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Dom szewca 
od kuchni  

gnostyki laboratoryjnej.  W 
laboratorium pracują także 
rejestratorka medyczna oraz 
pomoc laboratoryjna. 

-–Sprzęt na którym pracuje-

my jest codziennie sprawdzany 
– mówi Beata Sulej. – Niezwy-

kle czuła aparatura diagno-

styczna musi przez upoważnio-

ne osoby być sprawdzana 

zgodnie z zaleceniami utrzyma-

nia właściwych parametrów 

zaleconych przez producenta. 

Wiarygodność badań prowa-

dzimy przez kontrolę wewnętrz-

ną i zewnętrzną. Budzący wąt-

pliwość wynik poddany jest 

analizie raz jeszcze, a w niektó-

rych przypadkach istnieje po-

trzeba powtórnego pobrania 

krwi. Robimy wszystko, aby z 

laboratorium nie wydać błęd-

nego wyniku.  

 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Pracownicy Medycznego Laborato-
rium Diagnostycznego w Szpitalu Mię-
dzyrzeckim Sp. z o.o. pracują w syste-
mie zmianowym przez całą dobę, po-
nieważ zabezpieczają oni placówkę w 
wyniki badań laboratoryjnych, które są 
ważne do postawienia diagnozy u pa-
cjentów. Zespołem diagnostów labora-
toryjnych (po wyższych studiach me-
dycznych z prawem wykonywania 
zawodu) i techników analityki medycz-
nej (które ukończyły medyczne stu-
dium zawodowe) kieruje od 1992 r. 
mgr Krzysztof Zubowicz, a mgr Beata 
Sulej jest młodszym asystentem dia-

Szpitalne  
laboratorium 

Od dnia 6 października otwarty został  

punkt poboru wymazów COVID-19  

przy Szpitalu Międzyrzeckim 

 

Wymazy pobierane są tylko  

na podstawie zarejestrowanego w systemie 

EWP skierowania od lekarza po wcześniejszej  

rejestracji telefonicznej  

czynnej od poniedziałku do piątku  

pod nr tel.: 504-231-569  

 

w godzinach 08:00 do 12:30 
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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 

…Niż przewidzieć kolejne 
decyzje na szczeblach wła-
dzy. Rekonstrukcja rządu to 
zwykła ściema dla ciemnego 
ludu, który ma wszystko 
„kupić”. Roszada wewnętrzna 
uzupełniona np. Jarkiem, aby 
ten pilnował Zero. Stanowi-
sko zaskakujące. Mamy pre-
miera z nominacji i drugiego 
faktycznego. Ów Jaro de-
monstracyjnie wszędzie się 

spóźniając dał dawno do zro-
zumienia kim jest. Demonstra-
cyjnie odchodząc przed wyko-
naniem wspólnego zdjęcia po 
zaprzysiężeniu rządu w ogro-
dach prezydenckich „olał” PA-
Da i Pinokia. Pokazał kim są oni 
i kto tu rządzi.  

 
Sepleniący wiceminister 

(ten od narodowców) nie jest 
wice ale sekretarzem stanu 
czyli zmiana nazwy stołka. Głu-
choucha Zombi w rządzie chy-
ba się jednak nie utrzyma, 
zdradziła swoją formacje i przy-
wódcę Filozofa na rzecz wazeli-
ny dla Jarka. Minister sportu 
stała się szefową Rządowego 
Centrum Sportu. Minister od 
gospodarki morskiej stał się 
szefem Głównego Urzędu Mor-
skiego. Pompa i pic ewident-
nie. Pisowski Titanic tonie ale 
szalupy ratunkowe są. 

 
Telenowela zmian rządo-

wych miała  suwerena uspoko-
ić. Podpisano jakieś tajne poro-
zumienie w świetle kamer i 
milcząco wszyscy wyszli. To my 
im płacimy z naszych podat-
ków i jakieś wyjaśnienia się 
należą. Oni mają to i nas wia-
domo gdzie. Mają na siebie 
wzajemne haki (Zero poprzez 
prokuraturę i jakieś tam sądy) i 

aby nie stracić wszelkie konfi-
tury z górnej półki dla siebie i 
swoich – Musieli się ułożyć! Ale 
jak znam życie, idyllę nieba-
wem będzie zakłócona. Ambi-
cje, hormony i głupota są bez-
graniczne nieprzewidywalne. 

 
Rezydent, sorry Prezydent, 

radośnie komentuje wydarze-
nia sportowe. Pinokio bez ho-
noru kłamie i ogłasza kolejne 
sukcesy. Jaro schował się w 
nowym gabinecie – wirus sza-
leje. A przecież mieliśmy iść 
tłumnie na wybory, bo jest w 
odwrocie… Zero przeprosin za 
te kłamstwa ze strony Pinokia. 
Politycy są dumni, bez honoru, 
ta dwulicowość jest jedną z 
najpopularniejszych chorób. 
Wyznacznikiem tematu ich 
odpowiedzi są kłamstwa, 
wredne kłamstwa i statystyki. 
Chwilami mam dość słuchania 
ich w różnych mediach. Jak coś 
rządzący spieprzą to od razu na 
wiadomej Górze oddają to w 
ręce Najwyższego lub Marii – 
licząc na cud. 

 
Posłanka PiS zapowiada 

cenzurę internetu jak w Korei 
Północnej lub na Białorusi. 
Zarażony, jeszcze nie zaprzy-
siężony minister, pomimo za-
kazu odwiedza rodzinę w szpi-

Łatwiej węża pod pachą połaskotać… 
talu zarażając innych. Antek 
po raz kolejny ogłasza, że 
pokaże dowody na zamach w 
samolocie i cisza po terminie. 
Rzecznik czy wice rzecznik, 
czeladnik piekarza bez mru-
gnięcia okiem kłamie przed 
kamerami i odwraca kota 
ogonem… I tak można sypać 
jak z rękawa. 

 
Pinokio i Sasin umyli ręce, 

nie ma bowiem żadnych pod-
pisanych zleceń dla Poczty w 
sprawie głosowania. Wszyst-
ko było na tzw. gębę. Wyrok 
sądu obnażył Bezprawie Pre-
miera, który dwukrotnie zła-
mał Konstytucję RP. W każ-
dym normalnym państwie 
dawno wyleciałby poza burtę. 

 
Na koniec o demonstra-

cjach. Jakieś ciągniki jadące 
na stolicę to pestka dla dro-
gówki. We Francji rolnicy z 
armatek wodnych polali gno-
jówką kilkakrotnie cały pałac 
prezydencki, co było super 

widowiskowe w przekazach. 
Nasi komuś tam wrzucili tacz-
kę gnoju do biura poselskie-
go… Polać URM i wiadomy 
pałac gnojowicą, a przy okazji 
tym szambem spłukać mun-
dury wiernych pislicyjnych 
psów. Wobec radykalnych 
środków ze strony rządu w 
kwestii pandemii, trzeba i 
wobec niego użyć adekwat-
nych. A zwrotu kasy za niedo-
starczone respiratory od han-
dlarza bronią w kasie państwa  
brak. Do czego to wszystko 
doprowadzi? Najwyższy tylko 
wiej. Nam łatwiej jest węża 
pod pachą połaskotać niż to 
dokładnie przewidzieć. 

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

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek gospodar-
czy lub ZAMIENIĘ  

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

SPRZEDAM PAWILON  
handlowo-usługowy + dział-

ka handlowo-usługowa  
- 2,5 ara, uzbrojona.  

Cena 50.000 zł (Międzyrzecz). 
Tel. 511411087 
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17 września 2020 r.  
odszedł do wieczności  

 

Śp.  

inż. Bernard Silecki 
 

wieloletni pracownik, zastępca dyrektora, a w latach 1977-1992 dyrektor oraz  
1995–1999 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o. o. w Międzyrzeczu. 

Śp. Bernard Silecki należał do wąskiej grupy twórców gospodarczej i społecznej rangi „PUBR” 
 – największego przedsiębiorstwa i pracodawcy w Międzyrzeczu. 

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia. 
 

Cześć jego pamięci !                                                          Zarząd i załoga 
„P.P.B. „PUBR” Sp. z o. o. w Międzyrzeczu 

Karate tradycyjne 

W Międzyrzeczu, a może i w 
Sulęcinie czy Skwierzynie także, 
działają kluby lub sekcje karate 
tradycyjnego. Zapewne są filia-
mi gorzowskiego klubu. Jest o 
nich na łamach lokalnej prasy 
nic, lub prawie nic. Zatem wca-
le nie żałowałem, że pojecha-
łem na Międzynarodowy Tur-
niej Karate do Żar. Zanim dotar-
łem do siedziby klubu „Karate 
Kontra” z wielką przyjemnością 
uczestniczyłem w XV Jarmarku 
Miodu i Wina na żarskiej sta-
rówce wokół Ratusza. Liczne 
stoiska, występy non-stop na 

okazałej scenie oraz liczne 
atrakcje towarzyszące dwu-
dniowej imprezie świadczyły o 
rozmachu imprezy i wspaniałej 
działalności tamtejszego samo-
rządu miasta, gminy i powiatu. 
Czyli można jak się ma pomysły 
i się przede wszystkim chce. 

Na miejsce sportowych zma-
gań dotarłem na czas. Przedszko-
laki i uczniowie w tradycyjnych 
kimonach przepasanych o róż-
nych kolorach pasami, w zależno-
ści od potwierdzonych umiejętno-
ści. Dzierżawiona przez klub sala 
na 2. piętrze dawnego budynku 

ZNMR w pełni zaadoptowana 
wraz zapleczem na potrzeby kara-
teków. Maty, rowery do ćwiczeń 
wysiłkowych, liny, ciężary itp.,itd. 
Wyeksponowane puchary i dyplo-
my. Widać zaangażowanie w peł-
ni. Także rodziców, których liczne 
grono przybyło kibicować. 

Prezes klubu sensei Seba-
stian Końcownik (3 dan) – Dzi-

siejszy turniej z udziałem naszego 

niemieckiego partnera KSC Asahi 

Spremberg e.V hest już drugim z 

kolei. Ta współpraca jest realizo-

wana w ramach programu 

wspartego przez Urząd Marszał-

kowski. Międzynarodowy turniej 

„LUBUSZ KA 2020” pozwala w 

sportowej rywalizacji integrować 

dzieci i młodzież. W klubie przed 

okresem pandemii było ok. 120 

zawodników, teraz jest trochę 

mniej ale powoli wielu wraca do 

ćwiczeń. Dziś w turnieju weźmie 

udział ok. 20 zawodników nie-

mieckich i ok,. 30 od nas. Naj-

młodsi mają 5-6 lat. Będą oczywi-

ście medale i dyplomy. 

Współpraca polsko-niemiec-
ka wyszła z inicjatywy Niemców 
w 2017 r. poprzez Euroregion 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”. Przed wal-
kami była rozgrzewka prowa-
dzona przez instruktorów ale 
nieco wcześniej zawodnicy usie-
dli w kręgu na macie i po kolei 
się przedstawiali. Tłumaczem był 
wiceprezes klubu, sensei Bartło-
miej Malinowski (1 dan). Opie-
kunem ze strony gości była An-
gie Scherzberg, która prowadzi-
ła wszystkie walki ma macie. 
Należy dodać, że zawodnicy 
Klubu Karate Kontra rokrocznie 
dwukrotnie jeżdżą na obozy 
szkoleniowe w góry i nad morze. 
W rozmowie z rodzicami dowie-
działem się, że ten sport pozwa-
la wyładować się emocjonalnie, 
uczy szacunku do rywala, po-
zwala nabrać swoistej pewności 
w sobie, wycisza poza matą i 
poprawia tężyznę fizyczną. Uczy 
też życia w kolektywie, także 
międzynarodowym. 

 

Medale i dyplomy rozdano i 
dodatkowo była niespodzianka. 
Wszyscy otrzymali piękny fotoal-
bum (format A4, full kolor, tekst 
dwujęzyczny, ponad 100 zdjęć) 
zatytułowany „Przełamujemy 
granice”. Jego wydanie zostało 

dofinansowane z projektu Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.  

O prężności władz klubu 
świadczy fakt uzyskania dotacji 
z MON w ramach programu 
„Przez sport do wojska”. 

Jeżeli warunki pozwolą, gru-
pa najmłodszych karateków 
zaprezentuje się w pokazowych 
walkach dla uczniów i zaintere-
sowanych w Międzyrzeczu i 
Skwierzynie. Rozmowy trwają. 
Zapewne redakcja i MOSiW 
ufundują jakieś okazjonalne 
puchary. 

 

Tekst i fot. 
LECH MALINOWSKI  

Autor artykułu z prezesem klubu 

Karate Kontra 
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Badania laboratoryjne wykonywa-
ne są przy użyciu odczynników na ana-
lizatorach laboratoryjnych. Sprzęt la-
boratoryjny wymaga kalibracji oraz 

konserwacji, aby zapewnić wiarygod-
ny wynik. 

 
– Zdarza się, że otrzymujemy niewła-

ściwie pobraną próbkę krwi, którą odrzu-

camy. Są to tzw. błędy przedlaboratoryj-

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

ne, na przykład hemoliza krwi, któ-

ra jest dla nas widoczna – kontynu-
uje B. Sulej. – Wykonujemy bada-

nia dla potrzeb szpitala, zlecone 

przez lekarzy w poradniach specjali-

stycznych i POZ oraz odpłatnie. 

Badania rzadko zlecane oraz nie-

które  specjalistyczne zlecamy in-

nym zewnętrznym firmom, z który-

mi mamy podpisany kontrakt. W 

przypadku pilnych badań (CITO) 

świadczymy usługi cała dobę. 

Duże znaczenie w laboratorium 

ma pełne zabezpieczenie w sprzęt 

jednorazowy (środki ochrony osobi-

stej, system zamknięty do pobiera-

nia krwi i wiele innych niezbędnych 

rzeczy), który są konieczny do za-

chowania wiarygodności badań i 

bezpieczeństwa personelu oraz 

pacjentów. – mówi Krzysztof Zu-
bowicz. –. Takie są standardy i my 

je bezwzględnie przestrzegamy. 

Dodatkowo, tym czasie, w obliczu 

pandemii COVID-19 istotne jest 

noszenie maseczki ochronnej, aby 

chronić siebie i innych.   

W laboratorium wykorzystywa-
ne są automatyczne analizatory 
diagnostyczne… 
 

– Są one różnego typu i przeznacze-

nia – kontynuuje K. Zubowicz. - Mamy 

analizatory: biochemiczny, immunoche-

miczny, hematologiczny, koagulologicz-

ny, równowagi kwasowo–zasadowej 

oraz analizator półautomatyczny do 

badania ogólnego moczu. Mamy też 

analizator do badań z zakresu serologii 

transfuzjologicznej.   

 
– W laboratorium wykonuje się ba-

dania laboratoryjne w materiale biolo-

gicznym (np. krew, mocz, kał). Badania 

te służą do diagnostyki m.in. zaburzeń 

lipidowych, gospodarki wodno-elektro-

litowej, hormonalnej, chorób nerek, 

cukrzycy, chorób wątroby, układu krzep-

nięcia, chorób nowotworowych, chorób 

o podłożu zapalnych. Również wykonu-

jemy oznaczenia grupy krwi oraz zabez-

pieczamy szpital w krew do transfuzji.  
 
Pracę diagnostów laboratoryjnych 

oraz techników analityki medycznej 
wspomaga technika, ale czynnik ludz-
ki jest najważniejszy. Jest nie do zastą-
pienia. Niegdyś w latach 70-80.tych 
wiarygodność badań była mniejsza i 
badań było mniej. Z chwilą pojawienia 
się analizatorów, zwiększyła się liczba 
badań oraz wiarygodność. Aczkolwiek 
praca manualna personelu laborato-
rium jest nadal wykonywana. Człowiek 
musi kontrolować pracę urządzeń i o 
tym należy pamiętać. 

 

Kontakty telefoniczne: Rejestra-
cja – 95 742 82 50, Laboratorium – 
95 742 82 18, Serologia 95 742 82 
14, Kierownik – 95 742 82 49. 

 
Rozmawiał  

LECH MALINOWSKI 
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„Dom Szewca od kuchni  
i legendy pszczewskie on-line” 

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie został beneficjentem Programu Kultura w 
sieci realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach zadania postanowi-
liśmy przybliżyć pszczewską perełkę architektoniczną, jaką jest niewątpliwie Dom 
Szewca. Bazując na starych zdjęciach, dostępnych materiałach oraz wiedzy historycz-
nej, odtworzyliśmy w formie scenek rodzajowych życie mieszkańców tego budynku z 
początku XX wieku. Bohaterami zostali Julianna i Feliks Paździorkowie, których co-
dzienne prace i odpoczynek przedstawiono w kilkuminutowych filmikach. W role po-
staci z epoki wcielili się: Lidia Żyła, Joanna Misiewicz oraz Jakub Kaczkowski. Anna 
Szewczuk została reżyserem, nad całością przedsięwzięcia czuwała natomiast Zuzanna 
Śmierska.  

Tak wyglądała praca nad pierwszą częścią zadania. Drugim wyzwaniem było prze-
łożenie wybranych trzech pszczewskich legend na język dramatyczny oraz stworzenie 
scenografii i kukiełkowych postaci w nich występujących. Scenariuszami zajęły się Jo-
anna Misiewicz, Anna Szewczuk, Zuzanna Śmierska i Lidia Żyła. Natomiast autorką 
małych dzieł sztuki, jaki-
mi są niewątpliwie plan-
sze stanowiące tło do 
form teatralnych oraz 
charakterystycznych lalek 
jest Kamila Basińska. 
Głosów postaciom udzie-
lili pracownicy GOK-u.  

Wyniki naszych starań 
pojawiły się w sieci we 
wrześniu na stronie  

www.gokpszczew.pl, 
stronie GOK na faceboo-
ku oraz www.pszczew.pl. 
Filmy są również dostęp-
ne na YouTube Gminne-
go Ośrodka Kultury w 
Pszczewie. Mamy nadzie-
ję, że sprawimy Państwu 
dużo przyjemności i rado-
ści, przemycając jedno-
cześnie ciekawostki z mi-
nionych lat oraz promując 
nasze lokalne muzeum i 
legendy. 

 

GOK 
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PLEBISCYT NA NAJLEPSZĄ  
PIELĘGNIARKĘ i POŁOŻNĄ 

  
zorganizowany przez międzyrzecki  

szpital i redakcję 

głosowanie do 5 grudnia,  
kupon powtórzony zostanie w listopadzie 

  

  

PIELĘGNIARKA: 

  

  

POLOŻNA: 

  

  

Adres głosującego:. 

  

  

Wyciętą kartę należy składać w oznakowanej urnie w holu wejścia do 

szpitala lub wysłać na adres redakcji. Wśród głosujących rozlosujemy 

3 nagrody książkowe 

  

Pani Alicjo za ponad  

Po ponad 40 latach pracy w Urzędzie 
Miejskim Pani Alicja Sulej przeszła na 
zasłużoną emeryturę. Za cztery dekady 
sumiennej, wzorowej pracy na rzecz 
mieszkańców podziękował jej burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

Pani Alicja zajmowała się w UM za-
rządzaniem kryzysowym i sprawami 
bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy. Pracę w ratuszu rozpoczęła w 
1980 r, czyli dziesięć lat przed reformą 
samorządu terytorialnego. – Miałam 

Logo zastąpi w wielu wydawnic-
twach promocyjnych różnego typu, 
używany dotychczas herb, co jest zro-
zumiałe. Znak będzie używany podczas 
różnych przedsięwzięć organizowa-
nych, współorganizowanych lub 
współfinansowanych przez powiat. 
Komisja konkursowa pod przewodnic-
twem Agnieszki Olender, starosty 
powiatu, oceniła prace 46 twórców z 
całej Polski. Przesłane na konkurs prace 
miały różny charakter, a więc nierzadko 

zaskakujące wizje. Wy-
grała praca Agnieszki 
Radzikowskiej z War-
szawy. 

Lekarze z ENDOMED-u w Szpitalu Międzyrzeckim 
 

Od dnia 7 października 2020 

w Pracowni Endoskopii 

przyjmuje lek. med. Witold GRABOWSKI 
 

Rejestracja pod nr telefonu 504-363-464 

w godzinach 08:00 – 14:00 

Godziny przyjęć 
ŚRODA – 15:30 – 21:00 

 

Zachęcamy do zapisywania się  
póki dysponujemy wolnymi terminami. 

Powiat Międzyrzecki  
ma swoje logo 

– Nowe logo powiatu, to dwie przeci-

nające się rzeki Warta i Obra – mówi An-
drzej Sobczak, Naczelnik Wydziału Pro-
mocji w starostwie. – Obie rzeki układają 

się w charakterystyczną literę M, będącą 

skrótem od Międzyrzecki. W znaku poja-

wia się sylwetka orła w locie, który jest w 

herbie powiatu. Dwie rzeki tworzą geo-

graficzne międzyrzecze. Niebieska kolory-

styka nawiązuje czystego powietrza regio-

nu oraz naturalnych zasobów powiatu. 

Autorkę nagrodzono podczas pre-
zentacji w starostwie 24 września. A 
nowe logo już jest wykorzystane na 
nowych materiałach promocyjnych.                    

(LM)  

wtedy warkocze, a miastem rządzili na-

czelnicy, a nie burmistrzowie – wspomi-
nała. 

Pożegnanie odchodzącej na emery-
turę urzędniczki odbyło się w gabinecie 
burmistrza Remigiusza Lorenza. – Była 

pani wzorem dla innych. Obowiązkowa, 

sumienna i bardzo pracowita. Będzie 

nam pani bardzo brakować – zaznaczał 
burmistrz wręczając A. Sulej wiązankę 
kwiatów i upominki. 

Do życzeń przyłączyła się kadrowa 
UM Irena Kiersztan. Zaznaczała, że w 
powojennej historii miasta A. Sulej jest 
jedyną urzędniczką z tak długim stażem 
pracy w ratuszu.  
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Emilka ur. 11.09.2020 r.  
Córka Bogusławy i Tomasza.  

Zamieszkała w Trzcielu  

Adam ur. 11.09.2020 r.  
Syn Marty i Przemysława.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu  

Helenka ur. 12.09.2020 r.  
Córka Anny i Sebastiana.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Zuzanna ur. 11.09.2020 r.  
Córka Darii i Przemysława.  

Zamieszkała w Międzychodzie  

Tymoteusz ur. 14.09.2020 r.  
Syn Magdaleny i Mateusza.  

Zamieszkały w Gorzowie  

Maluszki urodzone w Międzyrzeczu 

Wiktoria ur. 17.09.2020 r.  
Córka Katarzyny i Waldemara. 

Siostra Beaty.  
Zamieszkała w Gorzowie  

Marysia ur. 17.09.2020 r.  
Córka Małgorzaty i Patryka.  
Zamieszkała w Murzynowie  

Matylda ur. 18.09.2020  r.  
Córka Agnieszki i Stanisława. 

Zamieszkała w Skwierzynie  

Ignacy ur. 21.09.2020 r.  
Syn Pauliny i Sławomira.  

Zamieszkały w Starym Dworze 

Aleks ur. 22.09.2020 r.  
Syn Agnieszki i Marcina.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu  

 

Gabrysia ur. 24.09.2020 r.  
Córka Anny i Przemysława.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Lilianna ur. 20.09.2020 r.  
Córka Jolanty i Arkadiusza.  
Zamieszkała w Wędrzynie  

Laura ur. 28.09.2020 r.  
Córka Katarzyny i Rafała.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Nikodem ur. 1.10.2020 r.  
Syn Darii i Przemka.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu  

Asia ur. 1.10.2020 r.  
Córka Aleksandry i Kamila.  

Zamieszkała w Sokolej Dąbrowe  

Ania ur. 10.09.2020r.  
Córka Pauliny i Krzysztofa.  
Zamieszkała w Chełmsku  

Aleksander ur. 10.09.2020 r.  
Syn Karoliny i Dawida.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu  

Aleksandra ur. 10.09.2020 r.  
Córka Katarzyny i Krzysztofa. 

Zamieszkała w Gorzowie  

Roksana ur. 9.09.2020 r. 
Córka Magdaleny i Błażeja.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Zuza ur. 10.09.2020 r.  
Córka Joanny i Dariusza.  
Zamieszkała w Gorzowie  
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Władze  
uhonorowały Mistrza Polski  

Spotkanie z Mistrzem 
Polski w Kulturystyce 
Pawłem Kiełczewskim 
było pierwszą odsłoną 
ostatniej sesji Rady Miej-
skiej. Jej przewodnicząca 
Katarzyna Budych i bur-
mistrz Międzyrzecza Remi-
giusz Lorenz złożyli mi-
strzowi gratulację i życzyli 
mu dalszych sukcesów.  

O sukcesie P. Kiełczew-
skiego informowaliśmy już 
na naszych stronach inter-
netowych. Przypominamy, 
że pod koniec sierpnia 
pochodzący z Nietoperka 
zawodnik wywalczył złoty 
medal i stanął na najwyż-
szym stopniu podium pod-
czas Mistrzostw Polski w 
Kulturystyce w Kielcach. W 
walce o złoto pokonał wie-
lu utytułowanych zawodni-
ków z renomowanych klu-
bów. Zaznaczał wtedy, że 
to był jego debiut i jedno-
cześnie pierwszy sukces na 
zawodach tej rangi. – Zu-

pełnie się tego nie spodzie-
wałem – komentował.  

Sukces kulturysty doce-
niły władze gminy. Podczas 
ostatniej sesji miejskiego 
parlamentu przewodniczą-
ca rady Katarzyna Budych 
wręczyła mistrzowi list 
gratulacyjny wraz z wiązan-
ką kwiatów. Burmistrz Re-
migiusz Lorenz złożył mu 
gratulację i życzył kolej-
nych sukcesów sporto-
wych. - Osiągnięcia naszych 

sportowców to doskonała 

promocja gminy – zapew-
niał.   

Kulturysta opowiedział 
radnym i urzędnikom o 
swojej drodze do tytułu 
mistrza Polski. Zaznaczał, 
że kiedy pierwszy raz od-
wiedził siłownię, ważył 
zaledwie 40 kg i miał pro-
blemy z kondycję. Podzię-
kował też władzom gminy 
oraz sołtysowi rodzinnego 
Nietoperka Grzegorzowi 
Górgurewiczowi.   

Fontanna doczeka się liftingu 
Modernizacja fontanny na rynku będzie ostatnią 

odsłoną kończącego się już programu rewitalizacji ziele-
ni i miejsc rekreacji w naszym mieście.  

Fontanna wybudowana została blisko 20 lat temu. 
Od kilku lat jest nieczynna, gdyż zatarły się tłoczące wo-
dę urządzenia, a koszt ich remontu przekracza wartość 
całej budowli. Nieczynna i niezbyt estetyczna instalacja 
budzi kontrowersje wśród mieszkańców, którzy mają 
różne pomysły na zagospodarowanie tego miejsca; od 
wyburzenia  fontanny i wybudowania w jej miejscu no-
wej, po posadzenie tam choinki. Co na to władze?  

– Rzeczywiście, fontanna nie jest żadną ozdobą, którą 
moglibyśmy się chwalić. Dlatego postanowiliśmy ją zmo-
dernizować – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach 
kończącego się już programu rewitalizacji zieleni i miejsc 
rekreacji. Projekt zakłada, że obecny wodotrysk zastąpi 
fontanna posadzkowa (podobną wybudowano kilka lat 
temu koło ratusza w Skwierzynie). Takie instalacje są 
zazwyczaj montowane w centrach miast – na reprezen-
tacyjnych skwerach i placach. Często pełnią rolę kurtyn 
wodnych. Mogą bowiem służyć jako tzw. "splash pad"- 
czyli pluskowiska dla dzieci, które mogą wbiegać między 
tryskające spod posadzki strumienie wody.  

Podobną fontannę ratusz chciał wybudować na 
skwerze przy głównym skrzyżowaniu, w miejscu wybu-
rzonych wiosną br. szaletów miejskich. Niestety, konser-
wator zabytków nie wyraził na to zgody.  
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Eko-Tydzień w CZG-12  
Eko – Tydzień to tygodniowy cykl spotkań z dziećmi z 5 gmin organizowany po raz pierwszy przez Celowy Związek Gmin CZG-12. 
Sytuacja epidemiczna w tym roku spowodowała, że niezwykle mało było okazji aby spotkać się z dziećmi i mieszkańcami i porozma-
wiać na temat odpadów. Temat ten jest ważny, bo w ciągu roku jeden mieszkaniec województwa lubuskiego produkuje blisko 325 kg 
odpadów. Większość odpadów można odzyskać prowadząc prawidłową selektywną zbiórkę. 

W czwartek 24 września Celowy 
Związek Gmin CZG-12 wraz z 
Fundacją Ekologiczną ARKA zawi-
tali do Templewa organizując zajęcia 
edukacyjne dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej. Placówka jest wieloletnim 
laureatem akcji „Zielona Szkoła, Zie-
lone Przedszkole”, a imponująca 
zbiórka surowców wtórnych w szkole 
to zasługa także władz Gminy Ble-
dzew. Od kilku lat gmina organizuje 
konkurs dla uczniów, co przekłada 
się na ilość zbieranych surowców 
wtórnych: makulatury, plastikowych 
butelek i baterii. 
Podczas warsztatów edukacyjnych 
sprawdzano wiedzę dzieci na temat 
zasad segregacji odpadów oraz dys-
kutowano o sposobach na zminimali-
zowanie odpadów w gospodarstwach 
domowych, zwłaszcza odpadów pla-
stikowych. Tematem w starszych 

grupach, dość istotnym z punktu 
widzenia gospodarki odpadami, był 
problem zużytych ubrań. W myśl 
zasady Używaj Ponownie, Unikaj, 
Minimalizuj ilość odpadów zachęca-
liśmy do używania ubrań „z drugiej 
ręki”, do wymiany i używania wiele 
razy opakowań. Te proste zasady 
pozwalają w widoczny sposób zmini-
malizować ilość wyrzucanych odpa-
dów i wpływają pozytywnie na śro-
dowisko! Jeśli ktoś nie zapamiętał 
wszystkich zasad segregacji odpadów 
zapraszamy do odwiedzin strony 
internetowej  

Celowego Związku Gmin CZ-12  
(www.czg12.pl). 

Warsztaty organizowane są w 
ramach EKO-TYGODNIA. Orga-
nizatorem spotkań jest Celowy 
Związek Gmin CZG-12 wraz z 
Fundacją Ekologiczną ARKA. 

W zajęciach wykorzystano pomoce edukacyjne zakupione dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zie-
lonej Górze. 

W Kęszycy Leśnej powstanie sala wiejska 

Gmina dostała pół miliona złotych 
na budowę sali wiejskiej w Kęszycy 
Leśnej. - Nowoczesny i przestronny 

obiekt otwarty zostanie za niespełna 

dwa lata – zapowiada burmistrz Remi-
giusz Lorenz.  

 
Od kilku lat władze gminy zabiegały 

o pieniądze na budowę sali, w której 
dzieci z Kęszycy Leśnej mogłyby rozwi-
jać popołudniami swoje zainteresowa-
nia i uzdolnienia, a ich rodzice organi-
zować rozmaite imprezy – od sołeckich 
spotkań po wesela, czy przyjęcia z oka-
zji pierwszych komunii.  Ukoronowa-

niem tych starań jest dotacja, którą 
Międzyrzecz  dostał z unijnego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – 
Dostaliśmy 500 tysięcy złotych. Podobną 

kwotę wyłożymy z własnego budżetu – 
zapowiada burmistrz Remigiusz Lo-
renz. 

 
Unijna dotacja na jakże potrzebną 

mieszkańcom inwestycję jest już fak-
tem. Burmistrz i skarbnik gminy Kami-
la Anioł-Szymańska pojechali w po-
niedziałek, 28 września, do Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 
gdzie razem z wicemarszałkiem Stani-

sławem Tomczyszynem 
podpisali umowę w tej spra-
wie. – Termin ukończenia in-

westycji wyznaczono w niej na 

15 lipca  2022 roku – zapowia-
da R. Lorenz. 
 

Sala wybudowana zosta-
nie w pobliżu boiska Orlik. Do 
tej pory mieszkańcy korzystali 
z gościnności miejscowych 
strażaków-ochotników, którzy 
udostępniali  im niewielką 
salkę w swojej remizie. Infor-
macja o podpisaniu umowy o 
unijnej dotacji na budowę sali 
ucieszyła m.in. sołtysa Kęszycy 
Leśnej Andrzeja Paszkow-
skiego.   
 

– To świetna wiadomość. Na pewno 

ucieszy mieszkańców naszej wsi, bo sala 

jest na bardzo potrzebna. Lokalizacja 

jest bardzo dobra, gdyż w pobliżu oprócz 

boiska znajduje się plac zabaw i plenero-

wa siłownia. To będzie kulturalno-

rekreacyjne serce naszej wsi  – komentu-
je A. Paszkowski.  

 
Kęszyca Leśna ma militarny rodo-

wód.  Powstała w latach 20. minionego 
wieku jako baza wojskowa Re-
genwurmlager. Po wojnie zajęli ja pol-
scy artylerzyści, a w latach 1957-1993 
stacjonowali w niej radzieccy łączno-
ściowcy. Po wyjeździe Rosjan została 
przejęta przez władze gminy Między-
rzecz, a pod koniec 1993 r. do byłych 
koszarowców wprowadzili się pierwsi 
cywilni mieszkańcy.  
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Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. posiada w swojej strukturze dziewięć specjalistycznych oddziałów: Internistyczno-  
–Kardiologiczny, Chirurgii Ogólnej i Urologii, Pediatryczny, Położniczo-Ginekologiczny Rooming – In, Ortopedia  

i Traumatologia Narządu Ruchu, Rehabilitacja Stacjonarna oraz Rehabilitacja Dzienna, Anestezjologia i Intensywna  
Terapia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Przyjęcia planowe do Szpitala odbywają się  
w Izbie Przyjęć wg schematu: 

 

 Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do Szpitalnej Izby Przyjęć (która mieści się 
obecnie w pomieszczeniu, w którym był sklepik) 

 Wywiad wstępny – przeprowadzany przez pielęgniarkę obejmujący:  

 rozpoznanie problemu medycznego (powodu zgłoszenia do Szpitala) 

 weryfikację informacji zawartych w skierowaniu 

  wstępną ocenę stanu zdrowia 

 Wstępna diagnoza lekarska obejmuje: 

 przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, poparte-

go badaniami laboratoryjnymi i / lub obrazowymi w zależności od potrzeby 

 konsultacje lekarskie 

 W wyniku diagnozy lekarz podejmuje decyzję: 

 o przyjęciu pacjenta do Szpitala 

 w przypadku odmowy przyjęcia dokonywany jest wpis do księgi odmów 

oraz wystawiany jest dokument odmowy przyjęcia. 
 

 Przy przyjęciu do zabiegu operacyjnego dodatkowo pobierany jest wymaz  
w celu sprawdzenia nosicielstwa na SARS-CoV-2 

Odmowa przyjęcia do Szpitala może nastąpić, jeżeli nie zachodzi  
przypadek nie cierpiący zwłoki, a brak udzielenia pomocy lekarskiej nie  

stanowi dla osoby pacjenta niebezpieczeństwa w szczególność: utraty życia, 
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju  

zdrowia w następujących przypadkach: 
 

 braku wskazań lekarskich do hospitalizacji, 

 braku możliwości udzielenia pomocy specjalistycznej ze względu na 
zakres udzielanych przez Szpital świadczeń, 

 braku wolnych miejsc w Szpitalu, 

 problem medyczny zidentyfikowany do realizacji w trybie później-
szym – lekarz wyznacza pacjentowi inny termin hospitalizacji w któ-
rym nastąpi przyjęcie do Szpitala, 

 brak zgody pacjenta na hospitalizację, 

 jeżeli względy epidemiologiczne nie pozwalają na umieszczenie pa-
cjenta w Szpitalu. 

 W przypadku decyzji o przyjęciu do Szpitala lekarz wypełnia indywidual-
ną dokumentację pacjenta  

 Pielęgniarka dokonuje zabiegów higienicznych, wykonuje pomiary para-
metrów pacjenta (wzrost, waga, temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze), 
dane odnotowuje w Historii Choroby. 

 Konieczne jest także uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na planowane 
postępowanie medyczne. Przy przyjęciu pacjenta z ograniczoną zdolno-
ścią do czynności prawnych, np. niepełnoletniego lub ubezwłasnowol-
nionego należy uzyskać pisemną zgodę na jego leczenie odpowiednio 
od rodzica lub prawnego opiekuna.  

 Pacjent wypełnia oświadczenie o upoważnienie wskazanej przez niego 
osoby do: 

 udostępniania dokumentacji medycznej 

 otrzymywania informacji o stanie zdrowia 

Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do Szpitala: 
 

 Skierowanie do szpitala – wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub 
specjalistę działającego na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarza przyjmu-
jącego w gabinecie prywatnym – jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty 
przez leczenie ambulatoryjne. 

 Do skierowania lekarz kierujący (rodzinny, specjalista) dołącza wyniki badań, 
które uzasadniają wstępne rozpoznanie i skierowanie pacjenta na leczenie szpi-
talne. Skierowanie na leczenie szpitalne, zachowuje swoją ważność do cza-
su realizacji poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta. 

 dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL. 

 Nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego: 

 dzieci i młodzież , które nie ukończyły 18 roku życia 

 kobiety w okresie ciąży , porodu i połogu 
mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach  
i zakresie określonym dla ubezpieczonych (art. 13 ustawy  
z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 
z środków publicznych Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z 2004r.) 

Bez skierowania Szpital udzieli świadczeń w stanach bezpośredniego 
 zagrożenia życia , pogorszenia się stanu zdrowia lub porodu. 

 

 Co warto zabrać ze sobą do Szpitala: 

 kapcie, klapki pod prysznic 

 bieliznę nocną (piżamę lub koszulę nocną) 2 komplety 

 bieliznę osobistą 

 szlafrok 

 przybory toaletowe 

 ręczniki (min.2 – duży i mały) 

 przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach 

 dobrą książkę 

 
Uwaga: Wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu, ponie-

waż szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przy łóżku. 

Internistyczno – Kardiologiczny  
 

Kierownik lek. med. Piotr Jarmużek 

Zastępca kierownika lek. med. Barbara Burska – Dąbrowska  

Dyżurka lekarska 95 742 82 20, Dyżurka pielęgniarska 95 742 82 52 

 
Prowadzony przez zespół specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych  

i specjalistów w dziedzinie kardiologii. Ukierunkowany na leczenie chorób układu 
krążenia, chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego oraz chorób 
wydzielania wewnętrznego. Krajowy konsultant ds. kardiologii w roku 2006 –  
przyznał oddziałowi pierwszy stopień referencyjności ośrodków lecznictwa  
zamkniętego świadczących usługi kardiologiczne. Oddział posiada akredytację 
Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.  
W swojej strukturze organizacyjnej posiada 5 łóżkową salę intensywnego nadzoru 
kardiologicznego w pełni monitorowaną z wykorzystaniem nowoczesnej aparatu-
ry, z całodobowym wyodrębnionym dyżurem pielęgniarskim 

Chirurgii Ogólnej i Urologii  
 

Kierownik lek. med. Jarosław Hajduk 

Dyżurka lekarska 95 742 82 13, Dyżurka pielęgniarska 95 742 82 57 

Prowadzony przez zespół chirurgów i urologów wykonuje procedury zabiegowe w 
zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii laparoskopowej oraz urologii. 
Wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów przeprowadza zabiegi z zakresu: 

 laparoskopia pęcherzyka żółciowego 

 laparoskopia wyrostka robaczkowego 

 żylaki i zespoły pozakrzepowo – żylne 

 nowotwory jelita grubego 

 nowotwory żołądka 

 przepukliny brzuszne i przeponowe 

 onkologia skóry i tkanki podskórnej 

 dermatochirurgia 

 tarczycy 

 żylaków odbytu 

 ESWL – nieoperacyjny zabieg kruszenia kamieni nerko-
wych akustyczną falą uderzeniową. 
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Pediatryczny 

Kierownik lek. med. Paweł Szostak 

Zastępca Ordynatora lek. med. Kazimierz Antonowicz 

Dyżurka lekarska 95 742 82 29       Dyżurka pielęgniarska 95 742 82 60 

 
Oddział świadczy usługi medyczne całodobowo i zajmuje się diagnozowaniem 

oraz leczeniem chorób wieku dziecięcego (w szczególności schorzeń układu odde-
chowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego i sercowo – naczyniowego). Po-
siada szerokie zaplecze diagnostyczne (laboratorium analityczne, pracownie RTG, TK, 
USG, ECHO, EKG, EEG, endoskopową) i wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt nie-
zbędny do zapewnienia najwyższej jakości opieki (m.in. nebulizatory, kardiomonito-
ry, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, zestaw do analgezji wziewnej podtlenkiem 
azotu). Dysponuje ponadto możliwością specjalistycznych konsultacji: laryngologicz-
nej, okulistycznej, ginekologicznej, psychologicznej oraz chirurga dziecięcego.  
Z każdym hospitalizowanym dzieckiem może przebywać na stałe opiekun. 

Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu  

Kierownik lek. med. Janusz Jaskowicz 

Dyżurka lekarska: 95 742 83 15 

Dyżurka pielęgniarska:95 742 83 17 

Sekretarka Medyczna: 95 742 83 16 

Kadrę lekarską stanowią lekarze specjaliści oraz będący w trakcie specjalizacji 

 
Oddział ma akredytację do szkolenia specjalistów w dziedzinie Ortopedii i Trau-

matologii Narządu Ruchu. 
Oddział realizuje pełen zakres procedur urazowo – ortopedycznych dorosłych, 

bez zabiegów operacyjnych na kręgosłupie. Specjalizujemy się i wykonujemy: 

 operacje endoprotez stawów (biodrowych, kolanowych, innych), 

 operacje rewizyjne endoprotez stawów w przypadkach ich obluzowań,  

 operacje artroskopowe stawów kolanowych (szycie łąkotek, rekonstrukcje więza-
deł krzyżowych i uszkodzeń chrząstki stawowej), 

 operacje artroskopowe stawów barkowych (rekonstrukcja stożka rotatorów, 

inne) 

 operacje korekcyjne deformacji stóp (min. halluxy), 

 operacje korekcyjne z zakresu chirurgii ręki, 

 leczenie operacyjne i zachowawcze urazów narządu ruchu według standardów AO 

 inne operacje korekcyjno-naprawcze 
Pacjenci po leczeniu operacyjnym są zaopatrywani w niezbędny sprzęt rehabili-

tacyjno–ortopedyczny (ortezy) i mogą kontynuować rehabilitację pooperacyjną  
w Oddziale Rehabilitacji naszego Szpitala. 

Współpracujemy z Katedrą i Kliniką Ortopedii, Onkologii i Traumatologii Narządu 
Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, organizujemy szkole-
nia-warsztaty z zakresu ortopedii. 

Położniczo-Ginekologiczny-Rooming–In 

Kierownik lek. med. Andrzej Ostrowski 

Z-ca kierownika ds. położnictwa i ginekologii lek. med. Sławomir Bartkowiak 

Kierownik oddziału neonatologii lek. med. Barbara Marszalska 

Oddział wyróżniony tytułem WHO/UNICEF „SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU” oraz 
III nagrodą przyznaną głosami kobiet, które wzięły udział w akcji „Rodzić po ludzku 
2006”. Strukturę oddziału tworzą pododdziały: ginekologii , położnictwa, patologii 
ciąży i blok porodowy. 

 
Całą dobę nad bezpieczeństwem pacjentek czuwa zespół profesjonalnie przygoto-

wanej kadry medycznej ginekologów, neonatologa, pediatrów, położnych i pielęgnia-
rek. Oddział posiada całodobowe zabezpieczenie anestezjologiczne. W zakresie gine-
kologii – wykonywana jest diagnostyka i leczenie schorzeń ginekologicznych. Operacje 
ginekologiczne wykonywane są metodą klasyczną i laparoskopową . Do diagnostyki  
i leczenia operacyjnego wykorzystywana jest nowoczesna aparatura i sprzęt medycz-
ny. 

W zakresie położnictwa – do porodów przyjmujemy bez skierowania pacjentki  
z całego regionu. Dysponujemy nowocześnie zorganizowanym i wyposażonym blo-
kiem porodowym z wysoko kwalifikowaną opieką położniczą i noworodkową . Poród 
prowadzony jest przez położną przy pełnej współpracy z lekarzem położnikiem  
i pediatrą. Kobieta ma możliwość wyboru pozycji do rodzenia. Sale porodowe – jed-
noosobowe, z salą przedporodową. Sala przedporodowa stwarza możliwości łago-
dzenia dolegliwości porodowych. Klimatyzacja, natrysk, drabinki, materace, piłki, 
worek sako, kominek do aromatoterapii, radio z odtwarzaczem CD, aparat do znie-
czuleń TENS, masażer oraz możliwość swobodnego poruszania się w obrębie bloku 
porodowego – tworzą szczególną atmosferę związaną z narodzinami. 

Do dyspozycji Pań rodzących, które przeszły odpowiednie badania, jest także 
wanna służąca do łagodzenia dolegliwości bólowych przez immersję wodną. 

Oferujemy „gaz rozweselający” Entonox jako szybko działający, nieinwazyjny 
środek łagodzący ból i lęk zarówno w czasie porodu jak i w trakcie drobnych zabie-
gów położniczych i ginekologicznych. 

 
Pierwszy okres po narodzinach to pełna opieka zespołu lekarzy i położnych nad 

prawidłowym przebiegiem połogu oraz okresem adaptacyjnym noworodka. Dodat-
kowym wsparciem dla rodzących jest możliwość skorzystania z porad psychologa. 

Rehabilitacja Stacjonarna  

Kierownik: lek. med. Janusz Dąbrowski 

Dyżurka pielęgniarska:  95 742 82 84, 504 231 876 

Oddział przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami : 

 narządu ruchu, w tym uszkodzenia urazowe narządu ruchu, 

 kręgosłupa , zwyrodnieniowe , dyskopatie , kręgozmyki 

 stawów obwodowych . 
Tryb przyjęcia: 

 chorzy po zabiegach operacyjnych przyjmowani są na dalszą kontynuacje 
leczenia w ramach skierowań z oddziału w którym byli operowani, lub lecze-
ni, 

 chorzy z ostrymi zespołami bólowymi kierowani przez lekarzy poradni specjali-
stycznych (neurologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna i rehabilitacyjna ) 

 leczenie planowe – pacjenci z poradni specjalistycznych (neurologiczna, 
ortopedyczna, reumatologiczna i rehabilitacyjna) przyjmowani są w miarę 
wolnych miejsc. 

Warunki przyjęcia: zachowany kontakt logiczny z pacjentem, wyrównany układ 
krążeniowo–oddechowy.  

Program rehabilitacji pacjentów realizowany jest przy wykorzystaniu następują-
cych technik : 

 kinezyterapii (ćwiczenia indywidualne i zespołowe w sali gimnastycznej), 

 fizykoterapii, 

 masażu ręcznego i pneumatycznego, 

 hydroterapii. 

Rehabilitacja Dzienna  

Kierownik: specjalista fizjoterapii mgr Daria Lizoń, Tel.: 95 742 82 84 

Oddział przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami układu narządu ruchu któ-
rych stan zdrowia nie pozwala na udział w fizjoterapii ambulatoryjnej, ale zarazem 
nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. 

Czas trwania rehabilitacji to od 15 do 30 dni zabiegowych, ze średnio 5 zabiegami 
dziennie. 

Przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy 
specjalistów lub w przypadku chorób przewlekłych przez lekarza POZ 

Anestezjologia i Intensywna Terapia 

Dyżurka lekarska: 95 742 82 42,  

Dyżurka pielęgniarska: 95 742 82 68 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – to wysoko specjalistyczny oddział 
w skład, którego wchodzi pięć łóżek intensywnej terapii. Wyposażony w najnowo-
cześniejszą aparaturę medyczną spełniającą wszystkie obowiązujące standardy kra-
jowe. 

Zatrudniony zespół lekarzy i i pielęgniarek – umożliwia leczenie pacjentów w 
stanach bezpośredniego zagrożenia życia – w przypadku urazów wielonarządowych, 
stanów po reanimacji, chorych z niewydolnością krążenia czy stanów pooperacyj-
nych. W okresie pooperacyjnym prowadzona jest opieka lekarska i pielęgniarska 
zapewniająca leczenie bólu pooperacyjnego. 

Wyposażenie oddziału daje pełne możliwości stałego monitorowania czynności 
życiowych, prowadzenia leczenia jak i wykonywania badań diagnostycznych . 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter oddziału. zespół pracowników współpra-
cuje z wszystkimi oddziałami Szpitala, udziela pomocy w stanach zagrożenia życia, 
wykonuje znieczulenia do wszystkich zabiegów i operacji wykonywanych w Szpitalu. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

SOR – to jednostka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), 
która świadczy całodobową pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia zdro-
wotnego. Do PRM należą także Zespoły Ratownictwa Medycznego (specjalistyczny  
i podstawowy) oraz Zespoły Transportu Medycznego i Sanitarnego. 

W kompetencji oddziału pozostaje wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta oraz 
leczenie niezbędne dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które nagle zachorowały 
uległy zatruciu lub urazowi i zostały przywiezione przez zespół ratownictwa medycz-
nego, bądź zgłosiły się same po pomoc. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie wykonuje usług diagnostyczno-obser-
wacyjnych dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej .Jednostki te są zobowiąza-
ne – w ramach kompetencji lekarza POZ do wykonywania badań diagnostycznych 
samodzielnie. 

Pracownie diagnostyczne: 

 Tomografia Komputerowa tel. 95 742 83 13 

rejestracja i odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-14:00 

 Pracownia USG 
rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-14:00 
tel.: 95 742 82 44 lub 690 623 173 

 Pracownia EKG 
rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00, tel.: 95 742 82 87 

 Zakład Rentgenodiagnostyki  
czynny codziennie w godz. 08:00–19:00, rejestracja ze skierowaniem na miejscu 

 Fizjoterapia rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–14:00 
tel.: 95 742 82 78 
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Żłobek rośnie  
jak na drożdżach  

Sąsiadujący z przedszkolem 
Bajkowa Kraina nowy żłobek 
będzie drugim domem dla 48 
maluszków z naszego miasta. 
Placówka powstaje dzięki 
dwóm dotacjom, które gmina 
dostała z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego.  

Żłobek powstaje w ekspre-
sowym tempie. Kamień wę-
gielny wmurowano w jego 
fundamenty 20 lipca i ciągu 
zaledwie kilku tygodni pra-
cownicy firmy Nor Bud z Bole-
wic wybudowali okazały pawi-
lon.  Obecnie trwają w nim 
prace wykończeniowe.  

– W środku trwa montowa-

nie instalacji elektrycznej, 

grzewczej i nawiewnej. Kładzio-

ne są tynki, montowana jest 

stolarka okienna. Robimy 

wszystko, żeby w pierwszy pra-

cujący dzień przyszłego roku, 

czyli 4 stycznia, przywitać w nim 

dzieci i ich rodziców – zapowia-
da burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz. 

Budynek powstaje na 
gminnej działce przy przed-
szkolu Bajkowa Kraina, od stro-
ny ul. Zamoyskiego. Będzie 
wizytówką międzyrzeckiej 
oświaty. Wszystkie pomiesz-
czenia przystosowane są dla 
osób niepełnosprawnych, Ma-
luszki będą korzystać z nowo-
czesnej stołówki oraz jasnych, 
przestronnych i odpowiednio 
wyposażonych pomieszczeń 
do zabaw i wypoczynku. Ca-
łość uzupełniają pomieszcze-
nia socjalne i kuchnia.  

Burmistrz zwraca uwagę na 
fakt, że po otwarciu żłobka 
mamy maluszków będą mogły 
podjąć pracę i realizować swo-
je zawodowe ambicje. – Inwe-
stycja przełoży się na nowe 
miejsca pracy. Zatrudnimy w 
niej wychowawców i personel 
pomocniczy – dodaje. 

Dyrektor Gminnego Zespo-
łu Oświaty Izabella Korejwo 
informuje, że w listopadzie 
ogłoszone zostaną nabory 
dotyczące dzieci i osób zainte-
resowanych pracą w żłobku.  

Władze miasta zapłacą 
wykonawcy 2 miliony 964 
tysiące złotych. Finansowy 
wkład gminy będzie jednak 
dużo mniejszy. Jak to możli-
we? Władze otrzymały na ten 
cel dwie dotacje. – W sierpniu 

ubiegłego roku Zarząd Woje-

wództwa Lubuskiego przyznał 

gminie 787 tys. zł na utworzenie 

i prowadzenie tej placówki, a w 

tym roku Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej doło-

żyło do budowy 1 mln. 584 tys. 

zł z programu Maluch Plus – 
wylicza. 

Żłobek jest jedną z wielu 
inwestycji oświatowych w 
gminie Międzyrzecz. Przypo-
minamy, że przed dwoma laty 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
otwarto nowoczesne przed-
szkole dla 120 dzieci. Kierow-
niczka Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego w międzyrzeckim 
magistracie Katarzyna Szad-
kowska zaznacza, że w br. w 
naszej gminie ukończono lub 
rozpoczęto wiele innych inwe-
stycji. Korzystają z nich także 
mieszkańcy sołectw. Przed 
kilkoma tygodniami  w Kuźni-
ku oddano do użytku plac 
zabaw, a w Muzeum Fortyfika-
cji i Nietoperzy w Pniewie roz-
poczęła się budowa nowego 
pawilonu wystawienniczego.  

– Mimo epidemii koronawi-

rusa  i związanymi z nią pertur-

bacjami finansowany, nie zwal-

niamy tempa i  realizujemy 

wszystkie najważniejsze zada-

nia inwestycyjne – zaznacza R. 
Lorenz. – Przymierzamy się do 

kolejnych. Między innymi do 

budowy ulicy Długiej.  

Będzie zielono  
i smacznie,  

a do tego zdrowo  
i kolorowo 

W kilku miejscach naszego 
miasta powstały rabaty z zioła-
mi oraz zasadzono drzewa 
owocowe. 

W ramach dobiegającego 
już końca programu rewitaliza-
cji zieleni i miejsc rekreacji w 
11 miejscach naszego miasta 
zasadzono około 40 tys. krze-
wów i drzew. Powstały też 
dwie ścieżki – na łące kolejo-
wej oraz między tzw. białym 
mostem i Winnicą - oraz ele-
menty małej infrastruktury, 
ławeczki, zegar słoneczny, 
pergole, nowe lampy i budki 
lęgowe dla ptaków, a także 
plac do minigolfa i tor prze-
szkodowy, które powstają przy 
ul. Zachodniej.  

Jedną z odsłon metamorfo-
zy miasta są łąki kwietne, 
utworzone przy ul. Malczew-
skiego oraz na tzw. łące kolejo-
wej. Utworzono na nich rabaty 
z ziołami, które mają lecznicze 
właściwości, a niektóre są zna-

nymi i cenionymi przez kucha-
rzy przyprawami. Kolejnym 
akcentem zielonej rewolucji są 
zasadzone w kilku miejscach – 
m.in. przy ul. Chrobrego – śli-
wy i jabłonie, które już za kilka 
lat powinny doczekać zdro-
wych i smacznych owoców. 

Burmistrz Remigiusz Lo-
renz zaznacza, że celem pro-
gramu jest poprawa jakości 
życia mieszkańców. - Będzie nie 

tylko zielono i kolorowo, ale 

także smacznie i zdrowo – za-
znacza burmistrz. 

Program powoli dobiega 
już końca, ale na jego efekty 
będziemy musieli poczekać do 
wiosny przyszłego roku, kiedy 
miasto zazieleni się i zakwitnie. 
Burmistrz podkreśla, że to naj-
większa tegoroczna inwestycja 
w naszej gminie. Jej łączny 
koszt wyniesie 10,2 mln zł, 
przy czym aż 4,6 mln zł  to do-
tacja z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 

Ławeczka 
Pamiętacie Alfa Kowalskie-

go? Będziecie mogli zrobić 
sobie zdjęcie na ławeczce przy 
jego rzeźbie! 

Ławeczka z rzeźbą Alfa 
Kowalskiego ustawiona zosta-
nie na skwerze koło ratusza. – 
Będzie kolejną odsłoną progra-

mu rewitalizacji zieleni i miejsc 

rekreacji w Międzyrzeczu – za-
powiada burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 

Autorem rzeźby jest znany 
gorzowski artysta Michał Baj-
sarowicz. Jego dzieło jest już 
gotowe i czeka na zakończenie 
prac na skwerze koło siedziby 
władz miejskich. Rzeźba wyko-

nana została z brązu, a ławecz-
ka z granitu.  

 
Alf Kowalski jest jednym z 

najbardziej znanych mieszkań-
ców w powojennej historii 
Międzyrzecza. Był założycie-
lem i pierwszym kustoszem 
muzeum. Zawodową karierę 
zaczynał w referacie kultury w 
starostwie. Dzięki jego zaanga-
żowaniu i determinacji, mu-
zeum jest znane z największej 
w kraju kolekcji portretów 
trumiennych oraz tablic her-
bowych i inskrypcyjnych zwią-
zanych z sarmackimi obyczaja-
mi pogrzebowymi.  

Z zamiłowania muzealnik 
był malarzem, na jego zapro-
szenie w naszym mieście go-
ścili wybitni przedstawiciele 
świata kultury. Zmarł w 1993 r., 
został pochowany w Piasecz-
nie koło Warszawy.  

– Trudno przecenić zasługi 

Alfa Kowalskiego dla Między-

rzecza, dlatego postanowiliśmy 

upamiętnić jego postać.  

 

Na ławeczce przy jego rzeź-

bie starsi mieszkańcy będą 

mogli powspominać twórcę 

naszego muzeum, a młodsi 

być może zainteresują się jego 

dokonaniami i odkryją jakże 

ciekawą kartę z historii nasze-

go miasta – komentuje  
R. Lorenz. 
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Wkrótce  
zagramy w golfa 

Nie uwierzycie! Przy boisku Orlik powstaje pole do 
minigolfa! To jednak nie koniec niespodzianek… 

Pole do mini-golfa powstaje na łące koło plenero-
wej siłowni i boiska Orlik między ulicami Pięciu Świę-
tych Braci Międzyrzeckich i Komisji Edukacji Narodo-
wej. – Powstanie tam dziewięć stanowisk do gry w mini-

golfa – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.  
Inwestycja ma się zakończyć do 30 października 

br. Realizowana jest przez miasto w ramach progra-
mu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji. – Z pola będą 

mogły korzystać całe rodziny. To świetna, rodzinna za-

bawa. Już dziś zapraszam mieszkańców – mówi bur-
mistrz.  

Zieloną metamorfozę przechodzą też tereny mię-
dzy obwodnicą i ul. Pięciu Pierwszych Braci Między-
rzeckich. Między zasadzonymi wcześniej drzewami 
wytyczono alejki spacerowe, na rowie powstaje też 
drewniany mostek. 

Powstanie skatepark 
Jeździcie na deskorolkach, lub wyczynowych ro-

werach BMX? Mamy dla Was świetną wiadomość. 
Władze gminy planują budowę skateparku!   

Planowany przez władze skatepark ma powstać 
koło parkingu przy ul. Pięciu Świętych Braci Między-
rzeckich. Jego lokalizacja nie jest dziełem przypadku. 
Władze gminy utwardzają tam plac, na którym pod-
czas Dni Międzyrzecza, lub innych plenerowych im-
prez, ustawiana będzie scena dla artystów.  

– Na placu zamontujemy urządzenia treningowe dla 

osób, które uprawiają wyczynowo jazdę na deskorol-

kach, rolkach, czy rowerach BMX. Rampy i inne urządze-

nia będą demontowane przed ustawieniem sceny, a po 

Dniach Międzyrzecza wrócą na swoje miejsce – zapo-
wiada burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Plac zostanie utwardzony jeszcze w tym roku. – 
Wtedy wystąpię do rady miejskiej o zabezpieczenie pie-

niędzy na realizację tej inwestycji – zapowiada samo-
rządowiec.  

Burmistrz zaznacza, że pierwsza petycja w sprawie 
budowy skateparku trafiła do ratusza kilkanaście lat 
temu. W poprzedniej kadencji władze miasta wyzna-
czyły miejsce na plac. – Zrobiliśmy to jeszcze przed 

wdrożeniem programu rewitalizacji zieleni. Chodziło o 

to, żeby skatepark nie kolidował z tym projektem – do-
daje R. Lorenz. 

Jak wyglądał Międzyrzecz w XVIII w.? Makietę 
dawnego miasta zobaczymy… na skwerze przy 
ratuszu! Tamże ustawiony zostanie kamień z 
planem miasta z 1780 r. 

 
Kamień z kopią archiwalnego planu miasta 

będzie kolejną odsłoną dobiegającego już końca 
programu rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji. – 
Będzie też lekcją historii naszego miasta – zazna-
cza burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz. 

Na głazie zamontowano makietę dawnego 
Międzyrzecza. To metalowa wersja planu, spo-
rządzonego w 1780 r. przez królewskiego inży-
niera Harnisza. Jego kopia znajduje się w mu-
zeum. W znajdującej się na dole metryczce od-
notowano, że to "mappa wymierzenia Miasta y 
Przedmieśćia Miedzyrzecza w Wielkiey Polski".  

 
– Mapa jest pokłosiem Sejmu Czteroletniego, 

podczas którego posłowie zdecydowali o opraco-

waniu planów wszystkich miast królewskich – 
zaznacza znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej 
Ryszard Patorski. 

 
Makieta wykonana została w skali 1:10.000. 

Umieszczono też miniatury najważniejszych 
obiektów w mieście. M.in. kościoły pw. Św. Jana 
Chrzciciela i Św. Wojciecha. Obie świątynie wy-
glądają jednak inaczej niż obecnie. Dlaczego? 

Obecny kościół pw. Św. Wojcie-
cha wybudowano w 1834 r., 
natomiast wieżę zdobiącą ko-
ściół pw. Św. Jana dobudowa-
no dopiero w 1835 r. 
 
– Mieszkańcy będą mogli zoba-

czyć, jak te świątynie i inne bu-

dowle wyglądały pod koniec 

osiemnastego wieku – zaznacza 
Katarzyna Szadkowska, która 
kieruje Wydziałem Rozwoju 
Gospodarczego w międzyrzec-
kim ratuszu.  

Odkryty na plantach zabytkowy piec jest kolejnym 
świadectwem jakże bogatej historii naszego miasta. 
Archeolodzy zabezpieczyli znalezisko, które po spo-
rządzeniu dokumentacji zostanie zasypane. – Może 

nasi następcy odkryją je za kolejne kilkaset lat – mówi 
archeolog Hubert Augustyniak. 

Piec z przełomu XVI i XVII w. odkryto  podczas 
prac na skwerze między ul. Kazimierza Wielkiego i 
rynkiem. Zabytek zabezpieczyli archeolodzy z Mu-
zeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w 
Świdnicy.   

– To tak zwany piec garnkowy z przełomu XVI i XVII 

wieku. Podobny odkryto kilkanaście lat temu podczas 

badań przy ul. Chłodnej. Takie piece występowały w 

domach bogatych mieszczan. Koło nich zazwyczaj znaj-

dowały się posłania  domowników - zaznacza pocho-
dzący z naszego miasta dyrektor świdnickiego mu-
zeum Robert Michalak, który kieruje badaniami nau-
kowymi na plantach  – Duża część kafli znajduje się w 

dobrym stanie. Pozostałe uda się zrekonstruować.  
Badania na plantach prowadzą też Hubert Augu-

styniak i Monika Kaczmarek ze świdnickiego. mu-
zeum. W poniedziałek rano zastaliśmy ich w płytkim 
wykopie, kiedy oczyszczali fundamenty pieca. Ten 
etap badań dobiega już końca. Po sporządzeniu do-
kumentacji zabytek zostanie zasypany. Podobnie jak 
kilkusetletnia studnia, którą w A. Michalak odkrył w 
2014 r. na głównym skrzyżowaniu podczas remontu 
ówczesnej ulicy Waszkiewicza (obecnie to ul. Kazi-
mierza Wielkiego). 

Wcześniej A. Michalak nadzorował remonty ulic w 
centrum miasta i odkrył przy tym wiele ciekawych 
artefaktów. Np. na Młyńskiej natrafił na tajemniczy 

Ten piec ma  
ponad 400 lat! 

tunel, który okazał się piwnicą. Lista jego odkryć jest 
znacznie dłuższa. Znajduje się na niej średniowieczny 
tasak bojowy oraz drewniane belki, którymi  przed 
wiekami utwardzono obecną ulicę Wesołą.  

Badania na skwerze będą kontynuowane.  Wcze-
śnie natrafiono tam na fundamenty budynków. Przy-
pominamy, że do 1945 r. ten kwartał miasta był zabu-
dowany kamienicami. Niestety, część z nich została 
zniszczona po zajęciu miasta przez Rosjan na przeło-
mie stycznia i lutego 1945 r. Później zostały rozebra-
ne, a cegły wysłano na odbudowę Warszawy. - W tym 

kwartale mieszkali najbogatsi mieszczanie – zaznacza 
A. Michalak. 

Na zabytkowy piec natrafiono podczas prac prowa-
dzonych na plantach w centrum miasta (to jedna z 
odsłon programu rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji, 
o którym wiele razy informowaliśmy na stronach inter-
netowych i w lokalnych mediach – przypomina Urząd 
Miejski). Po zakończeniu prac ustawiona tam zostanie  
rzeźba twórcy naszego muzeum Alfa Kowalskiego 
oraz okolicznościowy kamień z makietą miasta, spo-
rządzoną na podstawie planu Międzyrzecza, sporzą-
dzonego w 1780 r. przez inżyniera Harnisza.   


