
Harcerze międzyrzeckich drużyn z Hufca 
ZHP świętowali Dzień Myśli Braterskiej - święto 
przyjaźni i braterstwa. Podziękowania za aktyw-
ną działalność na rzecz miasta i pielęgnowanie 
harcerskich tradycji złożyły im zastępca bur-
mistrza Agnieszka Śnieg i sekretarz Gminy Anna 
Sawka.

Spotkanie przed ratuszem 
było pierwszą odsłoną obcho-
dów święta. Po zakończeniu 
ceremonii  harcerze wzięli 
udział w grze terenowej, którą 
podsumowali po południu 
w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury. Obejrzeli tam �lm o 

prekursorze polskiego 
skautingu Andrzeju Mał-
kowskim, po czym z liter 
zebranych podczas gry 
ułożyli na scenie mot-
to twórcy skautingu Ro-
berta Baden-Powella „Ży-
cie bez przygód byłoby 
strasznie nudne".      .

W obchodach Dnia Myśli Braterskiej wzięli 
udział przedstawiciele trzech miejscowych dru-
żyn z Hufca ZHP Międzyrzecz wraz z komen-
dantem hufca Marcinem Rzepą i jedną z jego 
zastępczyń Hanną Barczewską. Harcerskie świę-
to rozpoczęło się o godz. 8.00 przed ratuszem. 
Po wciągnięciu na masz harcerskiej �agi 
uczestnicy odśpiewali swój hymn „Wszystko 
co nasze Polsce oddamy" po czym złożyli so-
bie nawzajem życzenia.                  .

W ceremonii wzięła udział 
zastępczyni burmistrza Ag-
nieszka Śnieg. - Zuchy i har-
cerze bardzo aktywnie uczes-
tniczą w życiu społecznym Mię-
dzyrzecza oraz wspierają Urząd 
Miejski w wielu przedsięwzię-
ciach. Serdecznie im za to dzię-
kujemy - mówi A. Śnieg.

Uroczystość zakoń-
czył krąg, podczas któ-
rego harcerze, ich ro-
dzice, mieszkańcy oraz 
przedstawiciele władz
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Święto przyjaźni i braterstwaŚwięto przyjaźni i braterstwaŚwięto przyjaźni i braterstwa

Obchody harcerskiego święta rozpoczęły się przed ratuszem.Obchody harcerskiego święta rozpoczęły się przed ratuszem.Obchody harcerskiego święta rozpoczęły się przed ratuszem.

Po zakończeniu gry terenowej harcerze spotkali się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Po zakończeniu gry terenowej harcerze spotkali się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Po zakończeniu gry terenowej harcerze spotkali się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. 

  - Dzień Myśli Braterskiej obchodzą harce-
rze i skauci z całego świata. To święto braterstwa 
i przyjaźni, które powinny być jednymi z naj-
ważniejszych wartości nie tylko dla harcerzy, ale 
też dla wszystkich ludzi. Obchodzimy je 22 lute-
go, czyli w dniu urodzin twórcy skautingu 
sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave - 
informuje M. Rzepa, który w lutym br. został 
komendantem międzyrzeckiego hufca ZHP. 

miejskich - sekretarz Gminy Anna Sawka i wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Chmielewski - złożyli sobie życzenia.         . 

Koncert pełen 
wspomnień

Ferie z MOSiW

Międzyrzecka Liga 
Halowa Piłki Nożnej

Tradycyjnie 
i muzycznie

Pogodzić pasję 
z realiami 
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Wspomniany wcześniej Sasin 
na Lubelszczyźnie, biednym re-
gionie kraju, podczas spotkania 
stwierdził,  ze rząd PiS jest 
gwarantem bezpieczeństwa 
Polaków w wielu wymiarach: 
militarnym, energetycznym, 
społecznym, zdrowotnym. Na-
sza gospodarka może być jesz-
cze bardziej konkurencyjna, 
nasze wyroby - jeszcze bardziej 
atrakcyjne, jeśli będzie miała 

tani prąd, tanią energię. Polacy 
będą mogli być bogatsi. Będą 
mogli szybko dogonić poziom 
życia w największych krajach 
Unii Europejskiej. Powiedział, 
co wiedział. Ciemny lud na 
ścianie wschodniej może to i 
kupi. Wiadomo co jest piękny-
mi obietnicami wybrukowane. 
Samouwielbienie na potęgę. 
Okradanie kraju także na maxa. 
Wszak koniec bliski i trzeba się 
zabezpieczyć.

Rezydent zwany o�cjalnie 
Prezydentem RP wg opozycji 
"nawarzył piwa i musi je wypić", 
a chodzi o przesłanie noweli o 
Sądzie Najwyższym do TS Julii 
od gotowania. Niekonstytu-
cyjność ustawy jest oczywista. 
Nie pierwszy i chyba nie ostatni 
raz, głowa państwa Ustawę 
Zasadniczą jaką jest Konstytuc-
ja, traktuje wg swojego widzi 
mi się. Samo ponaglanie TS, 
który powinien być absolutnie 
niezależny, w sprawie rozpat-
rzenia jego wniosku jest prze-
dziwne. To, że  w TS jest wewnęt-
rzny bunt, niedostrzegany przez 
Kucharkę, to inna kwestia. 

PiS idąc do władzy obiecał, 
że będzie słuchał ludzi. I słowa 
dotrzymała. Słucha poprzez 
system inwigilacji czyli Pega-
sus. Prezydenta Sopotu też 
podsłuchiwano. W debacie w 
TVN z miną godną cherubink-
ów pisowska była minister i 
mniej ważny z kancelarii Re-
zydenta RP zgodnie rzekli, że 
to są tylko doniesienia medial-
ne, ale jeżeli już, to prokuratura 
to wyjaśni. Koń by się uśmiał... 
Wcale nie będzie do śmiechu 
Kamińskiemu i Wąsikowi, gdy 
przyjdzie czas na ich rozliczenia. 
Wszak zostali skazani za przes-
tępstwa urzędnicze i  tylko 
niezgodna z procedurą łaska 
Rezydenta RP pozwoliła im 
szarogęsić się w specsłużbach. 

Rządzący po zmianie cha-
rakteru wizyty Prezydenta zza 
Wielkiej Wody - musieli spuścić 
powietrza z nadętego balonu 
samouwielbienia. A dmuchali 
w niego na wyścigi, kreując wy-
niki wizyty i doprowadzając 
wiele komentarzy do absurdów. 
Omal nie ogłoszono, że nieba-
wem będziemy kolejnym sta-
nem USA. Joe Biden poleciał do 
Ukrainy, nam na otarcie łez w 
drodze powrotnej wygłosił to co 
wygłosił. Dla Jarka było to nic, 
podobnie jak dla wielu. Ale taka 
jest polityka. Polska stała się 
kamu�ażem dla amerykań-
skiej wizyty w Ukrainie.     .

Sasin nieco oprzytomniał 
i wstrzymał m.in. 55 mln zł dla 
spółki o kapitale 5 tys. zł za-
łożonej 10 dni wcześniej przez 
gościa  bez  doświadczenia 
biznesowego mającego bo-
dajże 27 lat, od zakończenia 
konkursu ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju. Popularnie określa 
się taką transakcję na tzw. słupa.

Atmosfera wokół owego 
centrum gęstnieje. Weszło CBA 
a i NIK zapowiada kontrolę. 
Konkurs "Szybka ścieżka" prze-
świetlony przez opozycyjnych 
posłów jest powiązany z Jac-
kiem Żalkiem, wice od fundu-
szy i rozwoju regionalnego. No 
i  nastąpiła  cisza w eterze, 
bowiem rodzinne powiązania 

są konkretne. Kolejne pisowskie 
wałki w imię prawa i spra-
wiedliwości.

Samouwielbienie wicemi-
nistra rolnictwa czyli słynnego 
J. Kowalskiego porównać można 
do stwierdzenia - Rozumu nie 
widać, ale jak go brak to widać 
doskonale. Tenże na Twitterze 
zaproponował Andrzejowi od 
długopisów, że powinien się 
spotkać z byłem Prezydentem 
USA Trumpem, który jest wiel-
kim przyjacielem Polaków i wrę-
czyć mu jakiś order za zasługi. 
Kolejny popis po zachęcaniu do 
oklasków w Sejmie - stawia 
Janusza K. w szeregu poli-
tycznych klaunów tworzących  
egzotyczną ligę w parlamencie, 
do której zalicza się posłów 
Baruna i Korwina-Mikke. Co 
niektórzy nazywają go margi-
nesem marginesów polityki. 

Niegdyś harcerzyk i hobbys-
ta od materiałów wybucho-
wych, dziś schowany Dworczyk - 
znowu jest medialnie przypo-
mniany. Tym razem za sprawą 
prokuratury. Niegdyś wyciekły 
jego maile, bo korzystał z pu-
blicznych sieci pomimo nakazu 
korzystania z rządowych, które 
są zabezpieczone. Wówczas 
Pinokio zrzucił to na rosyjskich 
trolli. Teraz wyszło na jaw, że 
pojawiły się tajne dane. Wiemy, 
że amunicji do czołgów mamy 
tyle co wielkie g... Tu chyba 
Amerykanie  nacisnęli  aby 
wreszcie był porządek w kwestii 
tajemnic NATO. Czy Harcerzyk 

się wybroni trudno wyrokować. 
Najprawdopodobniej sprawa 
się przeciągnie czyli przedawni.

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Nadęty balon samouwielbienia



GABINET UROLOGICZNY
lek. med. Roman Turowski

specjalista urolog
(badania USG układu moczowego i prostaty)

przyjmuje we wtorki i czwartki
w godzinach 15.30 – 16.30

Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 16
Tel. 601 911 019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu 
jest spółką Gminy Międzyrzecz. Zarządza Ośrodkiem Wypoczynkowym 

Głębokie, prowadzi PSZOK, jest administratorem Cmentarzy Komunalnych, 
Targowiska Miejskiego, a także zajmuje się pielęgnacją terenów zieleni 

miejskiej i utrzymaniem czystości.
Pragniemy zaproponować Państwu nasze usługi zarówno w zakresie 

pielęgnacji zieleni, jak i utrzymania czystości poprzez, m.in. zakładanie
i koszenie trawników, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne, wycinkę 

drzew, transport odpadów do PSZOK’u, zamiatanie i odśnieżanie 
chodników, jezdni, placów czy porządkowanie zaniedbanych terenów.

Zapraszamy do współpracy!

ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz
tel. 531 290 914, biuro@pgk.miedzyrzecz.pl

www.pgkmiedzyrzecz.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
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50 lat razem50 lat razem50 lat razem

10 lutego w pszczewskim kościele odbyło się odnowienie ślubu 
Stefanii i Michała Dobkiewiczów, którzy 10.02. 1973 r. zawarli 
związek małżeński. Złote Gody to przepiękny jubileusz! Wśród licznych 
obecnych nie zabrakło dwóch córek i czterech synów, jak i ich 
potomstwa. Po uroczystości kościelnej (celebransem był ks. Michał 
Barański) liczne grono znamienitych gości udało się do ośrodka 
"Jeziorak" gdzie dostojni jubilaci godnie ich podjęli. Gdy poranna mgła 
spowiła wody jeziora Szarcz – ostatni goście tanecznym krokiem 
opuścili salę bankietową. 

50 lat razem to wszak aż pół wieku, a przecież wigoru rześkim 
70.latkom nadal nie brakuje. Tylko się cieszyć! Wszystkiego co Naj... z 
całego serca życzy Zespół Redakcyjny. Gwoli kronikarskiego zapisu dla 
potomnych, jak mawia poeta, i ja tam byłem, tańcowałem, jadłem i nie 
tylko przedni miód piłem.

LM
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Według opowieści byłych niemieckich mieszkańców na łące w okolicach 
Szumiącej w XIX w. odkryto skarb w postaci złotych i srebrnych kosztowności, 
zakopanych tu przez Szwedów. Podobno tylko niewielką część odnaleziono i wielkie 
bogactwa nadal tkwią zakopane w ziemi. Lecz dziś już nikt nie wie, gdzie jest 
Królewska Łąka i jej skarby.

W okolicach wsi Szumiąca jedna z łąk nad rzeką Paklicą nazywana była Królewską 
Łąką. Nazwa ta pochodzi z czasów wojny północnej, gdy podczas przemarszu wojsk 
szwedzkich z Saksonii do Poznania obozował tu król Szwecji Karol XII. Biwakujący przy 
swoim władcy żołnierze na drodze swojego przemarszu zgromadzili tak wielkie łupy, 
że już im ciążyły w drodze. Po naradzie postanowili część ich zakopać w miejscu 
łatwym do odnalezienia. Łąka nad Paklicą w pobliżu mostu i młyna wydawała się 
idealnym miejscem na ukrycie skarbów, łatwym do odszukania. Skandynawowie 
liczyli, że będą mogli kiedyś wrócić i zabrać te dobra. Być może żołdacy swoje łupy 
zakopali jeszcze wcześniej, podczas potopu szwedzkiego (1655–1660), lecz Szwedzi 
odeszli, a skarby po nich pozostały.

Wiek XVIII w Europie rozpoczęła 
wojna północna (1700–1718), zie-
mia międzyrzecka była pustoszona 
przez przemieszczające się na 
przemian wojska: saskie, pruskie, 
rosyjskie, szwedzkie i polskie. W 
lasach grasowały różne bandy 
zbójeckie, jedne z chęci zysku, inne 
aby głód zaspokoić. Do tego nie 

brakowało wałęsających się maruderów i dezerterów wszelkich narodowości, bo w 
ówczesnych armiach służyli najemnicy z różnych krajów, czasem tak odległych, jak 
Szkocja czy Hiszpania. Strach i bezprawie zapanowały na leśnych traktach, a i niejedna 
wieś poszła z dymem. Otoczone murami miasta mogły się bronić przed grupkami 
rabusiów czy maruderów, ale nie były w stanie przeciwstawiać się regularnym 
armiom. Tym bardziej że z reguły za wszelkie próby oporu karano paleniem domostw 
i mordowaniem ich mieszkańców. Było to też czas, w którym Międzyrzecz gościł 
trzech wielkich władców. Jednym z nich był król Szwecji Karol XII (1682–1718), który 
wracał ze swoją armią po zawarciu pokoju na zamku w Altranstädt w Saksonii. Działo 

się to w 1708 r. Jak mówią przekazy, Karol II przebywał w okolicy Międzyrzecza także 
wcześniej. Tak to podaje miejscowa legenda:

Powiat międzyrzecki wydaje Powiat międzyrzecki wydaje 
miliony na modernizację szkolnictwamiliony na modernizację szkolnictwa

Powiat międzyrzecki wydaje 
miliony na modernizację szkolnictwa

To tylko niektóre działania powiatu podjęte w 
ramach projektu na przestrzeni ostatnich lat. Nie ulega 
wątpliwości, że inwestycja w młodzież to zawsze dobra 
decyzja. Podkreślała to zresztą przy wielu sposobnoś-
ciach również Starosta Międzyrzecki mówiąc - Cieszę się, 
że CKZiU rozwija się i odpowiada potrzebom aktualnego 
rynku pracy. To duża szansa dla młodych ludzi na zdo-
bycie niezbędnych umiejętności, na dobry start w wy-
branym zawodzie i na bycie konkurencyjnymi na rynku 
pracy. Nie mam wątpliwości, że uczniowie na tę szansę 
zasługują.

W ramach realizacji projektu CKZiU otrzymało 
również pomoce dydaktyczne na wyposażenie pra-
cowni i studia fotogra�i. Zresztą, uczniowie uczący się 
na kierunku związanym z fotogra�ą skorzystali nie tylko 
z nowo zakupionego sprzętu. Dzięki projektowi mogli 
wziąć udział w plenerach fotogra�cznych m.in. z jednym 
z najbardziej znanych polskich portrecistów - Adamem 
Polańskim, który podczas zajęć udzielał uczniom 
cennych rad i zdradził tajniki swojego warsztatu.

Powiat doposażył także pracownię fryzjerską w Zes-
pole Szkół Nr 2 w Międzyrzeczu. Zakupiono m.in. pros-
townice, falownice, szczotki do układania fryzur, główki 
treningowe, infrazon, sanityzatory oraz kosmetyki do 
pielęgnacji włosów i inne niezbędne artykuły do nauki 
zawodu. Uczniowie CKZiU otrzymali nowoczesny 
sprzęcie elektroniczny i oprogramowanie służące do 
zarządzania całym wyposażeniem domu. Wiedza 
pozyskana w na zajęciach w pracowni inteligentnych 
domów, w której przyszli pracownicy budowlani uczą 
się -o implementacji nowoczesnych systemów i tech
nologii zwiększających bezpieczeństwo i wygodę 
mieszkania domowników, stanowi obecnie duży atut 
na rynku pracy. 

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie międzyrzeckim" zakupiono 
nie tylko sprzęt i oprogramowanie. Uczniowie szkół 
zawodowych brali udział w szeregu warsztatów, 

konkursów oraz prelekcji poszerzających wiedzę 
teoretyczną. Organizowano również powiatowe „Targi 
Edukacji i Pracy", podczas których młodzież mogła 
spotkać się z przyszłymi pracodawcami. W 2022 r. 
prawie 600 osób, skorzystało z tej okazji i wzięło udział 
w zorganizowanych w Technikum nr 2 w Międzyrzeczu 
targach. Uczniowie spotkali się z doradcami zawo-
dowymi oraz rozmawiali z przedstawicielami pra-
codawców, szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. 
A rozmawiać było o czym, bo na sali sportowej 
międzyrzeckiego Ekonomika obecni byli m.in. przed-
stawiciele 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., gorzowskiej �lii 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu, Aresztu Śledczego w Między-
rzeczu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie 
Wlkp., szkół zawodowych i ogólnokształcących z 
Międzyrzecza, Skwierzyny i Zbąszynka, Powiatowego 
Urzędu Pracy itp. Targi Edukacji i Pracy stanowią 
doskonałe forum wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy profesjonalistami, uczniami i konsultantami, 
którzy często ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze 
szkoły bądź uczelni wyższej. Kolejna, szósta edycja 
targów odbędzie się w 2023 r.

Dzięki projektowi „Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w powiecie międzyrzeckim" zrealizowano 
zadania na łączną kwotę 7 914 548,75 zł.

Nową pracownię kucharską otrzymał Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu. W za-
kresie doposażania pracowni szkolnych powiat podjął 
decyzje o zakupie m.in. nowych komputerów. Infor-
matyzacja rozwija się w różnych obszarach rynku, a 

ciągły postęp technologiczny obliguje do wymiany 
wyposażenia pracowni na coraz bardziej nowoczesne. 
Dziedziny informatyczne wkraczają w różne obszary 
kształcenia co stwarza możliwości interdyscyplinarności 
i kształcenia modułowego. Modernizacja pracowni IT 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Międzyrzeczu (CKZiU) umożliwiła młodzieży zaz-
najomienie się z nowościami pojawiającymi się na 
rynku technologii. Środki otrzymane w ramach 
programu zostały wykorzystane m.in. na zakup 20 
zestawów materiałów dydaktycznych zawierających 
elementy, służące do złożenia komputerów.

W kwietniu 2023 r. zakończy się projekt „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego w powiecie 
międzyrzeckim". Przez 6 lat powiat, dzięki pozyskanym 
funduszom, wyposażył m.in. miejsca do praktyk, prze-
kazał uczniom stypendia stażowe, doposażył pracownie 
i do�nansował zadania związane z unowocześnianiem
i poprawą sytuacji szkół zawodowych. W lutym w 
starostwie powiatowym podsumowano wraz z 
partnerami projekt w części dotyczącej organizowania 
praktyk – na sali sesyjnej urzędu w obecności przed-
siębiorców, pracodawców, przedstawicieli instytucji, 
które przyjmowały międzyrzeckich uczniów na praktyki 
oraz dyrektorów szkół o projekcie opowiedziała 
koordynator Agnieszka Banak. Wsparciem objęci byli 
uczniowie 3 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu. 
Uczniowie odbywali praktyki w zawodach technik 
logistyk, t. spedytor, t. informatyk, t. budownictwa, t. 
reklamy, technik. fotogra�i i multimediów, ekonomista, 
kucharz oraz fryzjer. Pierwotnie planowano zre-
alizowanie 210 praktyk uczniowskich, ale udało się 
zorganizować staże dla 287 uczniów. Wypłacono 
stypendia stażowe w wysokości 427 500,00 zł i zre-
fundowano koszty przeprowadzenia praktyk na kwotę 
577 239,87 zł. Praktyki zorganizowane były u 50 
pracodawców działających głównie na terenie powiatu 
międzyrzeckiego. Za współpracę wszystkim partnerom 
podziękowała Starosta Międzyrzecki Agnieszka 
Olender, zapraszając jednocześnie do realizacji wspól-
nie z powiatem kolejnych projektów z zakresu 
szkolnictwa zawodowego. Oprócz środków przez-
naczonych na praktyki, z pozyskanych w ramach 
projektu funduszy, zakupiono niezbędny sprzęt.

Legendy - ziemia międzyrzecka. Królewska ŁąkaLegendy - ziemia międzyrzecka. Królewska ŁąkaLegendy - ziemia międzyrzecka. Królewska Łąka

Andrzej Chmielewski, rys. Elżbieta Fijałkowska 
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Bliscy, przyjaciele i uczniowie założyciela szkoły 
muzycznej Kazimierza Dziembowskiego wspomina-
li jego postać i artystyczne dokonania podczas koncer-
tu w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Organizatorom, 
wykonawcom i publiczności podziękował burmistrz 
Remigiusz Lorenz, który objął imprezę swoim pa-
tronatem i ufundował upominki dla artystów.    .

Zmarły w ub.r. Kazimierz Dziembowski był bez 
wątpienia jednym z najwybitniejszych oraz najbardziej 
zasłużonych i znanych mieszkańców w powojennej 
historii Międzyrzecza. Był muzykiem, kompozytorem 
i nauczycielem. Wspierał artystów i zespoły muzyczne, 
dzięki jego zaangażowaniu i determinacji 30. lat temu 
w Międzyrzeczu powstała Państwowa Szkoła Muzycz-
na I Stopnia, której był też pierwszym dyrektorem.

Koncert pełen wspomnień i wzruszeń

Gratulacje i podziękowania złożyli organizatorom burmistrz 
Remigiusz Lorenz i dyrektorka ośrodka kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy.

Uczniowie i współpracownicy Kazimierza Dziembowskiego wraz 
z bliskimi i mieszkańcami wspominali jego postać oraz działalność 
w czasie okolicznościowego koncertu, który odbył się 19 lutego 
w gościnnych progach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Pomysło-
dawcą był muzyk Krzysztof Nieborak, który prowadził koncert ra-
zem z córką K. Dziembowskiego - Martą Dziembowską-Szuszkiewicz. 
Oprócz znajomych i wychowanków muzyka, na scenie wystąpili m.in.
jego syn Kamil i wnuczęta Wojtek, Jakub i Natalia. 

- Wśród tego, co pozostawiamy po sobie są dwie wartości niewymierne. 
Jedną z nich jest na pewno pamięć, czego najlepszym przykładem jest 
dzisiejszy koncert. Drugą zaś nauka, którą pan Kazimierz przekazywał od 
1975 roku następnym pokoleniom – mówił R. Lorenz.

W organizacji artystycznego wydarzenia K. Nieborakowi pomogli 
pracownicy ośrodka kultury i Urzędu Miejskiego, jak również indy-
widualnie burmistrz Remigiusz Lorenz, który objął imprezę swoim 
patronatem oraz ufundował płyty z nagraniami K. Dziembowskiego 
i drobne upominki dla wykonawców. Na zakończenie samorządowiec 
razem z dyrektorką MOK Eweliną Izydorczyk-Lewy podziękował 
organizatorom i wykonawcom.  

Szymon ur. 7.02.2023 r. 
Syn Kingi i Stanisława. 

Zamieszkały w Głuchowie

Kacper ur. 12.02.2023 r. 
Syn Angeliki i Adama. 

Zamieszkały w Przytocznej

Wojtek ur. 11.02.2023 r. 
Syn Renaty i Kamila. 

Zamieszkały w Nowej Niedrzwicy

Wiktoria ur. 14.02.2023 r. 
Córka Magdaleny i Kamila. 

Zamieszkała w Silnej

Martynka ur. 15.02.2023 r. 
Córka Angeliki i Sebas�ana. 
Zamieszkała w Skwierzynie

Wiktor ur. 18.02.2023 r. 
Syn Agnieszki i Dominika. 

Zamieszkały w Krzeszycach



Z raportu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r." 
opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie wynika, że mieszkaniec Polski wytwarza ok. 365,5 kg 
odpadów komunalnych na rok. Około 35 % masy tych odpadów stanowią 
bioodpady z naszych gospodarstw domowych. Są to cenne surowce wtórne, 
których recykling będzie w najbliższych latach odgrywał kluczową rolę w 
osiągnieciu wymagań unijnego i krajowego prawodawstwa.

W celu uzyskania cennych dla recyklingu odpadów bardzo ważne jest 
prowadzenie efektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpadów selektywnie 
zebranych. Obecny system segregacji odpadów komunalnych pozwala 
mieszkańcom na zbieranie bioodpadów: - do worków, - do pojemników oraz 
kompostowania ich we własnych, przydomowych kompostownikach.

Odzysk w wyniku recyklingu biologicznego pozwala na wytworzenie 
cennego materiału do uprawy roślin oraz pozwoli gminom na osiągnięcie 
wymaganych poziomów recyklingu. Pod koniec lutego 2023 r. Celowy Związek 
Gmin CZG-12 otrzymał Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
dopuszczenia polepszacza glebowego do sprzedaży. Celowy Związek Gmin CZG-
12 zamierza przyszłości uruchomić sprzedaż polepszacza glebowego dla osób 
indywidualnych. Polepszacz glebowy będzie można stosować: do rekultywacji, 
do roślin ozdobnych i trawników, do roślin sadowniczych, do uprawy warzyw, do 
stosowania na użytkach zielonych.

Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie w 
2022 r. dostarczono o ok. 28% więcej bioodpadów niż rok wcześniej. Ma to 
związek z przystąpieniem do CZG-12 gminy Świebodzin i Trzciel, jednak 
analizując poprzednie lata widać z roku na rok wzrost dostarczanych 
bioodpadów do ZUOK.

Aby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu przygotowywana jest w 
Celowym Związku Gmin CZG-12 dokumentacja pozwalająca na przekazywanie 
do użytku polepszacza glebowego wytwarzanego z bioodpadów.  „To bardzo 
ważne działanie przede wszystkim dla gmin, gdyż w najbliższych latach 
znacznie wzrosną obowiązki samorządów w kwes�i zwiększenia poziomu 
recyklingu odpadów. Nie osiągnięcie przez gminy wymaganych wskaźników 
grozi karami finansowymi." – informuje Robert Paluch, Przewodniczący 
Zarządu CZG-12.
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Druh Wirgiliusz Szuba był jednym z 
pierwszych pionierów ruchu harcerskie-
go na ziemi międzyrzeckiej. W Między-
rzeczu harcerstwo zostało założone już 
we wrześniu 1945 r., a do pierwszej dru-
żyny należeli między innymi: Janina 
Mikuła-Kozińska, Jan Śliwiński, Włady-
sław Pasewicz, Elwira Marcinkiewicz, 
Aniela Pstrąg, Helena Garniewicz oraz 
pierwszy komendant Hufca Międzyrzecz 
Roman Kownacki. W 1947 r. przy Hufcu 
działalność rozpoczął instruktor harce-
rstwa Wirgiliusz Szuba, który stał się 
zasłużoną postacią ruchu harcerskiego 
na ziemi międzyrzeckiej, ale nie tylko, 
gdyż wcześniej, na początku 1947 r., 
założył drużynę harcerską w Lubnie-
wicach. Drużyna ta powstała przy Prywat-
nym Koedukacyjnym Gimnazjum i Lice-
um Ogólnokształcącym ZNP w Lubnie-

wicach z siedzibą w Nowym Zamku, gdzie 
podharcmistrz Wirgiliusz był nauczy-
cielem. Drużyna została nazwana im. 
Bolesława Krzywoustego, działała w 
okresie 1947/1948, do czasu likwidacji 
szkoły. Liczyła 25 osób i dzieliła się na trzy 
zastępy. 

W międzyrzeckiej bibliotece 15 lute-
go br. harcerze z Komendy Hufca Między-
rzecz ZHP im. Zawiszaków zorganizowali 
prapremierę �lmu o druhu Wirgiliuszu 
Szubie, który stanowił wywiad z córką 
Bogdaną, przeprowadzony przez druha 
Adriana Portałę. Obecna na prezentacji 
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg po 
pokazie podziękowała harcerzom za 
zaproszenie i pogratulowała twórcom 
�lmu. Obecnie imię druha Szuby nosi 17 
Drużyna Harcerska „Wagabundy".

Tekst i foto: Andrzej Chmielewski

Opowieść o druhu Wirgiliuszu

BIOODPADY - CENNY 
SUROWIEC WTÓRNY



Motel & Bistro S3     Przy drodze S3 zjazd Międzyrzecz Północ
ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz

Telefon: 601 807 170 , e-mail: recepcja@motels3.pl 

Zapraszamy
- obiekt klimatyzowany
- sala konferencyjna (klimatyzacja, długie stoły, wygodne krzesła, sprzęt audiowizualny: 
   rzutnik, ekran, tablice, wystarczająca ilość gniazdek elektrycznych, barek kawowy)
- szybkie darmowe wi-� 
- osobne wyjście na teren zielony z drewnianymi altankami, ławkami i placem zabaw
- monitorowany parking
Organizujemy
- spotkania biznesowe,  przyjęcia rodzinne/komunie
Zapewniamy
- noclegi w klimatyzowanych pokojach z roletą zewnętrzną (w cenie śniadanie i zestaw powitalny:  kawa, herbata, woda)

- smaczne domowe posiłki dla osób indywidualnych i zorganizowanych grup

www.motels3.pl

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA PRZYJĘCIA KOMUNIJNE W MAJU
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Bezpieczeństwo zdrowotne 
po samorządowemu!



kanistry i beczki
płyty gumowe

zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw
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Chłopcy rocznik 2010 i młodsi: 1. Mikołaj Khyl, 2. Tymoteusz Jaruta, 
3. Dawid Domagała.

09.02.2023 r. TURNIEJ BADMINTONA „FERIE 2023", zwycięzcy zawodów
Dziewczęta: 1. Amelia Skrzypczak, 2. Dorota Adamirowicz.

Dziewczęta grupa młodsza: Milena Nowak.  

Chłopcy grupa młodsza: 1, Leszek Siekanko, 2. Tymoteusz Jaruta, 
3. Oskar Kuras.

Wynik turniejów:
02.02.2023 r. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO „FERIE 2023", zwycięzcy 
zawodów

Chłopcy rocznik 2008 - 2006: 1. Adam Jankowski, 2. Cyprian Siekanko, 
3. Wiktor Kulesza.

Chłopcy grupa starsza: 1. Cyprian Siekanko, 2. Mateusz Król, 
3. Gracjan Sulimenko.

Tekst i fot. MOSiW

Ferie z MOSiW

Reasumujac, w imieniu MOSiW dziękujemy wszystkim za wspólnie 
spędzony czas. Mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście i już 
zapraszamy wszystkich na kolejne przedsięwzięcia sportowe 
organizowane przez MOSiW. 

Dziewczęta grupa starsza: Julita Lisiecka. 
Dziewczęta rywalizowały w grupach z chłopcami ze swoich kategorii 
wiekowych.

Zakończył się okres ferii zimowych i przyszedł czas na podsumowanie.
Z oferty sportowo-rekreacyjnej skorzystało łącznie kilkaset dzieci i 

młodzieży. W ramach przedsięwzięcia "Dni Otwartej Hali" dzieci i młodzież mogła 
grać np. w piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, tenisa stołowego i 
badmintona. Nie zabrakło rywalizacji czysto sportowej, ponieważ rozegrano 
turnieje w tenisa stołowego i badmintona. Również odbyły się zawody 
szybkościowe na Wodnym Torze Przeszkód, który zawitał na Pływalnię Miejską 
"Kasztelanka" w drugim tygodniu ferii i który jak poprzednim razem okazał się 
strzałem w  przysłowiową dziesiątkę. Rekordzistą toru został Kamil, który pokonał 
tor i uzyskał nieprawdopodobny wynik 7,46 s, co przy prawie 16 metrowej 
platformie było niewątpliwie wielkim wyzwaniem. Z toru można było skorzystać 
w ramach biletu wstępu, który w okresie ferii dostępny był dla dzieci i młodzieży 
w specjalnej, obniżonej cenie.

Dyrektor MOSiW, Grzegorz Rydzanicz podkreśla, że z zadowoleniem należy 
odnotować wzrost liczby dzieci i młodzieży, która skorzystała z aktywnej i przede 
wszystkim  bezpiecznej formy spędzenia czasu wolnego w trakcie ostatnich ferii 
zimowych w Hali Widowiskowo-Sportowej i Pływalni Miejskiej Kasztelanka. 
Świadczy to również o tym, że taka forma rekreacji i wypoczynku cieszy się wśród 
młodych ludzi dużym zainteresowaniem. 
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K. Osos: Wszyscy widzimy, że w naszym kraju spada współczynnik dzietności, który dziś wynosi 1,32. Tak mało 
dzieci nie rodziło się od II wojny światowej. Od kilku lat doświadczamy równocześnie niezwykle niepokojącego 
trendu - więcej Polaków umiera niż przychodzi na świat. Rząd PiS nie ma żadnych skutecznych pomysłów, by go odwrócić, 
a swoimi działaniami wręcz go pogłębia. 

Bo jak nazwać sytuację, w której odebrano Polkom i Polakom borykającym się z niepłodnością refundację jedynej 
bezpiecznej i skutecznej metody, jaką jest in vitro, tym samym  pozbawiając wielu z nich możliwości bycia rodzicami? 
A przecież doskonale wiemy, że ona działa, ponieważ od 2013 roku, gdy rząd PO-PSL uruchomił program in vitro, przez 3 
lata jego funkcjonowania urodziło się ponad 22 tys. dzieci.

Czy dostrzega Pani społeczne poparcie dla tego projektu? Lubuszanie chętnie się pod nim podpisywali? 

K. Osos: Oczywiście! Niepłodność dotyka ok. 3 mln osób i wielu z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, 
dla kogo metoda in vitro to jedyna szansa, by mieć dziecko. Lubuszanie chcą im pomóc i dlatego chętnie wsparli ten 
projekt, za co im serdecznie dziękuję. 

Pani Poseł, w ostatnich miesiącach angażowała się Pani w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy Tak dla In Vitro. Dlaczego?

Lubuszanie chcą finansowania in vitro Lubuszanie chcą finansowania in vitro 
z budżetu państwa! - rozmowa z Posłanką z budżetu państwa! - rozmowa z Posłanką 

na Sejm RP Katarzyną Ososna Sejm RP Katarzyną Osos

Lubuszanie chcą finansowania in vitro 
z budżetu państwa! - rozmowa z Posłanką 

na Sejm RP Katarzyną Osos

Dziękuję za rozmowę.

Żegnaj i spoczywaj w pokoju mój Przyjacielu 
– będziesz zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach! 

 Henryk Maciej Woźniak
 wraz załogą ZEC w Międzyrzeczu.

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 18 lutego 2023 roku, 
w wieku 54 lat odszedł ś.p. Maciej Pawliński – finansista i menadżer -

przewodniczący Rady Nadzorczej w naszym Zakładzie Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. w Międzyrzeczu. Był też w latach 2013-2016 Zastępcą Przewodniczącego

Rady Nadzorczej spółki Szpital Międzyrzecki. 

Jego powrót z pracy, 17 lutego w godzinach wieczornych, zakończył się tragicznie 
ok. 13 kilometrów od domu.

Tak trudno uwierzyć w ten okrutny wyrok losu – przecież jeszcze tego dnia, trzy 
godziny wcześniej rozmawialiśmy… o ZEC, o naszych wspólnych planach 

na przyszłość…

Macieju Drogi, żegnam Cię z wielkim bólem i dziękuję za Twoją przyjaźń, która 
przetrwała tyle lat… w połowie lat 90-tych razem przecinaliśmy wstęgę otwierając 

nowo urządzony oddział Wielkopolskiego Banku Kredytowego, przy ul. Obotryckiej 
w Gorzowie – Ty jako ważny dyrektor w WBK, ja jako prezydent Gorzowa. 

Macieju, w naszej pamięci pozostanie na zawsze Twój zawodowy profesjonalizm 
oraz ludzka dobroć i serdeczność, Twoje pragnienie radości życia i blask Twoich 

przyjaznych, szczerych, radosnych oczu….

Pod medialnym patronatem "Przekroju Lokalnego"

Finał Międzyrzeckiej 
Ligi Halowej

W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn piłki nożnej. Niektóre z nich nazwy miały nieco 
egzotyczne jak na nasze warunki. Ostatnie dwa mecze �nałowe przy wielkim dopingu 
licznych kibiców rozegrano 5 marca na parkiecie hali sportowej MOSiW. 

Zwycięska drużyna MLHZwycięska drużyna MLHZwycięska drużyna MLH dokończenie na str.11



Dyrektor MOSiW - Grzegorz Rydzanicz dziękuje wszystkim drużynom za wzięcie udziału w 
Międzyrzeckiej Lidze Halowej Piłki Nożnej w sezonie 2022/2023, stworzenie w trakcie �nałów 
świetnego widowiska sportowego, a także kibicom za tak liczną obecność i sportowy doping. Podziękowania również należą się pracownikom MOSiW - 
Arkadiuszowi Żyle i Krzysztofowi Pawłowskiemu za organizację całej MLH oraz przeprowadzenie ceremonii zakończenia.

Arbitrem zawodów był Roman Witkowski. Puchary ufundowane przez MOSiW jak i 
indywidualne statuetki oraz drobne upominki wręczali: Grzegorz Rydzanicz, dyrektor MOSiW 
wraz z Bogdanem Błaszczakiem, właścicielem sklepu meblowego "Hasaj".

Ostateczna klasy�kacja: 1 miejsce - Sklep Meblowy Hasaj, 2 miejsce - Koguty Hollywood, 3 
miejsce – Rosomak, 4 miejsce - PB Budownictwo, 5 miejsce – Orlikowcy, 6 miejsce – Oldboje, 7 
miejsce - Tygrysy Footballu i 8 miejsce – Bukpol.

W walce o III miejsce zespół PB Budownictwo z Pszczewa został pokonany przez wojskowych z 
Rosomaka. Najgorsze miejsce tuż za podium, zostało nieco osłodzone przez naszą redakcję, która 
pszczewiaków obdarowała pucharem, który wręczył red. Lech Malinowski. W meczu �nałowym 
drużyna sklepu meblowego "Hasaj" pokonała "Koguty Hollywood" z Kurska 2:0. Gra była 
wyrównana do przerwy. Druga połowa meczu dała wynik rozstrzygający.

Wyróżnienia indywidualne: MVP Ligi MLH - Marcin Antczak (Rosomak). Najlepszy bramkarz 
ligi MLH - Krystian Roszkiewicz (Oldboje). Najszybciej strzelona bramka - Patryk Batura (PB 
Budownictwo). Najlepszy Strzelec MLH - Patryk Batura (PB Budownictwo). MVP Finału MLH - 
Mateusz Świtała (Sklep Meblowy Hasaj). Najbardziej Doświadczony Zawodnik MLH - Andrzej 
Orłowski (Oldboje).
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dokończenie ze str.10

Red. fot. MOSiW

Było super – tak wspominali trady-
cyjny Tłusty Czwartek mieszkańcy Psz-
czewa. Z inicjatywy Gminnego Ośrod-
ka Kultury, którego dyrektorem jest 
Dominik Fryza, właśnie w tym dniu 
zorganizowano spotkanie w sali przy 
ul. Zamkowej. Na stolikach przystro-
jonym kwieciem (dzięki życzliwości 
Anny Minge właścicielki kwiaciarni 
"Hiacynt") pojawiły się pączki, faworki i 
ciasteczka. Gorące napoje serwowały 
sympatyczne pracownice GOK. Sala 
zapełniła się znacznie przed wyzna-
czonym czasem, bowiem tradycja to 
rzecz święta. Wszystkich przywitał 
bardzo serdecznie dyrektor placówki 
kultury i odkrył niespodziankę, bowiem 
zapowiedział zespół "Czas na grass". 

Na scenie pojawiła się grupa gra-
jąca amerykański folklor. Dwie solist-
ki. Jedna grająca na skrzypkach ele-
ktrycznych, druga na instrumencie 
perkusyjnym i �ecie piccolo. Ich silne 
głosy wspomagali grający na gitarze, 
banjo, kontrabasie i perkusji. No i się 
zaczęło. Śpiewali i grali bez przerwy 
przez 70 minut plus bis oczywiście. 

- Jak sięgam pamięcią, to takie spot-
kania, z różnym akcentem muzycznym, 

zawsze się odbywały i były połączone z 
podsumowaniem dorobku kulturalne-
go i społecznego – mówi Dominik Fryza. – 
Tym razem rok kulturalny podsumuje-
my pod koniec maja. Zespół grający na 
naszej ostatniej imprezie grał rdzen-
ną muzykę amerykańską. Z niej wy-
wodzi się współczesny blues, również 
współczesne country. Muzyka blues grass. 
Liderka zespołu Katarzyna Kusowska 
jest doskonale wykształconą skrzypacz-
ką, nauczycielką śpiewu, wykładowcą 
akademickim. Znana w środowisku 
muzycznym południowej części naszego 
województwa. Śpiewa w zespołach 
metalowych, rockowych, śpiewa piosenki 
aktorskie, poetyckie. Potra� się odnaleźć 
w różnych kon�guracjach muzycznych. 
Pozostali też prezentują ponadprzecięt-
ne możliwości wokalne jak i muzyczne.

Gorące oklaski po występie jak i bisie 
świadczą o wrażliwości odbiorców. 
Obejrzenie i wysłuchanie koncertu było 
wydarzeniem artystycznym na wyso-
kim poziomie. Dzięki Gminnemu Oś-
rodkowi Kultury odbyło się to za przy-
słowiowe free.

Tradycyjnie i muzycznie

(red.)

 Puchar od redakcji dla drużyny z Pszczewa. Puchar od redakcji dla drużyny z Pszczewa. Puchar od redakcji dla drużyny z Pszczewa.



Pogodzić pasję 
z realiami (2) 
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- Prawdę mówiąc, to i sam sobie zrobiłem aparat na wzór starych, drewnianych 
miechowych aparatów z tamtej epoki. Tu umiejętności stolarskie bardzo się przydały. 
Syn sprezentował mi stary oryginalny mosiężny obiektyw, wykonany około 1860 roku. 
Można by się zastanowić, dlaczego stary, a nie współczesny, może nawet i tańszy. Tu znowu 
poruszymy temat niepowtarzalności tamtej fotogra�i. Dzięki dawnym metodom budowy 
obiektywów i soczewkom fotogra�e mają niepowtarzalną, wręcz trójwymiarową plastykę.  

Gdy tematycznie ułożyć Twoje fotogra�e, zapewne byłby temat do wielu  
wystaw typu zamkniętego czy plenerowego. Pomyślałeś kiedyś o tym? 

- Nigdy nie czułem się artystą, choć "coś tam mi w duszy gra" i jakieś tam wyczucie 
smaku chyba mam. Wystawa to nie tylko ekspozycja, to również aranżacja i dobrze 
opracowany merytorycznie i edytorsko katalog. O promocji nawet nie wspominam. Te-
maty zdjęć to swoiste meandry. W przyrodzie od kumkających żab, ważek bujających 
się na delikatnej trzcinie poprzez ptaki wodne czy ryby. Wymieniać tematów na pod-
stawie moich zdjęć można wiele. Nie inaczej jest z reportażami, gdzie dzieci są w swych 
gestach czy minach bezcenne.

- Oczywiście, sam przygotowuję mieszankę kolodionu solnego, a są to związki eteru, 
bromku potasu i jodku potasu. Następnie według tych samych starych receptur robię 
wywoływacz do kolodionu, utrwalacz oraz  azotan srebra, który jest właśnie związkiem 
światłoczułym, dzięki któremu zapisuje się obraz na szkle.  

Nie jest zatem ci obca technika obróbki, którą realizujesz w ciemni. Zapewne 
sam dobierasz wg receptury składniki fotogra�cznych chemikaliów? - z tym 
pytaniem zwróciłem się do Bernarda Maciulko, poznanego przez Czytelników w po-
przednim numerze.  

Po waszym domu kręcą się rzadko spotykane koty a w akwarium pływają 
egzotyczne rybki. Kolejna pasja?

- Te wszystkie moje prace można znaleźć w internecie na tu jest w większości 
fotoprzyroda oraz  gdzie tematem jest człowiek.

 - Hmm..., i tak i nie. Nie wiem czy to rzemiosło czy artyzm. Zawsze do każdej fotogra�i, 
każdego zlecenia, czy to portret, czy reportaż, czy fotogra�a przyrodnicza, staram się 
podejść kreatywnie. Wykonanie fotogra�i, powiedzmy ptaka, wymaga wielu przygo-
towań. Dobór miejsca z ciekawym tłem i plastyką, światłem o odpowiedniej porze, naj-
lepiej o tzw. złotej godzinie. Zbudowanie miejsca do ukrycia, tzw. czatowni. Przygotowanie 
sceny oraz zachęcenie aktorów do przybycia, konstruując np. poidło w sezonie letnim. 
Nakłonienie ich różnymi sposobami aby siadły tam, gdzie ja chcę oraz zachowywały się 
tak, aby zdjęcie wyszło takie jakie sobie zaplanowałem. To tak samo jak z ludźmi. Jest 
w głowie najpierw jakiś pomysł, a następnie jego realizacja, czyli tło, światło itd... Jeśli 
mam zlecenie od osoby, powiedzmy obcej, staram się ją najpierw poznać, porozmawiać, 
tak aby lody puściły. To samo w reportażu. Lubię wcześniej poznać miejsce, tak aby 
zaplanować w głowie te najbardziej niepowtarzalne ujęcia.

- Wiele takich widziałem, jeśli spędza się dużo czasu w plenerze. Od obserwacji za-
baw kruków, po wzajemne zjadanie. Niesamowite polowania zaskrońców na narybek
uklei. To co mnie zaskoczyło, to polowanie żab również na narybek płoci. Ale chyba 
najciekawszy moment jaki udało mi się uchwycić w obiektywie, to cały proces zjadania 
sporej żaby przez zaskrońca. Przyznam, że to były początki mojej przygody z fotogra�ą. 
Jeszce wtedy niewiele wiedziałem o przesłonach, perspektywach, itp. wszystko robiłem 
na tzw. czuja. 

- To prawda. Biegają po domu dwa kocury. Biały - rasy maine coon, który ma wszystkich 
w poważaniu i syberyjski neva mascguerade - bardzo rozmowny, ale płochliwy przy 
gościach. W salonie zamiast telewizora stoi akwarium, to takie kocie i nasze tv. 

Zaskakujące momenty podczas bezkrwawych łowów...

Fotogra�k to fotograf-artysta, różniący się od fotografa-rzemieślnika. 
W pierwszej formie zapewne odnajdujesz się w tworzeniu portretów w różnej 
konwencji przekazu. W drugiej poprzez dokumentowanie choćby przyrody. 
Jesteś w tym niepowtarzalny...

Pszczewskiego mistrza fotogra�i do odkrycia swej pasji namówił L. Malinowski



Zwiastunem i gwarancją inwestycji jest 
umowa, podpisana 17 lutego międzyrzeckim 
ratuszu przez burmistrza Remigiusza Lorenza i 
Piotra Klapsa prokurenta �rmy Infrakom z 
Kościana, która wygrała ogłoszony przez gminę 
przetarg na kompleksową przebudowę ul. 
Komisji Edukacji Narodowej (�rma ma na koncie 
dwie podobne inwestycje w naszym mieście - 
remonty ul. Konstytucji 3 Maja i ostatniego 
odcinka ul. Kazimierza Wielkiego). - Mamy 300 
dni na ukończenie prac - informuje przedstawiciel 
wykonawcy. 

Gmina zapłaci wykonawcy 1 milion 828 

tysięcy złotych, ale z własnego budżetu wyłoż 
nieco ponad 800 tys. zł. Jak to możliwe? - Na re-
alizację tego ważnego dla mieszkańców zadania 
dostaliśmy ponad milion złotych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg - informuje R. Lorenz.

- Wybudowaliśmy w tym czasie trzy drogi 

wiejskie, w Kaławie, Wyszanowie i Żółwinie oraz 
cztery ulice na osiedlu Nad Obrą. Dołożyliśmy się 
także do remontu ulicy Chopina, która jest drogą 
powiatową. Obecnie utwardzane są ulice Nor-
wida, Malczewskiego i Konopnickiej w zachodniej 
części miasta oraz dobiega końca budowa ulicy 
Długiej. Oczywiście wszystkich ulic nie wyre-
montujemy w ciągu jednej kadencji, dlatego 
proszę mieszkańców pozostałych, żeby uzbroili się 
w cierpliwość - dodaje R. Lorenz. 

Burmistrz podkreśla, że remont ulicy Komi-
sji Edukacji Narodowej będzie 12 inwestycją 
drogową w naszej gminie od 2019 r. To rekord w 
historii Międzyrzecza. 

To już pewne! Przed najbliższymi świętami 
Bożego Narodzenia kierowcy przestaną na-
rzekać na zapadliska w nawierzchni ul. Komisji 
Edukacji Narodowej. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz podpisał umowę na kompleksowy 
remont tej drogi. - To kolejna inwestycja drogowa 
w naszej gminie - zaznacza.

W podpisaniu umowy burmistrzowi asys-
tował kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji 
w międzyrzeckim ratuszu Sylwester Suchow-
ski. - Droga zostanie pokryta asfaltem. Projekt 
zakłada też przebudowę parkingów i chodników, 
wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych 
oraz zagospodarowanie zieleni wzdłuż ulicy - 
wylicza urzędnik.

Obecny na spotkaniu burmistrz Remigiusz Lorenz podziękował 
B. Janas-Gall za ostatnie miesiące działalności na rzecz mieszkańców 
Bobowicka, po czym złożył jej i radnym gratulacje oraz życzenia owoc-
nej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Wybory przeprowadziła  komisja skrutacyjna. Sołtysem ponownie zos-
tał Grzegorz. Górgurewicz. Do rady sołeckiej zgłoszono rekordową licz-
bę aż 10 kandydatów, spośród których największą liczbę głosów zdobyli: 
Agata Wenerska, Łukasz Górgurewicz, Grzegorz Włodarczyk, Łukasz 
Brodzik i Izabela Maleńczak-Grudzińska, którzy przez najbliższe cztery 
lata będą pomagać sołtysowi w rządzeniu Nietoperkiem pobliską wioską 
Kęszyca, która wchodzić w skład sołectwa.

Mieszkańcy Bobowicka pozytywnie ocenili działalność Barbary Janas-
Gall i wybrali ją na kolejną kadencję. Podobnie było w Nietoperku, gdzie 
sołtysem ponownie został Grzegorz Górgurewicz. Gratulacje sołtysom 
i radom sołeckim złożył burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Ostatnie zebranie wyborcze odbyło się w środę, 15 lutego, w sali wiej-
skiej w Nietoperku. Mieszkańców przywitał burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który przedstawił zebranym zasady wyborów. Przewodniczącym zos-
tał mieszkający w tej wsi radny miejski Zbigniew Smejlis, po czym uczest-
nicy wybrali sekretarza i wysłuchali sprawozdania ustępującego ze 
stanowiska sołtysa Grzegorza Górgurewicza.

W sołectwach Gminy Międzyrzecz dobiega końca kampania wyborcza, o 
której informowaliśmy już w poprzednim wydaniu „Przekroju Lokalnego". 

Dwa ostatnie zebrania wyborcze odbyło się w drugiej dekadzie lutego. 
W Bobowicku jedyną kandydatką na stanowisko sołtysa była Barbara 
Janas-Gall, która rządzi sołectwem od maja ub.r. (została sołtysem 
w wyborach uzupełniających po tym, jak jej poprzedniczka zrezygnowała 
z tego stanowiska). Poparło ją 51 z 52 obecnych na sali wyborców! 
W rządzeniu sołectwem pomagać jej będzie czworo radnych: Małgorzata 
Biernat, Marika Brodacka, Łukasz Zgliniecki i Krzysztof Pomesny.

Poza R. Lorenzem w zebraniu uczestniczyła sporo reprezentacja władz 
gminy: mieszkająca w Bobowicku zastępczyni burmistrza Agnieszka 
Śnieg, przewodnicząca rady miejskiej Katarzyna Budych oraz radni 
Zbigniew Mazurek, Paweł Czop, Zbigniew Smejlis i Paweł Gall – 
prywatnie mąż pani sołtys.   

Oprócz burmistrza i mieszkańców w zebraniu uczestniczyli też zastęp-
ca burmistrza Tomasz Markiewicz i radny miejski Jan Skoczylas. Gratu-
lacje i życzenia owocnej pracy na rzecz mieszkańców złożył sołtysowi 
i nowej radzie sołeckiej burmistrz Remigiusz Lorenz. - To jedna z wielu 
inwestycji realizowanych przez gminę na terenach wiejskich. Niebawem 
podpiszę umowę z �rmą, która wybuduje w tej wsi kanalizacje sanitarną 
zapowiada samorządowiec.
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Umowę podpisali burmistrz Remigiusz Lorenz i prokurent �rmy Infrakom Piotr Klapsa.Umowę podpisali burmistrz Remigiusz Lorenz i prokurent �rmy Infrakom Piotr Klapsa.Umowę podpisali burmistrz Remigiusz Lorenz i prokurent �rmy Infrakom Piotr Klapsa.

Mieszkańcy osiedla dostaną pod choinkę… nową drogę!

Wyborcy postawili na byłych sołtysów

Zebranie wyborcze w BobowickuZebranie wyborcze w BobowickuZebranie wyborcze w Bobowicku

Zebranie wyborcze w NietoperkuZebranie wyborcze w NietoperkuZebranie wyborcze w Nietoperku
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Osiągniecia edukacyjne i wyniki na 
egzaminach uczniów międzyrzeckich szkół 
oraz plany budowy nowej szkoły były 
tematem spotkania burmistrza Remigiusza 
Lorenza z Lubuskim Kuratorem Oświaty 
Ewą Rawą i dyrektorami podstawówek.

Spotkanie odbyło się dziś przed po-
łudniem w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Międzyrzeczu-Obrzycach. Oprócz Lubus-
kiej Kurator Oświaty Ewy Rawy I burmist-
rza Remigiusza Lorenza wzięli w nim udział 
dyrektorzy wszystkich szkół podstawo-
wych z gminy Międzyrzecz oraz dyrektorka 

Gminnego Zespołu Oświaty Izabella 
Korejwo.

Tematem były wyniki uczniów mię-
dzyrzeckich podstawówek. Burmistrz po-
informował zebranych o przygotowy-
wanych przez gminę inwestycjach oś-
wiatowych. M.in. planowanej nowej szko-
le  podstawowej,  która ma powstać 
przy osiedlu Nad Obrą. Nauczyciele i ro-
dzice dzieci z „czwórki" skorzystają też 
z modernizacji remizy strażackiej w Obrzy-
cach, która sąsiaduje ze szkołą. 

Podczas spotkania sprawozdawczego strażacy-
ochotnicy z jednostek OSP w Międzyrzeczu-
Obrzycach i w Wyszanowie udzielili zarządom 
absolutorium oraz wysłuchali podziękowań i 
gratulacji złożonych przez burmistrza Remigiusza 
Lorenz.

Po wysłuchaniu sprawozdań skarbnika i prze-
wodniczącego komisji  rewizyjnej strażacy 
jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium 

za miniony rok, po czym podziękowania i gra-
tulacje złożył władzom jednostki oraz wszystkim 
druhom i druhnom burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Samorządowiec zaznaczał przy tym, że już 
niebawem do Wyszanowa tra�ł nowy wóz bo-
jowy na podwoziu ciężarówki MAN. 

Spotkanie sprawozdawcze strażaków z Ob-
rzyc odbyło się w sobotę, 18 lutego, na terenie 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Międzyrzeczu-Obrzycach, gdzie stacjonuje ob-
rzycka jednostka OSP. Otworzył je prezes Andrzej 
Szyszka, który po przywitaniu strażaków i gości 
przedstawił sprawozdanie za 2022 r. Po wysłu-
chaniu pozostałych sprawozdań strażacy jedno-
głośnie udzielili zarządowi absolutorium za 
miniony rok i omówili plany na 2023 r.

Kolejne spotkanie odbyło się 25 lutego w Sali 
wiejskiej w Wyszanowie. Otworzył je prezes wysza-
nowskiej jednostki OSP Jarosław Tomaszewski, 
który jest jednocześnie sołtysem Wyszanowa 
i radnym miejskim. Po przywitaniu gości – m.in. 
burmistrza Remigiusza Lorenza, komendanta 
gminnego OSP Dariusza Surmy i wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Chmi-
elewskiego – przedstawił zebranym sprawo-
zdanie, w którym wymienił najważniejsze 
wydarzenia z ub.r. 

Za trudną i niebezpieczną służbę strażakom 
podziękował burmistrz Remigiusz Lorenz, który 
należy do jednostki w Obrzycach, a do tego jest 
prezesem straży ochotniczej w Gminie Między-
rzecz i zasiada w Prezydium Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP. Burmistrz poinformował zebranych o 
zbliżającej się modernizacji ich remizy – m.in. o 
ociepleniu budynku oraz montażu nowych, 
ekologicznych źródeł energii, na co gmina dostała 
450 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Cieplnej. Powiadomił ich 
także o planowanej rewitalizacji obrzyckiego 
cmentarza, która ma być zrealizowana przez 
berlińską dzielnicę Charlottenburg-Willmersdorf, 
Euroregion Pro Europa Viadrina, Urząd Marsza-
łkowski Woj. Lubuskiego i Gminę Międzyrzecz.  - 
Rozmawialiśmy o tym ostatnio na spotkaniu w 
ratuszu dzielnicy Charlottenburg-Willmersdorf, któ-
ra jest partnerem Międzyrzecza – zapowiadał. 

Bardzo miłym akcentem spotkania były po-
dziękowania złożone przez strażaków druhnie 
Barbarze Sułkowskiej i druhowi Mieczysławowi 
Witczakowi, którzy właśnie kończą pracę w 
ratuszu, gdzie od ponad 30 lat wspierali jednostki 
OSP z naszej gminy. 

- Na jego zakup dostaliśmy wprawdzie rzą-
dową dotację, ale musieliśmy do niej dołożyć kil-
kaset tysięcy złotych z budżetu gminy, za co gorąco 
dziękuję radzie miejskiej - zaznaczał. - To kolejny 
nowy wóz, który tra� w ostatnich latach do naszych 
jednostek. Pierwszy otrzymali strażacy z Obrzyc, 
a kolejny ich koledzy z Bukowca. W ten sposób za 
kilka lat odnowimy całą �otę strażacką w naszej 
gminie. 

Zwiastunem nowego pojazdu są jego tablice 
rejestracyjne, które zaprezentował zebranym 
komendant gminny OSP druh Dariusz Surma. 

Burmistrz podkreślał, że jednostka z Wysza-
nowa bardzo aktywnie działa na rzecz lokalnej 
społeczności. Jest m.in. współorganizatorem 
Gminnego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. - W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 
dziesiąta edycja tej imprezy - zaznaczał R. Lorenz. 

Strażacy jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka 
OSP Ireneuszowi Jarnutowi, który od 57 lat dzi-
ała w straży ochotniczej, a w przeszłości był tak-
że prezesem jednostki i sołtysem Wyszanowa. 
Kolejnym miłym akcentem były podzięko-
wania, złożone przez nich Mieczysławowi 
Witczakowi i Barbarze Sułkowskiej.

 W spotkaniu wzięli udział m.in. starosta 
Agnieszka Olender (pani starosta należy do OSP 
w Obrzycach i jest wiceprezesem powiatowych 
struktur ZOSP RP), wiceprzewodniczący rady 
miejskiej w Międzyrzeczu Andrzej Chmielewski, 
który jest strażakiem w jednostce OSP w Gorzycy, 
zastępca komendanta powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej mł. bryg. Łukasz Winnicki 
oraz Komendat Gminny OSP Dariusz Surma.

Spotkanie z Lubuską Kurator Oświaty Ewą Rawą 

Strażacy z Obrzyc i Wyszanowa podsumowali miniony rok

Spotkanie w ObrzycachSpotkanie w ObrzycachSpotkanie w ObrzycachSpotkanie w WyszanowieSpotkanie w WyszanowieSpotkanie w Wyszanowie
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Dzieci kolejno wypytywały burmistrza o jego dzieciństwo, zainteresowania 
i pracę w Urzędzie Miejskim. Ich gość opowiadał, że od dzieciństwa marzy o 
podróży po górach Atlasu, a jego pasją jest … remontowanie i składanie 
starych gramofonów!

Burmistrz nie przyjechał do Nietoperka z pustymi rękoma. Przywiózł 
dzieciom cukierki i zaprosił je do ratusza. Spotkał się także z dorosłymi 

mieszkańcami wsi i poinformował ich, że już niebawem w Nietoperku 
rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej. – Rozstrzygnęliśmy już przetarg i 
niebawem podpiszemy umowę z wykonawcą – zapowiada burmistrz.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy świetliczanki Katarzyny Drejer, która 
przygotowała dla uczestników pyszne ciasto. Oprócz organizatorki, dzieci i 
burmistrza wziął w nim udział także sołtys Grzegorz Górgurewicz i mama 
jednego z maluchów Danuta Kołodziejska.

Jednym z ostatnich akordów ferii zimowych w Nietoperku było spotkanie 
najmłodszych mieszkańców tego sołectwa z burmistrzem Remigiuszem 
Lorenzem. Dzieci wypytywały samorządowca o jego zainteresowania, 
marzenia z dzieciństwa oraz blaski i cienie pracy w ratuszu.

Autorem książki „Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela" 
w Międzyrzeczu jest mieszkający w Wyszanowie naukowiec z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego prof. Marceli Tureczek, znawca historii 
Ziemi Międzyrzeckiej i ma na koncie wiele publikacji na ten temat. Opi-
sał w niej dzieje świątyni, która jest najstarszym zabytkiem sakralnym 
na Ziemi Międzyrzeckiej i podzielił się z Czytelnikami najnowszymi 
ustaleniami naukowców, związanymi m.in. z odkryciem w jej prezbi-
teriom renesansowych fresków. 

Najnowszą pozycją na lokalnym rynku wydawniczym jest przewodnik 
po kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, wydany przy �-
nansowym wsparciu władz miasta  

Słowo wstępne napisał proboszcz para�i pw. Św. Jana Chrzciciela 
ks. kan. Marek Walczak, który podziękował w nim m.in. władzom mias-
ta za pomoc �nansową w wydaniu monogra�i. - W minionym roku 
s�nansowaliśmy też tomik z wierszami międzyrzeckich poetów, zbiór 
opowiadań naszych literatów oraz wsparliśmy �nansowo wydanie 
jubileuszowego, 20. tomu z cyklu „Ziemia Międzyrzecka" z referatami 
historycznymi - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Liczącą 118 stron książka ma twardą oprawę. Ilustrują ją liczne zdjęcia, 
zawiera też informacje o obiektach sakralnych z okolic Międzyrzecza – 
m.in. pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu i 
sanktuarium maryjnym w Rokitnie. 

Książka została s�nansowana przez Gminę Międzyrzecz i Para�ę 
pw. Św. Jana Chrzciciela. Można ja nabyć w kancelarii para�i.

Jednym z tematów omawianych przez młodych radnych była 
ostatnia edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej 
gminie. Sesja odbyła się 13 lutego, w sali ślubów międzyrzeckiego 
ratusza. Po jej otwarciu burmistrz Remigiusz Lorenz odebrał 
ślubowanie, złożone przez nową radną Julię Golwiej, która została 
radą po  rezygnacji z mandatu przez jej kolegę z Kaławy. 
Samorządowiec złożył jej gratulacje i życzenia owocnej pracy na 
rzecz rówieśników. 

Podczas posiedzenia młodzi radni omawiali m.in. przebieg 
ostatniej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas 
której mieszkańcy naszej gminy przekazali ponad 150 tys. zł na 
walkę z sepsą. Rada młodzieżowa jest organem doradczym władz 
Międzyrzecza. Tworzą ją uczniowie szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z naszej gminy.

Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas spotkania z dziećmi z Nietoperka. Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas spotkania z dziećmi z Nietoperka. Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas spotkania z dziećmi z Nietoperka. 

Książka 
o najstarszym 

Burmistrz Remigiusz Lorenz odebrał ślubowanie, złożone przez nową radną Julię Golwiej.Burmistrz Remigiusz Lorenz odebrał ślubowanie, złożone przez nową radną Julię Golwiej.Burmistrz Remigiusz Lorenz odebrał ślubowanie, złożone przez nową radną Julię Golwiej.

W ratuszu odbyła się kolejna sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dzieci z Nietoperka spotkały się Dzieci z Nietoperka spotkały się Dzieci z Nietoperka spotkały się 
z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem 



„Za sprawę mojej Oj-
czyzny w potrzebie krwi 
własnej  ani  życia nie 
szczędzić – ślubowało pra-
wie 140 ochotników i kan-
dydatów na żołnierzy ze 
stacjonującej w naszym 
mieście 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizo-

wanej oraz 12. Wielko-
polskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. W uroczys-
tości uczestniczył m.in. 
burmistrz  Remigiusz 
Lorenz.

Wojskowa przysięga 
odbyła się 11 lutego, na 
placu Świętej Jadwigi 

Śląskiej w Krośnie Odrzań-
skim. Słowa roty wypo-
wiedzieli tam m.in. kandy-
daci na żołnierzy, którzy 
będą służyć w między-
rzeckiej „siedemnastej". 

- W Krośnie Odrzańskim 
stacjonuje batalion sape-
rów, który jest jednym z 
ogniw międzyrzeckiej bry-
gady. Jednostka jest naj-
większym zakładem pracy 
w naszej gminie oraz jed-
nym z �larów jej życia gos-
podarczego i społecznego 
– podkreśla R. Lorenz, 
który uczestniczył w woj-
skowej uroczystości. 

– Traktat w Trewirze kończył bohaterski zryw 

wielkopolskich powstańców, w którym po 
ich stronie też wielu Polaków naszego 
miasta i okolic. Niestety, po zakończeniu 
Powstania i Traktacie Wersalskim do Polski 
wróciły tylko wschodnie rubieże ówczesnego 
powiatu międzyrzeckiego. Międzyrzecz 
musiał na to poczekać aż do zakończenia 
Drugiej Wojny Światowej – zaznacza A. 
Śnieg.

Delegacje władz miejskich i wojska złożyły kwiaty 
przez pomnikiem gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.  

Poza pomnikiem gen. Józefa Dowbora-
Muśnickiego poświęcenie i bohaterstwo 
powstańców upamiętniają obelisk na 
Placu Powstańców Wielkopolskich, nazwa tego placu 
oraz zbiorowa mogiła na dawnym cmentarzu przy ul. 

Konstytucji 3 Maja. Powstańcy Wielkopolscy są także 
patronami Szkoły Podstawowej nr 3.

16 lutego w 104. rocznicę podpisania kończącego 
Powstanie Wielkopolskie rozejmu w Trewirze, delegacje 
władz miasta - zastępczyni burmistrza Agnieszka 
Śnieg i  sekretarz Gminy Anna Sawka - oraz 
dowództwa stacjonującej w naszym mieście 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem gen. Józefa 
Dowbora-Muśnickiego, który był dowódcą Powstania 
Wielkopolskiego,  obecnie zaś jest  patronem 
,siedemnastej". 
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Do 28 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia 
udziału w obchodach Złotych Godów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wydało komunikat o dotacjach na zakup 675 
lekkich, średnich i ciężkich samochodów 
pożarniczych dla jednostek OSP z całego kraju. 
Cztery z nich otrzymały gminy powiatu 
międzyrzeckiego. – Międzyrzecz dostał dotację na 
średni wóz ratowniczo-gaśniczy dla strażaków z 
Kaławy. Pozostałe mają tra�ć do jednostek OSP w 
Brójcach, w Silnej i w Goraju. Rozmawialiśmy o tym 
podczas ostatniego zarządu powiatowego 
Ochotniczych Straży Pożarnych – informuje 
burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który 
kieruje  strukturami OSP w naszej gminie i 
zasiada w prezydium zarządu powiatowego 
straży ochotniczych.

Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla 
strażaków z Kaławy wpisuje się w zatwierdzony przez 
radnych autorski program burmistrza, którego celem 
jest odnowienie �oty strażackiej we wszystkich 
jednostkach OSP w naszej gminie. W ciągu kilku 
ostatnich lat nowe pojazdy dostali strażacy z Obrzyc i 
Bukowca, a jeszcze w tym miesiącu kolejny wóz bojowy 
tra� do jednostki OSP w Wyszanowie. - Na jego zakup 
gmina dostała dwie dotacje o łącznej wysokości 575 
tysięcy złotych. Prawie 445 tysięcy złotych dołożyli do 
niego radni, za co serdecznie im dziękuję – dodaje R. 
Lorenz. 

Burmistrz zaznacza, że na razie nie wiadomo, 
ile wynosić będą dotacje dla poszczególnych 
gmin. – Koszt takiego pojazdu wynosi obecnie 

ponad milion złotych. Z pewnością będziemy musieli 
dołożyć do niego z budżetu gminy – dodaje.

Międzyrzeccy strażacy zwracają uwagę na fakt, że to 
rekordowa liczba dotacji na zakup samochodów 
strażackich. Tymczasem polscy producenci takich 
pojazdów nie wywiązali się jeszcze z zamówień za 

miniony rok, kiedy dotacji było trzy razy mniej niż 
obecnie. – Problemy dotyczą zwłaszcza podwozi. 
Dlatego zastanawiam się nad złożeniem zamówienia 
także w imieniu pozostałych jednostek OSP z naszego 
powiatu, o czym informowałem podczas ostatniego 
zebranie zarządu powiatowego – mówi R. Lorenz.

Mamy kolejną świetną wiadomość dla mieszkańców 
naszej gminy! A zwłaszcza dla strażaków-ochotników z 
Kaławy. Gmina dostanie dotację na zakup nowego 
pojazdu dla tej jednostki! – To kolejna dotacja na wóz 
ratowniczo-gaśniczy dla strażaków z naszej gminy – 
zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.

Strażacy zgodnie podkreślają, że nowy wóz poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi im prowadzenie 
akcji ratowniczo-gaśniczych. – To bardzo ważne sprawy, 
dlatego gmina wspiera �nansowo nasze jednostki w 
zakupie specjalistycznego sprzętu. – zaznacza  R. Lorenz. 

Burmistrz Remigiusz Lorenz na Burmistrz Remigiusz Lorenz na Burmistrz Remigiusz Lorenz na 
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O dotacji na zakup nowego pojazdu strażacy z Kaławy O dotacji na zakup nowego pojazdu strażacy z Kaławy 
rozmawiali podczas ostatniego zebrania sprawozdawczegorozmawiali podczas ostatniego zebrania sprawozdawczego

O dotacji na zakup nowego pojazdu strażacy z Kaławy 
rozmawiali podczas ostatniego zebrania sprawozdawczego

Hurra! Gmina dostała dotację na kolejny samochód strażacki!

Kwiaty przed pomnikiem składa zastępczyni burmistrza Agnieszka Śnieg. 


