
XXIX Międzyrzecka Dziesiątka i III Bieg Weterana
28 czerwca, po dwóch latach nie-

obecności z powodu pandemii, wys-
tartował największy bieg w Międzyrze-
czu. Na starcie stanęło 68 zawodników 
płci obojga i wszyscy bieg ukończyli. 
Zgodnie z tradycją z pistoletu startowe-
go Remigiusz Lorenz, burmistrz miasta, 
dał sygnał do rozpoczęcia wspaniałej 
sportowej rywalizacji. Głównym sędzią 
był  Arkadiusz Żyła ,  wspomagany 
przez wieloletniego biegacza i radnego 
Krzysztofa Kochana. Wprawdzie nie 
padał deszcz i było chłodno, jednak wie-
jący wiatr sprawił nieco kłopotów za-
wodnikom na trasie.             .

Wyniki Open Kobiety: 1. Wioletta 
Paduszyńska (17 WBZ, czas 38:35), 
2.  Barbara Pochranowicz (Dębno 
Lubuskie, 39:10), 3. Kamila Kowalczyk 
(Gorzów Wlkp., 39:20).               .

Wyniki Open Mężczyźni: 1. Szymon 
Belgran (Strzelce Krajeńskie, 32:20), 
2.  Adam Śledź (Sulechów, 32:27), 
3. Arkadiusz Blacharski (Torzym, 32:37).

Galę medalową otworzył Grzegorz 
Rydzanicz, dyrektor MOSiW, który po 
serdecznym przywitaniu zawodników 
i kibiców, zaprosił do wręczenia pucha-

rów i medali przedstawicieli  służb mun-
durowych: ppłk. Piotra Goławskiego - 
Dyrektora Aresztu Śledczego w Mię-
dzyrzeczu, mjr. Marcina Grockiego - 
przedstawiciela 17 Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej, komisarza Piotra  
Szczepanika - przedstawiciela Komendy 
Powiatowej Policji i Marcina Pacia - In-
żyniera Nadzoru z Nadleśnictwa Mię-
dzyrzecz.

Puchar redakcji dla najmłodszej zawodniczki biegu

Zwycięzcy poszczegól-
nych grup. K 16-29 - Jagoda 
Ziomek (Witnica, 42:14); 
K 30-39 - Emilia Budna 
(Międzyrzecz, 44:25); K 40-49 
-  Joanna Bienias (Mię-
dzyrzecz, 44:45); K 50+ - 
U r s z u l a  Wo ź n i a k  ( K o -
szanowo, 41:33). M 16-29  
Przemysław Smykowski 
(Sulechów, 36: 43); M 30-39 - 
Filip Chruściel  (Brzezie 
k/Sulechowa, 35:10); M 40-49 
- Mariusz Plesiński (Wę-
drz yn,  33:34) ;  M  50-59 
Kazimierz Chwirot (Lwó-
wek, 37:57).
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Kanapowe ugrupowanie 
Bielana niegdyś wyforso-
wało na ministerialny stołek 
Mejzę, teraz „Pacana” do-
nosiciela, ale partyjnego pa-
triotę. Obaj padli jak przy-
słowiowe kawki. Coś ta repu-
blikańska partia nie ma 
szczęścia nawet do par-
tyjnych patriotów.

Sejm i rząd jest pełen pa-
triotów pełną gębą. Szafują 
wszem i wobec frazesami. 

Pajac, Zero, Butapren, czy 
Perukarz nie wzięli się zni-
kąd. Zostali wybrani przez 
patriotów słuchających tyl-
ko TVPis. No i mamy kilka 
lat złodziejstwa, korupcji, 
także politycznej, bezpra-
wia i narodowo-katolickiej 
szajby.  Dyktatura ciem-
niaków bez kwali�kacji do 
k ierowania  warzywnia-
kiem, a co dopiero krajem. 
Ale udało się im zostać mi-
lionerami. Czyli patriotyzm 
partyjny jest w cenie. 

Na razie nieco ciszej o wiel-
kiej  hucznie zapowiada-
nej patriotycznej współpra-
cy z  Węgrami,  konkret-
nie nawet o zrobieniu z War-
szawy Budapesztu. Cieka-
we kiedy mały Prezes i Pi-
nokio połkną swoje języki? 
Wymieniony  jako  pier-
wszy odlatuje co chwilę, bo 
wiek i odizolowanie od rze-
czywistości ku temu skłania, 
a drugi dalej rżnie głupa 
i kłamie. Patriota sam dla 
siebie bowiem mając wpływ 
na �nanse, swoje ulokował 
tam gdzie przyniosą zysk. 
A Naród niech zapierdala 
za miskę ryżu i zbiera chrust 
na opał.

Patriotka (aktywistka) 
z Ukrainy nie respektowała 
gościnności jej udzielonej 
w Polsce i oblała farbą wia-
domo kogo. Po fali gróźb 
uciekła z Warszawy, żaląc 
się, że dwa razy zmuszona 
została do ucieczki. Ostatnia 
na własne życzenie przez 
nierespektowanie naszego 
prawa. Wcale mi jej nie żal. 
W życiu należy kierować się 
rozsądkiem a nie emocjami. 
Szczególnie na obczyźnie.

Wiceminister klimatu i 
środowiska stwierdził, że 

spadek zainteresowania 
w ostatnich latach samo-
dzielnym  poz ysk aniem 
drewna  pr zez  ludność 
lokalną jest już historią. 
Leśnicy wskażą gdzie ist-
nieje możliwość zbierania 
gałęzi na opał. No cóż jak-
że patriotyczny akcent dba-
nia o Naród. Niech żyje pro-
gram Chrust+ Niestety już 
rząd wprowadza  l imity 
z powodu nadmiernego za-
interesowania. Bez limitu 
można wprowadzić prog-
ram Poparzeni+ dla zbie-
raczy pokrzyw, itp., itd.

Wyciekły nagrania z ćwi-
czeń okrzyków na część „Na-
czelnika Państwa”. Ten nie 
zniża się do zejścia w tłum 
podczas spotkań aby unik-
nąć niezręcznych pytań lub 
w obawie przed… Patriota-
populista i patriotyczni przy-
dupasi partyjni trenujący 
okrzyki. 

 

Kłaniam się z Wielkim 
Szacunkiem dla przygoto-
wujących imprezę 100.lecia 
Związku Polaków w Niem-
czech, również dla jej uczest-

ników w dwóch miejsco-
wościach powiatu między-
rzeckiego - jednoznacz-
nie jednak twierdzę, że by-
ło to jednak nie do końca 
wykorzystane pod wzglę-
dem lekcji  patriotyzmu 
dla młodego pokolenia. 
Zabrylowali  posłowie w 
m i e ś c i e  p o w i a t o w y m , 
bowiem w miejscowości 
gminnej pojawił się jeden 
i był do końca za co go 
Szanuję. Ci w Międzyrze-
czu ulotnili się po angiel-
sku. Podobnie jak bardzo 
nieliczni radni w Królew-
skim Mieście.  Do końca 
obchodów z przedstawicie-
li  samorządów dotrwała 
tylko  przesympatyczna 
wicestarosta powiatu, oklas-
kując występujące m.in. 
dzieci i dorosłych w stro-
jach ludowych z Nowego 
Kramska pod koniec impre-
zy. Dudziarze lub kobzia-
rze byli rewelacyjni. Ale w 
obu miejscowościach za-
brakło  uczniów,  którzy 
mieliby lekcję patriotyzmu 
na żywo.  Podobnie  jak 
podczas obu uroczystych 

nabożeństw. Patriotyczne 
kazania, niczym ks. Piotra 
Skargi,  przekazane było 
bardzo nielicznym. Zasad-
ne jest pytanie - Czym i dla 
kogo jest lokalny patrio-
tyzm? A ponieważ ryba 
psuje się od głowy, więc 
mnie już nic w tym kraju 
nie jest w stanie zadziwić. 
Szczególnie po propozyc-
jach podręcznikowych i 
merytorycznych Dzbana 
od  minister ialnej  edu-
kacji młodzieży.

Patriotyzm na różnych szczeblach



W miejscowej świątyni pw. Świętej Marii Magdaleny 
uroczystą Mszę św. koncelebrował ks. proboszcz Stanisław 
Klich. Tenże wygłosił jakże wspaniałe, pełne patriotyzmu 
kazanie. Po nabożeństwie uroczyście poświęcono i od-
słonięto wmurowaną w mury kościoła - tablicę upamięt-
niającą polonijnych działaczy.           .           .

Przy współudziale samorządów miasta Między-
rzecz i gminy Pszczew dwudniowe uroczystości w obu 
miejscowościach zorganizowała pszczewska Fundacja 
COOLturalnie, Rodzina Rodła we Wrocławiu i Sto-
warzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia. 
Uroczystości obchodzone na naszym terenie wpisały 
się w całoroczny program obchodów w kraju. Ziemia 
Pszczewska (Pszczew, Szarcz, Zielomyśl) i Babimojska 
w latach 1922-1939 były silnym bastionem polskości, 
co wielokrotnie zostało podkreślone w licznych wys-
tąpieniach referentów.

Uroczystości w Pszczewie (21 maja) rozpoczęły 
się po przywitaniu obecnych przez Ewę 
Walkowską, prezesa Fundacji COOLtural-
nie, od złożenia wieńców i kwiatów pod 
obeliskiem upamiętniającym działaczy Rodła 
na tej ziemi m.in. przez Józefa Piotrowskiego - 
wójta gminy, Romana Takieluna - przewo-
dniczącego RG, Karolinę Korendę-Gojdź - 
z-cę wójta, Bogusława Wontora - Posła na Sejm 
RP, Lecha Jankowiaka - z-cę Nadleśniczego 
w Międzychodzie, grupę rekonstrukcyjną 
w mundurach wojskowych II RP z Towa-
rzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej 
Semper Fidelis z Wrocławia oraz delegację 
Ziemi Złotowskiej. Były poczty sztandarowe 
miejscowej szkoły i OSP, szkoły podstawowej 

z Bledzewa i Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patrio-
tycznej Semper Fidelis.    .           .           .

W sali widowiskowej odbył się występy artystyczne 
nawiązujące tematycznie do wydarzenia w wykonaniu dzie-
ci z miejscowego przedszkola oraz szkoły podstawowej 
oraz z Klubu Wojskowego 17WBZ. W tej części artystyczno-
historycznej były interesujące wystąpienia: Tadeusza 
Szczyrbaka - prezesa Rodziny Rodła z Wrocławia (autor 
doskonałej książki o Kongresie Berlińskim z 6 marca 1938 r.), 
Katarzyny Sztuby-Frąckowiak z Pszczewa nt. działalnoś-
ci Polaków z regionu pszczewskiego w kołach ZPwN oraz 
Józefa Piotrowskiego, który również przybliżył historię 
pszczewian spod znaku Rodła. Niełatwo było być Pola-
kiem w Niemczech. Niełatwo było być Polakiem w Pszczewie
i innych okolicznych miejscowościach, które jeszcze w 1919 r. 
żyły nadzieją, że znajdą się w granicach II Rzeczypospolitej. 
Ci, którzy wojnę przeżyli II wojnę mieli przed sobą kolejny 
trudny czas. Pszczew wrócił do Polski, stał się częścią Ziem 
Odzyskanych, których mieszkańcy jako de facto obywatele 
Niemiec, musieli przejść proces wery�kacji narodowościo-
wej. Warto pamiętać, że działalność w Związku Polaków 
w Niemczech była najmocniejszym argumentem, prze-
mawiającym za polskością wery�kowanej osoby.        .

W tym roku obchodzimy jubileusz 100.lecia 
utworzenia Związku Polaków w Niemczech. W okresie 
międzywojennym organizacja liczyła ok. 32 tys. 
członków. Prowadziła działalność kulturalną, gos-
podarczą i polityczną na rzecz ochrony interesów pol-
skiej mniejszości narodowej w Niemczech. Miała swo-
ich reprezentantów w sejmikach krajowych i radach 
miejskich, co było niezmiernie ważne ale i bardzo 
kłopotliwe i niebezpieczne z chwilą dojścia do władzy 
nazistów w III Rzeszy. Po 10 latach swego istnienia 
Związek przyjął za swój znak Rodło, symbol łączności 
Polaków z narodem, przedstawiający biały kontur Wis-
ły z zaznaczonym Krakowem na czerwonym tle. I kon-
gres związku, który odbył się w marcu 1938 r. przyjął 
5. Prawd Polaka: 1. Jesteśmy Polakami, 2. Wiara Ojców 
naszych jest wiarą naszych dzieci, 3. Polak Polakowi 
bratem, 4. Co dzień Polak Narodowi służy, 5. Polska Matką 
naszą - nie wolno mówić o Matce źle.              .
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Wyjątkowy jubileusz - lekcja patriotyzmu

Tekst i fot. Lech Malinowski 

Tadeusz Szczyrbak 
prezes Rodziny Rodła

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Rozpoczęcie uroczystości w Pszczewie

Ewa Walkowska i potomek rodu Wittchen zasłużonego dla ZPwN

Uroczysta Msza św. w Pszczewie

Składanie kwiatów pod obeliskiem



Wszyscy zwycięzcy otrzymali medale i pu-
chary, a zawodnicy służb mundurowych do-
datkowo pamiątkowe dyplomy z 17 WBZ 
w Międzyrzeczu.

Bieg zorganizowali: MOSiW i 17 WBZ przy 

współpracy z UMiG, KPP, AŚ, KP PSP, Nadleśnic-
twa Międzyrzecz, OSP Międzyrzecz-Obrzyce 
i OSP Gorzyca, KH ZHP, Sołectwo Św. Wojciech,  
Transport Medyczny Michał Owsiak i radnego 
Krzysztofa Kochana. 

Sekretariat zawodów: Anna Lisicka, Monika 
Matracka i Sylwia Mamzer-Rybak. Zawodnicy 
nie wnieśli żadnych odwołań, bowiem zawody 
przebiegły w zdrowej sportowej atmosferze. 
Zapewne dziwi nieco futurystyczny kształt pa-
miątkowego medalu ale jest on częścią składową 
z medalami Świebodzina i Sulechowa, gdzie 
w tym roku odbędą się biegi. Szczegółowe wy-
niki na stronie maratonczykpomiarczasu.pl 

Puchar ufundowany przez redakcję „Prze-
kroju Lokalnego” dla najmłodszej zawodniczki 
biegu, Jagodzie Ziomek wręczył red. Lech 
Malinowski. Był to bez wątpienia zaskakujący 
i miły akcent dla biegaczki.               .

Najlepsi zawodnicy służb mundurowych: 1. 
Mariusz Plesiński (33:34), 2. Łukasz Prota-
siewicz (34:19), 3. Filip Chruściel (35:10), 4. 
Marcin Antczak (36:55), 5. Grzegorz Otczyk 
(39:15).

Wśród zwycięzców tej grupy był radny 
z Międzyrzecza Zbigniew Mazurek (41:32); 
M 60-69 Zbigniew Kolis (Międzyrzecz, 37:29); 
M 70+ - Aleksander Majlowski (Gorzów Wlkp., 
47:09).

Najlepsi z Międzyrzecza. Kobiety: 1.  Emilia 
Budna (44:25), 2. Joanna Bienias (44:59), 3. 
Izabela Sikorska (46:10). Mężczyźni: 1. Krzysztof 
Sikorski (35:37), 2. Marcin Antczak (36:55), 
3. Zbigniew Kolis (37:29).

Przypadkowo dobrani małoletni kibice 
losowali nagrody rzeczowe dla zawodników, 
które zostały ufundowane przez UMiG Mię-
dzyrzecz oraz MOSiW.                       .
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(red)

Radny Z. Mazurek 
w gronie zwycięzców 

swojej grupy

Przedstawiciele służb mudurowych 
z dyrektorem MOSiW

Najlepsza zawodniczka 
już po biegu

Zwycięzca biegu na mecie

Z. Kolis, prezes KB Piast Międzyrzecz 
najlepszy w swej grupie wiekowej

cd ze str.1

Zawodników często wspierają 
dopingiem rodziny



31 czerwca na terenie Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu od-
było się spotkanie pn. „Drzwi Otwarte w Warsztacie Terapii Zajęciowej”. 
Na ulicy dr T. Podbielskiego 2 pojawili się goście - uczniowie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod opieką Ilony Jankowskiej. 
Była to też okazja dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
do zapoznania się z zasadami funkcjonowania Warsztatu. Goście zwie-
dzili placówkę zapoznając się z organizacją pracy, warunkami uczestnictwa 
i proponowanymi aktywnościami. Prowadzony przez DPS Warsztat, jest 
placówką dzienną przeznaczoną dla osób posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Poprzez udział 
w zajęciach prowadzonych w pracowniach: ceramicznej, krawieckiej, 
stolarskiej, kulinarnej, plastycznej, komputerowej uczestnicy mogą rozwi-
jać swój potencjał, pozyskiwać nowe umiejętności i wiedzę. Uczniowie SOSW 
z zainteresowaniem obserwowali prowadzone zajęcia zapoznając się 
z technikami wykorzystywanymi w poszczególnych pracowniach. Obej-
rzeli liczne wyroby rękodzielnicze, które są efektem pracy uczestników 
Warsztatu. Podopieczni WTZ mają też wsparcie psychologa, �zjoterapeu-
ty oraz instruktora reintegracji zawodowej.                      .

W drugiej części spotkania, na terenach zielonych wokół placówki, 
uczestnicy WTZ i ich goście spędzali czas na konkursach, zabawach i grach 
sprawnościowych. Ciesząc się słonecznym dniem, w radosnej atmosferze 
uczestnicy nawiązali nowe znajomości, wymienili się doświadczeniami, 
ciekawie spędzili czas. Uczniowie SOSW po ukończeniu nauki mogą roz-
począć udział w zajęciach warsztatowych.                      .

Poza codziennymi zajęciami w pracowniach uczestnicy WTZ mają 
możliwość skorzystania z szerokiej oferty wydarzeń integracyjnych: np. 
udziału w spektaklach operowych i teatralnych, seansach kinowych, 
wystawach, koncertach muzycznych, wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych, 
wycieczkach krajoznawczych itp.                                .

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ pozwala na zwiększenie 
aktywności życiowej i mobilizację do codziennych zadań, zapobiega izolacji i 
regresji posiadanych umiejętności. Jest szansą na znalezienie przyjaznego 
miejsca, gdzie można rozwijać swoje predyspozycje przy wsparciu 
terapeutów oraz koleżanek i kolegów.                         .

Zebraną młodą publiczność i wykonawców powitała dyrektor SP w Bu-
kowcu Dorota Guzenda-Miłota. Wg opinii słuchaczy koncert dla uczniów był 
ciekawy i urozmaicony. Dzieciom najbardziej podobały się instrumenty 
muzyczne: saksofon, gitara, akordeon i skrzypce. Ciekawostką był mało jesz-
cze spopularyzowany instrument pod tajemniczą nazwą - ukulele. Wystąpili: 
Jan Orłowski - saksofon, Maja Siwierska - gitara, Maria Bulicz - akordeon, 
Alicja Juralewicz - skrzypce i piszący te słowa - ukulele i gitara.                .

Koncertem inauguracyjnym 2 czerwca br. w Bukowcu rozpoczął się XIX 
Lubuski Weekend Gitarowy 2022. Dwuletnia przerwa spowodowana była 
obostrzeniami sanitarnymi. Co prawda w ubiegłym roku Stowarzyszenie Lu-
buski Weekend Gitarowy zorganizowało Krajowy Konkurs Gitarowy online. 
Było to duże wydarzenie dla stowarzyszenia pod wieloma względem, 
logistycznym, organizacyjnym i �nansowym i jeszcze innymi. W tym roku 
koncerty rozpoczęły się w styczniu od IX Świątecznego Koncertu dla Rodzin. 
Duży wkład w organizację owego koncertu miała również Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu.                                 .

Program koncertu to utwory, które przygotowali uczniowie pod okiem 
swoich nauczycieli naszej szkoły muzycznej. Młodzi uczniowie zagrali min. 
utwory dowolne, etiudy i fragment koncertu. Zaprezentowałem improwi-
zację na niewielkich rozmiarów instrumencie, jaki, jest ukulele. Na �nał 
z M. Siwierską wykonaliśmy Rock’n’rolla z tamtych lat. Dziatwie zebranej 
w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu koncert bardzo się podobał, co potwierdzili 
oklaskami. Zostaliśmy zaproszeni za rok na kolejny koncert. .................

Uczniów przygotowali: Czesław Nowakowski - saksofon, Zdzisław Musiał - 
gitara, Alina Plebanek - akordeon i Agnieszka Wenda - skrzypce.

Dodam, że w tym roku Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy ob-
chodzi mały jubileusz dziesięciolecia swojej aktywnej muzycznej. Kolejne 
koncerty odbędą się 13.07.2022 i 20.08.2022 na Ośrodku Wypoczynkowym 
Głębokie. Wystąpi Big Gitar Duo: Grzegorz Klicki - gitara, Zdzisław Musiał - 
gitara, ukulele.

23.09.2022 Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Mię-
dzyrzeczu. - Maciej Posłuszny - gitara �amenco i Kacper Dworniczak - gitara 
klasyczna. Wsparcie �nansowe: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu. Duet 
Hotel Restauracja - Jacek i Beata Bełz.                          .
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XIX LUBUSKI WEEKEND GITAROWY 2022.

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał

Dzień otwarty

Beata Romanowska, fot. LM



Niewielka wieś położona nad jeziorem 
Chycińskim (pow. 85 ha) jest urokliwym miej-
scem na mapie regionu. Konkretnie w Gminie 
Bledzew w międzyrzeckim powiecie. Stąd wszę-
dzie blisko. Do Bledzewa, Goruńska, Kurska czy 
Gorzycy. Wieś wzmiankowana w 1303 r., a więc 
mająca średniowieczną metrykę, była siedzibą 
rodu Niłaków. Pod koniec XV w. annały wy-
mieniają ją jako osadę miejską. W 17. i 18. stuleciu 
miejscowość była w posiadaniu rodu Buko-
wieckich (herbu Drogosław), do których nale-
żało również pobliskie Goruńsko. Z XIX wiecz-
nego założenia dworskiego, wówczas wieś 
należała do rodu Kalckreuthów,  pozostał tylko 
park. Podobnie jak i prawie nic pozostało 
z poewangelickim cmentarzem śródleśnym.

Zachowany neogotycki kościół z XIX w., 
zwieńczony strzelistą ceglaną iglicą wieżą, 

położony na wzgórzu, jest swoistą perełką 
miejscowości. Prowadzą doń dwie drogi, z któ-
rych wiodąca schodkami do góry jest swoistym 
wyzwaniem, szczególnie zimą. A otaczający 
miejscowość i akweny wodne obszar należy 
do chronionego krajobrazu. Kanałami można 
przepłynąć do jeziora Długiego i Kurskiego. 
Nad jeziorem Chycińskim niegdyś wybudowa-
no ośrodek wczasowy (obozowy) poznańskiej 
AWF. Zostało to doskonale opisane przez Zbig-
niewa Kowala w bogato uzupełnionej ikono-
gra�ą pozycji pt. „Chycina”, a były to pionierskie 
czasy, czyli 1960 r. Były tu też obozy KH ZHP
Łódź-Bałuty. 

Jadąc krętą, brukową drogą we wsi trudno 
nie zauważyć sklepu z parkingiem godnym 
supermarketu. Sklepu, który ma tradycje. Nieg-
dyś był połączony z barem, gdzie nigdy nie 
brakowało tak miejscowych jak i wczasowi-
czów. Dziś baru nie ma, ale obok pawilonu 
sklepowego jest obszerna wiata z piecem do 
grillowania, a spożywać to i owo można na 
solidnych stołach. Zadaszenie i ściany gwarantują 
osłonę podczas  niesprzyjającej aury. Jeszcze do 
dziś wielu wspomina zabawy w barze przy 
orkiestrze, która grała do białego rana.   .

- Jestem mieszkanką Międzyrzecza, ale gdy 
5 lat wstecz przejęłam sklep po mamie, która 
ze względów zdrowotnych nie mogła go dalej 
prowadzić. Zdecydowałam, aby istniał tutaj 
dalej - mówi Aneta Szycman-Gankiewicz. - 
Sięgając głęboko pamięcią wstecz, to mój ta-
ta odkupił ten sklep od GS. Oczywiście przez po-
nad 20 lat był modernizowany. Sklep jest rodzin-
ny i zapewne jest wizytówką Chyciny. Nawet na 
naszych kurteczkach czy koszulkach widnieje 
napis - Sklep Chycina. Na wyeksponowanych 

w sklepie fotogra�ach jestem razem z mamą 
Bożeną za ladą. To Ona wprowadziła tu rodzin-
ną atmosferę, którą czuć  do dziś. Prowadząc 
sklep staram się, by był on zaopatrzony w do-
bry i poszukiwany towar. Osobiście jestem bar-
dzo przywiązana do tutejszych mieszkańców 
i wspieram lokalne inicjatywy. Międzyrzecz, gdzie 
mieszkam i pracuję zawodowo to jedno, a drugie 
to Chycina, będąca moją „Mała Ojczyzną”. Tu 
wszyscy mnie znają i ja znam wszystkich, a miesz-
ka tu około 130 mieszkańców na których zaw-
sze mogę liczyć tak samo jak oni na mnie. 

Jak co roku wiosną w Sklepie u Anety 
(choć jest to nazwa zwyczajowa, bowiem szyld 
„odido” jest konkretem) pojawia się stoisko 
wędkarskie. Zatem wszelkie zanęty i żywe robaki 
mają wzięcie. Jeziora czy kanały ob�tują w róż-
ne gatunki ryb i wędkujących nie brakuje. 
Istne eldorado. W sklepie też legendarna kraina, 
może nieco przyciasna ale w ofercie ob�ta. - Jest 
tu chyba wszystko, co jest potrzebne na już czy 
na zaś - mówi Krystyna, sympatyczna i doj-
rzała mieszkanka. - Do popołudnia za ladą 
jest uśmiechnięta Iza, pracuje tutaj bodajże 
3 lata, potem pojawia się właścicielka i sklep jest 
otwarty niemal do oporu. Często pojawia się no-
wy asortyment i wówczas wiemy, że w naszej 
wiosce też może być super.                   .

Mieszkańcy Chyciny zapraszają 16 lipca na 
coroczny Charytatywny Festyn Rodzinny z lo-
terią fantową, domowymi potrawami i pysz-
nymi ciastami, na placu zabaw, który zwień-
czony zostanie zabawą przy muzyce zespołu 
z Bledzewa. Cały dochód zostanie przeznaczo-
ny na potrzeby wioski.                   .
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Chycina…

Tekst i fot. L. Malinowski

Dawid ur. 29.05.2022 r. 
Syn Iryny i Siergieja. 

Zamieszkały w Wysokiej

Henio ur. 31.05.2022 r. 
Syn Małgorzaty i Krzysztofa. 

Zamieszkały w Kursku

Maja ur. 31.05.2022 r. 
Córka Anny i Kamila. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Oskar Szymon ur. 2.06.2022 r. 
Syn Joanny i Piotra.

 Zamieszkały w Murzynowie

Zuzanna ur. 31.05.2022 r.
 Córka Marleny i Marka. 
Zamieszkała w Bogdańcu

Alicja ur. 2.06.2022 r. 
Córka Aleksandry i Tomasza. 
Zamieszkała w Międzyrzeczu

Teodor ur. 4.06.2022 r. 
Syn Zuzanny i Patryka. 

Zamieszkały w Kęszycy Leśnej

Marcel ur. 5.06.2022 r. 
Syn Eweliny i Mateusza.  
Zamieszkały w Lwówku

Marcel ur.7.06.2022 r. 
Syn Justyny i Łukasza. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Nela ur. 11.05.2022 r. 
Córka Klaudii i Patryka. 

Zamieszkała w Dobiegniewie

Mikołaj Wiktor ur. 22.05.2022 r. 
Syn Justyny i Kamila. 

Zamieszkały w Kęszycy Leśnej

Katarzyna ur. 3.06.2022 r. 
Córka Małgorzaty i Jakuba. 
Zamieszkała w Międzyrzeczu



W Pszczewie przy brzegu jeziora Miejskiego (Kochle), tuż obok plebani 
wznosi się Góra Wieżowa lub Szwedzka Góra. To miejsce pełne historii 
i pięknych widoków. Ten sztucznie usypany kopiec to dawny średniowieczny 
gródek stożkowy, u podstawy ma 120 metrów obwodu i wyrasta na 20 
metrów wysokości. Niemiecka nazwa tego wzniesienia to Schneckenberg. 
Miejsce te nazywane jest także Ślimaczą Górą z uwagi na to, że kiedyś na 
górę wiodła dookoła ścieżka. Inna obiegowa nazwa to Góra Księdza. Na
jego szczycie w zamierzchłych czasach stała wieża mieszkalno-obronna, 
chroniąca przejścia między jeziorami. W czasach średniowiecza było nie-
wiele dogodnych dróg na kierunku wschód - zachód, a jeden z takich trak-
tów wiodący z Poznania do Frankfurtu/Odrą, przebiegał właśnie przez 

przesmyk między obecnym jeziorem Kochle i nieistniejącym już jeziorze 
Mielno. Drogą w stronę grodu w Międzyrzeczu wiodła przez bród na rzece 
Obrze w Policku. Najbliższe inne większe przejście przez rozlewiska Obry 
było w Trzcielu, gdzie też był gród, lecz naukowcy skłaniają się do poglądu, 
że miał on bardziej lokalny charakter. W tym czasie średniowieczne osady 
znajdowały się także między innymi nad jeziorem Chłop w Rybojadach, 
Borowym Młynie oraz w okolicach Silnej.

Miejscowe legendy wspominają też, że wzgórza używali Szwedzi w XVII 
wieku, ale to nie oni usypali wzniesienie. Przeprowadzone w 2006 r. ba-
dania archeologiczne ustaliły, że kopiec powstał długo przed Potopem 
Szwedzkim i jest to założenie obronne z XIII wieku. Odkryto, że na szczycie, 
tą rycerską siedzibę, otaczały specjalnie ułożone kamienie lub drewniana 
palisada, pełniące funkcje wałów obronnych. Wzniesienie otoczony był 
z trzech stron wodą. Najprawdopodobniej gródek został spalony pod-
czas przejścia przez Pszczew krzyżackich wojsk najemnych w 1520 r. W tym 
czasie także Międzyrzecz został zdobyty i złupiony.

W 2014 r. powstał tu punkt widokowy. Na jego szczyt można wejść po 
wygodnych schodach i podziwiać przepiękne widoki pobliskiego jeziora 
Miejskiego z półwyspem Katarzyny, gdzie jeszcze wcześniej, znajdował się 
kolejny średniowieczny gródek. Patrząc na zachód, zobaczymy kościół pw. 
św. Marii Magdaleny. Za wzniesieniem na którym stoi świątynia, dawniej 
istniało jezioro Mielno. Wszystkim, którzy odwiedzą Pszczew polecam te 
miejsce.
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Góra Wieżowa w Pszczewie

Tekst i foto Andrzej Chmielewski
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Dzień dziesiąty. Dzięki modlitwom płynącym 
z całego świata cyklon ominął nas. Owszem było 
kilka groźnych sytuacji w różnych częściach 
wyspy, ale okazały się być mniej dotkliwe niż 
się spodziewano.

Po skromnym śniadaniu, wraz z naszym gos-
podarzem kierujemy się prosto do najbiedniej-
szej dzielnicy Tany. Ciężko opisać ubóstwo jakie 
otacza nas z każdej strony. Jak żyje nie widziałem 
czegoś takiego. Mieszkańcy robią co mogą, żeby 
zarobić na wikt, opierunek i doładowanie 
telefonu. Tak, priorytety i tutaj się zmieniły. Na 
prowizorycznych straganach sprzedają kilka 
jabłek, przeróżną odzież, która ma tutaj swoje 
czwarte albo piąte życie, trochę ryżu, zużyte 
klapki. Wiecie co widać w ich oczach kiedy tak 
przejeżdżamy niezauważeni przez dzielnice 
biedy? U dzieci to jest radość z każdej zabawki, 
nawet takiej z wystruganego patyka, zaś 
u starszych, oczekujących na klienta widać 

zwykłą pustkę. Kiedy od czasu 
do czasu któryś z nich zauważy 
nas, dwóch białasów w aucie 
to jesteśmy dla nich jak atrak-
cja z innej czasoprzestrzeni.

Zatem zmęczeni i niewyspani ruszamy zro-
bić test PCR przed wyjazdem, usłużyć Bożym 
Słowem i spotkać się lokalnymi liderami i pas-
torami. Tymczasem musimy zrobić test PCR 
potrzebny do naszego zbliżającego się wielki-
mi minutami lotu do Polski. Wszystko przebiegło 
w jak najlepszym porządku i kosztowało tylko 
sto złotych.

Dojeżdżamy do kościoła po-
łożonego dosłownie na wodzie, 
trochę jak w Wenecji. Drewniane 
pale zostały powbijane głębo-
ko w grząską, błotnistą ziemię, 
ściany zbite z desek a dach 
z blachy falistej. Pod drewnia-
ną podłogą z pomiędzy szpar 
prześwituje ta�a wody. Pierwszy 
raz coś takiego widzę.        .

Moja skromna hipoteza jest taka, że przez 
całkowicie ekologiczne jedzenie na Mada-
gaskarze nie ma tu takiej ilości chorób cywi-
lizacyjnych jak w krajach trochę bardziej roz-
winiętych.

Tej nocy wymyśliłem chyba trzydzieści się-
dem różnych sposobów na pozbycie się mos-
kitów. Niestety żaden nie był skuteczny... 
W pokoju było jakieś dwadzieścia pięć stopni 
a ja spałem schowany cały pod kołdrą, na gło-
wie miałem czapkę i śmierdziałem litrami płynu 
na komary. Koszmar.

Na wezwanie do modlitwy 
podeszło całe mnóstwo wier-
nych. Po tych kilku spotkaniach 
i modlitwach za dobrych kil-
kaset osób wychodzi, że oni 
zmagają się z brakiem pracy, 
bólami dolnej części okolic brzu-
cha i problemami rodzinnymi. 

Przypomniało mi się, że w Pakistanie modliliś-
my się głównie o nadciśnienie, problemu z zaj-
ściem w ciążę i cukrzycę.                       .

Wracając już do domu pojechaliśmy kupić 
krowią nogę bo podobno jest na coś dobra. 
Nie wiem na co. Podjechaliśmy do rzeźni gdzie 
kilka krów stało w zagrodzie a rzeźnik je zarzynał, 
dzielił i sprzedawał klientom. Wszytko miało 
swoich nabywców. Flaki, skóra, ogony i nawet 
łajno. Wszystko. Nie mają lodówek i muszą 
pozbywać się wszystkiego na pniu.        .

Potem pojechaliśmy do malutkiego kościół-
ka u stóp najwyższej góry w okolicy gdzie od 
wieków aż do teraz mieszkańcy składają krwawe 
o�ary bożkom. Tak, aż do teraz. Teren duchowo 
jest bardzo trudny i głoszenie pełne mocy Bożej 
pastora Zygmunta było idealnie prowadzone 
przez Ducha Świętego. Poprosiliśmy kościół aby 
zaczął modlić się o swojego pastora. W duchu 
wszyscy odczuliśmy to samo. Kościół musi być 
w jedności z pastorem szczególnie w tak 
niezwykle wymagającej duchowej walki miejscu.

W sercu mieliśmy pewność, że dzisiejsze, 
ostatnie już spotkanie w najmniejszym ze 
wszystkich odwiedzonych przez na kościołów 
było najważniejszym. W sferze duchowej wy-
darzyło się więcej niż teraz jesteśmy to w stanie 
pojąć. 

Ps. Nasi gospodarze znają już nowe pol-
skie słowa takie jak: pies, do widzenia, cześć 
i kaczka. Nie znam klucza dlaczego te im pod-
pasowały. Widocznie były łatwe do zapamię-
tania.                                       .

Zaczyna się rewelacyjne u-
wielbienie. Pomimo bardzo wy-
służonego sprzętu muzycznego 
uszom nie wierzę jak cudownie 
to wszytko razem brzmi. My-
ślałem przez  chwilę,  żeby 
zaprosić ten zespół do Polski 
a przynajmniej prowadzącą 
zespół. Cała Zielona Góra na-
wróciła by się w mig.        .

Dzień dwunasty. Plaga egipska. To była 
najgorsza noc jaka nam się tutaj przytra�ła. 
Z niewiadomych dla nas powodów zostaliśmy 

zaatakowani przez niezliczoną, niezwykle sku-
tecznie uzbrojoną armię. Armię komarów. Kła-
dąc się spać zdawaliśmy sobie sprawę, że coś 
się kroi, ale żeby od razu plaga egipska?     .

Kolejną atrakcją była wizyta w prawdzi-
wym zamku królewskim, który znajdował się 
właśnie na szczycie najwyższej w okolicach gó-
ry. To tam właśnie do teraz składane są krwa-
we o�ary z wołów. Ładne miejsce i widoki 
przednie, ale bardzo dziwne duchowo. Stanęliś-
my na ogromnym głazie, z którego było widać 
całą panoramę stolicy Madagaskaru i w imieniu 
Jezusa Chrystusa ustanawialiśmy panowanie 
Bożego Królestwa na tej ziemi. Amen.      .
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W sędziowaniu Turnieju pomagały uczestniczki Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo - Pożarniczych Drużyn MDP z 2018 r., druhny: Dorota Adamirowicz, Emilia 
Rozwadowska i Anna Kwaśny, które za swą społeczną działalność odznaczone zostały 
Złotymi Odznakami MDP. Jak co roku imprezę zakończyło wspólne biesiadowanie przy 
poczęstunku zorganizowanym przez strażaków z Wyszanowa.                     .

Wzięło w nim udział 158 młodych strażaków podzielonych na 19 drużyn, 
reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Międzyrzecz: Bukowiec, 
Gorzycę, Kaławę, Kęszycę Leśną, Kursko, Międzyrzecz-Obrzyce i Wyszanowo oraz 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Dzieci rywalizowały w 
sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym i musztrze. Organizatorzy przygotowali dla 
nich także moc innych atrakcji i zabaw, m.in. stanowiska MOSiW z grami i zabawami 
zręcznościowymi, ogólnorozwojowymi czy przejażdżki quadem należącym do OSP 
Bledzew, które wypełniały dzieciom czas między kolejnymi startami. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska edukacyjne przygotowane przez Nadleśnictwa 
Międzyrzecz i Trzciel, gdzie poznać można było życie leśnych zwierząt, posiąść wiedzę 
o ochronie przyrody, czy też rozsądnym obcowaniu z naturą. Równie dużym 
powodzeniem cieszyły się stanowiska „alarm bojowy” i „udzielanie pierwszej pomocy 
medycznej”, gdzie nasi mali strażacy mogli się poczuć jak ich dorośli koledzy strażacy - 
ratownicy. W konkurencji ubierania się na czas do wyjazdu alarmowego bez-
konkurencyjna była Zuzanna Czapczyk z wynikiem 41,16 s. Dodatkową atrakcją było 
stoisko przygotowane przez Areszt Śledczy w Międzyrzeczu.                  .

Zaparkowane samochody strażackie OSP, Nadleśnictw czy PSP od zawsze budzą 
zainteresowanie. Za szybą pojazdu z OSP Kaława wyeksponowano otrzymane czeki na 
dość pokaźną kwotę. Wręczyli je przedstawiciele OVB All�nanz Polska Spółka Finansowa 
Sp. z o.o. - prezesowi dh. Andrzejowi Obstowi chwilę po o�cjalnym rozpoczęciu imprezy. 
Pewną sensację wzbudził najnowszy nabytek Nadleśnictwa Międzyrzecz, którym 
był Zestaw Przeciwpożarowy ZPP-1, produkcji Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie. 
Na zestawie hakowym, dwuosiowym jest  zbiornik 5000 litrów, motopompa pożarnicza 
M 8/8; TOHATSU, węże, prądownice, tłumnice, pompa pływająca, pilarka Stihl i wiele 
innego niezbędnego sprzętu ppoż.                                                   .

Gdy zawody się zakończyły, pamiątkowe medale wręczał m.in. dh Remigiusz 
Lorenz, prezes ZMG ZOSP RP i jednocześnie burmistrz Międzyrzecza oraz dh Marek 
Harkot, prezes ZOP ZOSP RP i Radosław Głąb, Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Trzciel. 
Wśród obecnych była m.in. dh. Dominika Konieczna, członek SH ZG ZOSP RP.   .

Zwieńczeniem współzawodnictwa było wręczenie okolicznościowych pucharów 
dla wszystkich drużyn oraz złotych medali i okolicznościowych medali wykonanych 
z drewna, a także drobnych nagród rzeczowych dla każdego zawodnika. Ufundowany 
został również Puchar dla Najmłodszego Zawodnika Turnieju - warunkiem było 
oczywiście samodzielne ukończenie wszystkich konkurencji. Zwyciężył Filip Ladra 
mający w dniu triumfu 2 lata 9 miesięcy i 26 dni ! Turniej uświetnił widowiskowy pokaz 
gaszenia pożaru lasu przez samolot Dromader. Przysporzył on wiele wrażeń i radości 
zarówno najmłodszym, jak i ich rodzicom i opiekunom.                          .

IX Gminny Turniej Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu gminy Międzyrzecz

Tekst i fot. LM
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W hołdzie bohaterom spod znaku Rodła

W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele władz miejskich.

Zaangażowani w upamiętnienie 
historii ZPwN z otrzymanymi 

medalami



Po rundzie pisemnej do �nału ustnego zakwali�kowało 
się 15 uczestników. Z każdej grupy do szczebla ogó-
lnopolskiego zakwali�kowało się po 2 uczestników. W gru-
pie najmłodszej zwycięzczynią była Amelia Dudasz (pow. 
sulęciński). Drugim był Błażej Stempniewicz (pow. ża-
gański). W drugiej grupie najlepszym był Kacper Buda (pow. 
zielonogórski), drugim Hubert Winnicki (pow. żarski). 
W grupie najstarszej wygrał Artur Fabisiak (pow. zie-
lonogórski) przed Oliwierem Rybickim (pow. międzyrzecki). 
Obaj uzyskali tą samą ilość punktów ale o miejscu decydo-
wał wynik testu pisemnego. Oliwier jest uczniem Tech. Nr 2 
CKZIU i mieszkańcem Pszczewa. Z tej miejscowości w na-
jmłodszej grupie startowały Agata Plichowska i Karolina 
Dylewska. Szkoda, że te sympatyczne pszczewianki nie 
zakwali�kowały się do rundy ustnej. Ale za rok któż to wie, 
bowiem dziewczynki, uczennice III kl., są ambitne.      .

Podczas wręczania nagród, dyplomów i upominków 
obecny był st. bryg. Janusz Drozda, z-ca Lubuskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP i dh Andrzej Staroszczuk, 
wiceprezes ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze oraz dh Elżbieta 
Polak, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Zie-
lonej Górze. Wiceprezesowi Staroszczuk z wielką sympatią 
odnosi się do tytułowego turnieju, bowiem był niegdyś 
kilkakrotnie �nalistą szczebla krajowego.       .    .
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Kompaktor będzie służył do zgarniania i zagęszczania odpadów depo-
nowanych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Zakup nowej 
maszyny zwiększy skuteczność zagęszczania odpadów na nowej kwaterze 
składowiska 1C, co znacząco wpłynie na stabilność składowiska. W ramach 
projektu zakupiony zostanie również przesiewacz bębnowy w celu lepszego 
przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystywania, 
głównie selektywnie zebranych opakowań szklanych oraz bioodpadów. Jak 
podkreśla Przewodniczący Zarządu CZG-12 - Robert Paluch po modernizacji 
linii sortowniczej i budowie nowej kwatery składowiska jest to kolejna inwestycja 
wzmacniająca potencjał CZG-12 i mająca ważny wpływ na zagospodarowanie 
odpadów od mieszkańców 15 gmin woj. lubuskiego i jednej gminy woj. 
zachodniopomorskiego.

Celowy Związek Gmin CZG-12 podpisał 3 czerwca 2022r. umowę na dosta-
wę kompaktora oraz przesiewacza bębnowego w ramach projektu pn. 
„Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup prze-
siewacza bębnowego oraz kompaktora”, który do�nansowany został 
z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

INWESTYCJE W CZG-12
DOPOSAŻENIE LINII 

SORTOWNICZEJ ZUOK Długoszyn

Fot. Podpisanie umowy (od lewej: Robert Paluch 
- Przewodniczący Zarządu CZG-12, Stanisław Peczkajtis – Członek Zarządu CZG-12)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Tekst i fot. LM

Po przerwie związanej z pandemią ponownie 
odbył się tytułowy turniej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Na �nał szczebla wojewódzkiego, który 
odbył się 3 czerwca w Zielonej Górze nie przyje-
chali uczestnicy z kilku powiatów. Może zabra-
kło czasu na rzetelne przygotowanie? Śledzę te 
zmagania od kilku lat i nie tylko ja, ale również 
znawcy tematu jednoznacznie stwierdzili, że po-
ziom wiedzy nie był zbyt wysoki w stosunku do lat 
poprzednich. Zapewne w kolejnych edycjach to się 
poprawi. 

Jury w składzie: bryg. Leszek Fijałkowski 
(przewodniczący), st. kpt. Aleksandra Świstel, 
st. sekc. Elżbieta Gendek i dh Mieczysław Wit-
czak bardzo rzetelnie ocenili uczestników star-
tujących w trzech kategoriach wiekowych.      .



- Gruntowe drogi zostaną utwardzone i następnie 
pokryte asfaltem. Wzdłuż nich wybudujemy też 
chodniki, oświetlenie i wpusty kanalizacji deszczowej. 
Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie 
tych prac - mówi Katarzyna Szadkowska, która 
kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w mię-
dzyrzeckim ratuszu.

W ogłoszonym przez gminę przetargu wys-
tartowały dwie �rmy. Wygrała międzyrzecka spółka 
Brubet, która zrealizowała już wiele podobnych 
inwestycji w Międzyrzeczu i okolicznych gminach 
(obecnie buduje ul. Długą między Obrzycami 
i Poznańską, niebawem zaś rozpocznie utwardzanie 

gruntowej drogi w Żółwinie). To ko-
lejna dobra informacja, gdyż przy 
remoncie dróg zostaną zatrudnieni 
mieszkańcy Międzyrzecza, którzy 
w dodatku płacą podatki w naszej 
gminie!

W ratuszu rozstrzygnięto właśnie przetarg na 
utwardzenie trzech gruntowych dróg w zachodniej 
części miasta. - Inwestycję zrealizujemy dzięki ko-
lejnej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 
zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz. Latem 
przyszłego roku mieszkańcy ulic Cypriana K. Norwida, 
Jacka Malczewskiego i Marii Konopnickiej przestaną 
narzekać na poszatkowaną dziurami nawierzchnię. 

  Umowa zostanie podpisana 
w przyszłym tygodniu. Prace mają 
się zakończyć w 400 dni po jej pod-
pisaniu, czyli w sierpniu przyszłego 
roku. Gmina zapłaci wykonawcy 
4 mln. 142 tys. 640 zł. Z własnego 
budżetu wyłoży jednak 1 mln. 676 
tys. zł. Jak to możliwe? Burmistrz R. 
Lorenz wyjaśnia, że na realizację tego ważnego 
dla mieszkańców zadania dostaliśmy 2 mln. 466 tys. 
zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - To ko-
lejna dotacja na budowę dróg w mieście i sąsied-
nich wioskach - podkreśla samorządowiec.

 W obecnej kadencji od 2019 r. w gminie wy-
budowano już sześć dróg - po jednej w Kaławie 

i w Wyszanowie oraz cztery na os. Nad Obrą 
w Międzyrzeczu, a do jej końca powstanie pięć 
kolejnych. Jesienią zakończy się budowa Długiej 
w Międzyrzeczu, natomiast w przyszłym roku no-
wa droga powstanie w Żółwinie. - Razem z uli-
cami Malczewskiego, Konopnickiej i Norwida, wy-
budujemy łącznie aż jedenaście dróg. To rekord 
w historii gminy - podkreśla burmistrz.       .

Po rozmowie w gabinecie pani dyrektor uczest-
nicy spotkania przeszli na pobliski plac budowy, gdzie 

powstaje sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką.
   - Z obiektu korzystać będą uczniowie szkół 
podstawowych numer 1 i numer 2, jak również 
uczestnicy wydarzeń sportowych odbywających 
się na pobliskim stadionie -  zaznaczał burmistrz. 

Realizowane w gminie inwestycje były tema-
tem spotkania burmistrza i radnych z posłem na 
Sejm Elżbietą Płonką. Spotkanie odbyło się w SP 
nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Oprócz poseł E. 
Płonki i burmistrza Remigiusza Lorenza uczestniczy-
li w nim dyrektor „jedynki” Monika Szypszak oraz 
radni Marek Cieloch i Grzegorz Skrzek. - Roz-
mawialiśmy między innymi o realizowanych w gmi-
nie inwestycjach i programie Polski Ład, który wspie-
ra �nansowo samorządy w tych zadaniach -  informu-
je burmistrz Remigiusz Lorenz.                .

W Gminie Międzyrzecz realizowanych jest 
obecnie ponad 50 rozmaitych inwestycji. Ich 
łączna wartość przekracza 100 mln. zł. Najwięk-
sze z nich to modernizacja oczyszczalni ścieków, 
budowa kanalizacji w Kęszycy, budowa sali 
wiejskiej w Kęszycy Leśnej i przebudowa Muze-
um Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie.  - Nieba-
wem rozpoczniemy kilka następnych. M.in. budowę 

trzech ulic w mieście, drogi w Zółwinie i kanalizacji 
w Wybudowaniu -  zapowiada R. Lorenz. 
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 To już pewne, Gminne dożyn-
ki odbędą się 10 września. Ich 

gospodarzami będą mieszkań-
cy Nietoperka na czele z Radą 
Sołecką i sołtysem Grzegorzem 
Górgurewiczem. Program świę-
ta plonów był tematem spot-
kania, które odbyło się 16 maja 
w sali narad w ratuszu. Uczestni-
czyli w nim m.in. burmistrz, sołtys 
Nietoperka i jego żona Wioleta, 
która kieruje Kołem Gospodyń 
Wiejskich, jak również Paulina 
Bancewicz z Rady Sołeckiej, 

dyrektorka Międzyrzeckiego Oś-
rodka Kultury Ewelina Izy-
dorczyk-Lewy oraz odpowie-
dzialni za sprawy wsi urzędnicy 
z magistratu.

  Planowane na wrzesień 
gminne dożynki były tema-
tem roboczego spotkania, któ-
re odbyło się 16 maja w ratu-
szu. - Dla mieszkańców sołectw 
będzie to okazja do odpoczynku 
i zabawy po żniwach, ale także 
promocji swoich miejscowości - 
zaznacza burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 

- Wracamy do tej pięknej tra-
dycji po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią koro-
nawirusa. Liczymy na udział miesz-
kańców naszych sołectw, ale także 
Międzyrzecza - mówi burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Współpraca miasta z jednostką woj.-
skową była tematem spotkania burmistrza 
Remigiusza Lorenza i dowódcy stacjonują
cej w Międzyrzeczu 17. Wielkopolskiej Brygady 
Wojskowej gen. bryg. Dariusza Kosowskiego.

W czasie spotkania burmistrz zaznaczał, 
że „siedemnasta” jest jednym z �larów mię-
dzyrzeckiej gospodarki, a jej żołnierze i pra-
cownicy cywilni aktywnie uczestniczą w życiu 
kulturalnym i społecznym naszej gminy. - Woj-
sko wspiera miasto w różnych przedsięwzię-
ciach. Choćby w budowie mostków, które 
powstały w ostatnich latach na Obrze, czy w 

organizacji rozmaitych imprez. Serdecznie za to 
dziękuje Panu i Pana podwładnym - pod-
kreślał R. Lorenz.                     .

Kolejnym tematem były zbliżające się ob-
chody Święta Brygady, które odbędą się 24 
czerwca w Sulęcinie (pododdziały 17. WBZ 
stacjonują w Międzyrzeczu i  Wędrzynie 
k/Sulęcina, a saperzy w Krośnie Odrzańskim, 
dlatego święta jednostki organizowane są na 
przemian w Międzyrzeczu i Sulęcinie). - 
Oczywiście podczas obchodów w Sulęcinie nie 
zabraknie międzyrzeckich akcentów - zapew-
nia burmistrz.                                .

Z panią poseł o inwestycjach

W ratuszu o dożynkach

Wojskowe   wsparcie 

Spotkanie odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

- Remont tych ulic ma się zakończyć - Remont tych ulic ma się zakończyć 
w sierpniu przyszłego roku - zapowiada w sierpniu przyszłego roku - zapowiada 

burmistrz Remigiusz Lorenz.burmistrz Remigiusz Lorenz.

- Remont tych ulic ma się zakończyć 
w sierpniu przyszłego roku - zapowiada 

burmistrz Remigiusz Lorenz.

Spotkanie odbyło się w gabinecie burmistrza.

Będzie asfalt zamiast dziur i kałuż

Poseł Elżbieta Płonka była zainteresowana m.in. 
budową dali sportowej z kuchnią i stołówką.



Bieżnia ze sztuczną nawierzchnią i tor do skoku 
w dal to kolejne obiekty rekreacyjne, które powsta-
ną niebawem w Międzyrzeczu dzięki dotacji w wy-
sokości 100 tys. zł przyznanej gminie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Gwarancją 
jest umowa podpisana przez burmistrza Remigiusza 
Lorenza i wicemarszałka Łukasza Poryckiego.  .

Nowe obiekty sportowo-rekreacyjne powstaną na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 3. Ich koszt osza-
cowano na niespełna 240 tys. zł, przy czym - jak 
podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz - gmina wy-
łoży na ten cel ze swojego budżetu około 140 tys. zł. 
Jak to możliwe? 

- Urząd Marszałkowski przychylił się do naszego 
wniosku i przyznał gminie 100 tys. zł w ramach pro-
gramu rozwoju lubuskiej bazy sportowej. Ukoro-
nowaniem naszych starań jest umowa, którą pod-
pisałem z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim - mó-
wi burmistrz Remigiusz Lorenz.              .

 i toBieżnia z nawierzchnią z tworzywa sztucznego r 

do skoku w dal wybudowane zostaną koło szkolne-
go boiska Orlik. Wcześniej podobna bieżnia powstała 
przy SP nr 6. Obie inwestycje wpisują się w program 
rozbudowy gminnej infrastruktury rekreacyjno- 
sportowej. Jego pierwszym punktem była prze-
prowadzona przed kilkoma laty modernizacja 
stadionu miejskiego, a kolejnym dobiegająca już 
półmetka budowa sali sportowej z kuchnią i stołów-
ką, która powstaje przy SP nr 1.               .

- Program modernizacji i rozbudowy bazy sporto-
wo-rekreacyjnej umożliwi mieszkańcom, przede 
wszystkim młodym sportowcom z naszych szkół, sys-
tematyczne treningi i rozwijanie swoich zainteresowań. 
Jestem przekonany, że przełoży się na ich wyniki na 
szkolnych zawodach i olimpiadach, ale także poprawi 
kondycję �zyczną młodzieży - komentuje R. Lorenz.

Budowa sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej zbliża się 
do półmetka. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz 
Lorenz, realizacja tej ważnej dla mieszkańców in-
westycji jest możliwa dzięki unijnej dotacji w wysokoś-
ci 500 tys. zł.

Gmina zapłaci wykonawcy niespełna milion zło-
tych. Burmistrz zaznacza jednak, że połowę tej kwoty 
stanowi dotacja przyznana Międzyrzeczowi przez 
Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.                .- Otwarcie planujemy na wrzesień. Oprócz głów-

nej sali powstaną w niej pomieszczenia socjalne, kuch-
nia i toalety - wylicza Sylwester Suchowski, który 

kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w między-
rzeckim ratuszu. Sołtys Grzegorz Paszkowski zaz-
nacza, że mieszkańcy czekaliśmy na salę od ponad 
20 lat. Do tej pory korzystali z gościnności strażaków-
ochotników, ale - jak podkreśla sołtys - salka w ich 
remizie jest za mała na potrzeby lokalnej społecz-
ności. - We wsi mieszka ponad 700 osób, a latem ich licz-
ba rośnie co najmniej dwa razy. W dodatku ostat-
nio przybyło wielu Ukraińców - wylicza A. Paszkowski. 

Obiekt ma być ukończony we wrześniu. Wyko-
nawca zaczął już równać teren. Gmina zapłaci mu blisko 

milion złotych. 
- To jedna z 70 inwestycji realizowanych w tym roku 

w naszej gminie. Jeszcze przed kilkoma dniami ich 
łączny koszt wynosił 105 miliona złotych, ale obecnie 
mogę już poinformować, że wydamy na nie znacznie 
więcej, gdyż właśnie otrzymaliśmy kolejną dotację 
wynoszącą prawie pięć milionów złotych. Wkrótce 
będziemy mogli podać więcej szczegółów na ten te-
mat - zaznacza samorządowiec. 

Sala powstaje koło kompleksu rekreacyjnego, 
składającego się z boiska ze sztuczna nawierzchnią, 
plenerowej siłowni, placu zabaw dla dzieci i wiaty. 
Buduje ją międzyrzecka �rma Tombud, której właś-
ciciel Paweł Jeziorski mieszkał kiedyś w Kęszycy Leś-
nej. Już za kilka miesięcy będą się w niej odbywać 
zajęcia dla dzieci, spotkania wiejskie i rozmaite uro-
czystości.
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Zawodnicy z Kaławy z brązowymi 
medalami Pucharu Polski w Sumo!

  Młodzi sportowcy z Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego 
Korona Kałwa stanęli na podium 
Pucharu Polski w Sumo, który 
rozegrany został w Nowinach ko-
ło Kielc.  W zawodach wystartowało 
400 sportowców z całego kraju, 
w tym reprezentanci renomowa-
nych klubów i sekcji sumo z du-
żych aglomeracji. Nasze wojewódz-

two i gminę reprezentowali mło-
dzi adepci sumo z Kaławy, którzy 
kolejny raz udowodnili, że nie-
wielka wieś jest silnym ośrod-
kiem tej egzotycznej dyscypliny. 
Wśród kadetów brązowy medal 
zdobył Szymon Zając  (w kat. 
wagowej 95 kg), natomiast wśród 
dzieci brązowy krążek wywalczył 
Michał Piaskowski (kat. 42 kg).

Przypominamy, że Korona jest 
prawdziwą kuźnią sportowych 
talentów. Zawodnicy tego klubu 
wiele razy zdobywali puchary 
i medale na Mistrzostwach Polski 
i nawet Mistrzostwach Europy. 
Ogromny udział w tych sukcesach 
ma ich trener Krzysztof Idzikowski. 
Gratulujemy zawodnikom i ich 
szkoleniowcowi!

Sala rośnie w oczach

Przepust  poprawi  
bezpieczeństwo  mieszkańców

Burmistrz zaznaczał, że poprzedni przepust był 
wąski i miał słabą nośność. - Po wybudowaniu no-
wych budynków musieliśmy go wzmocnić i posz-
erzyć. Celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom, którzy dojeżdżają tam samochodami - 
mówił burmistrz Remigiusz Lorenz. - W tym roku 
zakończymy, rozpoczniemy, lub będziemy konty-
nuować 70 mniejszych i większych inwestycji o łą-
cznej wartości 105 milionów złotych.               .

Zakończyła się przebudowa przepustu nad ro-
wem przy ul. Pamiątkowej. - To jedna z 70 inwestycji, 
realizowanych w tym roku w naszej gminie - zazna-
czał burmistrz Remigiusz Lorenz.               .

Symboliczną wstęgę przeciął burmistrz Remi-
giusz Lorenz w asyście dwóch wnuczek między-
rzeckiego dewelopera Romana Strzelczyka, któ-
rego �rma wybudowała w ostatnich latach budynki 
mieszkalne przy ul. Pamiątkowej.               .

   Kadrowa Urzędu Miejskiego, Irena 
Kiersztan obchodzi jubileusz 40.lecia pracy 
w ratuszu. Za zaangażowanie i profesjona
lizm w wykonywaniu służbowych obo-
wiązków, a także uśmiech i życzliwość wobec 
mieszkańców i innych pracowników po-
dziękowali jej burmistrz Remigiusz Lorenz, 

jego zastępczyni Agnieszka Śnieg i sekretarz 
Urzędu Miejskiego Anna Sawka.           .

- Pani Irena jest wzorem dla innych pra-
cowników. Życzymy jej dalszych sukcesów za-
wodowych i spełnienia w życiu prywatnym - 
mówił burmistrz wręczając jubilatce kwiaty 
i drobne upominki.

Rubinowy jubileusz w ratuszu

Zawodnicy Korony na podium Pucharu Polski.
Fot. UKS Korona Kaława

Mamy to! Gmina dostała 100 tys. zł na budowę bieżni rekreacyjnej!

Umowę podpisali 
burmistrz Remigiusz Lorenz 

i wicemarszałek Łukasz Porycki. 



Wspaniała zabawa z nutą spor-
towej rywalizacji - tak właśnie wy-
glądał turniej gry w kręgle, pod-
czas którego studenci Międzyrzec-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zmierzyli się z radnymi miejskimi 
i pracownikami Urzędu Miejskiego.

Turniej odbył się w kręgielni w 
restauracji Tequila. Studenci MUTW 
wystawili trzy drużyny, natomiast 

urzędnicy i radni po jednej. Trzy 
pierwsze lokaty zajęli studenci, 
którym złożyli gratulacje i wręczy-
li medale: burmistrz Remigiusz 
Lorenz  i  przewodnicząca Rady 
Miejskiej Katarzyna Budych.  .

- Gratuluje zwycięzcom i pozos-
tałym uczestnikom. Organizato-
rom z MUTW dziękuję zaś za ak-

tywną działalność i  życzę kolej-
nych sukcesów - komentował R. 
Lorenz. Burmistrz zaznaczał, że 
słuchacze MUTW są prawdziwy-
mi mistrzami gry w kręgle. Na ko-
ncie mają wiele sukcesów wywal-
czonych na podobnych turniejach, 
odbywających się w lubuskich 
i wielkopolskich miastach.      . 

– Inwestycję rozłożyliśmy na trzy etapy. Pierwszym była właśnie oczyszczalnia 

w Kęszycy Leśnej, drugim jest kończąca się już budowa kanalizacji w Kęszycy, 
a trzecim będzie właśnie Nietoperek. Nieczystości z tej wsi popłyną do Kęszy-
cy, a następnie do oczyszczalni w Kęszycy Leśnej - informuje Sylwester Suchowski, 
który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.  

Budowa kanalizacji ma potrwać do 30 listopada przyszłego roku. Jak podkreśla 
R. Lorenz, to jedna z kilku inwestycji proekologicznych realizowanych w tym roku w 
naszej gminie. Największą jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Św. Wojciechu.

Mieszkańcy Nietoperka czekali na sieć sanitarną od lat. Burmistrz zaznacza, 
że realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki zakończonej przed trzema 
laty kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej.     .

To już pewne. Międzyrzecz dostał 5 mln. zł 
na wybudowanie kanalizacji w Nietoperku. 
- To kolejna taka inwestycja w naszej gminie 
– zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz. Nie-
bawem burmistrz odbierze w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim promesę na kwotę 4 mln. 

999 tys. 999 zł. - Tyle wynosi dotacja, którą otrzymaliśmy z rządowego pro-
gramu Polski Ład na wybudowanie w Nietoperku kanalizacji sanitarnej - mówi 
samorządowiec. 

- Obecnie dobiega końca budowa kanalizacji w Kęszycy, a niebawem podobną 
inwestycję rozpoczniemy w Międzyrzeczu-Wybudowanie. Realizujemy je z myślą 
o ochronie środowiska, ale ich najważniejszym celem jest poprawa jakości ży-
cia mieszkańców. Po  ukończeniu prac nie będą tracić czasu na formalności związa-
ne z opróżnianiem szamb, a w dodatku będą mniej płacić za ścieki i ich oczyszcza-
nie - wylicza R. Lorenz. 

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej i na 
stanowisko sołtysa odbyły się 25 maja, w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowic-
ku. W głosowaniach wzięło udział ponad 50 osób, w 
tym mieszkający w tej wsi burmistrz Remigiusz 
Lorenz, jego zastępczyni Agnieszka Śnieg oraz radni 
Paweł Gall i Zbigniew Mazurek.

Nauczycielka Barbara Janas-Gall została no-
wym sołtysem Bobowicka, natomiast plastyczka 
Małgorzata Biernat uzupełniła skład Rady Sołec-
kiej. Obu paniom gratulacje złożyli m.in. burmistrz 

Remigiusz Lorenz i jego zastępczyni Agnieszka 
Śnieg.

Spotkanie otworzył burmistrz, który zapoznał 
mieszkańców z zasadami głosowania. Po czym 
prowadzenie objął Paweł Gall. Na stanowisko sołty-
sa zgłoszono jedną kandydatkę; Barbarę Janas Gall.
Jej kandydatura spotkała się z jednogłośnym po-
parciem mieszkańców. Głosowało na nią ponad 50 
osób, podobnie jak na plastyczkę Małgorzatę Biernat, 

która objęła wakat w Radzie Sołeckiej.  
- Mam nadzieję, że się wykażę. Pomysłów mam 

sporo - zapewniała nowa pani sołtys, podczas gdy 
M. Biernat zapowiadała działania na rzecz dalszej 
integracji mieszkańców. Gratulacje obu paniom zło-
żyli m.in. burmistrz i jego zastępczyni. - Życzę Wam 
samych sukcesów i zapewniam o wsparciu z mojej 
strony - mówił  R. Lorenz.    .    .    .    .

Co wiemy o nowej pani sołtys? Jest nauczycielką 
w Przedszkolu nr 6 w Międzyrzeczu, wcześniej 
pracowała w ośrodku kultury w Polkowicach. 
Z pewnością jest osobą znaną w naszej gminie i lu-
bianą, czego dowodem są wyniki ostatniego ple-
biscytu Gazety Lubuskiej” na nauczyciela roku. Za-
jęła w nim pierwsze miejsce w powiecie i potem 
została jedną z �nalistek etapu wojewódzkiego. 
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Dotacja na kanalizację w Nietoperku!

Sportowe zmagania i integracja w kręgielni

Teren wokół kolumbarium 
utwardzono kostka, wybudowa-
no też ławeczki i zasadzono drze-
wa. Prace poprzedziła budowa 
ścieżki, która łączy obiekt z cen-
trum cm  entarza miejskiego.   .

Burmistrz zaznacza, że bu-
dowa kolumbarium to pomysł 
radnych, zgłoszony przez Marię 
Kijak i Eugeniusza Sawińskiego. 
- Kremowanie zwłok jest coraz 
bardziej popularne w naszym 

kraju. Dlatego postanowiliśmy 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców - dodaje.     .

- Niebawem przystąpimy do 
kolejnej części tej inwestycji, czyli 
budowy trzeciego segmentu na 
54 urny. Łącznie za ścieżkę i ko-
lumbarium zapłacimy około 700 
tysięcy złotych - wylicza Sylwester 
Suchowski, który kieruje Wydzia-
łem Realizacji Inwestycji w mię-
dzyrzeckim magistracie.     .

Kolumbarium składa się 
z dwóch specjalnych ścian ze 
108 komorami. - Mieszkańcy bę-
dą mogli składać w nich urny 
z prochami swoich bliskich. Trwa-
ją pracę nad regulaminem ko-
rzytania z tego obiektu - zapowia-
da burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Na cmentarzu komunalnym 
zakończyła się budowa kolum-
barium. - To pierwsza część in-
westycji, drugą zakończymy je-
sienią – zapowiada burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Burmistrz i przewodnicząca 
rady miejskiej ze zwycięską drużyną

Zmiana warty we władzach sołectwa Bobowicko

Na cmentarzu powstało kolumbarium

W pierwszym etapie wybudowano dwa segmenty kolumbarium. 


