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Inwestor na Medal 2018 dla gminy Międzyrzecz
27 września burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak
uczestniczyli w uroczystej Gali
Budowniczych Polskiego Sportu, która odbyła się w Centrum
Olimpijskim Polskiego Komite-

tu Olimpijskiego w Warszawie.
W ramach XIX. edycji konkursu
Budowniczy Polskiego Sportu
2018, gminie Międzyrzecz przyznane zostało wyróżnienie Inwestor na Medal 2018 za zaangażowanie w rozwój struktury

sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem:
♦ budowy placu zabaw i siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie,
♦ remontu i przebudowy
Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu,

a tym samym za wspieranie
programu ,,Budujemy Sportową Polskę”.

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI
KORZYŚCI!
GAZ ZIEMNY:
ŹRÓDŁO WYGODY

• STR. 12

PO PROSTU ROBIMY SWOJE
ROZMOWA
Z BURMISTRZEM
REMIGIUSZEM LORENZEM

• STR. 14
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe
i koperty ze znaczkami:
polskie, rosyjskie
i niemieckie.
Tel. 609 110 831
Skup aut, motorów
i busów wszystkich marek
i roczników
Gotówka i formalności
od ręki
tel. 791 545 424

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841
PRACA opieka w Niemczech,
WYSOKIE zarobki – do
1650€, tel. 68 422 8111
Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j.
niem. komunikatywny, do
1500 euro na rękę, legalnie
od zaraz 535 340 311 lub 533
848 005 lub 730 340 005
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i
TIG. Praca w Niemczech przy
granicy (długoterminowa).
CV na e-mail:
biuro@stahlmont.eu,
Tel.: 607 515 155

Szał gwizdka
Kandydaci do władz samorządowych wystartowali i od razu
wpadki. Ponieważ Damy mają
pierwszeństwo zacznijmy od
chętnej na fotel burmistrza. Na
nieczynnej wieży wodociągowej
zawisł baner tejże kandydatki.
Już napisane słowa – Przyszły
burmistrz – rodzą skojarzenia, że
wygraną ma już załatwioną. Ten
lapsus to pikuś. Kandydatka zarejestrowała się pod dwuczłonowym nazwiskiem, co było łatwe
do sprawdzenia. Na banerze
widnieje pojedyncze nazwisko.
Zapomniała, czy próba wprowadzenia w błąd wyborców - zwana
potocznie oszustwem. Jeżeli na
tym etapie jest ewidentne kłamstwo, to jak będzie gdyby została
wybrana?
Ugrupowanie 3xM wydrukowało składaną ulotkę formatu
A4, Cztery strony czytania. Koszmar. Kilkanaście z obiecanych
spraw - nie jest możliwe do zrealizowania przez samorząd, kilka
jest już fazie realizacji, inne są
pobożnymi życzeniami z gatunku fantazji wyborczej, a nuż
ciemny lud to kupi. No bo jak
określić mrzonki o doprowadzeniu do powstania filii lub wydziału zamiejscowego wyższej uczelni w Międzyrzeczu. Oczywiście z
całą infrastrukturą. Materialną i
dydaktyczną. Całość treści tej
publikacji zwieńcza obietnica, że
ci których się wspólnie wybierze

z grona kandydatów ugrupowania 3xM – będą pilnować realizacji przedwyborczych zapowiedzi
przez NAJBLIŻSZE CZTERY LATA.
Wybieramy do samorządu na
PIĘĆ LAT. To co będą robić w
piątym, ostatnim roku kadencji?
Obijać (wiadomo czym) przysłowiowe gruchy czyli nic? A może
będą już w izolacji, niekoniecznie
w wyniku diagnozy lekarskiej.
Odpowiedzi jest wiele. Tyleż
samo co obietnic bez pokrycia.
Godne z resztą kandydata na
burmistrza z tego ugrupowania.
Słownik języka polskiego jest
zbyt ubogi, aby opisać sukcesy
tego kandydata. Wybitnego populisty i całuśnika rączek jak w
mieście o nim mawiają.
Plakaty zakrywają inne plakaty, nie tylko rywali. A to już jest
zwyczajnie świństwem. Zabezpieczane folią chroniącą przed
zerwaniem. Są montowane na
przyczepach. Ta która stała na
parkingu przed biblioteką w
Międzyrzeczu, od lat prosi się
pomalowania. Obskurny pojazd,
zabezpieczony kamieniami pod
kolami, godny kandydata na
burmistrza ugrupowania 3xM, bo
jego plakat tam był. Na wylocie
miasta w kierunku Poznania baner postawiono na nędznych
kołkach. Nie warto wspominać
kogo reklamował.
Kandydatów do powiatu z PiS
nie zarejestrowano. Na własne

życzenie zresztą. Nie dopełniono istotnych formalności, zgodnie z literą prawa. „Zawalił”
sztab wyborczy czy pełnomocnik? Dobra zmiana dała… nie
warto kończyć.
Kandydujący do rady powiatu i miasta licząc na nazwisko
własne, ojca, męża, lepsze lub
gorsze doświadczenie, czasami
samorządowe, czasami z przypadku na zasadzie parytetu,
czasami cholera wie po co.
Współczesna polityka, także
samorządowa, jest bezdenną
studnią cynizmu, próżności,
nieuczciwości, fałszu i kłamstwa.
Pełna przeinaczeń, uogólniania i
bezwzględnego
wymuszania
swojej racji. A to jest przyczynkiem do tego, że wszelkie debaty wydają się niemożliwe. Stąd
m.in. brak debaty w Międzyrzeczu, bo kandydaci na burmistrza

są merytorycznie słabi. Zapewne zaraz ktoś się wnerwi i zaprotestuje. Może, ale wiem co piszę
i oni wiedzą, że mam rację. Brak
debaty zarzucił portal
www.miedzyrzecz.biz i słusznie
Do miasta zawitał minister z
Dobrej Zmiany. Minister, który
niegdyś zasłynął z użalania się
na małe zarobki. Filozof z wykształcenia. Mówił to, co wcześnie i później przekazywał w
innych miastach województwa,
co rządowa, regionalna, telewizornia pokazała. Wyborcza mantra. Szał gwizdka jak się mawia.

3

Nr 10(54)2018 12 października 2018

POD PATRONATEM MEDIALNYM „PRZEKROJU LOKALNEGO”

XXII Olimpiada Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego
Odbyła się 28 września br. w hali widowiskowo-sportowej
MOSiW w Międzyrzeczu. Organizatorem byli: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warsztat Terapii Zajęciowej i Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Patronat Honorowy objął
Wojewoda Lubuski.

Na parkiet wolontariusze
wprowadzili kolejno startujące
zespoły z: Ośrodek Dreibrück
(Niemcy), WTZ Chwalęcice,
WTZ Gubin, WTZ Grodzisk
Wlkp., WTZ Kamień Wielki,

WTZ Krosno Odrzańskie, WTZ
Nowa Sól, WTZ Strzelce Krajeńskie, WTZ Sulęcin, WTZ,
Świebodzin, WTZ Wiechlice,
WZT Przystań Zielona Góra,
WTZ Tęcza Zielona Góra, WTZ

Winnica Zielona Góra, WTZ Żabice, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Skwierzyna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Międzyrzecz, Środowiskowy Dom
Samopomocy Gorzów Wlkp.,
Środowiskowy Dom Samopomocy Międzyrzecz, Środowiskowy Dom Samopomocy Pszczew,
Dom Pomocy Społecznej Szarocin i WTZ Międzyrzecz.
Licznie przybyłych gości serdecznie przywitała Anna Kwiecińska, dyrektor międzyrzeckiego DPS. Z kolei Beata Romanowska, kierownik WTZ w Międzyrzeczu omówiła techniczne
sprawy związane z mającymi
rozegrać się konkurencjami.
Burmistrz Międzyrzecza – Remigiusz Lorenz – otworzył imprezę, chwilę po wystąpieniu sympatycznej Zofii Plewy, członka
Zarządu Rady Powiatu. Hejnał

miasta, zgodnie z tradycją
został odegrany. Rotę Olimpijską odczytał Marcin Mazurkiewicz.
Program artystyczny przygotowali gospodarze imprezy. Dekoracje hali były związane z morzem, więc i piosenki i

stroje wykonawców do tego
nawiązywały. Zespół wokalny
przygotowała Maja Rizbicka.
Gdy umilkły oklaski zespoły
przemieściły się na doskonale
przygotowane
stanowiska.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Sędziowie, którym przewodniczył Włodzimierz Szopiński,
objaśniali zasady konkursów i
odpowiadali na pytania startujących.
Konkurencje konkursowe i
rzeczy do wykonania: gastronomia (zrobienie dekoracyjnej
sałatki), bukieciarstwo i dekoracja wnętrz (wykonanie witraża z akcentem morskim), plastyka (wykonanie rysunku o
tematyce morskiej), stolarstwo
(wykonanie ramki), ceramika
(rzeźba figurki ryby), krawiectwo (uszycie kołnierza marynarskiego).
Zawodnicy z wielka pasją
tworzyli swoje dzieła, pozostali
dopingowali. Opiekunowie i
zaproszeni goście w różnych
konfiguracjach
prowadzili

rozmowy pry kawie i słodkościach.
Trudno nie wymienić Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazał środki
finansowe poprzez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Zielonej Górze. Udział finansowy miał Powiat Międzyrzecki,
Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem – koło w Międzyrzeczu, WTZ I DPS w Międzyrzeczu oraz uczestnicy olimpiady.
W tym przedsięwzięciu,
wielki z uwagi na logistykę swój
wkład mieli: Gmina Międzyrzecz, SP-6 i SP-1 w Międzyrzeczu, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Międzyrzeczu,
Sołectwo w Bukowcu, Ośrodek
Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu, Areszt Śledczy w
Międzyrzeczu i 17 WBZ.
Sponsorami
prywatnymi
byli: Centrum Turystyczne „Duet” Jacek i Beata Bełz, TOMBUD
Paweł Jeziorski, DJ Sp. z o.o.
Budownictwo
Krzywotulski,
Salon Medyczny Activ Bogusław
Głaz, Ewa Chwirot, firma EWE.
Przed ogłoszeniem wyników odbył się pokaz zespołu

TRANS i układu tanecznego
Grzegorza Nowakowskiego z
WTZ w Międzyrzeczu. Była
muzyka i pląsy niemalże
wszystkich na parkiecie.
Ponownie zespoły ustawiły
się na parkiecie i po odczytaniu wyników upominki dla
wszystkich zostały wręczone.
Zwycięzcom wręczono nagrody i puchary. Najlepszymi
okazali się: w ceramice – Marcin Stefański (WTZ Strzelce
Krajeńskie); krawiectwo – Paweł Dzierniejko (WTZ Sulęcin); stolarstwo – Zenon Łukaszewski (ŚDS Gorzów Wlkp.);
plastyka - Angelika Kosińska
(POW Skwierzyna); gastronomia – Mieczysław Slachciński
(WZT Kamień Pomorski): bukieciarstwo i dekoracja wnętrz
– Teresa Piwońska (DPS Szarocin). Prace najlepszych były
starannie wyeksponowane.
W kategorii zespołowej
nagrody i puchary otrzymali:
ŚDS Gorzów Wlkp. – wyróżnienie, WTZ Międzyrzecz – III
miejsce, WTZ Sulęcin – II miejsce, WTZ Strzelce Krajeńskie
– I miejsce i dodatkowo Puchar Przechodni Wojewody
Lubuskiego.
TEKST I FOT. LECH MALINOWSKI
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Emigranci na rzecz niepodległości Polski
11 września, w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej odbył się wykład dra Teofila Lachowicza pt. „Wychodźstwo polskie w Ameryce na rzecz niepodległości Polski w latach 1914–1920”. Słowo powiązane z multimedialną prezentacją było wspaniałym przekazem. Wykład był uzupełnieniem nieco wcześniejszego wystąpienia dr Anity
Maksymowicz (pisaliśmy o tym na naszych łamach) pt. „W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek
– obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake (1917-1919)”, połączonego z wernisażem wystawy.

Gość z USA, jest redaktorem czasopisma
„Weteran” i co najważniejsze – opiekunem archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w
Ameryce. To daje mu ogromną wiedzę, z którą po-

Rekordowe nakłady na inwestycje drogowe w powiecie wynoszące
ponad 20 000 000,00 zł. Efekt wykonanych prac to:
– przebudowana droga prowadzącej
od Międzyrzecza do wsi Święty Wojciech oraz we wsi wraz z wybudowanymi od podstaw chodnikami;
– przebudowana ul. Libelta i ul. Winnica w Międzyrzeczu wraz z wykonanymi nowymi chodnikami;
– przebudowane drogi we wsiach
Murzynowo, Panowice, Silna oraz
Sarcz wraz z wybudowanymi od podstaw chodnikami;
– w październiku zakończy się przebudowa drogi w Lubikowie oraz drogi
prowadzącej do jeziora Lubikowskiego
wraz z budową nowych chodników;
– zbudowane dwa nowe mosty na
rzece Obrze przed wjazdem do Bledzewa;
– zbudowany nowy most na rzece
Paklicy w miejscowości Skoki;
– dodatkowo w rożnych miejscowo-

trafi się dzielić, także w formie
publikacji książkowych.
Jego i przybyłych licznie
zainteresowanych
powitał
Andrzej Kirmiel -dyrektor
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.
Zdjęcia ;polskich grup
„Sokolich”, w różnych okresach czasu, aż do momentu
powstania obozu na granicy
USA-Kanada, szkolących polskich ochotników – pozwalają
nie tylko poznać mało, nawet
bardzo mało, znaną historię
wkładu polskich emigrantów
w uzyskanie niepodległości.
To dotyczy obu wymienionych
wykładów jak i wystawy.
Rzeczy nie poruszane za
PRL, teraz są odkrywane. Politycy gloryfikują legendarne Legiony Marszałka w uzyskaniu
niepodległości, zapominając
właśnie o armii zza Wielkiej
Wody, która we Francji przeistoczyła się w Błękitną Armię
gen. Hallera. Armię. Która była
znacznie więcej liczebnie od
rzeczonych legionów jak i lepiej wyszkolona i wyposażona.
Manipulacja walką o niepodległość na rzecz legendy Marszałka jest aż nadto widoczna

wszędzie. Łącznie z wojskiem. Wstyd,
ze dla partykularnych interesów, z
cynizmem pomija się lub marginalizuje zarówno wkład Amerykańskiej Polonii jak i Błękitnej Armii w uzyskaniu
niepodległości.
Cichymi bohaterkami były polskie
sanitariuszki. Także ci, którzy pierwsi
polegli za Ojczyznę. Nie łatwa była
droga do kraju, a i ten nie był godny
potem nagrodzić walczących emi-

Sukcesy mijającej kadencji
działaczy PSL w powiecie międzyrzeckim
ściach powiatu przebudowano lub
wybudowano nowe chodniki w łącznej ilości wynoszącej 17 480 m2.
Pozyskanie ze środków Unii Europejskiej ponad 10 000 000,00 zł
na rozwój powiatowej edukacji:
– na termomodernizację budynków
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Międzyrzeczu 3 222
884,22 zł (trwa przetarg na wybór wykonawcy prac);
– 7 075 898,32 zł na modernizację
szkolnictwa zawodowego w zakresie:
doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, na organizację dodatkowych
zajęć specjalistycznych oraz kursów i
szkoleń dla uczniów, na organizację
płatnych staży i praktyk uczniów w
przedsiębiorstwach.

Wzrost nakładów na powiatową
infrastrukturę społeczną:
– w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.
inwestycje w zakupy nowego sprzętu
oraz prace remontowe wyniosły łącznie około 2 800 000,00 zł;
– na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu wybudowano lokalną
oczyszczalnię ścieków co pozwoli zaoszczędzić rocznie około 175 000,00 zł
wydatkowanych do tej pory na wywóz i
utylizację płynnych nieczystości.
Ogromnym sukcesem jest podpisanie umowy na współprowadzenie
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im.
Alfa Kowalskiego przez Powiat Międzyrzecki oraz Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W tym
roku ministerstwo przekazało na

grantów. Pomnik Czynu Zbrojnego
Polonii Amerykańskiej odsłonięto
dopiero w Warszawie w 1998 r. Wstydziła się II RP za walczących emigrantów? Nie, podłożem był konflikt personalny Marszałka z dowódcą Błękitnej Armii. I to również podczas interesującej dyskusji zostało omówione.
L. MALINOWSKI,
FOT. M. NATOŃSKI

utrzymanie muzeum 500 000,00 zł a
od przyszłego roku przez kolejne 10
lat będzie przekazywać każdego roku
1 000 000,00 zł.
Planowane inwestycje w Powiecie
Międzyrzeckim w kolejnej kadencji:
– remont drogi ul. Chopina w Międzyrzeczu oraz przebudowa drogi Brójce
– Stary Dwór;
– budowa obwodnicy Trzciela;
– remont mostu na rzece Obrze w
Żółwinie;
– budowa Domu Dziecka w Skwierzynie;
– termomodernizacja Domu Pomocy
Społecznej Nr 38 w Rokitnie;
– remont i modernizacja warsztatów
szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu;
– rozbudowa oraz wyposażenie w
nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.
w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
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I Rodzinny Rowerowy Rajd
na Bunkry

W sobotę 29 września spora grupa pasjonatów dwóch
kółek wzięła udział w sympatycznym rodzinnym rajdzie
rowerowym. Jechaliśmy dla
Wojtusia. Słoneczna aura nam
dopisała, humory i zapał też.
Trasa rajdu obejmowała: Międzyrzecz, Kursko, Nietoperek,
MRU Pniewo. Na zbiórkę
uczestników
wyznaczono
miejsce koło Pływalni Miejskiej
w Międzyrzeczu. Zamiast tradycyjnego wpisowego tego
dnia odbyła się zbiórka pieniędzy dla Wojtusia. „Każdy wrzuca z ducha, by zapełniła się
pucha!”. Pod taką maksymą
oficjalnie rozpoczął się rajd.
Wyruszyliśmy trasą przez
Święty Wojciech do Kurska.
Dodam, że niekiedy były
uciążliwe fragmenty leśnych
duktów. Wszyscy daliśmy radę.
Przyznam, że w Kursku po raz

pierwszy miałem możliwość
oglądać ruchomy most. Nadal
to cudo techniki zbudowane
w 1936 roku robi wrażenie.
Mostem opiekuje się grupa
pasjonatów związanych z MRU
w Pniewie. Dalsza część trasy
do Nietoperka w asyście policyjnego radiowozu przebiegła
sprawnie. Tutaj kolejna niespodzianka.
Wąskotorowa
ogrodowa kolejka zbudowana
przez pasjonata Jerzego Jóźwiaka. Mieliśmy prawdziwa
przyjemność przejechania się
tym środkiem lokomocji. Odpocząwszy nieco ruszyliśmy
jeszcze na strzelnicę. Za dodatkową opłatą można było
sprawdzić swoje umiejętności
strzeleckie. Strzeliłem 10 razy,
a otworów w tarczy było….
12! Cud nie cud!? Ostatnim
celem było MRU Pniewo. Po
przybyciu na miejsce obowiąz-

kowe zdjęcie na czołgu T34
musiało być. Tutaj też czekała
na nas smaczna grochówka.
Apetyty wszystkim dopisywały. Nawet byli tacy, którzy nie
specjalnie przepadali za tym
daniem. Ale po skuszeniu się
gorąca strawą szybko zmienili
zdanie. Zwiedzanie bunkrów
trasą turystyczną i słuchanie
opowieści przewodnika były
ciekawe. Można było zobaczyć
na własne oczy śpiące nietoperze. Powrót historycznym i
sprawnym transporterem BTR
po nieco trzęsącej drodze był
atrakcyjny. Popisowy zakręt
po którym wzbił się ogon kurzu tez był efektem zamierzonym i niecodziennym przeżyciem. Wracaliśmy do Międzyrzecza z tego rajdu może nieco zmęczeni, ale szczęśliwi.
Najmłodszy uczestnik wycieczki miał 5,5. roku. Mały Wojtuś
dawał sobie radę. Wprawiony
z rodzicami w jeździe rowerem
nie zawiódł i był być może
przykładem dla innych. Jeden
z uczestników przyjechał rowerem z Przytocznej.
W sumie bardzo udany
rodzinny rajd, pełen niespodzianek, przygód i słonecznej
aury wspólnie uznaliśmy za
„super udany”. Na trasach towarzyszyły nam liczne media.
Organizatorem eskapady byli:
MRU w Pniewie i MOSiR w
Międzyrzeczu.
Z rowerowym pozdrowieniem
ZDZISŁAW MUSIAŁ

Podziękowanie
Miłuj Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego - takie motto przyświecało tegorocznej kolonii zorganizowanej przez kościół Babtystów 5N z Poznania.
Rok temu zaczęło się od zbiórki przeprowadzonej pomiędzy
znajomymi a w tym roku dzięki pomocy Fundacji Chrześcijanie
mogliśmy zorganizować zbiórkę publiczną aby wysłać dzieci z
gminy Międzyrzecz na kolonie chrześcijańskie do Merylina.
Dzieci uczestniczyły w różnorodnych atrakcjach przygotowanych
przez organizatorów. Były kajaki, warsztaty rękodzieła, nauka
angielskiego, zajęcia biblijne, paintball, scrapbooking, gospel... i
wiele, wiele innych rzeczy. Dziesięć dni pełnych różnorodnych
zabaw i atrakcji.
Stało się to dzięki ofiarności mieszkańców Międzyrzecza i
Zielonej Góry. Fundacja Chrześcijanie pragnie z całego serca
podziękować darczyńcom, osobom prywatnym, firmom i instytucjom oraz wszystkim innym uczestnikom zbiórki, którzy swoją
bezinteresowną pomocą, poświęceniem czasu i energii przyczynili
się do zebrania pieniędzy wystarczających na wysłanie dzieci na
kolonie. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy 3920 zł.
Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.
Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, modlitwę, wsparcie, szczodry gest, okazane
serce i wrażliwość. Doceniamy każdy każdą złotówkę i każde
dobre słowo.
Wierzymy, że dobro, które okazaliście, wróci do Was ze
zdwojoną siłą.
Oprac. Red.
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III Lubuska
Sesja Numizmatyczna
Tym razem odbyła się 8 września w Żarach w tamtejszym Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Przybyłych, w tym także międzyrzeczan, przywitał Adam
Wojtkowiak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Zielonej Górze. Przedstawił m.in.
Przemysława Ziembę, prezesa Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie. Tenże na sesję przyjechał ze swym zastępcą.

Zanim wygłoszono referaty kilka
ciepłych słów o lubuskich numizmatykach powiedział prezes Ziemba. On
również wręczył podziękowania za
współpracę z PTN. Która przyczynia się
do promocji i rozwoju numizmatyki
oraz popularyzacji idei ochrony zabyt-

„Znalezisko monet z Drezdenka” – Adam Wojtkowiak, „Pieniądze żagańskiej
firmy Mosses Löw Beer” – Wiesław
Chłopek.
Wśród obecnych na sali była Danuta Madej – burmistrz Żar oraz kilkunastu kolekcjonerów z zachodniej Polski.

ków numizmatycznych. Otrzymał je,
nieco zaskoczony, nasz redakcyjny kolega dr Lech Malinowski. Faktem jest,
że publikuje wiele, a i zbiory monet i
medali ma wcale nie małe.
Wygłoszono referaty: „Wstępna
analiza depozytu monet i ozdób średniowiecznych z Biedrzychowic Dolnych” – Marlena Magda-Nawrocka,
„Skarby średniowieczne z terenu kasztelanii lubuskiej” – Paweł Kazimierczak, „Grosz drezdenecki – nowe spojrzenie” – Cezary
Chełchowski,

Na miejscu po muzealnych zbiorach
przybyłych oprowadzał Jacek Jakubiak , dyrektor placówki. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się duża kolekcja żarskiej porcelany, słynnej do 1945
r. oraz miejscowe sorawiana (Sorau –
przedwojenna nazwa Żar) jak i eksponaty byłego browaru, jednostek wojskowych rozwiązanego garnizony czy
rzeczy związane z wydobyciem węgla
brunatnego w pobliskich kopalniach,
dziś również nie istniejących.
(red)
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I Turniej Piłki Siatkowej
Służb Mundurowych
Powiatu Międzyrzeckiego

Opieka nad zabytkami

14 września, na Hali SportowoWidowiskowej MOSiW w Międzyrzeczu
odbył się tytułowy turniej o Puchar Burmistrza. Na starcie stanęło 5 zespołów
(niestety, ku rozczarowaniu organizatora, a był nim Areszt śledczy w Międzyrzeczu, nie pojawiła się drużyna miejscowego Nadleśnictwa) reprezentujących: 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną, Areszt Śledczy, Komendę
Powiatową Policji (w zespole grały
dwie funkcjonariuszki i doskonale silnie
serwujący zastępcę komendanta powiatowego nadkom. Sławomira Gorącego), Komendę Powiatową PSP oraz
OSP.
Przybyłych przywitał płk Arkadiusz
Tomczak – dyrektor Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu. Kilka ciepłych słów
padło z ust Remigiusza Lorenza – burmistrza miasta. Turniej został otwarty i
mecze rozgrywano na dwóch boiskach.
Rywalizacja była zacięta. Sędziowie
rzetelnie czynili swą powinność. Drużyny wystąpiły w strojach.

Starosta Międzyrzecki został uhonorowany za wieloletnie wspieranie wydarzeń i wydawnictw związanych z
popularyzacją zabytków powiatu międzyrzeckiego. Wicestarosta został uhonorowany za wieloletnie aktywne
wspomaganie właścicieli zabytków na
terenie Gminy Międzyrzecz w staraniach o pozyskanie środków na finansowanie prac przy zabytkach, społeczNa trybunach byli m.in.: ppłk Wojciech Luzak i st. chor. Maciej Lisiewicz
(17 WBZ), st. bryg. Marek Harkot –
Komendant Powiatowy PSP, mł. bryg.
Dariusz Surma – Komendant Gminny
OSP, Jerzy Pawliszak – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Międzyrzecz, mł. insp.
Paweł Rynkiewicz – Komendant Powiatowy Policji, ks. Michał Łobaza SAC,
asp. Justyna Łętowska – rzecznik prasowy KPP z liczną grupą kibiców. Nie
zabrakło również młodzieży szkolnej z
SP-6. Nad całością przebiegu turnieju,
także logistyką, czuwał por, Jacek
Ćwiertnia – rzecznik prasowy AŚ.
Puchar burmistrza zdobył zespół z !&
WBZ, drugie miejsce i puchar zdobyli
zawodnicy z AŚ, trzecie miejsce na pudle i również puchar przypadł policjantom. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został szer. Maciej Gajek z 17 WBZ,
otrzymał
pamiątkową
statuetkę.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe ryngrafy.
Szkoda, że nie uhonorowano drużyny z KPP za grę fair play. Formuła turnieju obejmowała powiat, może do
wojskowych ze Skwierzyny informacja
nie dotarła, mam na myśli Polaków i
Amerykanów. Ponieważ była to pierwsza edycja tej wspanialej imprezy sportowej (gratulacje dla pomysłodawców i
organizatora!), zapewne wiele spraw
zostanie dopracowanych, łącznie z
wcześniejszym nagłośnieniem w lokalnych mediach.
LECH MALINOWSKI

21 września podczas WOJEWÓDZKICH OBCHODÓW
EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA w Bytomiu Odrzańskim, cztery osoby zostały wyróżnione odznaką „Za
Opiekę nad Zabytkami”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W gronie odznaczonych osób byli: Starosta Powiatu Międzyrzeckiego
Grzegorz Gabryelski oraz Wicestarosta Rafał Mikuła.

nie opracowując wnioski oraz rozliczając dotacje, które dzięki niemu udało
się pozyskać z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, samorządu
woj. lubuskiego oraz Unii Europejskiej.
W ten sposób m.in. wsparte zostały
remonty kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i kościoła p.w. św. Wojciecha w
Międzyrzeczu oraz kościoła p.w. św.
Bartłomieja w Kalsku.
(LM, fot. EJ)

Nr 10(54)2018 12 października 2018

11

12

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI

Inauguracja nowego roku
akademickiego 2018/2019
Międzyrzeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
1 października burmistrz Remigiusz
Lorenz wraz z przewodniczącą Rady
Miejskiej Marią Kijak uczestniczyli w
inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W sali kinowej
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury stu-

denci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zaśpiewali ,,Gaudeamus igitur..." i nowy
rok akademicki można uznać za rozpoczęty. Życzymy wytrwałości oraz przyjemności wszystkim studentom podczas zajęć przez cały akademicki rok.
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Po prostu robimy swoje

Miejsce to będzie centrum życia kulturalnego, w tym zespołów folklorystycznych i młodzieżowych.

O największych sukcesach ostatnich czterech lat, ale przede wszystkim o wyzwaniach i planach na kolejną kadencję rozmawiamy z burmistrzem Międzyrzecza
Remigiuszem Lorenzem.

PL: Czy planuje pan jakoś wzmocnić działalność pozarządową w gminie Międzyrzecz?
RL: Wiem jak ważne jest wsparcie dla
organizacji pozarządowych, stąd mój
pomysł utworzenia Centrum Organizacji
Pozarządowych. Tutaj kluby i stowarzyszenia będą na równych zasadach zwolnione od obowiązku uiszczania bieżących opłat: czynszu, energii. Aktywnym
ludziom należy podawać rękę.

i wsparcie mnie w podjętych działaniach. Warto zaznaczyć, że bardzo dużo
środków zewnętrznych pozyskaliśmy
na doposażenie naszych szkół, gdzie
oprócz ławek, krzeseł i mebli zakupiono
tablice interaktywne i zabawki dla
przedszkolaków.
Kolejną inwestycją w edukację po
budowie przedszkola, będzie powstanie
żłobka - jak się okazuje, niewystarczająca ilość miejsc w żłobkach jest dużym
problemem pracujących rodziców. Planuję również budowę nowoczesnej
stołówki, z której będą korzystali nie
tylko uczniowie SP1 i SP2, ale również
sportowcy biorący udział w organizowanych na Stadionie Miejskim zawodach
rangi wojewódzkiej i krajowej.

PL: A jakie ma pan plany w kwestii
rozwijania sportu w gminie?

Przekrój Lokalny: Po czterech
latach na stanowisku burmistrza
Międzyrzecza zdecydował pan, żeby
ubiegać się o tę funkcję kolejny raz.
Co jeszcze chciałby pan zrobić w
gminie Międzyrzecz w kolejnych
latach?
Remigiusz Lorenz: Mój program
wyborczy na kolejną kadencję skupia
się wokół pięciu najważniejszych obszarów: infrastruktura, edukacja, sport i
rekreacja, gospodarka, społeczeństwo i
kultura. Największym wyzwaniem, ale i
pilną potrzebą dla mieszkańców jest
budowa wschodniej obwodnicy miasta
i mostu, jak również zakończenie procesu kanalizacji naszej gminy. W tej
kadencji wykonana została sieć z Kalska do Żółwina, dzięki czemu mieszkańcy tego sołectwa nie są zagrożeni –
ze względu na zły stan techniczny ówczesnej oczyszczalni, brakiem odbioru
nieczystości. W chwili obecnej trwa
budowa oczyszczalni w Kęszycy Leśnej,
która docelowo zdolna będzie przyjąć
ścieki z Nietoperka i Kęszycy. Jednak
najważniejszą inwestycją w tym obszarze będzie modernizacja oczyszczalni
w Świętym Wojciechu, na realizację
której pozyskaliśmy rekordowe dofinansowanie ponad 26 mln zł.
PL: Zaczęliśmy o planach, a jakie
największe sukcesy może pan odnotować na swoim koncie po ostatnich
czterech latach?
RL: W ciągu zaledwie jednej kadencji udało się przebudować drogę od

głównego skrzyżowania w mieście do
węzła Międzyrzecz-Południe, a z drugiej strony od węzła MiędzyrzeczPółnoc, wyremontowaliśmy zapomniany odcinek w stronę OW Głębokie. Pamiętaliśmy również o drogach w sołectwach, na remont których gmina otrzymała maksymalne dofinasowanie z
PROW. To skutkuje zadowoleniem
mieszkańców w Pniewie, Gorzycy,
Świętym Wojciechu i Bukowcu. Oprócz
samej budowy nawierzchni często wykonywana była infrastruktura towarzsząca: oświetlenie i konieczne instalacje deszczowe. Jednak infrastruktura
drogowa to również chodniki i ścieżki.
Jako samorząd wspieraliśmy ich budowę również wzdłuż dróg powiatowych.
PL: Jednym z głównych zadań
burmistrza jest oświata. Jak na tym
polu wygląda Międzyrzecz?
RL: W wyniku zmiany systemu
oświaty i konieczności wygaszenia
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
utworzona została Szkoła Podstawowa
nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Wielkim problemem od momentu objęcia przeze
mnie stanowiska burmistrza, okazał się
brak wystarczającej liczby miejsc w
przedszkolach. Konieczne było podjęcie działań - nie tylko związanych ze
zleceniem dokumentacji nowego
przedszkola i aplikacji o dofinansowanie – w kierunku utworzenia miejsc
przedszkolnych w naszych szkołach.
Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować rodzicom za wyrozumiałość

RL: Wiem jak ważną rolę pełni sport
w życiu mieszkańców gminy, dlatego
konieczne jest powstanie systemowej
hali sportowej (jej użytkownikami będą
nie tylko uczniowie szkół, ale również
kluby sportowe). Celem wsparcia rozwoju turystyki będzie utworzenie Europejskiego Centrum Nurkowego na ternie OW Głębokie. Planuję również
utworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego m.in. wodnego placu
zabaw. Bardzo ważny jest również wodny szlak turystyczny wzdłuż rzeki Obry,
dlatego zamierzam wykonać miejską
przystań kajakową.
PL: Rozumiem, że w zakresie infrastruktury związanej z kulturą również również ma pan jakieś plany?
RL: Zamierzam odbudować amfiteatr przy dawnym Ognisku Muzycznym.

PL: Gmina Międzyrzecz jest sławnym na całą Polskę i nie tylko miejscem odwiedzanym przez turystów
zainteresowanych historią. Mam tu
na myśli przede wszystkim Międzyrzecki Rejon Umocniony. Czy są jakieś plany w tym obszarze?
RL: Bardzo się ucieszyliśmy na wieść
o przyznaniu środków zewnętrznych
dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (ponad 6 mln zł), gdzie planowana jest przebudowa budynku wystawowego oraz zakup i montaż kolejki elektrycznej, która będzie kursować pod
ziemią na nowo tworzonej trasie turystycznej. Ponadto w Pniewie przewiduję również budowę zewnętrznego parku linowego.
PL: Co jeszcze czeka Międzyrzecz
w najbliższym czasie?
RL: W listopadzie rozpocznie się
budowa nowego mostu łączącego Bulwar Jana Pawła II z ul. Winnica. Przeprawa ta umożliwi przejazd rowerzystom
bez kolizji z ruchem samochodowym, a
młodzież ucząca się będzie miała bezpieczną drogę do szkoły.
Chciałbym również zaznaczyć, że
nasza gmina zrzeszona jest w klastrze
energetycznym, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli w przyszłości ubiegać
się o dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w swoich domach.
PL: Dziękuję za rozmowę.
NOTOWAŁ ADAM PIOTROWSKI
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FRIDAY EVENTLOP 2018
MIRONICE
7 września w podgorzowskich Mironicach odbył się XVI Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie. Tej organizacji prezesuje Henryk M.
Woźniak, zarządzający międzyrzecką firmą PUBR. Patronat
imprezy należał do: Elżbiety Anny Polak, Marszałka Województwa Lubuskiego i dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej. Hasło spotkania dotyczyło Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej.

Imprezę otworzył Henryk M. Woźniak, witając bardzo licznie przybyłych
gości. Obecni byli m.in.: Jadwiga Emilewicz - minister Przedsiębiorczości i
Technologii, Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, Marek Surmacz zastępca Generalnego Inspektora
Ochrony Środowiska, Marcin Pawlak –
wiceprezydent Pracodawców RP, Ryszard Barański – wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Nie
zabrakło międzyrzeckich pracodawców
zrzeszonych w LOP.
Moderatorem spotkania był Krzysztof Kielec – wiceprezydent Lubuskiej
Organizacji Pracodawców. Laudację
„Pracodawcy, a bieżąca polityka społeczno-gospodarcza” została wygłoszona przez Marcina Pawlaka – wiceprezydenta Gorzowa. Obecna minister
prezentowała „Politykę rządu wobec
pracodawców, jako instrument rozwoju innowacyjnej gospodarki”. Odpowiadała również na liczne pytania. Wojewoda Lubuski przedstawił „Rolę administracji rządowej we wspieraniu projektów UE i inicjatyw regionalnych”.
Chwalił również pracodawców LOP za
bardzo ważny dla regionu i pogranicza
3-letni projekt EuRegioNet, realizowany
z partnerami zza rzek granicznych. Na
osobne omówienie zasługuje wystąpienia m.in. ppłk. Arkadiusza Tomczaka –
dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu i mjr. Krzysztofa Waraksę ze
Szczecina nt. realizacji programu „Praca
więźniów w Okręgowym Inspektoracie
Służby więziennej w Szczecinie. Do
tego tematu niebawem powrócę.

Na wniosek Zarządu LOP, Rada Miasta w Gorzowie Wlkp. Przyznała oznaczenia honorowe Miasta Gorzowa
Wlkp., które zostały wręczone. Wręczono również nagrodę główną „Lubuski
Przyjazny Pracodawca” w kat. Pracodawca mały otrzymała ją gorzowska
firma BOKARO. W tej samej kategorii
było kilka wyróżnień. W kat. Pracodawca średni nagrodą główna przypadła
formie GOREX z Gorzowa Wlkp. Wśród
wyróżnień w tej kategorii był międzyrzecki PUBR (nagrodę odebrała Sandra
Środecka – główna księgowa spółki).
W kat. Pracodawca duży główna nagroda przypadła gorzowskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej
Sp. z o.o.
Były również nagrody w kat. Pracodawca samorządowy. Otrzymał ją UM
w Strzelcach Krajeńskich. W kat. Europracodawca nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”.
Do Lubuskiej Organizacji Pracodawców zostali przyjęci nowi członkowie.
M.in. w 8-osobowej grupie znalazła się
Kancelaria Radcy Prawnego Robert
Krzych w Międzyrzeczu.
Serwowane podczas spotkania integracyjnego produkty regionalne dostarczyli członkowie LOP: „Wędliny od Rodziny” – firma Zyguła ze Zbąszynka, browar
Witnica, Cukiernia i Piekarnia z Baczyny.
Były słynne pierogi z Janczewa. Zakon
Cystersów z Mironic przygotował potrawy godne magnackich stołów.
TEKST I FOT.
LECH MALINOWSKI
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ARKADIUSZ
MADZELAN

Lista nr 2 Okr. 2 Poz. 8
Kandydat do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Robert
Twój człowiek w Sejmiku.

Tu się urodziłem, moja rodzina związana jest
z Międzyrzeczem.
Doskonale nam
potrzemy i oczekiwania mieszkańców. Pracowałem między
innymi w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy.
Obecnie jestem
przedsiębiorcą,
właścicielem firmy handlowobudowlanej oraz
radnym miejskim
mijającej kadencji. Starałem się
być aktywnym,
nowatorskim
i pomocnym
radnym, zaangażowanym w potrzemy lokalnej
społeczności, co
wynika z moich
licznych interpelacji oraz wniosków do budżetu.

Mam 43 lata, jestem rolnikiem z zawodu i z zamiłowania. Praca na roli jest moją wielką pasją i przyjemnością. Mam
wielki szacunek do ziemi, którą uprawiam. Od 17 lat jestem prezesem OSP
w Gorzycy. Z waszego wyboru jestem
radnym miejskim VII kadencji.
W swojej społecznej pracy radnego
zawsze miałem na uwadze potrzeby mieszkańców wsi. Udało mi się
między innymi doprowadzić do: przebudowy dróg gminnych oraz
budowy chodników w Gorzycy i Pieskach. Ogrodzenia placu zabaw
w Pieskach, modernizacji oświetlenia wraz z nowymi lampami
w Kursku, Pieskach i Zamostowie (w trakcie realizacji), budowa brakującego odcinka kanalizacji w Kursku. Projekt chodnika w Kursku
do realizacji w 2019 r. Wspierałem wiejskie kluby sportowe w Pieskach i Kursku. Dziękuję za Wasze zaufanie w wyborach cztery lata
temu. Chciałbym dalej poprawiać komfort życia mieszkańców wsi
mam wiele projektów i pomysłów do realizacji. Proszę o Wasz głos
w wyborach na radnego do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
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Kandydat do Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski
Lista 15 okr. 3
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Poz.

Mam lat 47, regionalista i właściciel wydawnictwa, żonaty,
syn Kamil. Jako radnemu VII kadencji udało mi się:
– złożyłem do Rady Miejskiej 3 projekty Uchwał, które ustanowiły:
1. Kartę Seniora (ponad 1700 kart wydanych dla Naszych Seniorów),
2. Dzień Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej,
3. Pomnik Pamięci Pionierów Ziemi Międzyrzeckiej,
• wnioskowałem o ustanowienie Międzyrzeckiej Karty Weterana,
• kompleksowa rewitalizacja parku (program zatwierdzony, będzie realizowany w 2019 roku),
• przebudowa chodnika dla pieszych na ul. Stoczniowców Gdańskich (obok
biblioteki),
• budowa odcinka chodnika dla pieszych ul. Pamiątkowa,
• instalacja lampy solarnej ul. Rolnej (ogródki działowe).
Zawsze reaguje na wnioski mieszkańców; złożonych kilkadziesiąt interpelacji
w różnych sprawach mieszkańców i miasta związanych między innymi w sprawie: oświetlenia, ławek, zieleni, znaków drogowych, prac porządkowych i estetycznych przebudowa progu zwalniającego na ul. Pamiątkowej. Jeżeli zostanę
obdarzony ponownym mandatem zaufania będę się starał nadal pracować dla
dobra mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz.
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Rekordowe dofinansowanie Olimpiada Rękodzieła
dla Międzyrzeckiego
Artystyczno-Użytkowego
Rejonu Umocnionego
w Międzyrzeczu

Miło jest nam poinformować, że
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w
Pniewie w partnerstwie z Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow, otrzymało dofinansowanie w kwocie wysokości
1.432.144,25 euro w ramach programu Interreg VA 2014-2020. Celem projektu „Na szlaku wspólnej historii” jest
prowadzenie działalności edukacyjnej
skierowanej głównie w kierunku mło-

dzieży po obydwu stronach granicy. Do
-finansowanie to pozwoli także na rewitalizację i modernizację obydwu
placówek. W przypadku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy będzie to przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego oraz uruchomienie kolejki wąskotorowej wożącej turystów w systemie podziemnym Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego.

I miejsce dla burmistrza
Remigiusza Lorenza
w plebiscycie
,,Samorządowiec Województwa
Lubuskiego
2018-Oceniamy Władze”
3 października 2018 roku burmistrz Remigiusz Lorenz w zielonogórskim hotelu Ruben odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca, w plebiscycie organizowanym przez Gazetę
Lubską ,,Samorządowiec Województwa Lubuskiego 2018-Ocenia-

my Władze”. Podczas uroczystości
wręczone zostały statuetki oraz pamiątkowe dyplomy dla najlepszych
samorządowców w naszym województwie, z największą ilością głosów, na których głosowali mieszkańcy.

28 września burmistrz Remigiusz
Lorenz uczestniczył w Olimpiadzie Rękodzieła
Artystyczno-Użytkowego.
Impreza cyklicznie realizowana w naszym mieście kierowana jest do osób
niepełnosprawnych z województwa
lubuskiego, kraju i zagranicy. Uczestni-

cy Olimpiady rywalizują w konkurencjach: krawiectwo, stolarstwo, ceramika, plastyka, gastronomia, florystyka.
Szeroki zasięg przedsięwzięcia oraz
licznie przybyli goście, świadczą o dużym zainteresowaniu i potrzebie realizacji imprezy w naszym mieście.
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Dzień Pioniera
Ziemi Międzyrzeckiej

16 września burmistrz Remigiusz Lorenz, sekretarz Anna
Sawka wraz z przewodniczącą
Rady Miejskiej Marią Kijak oraz

radnymi uczestniczyli w obchodach Dnia Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej. Święto rozpoczęło
się od oficjalnego odsłonięcia

pomnika poświęconego Pionierom przy ulicy Staszica w Międzyrzeczu. Jego pomysłodawcą
jest radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Andrzej Chmielewski.
Burmistrz Remigiusz Lorenz
zaznaczył, iż ten obelisk „…to
wyraz naszej wdzięczności i
pamięci o pierwszych, powo-

jennych mieszkańcach naszego miasta. O trudnych powojennych latach i ludziach, którzy z bagażem jakże tragicznych doświadczeń wojennych
podjęli się odbudowy i zagospodarowania Międzyrzecza”.
Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał burmistrz wraz

z przedstawicielem pionierów
Albertem Daszkiewiczem.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, Pionierzy
udali się na mszę św. do Kęszycy Leśnej, gdzie również mogli
wysłuchać koncertu Kęszyczanek oraz wspólnie powspominać powojenne czasy.

Medale za Długoletnie Pożycie
Narodowe Czytanie
Małżeńskie w międzyrzeckim ratuszu 2018 w Międzyrzeczu

W sobotę 22 września w
sali narad międzyrzeckiego
ratusza odbyła się coroczna
uroczystość złotych i diamentowych godów. Jubilatów i
zgromadzonych gości przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz, który zaznaczył jak wspaniała i wzruszająca jest to uro-

czystość i życzył małżonkom
jak najwięcej zdrowia, radości
oraz kolejnych lat wspólnego
życia. Podkreślił również, że
jubilaci są wzorami do naśladowania, szczególnie dla młodego pokolenia.
Podczas uroczystości w
imieniu Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej burmistrz dokonał aktu dekoracji szanownych
Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Muzycznym akcentem uroczystości był koncert zespołu
Nietoperzanie, po którym
wszyscy wznieśli toast za zdrowie małżonków.

20 września 2018 roku sekretarz Anna Sawka uczestniczyła w Narodowym Czytaniu,
które zorganizowane zostało
przez Międzyrzecki Ośrodek
Kultury i odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Międzyrzecz. W tym roku bohaterem akcji było ,,Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego,
które we fragmentach przeczytane zostało również przez
przedstawicieli Starostwa Po-

wiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej
Policji, 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz
przez młodzież z międzyrzeckich szkół. Piękne występy
wokalno-muzyczne oraz historyczna wystawa o Stefanie Żeromskim dopełniły literackiego
klimatu kolejnej już edycji Narodowego Czytania w naszym
mieście.

