
 Samochód marki KIA został zakupiony 
dzięki dotacjom samorządów z naszego 
powiatu – m.in. z gminy Międzyrzecz. 

Uroczystość zakończyło spotkanie, podczas 
którego policjanci, duchowni i samorządowcy 
mieli okazję przełamać się opłatkiem oraz 
złożyć świąteczne i noworoczne życzenia.

Dwa motocykle marki BMW przekazał 
funkcjonariuszom komendant wojewódzki 
nadinspektor Jarosław Pasterki, który podczas 
ich urocz ystego przek azania osobiście 
pogratulował międzyrzeckim policjantom.

Najnowszymi nabytkami międzyrzeckich 
policjantów są dwa motocykle oraz osobowa 
kia. W ich prezentacji i poświęceniu wziął udział 
m.in. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz 
Lorenz. – Nowe pojazdy z pewnością poprawią 
bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy 
i powiatu – mówił samorządowiec. Prezentacja 
i poświęcenie nowych policyjnych pojazdów 
odbyły się 23 grudnia w Komendzie Powiatowej 
Policji z Międzyrzeczu. 

Motocykle i samochód poświęcił biskup 
diecezjalny ks. bp Tadeusz Lityński, który 
podkreślał, że ze względu na sanktuaria w 
Rokitnie i Międzyrzeczu oraz międzyrzecki 
zamek nasz powiat zajmuje szczególne miejsce 
na mapie sakralnej diecezji i województwa. 

Oprócz policjantów w uroczystości wzięli 
też duchowni – m.in. kustosz rokitniańskiego 
sanktuarium ks. Marcin Kliszcz oraz kapelan 
międzyrzeckich policjantów - proboszcz para�i 
pw, Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu 

ks. kan. Marek Walczak  oraz samorządowcy z 
naszego powiatu: burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz, wicestarosta Zo�a Plewa, 
burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, wójt 
Bledzewa Małgorzata Musiałowska, wójt 
Pszczewa Józef Piotrowski i wójt Przytocznej 
Bartłomiej Kucharyk.

- Nowe pojazdy z pewnością poprawią bez-
pieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. 
Dziękuję Wam za jakże trudną służbę oraz życzę 

wesołych świąt i wszystkiego najlepszego 
w nowym roku – mówił R. Lorenz, wręczając 
drobne upominki świąteczne komendanto-
wi powiatowemu inspektorowi Pawłowi 
Rynkiewiczowi.
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Będzie bezpieczniej na drogach 

Burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył komendantowi powiatowemu policji drobne upominki.Burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył komendantowi powiatowemu policji drobne upominki.Burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył komendantowi powiatowemu policji drobne upominki.
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W Katarze podczas mis-
trzostw komisja sędziowska FIFA 
na mecz pomiędzy Chorwacją a 
Marokiem jako sędziego wys-
tawiła miejscowego arbitra. 
Niestety Katarczyka spotkanie o 
tak wysoką stawkę przerosło. 
Zdecydowanie nie panował nad 
w ydar zeniami  na  boisku. 
Mistrzostwa Świata 2022 to już 
historia. Nie ma wątpliwości, że 
były one jednymi z najbardziej 

kontrowersyjnych w dziejach 
piłki nożnej, zwyczajowo zwane 
jajami. Kto oglądał mecze i nie 
tylko, wie doskonale o co chodzi. 
Łącznie z naszą reprezentacją. 
Nie podanie ręki kobietom-
sędziom podczas o�cjalnego 
podziękowania przez faceta w 
białym prześcieradle i tegoż 
koloru czepku na głowie było 
niegrzeczne. Może w ich kulturze 
pogarda dla Kobiet jest na 
porządku dziennym, ale Mis-
trzostwa Świata miały ponad 
regionalny charakter. 

Rezydent od długopisów 
podpisał ustawę o zaniechaniu 
ścigania za niektóre czyny 
związane z kopertowymi wy-
borami prezydenckimi z 2020 r. 
Zachował się tak, jak zacho-
wywał się przez cały czas. 

Pomyślał o swoim interesie i 
zabezpiecz ył  tych,  którz y 
pomogli wygrać mu wybory w 
s p o s ó b  d a l e k i  o d  d e m o -
kratycznego. Chroni nie tylko 
speca od psucia czyli Sasina jak i 
Pinokia.  Również  samorzą-
dowców, którzy ulegli wystra-
szeni lub byli powiązani z PiS i 
chcieli wykonać partyjne po-
lecenia, choć nie było podstawy 
prawnej. To co Rezydent zrobił, 
jest niedopuszczalne. Nie można 
wprowadzać w życie ustawy, 
która mówi, że można łamać 
prawo. Jaja to sobie może robić 
na stoku narciarskim, podczas 
zdjęć, a nie z uczciwego punktu 
widzenia wielu Polaków.

Orlenowe czyli Obajtkowe 
kombinacje cenowe (przy-
pomnę Grecję lub Węgry) to nie 
powód do dumy dla Pinokia 
i kobiety minister od klimatu. 
Dlaczego ona gorliwie broni 
kombinatora  z  Pcimia  nie 

potra�ę sobie wytłumaczyć. 
Firma paliwowa chyba jej nie 
podlega. O sprzedaży Arabom 
części ra�nerii za przysłowiowy 
koszyk szyszek i  nie udos-
tępnienie dokumentacji kon-
trolerom NIK już nie wspo-
minam, bo to są jaja typu zbuki, 
bo śmierdzą nieuczciwością. 
Zresztą wystarczy posłuchać 
ekonomicznych i prawnych 
bredni szefa Orlenu... Nikodem 
Dyzma wypisz, wymaluj.  W 
reklamie radiowej tej �rmy mówi 
się o silnym wsparciu rozwoju 
energetyki atomowej w Polsce i 
takie tam inne bzdety. Reklama 
jak reklama. Jaja i tyle.

I w tym miejscu nieco historii. 
Otto von Bismarck rzekł niegdyś - 
Z Polakami nie  trzeba wal-
czyć.Należy pozwolić aby sami się 
rządzili. No i pisiory dokonały 
ekonomicznego cudu zadłużając 
się na ponad 1,5 bln zł. Ktoś 
kiedyś rzekł - Mamy w rządzie 
złodziei i głupców. Zrobili z kraju 
Wenezuelę, a teraz dzielnie 
wiosłują do San Eskobar. Jest 
prawdopodobieństwo,  że 
rozsądni wyborcy zrobią im z 
tylków durszlaki i pójdą na dno. 

Dymisji Zera jak nie było, tak 
nie ma. Jedność koryta wiąże 
Zjednoczoną Prawicę. To ozna-
cza, że Pinokio jest �gurantem, 
który wydawać polecenie może 
tylko kierowcy. W normalnym 
kraju "�kającego" ministra - 
premier wywaliłby na zbity ryj 
kopniakiem wiadomo w co. W 
kraju nad Wisłą jest to nie do 
wykonania bez zgody samo-
zwańczego Naczelnika Państwa. 
Normalne jaja to już nie są. To są 
jaja na jakie stać nas dumny kraj, 
czyli lepszego gatunku.

Na posiedzenia komisji sej-
mowej nie przychodzą zapro-
szeni ministrowie czy inni ważni i 
ważniejsi. Robią sobie zwyczajne 
jaja z posłów. Tu aż prosi się 
dopełnienie negatywnym przy-
miotnikiem. Każdy niech sam 
sobie dopowie. Państwo polskie 
traktują jak partyjny folwark.

Prezes Narodowego Banku 
Polskiego otrzymał wyróżnienie 
"Giganci Polska Press 2022" za 
wpływ na bezpieczeństwo 
�nansowe. - Polska jest na ca-
łym świecie podziwiana za bez-
precedensowe  sukcesy  eko-
nomiczne - ocenił szef polskiego 
banku centralnego. Fakt ten 
wywołał sporo kontrowersji w 
mediach społecznościowych 
bowiem są to Kosmiczne Jaja.

Sywester marzeń. Tutaj Super 
Jaja na scenie zaprezentowali 
wykonawcy zza Wielkiej Wody. 
Zadrwili na maxa z TVPis zak-
ładając tęczowe opaski. No i 
zgarnęli kupę szmalu. Zenek od 
zielonych oczu na fonii śpiewał, a 
usta miał zamknięte. Jajcarz na 
całego. Może ktoś uświadomi 
organizatorów, że wysoko-
debycelowy hałas z nagłośnienia 
jest zagrożeniem dla zwierząt i 
ptaków. A to już nie są jaja, tylko 
problem prawny i chyba mo-
ralny. Ale dla górali liczą się ino 
dutki.

Szumnie zapowiadana walka 
z lichwą parabanków jest wa-
leniem głową w mur. W reklamie 
ptaka polującego na żaby RRSO 
było niegdyś 140%, obecnie 
90%. Tak czy siak lichwa nadal 
ma się dobrze.

Poseł PiS wraz z lokalnymi 
działaczami dokonali kontroli w 
ciepłowni w Łasku, aby udo-

wodnić, że dramatyczne pod-
wyżki rachunków to wina sa-
morządowców. Kontrolerom 
"zabrakło języka w gębie", gdy 
uzmysłowiono im, iż taryfę 
zatwierdził szef Urzędu Regulacji 
Energetyki (powołany przez 
premiera), a limity podwyżek 
wymyśliła sama minister Anna 
Moskwa. Przypomnę, że owa 
specjalistka latem obiecała 
podwyżki w ciepłownictwie nie 
wyższe niż 42%, co okazało się 
mitem. Jaja jak berety zwykło sie 
mawiać.

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Jaja nie tylko w polityce



Następnie gość specjalny konferencji, prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, 
dyrektor Instytutu Technologii Cieplnej Politechniki Warszawskiej – wyczerpująco 
omówił współczesne wyzwania energetyki, a szczególną uwagę słuchaczy 
zwróciła część wykładu poświęcona perspektywom budowy w naszym kraju 
elektrowni jądrowych.  

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji w panelu trzecim Trans-
formacja technologiczna - czy jesteśmy przygotowani? – zasiedli do dyskusji 
menadżerowie, m.in. Zbigniew Rudowicz, prezes spółki MESTIL; Tomasz Burak, 
prezes spółki Spaw-Kon; Andrzej Kail, członek zarządu K-SSSE, Michał 
Dobiaszewski, kierownik utrzymania ruchu w spółce S.C. Johnson Polska; 
Wojciech Zając, kierownik Akademii Automatyki i Mechatroniki Simens. 
Przedstawiono wiele praktycznych doświadczeń podkreślających konieczność 
przyspieszenia procesu automatyzacji i robotyzacji polskich �rm. 

Drugi panel dyskusyjny Wyzwania branży IT w dobie zmian tech-
nologicznych  zgromadził zarówno wybitnych teoretyków, jak dr inż. Marek 
Osta�l, współzałożyciel Polskiego Klastra Internetu Rzeczy i Sztucznej 
Inteligencji, jak i praktyków jak Justyna Kmietowicz, prezes Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego oraz wielu specjalistów z dziedziny informatyki, 
którzy m.in. pytali …Co z tą chmurą? – jak dokonywać migracji danych 
biznesowych do chmury - jako pierwszy krok transformacji cyfrowej. W długiej i 
bardzo specjalistycznej debacie  mówiono także o zabezpieczeniu danych, o 
bezpieczeństwie systemów IT. 

W dniach 1-2 grudnia 2022 r. w Gorzowie odbyła się konferencja nt. nowych 
technologii, które są szansą dla �rm i miast. Organizatorami byli: Akademia im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Lubuska Organizacja Pracodawców, Kostrzyńsko-
Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gorzowski Ośrodek Technologiczny i 
Lubuski Klaster Metalowy. Miejsce konferencji i kilku paneli dyskusyjnych – Aula 
im. Stanisława Kirkora gorzowskiej Akademii. Starannie przygotowana i 
prowadzona konferencja międzynarodowa była dorocznym spotkaniem nauki i 
biznesu. Otwarcia dokonała dziekan Wydziału Technicznego AJP dr inż. 
Aleksandra Radomska-Zalas.  

Zainaugurował konferencję Henryk 
Maciej Woźniak – od wielu lat pre-
zesujący Lubuskiej Organizacji Praco-
dawców a jednocześnie aktualnie pias-
tujący godność marszałka Lubuskiego 
Sejmiku Gospodarczego. Uwagę zgro-
madzonych przykuł niezwykle ciekawy 
wykład: “Nowe technologie szansą dla 
Gorzowa” doskonale uzupełniony pre-
zentacją multimedialną. Prezes Woźniak 
przedstawił w nim geopolityczne de-
terminanty zachodzących w skali 
globalnej procesów ekonomicznych oraz 
ich wpływ na regionalne i lokalne 
warunki rozwoju gospodarczego, w 
szczególności w kontekście europejskich 
regulacji prawnych i �nansowych doty-
czących ograniczenia skutków emisji 
gazów cieplarnianych oraz transformacji energetycznej.

Z kolei Łukasz Marcinkiewicz, prezes gorzowskiego holdingu INNEKO 
przedstawił w obszernym wystąpieniu założenia  wielkiego projektu miejskiej 
elektrowni słonecznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Gorzowa. 
Ponieważ na sali było paru włodarzy miast ościennych, byli oni tym tematem 
żywo zainteresowani.

Czy możliwa jest symbioza technologii z naturą? – na to pytanie odpowiedział, 
dodajmy twierdząco, w sposób wyjątkowo ciekawy, bo ilustrowany �lmikami z 
pogranicza science-�ction Radosław Rutkowski, prezes zarządu AstroEnergy, 

gorzowskiej spółki dynamicznie wchodzącej 
na rynek nowoczesnych technologii ener-
getycznych.
 Jak odnaleźć się w kryzysie energe-
tycznym? – pytali i jednocześnie odpowiadali 
w pierwszym panelu licznie zaproszeni 
specjaliści. M.in. dr inż. Robert Barski, adiunkt 
Wydziału Technicznego gorzowskiej Akademii 
i prezes Lubuskiego Parku Wodorowo-
Środowiskowego Eko-energia; dr Jarosław 
Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i 
Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w 
Zielonej Górze; Mariusz Erdmann, przed-
stawiciel  UM  Gorzów  i  Przemysław 

Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w ENEA Operator.
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Międzyrzeckie TBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu 
informuje, 

że posiada do wynajęcia 
wolne pomieszczenia biurowe 

w budynku siedziby Spółki ul. Krótka 2
w Międzyrzeczu

Powierzchnia pomieszczeń biurowych :
I  : 14,67m2
II : 14,85m2

oraz dwa pomieszczenia socjalne o łącznej 
powierzchni 17,51m2.

Istnieje możliwość wynajęcia pojedynczego 
pomieszczenia biurowego z zapleczem socjalnym.

O G Ł O S Z E N I E
o wolnych pomieszczeniach biurowych

Nowe technologie nową szansą…

Wykład inauguracyjny prowadzi 
Henryk M. Woźniak, prezes LOP.

Referuje prof. dr hab.
inż. Wojciech Bujalski. 

Dokończenie na str. 7



Jarosław Szałata znany i szanowany nie tylko w regionie regionalista i 
publicysta, a także przewodniczący Związku Leśników Polskich – zaprosił 
do międzyrzeckiego muzeum bardzo liczne grono zacnych ludzi na 
swoją prelekcję o wsi Silna, której jest mieszkańcem. 5 stycznia dla wielu 
uczestników spotkania był zapewne niezapomnianym przeżyciem. 

Prelegent, mający wybitny talent w przekazie swej wiedzy miał spory 
problem z racji ogromu materiału, co jest naganną rzadkością w takich 
spotkaniach. Tematy ciekawe, poparte prezentacją mulimedialną 
wymagały skupienia w odbiorze (reakcja oka w stosunku do pracy 
mózgu). Percepcja zebranych w zatłoczonej sali ma swoje ograniczenia 
czasowe. Po dwóch godzinach (bez przerwy) udało się przekazać 13 
tematów, które z racji wspomnianego obszernego zakresu zostały 
zapewne różnie odebrane. Wprawdzie swoisty miszmasz czyli kogel 
mogel (jak kto woli) zawierający m.in. bogactwo przyrody, szeroką 

historię, sławnych ludzi, Straż 
Graniczną, życie mieszkańców i 
silne wątki wyznaniowe – był 
nawet przy wnikliwej uwadze 
trudny do właściwego odbioru.

Oczywiście bohater spotkania 
wyłuskał ze swych bogatych 
archiwaliów sporo perełek. W 
zestawie z tematami prelekcji 
jest to doskonały materiał 
wyjściowy do opracowania książkowego – czego Panu Jarosławowi życzę z całego 
serca. Szanuję go za pracę na rzecz regionu i chylę czoło. W stosunku do odbytej 
prelekcji w miarę powściągliwie wyraziłem swoją opinię i nie byłem w tym 
odosobniony.

30 listopada ubr. dobiegł końca tutułowy projekt. W ramach Olimpiady przeprowa-
dzono konkurs prac w 6 kategoriach, wydano publikacje promocyjne: foldery i kalendarze 
oraz przygotowano ekspozycję prac w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu. Olimpia-
da została objęta patronatem Starosta Powiatu Międzyrzeckiego, kt -óra ufundowała na
grody-statuetki dla wyróżniających się wykonawców.                             .    

Przedsięwzięcie zostało s�nansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych przyznanych w konkursie ofert przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz ze środków własnych Polskiego Towarzystwa 

                            .Walki z Kalectwem koło terenowe w Międzyrzeczu.
Cele Olimpiady to mobilizowanie osób z niepełnosprawnościami do aktywności tw -ór

czestnikom, 84 osobom z 20 placczej oraz promowanie tej twórczości. U ówek całego 
województwa lubuskiego, .       . należą się serdeczne podziękowania za udział

Powiat międzyrzecki reprezentowały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Mię-
dzyrzeczu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu, Dom Pomocy Społecznej 
w Międzyrzeczu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu, Środowis-
kowy Dom Samopomocy w Trzcielu oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej" 
w Skwierzynie. Poza tym udział wzięły: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Chwalęcic, Go-
rzowa Wlkp., Strzelec Krajeńskich, Świebodzina, Sulęcina, Lubska, Zielonej Góry "Tęcza" 
i "Przystań", Krosna Odrzańskiego, Żabic, Kamienia Wielkiego, Nowej Soli, Wiechlic 
i Środowiskowy Dom Samopomocy z Gorzowa Wlkp.                            .

Wszyscy zawodnicy mogą być dumni z pięknych prac, które wykonali podczas 
realizowanego zadania. Jury miało wielkie problemy, żeby wyróżnić najciekawsze prace, 

-bo wszystkie były WSPANIAŁE. Główne kryteria oceny stanowiły: ogólny wyraz artys
tyczny, zgodność pracy z tematem i różnorodność w spojrzeniu na wybrany temat. 

E -Olimpiada Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego 2022

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe, aby w ten sposób podkreślić, że 
najbardziej cenny jest podjęty wysiłek, włożona praca i pasja. Każda wykonana praca jest 
godna uwagi i podziwu, a jej twórca zasługuje na uznanie.

Krawiectwo i robótki ręczne: Temat: Torba na zakupy z motywami ludowymi

Nagroda specjalna za najciekawsze przebranie LUDOWE we wspaniałej ludowej scenerii 
Warsztat Terapii Zajęciowej "Fuzja" �lia "Tęcza".

Wszyscy zainteresowani mogą podziwiać prace wykonane podczas Olimpiady na wystawie, 
która jest w międzyrzeckiej Bibliotece Publicznej

I m-ce Tomasz Deluga (WTZ Krosno Odrzańskie), II. Justyna Pacialik (WTZ Lubsko),

I m-ce Maria Bednarz - Banda (WTZ Kamień Wielki), II. Damian Perchlicki (WTZ Krosno 
Odrzańskie), III. Monika Skrzypczak (SOSW Międzyrzecz). Wyróżnienie: Jarosław 
Domagała (DPS Międzyrzecz).

I m-ce Wojciech Szejna (WTZ Nowa Sól), II. Marcin Serkis (WTZ Międzyrzecz), III. Krzysztof 
Mrozik (ŚDS Trzciel). Wyróżnienie: Mariusz Gruca (WTZ Wiechlice).
Gastronomia. Temat: Wiejski talerz

WIELKIE GRATULACJE dla wszystkich zawodników składają Organizatorzy E-Olimpiady 
Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego:vWarsztat Terapii Zajęciowej i Dom Pomocy Społecznej 
w Międzyrzeczu.

III. Ewelina Żarnicka (WTZ Żabice).

I m-ce Kamil Łukaszów (WTZ Krosno Odrzańskie), II. Andżelika Fedyszyn (WTZ Sulęcin),     
III. Michał Dominiak (WTZ Świebodzin). Wyróżnienie: Monika Margiela (POW 
Skwierzyna), Patryk Skomorowski (SOSW Międzyrzecz)/

Stolarstwo. Temat: Zabawka inspirowana motywami ludowymi

Florystyka i dekoracja wnętrz. Temat: Serwetka-wycinanka ludowa
I m-ce Anna Jamska (WTZ Kamień Wielki), II. Helena Szczyrbak (ŚDS Międzyrzecz),                   
III. Łukasz Rutkiewicz (WTZ Krosno Odrzańskie). Wyróżnienie - Krzysztof Radziński (WTZ 
"Fuzja", Filia "Przystań" w Zielona Góra).

I m-ce Ewelina Pawlukojć (WTZ Żabice), II. Magdalena Grzelczyk (WTZ Sulęcin),                          
III. Zuzanna Guzik (WZT Kamień Wielki).
Ceramika. Temat: Ceramiczne, ludowe naczynie użytkowe

Plastyka. Temat: Motanka – lalka słowiańska

Wyniki tegorocznej E-Olimpiady:
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Opowieść o dziejach i ludziach wsi Silna

Lech Malinowski



Działania edukacyjne dla mieszkańców w 2023 
roku

Z Nowym Rokiem do Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Długoszynie dostarczony 
został samochód MAN z zabudową hakową do 
przewozu odpadów komunalnych z baz przeła-
dunkowych. W realizacji jest również zamówienie na 
samochód skrzyniowy, służący przede wszystkim w 
prowadzonych działaniach edukacyjnych (odbiór 
surowców z placówek oświatowych), dostawa 
kompaktora i dostawa sita bębnowego (styczeń 2023 
r.). Jak podkreśla Przewodniczący Zarządu CZG-12 
Robert Paluch - Doposażenie Zakładu jest możliwe dzięki 
dobrej współpracy samorządów oraz instytucji zew-

nętrznych, w tym szczególnie Urzędu Marszałkowskiego 
w Zielonej Górze. Dzięki dodatkowemu wsparciu 
�nansowemu możliwe są kolejne inwestycje w Zakładzie 
jak np. zakup nowej prasy belującej surowce wtórne, która 
pozwoli  na lepsze przygotowanie odpadów do 
recyklingu. 

ZUOK Długoszyn – inwestujemy w rozwój

Postanowienia noworoczne w dobie szalejących 
cen często dotyczą oszczędności. Oszczędzać można 
dla siebie ale także dla środowiska, bo życie w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym może dać bardzo po-
zytywne efekty �nansowe. Jak zaoszczędzić pieniądze i 
równocześnie ograniczyć negatywny wpływ na klimat? 
W myśl zasady 4xR możemy żyć bardziej ekologicznie i 
oszczędnie. 

Celowy Związek Gmin CZG-12 w 2023 r. planuje w 
dalszym ciągu podejmować działania na rzecz 
podnoszenia świadomości ekologicznej wśród dzieci i 
mieszkańców. Dzięki  współpracy z  Fundacją 
Ekologiczna ARKA CZG-12 będzie włączać się w akcje, 
m.in. „Kwiaty zamiast śmieci”, „Łapmy wodę” czy „Dzień 
czystego powietrza”. Związek kieruje także program 
wspierający inicjatywy, projekty dla Instytucji Kultury, 
realizuje zbiórkę surowców w wtórnych w ponad 50 

placówkach oświatowych, organizuje spotkania i 
zajęcia edukacyjne na terenie Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz 
w placówkach,  k lubach seniora,  �rmach.  W 
podejmowanych działaniach CZG-12 korzysta ze 
wsparcia ze środków własnych oraz ze środków 
zewnętrznych. Na rok 2023 Związek będzie wnioskował 
o wsparcie realizowanych działań do WFOŚiGW w 
Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego 
Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Program Regionalnego 
Wsparcia Edukacji Ekologicznej skierowany jest do 
jednostek samorządu terytorialnego, organy zało-
życielskich szkół, samorządowych jednostek organi-
zacyjnych, samorządowe osoby prawne, związków 
międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek 
samorządu terytorialnego, uczelni wyższych państw-
owych i prywatnych, jednostek badawczych oraz 
parków narodowych. Realizacja Programu ma na celu 
podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, 
upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształ-
towanie postaw proekologicznych społeczeństwa 
lubuskiego (w tym dzieci i młodzieży).
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Jaki będzie rok 2023 dla CZG-12? 
Czy noworoczne postanowienia mogą być eko ? 

Dawid ur. 2.12.2022 r. Syn 
Kateryny i Sebas�ana. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Zuzanna ur. 7.12.2022 r. 
Córka Anny i Pawła. 

Zamieszkała w Policku

Ignacy ur. 8.12.2022 r. 
Syn Jagody i Macieja. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Hanna ur. 8.12.2022 r. 
Córka Patrycji i Maksymiliana. 
Zamieszkała w Kęszycy Leśnej

Michał ur.16.12.2022 r. 
Syn Aleksandry i Patryka. 

Zamieszkały w Skwierzynie

Krys�an ur. 3.01.2023 r. 
Syn Julii i Wojtka. 

Zamieszkały w Nowym Tomyślu

 Wiktoria ur.5.01.2023 r. 
Córka Pauliny i Tomasza. 

Zamieszkała w Strzelcach Krajeńskich

Antoś ur. 8.01.2023 r.
Syn Karoliny i Dawida. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Jasiu ur. 8.01.2023 r.
Syn Pauliny i Mateusza. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Kazimierz ur. 7.01.2023 r. 
Syn Pauliny i Konrada. 

Zamieszkały w Gorzowie



Strażacy z Bledzewa 6 listopada br. 
gościli u siebie w remizie, podróżnika 
Sebastiana Majewskiego ze Zgorzelca. 
W trasę wyrusz ył  1  l ipca 2020 r. , 
rozpoczynając swoją wę-drówkę od 
wejścia na Rysy i tam zamierza powrócić. 
Przed nim jeszcze około 11 lat wędrówki. 
Zgodnie z założeniem, codziennie 
pokonuje około 25 kilometrów, nie robiąc 
sobie ani jednego dnia przerwy.

- Po drodze korzystam z życzliwości 
ludzi, noce spędza w różnych miejscach. 
Najczęściej są to jednostki OSP, ośrodki 
kultury, kluby sportowe, czasami plebanie, 
salki kateche-tyczne, koła gospodyń 

wiejskich, tam jestem przyjmowany - mówi 
podróżnik.

Sebastian Majewski swą podróżą chce 
pobić rekord Guinnessa. To nie pierwsza 
jego podróż. Wcześniej w latach 2016-
2019, pokonał dystans koło 30 tys. km, co 
zajęło mu 1001 dni.

W ser wisie  YouTube podróżnik 
udostępnił swój numer konta, na który 
można wpłacać darowizny na jego dalszą 
wędrówkę. Pieniądze są mu potrzebne 
choćby na odzież. Zakłada, że na każde 10 
tysięcy kilometrów będzie potrzebował 
jednej pary butów.

W Bledzewie gościł podróżnik

Andrzej Chmielewski, fot. OSP Bledzew.
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Kolejowa marginalizacja północy województwa

Gotowe jest już studium wykonalności elektry�kacji linii kolejowej 203 na odcinku od 
Kostrzyna, przez Gorzów, Krzyż i Piłę, aż do Bydgoszczy. Ta inwestycja jest ekonomicznie 
opłacalna i stanowi najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców północnej części 
województwa lubuskiego. Do częściowego wykorzystania na ten cel jest już gotowa 
dokumentacja projektowa s�nansowana w 85% z Regionalnego Programu Województwa 
Lubuskiego – przypomina parlamentarzystka.

- Rewitalizacji linii kolejowej prowadzącej z Gorzowa alternatywną trasą do Poznania 
przez Skwierzynę i Międzychód (linia kolejowa 363 i 367) wraz z łącznikiem starej linii 415 z 
Gorzowa Wlkp. do strefy ekonomicznej (projekt ten został zgłoszony do programu Kolej+),

Pod listem podpisało się już kilka tysięcy Lubuszan. Zwracają się w nim o jak najszybsze 
rozpoczęcie: 

- Remontu linii 367 z Gorzowa przez Międzyrzecz do Zbąszynka, jako dogodnego 
połączenia z pociągami kursującymi na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Poznań – 
Kunowice, a także bezpośrednie skomunikowanie z południem kraju,

Poseł Krystyna Sibińska napisała list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego 
w sprawie kolejowych problemów mieszkańców północnej części województwa 
lubuskiego. Podpisy pod nim zbierane są m.in. w Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich, 
Kostrzynie nad Odrą, Międzyrzeczu i Gorzowie, ale także np. w Warszawie, gdzie poparło 
jego treść kilkunastu posłów i senatorów Platformy Obywatelskiej.  

Brak właściwego skomunikowania z pociągami na stacjach przesiadkowych w 
Kostrzynie n/Odrą, Krzyżu i Zbąszynku oraz wycofywanie się PKP i PKP PLK z inwestycji w 
elektry�kację linii 203 i przebudowę dworca w Gorzowie Wlkp. - choć w innych miastach się 
je buduje – sprawia, że północna część województwa lubuskiego, jako region 
przemysłowy, zaczyna być postrzegana jako obszar kolejowo wykluczony. To perspektywa, 
która okrada Lubuszan z ich przyszłości i sprawia, że młode pokolenie nie będzie tu miało 
żadnej perspektywy. Apelujemy do Pana o podjęcie pilnych działań celem 
przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnego naszego regionu – brzmi treść listu.

Gorzowska posłanka zaapelowała do premiera o bezzwłoczne podjęcie prac 
związanych z elektry�kacją linii 203 Krzyż-Gorzów-Kostrzyn. Jest to linia, która generuje 
najwyższą liczbę pasażerów w województwie, stanowi jedyne sensowne kolejowe 
połączenie z Poznaniem i Szczecinem, czyli kierunkiem, który wybiera najwięcej Lubuszan 
na studia wyższe. W drugą stronę stanowi z kolei jedyny możliwy sposób dla uczniów z 
pobliskich, mniejszych miejscowości, na dojazd do szkół średnich do Gorzowa. 

- Budowę 1,5-kilometrowej łącznicy w Kostrzynie, która połączy linię 203 z linią 273 i 
umożliwi bezpośrednie (bez przesiadki) połączenie Gorzowa ze Szczecinem.

Co istotne, trwają rozmowy ze stroną niemiecką – zachodni sąsiedzi uruchamiają działania, aby linia po drugiej stronie Odry, w stronę Kostrzyna, 
została zrewitalizowana i zelektry�kowana. Tymczasem po naszej stronie nie widać spójnych działań dla poprawy komfortu podróży i czasu przejazdu z 
północnej części województwa lubuskiego np. do Berlina. 

Gorzów i okoliczne powiaty to bardzo ważne miejsce dla całej polskiej gospodarki, dla zachodniej części Polski. Dziś na skutek Pańskich decyzji tracą 
nadzieję; nie tylko na odzyskanie utraconej pozycji, ale przede wszystkim na projektowanie swojej przyszłości – alarmuje w liście do premiera Krystyna 
Sibińska.



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
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Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład prof. dr hab. inż. Bogdana 
Piekarskiego i dr inż. Anety Jakubus otwierający sesję plenarną Inżynieria 
wytwarzania i konstrukcji maszyn. Następnie, siłą rzeczy w krótkich  
komunikatach, kilkunastu uczonych przedstawiło wyniki swoich badań. Oto 
niektóre z nich: Przykłady wykorzystania analizy drgań do określenia 
niesprawności działania maszyn, Warstwy funkcjonalne otrzymywane metodą 
rozpylania magnetronowego, Nowoczesne rozwiązania narzędziowe przy 
wysokowydajnej obróbce CNC, Projekt przydomowej wytwórni paliwa 
wodorowego z wykorzystaniem OZE, itp., itd. Ważnym punktem tego panelu była 
dyskusja nad partnerstwem SMARTFACTORY 4.0 zaprezentowanym przez 
Włodzimierza Fleischera, dyrektora LKM.

Podczas przerw uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z prezentacjami 
wielu �rm wykorzystującymi nowoczesne technologie w produkcji, m.in. ZM 
Mestil czy XOPERO Software. Ta ostatnia prezentowała mikroskop cyfrowy 4K o 
bardzo wysokiej precyzji.

Drugą sesję plenarną Kierunki zmian branży energetycznej poprowadził 
prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel wraz z dr inż. Anną Fajdek-Biedą. W 
referatach omawiano wiele ważnych i aktualnych tematów, min.: Geotermia 
głęboka w Polsce, Turbiny gazowe stosowane w przemyśle, Układy 
wysokosprawnej kogeneracji rozproszonej z wykorzystaniem biomasy i inne. 

W krótkiej relacji nie sposób zaprezentować wszystkich prelegentów i wszystkie 
tematy wykładów i wystąpień, albowiem było ich tak wiele. Wypada jednak 
powiedzieć, że Gorzowska Akademia już od lat współpracuje z uczelniami z 
Ukrainy i w konferencji nie zabrakło też i ukraińskich uczonych, żeby wymienić: 
Serhiy Syrotyuik, Vitaliy Boyarchuk, Serhiy Korobka, Valeriy Syrotiuk, 
Vołodymyr Halchak, Evgieniy Ochin.  Konferencja oprócz osób uczestniczących 
w niej bezpośrednio w auli, zgromadziła liczne grono obserwatorów, gdyż była 
transmitowana online za pośrednictwem programu komputerowego.

Obrady trzeciej sesji plenarnej Nowoczesne technologie w informatyce 
poprowadzili dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas oraz dr inż. Łukasz 
Lemieszewski. Wśród zaprezentowanych referatów uwagę zwracał, przed-
stawiony przez polsko-ukraiński zespół badawczy temat: Badanie podatności 
automatycznego lotu bezzałogowego statków powietrznych na zakłócenia 
sygnału nawigacyjnego.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Panele dyskusyjnePanele dyskusyjnePanele dyskusyjne Dokończenie ze str. 3



kanistry i beczki
płyty gumowe

zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw

Nr 1(104) 2023 styczeń 2023



Mój rozmówca, ks. Stanisław Klich długo 
snuł barwne wspomnienia z pielgrzymki. Ze 
słownego przekazu emanowało ciepło godne 
miejsca gdzie przebywał.

- W samej miejscowości jest wiele wspólnot, 
co poznaliśmy podczas zwiedzania miejscowości. 
Wspólnoty ludzi wychodzących z uzależnień. Z 
narkomanii, alkoholizmu, hazardu czy nawet od 
internetu. Wspólnota Cenacolo (z włoskiego – 
Wieczernik), założona przez włoską siostrę za-
konną istnieje już 40 lat. Powstała w trosce o osoby 
zagubione i uzależnione od otaczającego je zła. 
Właśnie w Medjugrje wielu ludzi się nawraca i 
zmienia swe dotychczasowe życie. Jest to swoisty 
fenomen tego miejsca.

- Ranek sprzyja re�eksjom. Odmawiając 
różaniec siedząc na balkonie w pensjonacie, 
dostrzegłem bardzo liczną grupę Hindusów 
zmierzających do bazyliki, po drodze fotografując 
co się tylko da. Za jakiś czas pielgrzymi o 
hebanowym kolorze skóry, zapewne Afrykanie, 
byli kolejną grupą pielgrzymów. Nieco później, 
po śniadaniu, spotkałem obie grupy ponownie 
na szlaku wiodącym na Górę Objawień. Za-
tem potrzeba kontaktu z tym miejscem jest 

wyznacznikiem łączą-
cym różne nacje.

Góra Objawień 
(Podbrdo) to miejsce 
pierwszych objawień 
Matki Bożej. Wysokość 
1 5 8 - 1 6 5  m  n . p . m . 
Wysokość góry określa 
20 tajemnic różańca: ra-
dosne, światła, bolesne 
i chwalebne.  Prowadzą 
one do miejsca obja-
wień, gdzie ustawiono 
�gurę Maryi. 

Według szóstki 
tzw. „widzących”, Matka 
Boża (po bośniacku 
Gospa) zaczęła się im 
ukazywać 24 czerwca 
1981, w miejscu zwa-
nym Podbrdo, leżącym 
u podnóża wzniesienia 
Crnica i, objawia się do 
dnia dzisiejszego. Trójce 
z nich (Ivan, Vicka, Ma-
rija) – prawie codzien-
nie, pozostałej trójce 
(Mirjana, Ivanka, Jakov) 
z różną częstotliwością. 
Gospa objawia się wi-
dzącym tam,  gdzie 
aktualnie przebywają. 
Wzywa cały świat do 
modlitwy i nawrócenia, 
przekazuje liczne orę-
dzia, w których zachęca 

do pogłębienia życia wiary i życia sakra-
mentalnego, do lektury Pisma Świętego, oraz 
wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz 
oddania swojego życia Jezusowi. Przekazuje 
widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów 
Kościoła i świata.

- Dniem i nocą można spotkać groma-
dzących się tam pielgrzymów na modlitwie 
różańcowej. Już w 1989 r. przy ścieżce wiodącej na 
wzgórze postawiono płaskorzeźby z brązu. 

Odlewy tajemnic różańca są same w sobie bardzo 
ciekawą formą przekazu. Ogrodzona niewielką 
balustradą �gura Królowej Pokoju na szczycie 
została poświęcona we wrześniu 2001 roku. 
Autorem wykonanych z brązu odlewów był prof. 
Carmela Puzzla z Florencji. Ciekawostkami są 
krzyże na trasie wiodącej ku wierzchołkowi. Szary 
Krzyż vis-à-vis drugiej stacji różańcowej upa-
miętnia pierwsze przesłanie przekazane światu 
jakim było wezwanie do pokoju. Niebieski Krzyż z 
prawej strony podnóża Góry Objawień jest 
miejscem modlitwy grupy jednego z wizjonerów.

- Wejście na szczyt stromą ścieżką jest 
niebezpieczne z uwagi na liczne głazy i kamienie, 
po których należy stąpać w odpowiednim obuwiu. 
Można skręcić nogę w kostce. Wracając do 
duchowych przeżyć, to zarówno uczestnictwo we 
Mszy Św. w Medjugorje jak i wejście na Górę 
Objawień – jest niezaprzeczalnie czymś wspa-
niałym dla pielgrzyma. Podobnie jak Droga 
Krzyżowa na wzgórze Križevac (520 m n.p.m.). 
Zwieńczeniem jest wzniesiony w 1934 r. krzyż, 
podświetlony nocą, mający wysokość ponad 8 
metrów, ze stosownym napisem - Jezusowi 
Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego na 
znak wiary, miłości i nadziei, na pamiątkę 1900 
rocznicy Męki Jezusowej. W cokół krzyża zostały 
wmurowane relikwie Krzyża Jezusa otrzymane na 
tę okazję z Rzymu

Góra Objawień

Miedziane tablice drogi krzyżowej
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Medjugorje oczami pielgrzyma (3)

Lech Malinowski
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Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza część to „Wieczór historii" , który odbył się 3 grudnia br. w 
świetlicy wiejskiej w Kursku. Gośćmi  tego wieczoru byli: Zofia Mąkosa i Grzegorz Urbanek. Wieczór 
historii ściśle wiązał się z autorami, którzy w swojej twórczości literackiej opisują życie mieszkańców 
ziemi międzyrzeckiej i świebodzińskiej. Utrwalają i przedstawiają tworzenie historii naszych regionów na 
podstawie opisów historycznych przybyłych osób i rodzin osiedlających się na terenach odzyskanych 
obecnego województwa lubuskiego tj. powiatów międzyrzeckiego i świebodzińskiego. Na nasze tereny 
przybywali po wojnie ludzie z różnych stron,  dlatego nasze środowisko jest  różnorodne. Przybysze 
pochodzą z Podola, Kresów, Wileńszczyzny, z terenów Łemkowskich. Wraz z nimi  przywieziona została 
kultura wschodnia, pielęgnowana kultura polskości na kresach, kultura regionalna, obrzędy związane z 
uroczystościami religijnymi oraz  kulturą kulinarną,  staropolską.

W ramach projektu  członkinie stowarzyszenia  przygotowały do degustacji potrawy staropolskie z 
wyszukanych przepisów kulinarnych, które zostały  przywiezione przez naszych przodków. Przepisy te 
zostały spisane  i pięknie oprawione. Każdy uczestnik otrzymał  przepisy degustowanych potraw.

Zofia Mąkosa w sposób bardzo zrozumiały, niekiedy romantyczny opisuje swoich bohaterów, ich 
osobiste przeżycia, miłości,  tragedie takie, jakimi one były. Są po prostu przepiękne dla każdego 
czytelnika.

Degustując potrawy wigilijne uczestnicy i zaproszeni goście śpiewali  wspólnie kolędy. Zespół  „Ale 
Babki" zaprezentował  kolędy ze starych śpiewników ocalone od zapomnienia. Swoistą ciekawostką było 
wykonanie a cappella kolęd łemkowskich przez Annę Wiśniewską, którą przesiedlono wraz z rodziną na 
Ziemię Lubuską w ramach Akcji Wisła w 1947 r. 

Zespół "Ale Babki" uświetnił spotkanie prezentując stare zapomniane utwory, związane z  
kultywowaniem obrzędów, religijnych i obrzędów związanych z życiem na wsi, pod okiem muzyka 
Kamila Dziembowskiego

Zachowanie naszej historii w publikacjach i  potrawach  to  tytuł zadania publicznego, które zostało 
zrealizowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Pieskach.  Projekt  sfinansowany został ze 
środków Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Inspiracją do tematu było poznanie 
historii swojego regionu, historii przywiezionej przez naszych rodziców, dziadków i sąsiadów. 
Interesowała nas asymilacja kulturowa ze społecznością  autonomiczną  pozostałą po wojnie na 
terenach zachodnich 

Wieczór historii przebiegał w iście staropolskiej kulturze kulinarnej oraz we wspaniałej atmosferze, 
którą  stworzyli prelegenci i uczestnicy. 

10 grudnia. w Gorzycy  w gospodarstwie agroturystycznym  odbyła się II część projektu pod hasłem  
„Wigilia wielu kultur". W wieczorze wigilijnym uczestniczyło, podobnie jak  w wieczorze historii, 50 
osób, mieszkańcy dwóch powiatów świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Wszystkich serdecznie 
przywitała Danuta Roszak ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Pieskach, Wśród obecnych była 
liczna grupa „Sybiraków" z przewodniczącą koła w Międzyrzeczu Teresą Domaszewicz. Dzielili się swoimi 
wspomnieniami, opowiadali w jaki sposób przybyli w nasze strony.  Doskonale do dzisiaj pamiętają, jak 
trudno było pielęgnować swoją polskość na obczyźnie. Osiedlając się na ziemi Lubuskiej są 
współtwórcami naszej kultury. Właśnie pielęgnowanie swoich kulturowych wartości zostało 
podkreślone w wystąpieniu Jolanty Starzewskiej - przewodniczącej Lubuskiej Rady KGW w Zielonej 
Górze, utworzonej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

Regionalista Grzegorz Urbanek jest autorem i współautorem  wielu publikacji opisujących tworzenie 
naszego regionu pod względem historycznym.  W swoich publikacjach docieka, jakie zmiany zachodziły i 
jak tworzona jest historia naszej małej ojczyzny.

Zorganizowany wieczór kolęd i  wieczór historii pozwolił  poznać  i podnieść poziom wiedzy na temat 
tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego 
województwa lubuskiego. Pozwolił poznać ciąg 
zdarzeń  historycznych,  które miały i mają wpływ 
na tworzenie kultury naszego regionu lubuskiego.

Uczestnicy projektu "Zachowanie naszej historii 
w publikacjach i potrawach" powiatów  mię-
dzyrzeckiego i świebodzińskiego bardzo pozytyw-
nie ocenili sposób wzmocnienia integracji mię-
dzykulturowej naszego środowiska poznając 
tradycje kulinarne, smaki osiadłych kultur, pieśni  
ocalonych od zapomnienia.

„Zachowanie naszej historii w publikacjach i potrawach"

(red)



- Ogłosiliśmy przetarg na remont 
drogi i jej skrzyżowania z ulicą Tade-
usza Kościuszki. Projekt zakłada też 
przebudowę znajdujących się przy niej 
chodników i parkingów – informuje 
burmistrz Remigiusz Lorenz. Zaz-
nacza, że na realizację tej ważnej dla 
mieszkańców inwestycji  miasto 
dostało nieco ponad milion złotych z 
rządowego programu Polski Ład. 

- Łącznie w tej kadencji wybu-
dowaliśmy, lub wybudujemy aż 11 
dróg, w tym dwie wiejskie. Wcześniej 
oddaliśmy do użytku drogi w Kaławie i 
Wyszanowie, cztery ulice na osiedlu 
Nad Obrą oraz dołożyliśmy się do 
budowy ulicy Chopina. To rekordowa 
liczba inwestycji drogowych w historii 
gminy – zaznacza R. Lorenz.

Ulica Komisji Edukacji Narodowej 

łączy osiedle Kasztelańskie z ulicą 
Zachodnią. Korzystają z niej także 
rodzice, którzy dowożą dzieci do 
znajdującej się przy niej Szkoły 
Podstawowej nr 6. Od lat kierowcy 
narzekają na jej  poszatkowaną 
dziurami, zapadającą się asfaltową 
nawierzchnię, na której po deszczach 
tworzą się ogromne kałuże. Mamy dla 

nich dobrą wiadomość. Nawet bardzo 
dobrą! Ich problemy skończą się 
jeszcze w tym roku. Jak to możliwe? 

Jeszcze w tym roku kierowcy 
przestaną narzekać na dziury w 
nawierzchni ul. Komisji Edukacji 
Narodowej. Miasto ogłosiło przetarg 
na jej przebudowę. – Remont będzie 
możliwy dzięki kolejnej rządowej 
dotacji dla naszej gminy – mówi 
burmistrz Remigiusz Lorenz.

Parkingi i chodnik zostaną utwar-
dzone kostką, a drogę pokryje 
dywanik z asfaltu. - Oferty można 
składać do 20 stycznia. Mamy już 
dokumentacje i pozwolenie budowla-
ne. Termin ukończenia prac wyzna-
czono na 300 dni po podpisaniu  
umowy – informuje Katarzyna Szad-
kowska, która kieruje Wydziałem 
Rozwoju Gospodarczego w między-

rzeckim magistracie. 
Kierownik Wydziału Realizacji 

Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu 
Sylwester Suchowski akcentuje, że 
przebudowa ul. Komisji Edukacji 
Narodowej będzie kolejną w tym roku 
inwestycją  drogową w gminie 
Międzyrzecz. Obecnie dobiega końca 
budowa gminnej drogi w Żółwinie, 
wiosną br. Otwarta zostanie ulica 
Długa,  a  jesienią trzy drogi  w 
zachodniej części miasta: Norwida, 
Malczewskiego i Konopnickiej. 
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Koniec z dziurami i kałużami

Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku – zapowiadają burmistrz Remigiusz Lorenz i Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku – zapowiadają burmistrz Remigiusz Lorenz i 
kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski.kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski.

Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku – zapowiadają burmistrz Remigiusz Lorenz i 
kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski.

Byli pracownicy Urzędu Miejskiego 
wspominali rozmaite wydarzenia z pracy w 
międzyrzeckim magistracie podczas 
spotkania, które odbył się 8 grudnia w sali 
narad ratusza. Byłych urzędników przywitali 
burmistrz Remigiusz Lorenz i inicjatorka 
spotk ania  Zo�a  Plewa .  Burmistrz 
zaznaczał, że zadania władz samorzą-
dowych bardzo się zmieniły na przestrzeni 
ostatnich lat. Podziękował uczestnikom za 

ich wkład w pracę urzędu i działalność na 
rzecz mieszkańców naszej gminy. Życzył im 
udanego spotkania oraz wręczył wydany 
ostatnio przez gminę tomik z wierszami 
poetów, którzy rozwijają swoje literackie 
uzdolnienia pod egidą Międzyrzeckiego 
Saloniku Literackiego. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 20 byłych urzędników. Część z 
nich nadal jest aktywna zawodowo. 

Spotkanie byłych pracowników magistratu 

Burmistrz Remigiusz Lorenz podziękował byłym pracownikom za ich wkład w rozwój miastaBurmistrz Remigiusz Lorenz podziękował byłym pracownikom za ich wkład w rozwój miastaBurmistrz Remigiusz Lorenz podziękował byłym pracownikom za ich wkład w rozwój miasta

Radni uchwalili budżet gminy na 2023 r. Prawie 40 mln. zł 
przeznaczyli w nim na inwestycje! – Dziękuję radnym za pracę nad 
projektem oraz zatwierdzenie planowanych wydatków i dochodów. 
Słowa podziękowania należą się także pani skarbnik oraz moim 
współpracownikom – komentuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

Budżet wyznacza kierunki rozwoju gminy na przyszły rok. Podczas 
grudniowej sesji radni dokonali w nim drobnych poprawek i po 
trwającej godzinę debacie prawie jednogłośnie – bez żadnego głosu 
przeciw – przyjęli projekt, nad którym pracowali przez kilka ostatnich 
tygodni. Za budżetem głosowało 20 osób, jedna zaś wstrzymała się 
od głosu.

- Inwestycji będzie oczywiście znacznie więcej. Na zdecydowaną 
większość z nich dostaliśmy rządowe i unijne dotacje. Nie możemy ich 
zmarnować – przekonywał burmistrz.

Dochody gminy oszacowano na 138 mln. 696 tys. zł, a wydatki na 
152 mln. 751 zł. Wynoszący nieco ponad 14 mln. de�cyt zostanie 
pokryty z tegorocznej nadwyżki, środków własnych gminy i kredytów. 
Burmistrz zaznacza, że na inwestycje gmina wyda blisko 40 mln. zł. – 
Aż 28 milionów złotych z tej kwoty to różne dotacje – podkreśla R. 
Lorenz.

Przed głosowaniem burmistrz podkreślał, że to bardzo trudny 
budżet. Wskazywał przy tym na gospodarcze perturbacje w naszym 
kraju i całej Unii Europejskiej, związane z wojną na Ukrainie. 
Podkreślał, że mimo recesji aż 26 procent planowanych wydatków 
przeznaczone zostanie na inwestycje, których celem jest poprawa 
jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury 
miejskiej – m.in. budowę dróg, kanalizacji sanitarnej w Nietoperku, 
remont targowiska oraz ukończenie modernizacji oczyszczalni 
ścieków. 

W sanktuarium mieszkańcy obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. Po zakończeniu spektaklu sceniczne uzdolnienia młodych 
aktorów oklaskiwał m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który wziął udział w 
dorocznym orszaku. Uczestnikom orszaku podziękował ks. kan. P. Tokarczyk, który 
złożył też gratulacje dzieciom i ich opiekunce siostrze Barbarze.

W Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, ulicami Międzyrzecza przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Wierni wyszli sprzed kościołów pw. Św. Wojciecha i Św. Jana 
Chrzciciela, po czym na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Młyńskiej połączyli się w 
jeden orszak. Prowadzeni przez Trzech Króli i Gwiazdę Betlejemską przeszli razem 
do kościoła-sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski, gdzie przywitał ich 
proboszcz ks. Michał Łobaza. 

Orszak zabezpieczali policjanci z drogówki i funkcjonariusze żandarmerii 
wojskowej, za co podziękował im proboszcz para�i pw. Św. Wojciecha i 
jednocześnie dziekan dekanatu pszczewskiego ks. kan. Paweł Tokarczyk. 

Mamy budżet na 2023 rok!

Orszak Trzech Króli w Międzyrzeczu 
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Miasto kupiło od kolei noclegownię 
dla bezdomnych. – Będziemy mogli ją wy-
remontować – zapowiada burmistrz Remi-
giusz Lorenz. Noclegownia mieści się 
budynku koło stadionu, między dworcem i 
mostem kolejowym na Obrze. Znajduje się w 
niej 19 miejsc dla bezdomnych. Od grudnia 
ub.r. należy do gminy, która odkupiła go za 
160 tys. zł od Polskich Kolei Państwowych. 

– Budynek należy dostosować do ok-
reślonych przez ministerstwo standardów, czyli 
jak najszybciej go wyremontować. Nie 
mogliśmy tego zrobić, kiedy był własnością 
jednej  ze  spółek  kolejowych.  Dlatego 
musieliśmy go odkupić – informuje burmistrz 
Remigiusz Lorenz.

Podopieczni Dziennego Domu Senior+ 
wzięli udział w spotkaniu wigilijnym. Zaprosili 
swoich przyjaciół: m.in. burmistrza Remigiusza 
Lorenza, który złożył im bożonarodzeniowe i 
noworoczne życzenia. Spotkanie wigilijne 
seniorów odbyło się 19 grudnia w prowadzonej 
przez Ewę i Wojciecha Witkowskich Szkole 
Śpiewu i Nauki Gry na Instrumentach „Muzycz-
ny Zakątek”, która jest kuźnią artystycznych 
talentów z Międzyrzecza i okolic. W magiczny 
nastrój nadchodzących świąt Bożego Naro-
dzenia uczestników wprowadziły kolędy w 
wykonaniu gospodarzy oraz ich gości, a 
kulinarną odsłoną były pyszne potrawy wi-
gilijne. Zgodnie z tradycją, nie zabrakło 
oczywiści życzeń, dzielenia się opłatkiem i 
drobnych prezentów.

Seniorzy zaprosili na spotkanie swoich 
przyjaciół – proboszcza para�i pw. Św. Jana 

Chrzciciela ks. kan. Marka Walczaka, dyrek-
torkę Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelinę 
Niwald-Brzuśnian i burmistrza Remigiusza 
Lorenza.  – Dziękujemy burmistrzowi za 
nieustające wsparcie – mówiła kierowniczka 
Domu Senior Plus  Natalia Wiśniowska.

Burmistrz nie przyszedł na spotkanie z 
pustymi rękoma. Przyniósł seniorom koszyk 
pysznych pierników  oraz bożonarodzeniowy 
stroik. Złożył im także świąteczne i noworoczne 
życzenia. – Niech święta upłyną Wam w radości i 
towarzystwie najbliższych osób, a Nowy Rok 
przyniesie wyczekiwane zmiany na lepsze – 
mówił R. Lorenz. 

Placówka jest drugim domem dla blisko 30 
seniorów, którzy podczas prowadzonych w niej 
zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania i 
uzdolnienia.

Noclegownia doczeka się liftingu 

Spotkanie było dla uczestników okazją Spotkanie było dla uczestników okazją 
do złożenia świątecznych i bożonarodzeniowych życzeń. do złożenia świątecznych i bożonarodzeniowych życzeń. 

Spotkanie było dla uczestników okazją 
do złożenia świątecznych i bożonarodzeniowych życzeń. 

Seniorzy podzielili się opłatkiem 

Burmistrz zaznacza, że odkupienie noclegowni od PKP umożliwi Burmistrz zaznacza, że odkupienie noclegowni od PKP umożliwi 
gminie przeprowadzenie w niej remontu.  gminie przeprowadzenie w niej remontu.  

Burmistrz zaznacza, że odkupienie noclegowni od PKP umożliwi 
gminie przeprowadzenie w niej remontu.  

Prestiżowy medal wręczył radnemu Zbigniewowi Smejlisowi przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 
Sławomir Kostiuszko. Zaznaczał przy tym, że medal jest wyrazem wdzięczności policjantów 
dla Z. Smejlisa za jego działalność związkową (radny jest emerytowanym funkcjonariuszem, 
ale nadal działa w policyjny związku zawodowym).

Radny miejski Zbigniew Smejlis otrzymał Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej. 
Gratulacje złożył mu burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Ceremonia odbyła w piątek, 16 grudnia, w międzyrzeckim ratuszu. Gratulacje i 
podziękowania złożyli radnemu burmistrz Remigiusz Lorenz i Robert Paluch, prezes CZG 
12. Burmistrz podkreśla, że społeczną działalność Z. Smejlisa dostrzegają też mieszkańcy, 
którzy już kilka razy powierzyli mu mandat radnego powiatowego i gminnego.

Medal dla radnego

Gratulacje radnemu złożył m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz Gratulacje radnemu złożył m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz Gratulacje radnemu złożył m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz 

Z nowym rokiem wielkim krokiem. Morsy z 
Międzyrzecza powitały Nowy Rok 2023 w wodzie. 
Słoneczna niedziela bardzo sprzyjała temu 
sportowi. Dla wielu morsujących woda była zbyt 
ciepła, nie mówiąc o temperaturze powietrza. Na 
to niestety nie mamy wpływu. 

Humory morsującym dopisywały. Z karna-
wałowymi balonikami i napisem “MORSY 2023” 
radośnie powitano ten arcyciekawie zapo-
wiadający się rok. Były też noworoczne pos-
tanowienia, aby zdrowie, szczęście i humory 
zawsze dopisywały. Wielu uczestników już zbiera 
fundusze na wyjazd w lutym do Mielna na XX 
Międzynarodowy Zlot Morsów. Mniejszy skład 
zażywających chłodnej kąpieli spowodowany był 
zapewne szampańskimi balami wielu uczestników 
tego ekstremalnego sportu.  W nowym 2023 roku 
życzymy wszelkiej pomyślności, realizacji planów, 
zamierzeń, może zmian?

Tegoroczne pierwsze mor-
sowanie było udane. Tem-
peratura wody wyniosła 5°C. 
Pamiętam, gdy ta�a jeziora 
Głębokie była skuta lodem, 
temperatura wody wynosiła 
ok. 2°C. Ten nagły wzrost 
ciepłoty wody nie za bardzo 
wszystkim odpowiadał o tej 

porze roku. Wszak mamy zimę, a kilkunasto 
stopniowe ciepłe dni zapewne odbiją się tym, że 
przyroda wkrótce się ożywi. Brak mrozów jest 
niekorzystny dla ekosystemu. Ale, to temat na inny 
artykuł. 

NOWOROCZNE MORSOWANIE 2023

Mors Zdzisław



Harcerze podzielili się z burmistrzem Światłem Pokoju Harcerze podzielili się z burmistrzem Światłem Pokoju 
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Harcerze podzielili się z burmistrzem Światłem Pokoju 
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Goście w mundurkach złożyli burmistrzowi, pracownikom Urzędu Goście w mundurkach złożyli burmistrzowi, pracownikom Urzędu 
Miejskiego i mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia.  Miejskiego i mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia.  

Goście w mundurkach złożyli burmistrzowi, pracownikom Urzędu 
Miejskiego i mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia.  

Nr 1(104) 2023 styczeń 2023

Burmistrz podziękował sołtysom za ich 
zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców wsi. 
Życzył im spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze 
i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym, 
nowym 2023 roku oraz podzielił się z uczestnikami 
tradycyjny opłatkiem. – Dziękuję też mieszkańcom 
wsi za ich aktywność i bezinteresowną działalność na 
rzecz rozwoju rodzinnych miejscowości. Wesołych 
Świąt i niech się Wam darzy w 2023 roku – mówił.

Spotkanie było okazją do rozmów o bieżących 
sprawach sołectw. Miłą niespodzianką dla sołtysów 
były skromne prezenty, wręczone im przez R. 
Lorenza i jego zastępców.

Życzenia świąteczne i noworoczne, pyszne 
potrawy wigilijne, podziękowania za działalność na 
rzecz mieszkańców wsi oraz drobne upominki od 
władz miasta – w takiej atmosferze upłynęło 
spotkanie wigilijne sołtysów z naszej gminy, w 
którym wzięli też udział burmistrz Remigiusz 
Lorenz oraz jego zastępcy Agnieszka Śnieg i 
Tomasz Markiewicz. 

Zwiastunem zbliżających się świąt była 
przystrojona przez mieszkańców choinka. 
Organizatorzy przygotowali dla gości pyszne, 
wigilijne potrawy. M.in. kołduny, pierogi, paszteciki i 
oczywiście czerwony barszcz. – Dziękuję sołtysowi i 
mieszkańcom za przygotowanie spotkania, a 

uczestnikom za świąteczną atmosferę i życzenia – 
mówił burmistrz.

Wigilijne spotkanie odbyło się 9 grudnia w sali 
wiejskiej w Kęszycy Leśnej. Oprócz sołtysów z 
naszej gminy uczestniczyli w nim także burmistrz 
Remigiusz Lorenz wraz z zastępcami oraz 
pracownica Urzędu Miejskiego Grażyna Duhan, 
która zajmuje się w magistracie sprawami 
rolnictwa. 

Spotkanie wigilijne odbyło się w sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej. Spotkanie wigilijne odbyło się w sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej. Spotkanie wigilijne odbyło się w sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej. 

Wigilijne spotkanie sołtysów 

Życzenia od harcerzy 
dla burmistrza i mieszkańców

Jako pierwsi siedzibę władz 
miasta odwiedzili harcerze z 2. 
DH „Iskry” wraz z drużynową 
Hanną Barczewską, która jest 
jednocześnie zastępcą komen-

danta Hufca ZHP Międzyrzecz. 
Harcerze podzielili się z bur-
mistrzem Światłem Pokoju z 
Groty Narodzenia Pańskiego w 
Betlejem, a także przekazali mu 
opłatek oraz świąteczne i nowo-
roczne życzenia. 

Kilka dni później w ratuszu 
gościli  harcerze 17. Drużyny 
Harcerskiej „Wagabunda” im. 
Wirgiliusza Szuby, którzy złożyli 
burmistrzowi, pracownikom 
Urzędu Miejskiego, gminnych 
instytucji i wszystkim Miesz-
kańcom świąteczne i nowo-

roczne życzenia oraz opowie-
dzieli R. Lorenzowi o swojej 
działalności  i  planach  na 
przyszłość. 

Przed Bożym Narodzeniem 
burmistrza Remigiusza Loren-
za dwukrotnie odwiedzili harce-
rze z międzyrzeckiego Hufca 
ZHP. Przynieśli do ratusza Betle-
jemskie Światło Pokoju, a potem 
przyszli ze świątecznymi i nowo-
rocznymi życzeniami dla bur-
mistrza i mieszkańców naszej 
gminy.

Burmistrz podziękował har-
cerzom oraz życzył im Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia i 
wszystkiego najlepszego w 
Nowym 2023 Roku. – W imieniu 
swoim, współpracowników i 
mieszkańców dziękuję Wam także 
za aktywną działalność na rzecz 
gminy – podziękował R. Lorenz.

- To duży awans w stosunku do po-
przednich rankingów. Dziesięć-osiem lat 
temu nasze miasto było zaliczane do 
obszarów zagrożonych degradacją 
gospodarczą i  wykluczeniem spo-
łecznym. Odrobiliśmy lekcję i powoli 
pniemy się do góry. To efekt znakomitej 
współpracy z radnymi i mieszkańcami, 
którym dziękuję za zaangażowanie i 
wkład w rozwój miasta. Gorąco dziękuję 
także moim współpracownikom. Ich 
zaangażowanie i praca na rzecz gminy 
mają ogromny wpływ na takie rezultaty  
– komentuje burmistrz Remigiusz 
Lorenz. – To także dobra prognoza na 
przyszłość. Naszą odpowiedzią na kryzys i 
recesje są inwestycje i dalszy rozwój.

W najnowszym Rankingu Gmin 
Województwa Lubuskiego Międzyrzecz 
uplasował się na trzecim miejscu w 
kategorii gmin miejsko-wiejskich. W 
powiecie zajął pierwsze miejsce!

Ranking opracowali eksperci z Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we 
współpracy z Głównym Urzędem 
Statystycznym. Autorzy opierali się na 
16 różnych wskaźnikach dotyczących 
jakości życia w danej miejscowości. 
Międzyrzecz uplasował się na trzecim  
miejscu w  kategorii gmin wiejsko-
miejskich i jest pierwszy w powiecie 
(szczegółowe dane na stronie inter-
netowej  Fundacji oraz w internetowym 
wydaniu dziennika „Gazeta Lubuska”.)

Międzyrzecz na trzecim miejscu w województwie 



Gmina zapłaci wykonawcy 4 mln. 142 tys. 640 zł. Burmistrz podkreśla 
jednak, że realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji jest możliwa 
dzięki rządowej dotacji wynoszącej aż 2 mln. 466 tys. zł. 

Prace prowadzi międzyrzecka �rma Brubet, która zrealizowała już 
wiele podobnych inwestycji w naszej gminie i regionie. - Wybudujemy 
tam również chodniki, oświetlenie i wpusty kanalizacji deszczowej. 
Finał planujemy na jesień  – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Jesienmią mieszkańcy ulic Norwida, Malczewskiego i Konopnickiej 
przestaną narzekać na dziury w ich gruntowej nawierzchni.  – Budowa 
nowych dróg w tej części miasta jest jedną z kilku inwestycji drogowych, 

realizowanych obecnie w naszej gminie – zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

– To jedna z kilku inwestycji drogowych realizowanych obecnie w 
naszej gminie. Ostatnio wybudowaliśmy nową drogę w Żółwinie, a za 

kilka miesięcy otworzymy ulicę Długą. Kolejną będzie przebudowa ulicy 
Komisji Edukacji Narodowej – wylicza R. Lorenz.

Piesi i kierowcy czekali na to od kilkunastu lat. Trwa budowa trzech 
ulic w zachodniej części miasta: Cypriana Kamila Norwida, Jacka 
Malczewskiego i Marii Konopnickiej. Drogowcy zaczęli od korytowania  
ich gruntowej nawierzchni, która po utwardzeniu zostanie pokryta 
dywanikiem z asfaltu. 

O znaczeniu krwiodawstwa mówił m.in. R. Lorenz, który zachęcał młodzież do honorowego dzielenia się krwią z osobami chorymi i o�arami wypadków. – 
Krwi nie zastąpi żaden inny specy�k. Trudno o lepszy przykład poświęcenia i bezinteresownej działalności na rzecz innych – mówił.

W szkole rolniczej w Bobowicku odbyły się obchody 
Dni Honorowego Krwiodawstwa. O znaczeniu dzielenia 
się krwią z osobami chorymi i o�arami wypadków 
mówił m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który 
podziękował krwiodawcom za ich bezinteresowną 
działalność na rzecz mieszkańców. 

Prezes bobowickiego klubu HDK Z. Smejlis zaznaczał, że klub działa nieprzerwanie od 1974 r. i jest jednym z najstarszych w Polsce. Burmistrz wręczył mu 
okolicznościowy ryngraf z gratulacjami za wieloletnie oddawanie krwi i jej osocza. Podziękował też opiekunce koła Monice Nowak. – Bardzo ważne jest, że 
promujecie wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży, idee honorowego krwiodawstwa – mówił R. Lorenz.

Działalność krwiodawców z Bobowicka dostrzegł i docenił także R. Paluch. Wręczył ich prezesowi okolicznościową statuetkę w kształcie serca, a kolejną – w 
imieniu dyrektora szkoły – Daniela Drzymały odebrała z jego rąk M. Nowak.   

Spotkanie krwiodawców odbyło się w piątek, 16 
grudnia, w internacie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w 
Bobowicku. Ich gośćmi byli uczniowie oraz burmistrz 
Remigiusz Lorenz, prezes działającego w tej szkole 
klubu HDK i jednocześnie radny miejski Zbigniew 
Smejlis oraz Robert Paluch, który jest prezesem 
Celowego Związku Gmin CZG 12 i kieruje lubuskimi 
strukturami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Burmistrz podkreśla, że w naszym powiecie działa kilka klubów HDK. – Krwiodawcy zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie – zapewnia.
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W obchodach uczestniczyli m.in. (od lewej); Zbigniew Smejlis, Robert Paluch, Monika Nowak i Remigiusz Lorenz. W obchodach uczestniczyli m.in. (od lewej); Zbigniew Smejlis, Robert Paluch, Monika Nowak i Remigiusz Lorenz. W obchodach uczestniczyli m.in. (od lewej); Zbigniew Smejlis, Robert Paluch, Monika Nowak i Remigiusz Lorenz. 

W podziękowaniu 
za dar życia

Wśród juniorek w kategoriach wago-
wych do 60 kg. i 65 kg. trzecie miejsce i 
brązowy medal wywalczyła Aleksandra 
Krajnik, a w kategorii juniorów do 85k g 
brązowy medal zdobył Szymon Zając. 
Reprezentujący Koronę Oskar Piaskowski 
był natomiast dziewiąty w kat. do 77 kg.

Przypominamy, że młodzi wojownicy z 
Korony wielokrotnie zajmowali czołowe 
lokaty na Mistrzostwach Polski i Europy. 
Ogromny udział w tych sukcesach ma ich 
szkoleniowiec Krzysztof Idzikowski.

Młodzi wojownicy z klubu sumo w 
Kaławie wywalczyli dwa medale podczas 
Pucharu Polski Seniorów i Juniorów. 
Rozegrany ostatnio w Krotoszynie  Puchar 
Polski Seniorów i Juniorów w Sumo był 
jednocześnie pierwszą eliminacją do 
przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W 
turniejowe szranki wstąpiło blisko 180 
zawodników z całego kraju. Naszą gminę i 
powiat reprezentowali tam zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Ko-
rona, działającego przy Szkole Pod-
stawowej i Przedszkolu w Kaławie. Kolejny 
raz udowodnili, że niewielka wieś pod 
Międzyrzeczem jest kuźnią sportowych 
talentów. Dowodem są kolejne medale, 

które zdobyli walcząc i wygrywając z 
najlepszymi wojownikami sumo z naj-
większych klubów z Polski.

Zawodnicy Korony budzą respekt rywali

Na zdjęciu: Młodzi zawodnicy z UKS Korona na zawodach w Szamotułach. Na zdjęciu: Młodzi zawodnicy z UKS Korona na zawodach w Szamotułach. 
Fot. UKS Korona Kaława. Fot. UKS Korona Kaława. 

Na zdjęciu: Młodzi zawodnicy z UKS Korona na zawodach w Szamotułach. 
Fot. UKS Korona Kaława. 

Koniec z dziurami i kałużami! 
Trzy ulice przechodzą gruntowny lifting

Budowa trzech ulic zakończy się jesienią 2023 r.Budowa trzech ulic zakończy się jesienią 2023 r.Budowa trzech ulic zakończy się jesienią 2023 r.



W kolumbarium na cmentarzu miejskim 
wybudowano kolejny, trzeci już segment z 
wnękami na urny z prochami zmarłych. – Można je 
rozbudować o trzy następne – zapowiada bur-
mistrz Remigiusz Lorenz. 

– Łącznie za ścieżkę i kolumbarium zapłacimy 
około 700 tysięcy złotych - wylicza Sylwester 
Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji 
Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.

Burmistrz podkreśla, że kolumbarium powstało 
z inicjatywy radnych Marii Kijak i Eugeniusza 
Sawińskiego. - Kremowanie zwłok jest coraz 

bardziej popularne 
w naszym kraju. 
Dlatego wyszliś-
m y  n a p r z e c i w 

oczekiwaniom mieszkańców. Bliscy skremowanych 
osób nie muszą się później martwić stanem ich 
grobów, gdyż o utrzymanie kolumbarium dbają 
służby komunalne - dodaje.

Teren wokół kolumbarium utwardzono kostką, 
w środku wybudowano też ławeczki i zasadzono 
drzewa. Prace poprzedziła budowa ścieżki, 
łączącej obiekt z centrum cmentarza miejskiego. 

W trzech ścianach kolumbarium znajdują się 
162 komory na urny z prochami zmarłych. 
Pierwsze z nich oddano do użytku wiosną ub.r., 

budowa ostatniej zakończyła się przed kilkoma 
dniami. – Kolumbarium zostanie rozbudowane w 
przyszłości o trzy kolejne segmenty, pod które 
przygotowaliśmy już fundamenty – zapowiada 
burmistrz Remigiusz Lorenz. 
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- W imieniu swoim i burmistrza Remigiusza Lorenza Lorenza życzę wszystkim 
spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego 
w nowym 2023 roku – mówiła A. Sawka.

W Środowiskowego Domu Samopomocy odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowe. Oprócz uczestników i ich opiekunów wzięli w nim udział także  
sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka i proboszcz para�i pw. Św. 
Wojciecha ks. kan. Paweł Tokarczyk. 

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w budynku na stadionie, 
który mieszkańcy nazywają potocznie Arką. Jest przysłowiowym drugim 
domem dla mieszkańców z obniżoną sprawnością �zyczną i intelektualną, 
którzy podczas prowadzonych tam zajęć uczą się podstawowych 
umiejętności życiowych i nabierają wiary we własne siły. W magiczny nastrój 
nadchodzących Świat Bożego Narodzenia wprowadziło ich spotkanie 
opłatkowe, podczas którego mogli skosztować tradycyjnych potraw, 
przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia. 

W spotkaniu wzięli też udział sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka i 
proboszcz para�i pw. Św. Wojciecha ks. kan. Paweł Tokarczyk, którzy 
podziękowali za zaproszenia oraz złożyli świąteczne i noworoczne życzenia 
uczestnikom zajęć, ich instruktorom oraz kierowniczce placówki Katarzynie 
Nyczak-Walaszek.

Wigilijne spotkanie w Arce

W spotkaniu wzięli udział m.in. (od lewej) ks. Paweł Tokarczyk, kierownik ŚDS 
Katarzyna Nyczak-Walaszek i sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka.

Zakończył się kolejny etap rozbudowy kolumbarium

Burmistrz podkreśla, że kolumbarium powstało z inicjatywy radnych Marii Kijak i Eugeniusza Sawińskiego.

Aż 26 proc. wydatków przeznaczone zostanie na inwestycje. Aż 26 proc. wydatków przeznaczone zostanie na inwestycje. Aż 26 proc. wydatków przeznaczone zostanie na inwestycje. 



Tradycyjne potrawy wigilijne, opłatki, kolędy oraz świąteczne i nowo-
roczne życzenia – w takiej atmosferze upłynęła Gminna Wigilia, która odbyła 
się 15 grudnia w hali sportowo-widowiskowej. – Wesołych Świąt i niech Wam 
się darzy w Nowym Roku – Remigiusz Lorenzżyczył mieszkańcom burmistrz . 

Mieszkańców przywitał , który zapowiadał występy Kacper Knych
artystów, a także zachęcał uczestników do wspólnego kolędowania oraz 
rozmawiał z nimi o świątecznych tradycjach. 

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne złożyli uczestnikom burmistrz 
Remigiusz Lorenz Katarzyna Budych, przewodnicząca Rady Miejskiej , 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Ewelina Niwald-Brzuśnian 

proboszcz para�i 
pw. Pierwszych Mę-
czenników Polski 
ks. Michał Łobaza 
oraz licznie przybyli 
radni Rady Miej-
skiej. 

Pierwszą miłą niespodzianką dla uczestników Wigilii były czekolady, 
wręczane im przy wejściu na halę przez harcerzy z 17. Drużyny Harcerskiej 
„Wagabunda”. Kolejną zaś kolędy i w wykonaniu artystów z prowadzonego 
przez  i . „Muzycznego Zakątka” oraz Ewę Wojciecha Witkowskich
podopiecznych Dziennego Domu Senior Plus. Zwiastunem zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia były też opłatki, życzenia oraz wigilijne potrawy – 
m.in. barszcz, śledzie i smażone kapie, pierogi z kapustą i grzybami.

–        Życzę 
wszystkim Miesz-
kańcom rodzinnych 
i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, Niech to będzie dla nas czas re�eksji oraz nadziei na lepszą 
przyszłość dla naszych rodzin, kraju i całego świata – mówi R. Lorenz.

Burmistrz podkreślał, że Wigilia jest okazją do wspólnego świętowania i 
integracji mieszkańców naszej gminy. – Dziękuje wszystkim osobom i 
instytucjom zaangażowanym w jej organizację – dodaje R., Lorenz.

Znaczenie samorządu w rozwoju społecznym 
i gospodarczym miasta było jednym z tematów 
spotkania radnych pierwszej i obecnej kadencji. – 
Samorząd zmienił się w ciągu 32 lat od jego 
reaktywacji w 1990 roku – zaznaczał burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

Burmistrz zaznaczał, że radni kadencji 1990-
1994 musieli zmierzyć się z wieloma wyzwa-
niami, które były czymś zupełnie nowym w 
ówczesnej rzeczywistości społeczno-gospo-
darczej. Jednym z najważniejszych problemów 
były braki w dostawach wody. 

– Receptą okazała się budowa nowych ujęć 
wody, stacji jej uzdatniania, sieci wodno-kana-

lizacyjnej i nowej wieży ciśnień. Zauważyliście też 
problemy w oświacie. Waszą odpowiedzią było 
ukończenie budowy szkoły w Kaławie oraz 
wybudowanie obecnej szkoły podstawowej nr 6. 
Doskonale poradziliście sobie także z przejęciem 
poradzieckich koszar w Kęszycy Leśnej, gdzie w 
ciągu kilku miesięcy wyremontowano i zasiedlono 
prawie 150 mieszkań. O Międzyrzeczu zrobiło się 
głośno w całym kraju, kiedy miasto wydało własne 
obligacje, za których pomocą ruszyła sprzedaż 
mieszkań komunalnych za około 10 procent ich 
wartości. Pomysł podchwyciło wiele samorządów z 
całego kraju – wspominał R. Lorenz.

Burmistrz podkreślał, że w ciągu ostatnich 32 
lat samorządom przybyło zadań. – Wiele się 
zmieniło do 1990 r. Zlikwidowano zarządy, a od 
2002 roku burmistrzów, wójtów i prezydentów 
wybierają mieszkańcy, a nie radni. Ustanowiono 
też samorządy powiatowe i wojewódzkie – mówił. 

Jak podkreślał R. Lorenz, współgospodarzami 
spotkania są radni obecnej, ósmej już kadencji, 
którzy – jak stwierdził – godnie przejęli pałeczkę 
po poprzednikach oraz kierują się dobrem gminy 
i jej mieszkańców. Zaznaczył, że łącznikiem 
między byłą i obecną radą jest wybudowana w 
latach 90. Minionego wieku oczyszczalnia, która 
obecnie przechodzi gruntowną modernizację. – 

To historyczna inwestycja w ostatnich trzech 
dekadach. Gmina zapłaci za nią prawie 63 mln. zł. 
Stawką jest jednak dalszy rozwój miasta – mówił. 

Samorządowiec zaznaczał, że ośmiu radnych 
zdobyło mandaty w drugiej kadencji, wielu zaś 
działało społecznie na rzecz lokalnej spo-
łeczności. – Mieszkańcy widzieli i docenili ich 
działalność. Przykładem niech będą nadanie panu 
Romanowi Strzelczykowi tytułu Człowieka Roku 
przez Czytelników i Redakcję tygodnika „Ziemia 
Gorzowska” oraz przyznanie przez obecną radę 
prestiżowego tytuł „Zasłużona dla Gminy Mię-
dzyrzecz” radnej pierwszej kadencji pani Hannie 
Augustyniak – mówił R. Lorenz.

O znaczeniu samorządu mówiła przewod-
nicząca Rady Miejskiej , a o Katarzyna Budych
historycznych już inwestycjach i decyzjach 
podejmowanych przez pierwszy samorząd byli 
radni – przedsiębiorca , Roman Strzelczyk
prawnik , były dyrektor Szkoły Waldemar Glinka
Podstawowej nr 3 , były Zdzisław Markowski
wiceburmistrz i były kierownik Piotr Buszewski 
Urzędu Rejonowego . – Władysław Biernat
Mieliśmy odwagę zerwać z dotychczasowym, 
szablonowym myśleniem. Wyznaczyliśmy sobie 
konkretne cele i konsekwentnie je realizowaliśmy 
kierując się dobrem miasta – mówił R. Strzelczyk.

Spotkanie byłych i obecnych radnych odbyło 
się w grudniu ub.r. w sali narad ratusza. 
Prowadziła je sekretarz Urzędu Miasta Anna 
Sawka, która przywitała uczestników i jako 
pier wszemu  oddała  głos  burmistrzowi 
Remigiuszowi Lorenzowi. Samorządowiec 
zaznaczał, że odrodzenie samorządu było 
możliwe dzięki zmianom ustrojowo-politycznym 
w 1989 r. – Senat postanowił reaktywować 
samorząd terytorialny. Podstawowym założeniem 
tej idei była decentralizacja władzy i jej częściowe 
przekazanie w ręce lokalnych społeczności – 
mówił.

Były wiceburmistrz P. Buszewski podkreślał, że 
wiele uchwał poprzedzały burzliwe dyskusje. – 
Często się spieraliśmy, ale potra�liśmy osiągnąć 
konsensus – mówi.

Po o�cjalnej części uczestnicy przeszli do sali 
ślubów, gdzie przy kawie wspominali pierwsze 
lata samorządu oraz debatowali o jego obecnej 
kondycji i oczekiwanych zmianach. – To było 
bardzo owocne spotkanie. Dziękuję uczestnikom za 
liczne pomysły, ale także pozytywne oceny pracy 
obecnego samorządu – komentował burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 
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