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Dokończenie na str.8 

Anna Michalska, 
Główna Księgowa, 

Piotr Leżyński, Dyrektor 
Techniczny

i Henryk M. Woźniak. 
prezes ZEC  - na tle 

zakupionych nowych 
samochodów.

Zakład Energetyki Cieplnej czeka …

energetyczna rewolucja.

- Tak, tak do tego stopnia, że miałem chwile 
zwątpienia, czy jest jeszcze co ratować. Potraktowałem 
jednak to wyzwanie nad wyraz honorowo. Firma 
technicznie zdekapitalizowana, płacąca pracownikom 
na poziomie płacy minimalnej ledwo utrzymywała się 
na powierzchni. Trzeba było zacisnąć zęby i uciekać do 
przodu, noo i udało się, krótko mówiąc. Zostawiłem 
„PUBR”, po 5,5 roku mojej pracy przygotowany do 
prywatyzacji, z ponad milionowym zyskiem za 2020 
rok. 

 Prezesem ZEC w Międzyrzeczu od lutego br. jest 
Henryk Maciej Woźniak, osoba znana nie tylko 
w mieście ze swego rzetelnego podejścia do pracy. 
Panie prezesie, dopiero co zarządzał pan „PUBR” -em …? 

 - Tak, to prawda. Od czerwca 2015 roku dane mi 
było zmierzyć się z nie łatwym zadaniem wypro-
wadzenia �rmy z totalnej zapaści. „PUBR” miał piękne 
lata i odegrał historyczną rolę w historii Międzyrzecza, 
ale te lata świetności miał już dawno za sobą. Kiedy 
rozpoczynałem pracę w „PUBR” nie spodziewałem się, 
że jest aż tak źle. 

- Doprawdy?
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 Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany  

j. niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 

od zaraz 535 340 311 lub 533 
848 005 lub 730 340 005 

SPRZEDAM MIESZKANIE 
ok 50 m2, bezczynszowe,  
na parterze w Grochowie. 

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek 
gospodarczy lub ZAMIENIĘ  

na kawalerkę  
w Międzyrzeczu.  
Tel. 517 746 073  
lub 507 017 962 

 

SPRZEDAM PAWILON 
handlowo-usługowy + działka 

handlowo-usługowa  
- 2,5 ara, uzbrojona.  

Cena 50.000 zł (Międzyrzecz). 
Tel. 511411087 
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Komponent robi karierę

Komponenty 
też występują w dzia-
łaniach wojny hybry-
d owe j ,  g d z i e  at a k 
w cyberprzestrzeni 
jest znaczny. Przekonał 
się o tym min. Dwor-
czyk. Na pytania żur-
nalistów skierowa-
nych do ministra ułas-
kawionego wyrokiem 
przez Rezydenta, nie 
było żadnej sensownej 
odpowiedzi. 

Spec od szcze-
pień winny pisania 
maili z ogólnych portali 
też olewa zadawane 
p y t a n i a .  D z i e w i c a 
w całej rozciągłości 
niczemu nie winna. 

Antek  roz wal i ł  w y-
wiad poprzez publikację 
w sieci danych naszych 
agentów i  wprowa-
dzając harcerzy i straż-
ników miejskich do 
pracy wywiadowczej, 
a kolejny koordynator 
wszystkich spec służb 
rozwalił kontrwywiad. 
Nie zapomniał jednak 
zakupić w Izraelu su-
per aparatury podsłu-
c h o w e j  s u w e r e n a . 
A włamanie na skrzynki 

mailowe zwalono na 
hejterów z Rosji. Bo to 
łatwa wymówka w mas-
kowaniu własnej głu-
poty.

Wrócił Donald 
i od razu ogolony na ja-
jo prokurator powtarza 
zarzuty pod adresem 
Nowaka jako nowe. 
Okazało się to stekiem 
kłamstw, bowiem zna-
ne jest to od dawna i nic 
nowego nie wnoszą. 

M u s z ą  b y ć  p i s a n e 
cienkim piórem, skoro 
Oberprokurator nie mo-
że napisać oskarżenia 
do sądu. Jednak błys-
kawiczne umorzenie 
odnośnie przekrętu 
handlarza bronią w 
kwestii  respiratorów 
za które nadal rząd ka-
sy nie odzyskał - pach-
nie na milę zwykłym 
komponentem służal-
czości wobec wodza 
i swoich w gronie ponoć 
niezależnej prokura-
tury. A wspomniany Do-
nald jest szanowany 
przez prezydenta USA i 
pr z y wódców  wielu 
państw na świecie i nie 
musi czaić się na kory-
tarzu aby na chwilę 
zagadać przywódcę 
światowego mocarstwa 
i zrobić z nim fotkę i 3-4 
minutowe spotkanie 
ad hoc zaprezentować 
jako rzecz niezmiernie 
ważną. Typowe dla re-
zydenta. 

W sieci krąży 
dowcip związany z gwa-
rą języka polskiego: 
W Krakowie wychodzą 
na pole, w Warszawie 
na dwór, na Śląsku na 
powierzchnię, a w PiS 
na idiotów. I  jest to 
adekwatne m.in. do 
tych, którzy bronili wice-
marszałka  od Buta-
prenu, za jego cham-
stwo i arogancję wobec 
wszystkich spoza słusz-
nej partii. Nawet Zero 
się o tym przekonał, 
gdy nie dopuszczono 
go do mównicy sej-
mowej. O słynnym euro-
deputowanym Jojo na-
wet nie warto wspo-
minać.  Komponent 
wazeliniarstwa.  I leż 
śniegu musiały ich mat-
ki zjeść, że urodziły ta-
kich bałwanów.      .

Premier zwany 
w sieci,  i  nie  tylko, 
Pinokiem - słowo Kom-
ponent używa więcej niż 
często w swoich wystą-
pieniach.  Podkreśla 
nim ważkość, a raczej 
śmieszność, własnych 
wypowiedzi  do  su-
werena. Dodaje do tego 
wszelkie możliwe przy-
miotnik i  od  Patrio -
tycznego poprzez Hist-
or yczny  i  Kulturalny 
na Narodowym skoń-

czywszy. Ot taki styl 
omijania niewygodnej 
prawdy wszem i wo-
bec.

K o m
p o n e n t e m 
kołtuństwa 
popisał  się 
Paweł z pio-
senkarskiej 
elity. Poseł. 
Cóż  już  on 
nie pisał na 

swój temat, że nawet 
można mu w ryj na-
pluć, jak się w polityce 
sprzeniewierzy. I sku-
mał się z pisiorami któ-
rym kadzi w każdym 
wystąpieniu, a potem 
ma żal do całego świa-
ta za falę hejtu.

Jedna z uchwał 
tajnej narady partii rzą-
dzącej mówi o walce z 
nepotyzmem. Jednak 
jest tak przewrotnie 
skonstruowana praw-
nie, że bardziej pasuje 
do kpin słynnego Dyla 
Sowizdrzała. Jak znam 
życie, to owa uchwała to 
zwykła para w gwizdek. 
Dla gawiedzi, bo ciemny 
naród wszystko kupi. 
Naród wychowany na 
komponencie cham-
stwa i kłamstwa TVP-
Info.

Dni Międzyrze-
cza nie będzie. W są-
siednim Sulęcinie były, 
jednak szału nie było. 

Będzie Jarmark Mag-
daleński w Pszczewie 
i może w bardzo okro-
jonym wymiarze Święto 
Pomidora w Przytocz-
nej. Można się śmiać ze 
wszechmocnego kom-
ponentu niemożności 
ale ostrożności nigdy za 
wiele.  Kl imatyzacje 
pracują na równi z wen-
tylatorami. Lody i na-
poje chłodzące schodzą 
na pniu. Piwo też. Lato 
trwa…



Laudację na cześć H. Augustyniak wygłosił przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Grzegorz Skrzek. 

 Pierwszą odsłoną czerwcowej sesji Rady Miejskiej było wręczenie wyróżnień 
„Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”. Radni przyznali je emerytowanej nauczycielce i 
działaczce związkowej Hannie Augustyniak oraz by-łemu mieszkańcowi naszego 
miasta Martinowi Meissnerowi.

Sesję rozpoczęło wręczenie wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”. 
Tydzień wcześniej radni jednogłośnie przyznali te prestiżowe tytuły dwóm osobom: 
Hannie Augustyniak i Martinowi Meissnerowi. Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Katarzyna Budych i burmistrz Remigiusz Lorenz zgodnie podkreślali, że trudno o 
bardziej trafny wybór. - Zarówno Pani Hanna, jak i Pan Martin mają ogromne zasługi dla 
miasta i gminy - zaznaczał R. Lorenz.
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Podkreślał jej działalność związkową i społeczną. - Nie miałem 
żadnych problemów z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów pod 
wnioskiem. Jest osobą znaną i powszechnie szanowaną. Wielu mieszkańców 
zna ją jako nauczycielkę oraz z działalności społecznej i w związku 
zawodowym Solidarność. Współtworzyła też zręby gminnego samorządu - 
mówił.

Wiceprzewodniczący rady Andrzej Chmielewski podkreślał, że 
mimo różnic językowych i narodowościowych, Martina Meissnera wiele 
łączy z obecnymi mieszkańcami naszego miasta. - Tym wspólnym 
mianownikiem jest miłość do Międzyrzecza - mówił. 

 Przewodnicząca rady K. Budych złożyła gratulacje i wręczyła 
laureatom wiązanki kwiatów. Podziękowania i życzenia złożył im również 
burmistrz,  który uhonorował H. Augustyniak i  M. Meissnera 
okolicznościowymi ryngrafami. 

Laureaci podziękowali radnym i burmistrzowi. Zgodnie 
zapewniali, że w miarę swoich sił nadal będą wspierać mieszkańców i 
miasto, któremu poświęcili wiele lat swojego życia. 

   Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Arkadiusz 
Madzelan przybliżył radnym postać i zasługi M. Meissnera, który będąc 
małym chłopcem pod koniec stycznia 1945 r. musiał ewakuować się z 
rodzicami z Międzyrzecza. - Często odwiedza nasze miasto i ma tutaj wielu 
przyjaciół. Od lat kolekcjonuje rozmaite dokumenty, zdjęcia i pocztówki 
naszego miasta. Chętnie je udostępnia międzyrzeckim historykom i 
regionalistom oraz publikuje w okazjonalnych wydawnictwach i mediach 
społecznościowych. Część swojej kolekcji przekazał do naszego muzeum - 
akcentował.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” zostało 
ustanowione przed czterema laty przez Radę Miejską. Do tej pory 
otrzymały je trzy osoby: w 2018 r. ówczesny proboszcz i kustosz kościoła-
sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski ks. Marek Rogeński SAC., w 
2019 r. naukowiec i emerytowany nauczyciel dr Jan Krajniak, a w 2020 r. 
nauczyciel i działacz związkowy Andrzej Jan Kaczmarek.

Zasłużeni dla Gminy Międzyrzecz 
- Hanna Augustyniak i Martin Meissner

Wyróżnienia otrzymali Martin Meissner i Hanna Augustyniak.Wyróżnienia otrzymali Martin Meissner i Hanna Augustyniak.Wyróżnienia otrzymali Martin Meissner i Hanna Augustyniak.
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Było o�cjalne wręczenie dyplo-
mów ukończenia przedszkola, certy-
�katów związanych z nauką języka 
angielskiego oraz migowego. Nie za-
brakło przytulania i całusków.    . 

 Było tradycyjne 100 lat dla grona 
wychowawców. Standard, ale jakże miły. 

 Finał nauki klasy zerowej „Wie-
wiórek” w Przedszkolu nr 4 „Bajkowa 
Kraina” (dyr. Hanna Sikorska) w Mię-
dzyrzeczu miał miejsce 20 czerwca 
w wiejskiej świetlicy w Gorzycy. Wiel-
kie przeżycie dla absolwentów, no bo 
jak nazwać bohaterów imprezy z cha-
rakterystycznymi czapeczkami na głów-
kach. Czapeczki, odświętne stroje 20 
dzieciaków i otwarcie polskim cho-
dzonym tańcem polonezem – wpro-
wadziło w nastrój. Filmujących, foto-
grafujących rodziców, dziadków i przy-
jaciół było jeszcze raz tyle, niż tych Naj-
ważniejszych.

Jak to zazwyczaj w takich impre-
zach bywa, nie zabrakło ze strony Ro-
dziców, poprzez przedstawicieli, słów 
podziękowania i okolicznościowych pre-
zentów dla wychowawców. W tym miejscu, 
sympatyczna Anna Tomaszewska uroniła 
łzy wzruszenia. Rodziców reprezentowały 
również: Magda Czujko,  Katarzyna 
Plucińska, Ewa Wołk, Magda Strampska. 
Sprezentowana od Rodziców drukarka 
zapewne była zaskoczeniem ale jakże 
cennym dla placówki prezentem.     .

Moderatorem spotkania była 
Leokadia (Lodzia) Sosnowska, wy-
chowawca grupy. Dzieci przedstawiły 
ciekawy układ słowno-muzyczny. Każ-
de z nich coś od siebie zaprezentowało. 
Pani Leokadii towarzyszyły osoby bez-
pośrednio zaangażowane w proces edu-
kacji przedszkolaków: Aneta Niemczyk 
(nauka języka migowego), Karolina 
Rogala (nauka języka angielskiego) i 
Katarzyna Janusz.

Zmiana strojów na swobodne i ko-
lorowe i zabawa dla dzieci ruszyła na 
całego. Imprezę na zewnątrz prowadziła 
doskonal znana para z „Dworzec - Tworzec”. 
Było malowanie na rozciągniętej folii, 
wariacje pod kurtyną wodną (upał był 
okrutny), wyścigi w różnych kon�gurac-
jach, bańki mydlane i ciekawa forma edu-
kacyjna - zabawa z mąką karto�aną i wodą. 
Tutaj fantazja młodych artystów była nieo-
kiełzana.

Dla wszystkich organizatorzy za-
pewnili napoje zimne i gorące, przekąski 
i różne słodkie wypieki. Pozostaną dyplo-
my, wspomnienia, �lmiki, zdjęcia i tekst 
w naszym miesięczniku.             .

Macierzyste koszary 115 Brygady znajdują się w stanie 
Kentucky na środkowym wschodzie Stanów Zjednoczonych.

Batalion jest kolejną zmianą w skwierzyńskiej jednostce. 
To drugi pobyt tej formacji w Skwierzynie, wcześniej batalion 
zabezpieczał trzecią zmianę w 2018 r. Zadaniem 115 Batalionu jest 
zapewnienie wsparcia logistycznego 1 Pancernej Brygadowej 
Grupy Bojowej 1 Dywizji Kawalerii.                      .

 14 czerwca br. burmistrz Królewskiego Miasta Skwierzyna 
Lesław Hołownia wraz ze swym zastępcą Wojciechem Kowalewskim 
wziął udział w uroczystej zmianie dowódcy 115. Batalionu 
Wsparcia Brygady Armii Stanów Zjednoczonych (115th Brigade 
Support Battalion „Muleskinners”).                            .

Tekst i fot. L. Malinowski

Zmiana  dowódcy

Andrzej Chmielewski, fot. UM Skwierzyna.

Koniec „Zerówki” i wakacje
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Wokalistki z Międzyrzecza

 Jury wyróżniło, przyznało tytuł laureata oraz nominacje do Finału 
Lubuskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej: Julicie 
Lisieckiej,  Katarzynie Skarżyńskiej oraz  Zuzannie Melcer.

 30 maja 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Przytocznej odbyły się 
eliminacje do Lubuskiej Gali Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 
w których udział wzięły również wokalistki z Klubu Wojskowego 17 WBZ 
w Międzyrzeczu, solistki wystąpiły w trzech z pięciu kategorii wiekowych.

 10 czerwca 2021r. odbył się długo wyczekiwany Finał Wojewódzki PRO 
ARTE, w którym reprezentantka Klubu Wojskowego 17 WBZ z Mię-
dzyrzecza - Katarzyna Skarżyńska otrzymała wyróżnienie.

(KW 17 WBZ w Międzyrzeczu)

Pola ur. 9.06.2021 r. 
Córka Agaty i Krzysztofa. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Julia ur. 7.06.2021 r. 
Córka Beaty i Radosława. 
Zamieszkała w Goruńsku

Róża ur. 11.06.2021 r. 
Córka Agnieszki i Łukasza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Pola ur. 9.06.2021 r. 
Córka Pauliny i Piotra. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Matylda ur. 9.06.2021 r. 
Córka Danuty i Emausa. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Hubert ur. 12.06.2021 r. 
Syn Agaty i Tomasza. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Matwij ur. 17.06.2021 r. 
Syn Inki i Tomka. 

Zamieszkały w Gorzowie

Justynka ur. 19.06.21 r. 
Córka Agnieszki i Sebas�ana.

Zamieszkała w Jasieńcu

Marysia ur. 19.06.2021 r. 
Córka Natalii i Andrzeja. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Staś ur. 20.06.2021 r. 
Syn Wiolety i Pawła. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Hania ur. 22.06.2021 r. 
Córka Małgorzaty i Mateusza. 

Zamieszkała w Wędrzynie

Marysia ur. 24.06.2021 r. 
Córka Uli i Mateusza. 

Zamieszkała w Nowinach

Alan ur. 30.06.2021 r. 
Syn Pauliny i Pawła. 

Zamieszkały w Stołuniu

Karol Ryszard ur. 29.06.2021 r. 
Syn Hanny i Rafała. 

Zamieszkały w Strzelcach Krajeńskich

Maja ur. 4.07.2021 r. 
Córka Katarzyny i Kacpra. 
Zamieszkała w Santoku

Lena ur. 4.07.2021 r.
 Córka Sandry i Jakuba. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Piotr ur.6.07.2021 r. 
Syn Julity i Łukasza. 

Zamieszkały w Gorzowie Wlkp.

Matylda ur. 5.07.2021 r. 
Córka Ta�any i Marcina. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu
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- A co z tego wszystkiego będą mieć 
mieszkańcy?

- Priorytetem będzie też mini-
malizacja strat na przesyle energii - walka z 
tym swoistym marnotrawstwem, gdyż za 
ciepło, które zimą pośród śniegu ogrzewało 
z nieszczelnych ciepłociągów trawniki, 
�nalnie płacą przecież mieszkańcy. Po 
zakończeniu sezonu grzewczego już 
w y k o n a l i ś m y  w i e l e  r o b ó t  m o -
dernizacyjnych, np. na oś. Centrum, na oś. 
Kasztelańskim, nad Paklicą (za Lidlem). 
W ciągu najbliższych miesięcy mamy 
bardzo ambitne plany do zrealizowania. 
M.in. remont ciepłociągu centralnego, który 
przed laty spadł z podpór. Jednak do-
trwaliśmy do końca sezonu grzewczego, 
aczkolwiek z duszą na ramieniu, gdyż jego 
awaria pozbawiła by na kilka dni ogrze-
wania prawie całe miasto! Planujemy 
wykonać ten zakres prac remontowych w 
dniach 12-18 lipca i wówczas nie będzie 
ciepłej wody w kranach w wielu domach, 
a także na pływalni „Kasztelanka”, za co 
wszystkich z góry przepraszamy. Plan 
remontów na ten rok jest bardzo bogaty i 
opiewa na kwotę ok 1.200 tys. zł. - to jest 
prawie cztery razy więcej niż w minionym 
roku! Ta, jak na nasze możliwości duża i 
skokowa skala wzrostu jest możliwa dzięki 
całkowicie nowej strategii. Stwierdziłem 
bowiem, że mamy wielu świetnych fa-
chowców pod bardzo profesjonalnym 
kierownictwem dyrektora technicznego 
Piotra Leżyńskiego, W związku z tym 
zaproponowałem, że własnymi siłami 
zrobimy dużo więcej niż dotychczas. Stać 
nas na to, żeby większość zadań o cha-
rakterze modernizacyjnych wykonać we 
własnym zakresie. Zmieniliśmy organizację 
pracy, zakupiliśmy niezbędne środki 
techniczne i wykonujemy sami zadania, 
które były dotychczas w większości zlecane 
innym �rmom za bardzo duże pieniądze. 
W ten sposób możemy zrobić dużo więcej, 
bo taniej, a przy tym nasi pracownicy 

osiągają dodatkowe wynagrodzenie.

- Dzisiaj wygląda już całkiem dobrze. 
Jeszcze w kwietniu zadłużenie Szpitala 
z lat poprzednich wynosiło 550 tys. złotych. 
Jednakże, udało mi się zbudować po-
rozumienie z nowym prezesem Szpitala 
Powiatowego i Szpital uregulował już dwie 
miesięczne raty zaległości, łącznie prawie 
170 tys. zł. 

- Jeszcze niedawno głośno było 
o zadłużeniu Szpitala Międzyrzeckiego
- jak ta sprawa dzisiaj wygląda?

-  Chcemy się też rozwijać, zwiększać 
nasze moce energetyczne, pozyskiwać 
nowych klientów. Jeszcze w tym roku do 
naszych rozbudowywanych sieci cie-
płowniczych podłączonych zostanie kilka 
budynków na tzw. osiedlu kolejowym, a 
także na Winnicy. Likwidujemy kotłownie 
węglowe na Szkolnej oraz na Winnicy, 
a odbiorców przyłączamy do sieci. To 
ważne, bo przecież przyłączenie do naszej 
sieci każdego budynku, wielorodzinnego, 
a nawet domku, oznacza dla mieszkańców 
Międzyrzecza nie tylko poprawę komfortu 
codziennego życia, ale i bardziej czyste
i zdrowsze powietrze.

- Tak, uznałem za właściwe uzupełnić 
logo Zakładu o te trzy słowa, które są 
symbolem pewnej więzi jaka łączy ZEC 
z swymi klientami, z otoczeniem - myślę 
pozytywnej więzi…

- Panie prezesie dziękuję za roz-
m o w ę .                   . . . . .       . 
 - I ja dziękuję!

- Łączy nas ciepło. To hasło pojawiło 
się na nowych samochodach ZEC kilka 
tygodni temu …

 - To prawda, jak bowiem pow-
szechnie wiadomo, kończy się era węgla, a 
my w ZEC wciąż ponad 90% energii cieplnej 
wytwarzamy z węgla -  mówi prezes 
Woźniak. -Świat myśli o wodorze, Europa 
kończy z węglem, a my palimy w najlepsze! I 
to jest dla nas wielki problem, albowiem 
�rma nie jest w ogóle przygotowana do tej 
energetycznej rewolucji. Co gorsze, jest nie 
za wiele czasu żeby zmienić ten fatalny stan 
rzeczy. To też z marszu, po konsultacjach 
z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, 
opracowaliśmy w kwietniu br. Koncepcję 
kierunków rozwoju Spółki na lata 2021-
2030 .  Musimy podjąć wielki wysiłek 
inwestycyjny żeby zaprogramować ZEC 
zgodnie z wymogami tzw. Zielonego ładu. 
Przy czym wszystkie podejmowane dzia-
łania, tak w zakresie inwestycji jak i mo-
dernizacji wytwarzania i przesyłu energii 
cieplnej będą uwzględniać wdrażane 
przeze mnie zasady strategii 3xE. ozna-
czającej najwyższą efektywność ener-
getyczną, ekologiczną i ekonomiczną.
 - Europejski Zielony Ład to chyba 
będzie zadanie priorytetowe?

 - To teraz kolej na ZEC, przed �rmą 
zapewne wiele zadań.

 - ZEC czeka gruntowna moder-
nizacja…

- Koszty związane z Europejskim 
Zielonym Ładem, to są ogromne pieniądze, 
tak w skali globalnej jak i lokalnej. Potrzeba 
wielkich inwestycji po to, by powstrzymać 
ocieplanie się klimatu. Koszt niezbędnych 
inwestycji przekracza nasze możliwości, 
dlatego przygotowujemy się do pozyskania 
do�nansowania z Unii Europejskiej. Odcho-
dzenie od węgla chcemy przeprowadzić 
w trzech etapach, których powodzenie 
oznacza dla  Zakładu być albo nie być. To 
cały, wieloletni proces… Tymczasem, już 
podjąłem decyzję o zaprzestaniu używa-
nia do opalania naszych kotłów węgla 
brunatnego, który jest tańszy od węgla 
kamiennego, ale ekologicznie i tech-
nologicznie, a w końcu i ekonomicznie 
znacznie  mniej  efekt y wny.  Pr z ygo -
towujemy się do budowy farmy foto-
woltaicznej na terenie Ciepłowni Miejskiej, 

która w istotny sposób obniży nasze 
wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. 
Już w maju, ze względu na straty, jakie 
generowała dotychczas, „przestawiliśmy” 
kotłownię w Bukowcu z węgla na olej 
opałowy, co ma także wymiar ekologiczny.

 - To jest wielkie wyzwanie stojące 
przed nami wszystkimi, bez względu na to 
czym się zajmujemy. Idea Europejski 
Zielony Ład ma doprowadzić do neu-
tralności emisyjnej gospodarki. Nie mo-
żemy bowiem już dalej emitować do 
atmosfery dwutlenek węgla ponad przyjęte 
przez UE normy. To nie tylko gra o przyszłość 
naszej Spółki, ale i - zabrzmi to patetycznie - 
o przyszłość człowieka na Ziemi.

- Zostanie zlikwidowana jeszcze 
w tym roku kotłownia Obrzyce. Przed kilku 
laty szpital w Obrzycach zbudował własne 
źródło ogrzewania i została nasza prze-
wymiarowana duża kotłownia z garstką 
klientów, która generuje wysokie straty, 
które podrażają cenę ciepła płaconą przez 
mieszkańców Międzyrzecza.

Dokończenie ze str. 1 

Rozmawiał Lech Malinowski

Szczepienia przeciw Covid 19Szczepienia przeciw Covid 19
w powiecie (wybór).w powiecie (wybór).
Międzyrzecz (zespół Międzyrzecz (zespół 
szpitala, szczepienia szpitala, szczepienia 

aktualnie w Starostwie aktualnie w Starostwie 
Powiatowym) Powiatowym) 

od początku akcji szczepień od początku akcji szczepień 
- 20 329 osób.- 20 329 osób.

Międzyrzecz (szczepienia Międzyrzecz (szczepienia 
w budynku MOSiW) i Gmina w budynku MOSiW) i Gmina 

Bledzew, od początku Bledzew, od początku 
9 434 osób.9 434 osób.

Wg danych znaczna ilość Wg danych znaczna ilość 
osób jest spoza terenu osób jest spoza terenu 

miasta i powiatumiasta i powiatu

Szczepienia przeciw Covid 19
w powiecie (wybór).
Międzyrzecz (zespół 
szpitala, szczepienia 

aktualnie w Starostwie 
Powiatowym) 

od początku akcji szczepień 
- 20 329 osób.

Międzyrzecz (szczepienia 
w budynku MOSiW) i Gmina 

Bledzew, od początku 
9 434 osób.

Wg danych znaczna ilość 
osób jest spoza terenu 

miasta i powiatu



L. Malinowski

MIĘDZYRZECZANIE  W  F I LHARMONII  GORZOWSKIEJ

Wino z odmiany Riesling na medal
- Lubuskie winiarstwo prężnie się 

rozwija na szczeblu lokalnym jak i promuje się 
w kraju. My staramy się w marę swoich moż-
liwości zaistnieć na różnych festiwalach i kon-
kursach. Bo zajęcie zaszczytnego miejsca czy 
samo uczestnictwo jest nie tylko promocją, ale 
również poznaniem innych wytwórców i ich 
wyrobów. Cieszy tegoroczny sukces naszego 
białego wina. Wina wartego Zachodu! Wypro-
dukowanego na aromatycznym szczepie 
riesling. 

Wina tego typu cenione są w Niem-
czech na obszarze wzdłuż Renu. Są serwo-
wane na statkach wycieczkowych płynących 
tą jedną z najdłuższych rzek Europy. 

- Historia naszej winnicy rozpo-
częła się w 2014 r. - mówi Łukasz Robak. - 
Postanowiliśmy wraz z małżonką konty-
nuować tradycje winiarstwa tego miejsca, 
ponieważ wg wzmianek historycznych 
tutaj w folwarku przeszło 120 lat temu 
winnica już była. Były tu winorośle de-
serowe i trochę przerobowych. Nie była ona 
duża, ale na miejscowe warunki w zu-
pełności wystarczająca. Nasłonecznienie i 
klimat z uwagi na pobliskie jeziora było 
czynnikami sprzyjającymi. Odbudowa 
miejscowej tradycji włączenie się w tradycje 
lubuskiego winiarstwa było dobrym po-
mysłem.

Dziś w winnicy Folwarku Pszczew 
produkuje się rocznie ok. 30 tys. litrów 
różnych gatunków win białych, czerwo-
nych oraz różowych i są one prezento-
wane na różnego rodzaju konkursach. 
Tym samym jest to ocena pracy pszczew-
skich winiarzy. 

- Wyróżnione wino będzie niebawem 
butelkowane całościowo u nas w herme-
tycznym i sterylnym procesie. W naszych 
piwnicach jest 29 zbiorników o różnej po-
jemności i dla różnych gatunków win. Wyko-
nane są ze stali kwasoodpornej. Winiarz musi 
widzieć sens swojej pracy i mieć do niej serce. 
Winorośl w Polsce jest narażona na specy-
�czne warunki klimatyczne, czasami ostre 
zimy jak i majowe przymrozki. Inwazja mą-
czniaków wywołuje chorobę, zatem i proble-
my.

 Na Lubuskim Festiwalu Otwar-
tych Piwnic i Winnic, w kategorii Win 
Białych, Riesling 2020 wyprodukowany 
w Winnicy Folwarku Pszczew, którego 
właścicielami są Żaneta i Łukasz Robak - 
zdobył Srebrny Medal i otrzymał cer-
ty�kat  potwierdzający spełnienie 
warunków wysokiej jakości. Miało to 
miejsce w Zaborze, centrum lubuskiego 
winiarstwa, 17 czerwca 2021 r.

 Oby te problemy ominęły sympa-
tyczne małżeństwo z Folwarku Pszczew. 
Wino czyni cuda, uwalnia utrudzone serca 
z nieznośnych ciężarów - mawiał rzymski 
poeta Horacy. I zapewne miał rację.

Zdzisław Musiał

 - Drodzy melomanii, dziś nie online, 
ale na żywo. Przed nami koncert symfoniczny, 
który kończy sezon artystyczny 2020/2021. 
Dziękuję orkiestrze Filharmonii Gorzowskiej 
za trudny czas muzykowania bez publiczności... 
Warunki sanitarne z ograniczeniem publicz-
ności funkcjonują nadal.… Filharmonicy długo 
czekali na ten moment, móc usłyszeć Państwa 
oklaski - tymi słowami prowadząca koncert 
powitała słuchaczy. Ten rozpoczął się Uwerturą 
Es-dur Ignacego Jana Paderewskiego (1860-
1941). Filharmonicy pod batutą nowego dy-
rygenta Przemysława Fiugajskiego rozpo-
częli w dobrym stylu. Maestro „porozrzucał” 
sekcje instrumentów, tak, że na pierwszy rzut 
oka, przyzwyczajonego do dawnego usta-
wienia �lharmoników na scenie nie można 

było znaleźć kontra-
basów.  Nowe usta-
wienie aparatu orkies-
trowego chyba wyszło 
ciekawiej dla ucha.

Agata Szym-
czewska, skrzypaczka, 
laureatk a  XI I I  M ię -
dzynarodowego Kon-
k u r s u  i m .  H e n r y k a 
Wieniawskiego w Po-
znaniu z brawurą wy-
konała II Koncert skrzy-
pcowy Henryka Wie-
niawskiego d-moll op. 
22. Oj nie brakowało 
ognia, polotu, humoru

i niezwykłej wirtuozerii w tym wykonaniu. 
Fi lharmonikom również tych cech nie 
brakowało. Interesujący koncert zakończył się 
burzą oklasków. Artystka kil-kukrotnie 
wychodziła, aby się ukłonić.

Publiczność spragniona muzyki czekała 
na bis i się doczekała! - Jest taki jeden utwór, 
który lubię grać. Więc go państwu zagram - 
zakomunikowała skrzypaczka. „Kaprys polski” 
Grażyny Bacewicz zakończył pierwszą część 
koncertu.

Uczestnicy wycieczki zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Lubuski Weekend 
Gitarowy byli w pełni ukontentowani, co 
wyrażali swych opiniach. Nie samą muzyką 
człowiek żyje więc „zaliczyliśmy” to i owo 
w jednej z restauracji, co było zresztą zapla-
nowane.

Jeszcze pamiątkowa fotka prawie całej 
grupy młodzieży na tle pięknego i okazałego 
gmachu Filharmonii i pożegnaliśmy się 
z Gorzowem. Dotarliśmy do Międzyrzecza bez 
problemów. Wydarzenie miało miejsce 18 
czerwca br.
 - Życzę udanych wakacyjno-urlopowo 
wojaży. Oczywiście z muzyką - kierownik 
wycieczki Zdzisław Musiał

Druga część koncert to piękna muzycz-
na podróż z muzyką Franza Schuberta (1797-
1828).VII Symfonia C-dur „Wielka” D.944. 
Cztery różnorodne części wybrzmiały pod 
batutą P. Fiugajskiego z zaciekawieniem. 
Chociaż z początku Andante con motto nieco 
nużyło, każda następna część była coraz 
bardziej energetyczna i ciekawsza. Finale Al-
legro vivace tempem, pomysłami muzycznymi 
była bardzo, ależ to bardzo interesująca.

W holu miło było zobaczyć znajomych, 
chwilę porozmawiać. Tam artystce wrę-
czyliśmy bukiecik kwiatów i pogratulowaliśmy 
bardzo udane koncertu. Jak to często bywa w 
pauzie, skrzypaczka dzieliła czas na krótkie 

rozmowy, autografy i zdjęcia. Obowiązkowo 
zrobiliśmy pamiątkową fotkę. Pani Agatę 
poznałem, gdy studiowała jeszcze w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Ileś lat temu z córką 
Madzią (ależ ten czas leci) byliśmy na jej re-
citalu w Gorzowie.
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Byłem stewardem na polskich statkach (5)

 - Pływanie po Bałtyku na statku rzecz-
nym, którym nieźle bujało, było niezbyt przy-
jemnym epizodem w moim „morskim życiu”. 
Czas wynajęcia mnie przez mego armatora dla 
innego zakończył się krótkotrwałym urlopem 
na lądzie. Natura ciągnie jednak wilka do lasu, 
a wilka morskiego, bo swoje lata i rejsy po 
morzach i oceanach świata zaliczyłem, ciągnie 
tym bardziej. Nowością dla mnie stały się pro-
my kursujące do krajów skandynawskich. 
Zamustrowałem jako steward na promie mt „Jan 
Heweliusz”. Praca była ciekawa i co istotne nie 
monotonna. Statek miał już trochę lat, bowiem 
wybudowano go w Norwegii w 1977 r. dla PLO. 
Pływał przemiennie z bliźniaczą jednostką 
„Mikołajem Kopernikiem” na trasie Świnoujście
 - Ystad. Przewożono nimi samochody ciężarowe
i towarowe wagony kolejowe.

„Jan Heweliusz” typu „ro-ro” długości 126 m, 
miał w ładowni 4 tory mierzące razem 400 m, 
na których mieściło się 36 wagonów na dolnym 
pokładzie oraz 790 m pasów dla 18 ciężarówek i 
30 naczep na górnym pokładzie. Płynął z ma-
ksymalną szybkością 14 węzłów. Jednostka 
miała swój dramat podczas groźnego pożaru w 
1986 r. podczas rejsu do Ystad. Zwarcie w 
agregacie naczepy-chłodni doprowadziło do 
spalenia ciężarówki i przeniesienia się ognia na 
nadbudówki. Wadliwie wykony remont w 
Hamburgu (wylanie betonem górnego po-
kładu) spowodował znaczne obniżenie sta-
teczności już i tak niestabilnej z uwagi na 
wadliwie zabudowaną nadbudówkę i system 
balansowy. Prom do chwili zatonięcia miał 28 
wypadków - przechyły na pełnym morzu, 
przewracał się w porcie z powodu wadliwego 
systemu balastowego, zderzał z kutrami 
rybackimi o awarii silników nie wspominając.

- Na promie nie było przewozów pasa-
żerskich, za pasażerów uznawano kierowców 
i pasażerów TIR-ów. Zanim wypłynęliśmy po 
pokładzie i wewnątrz przemieszczali się żoł-
nierze WOP i celnicy. Podobnie było po powrocie 
do kraju. Szukano dosłownie wszystkiego. 
Narkotyki, kontrabandę, pasażerów na gapę. 
Przemyt spirytusu do Szwecji był na porządku 
dziennym. Takie to były czasy.  W porcie 
szwedzkim takowych cyrków ze szwendaniem 
się mundurowych po promie nie było. Podczas 
rejsu, który trwał kilka godzin, serwowałem 
posiłki do kajut, a tam różne było towarzystwo, z 
reguły nazwijmy to rozrywkowe. Czasami ktoś 

prosił, aby go przechować przed kolegami bo nie 
daje rady. Z niespodziewanymi przechyłami 
wszyscy dawali sobie radę, choć może to co do 
niektórych nie docierało, bowiem sami się kiwali. 
Podczas powrotu ze Szwecji w grudniu 1984 r. 
dałem się namówić na porcję Kiviaku. To taka 
tradycyjna grenlandzka potrawa, mięso upo-
lowanej alki zakopywane nawet do kilku mie-
sięcy w ziemi, a po wydobyciu zjadane w postaci 
surowej. Zapach, żeby nie rzec smród, fatalny ale 
kąsek smakowity. Mój żołądek bez alkoholu, 
wszak byłem w pracy, nie mógł tego zdzierżyć. 
Obolały zszedłem na polski ląd i potem na L-4. 
Na tym promie przechyły były rzeczą nazwijmy to 
normalną, ale gdy później z różnych źródeł 
dowiedziałem się o pożarze, a potem o wywrotce 
w porcie świnoujskim i zatonięciu 13 stycznia 
1993 r. mojego Heweliusza, byłem już szczę-
śliwym szczurem lądowym na emeryturze.

Po prowizorycznej naprawie furty rufowej 
własnymi siłami (uszkodzona w Ystad), prom 
„Heweliusz” mocno opóźniony wyszedł 13 
stycznia 1993 r. po 22.30 ze Świnoujścia na 
Bałtyk. Kapitan obrał krótszą ale ryzykowną 
trasę na Ystad. Nagły sztorm o 3,30 zmusił 
dowódcę do szeregu zmian kursu. Złe prze-
pompowanie wody pomiędzy zbiornikami 
balastowymi pogarszało sytuację. Sztorm 12° 
w skali Beauforta. Około godziny 4,00 silny 
huragan uderzył w burtę statku i prom zaczął 
się przechylać. Po tym jak mocowania się 
pozrywały i ciężarówki zaczęły się prze-
mieszczać po pokładach i rozsypywać ładun-
ki, jednostka nie była już w stanie dłużej 
utrzymać się na powierzchni. O 4.10 alarm 
szalupowy i nakaz opuszczenia statku, po kilku 
minutach przechył doszedł do 70°. Sygnał SOS 
w eterze, niestety bez podania pozycji (dziś 
GPS nadaje to automatycznie) i o 5.30 prom 
przewrócił się stępką do góry. Rozpoczął się 
teraz dramat tych, którym udało się go opuścić. 
Akcja ratunkowa, co dziś jest znane, była tak 
na promie jak przez różne jednostki ratowni-
cze prowadzona wadliwie. Prom do góry dnem 
dryfował przez kilka dni po Bałtyku. W kata-
stro�e zginęło 55 osób - 20 marynarzy i 35 
pasażerów. Uratowano 9 marynarzy. W mo-
mencie zatopienia uratowanych było więcej 
ale brak odpowiednich kombinezonów i 
bardzo niska temperatura wody spowodowały 
wychłodzenie i śmierć. Liczba nieodna-
lezionych ciał według różnych źródeł waha się 
od 6 do 10. Wrak osiadł na głębokości 27 m. 
Dziś jest tam zakotwiczona boja pływająca.

- W 1985 r. zamustrowałem na wydzier-
żawionym przez nasza żeglugę szwedzkim 
promem ms „Finnhanza”. Tym razem pływa-
łem z Gdańska. Był to wówczas największy prom 
kursujący na Bałtyku. Pod polska banderą 
i z polską załogą pływał w 1986 r. Był to prom 
pasażersko-samochodowy. Do dziś pamiętam 
jak wjechała na pokład samochodowy czer-
wonym Porsche Mar yla Rodowicz, której 
towarzyszyła Urszula Sipińska. Płynęły na tourne 
do krajów skandynawskich, pływaliśmy bowiem 
do Helsinek, po drodze zahaczając o inne porty. 

Ms „Finnhanza” zbudowany w Finlandii 
w 1966 r. Długość ponad 134 m. Pływał z Fin-
landii do Szwecji, Danii i ówczesnej Republiki 
Federalnej Niemiec. Początkowo były to rejsy 
weekendowe i zabierał na pokład ok. 1400 
pasażerów. Do 1977 r. był wielokrotnie moder-
nizowany zgodnie z zapotrzebowaniem. 

W 1985 r. po naprawie stępki wahadłowej 
wystawiono go na sprzedaż. Kupiła go �rma 
turystyczna w celu wykorzystania na Ka-
raibach, ale w efekcie go nie chciała. Pod polską 
banderą prom pływał prawie do końca 1986 r.

- Kilkanaście lat pływania i wystarczy. 
Czas było zejść na stały ląd. Dość miałem nieco 
cygańskiego życia. Czas było również za-
inwestować zarobioną kasę w coś własnego, 
ale z tym to też różnie bywało. Zostały wspo-
mnienia, czarno-białe zdjęcia, wycinki prasowe i 
książeczki żeglarskie. Dziękuję za umożliwienie 
mi opublikowania moich wspomnień, uzu-
pełnionych ciekawymi informacjami encyklo-
pedycznymi z moich szlaków. Pytał pan redaktor 
czy pijam rum? Dla fantazji czasami tak, ale 
zdecydowanie wolę naszą czystą wódeczkę. 
Okazjonalnie oczywiście, dla zdrowotności jak 
się zwykło mawiać.

W przedstawionych odcinkach pokazałem 
Henryka z perspektywy czasoprzestrzeni, 
która wypełniła jego pracę jako stewarda na 
polskich statkach. Gawędziarz z niego ser-
deczny. Spędziliśmy wspólnie kilkanaście go-
dzin, bowiem każdy z odcinków przygo-
towywałem osobno. Z fascynacją słuchałem 
wspomnień. Mimo woli ulegając fantazji 
mego rozmówcy, ale wspomnienia to do 
siebie mają.

 "Heweliusz" w wyniku niestabilności 
położył się na burtę w porcie Świnoujście

Prom Heweliusz

Prom Finnhanza

Lech Malinowski



 Plakaty obwieszczały o koncercie, na FB były informacje i przekaz pomiędzy 
sobą również spełnił zadanie. Publiczność dopisała. Ponieważ były śpiewane piosenki 
Czesława Niemena w wykonaniu Jarosława Królikowskiego  pokolenie 50+ i wyżej 
nie zawiodło. Wykonawcę, ponoć najlepszego w kraju przedstawił Andrzej Kirmiel, 
dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Słowo wiązane należało 
do Jana Czachora, prezesa Stowarzyszenia Pamięci Czesław Niemena w Świebodzinie 
i autora książki o nieżyjącym artyście.

Profesjonalne nagłośnienie i podkład muzyczny należał do akustyka Z MOK. 
Były bisy, ale już aranżacje włoskich przebojów. Też sympatycznie! Po koncercie, obecna 
Agnieszka Olender - Starosta Międzyrzecki, wręczyła wykonawcy kwiaty i 
okolicznościowe upominki, a Łukasz Robak, współwłaściciel winnicy i Folwarku 
Pszczew sprezentował artyście komplet win (białe i czerwone). Białe nagrodzone 
zostało medalem „Silver Grand Prix 2020”.

Koncert, który odbył się 27 czerwca był pierwszym z cyklu koncertów 
organizowanych przez Muzeum Międzyrzeckie i Międzyrzecki Ośrodek Kultury, 
co jest wyznacznikiem dobrze zapowiadającej się współpracy. Wśród obecnych byli 
m.in. Zo�a Plewa - wicestarosta, Katarzyna Budych - przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Ewelina Izydorczyk-Lewy - dyrektor MOK.

Wrocławki wykonawca (staż m.in. 30 lat w operze i 6 lat w operetce, świadczył 
o solidnym przygotowaniu zawodowym) zaśpiewał 18 piosenek, które wykonywał 
Czesław Wydrzycki, później znany jako Czesław Niemen. Właśnie słowo wiążące było 
niezmiernie ważnym elementem, bowiem było swoistym przedstawieniem życiorysu 
Niemena.

Piosenki z różnych okresów, nostalgiczne, żywiołowe czy rosyjskie są znane i 
na trawiastej nawierzchni wewnątrz warownych murów zamku - prowokowały do 
tanecznych ruchów, czego byłem światkiem. Wielu odbiorców koncertu śpiewało i to 
było aplauzem dla wykonawcy jak i utworów, będących dla wielu nadal żywym 
wspomnieniem.
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Koncert na Zamku - Czy go jeszcze pamiętasz?

Tekst i fot. L. Malinowski

Kupię 
motocykle:

Mz, Simson, Wsk, 
Wfm, Komar,Jawa, 

SHL, Romet,
Junak, NSU i inne 

Tel.726-085-110

Więcej na zaprzyjaźnionych stronach www.miedzyrzecz.biz
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Ukradł donicę, 
będzie miał kłopoty

Sprawca kradzieży został zatrzymany przez policję.Sprawca kradzieży został zatrzymany przez policję.
Fot. Policja MiędzyrzeczFot. Policja Międzyrzecz
Sprawca kradzieży został zatrzymany przez policję.
Fot. Policja Międzyrzecz

- Efekty budzą zachwyt mieszkańców i tu-
rystów. Miasto zamieniło się w przyjazny park. 
Zieleni się i kwitnie wszystkimi kolorami.         . 
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dotac-
ji wynoszącej ponad 4 mln. 600 tys. zł - wylicza 
burmistrz Remigiusz Lorenz.

 - Mieszkańcy mogą z nich korzystać 
bez uprzedniego zgłaszania tego w urzędzie. 
Prosimy tylko o posprzątanie po grillowaniu 
i zabranie ze sobą opakowań i butelek po na-
pojach - mówi Katarzyna Szadkowska, która 
kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego 
w międzyrzeckim ratuszu.

 Na Łące Kolejowej -przy ścieżce koło 
drewnianego mostku na Obrze - zamon-
towano dwa grille. 

Grille zainstalowano przy wybudo-
wanym wcześniej palenisku na ognisko.  . 
Są bardzo solidne, można regulować ustawie-
nie i wysokość ich metalowych rusztów. 

Grille są ostatnią już odsłoną programu ro-
zwoju zieleni i miejsc rekreacji, w ramach którego 
w 11 miejscach miasta zasadzono około 40 tys. 
krzewów i drzew, powstało kilka łąk kwietnych, 
zamontowano elementy małej infrastruktury - 
ławeczki, pergole i budki lęgowe dla ptaków - oraz 
urządzenia rekreacyjne. 

 Policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który skradł donicę z kwiatami zamon-
towaną na barierkach mostu drogowego.
 O kradzieży informowaliśmy w me-
diach społecznościowych. Przypominamy, 
że w niedzielę, 6 czerwca, mężczyzna ukradł 
z barierek mostu jedną z donic z sur�niami 
i wilcami. Urząd Miejski oszacował szkody na 
ponad 700 zł. 

 To kolejny przykład wandalizmu, który 
znajdzie �nał przed sądem dzięki nagraniom 
z miejskiego monitoringu. Przed kilkoma laty 
dwie kobiety zniszczyły rabaty z bratkami mię-
dzy głównym skrzyżowaniem i rynkiem. Za swój 
„wyczyn” zostały rozliczone przez miejscową 
Temidę, gdyż policjanci bez trudu ustalili ich 
tożsamość na podstawie zapisów z kamer. 

 Mężczyzna został zatrzymany na jed-
nym z bulwarów, po czym usłyszał zarzut 
kradzieży. Popełnione przez niego przes-
tępstwo było o tyle dziwne i bezmyślne, że… 

porzucił skradzioną donicę przy jednym z miej-
scowych marketów. 

 Kradzież nagrała kamera miejskiego 
monitoringu. Na nagraniu z godz. 21.45 
doskonale widać jak ubrany w kraciastą 
koszulę i kamizelkę mężczyzna zbliża się do 
jednej z donic, odkręca ją i przechodzi z nią 
na drugą stronę jezdni. Nagranie ułatwiło 
międzyrzeckim stróżom prawa ustalenie 
sprawcy. 

 W ostatnich miesiącach prawdziwą
plagą w naszym mieście stało się niszczenie 
zieleni. Przede wszystkim wyrywanie i kradzieże 
kwiatów z donic, rabatek i wież kwiatowych, 
a także łamanie drzewek. - Proszę mieszkańców, 
aby widząc akty wandalizmu bezzwłocznie 
informowali o nich policję. Nie ma przyzwolenia na 
kradzieże i niszczenie naszego wspólnego mienia  - 
apeluje burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Możemy grillować na łące!
Mieszkańcy mogą korzystać z Mieszkańcy mogą korzystać z 
grillów zamontowanych przy grillów zamontowanych przy 
palenisku na ognisko na łące palenisku na ognisko na łące 

kolejowej.kolejowej.

Mieszkańcy mogą korzystać z 
grillów zamontowanych przy 
palenisku na ognisko na łące 

kolejowej.
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Nasza gmina od kuchni. Mamy się czym pochwalić!

Burmistrz Remigiusz Lorenz złożył gratulacje organizatorom i wystawcom.Burmistrz Remigiusz Lorenz złożył gratulacje organizatorom i wystawcom.Burmistrz Remigiusz Lorenz złożył gratulacje organizatorom i wystawcom.

 Zakwitła łąką przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Mieszkań-
cy są zachwyceni barwnym kobiercem z kwiatów.                            .

Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, łąka kwietna powstała 
w ramach zakończonego w ub.r. programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, 
na który gmina dostała ponad 4,6 mln zł.                       .        .        .

Łąka między obwodnicą i pływalnią miejską Kasztelanka mieni się 
wszystkimi barwami tęczy. Kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
w Urzędzie Miejskim Katarzyna Szadkowska informuje, że łąkę obsadzono 
25 gatunkami roślin. M.in. makami, chabrami i bławatkami.                 .

- Są też inne rośliny, które mają między innymi właściwości lecznicze. 
Informujemy o tym na specjalnych tablicach. To kolejne ulubione miejsce 
spacerowe mieszkańców naszego miasta, a także azyl pszczół i owadów - dodaje.

Międzyrzecz kwitnie i zachwyca

W spotkaniu wzięli udział producenci 
lubuskich przysmaków, leśnicy, myśliwi, właściciele 
gospodarstw agroturystycznych i przedstawiciele 
lokalnych władz i instytucji. Na stołach królowały 

potrawy z ryb i dziczyzny. M.in. podany z rodzynkami 
smażony „Karp po gorzycku”.

- Jako ambasador tej ziemi dziękuję przed-
stawicielom sejmiku lubuskiego za to, że zadbali o szcze-
gólne zapisy w strategii województwa lubuskiego, do-
tyczące rozwoju turystyki i małej retencji wody - mówił. - 
Rozwój, turystyka i promocja tych terenów dają możli-
wość i są krokiem w przyszłość właśnie dla takich zapa-
leńców jak pan Janusz. 

 Promocja regionalnych potraw z dziczyzny 
i ryb była celem spotkania, które odbyło się w 
Gorz ycy  pod  Międz yrzeczem.  Burmistrz 
Remigiusz Lorenz podziękował oraz złożył 
gratulacje organizatorom i wystawcom. 

„Rarytas lubuski w kuchni” do cykl ośmiu 
spotkań, których celem jest promocja re-

gionalnych produktów 
kulinarnych i ich produ-
centów. Drugie z nich 
odbyło się 15 czerwca 
w prowadzonym przez 
Janusza Bicza gospo-
darstwie agroturystycz-
nym Maya w Gorzycy pod 
Międzyrzeczem. 

-  C h c e m y,  a b y 
mieszkańcy, turyści, goś-
cie, spróbowali potraw, 
a zainteresowani mogli 
zabrać przepis i przyrzą-
dzić danie samodzielnie 
w domu. Oczywiście na 
bazie regionalnych pro-
duktów od lubuskich pro-

ducentów – mówił wicemarszałek Stanisław 
Tomczyszyn.

- Temat doskonale się wpisuje w historyczno-
kulturowy krajobraz Ziemi Międzyrzeckiej. Otaczają 
nas zasobne w runo leśne piękne lasy, które od wieków 
kojarzą się z myślistwem i dziczyzną, natomiast liczne 
jeziora są nie tylko magnesem dla turystów, ale także 
rezerwuarem smacznych i zdrowych ryb - zaznaczał 
burmistrz Międzyrzecza.

Samorządowiec podziękował i złożył gratu-
lacje producentom, gospodarzowi i organizatorom 
spotkania, a także władzom samorządowym naszego 
województwa. Podkreślał rolę Sejmiku i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w pro-
mocji i rozwoju regionu. 

Organizatorem spotkania było Lubuskie Cen-
trum Produktu Regionalnego. 

 Śpioszki, gadżety gminy i karty biblioteczne - takie prezenty 
otrzymują rodzice najmłodszych mieszkańców naszej gminy

Zestawy powitalne wydawane są rodzicom w Urzędzie 
Stanu Cywilnego podczas rejestracji urodzenia dziecka (maluszki 
są jednocześnie meldowane i otrzymują numery PESEL).      . 
 Urzędnicy z ratusza wrócili do tej tradycji po złagodzeniu 
przepisów epidemicznych związanych z pandemią COVID-19.

Powitalne prezenty 
dla maluszków

Kierowniczka USC w Urzędzie Miejskim Izabela Kępińska 
prezentuje zestaw powitalny składający się ze śpioszek, 

gadżetów i karty bibliotecznej. 
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Fot. Lech Malinowski, 
więcej na moim FB, 
na stronach internetowych 17 WBZ
i na zaprzyjaźnionych stronach 
www.miedzyrzecz.biz

25 lat Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w moim obiektywie



Wakacje rozpoczęło prawie 2 tys. uczniów z podlegających władzom gminy pięciu szkół 
podstawowych z Międzyrzecza oraz dwóch wiejskich z Bukowca i Kaławy. Zorganizowane we 
wszystkich placówkach uroczystości były okazją do podsumowania roku szkolnego oraz wręczenia 
nagród dla najlepszych uczniów. Oraz podziękowań i gratulacji, które ich dyrektorom, nauczycielom 
i pracownikom złożył burmistrz Remigiusz Lorenz. 

- Dziękuje także uczniom i ich rodzicom za wytrwałość i zaangażowanie w życie szkół. Moje 
gratulacje i słowa uznania są tym większe, że w dobiegającym już końca roku szkolnym musieliście się 
zmierzyć z nowymi dla nas wszystkich wyzwaniami. Oprócz matematycznych i ortogra�cznych pułapek, 
musieliście sprostać restrykcjom związanym z pandemią koronawirusa COVID 19. Mimo izolacji 
społecznej, przejścia w świat wirtualnej nauki i związanego z tym stresu, wyszliście z tej walki zwycięsko, za co raz jeszcze serdecznie Wam Wszystkim dziękuję! - mówił.

Burmistrz wziął udział w pożegnaniu ośmioklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Po złożeniu gratulacji i życzeń absolwentom „dwójki”, podziękował dyrektorce 
Katarzynie Dymel, wychowawcom i pracownikom za sumienną pracę oraz sukcesy pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021. 

 Prawie 2 tys. uczniów szkół podstawowych z gminy Międzyrzecz zakończyło rok szkolny. 
Z absolwentami „dwójki” spotkał się m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. - Dziękuję wszystkim ucz-
niom, nauczycielom i pracownikom oświaty, a najmłodszym mieszkańcom naszej gminy życzę udanych
i bezpiecznych wakacji - mówił.
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 Międzyrzecz jest jedną z 38 polskich gmin, 
wyróżnionych tytułem „Gmina z inicjatywą spraw-
ności instytucjonalnej”. – To kolejna dobra progno-
za dla naszej gminy i jej mieszkańców - komentuje 
burmistrz Remigiusz Lorenz.                 ,

Wyniki badań ogłoszone zosta-
ły podczas przeprowadzonego zdalnie 
seminarium „Gospodarka - społeczeń-
stwo - nauka - potencjał współzależnoś-
ci”, które odbyło się dziś przed południem 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
oraz połączone zostało z wręczeniem 
certy�katów i panelami dyskusyjnymi.

Międzyrzecz jest jedyną lubuską gminą 
uhonorowaną tym prestiżowym tytułem. W gronie 
laureatów znalazły się m.in. Wrocław, Przemyśl, 
Olsztyn oraz pobliski Międzychód.  

Przez kilka ostatnich lat naukowcy z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego badali funk-

cjonowanie polskich samorządów. 
Sprawdzali procedury obowiązujące 
w urzędach gmin i miast oraz ich roz-
wój gospodarczy. Pod lupę wzięli ponad 
400 samorządów. M.in. Międzyrzecz, 
który - jako jedyna lubuska gmina - zos-
tał zaliczony do grona 38 �nalistów, 
wyróżnionych tytułem i certy�katem 
„Gmina z inicjatywą sprawności insty-
tucjonalnej”. 

Podczas webinarium autorka projektu 
prof. Wiesława Lizińska zaprezentowała wyróżnio-

ne miasta i gminy. Powitała z imienia i nazwiska kilku 
prezydentów, burmistrzów i wójtów. M.in. bur-
mistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza. - Nasza 
diagnoza dotyczy lat 2017-2019. Wyróżnione gm-
iny odnotowały w tym czasie znaczną poprawę 
sprawności instytucjonalnej, co dodatkowo skut-
kowało rozkwitem gospodarczym i poprawą ich pozy-
cji w rankingu rozwoju społeczno-gospodarczego - 
podkreślała.

Burmistrz R. Lorenz zaznacza, że badania 
przeprowadził niezależny od gminy instytut ba-
dawczy, który opierał się na ogólnodostępnych 
danych. - To kolejna dobra prognoza dla gminy 
i jej mieszkańców. Oraz wskazówka dla przed-
siębiorców, że warto inwestować w naszym mieście 
i jego okolicach - zaznacza samorządowiec...   ..

Przed kilkoma miesiącami eksperci z Pol-
skiego Instytutu Ekonomicznego zaliczyli Między-
rzecze do tzw. Miast Dobrego Życia. Uznali, że jes-
teśmy miastem przyjaznym dla mieszkańców, 
zapewniającym im dobre warunki życia i mającym 
przed sobą perspektywy dalszego rozwoju.   . 

Kolejne wyróżnienie dla Międzyrzecza

Seminarium przeprowadzone zostało zdalnie. Seminarium przeprowadzone zostało zdalnie. Seminarium przeprowadzone zostało zdalnie. 

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Na zdjęciu: Burmistrz spotkał się z absolwentami SP 2.Na zdjęciu: Burmistrz spotkał się z absolwentami SP 2.Na zdjęciu: Burmistrz spotkał się z absolwentami SP 2.

 W czasie ostatniej sesji Rady Miasta radni jedno-
głośnie udzielili burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi 
wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu.

Radni podzielili opinię R. Lorenza i jednogłośnie 
udzielili mu wotum zaufania. Pod koniec sesji - po odczyta-
niu pozytywny opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej - także jednogłośnie udzielili burmistrzowi 
absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Głosowanie w sprawie wotum zaufania poprzedziła 
prezentacja raportu o stanie gminy. Burmistrz w bardzo 
skrótowy sposób omówił m.in. ostatnie inwestycje i za-
znaczał, że większość z nich gmina realizuje dzięki unijnym 
i rządowym dotacjom. - Gmina dynamicznie się rozwija 
i jest przykładem dla innych samorządów - zaznaczał.

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium głosowali wszyscy radniZa udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium głosowali wszyscy radniZa udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium głosowali wszyscy radni


