiśniewski.           .

Przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa 
Polskiego odbyły się obchody 231. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - To jedna 
z najważniejszych dat w historii naszego pań-
stwa - zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Burmistrz podziękował mieszkańcom za 

udział w uroczystości, a harcerzom, orkiestrze 
oraz żołnierzom z Międzyrzecza i Skwierzyny 
za jej oprawę. Na koniec życzył wszystkim 
radosnego świętowania. 

Oprócz pocztów sztandarowych i delega-
cji urzędów, instytucji, szkół, stowarzyszeń, 
zakładów pracy, 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej oraz jednostek OSP 
w uroczystości wzięła udział wielu miesz-
kańców. M.in. 88-letnia Helena Bury. - Zaw-
sze uczestniczę w takich uroczystościach - 
mówiła. 

Święto dumy i radości: obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu
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Samorządowiec podkreśla, że ZOSP jest największym stowarzyszeniem 
działającym na terenach wiejskich. Strażacy nie tylko ratują życie i mienie 
o�ar wypadków drogowych, pożarów i innych tragicznych zdarzeń, ale bardzo 
aktywnie uczestniczą w życiu społecznym w swoich miejscowościach i rozmai-
tych wydarzeniach organizowanych w naszej gminie.                  .

W Zielonej Górze odbył się wojewódzki zjazd ZOSP RP. Jednym z delegatów 
był burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Międzyrzecz oraz zasiada w prezydium władz 
powiatowych ZOSP RP. 

- Serdecznie im za to dziękuję oraz zapewniam o swoim wsparciu dla jednos-
tek OSP. Przykładem niech będzie przyjęty przez Radę Miejską mój projekt odnowie-
nia strażackiej �oty. Każdego roku będziemy zabezpieczać w budżecie pieniądze 
na zakup nowego pojazdu i jeśli tylko dostaniemy dotację, tra� on do kolejnej jednos-
tki. Na początku ub.r. nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dostali ochotnicy z Bukowca, 
a w tym roku następny pojazd dotrze do Wyszanowa - zapowiada burmistrz. 

Burmistrz Remigiusz Lorenz
na zjeździe wojewódzkim OSP

Burmistrz Remigiusz Lorenz (trzeci od prawej) razem z zastępcą burmistrza Skwierzyny Wojciechem 
Kowalewskim i Komendantem Gminnym ZOS RP w gminie Międzyrzecz Dariuszem Surmą. 


