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XX Maraton Sztafet 
Odbył się 26 lipca, tradycyjnie na Ośrodku Wypoczynkowym 

„Głębokie”. Do rywalizacji zgłosiły się 26 zespołów w kategoriach: 4+1, 
4+50. 250+ i 1+4. Znawcy tych zmagań doskonale wiedzą o co w tych 
oznaczeniach chodzi. Zanim zawodnicy wystartowali na dystansie 
42,195 m. (musieli pokonać 35 okrążeń). – wszystkich serdecznie przywi-
tał Grzegorz Rydzanicz – dyrektor MOSiW. Podobnie zachowała się 

Agnieszka Śnieg – wicebur-
mistrz miasta, która dodała 
jeszcze życzenia sportowej 
rywalizacji.  

Na początku jednak była 
chwila refleksji. Kpt Joanna 
Mazur z 17 WBZ w Międzyrze-
czu odczytała krótkie wspo-
mnienie o sierż. Pawle Po-
świacie, żołnierza, który był 
sportowcem-biegaczem i po-
legł na misji w Afganistanie. 

Start odbył się po wystrzale 
z pistoletu startowego. Tym 
razem udanym, bowiem jakoś 
dziwnym trafem w ostatnich 
dwóch biegach naboje okazały 
się niewypałami. Czar został 
zdjęty przez Andrzeja Chmie-
lewskiego, honorowego star-
tera. 

Od początku ostre tempo 
nadał zespół  17 WBZ – 1, który 
nie dał szans rywalom, dublu-
jąc nawet jedną z drużyn. Pro-
wadzący spiker Kamil Żeber-
ski, bez przerwy informował o 
aktualnej sytuacji na trasie i 
podawał wyniki wyświetlane 
na elektronicznej tablicy. Stra-
żacy z OSP Międzyrzecz-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe  
i koperty ze znaczkami:  

polskie, rosyjskie  
i niemieckie. 

Tel. 609 110 831 

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek  

i roczników 
Gotówka i formalności  

od ręki 
tel. 791 545 424 

ODSZKODOWANIA 

TEL. 783743841 

PRACA opieka w Niemczech, 

WYSOKIE zarobki – do 

1650€, tel. 68 422 8111  

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 

Ocieplanie budynków,  
tel. 881 507 760 

Słońce prażyło niemiłosiernie. 
Zaokienny termometr stukał w 
okno błagając o zimne piwo… 
Temperatura przegrzała niektó-
rym w głowach, choć w przypad-
ku prezenterów TVPinfo. raczej w 
pustych łbach. Napadnięto na 
polską europosłankę. Zemsta na 
naszą nieustępliwość w parlamen-
cie UE, itp., itd. Te bzdury powiela-
no w rządowych mediach do 
wieczora. Nazajutrz się okazało, 
że nie napadnięto na nią (nosa 
nawet nie wychyliła z hotelu, 
gdzie mieszka bo tam mówią po 
polsku, bo ona ani w ząb nie zna 
innego języka). Draka była z kie-
rowcą taksówki, którą zamówiła, 
poszarpali się z nim tutejsi, bo 
tenże spowodował uliczną 
stłuczkę. To podała tamtejsza 
prokuratura. Europosłanka tego 
nie zdementowała. 

Ministrowie i zastępcy mieli 
oddać nasze, bo z podatków, 
pieniądze dla Caritasu czyli  na-
grody, które im jak i sobie 
(ewenement) przyznała ta noszą-
ca broszki i stale przegrywająca w 
głosowaniach. Taka była decyzja 
szeregowego posła od Srebrnych 
Wież. Dostali po ok. 65 tys. zł. 
Caritas poinformowała o przela-
niu na jej konto ok. 650 tys. zł. 
Zwrócić miało ok. 30 osób. Zwró-
ciła 1/3 reszta miało to w… Pa-
miętacie Szanowni Czytelnicy jak 
to nagłaśniano. I co? i Wielkie…! 
Zakłamana Dobra Zmiana.  

Upałem chyba należy tłuma-
czyć kłamstwa najwyższych 
przedstawicieli władzy i ich wier-
nych pretorian (plotą androny w 

mediach na lewo i prawo, wstydu 
nie mając). Marszałek jest w po-
rządku rodzina sama nie latała 
samolotem jemu podstawionym - 
takie oświadczenia wydała Kan-
celaria Sejmu RP i  mleko się roz-
lało, bo jednak latała. Żona. Sa-
ma. Włos z głowy nie spadnie 
kłamcom. A swoją drogą to ów 
Marszałek ubrał Straż Marszał-
kowską w mundury niczym z 
operetki, zafundował szable i 
bawi się nimi niczym żołnierzyka-
mi (salutują mu szablami podczas 
rannych powitań – Bizancjum za 
nasze pieniądze kuźwa mać!) 
Nawet Przemyśl wstydzi się tego 
ogrodnika z wykształcenia. Upał 
spowodował wiele szkód, nie 
tylko w przyrodzie. Ostatecznie 
Marszałek podał się do dymisji, 
ale twardo stwierdził, ze prawa 
nie złamał.  

Niebawem wybory. Zapewne 
będą próby kupienia sobie zwo-
lenników kolejnymi  pieniążkami. 
Czy ciemny lud to kupi? Nikt nie 
wie. Czynnik ludzki jest NIE-
OBL:ICZALNY. Czego nie raz, nie 
dwa, doznają samorządowcy. O 
wynikach jak zwykle zadecyduje 
tzw. Wschodnia ściana i PKW, 
która w całości jest prorządowa, 
choć Sejm RP nocą uchwalił ko-
misję wyższą od PKW, która zade-
cyduje o legalizacji wyborów. 
Kolejny idiotyzm nie zgodny z 
prawem unijnym. Zadłużenie 
wewnętrzne i zewnętrzne dawno 
wielokrotnie przekroczyło te z 
czasów gierkowskich. Ale dociera 
to do mniej niż połowy społe-
czeństwa. A opozycja jest podzie-

lona, z wieloma liderami  i jed-
nym wiecznie uśmiechniętym, 
też nie trafionym, Opozycja jest, 
a jakoby jej nie było. Kwadratura 
koła. 

W mieście przynajmniej w 
lecie było nie najgorzej. Kino na 
leżakach na dziedzińcu zamko-
wym – trafiona sprawa. Wspa-
niałe biegi w maratonie sztafet, 
choć nie zawsze w parze ze zdro-
wym rozsądkiem. Forsowanie się 
na siłę skutkowało fachową in-
terwencją służb medycznych. Na 
trasie nie ma karetki, o ratunku 
decyduje szybkość, łączność w 
przekazie informacji. Do tematu 
zapewne powrócę.  

Wspaniałe święto 17 WBZ, w 
centrum miasta było nieco lub 
więcej utrudnień ale warto było 
to zobaczyć. I widać, że  Między-
rzecz silnie jest z wojskiem zwią-
zany. Rokitno też, ale z innym 
rodzajem świąt służb munduro-
wych.  

Mamy kurtynę wodną obok 
ratusza, początkowo zdewasto-
waną przez idiotów. Może moni-
toring coś pomoże. Miasto pozy-

Czas wakacji. Czar wakacji. Niby OK, a jednak… 

Stahl–Mont Sp. z o.o. Sp.k. 
zatrudni spawaczy MAG i 

TIG. Praca w Niemczech przy 
granicy (długoterminowa).  

CV na e-mail:  
biuro@stahlmont.eu,  

Tel.: 607 515 155  

skało środki na kolejne inwe-
stycje. To cieszy, choć wiecz-
nych malkontentów nie braku-
je. Sam znam „zawodowego” 
narzekacza na wszystko tylko 
nie na siebie. Ale to ponoć 
nieuleczalna choroba typowa 
dla roszczeniowca. .  

Podoba mi się tymczasowe 
zabezpieczenie nawierzchni 
mostku wiodącego ku mu-
zeum. Zanim saperzy wezmą 
się za pracę, na razie spokojnie 
można przez mostek przejść. 
Czas urlopowy, wakacyjny, 
dobiega kresu. Jesień zapowia-
da się ponoć ciepła i ciekawa. 
Już są zapowiedzi licznych 
atrakcji, w tym moich urodzin. 
Pozdrawiam serdecznie Wagi.  
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Jubiler Szymańscy 

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. 
Alfa Kowalskiego niedawno otrzymało 
kolejną partię monet kolekcjonerskich 
wraz z opisami od Narodowego Banku 
Polskiego. Zbiorami numizmatycznymi 
opiekuje się Łukasz Bednaruk. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Nu-
mizmatycznego.  

Swoistą perełką jest moneta o no-
minale 100 zł, wykonana w formie kuli 

ze srebra o próbie 999, średnica 34 
mm, waga 217,77 g. Wg opisu jest ona 
wykonana  w 100 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.. Wokół 
kuli tej kolekcjonerskiej monety, bie-
gnie nieregularnie ułożona szarfa z 
napisem – JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘ-
ŁA , KIEDY MY ŻYJENY. Na monecie są 
wizerunki 5 monet (awers 5 zł z 1928 r., 
awers 5 zł z 1934 r., awers 2 zł z 1932 r.,  

awers próbnej, 100 zł z 1966 r., rewers 
współczesnej o nominale 1 zł). Na dru-
gim planie są wizerunki stylizowanych 
orłów (z godła i Wojska Polskiego II RP). 
Na monecie umieszczono  symbole 
męstwa – gałązki liście dębowe.  

 
NBP przekazał również inne monety 

kolekcjonerskie: 10 zł (My Polacy dumni 
i wolni 1918-2018), 10 zł, srebrna, pro-
stokątna - Stulecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – Ignacy Jan 
Paderewski (różne awersy i rewersy), 
100 zł, złota – Ignacy Jan Paderewski, 
10 zł, srebrna o 200 zł złota – 100. rocz-
nica wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego (różne awersy i rewersy), Skarby 
Stanisława Augusta – Stefan Batory i 
Henryk Walezy, 5 zł (stop)– Zabytki 
Fromborka, 20 zł (srebro) Polskie Ter-
mopile – Hodów, 10 zł (srebro) 100-
lecie powstania PKO BP, 10 zł (srebro) 
Wielcy polscy ekonomiści – Roman 
Rybarski, 10 zł (srebro) Sejm Ustawo-
dawczy 1919-1922, 10 zł (srebro) 760-
lecie Towarzystwa Strzeleckiego Brac-
two Kurkowe w Krakowie, 10 zł (srebro 
owalna) 125-lecie działalności Teatru 
om. Juliusza Słowackiego w Krakowie,  
10 zł (srebro) i 200 zł (złoto) 100-lecie 
utworzenia Uniwersytetu Poznańskie-

go ((różne awersy i rewersy oraz średni-
ca), 10 zł  (srebro) Wyprawa wileńska, 
10 zł (srebro) i 200 zł (złoto) 100-lecie 
KUL ((różne awersy i rewersy oraz śred-
nica), 10 zł (srebro) i 200 zł (złoto) 200-
lecie Akademii  Sztuk Pięknych im. Ka-
na Matejki w Krakowie (różne awersy i 
rewersy oraz średnica), 10 zł (srebro) i 
200 zł (złoto) 420.rocznica urodzin het-
mana Stefana Czarnieckiego (różne 
awersy i rewersy oraz średnica), 10 zł 
(srebro) 100-lecie powstania Gimna-
zjum i Liceum im. Stefana Batorego w 
Warszawie, 10 zł (srebro) 100.rocznica 
podpisania Dekretu o archiwach pań-
stwowych, dwie srebrne po 10 zł z serii 
Wyklęci przez komunistów żołnierze 
niezłomni oraz bardzo ciekawie wyko-
naną Boratynkę, tymf Jana Kazimierza, 
srebro, nominał 20 zł.  

 
Jest wielce prawdopodobne, że 

monety kolekcjonerskie zostaną zapre-
zentowane na okolicznościowej wysta-
wie. Zainteresowanych odsyłam do  
stron internetowych  

 
www.nbp.pl/monety 

 
L. MALINOWSKI,  

fot. Arch. MZM 

Monety kolekcjonerskie 
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II RODZINNY ROWEROWY RAJD KUPAŁY 

dłuższa chwila przerwy. Można 
było „coś przekąsić”, ugasić 
pragnienie. Jednym zdaniem 
zregenerować siły. Po tej chwi-
li krótkiego relaksu  dalsza 
część trasy wiodła leśnymi 
duktami raz z górki, to znowu 

pod liczne małe wzniesienia. 
Przyjemny cień leśnych drzew 
dawał nieco chłodu i cienia. 
Tak dotarliśmy nad jezioro 
Głębokie. Tutaj czekały na nas 
liczne niespodzianki. Pierwsza 
to oczywiście kocioł pysznej i 

gorącej zupy bunkrowej. Do-
wiedziałem się, że na amato-
rów zupy zaprasza MRU. Tam 
też można ją skosztować. Z 
pysznym chlebem smakowała 
wybornie! Tym smacznym 
akcentem zakończył się oficjal-

W piękny sobotni pora-
nek 20 lipca br. odbył się 
rajd rowerowy. Udział w nim 
wzięło około 30 cyklistów. 
Najmłodszy jadący jeszcze z 
tatą z tyłu na specjalnym 
siodełku miał 1,5 roku. Nato-
miast najmłodszy czynnie 
jadący rowerzysta maił 6,5 
roku. Cieszy fakt, że 60 % 
uczestników rajdu stanowiły 
dzieci i młodzież. 

 
Początek trasy rozpoczynał 

się przed MOSiW. Po wypeł-
nieniu ankiety i pobraniu 
„Kwitu na zupę bunkrową” 
peleton ruszył. Przodownik 
peletonu lub po prostu pilot 
ruszył zaplanowanymi trasami 
przez Święty Wojciech, na-
stępnie polną droga do Woj-
ciechówka. Tutaj chwila na 
wytchnienie i skupienie pele-
tonu, łyk wody i ruszyliśmy 
dalej. Asfaltową drogą do Go-
rzycy i dalej nie uciążliwymi 
polnymi drogami, zapewne ze 
względu na dziatwę.   

Mniej więcej w połowie 
trasy gdzieś nad uroczym zie-
lonym miejscem pełnym pięk-
nych widoków i skrytej nie 
opodal rzeki Obry nastąpiła 

nie II Rodzinny Rowerowy Rajd 
Kupały.  

Przygotowane leżaki i liczne 
atrakcje dla młodszych uczest-
ników rajdu przez organizato-
rów oraz klimat jeziora zachę-
cały do pozostania i cieszenia 
się  piękną aurą i dobrymi hu-
morami. Nie zauważyłem zbyt 
zmęczonej dziatwy, a jeżeli tak 
było zwłaszcza z młodszymi 
uczestnikami to zostało szybko 
zregenerowane.  

Trasa rowerowa nie była 
uciążliwa, zabezpieczona  woj-
skowym zapleczem sanitar-
nym. Urozmaicona z przewod-
nikiem dobrze znającym trasę, 
dobrym humorami  moim 
zdaniem była nad wyraz uda-
na. Udział wzięły całe rowero-
we rodziny, w tym spora część 
młodych cyklistów. Przebieg i 
tempo trasy były dostosowane 
do tego typu rajdu rodzinne-
go. Długość trasy to 18 km 
plus droga z Głębokiego do 
domu.       

 
Z wakacyjnym pozdrowie-

niem 
 

Pasjonat, cyklista  
ZDZISŁAW MUSIAŁ 



Nr 8(64)2019    8 sierpnia 2019 5 

Korzystanie z uroków lata 
Uczestnicy Środowisko-

wego Domu Samopomocy w 
Międzyrzeczu umieją korzy-
stać z uroków lata. Nasi po-
dopieczni ochoczo ruszyli, 
aby zaznać ochłody od upa-
łów nad jeziorem Głębokie, 
18 lipca, 18 osób pod opieką 

3 instruktorów w dwóch gru-
pach samochodem oraz ro-
werami udało na trzecią pla-
żę, tzw. pubrowską, gdzie 
czynnie wypoczywali grając 
w różne gry. Pogoda była 
wspaniała, dla dopełnienia 
przyjemności przygotowali-

śmy sobie kiełbaski na grillu 
i po kilku godzinach wypo-
czynku wszyscy w doskona-
łych humorach wrócili do 
domów. 

Nasza placówka zorgani-
zowała dla swoich podo-
piecznych wyjazd do Gorzo-
wa Wlkp. do Papugarni 
„RIO”. 20 osobowa grupa 
pod  opieką 4 instruktorów 
zwiedziła bardzo ciekawe 
miejsce jakim jest Papugar-
nia. Na krotką chwilę prze-
nieśliśmy się w klimaty tro-
pikalne. Niesamowitym 
przeżyciem było znaleźć się 
nagle w środku gromady 
cudownie upierzonych, ko-
lorowych ptaków, które z 
dziecięcą nachalnością do-
magały się karmy. Siadały na 
rękach, ramionach i głowach 
i wyjadały nasiona z rąk, były 
przy tym delikatne i urocze. 
Bezpośrednie obcowanie z 
egotycznymi stworzeniami 
było wielkim przeżyciem dla 
nas wszystkich. Oczywiście 
wyjazd do Gorzowa Wlkp. 
nie mógłby się obyć bez 
wizyty w McDonaldzie gdzie 
każdy zamówił sobie coś 
smacznego, a następnie w 
doskonałych humorach wró-
ciliśmy autokarem do domu. 

 
JANUSZ GRZĄDKO  

fot. Beata Huzar 
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Dzienny Dom Seniora + w Międzyrzeczu 

Aby wypełnić czas, uczest-
niczki wiele poświęcają swego 
zaangażowania w pracach 
manualnych związanych z 
rękodziełem artystycznym. Za-
jęcia prowadzą doświadczone 
instruktorki. Marlena Bławu-
ciak wprowadza zainteresowa-
ne w  świat decoupage. Praca 
są prowadzone pod kątem 
upiększenia pomieszczeń Do-
mu Seniora, bowiem jest on 
częścią Rodzinnego Domu. 
Rehabilitacją i fizykoterapią 
zajmuje się fizjoterapeuta 

Agnieszka Kędrak, i licznie 
chętni z tego korzystają.  

 
Panie bardziej dojrzałe zaj-

mują się szydełkowaniem, ro-
bieniem na drutach, a kilka z 
wielką pasją gra w gry planszo-
we. Panowie stworzyli własny 
klub dyskusyjny, oglądają 
sport na ekranie wielkiego 
telewizora lub „siedzą w inter-
necie”. Choć są i tacy, którzy 
muzykują na własne potrzeby. 

 
Niedawno w jednej z sal 

zagrzmiało gromkie 100 lat dla 
Antoniny Bodach . Jubilatka 
ukończyła 95 lat i na ten dzień 
została specjalnie przygotowa-
na przez wizażystkę, która rów-
nież ma tutaj zajęcia z uczest-
nikami. 

 
– Proza życia rodzi pomysły i 

my je tutaj wspólnie realizujemy 
– mówi Danuta Rozbicka. - 
Część materiałów do prac ma-

nualnych zakupujemy, ale 

uczestnicy również sami przyno-

szą ze swych zasobów domo-

wych. Coś powstaje z niczego w 

sensie artystycznym. W kulinarnym temacie też 

coś się dzieje. Przynoszenie owoców na kompot 

czy wypiek ciast to już tradycja. Taki system bez 

wątpienia konsoliduje. 

Nad całością wszystkich piecze sprawuje 
Agata Jastrzębska, kierownik Dziennego Do-
mu Seniora + w Międzyrzeczu. 

Tekst i fot. LM  



Nr 8(64)2019    8 sierpnia 2019 7 

Obrzyce postawili na trasie kur-
tynę wodną, którą orzeźwiała 
biegnących, a pomimo wieczo-
ru (bieg rozpoczął się o 17.00) 
temperatura  była wysoka.   

Ostateczne wyniki: 1. 17 
WBZ-1 (2:24:09), 2. Wierzbicki 
Running Projekt (2:30:23), 3. 
Team Kopeć (ubiegłoroczny 
zwycięzca, 2:31:48), 4. MILEX 
TEAM Sulęcin, 5 Wataha Mło-
dych Wilków, 6. Szybcy i Wście-
kli, 7. 17 WBZ-3, 8. HRmax/BBL 
Barlinek, 9. Kolec TEAM – Boys 
& Girls, 10. Rzepin, 11. Kolec 
TEAM Nestorzy, 12. 17 WBZ-2, 
13.Babeczki z Rodzynkiem, 14. 
Wierzbicki Running Project 2, 
15. Dzikie Dziki-2,  16. Kolec 
TEAM Girls & Boy, 17 Cystersi 
Bledzew, 18. Wierzbicki Run-
ning Project 3, 19. Dzikie Dziki 
Gorzów, 20. Elmax, 21. Go-
rzowskie Towarzystwo Miłośni-
ków Biegania, 22. Wierzbicki 
Running Project 4, 23. Małolaty 
z RunPlanet Team Zielona Gó-
ra, 24. Wierzbicki Running Pro-
jekt – Women’s Team, 25 Kolec 
Team i 26. Kolec Team – Girls & 
Boy 2 (3:34:34). 

Nazwy „stajni wyścigo-
wych” biegaczy od kilku lat 
przyprawiają o zawrót głowy. 
Uwaga na zaś, warto aby pod-
czas zgłoszenia akcesu do 
udziału w maratonie czy in-
nych biegach podawano miej-
scowość, z reguły przypisaną 
do klubu lub sponsora. 

Wyniki. Kategoria 250+ 1. 
Kolec TEAM –Nestorzy, 2. Go-
rzowskie Towarzystwo Miłośni-
ków Biegania, 3. Wierzbicki 
Running Projekt 4. 

 Kategoria 1+4 1. 17 WBZ 2, 
2. Babeczki z Rodzynkiem, 3. 
Wierzbicki Running Project 2.  

Kategoria 4+1 1. 17 WBZ 1, 
2. Team Kopeć, 3. MOL:EX TE-
AM. 

 Kategoria 4+50 1. Wierzbic-
ki Running Projekt. 2. Wataha 
Młodych Wilków, 3. Rzepin. 

Puchary i medale (bardzo 
ciekawie wykonane) dla naj-
lepszych wręczali: Agnieszka 
Śnieg, Grzegorz Rydzanicz, 
Andrzej Chmielewski 
(wiceprzewodniczący RM) oraz 
Krzysztof Kochan (sekretarz 
KB „PIAST” i radny RM). 

Puchar redakcji „Przekroju 
Lokalnego” - Dla Najambitniej-
szego zespołu przypadł druży-
nie Kolec TEAN – Girls & Boy 2. 
Wręczył go redaktor prowa-
dzący mutację Powiatu Mię-
dzyrzeckiego – Lech Malinow-
ski.  Było to totalnym zaskocze-
niem dla zespołu ze Zbąszyn-
ka. Ostatnich też trzeba wyróż-
nić za wolę walki.  

Zgodnie z tradycją było 
losowanie nagród od sponso-
rów, wspólne fotografie i za-

(Ciąg dalszy ze strony 1) pewnienia o spotkaniach w 
najbliższym czasie.  W biurze 
zawodów pracowały: Anna 
Lisiecka i Monika Matracka. 
Sędzią głównym zawodów był 

Arkadiusz Żyła. Techniką 

zajmował się Krzysztof Paw-

łowski. Trasę, która z uwagi na 
wczasowiczów, pieszych i 
zmotoryzowanych, była nie-
bezpieczna obstawiali żołnie-
rze z 17 WBZ, strażacy z OSP, 
harcerze i pracownicy MOSiW. 
Mirosław Janz wraz ze swymi 

ratownikami zabezpieczał me-
dycznie imprezę. I jak się oka-
zało zespół ten był potrzebny, 
bowiem wysiłek i temperatura 
dała się odczuć jednej z za-
wodniczek. Wśród kibiców byli 
m.in. radni RM – Grzegorz 

Skrzek i Paweł Czop. Szcze-
gółowe wyniki na  

www.maratonczykpomiar-
czasu.pl   

Więcej zdjęć na  
www.miedzyrzewcz.biz 

LECH MALINOWSKI 
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XVIII LUBUSKI 
WEEKEND  

GITAROWY.  
KONCERT  

EDUKACYJNY 

13 czerwca br. młodzi mu-
zycy ze Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Międzyrzeczu wy-
stąpili z koncertem dla 
uczniów SP w Bukowcu. W 
czwartkowe przedpołudnie  w 
świetlicy wiejskiej rozbrzmie-
wać zaczęły dźwięki saksofo-
nu, skrzypiec, fletu i gitary. 
Uczniowie rozgrywali się 
przed występem.  Jeszcze 
chwila na ustawienie niezbęd-
nych akcesoriów potrzebnych 
podczas występu, poprawki 
fryzur przed lustrem...  

Przed przybyciem słucha-
czy dyrektor szkoły Dorota 
Guzenda-Miłota chwilę słu-
chała wykonawców. Uzgodni-
liśmy drobne szczegóły i ani 
się obejrzeliśmy, a miejsca 
zajęli młodzi słuchacze wraz z 
nauczycielami.  

Dyrektor szkoły jako gospo-
darz spotkania, jak to już jest w 
zwyczaju od kilku lat, z radością 
powitała wszystkich obecnych. 
Dalszą cześć koncertu prowa-
dziłem sam.  Program koncertu 
był urozmaicony instrumental-
nie i muzycznie. Utwory mi-
strzów klasyki, standardy jazzo-
we i współczesnych twórców. 
Utwory na instrument solo, 
duet i z podkładem muzycz-
nym. Nic dziwnego, ze słucha-
cze nagradzali wykonawców 
gromkimi brawami. Miałem 
okazję zaprezentować dwa 
prapremierowe swoje kompo-
zycje, które miały w tytule  sło-
wa wakacje. W środku koncertu 
nastąpił czas na ... reklamę, w 
której zachęcałem uczniów do 
podjęcia trudu nauki gry na 
instrumentach muzycznych w 
szkole muzycznej. Zresztą w tej 
kwestii bardzo pomagali mi 
wykonawcy koncertu: Julia 
Skabardis – skrzypce, Tosia 
Grzesiuk– flet poprzeczny, 
Maja Siwierska – gitara, Filip 
Rzeźnicki i Kacper Majewski – 
saksofony. 

Piękny koncert dobiegł 
końca. Jeszcze wspólne pa-
miątkowe zdjęcie i z nieukry-
waną satysfakcją opuszczali-
śmy gościnne progi pomiesz-
czenia. Od dyrekcji szkoły w 
Bukowcu młodzi muzycy do-
stali słodkie niespodzianki oraz 
nuty, które ufundował Powiat 
Międzyrzecki.   

Przekazałem podziękowa-
nia dla zaprzyjaźnionej szkoły 
podstawowej w Bukowcu na 
ręce jej dyrektorki. Serdeczne 
podziękowania za zdjęcia. 

Organizatorem koncertu 
było Stowarzyszenie Lubuski 
Weekend Gitarowy. Podzięko-
wania za pomoc dla Starostwa 
Powiatowego w Międzyrzeczu. 
Również podziękowanie dla 
Małgorzaty Telegi-Nowa-
kowskiej – dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu. Serdeczne podzięko-
wanie dla Pani Gosi.  

W planach mamy spotka-
nia z muzyką  wykonywana na 
żywo. Pierwsze spotkanie  
pasjonatów miało miejsce 17 
czerwca o godz. 19.30 na plaży 
głównej na Głębokim. Kolejne 
odbywały się w czwartki o 
12.30 na plantach, obok lo-
dziarni „Czysta”. Zapraszamy 
pasjonatów z instrumentami 
muzycznymi. Takie inspirowa-
ne dźwiękami muzyczne lato 
muz wszelakich. 

Podczas wakacji życzę 
pięknych i wspaniałych przy-
gód. Wracajcie zdrowi, szczę-
śliwi i nie zapominajcie o swo-
ich ukochanych instrumen-
tach... Na koncerty z cyklu XVII 
Lubuski Weekend Gitarowy 
2019 zapraszamy w paździer-
niku. Szczegóły już wkrótce   

 
ZDZISŁAW MUSIAŁ 
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Głębokie znów zakwitło słowem poetyckim głoszonym ze 
sceny. Wierni fani osoby ks. dr. Jacka Błażkiewicza nie zawie-
dli, pod parasolami, mimo deszczu, doceniając jego zaangażo-
wanie, aktywność, pracę – oprócz tej duszpasterskiej, na rzecz 
lokalnej kultury. Ksiądz Jacek, podobnie jak w zeszłym roku, i 
przedtem, kiedy Festiwale miały miejsce w urokliwej Kęszycy 
Leśnej, gdzie był przez wiele lat proboszczem, na scenie oso-
biście śpiewał i grał na gitarze. Pamiętamy Jego coroczne mi-
styczne Misteria przed Wielką Nocą, do których pisał literac-
kie scenariusze, wciągając parafian kęszyckich do aktorskiego 
udziału w widowisku. Kęszyczanie pamiętają organizowane 
dla mieszkańców festyny Kęszyckie… 

 
Tytuł tegorocznego Festiwalu: „Daj mi usłyszeć Swą 

pieśń…”. Na początku ks. Jacek razem z proboszczem parafii 
Św. Wojciecha, ks. kan. Pawłem Tokarczykiem razem od-
śpiewali utwór. Blok koncertowo-poetycki przetykany był 
wyrazistymi recytacjami Krystyny Mróz-Ostaszewskiej – 
utwory m.in. ks. Jana Twardowskiego, Szymborskiej. Koncert 
prowadził uczeń ks. Jacka z Liceum Ekonomicznego Woj-
ciech Matulewicz. W przeszłości brał udział w przeglądach 
piosenki młodzieżowej, również zaśpiewał kilka utworów. 

 
Do udziału w Festiwalu ks. Jacek zaprosił 10. letnią Kalinę 

Tomysek, często śpiewającą na lokalnych imprezach miejskich 
trudne wokalnie utwory. Mocne głosy towarzyszyły nam przez 
cały koncert. Marcin Gąbka ps. „Baltazar”, piszący własne 
oryginalne teksty – parafrazy znanych tematów z literatury, i 
muzykę do nich, i akompaniujący mu na instrumentach klawi-
szowych Marcin Gąbka, udany duet muzyczny, wystąpił w 
kilku wejściach. Tematem utworów była egzystencjalna obec-

ność istnienia, gdzie świat jest okruszkiem kosmosu… Jak też 
bajka o smoku, który opowiada o sobie, o tym, jak zawojował 
świat (pałac), ale usnął na zatrutym złupionym przez niego 
złotem łożu, ponieważ miał się za nieśmiertelnego. Tolkie-
nowski świat małego dzielnego hobbita Froda, który pyta o 
sens poświęceń dla ocalenia społeczności, pochłonięty przez 

nieistnienie w krainie Mordor… Wieża Babel, w której po-
mieszano języki, i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella, i następna 
rewolucja w gospodarstwie ludzko-zwierzęcym… Nieśmier-
telne młode wilczki J. Kaczmarskiego rozdarte na strzępy 
przez sforę psów gończych, trawestacja autora. 

 
Stałym elementem Głębokiego wspólnego przyjacielskiego 

muzykowania jest „Ekipa i ks. Jacek”, w skład której wchodzi, 
obok księdza Jacka, Czesław Nowakowski (nauczyciel klasy 
saksofonu w PSM w Międzyrzeczu) i Wojciech Trochim-
czuk, orkiestrant, tutaj grający na kahonie. Chwila – jest jak 
garstka puchu… refleksyjne piosenki o życiu i radości czynie-
nia dobra codziennego, piosenka harcerska – zawsze, poprzez 
swój etos wędrówki, obecność w niej przyrody, nieba z gwiaz-
dami wędrującymi, szumu potoku leśnego czy serenady 
świerszczy – aktualna… Trawestując ks. Twardowskiego – 
cieszmy się mówić (i śpiewać) wiersze… Bo kochamy stale za 
późno. By umieć żyć bez znieczulenia…  

 

Carpe diem… Czerwone róże zostały wręczone przez na-
szych wykonawców kobietom ich życia: ks. Jacek – róża dla 
swojej Mamy, Wojciech Matulewicz – dla Darii, swojej 
dziewczyny. Swój recital na Festiwalu Poezji Śpiewanej miał 
Zespół „Żar miłości”, który przyjechał z Żar, śpiewający pio-
senki religijne. 
 

https://iwona-wroblak.blogspot.com/2019/07/strofy-
poezji-nad-jeziorem-gebokie.html 

IWONA  
WRÓBLAK 

Strofy poezji  

nad Jeziorem Głębokie 

Plon przyniosą, plon… 
Mieszkańcy Kalska będą gospodarzami gminnych dożynek. Rolnicy i ich goście będą 

świętować zakończenie zbiorów 7 września w Kalsku. 
 
Znamy już program gminnych dożynek, które odbędą 7 września na placu w Kalsku. 

Uroczystość rozpocznie msza święta w intencji rolników, która odprawiona zostanie o 
godz. 15.00 w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Podczas nabożeństwa poświęcone 
zostaną wieńce dożynkowe i chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. Po jego zakończe-
niu rolnicy i ich goście przejdą korowodem na plac, gdzie o godz. 16.30 rozpocznie się 
dożynkowy ceremoniał.  

 
Artystycznym akordem imprezy będą występy zespołów Pod Gruszą, Gold, Trans, Echo 

z Międzyrzecza, Echo ze Skwierzyny, Nietoperzanie, Kęszyczanki, Ale Babki oraz Artystycz-
nych Form Ruchu, Międzyrzeckiego Chóru kameralnego i Chóru Piccolo.  

 
Gry i zabawy dla dzieci prowadzić będą animatorzy z Dworca Tworca. W programie 

także turniej strzelecki o puchar burmistrza Remigiusza Lorenza oraz konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. 

 
Mieszkańców zaprasza burmistrz Remigiusz Lorenz i sołectwo Kalsko.  
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Byłem w Kenii  
i Tanzanii (4) 

16-18 kwietnia 2019, Kakamega 
(Kenia), serce Afryki. Pięknie wstaje tu 
poranek. Feeria barw odmienia hory-
zont powoli i dostojnie. Niebo przemie-
nia sie z ciemnego fioletu przechodząc 
w pomarańcz i kończąc na ciepłym 
żółtym, po którym zza gór wręcz wy-
biega pędem słońce. Z piętnastu 
chłodnych stopni w kilka chwil robi się 
prawie trzydzieści. Bajka. 

Jak już wcześniej pisałem, w ponie-
działek zaczęła się konferencja mło-
dzieżowa. Plan na kolejne dni jest iden-
tyczny ale Bóg nie pozwala nam się 
nudzić ani wpaść w rutynę. Zaczynamy 
o dziewiątej rano nabożeństwem wraz 
z kazaniem pastora Kołodziejskiego. Po 
tym modlitwa o młodzież. W przerwie 
pierwszego dnia, pomiędzy kazaniami 
oglądamy teren, na którym będzie wy-
budowany nowy kościół oraz dom mi-
syjny. Tuż obok działa szkoła biblijna 
oraz sierociniec. Przyznaję, że rozmiar 
działających i planowanych inwestycji 
robi wrażenie. 

Wracamy do zboru a tam młodzi 
ludzie robią "Chrześcijański Mam Ta-
lent". Spontanicznie wychodzą na śro-
dek i bez żadnych ograniczeń pokazują 
nam co najlepiej potrafią. Reszta mło-
dzieży dołącza się do zabawy i wycho-
dzi z tego mega impreza. Wszyscy tań-
czą, klaszczą, machają chustami. Ogień! 

Pod wieczór ruszamy na ostatnie 
spotkanie. Tym razem na wolnym po-
wietrzu. Ewangelizacja odbywa się przy 
boisku piłkarskim pomiędzy dwoma 
budynkami szkolnymi. Kapela na środ-
ku a prowadząca uwielbienie dziewczy-
na zagrzewa do śpiewów i tańców. W 
sumie to nic nie musi robić bo wszyscy 
na raz dwa łapią rytm i włączają się do 
zabawy. Tak, do zabawy. Oni się bawią 
uwielbieniem. Tańczą, śpiewają, wy-
krzykują, klaszczą, machają... Wszystko 
w jednym.  

Kiedy robi się ciemno jedziemy na 
spotkanie do kościoła. Tam kazania 
prowadzą zaproszeni na tą konferencję 
goście. Każdego dnia ktoś inny.  Co za 

moc głoszenia! Tu nie ma "beżowych" 
mówców!  

Z dnia na dzień rośnie otwartość 
serc młodzieży do nas. Nie ma co ukry-
wać, że na pierwszych spotkaniach, tuż 
po przyjeździe można było wyczuć 
dystans, który się później praktycznie 
zatarł. Poznajemy się, robimy selfie, 
radośnie się witamy, przytulamy z miło-
ścią. To jest piękne. Około północy wra-
camy do dom,u gdzie dzielimy się spo-
strzeżeniami z mijającego dnia.  

 
Piątek, 19 kwietnia 2019, Kakamega, 

Kisumu (Kenia). Rano mamy tylko chwi-
lę na spakowanie. Ustaliliśmy wyjazd 
na 8 rano i oczywiście było spóźnienie. 
Mam wrażenie, że to nie oni gonią czas, 
ale czas musi się do nich dostosować. 
Pełen LUZ.  

Pomimo tego, że mamy do pokona-
nia kilkadziesiąt kilometrów, a przecież 
odliczanie do wylotu się już zaczęło, to 
po drodze odwiedzamy jeszcze wielu 
znajomych oraz przełożonego naszego 

gospodarza. Przemili ludzie. Oczywiście 
umawiamy się na następne spotkanie, 
modlimy się i rzutem na taśmę dociera-
my na lotnisko. 

 
Zaczyna się seria lotów do domu. 

Tanzania, Etiopia, Niemcy i Polska. W 
samolocie dowiadujemy się, że właśnie 
zaczyna się Wielkanoc. Ale niespo-
dzianka! Całkowicie wyleciało nam to z 
głowy. Czas minął jak z bicza strzelił. 
BÓG JEST DOBRY! 

 
Ciekawostki: 
1. Całe miasto położone jest 1533 m 

nad poziomem można, ale nikt nie 
uprawia sportów zimowych. 

2. Kakamega znana jest z corridy. 
Byki nie są zabijane przez ludzi, ale 
walczą ze sobą.   

3. Wakacje dla dzieci i młodzieży 
trwają jeden miesiąc i są trzy razy w 
roku. 

 
SEBASTIAN HERZOG  
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Turystyczny Międzyrzecz:  
Bunkry, wiadukt i most, który się obraca 

Bunkry Grupy Warownej Schill koło 
wsi Kursko to jeden z najbardziej ta-
jemniczych zakątków w gminie Mię-
dzyrzecz. W dodatku są malowniczo 
położone. Dwa żelbetowe schrony – nr 
757 i 754 - były jednym z ogniw bojo-
wych Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego. Łączy je korytarz z rozbudo-
wanym systemem podziemnych ko-
szar, magazynów i pomieszczeń tech-
nicznych. Przesłaniały od północy 
główny odcinek MRU.  Miały też bronić 
drogi do Kurska i linii kolejowej do Su-
lęcina.  

Po wojnie oba bunkry zostały wysa-
dzone, obecnie to malownicze morze 
ruin. Od kilku lat opiekują się nimi miło-
śnicy fortyfikacji ze stowarzyszenia 
Panzerwerk 7, którzy podczas tzw. 
schillowisk dwa razy w roku sprzątają 

bunkry i pobliskie lasy.  Razem z leśnia-
kami z Nadleśnictwa Międzyrzecz zro-
bili parking przy wiadukcie kolejowym, 
ogrodzenie wokół bunkra nr 754 oraz 
wynieśli z podziemi setki kilogramów 
gruzu i śmieci. Wiosną br. wykarczowali 
też chaszcze przy bunkrze 757. 

 
Bunkry przyciągają miłośników for-

tyfikacji i historii, są również atrakcją 
dla turystów zwiedzających i wypoczy-
wających na Ziemi Międzyrzeckiej. Są-
siadują z wiaduktem kolejowym z koń-
ca XIX w. oraz z mostem obrotowym, 
wybudowanym przez Niemców w la-
tach 1936-1937 na Strudze Jeziornej. 
Przęsło waży ponad 160 ton, ale nadal 
obraca się wokół własnej osi i jest jedną 
z turystycznych atrakcji Ziemi Między-
rzeckiej. 
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Spotkanie na Polskich Dolnych Łużycach (1) 
Konkretnie w Żarach, które zwie-

dziliśmy oraz Park Mużakowski po 
obu stronach Nysy Łużyckiej. Ale po 
kolei. Od kilku lat prezesuję stowarzy-
szeniu „Absolwenci i Przyjaciele 54 
grupy SChSCz-Sam w Pile” Nazwa 
trochę tajemnicza, ale jest RODO i nie 
myślę tego rozwijać. Od kilku lat spo-
tykamy się w innym mieście, z reguły 
organizatorem jest jeden z członków 
tam mieszkający lub związany z miej-
scowością. Za nami Szczecin (Zlot 
żaglowców świata). Warszawa, Nysa, 
Międzyrzecz, Piła i teraz Żary, miasto 
w którym mieszkałem 50 lat. Baza w 
urokliwej wsi Biedrzychowice Dolne 
w gospodarstwie agroturystycznym 
„Kwatera pod lasem” Marii i Stani-
sława Owsianko. Warunki dobre, 
wyżywienie własne. Gospodarze bar-
dzo serdeczni. Polecam tam pobyt. 

 
Zjechaliśmy się z całego kraju 

(kilku z nas nie przybyło z różnych 
względów (za rok do Kołobrzegu za-
pewne dotrą swymi kamperami). 
Wieczór integracyjny (międzyrzeckie 
ogóreczki małosolne robione przeze 
mnie osobiście miały powodzenie, o 
doskonałych bitkach z masarni z 

Obrzycach zrobionych na grillu nie 
wspominam). 

Dzień pierwszy. Żary. Zwiedzamy 
miasto i muzeum Pogranicza Śląsko-  
-Łużyckiego (wspaniałe zbiory mię-
dzywojennej żarskiej, jakże słynnej 
porcelany) w towarzystwie mego 
Przyjaciela Zbyszka Pieczyraka, któ-
ry nasz pobyt dokumentował foto-
grafując .Miasto prężnie się rozwija, 
mają rowery miejskie, mnóstwo ziele-
ni, tężnię, piaskownicę dla dzieci z 
palmami pod ratuszem, ławeczkę z 
Telemannem, wspaniałą fontannę i 
wiele innych rzeczy dla turystów łącz-
nie z foto-budkami informacyjnymi. 
W Ratuszu oczekiwała nas (spotkanie 
było wcześniej umówione) Olga Bo-
ryń – sekretarz UM. Sympatyczna i 
miła. Wprowadzeni do gabinetu bur-
mistrza przy napojach chłodzących 
oczekiwaliśmy na Panią burmistrz 
(byłą na spotkaniu z posłem). Po pół 
godzinie Danuta Madej, pojawiła się 
w swym gabinecie. Serdeczne przy-
witanie, znamy się od wielu lat. Prze-
kazałem międzyrzeckie suweniry, 
łącznie z koszulkami I love Między-
rzecz oraz Międzyrzeckiej Dziesiątki i 
Biegu Weterana. W zamian otrzymali-

śmy przygotowane żarskie upominki 
i koszulki z napisem I love Żary. Była 
kawa, rozmowy, pytania (miasto bar-
dzo silnie się rozwija korzystając m.in. 
ze współpracy z Saksonią i dobrze 
przygotowanym projektom). Zasko-
czeni byliśmy spotkaniami poetycki-
mi w najstarszym kościele czy noc-
mymi koncertami Telemannowskimi 
w wewnątrz ruin pałacu Promnitzów 
(zapewne duża rola w tym była i jest 
Ireneusza Brzezińskiego, wielolet-
niego Naczelnika Wydziału Promocji 
w żarskim Ratuszu, który też był na 
naszym spotkaniu u Pani burmistrz).  

 
Po smakowitym obiedzie pod 

parasolami vis a vis ratusza (w samym 
centrum kilka knajpek i trudno o 
miejsce) powrót do bazy, chwila od-
dechu i wyjazd do Izby Regionalnej w 
Bieniowie, gdzie ciceronem był Hen-
ryk Domaradzki. Postawy mężczy-
zna. Były nauczyciel (uczył mnie prac 

ręcznych bodajże w VI klasie), siat-
karz, rzeźbiarz i pasjonat historii re-
gionu. Prezentował z dumą zbiory 
dotyczące historii wsi. Wspaniały do-
robek kilku pokoleń, łącznie z nie-
mieckimi byłymi mieszkańcami. ze-
brany i wyeksponowany przez Sto-
warzyszenie Razem w Bieniowe. 

 
Wieczorem przy grillu nocne Pola-

ków rozmowy i wizyta moich dzieci. 
Syn, synowa i wnusia Milenka, czyli 
rodzina Karateków (syn pas czarny, 
synowa brązowy i wnuczka pomarań-
czowy, wszyscy w kadrze Polski). Rano 
czekał nas wypad do Trzebiela i Parku 
Mużakowskiego, ale o tym za miesiąc. 
Zdjęcia (a jest tego więcej niż trochę) 
w kilku blokach tematycznych na mo-
im FB.  

 
Zapraszam. 

LECH MALINOWSKI  
fot. Zbigniew Pieczyrak 
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Szukaj nas w InternecieSzukaj nas w Internecie  

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Działkowcy świętowali  
jubileusz ogródków Piastowski 

Odznaczenia dla burmi-
strza Remigiusza Lorenza i 
zasłużonych działkowców, 
nagrody za najładniejsze 
ogródki, gratulacje, wspo-
mnienia i świetna zabawa – 
tak w największym skrócie 
wyglądały obchody 40-lecia 
Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego Piastowski. 

 
Pierwsze ogródki działko-

we między ul. Reymonta i Pia-
stowską utworzono równio 40 
lat temu. W kwietniu 1979 r. 
gmina przekazała mieszkań-
com 7,5 ha ziemi na ogródki 
działkowe, a w lipcu podczas 
walnego zebrania wybrano 
pierwszy zarząd, którym kiero-
wał Stanisław Bukowski.  

Okrągła rocznica była oka-
zją do spotkania, które odbyło 
się w sobotę, 3 sierpnia, koło 
Domu Działkowca przy ul. 
Reymonta. Jego uczestnicy 
podsumowali 40 lat działalno-
ści, natomiast zarząd ogród-
ków uhonorował wyróżniają-
cych się działkowców. Po wy-
słuchaniu Hymnu Działkowca 
rozpoczęła się część oficjalna. 
Jej pierwszym akordem było 
wręczenie burmistrzowi Remi-
giuszowi Lorenzowi odznaki 
Za Zasługi dla Rodzinnych 
Ogródków Działkowych. Jak 
podkreślał prezes ROD Pia-
stowski Mieczysław Jerzy-
kowski, gmina przekazała 
działkowcom 15 tys. zł na bu-
dowę oświetlenia.  

Gminna dotacja dla dział-
kowców to ewenement w skali 
całego regionu. Jak podkreślał 
Kazimierz Dudziński z zarządu 
okręgowego Polskiego Związku 
Działkowców w Gorzowie Wlkp., 
władze Międzyrzecza jako 
pierwsze i na razie jedyne w 
całym okręgu zdecydowały o 
finansowej pomocy dla dział-
kowców. – To zasługa radnych 
miejskich, którzy poparli nasz 
projekt uchwały w tej sprawie – 
zaznaczał burmistrz R. Lorenz. 

Burmistrz złożył gratulacje 
działkowcom i zarządowi. Wrę-
czył prezesowi list gratulacyjny 
i słoik powideł, które sam zro-
bił ze śliwek, zebranych z drze-
wek na jego ogródku. Życzył 
przy tym działkowcom równie 
udanych plonów.  

Na wniosek zarządu sześciu 
działkowców otrzymało brązo-
we odznaki Zasłużonych Dział-
kowców, a kolejnych dziewięć 
osób uhonorowano dyploma-
mi i nagrodami rzeczowymi za 
wzorowo utrzymane ogródki.  

– Obecnie mamy już 550 
ogródków, których łączna po-
wierzchnia przekracza 20 hek-
tarów – mówił zastępca preze-
sa Zbigniew Kozanecki.  

Ogródki działkowe to pasja 
wielu międzyrzan. Uprawiają 
na nich warzywa i owoce, spę-
dzają też wolny czas i niekiedy 
nawet wakacje. Jak podkreślał 
burmistrz, ogródki to także 
oaza spokoju i miejsce wypo-
czynku mieszkańców.  
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Rozmowa miesiąca 
Edward Tyranowicz jest od 3 miesięcy prezesem szpitala w Międzyrzeczu. Placówka z uwagi na zadłużenia jest w niezbyt do-
brej sytuacji finansowej. Nie jest osamotniona w tej kwestii,. Bowiem dotyka to niemalże wszystkich szpitali w kraju. Ale to 
wstydliwy temat dla politycznych i samorządowych decydentów, do którego się nie odnoszę. Starostwo Powiatowe w Między-
rzeczu zleciło wykonanie audytu. 

Czy znane są już wyniki przepro-
wadzonego audytu?  

 

– Wyniki częściowo są już znane, ale 

całość będzie znana za kilka, kilkana-

ście dni. Wówczas będzie możliwa do-

kładna analiza audytu. W chwili obec-

nej ze swymi najbliższymi współpra-

cownikami prowadzimy bieżący moni-

toring usług medycznych i wielu innych 

rzeczy, które obrazują wszystkie nasze 

działania i wyniki. Jest to dla zarządza-

jącego niezwykle ważne. Dzienne wy-

datki kształtują się w granicach ponad 

100 tys. zł., co dla wielu jest zapewne 

zaskoczeniem. 

 
Mówi się w mieście, że szpital chce 
sprzedać budynek, gdzie mieszczą 
się poradnie. Zatem zasadne jest 
pytanie, gdzie one zostaną prze-
niesione w gdy do sprzedaży doj-
dzie? 

 

– Takie plany były, jednak po wstęp-

nej wycenie uzyskana ewentualnie 

kwota pokryje wydatki zaledwie kilku 

dni. Na pewno nie będziemy rezygno-

wać z poradni tam się znajdujących i 

placówki krwiodawstwa. Znalezienie 

dziś dla nich odpowiedniego lokum jest 

bardzo trudne. Jest światełko w tunelu, 

aby wszystkie poradnie były na terenie 

szpitala. Wiąże się to z rozbudową od-

działu SOR, która niestety przeciągła 

się w czasie z różnych przyczyn. Na 

razie mamy decyzję ministerstwa apro-

bującą zmianę terminu jak i zakresu 

prac. Przypomnę, że dotychczas odbyły 

się 3 przetargi, ale proponowane kosz-

ty nie zadowalały wykonawców. Zmia-

ny w kosztorysie muszą być zaakcepto-

wane przez ministerstwo. Stosowna 

dokumentacja został po ustnych usta-

leniach przesłana. Rozbudowa SOR i 

pozyskanie obecnych pomieszczeń dla 

poradni i onkologii jest dla nas priory-

tetem. 

Co z zapowiadanym pakietem on-
kologicznym, o który zabiega szpi-
tal? 

 

– Realizacja jest w toku. Otrzymali-

śmy promesę ze szpitala gorzowskiego, 

a z zielonogórskim prowadzę rozmo-

wy. Nie jest to prosta sprawa. Pakiet to 

złożony proces badań, zabiegów i opie-

ki.  

 
Szpital wymaga, z uwagi na posze-
rzenie usług, zmian… 

 

– Stawiam na realny rozwój bloku 

operacyjnego, a z tym wiąże się ortope-

dia, położnictwo z ginekologią, urolo-

gia, chirurgia i rehabilitacja. Powięk-

szyło się grono lekarzy, co cieszy i po-

zwala na pełne zabezpieczenie świad-

czonych usług. Mamy pełną obsadę 

ratownictwa medycznego. Jedna, naj-

starsza karetka będzie remontowana, 

a dla pozyskania nowej stosowną do-

kumentację przesłaliśmy do minister-

stwa. 

 
Wspomniał pan o bieżącej analizie. 

 

– Wyniki z lipca są zadowalające. 

Pomimo okresu wakacyjnego zwięk-

szono ilość zabiegów, zwiększyła się 

ilość urodzeń, także wykorzystanie 

łóżek szpitalnych znacznie wzrosło. 

Zwiększyła wyniki pracownie RTG, 

USG, endoskopii, oraz fizykoterapii. 

Poprawiła wyniki pracownia tomogra-

fii komputerowej. Szpital aktualnie ma 

trzy możliwości pozyskania funduszy. 

Pierwsza to stały ryczałt. Nie stosuję 

obostrzeń wobec nadliczbowych zabie-

gów. Pacjent ma prawo być leczony, 

aczkolwiek za te zabiegi, a jest ich spo-

ro, nikt nam kasy nie zwróci. Liczy się 

jednak zdrowie pacjenta. Drugim spo-

sobem pozyskania pieniędzy są ryczał-

ty. Mamy zakontraktowane zabiegi z 

NFZ i jak do tej pory są one pokrywane 

na bieżąco. Trzecim sposobem są do-

chody własne. Wykorzystanie możliwo-

ści laboratorium, sprzętu do wykony-

wania badań. Każdy mieszkaniec ze 

skierowaniem lub prywatnie może z 

tego skorzystać. Jesteśmy otwarci w tej 

kwestii. 

 
Mieszkańcy narzekają na brak spe-
cjalistów i musza jeździć do sulę-
cińskiego diabetologa czy nefrolo-
ga. Czy są aż takie problemy, aby 
takich specjalistów tu zatrudnić? 

 

– Pozyskanie dobrego specjalisty 

jest zawsze problemem w każdej, nie 

tylko medycznej dziedzinie. Jesteśmy w 

stanie każdą poradnię zakontrakto-

wać. Staramy się o to, aby ta luka na 

rynku lokalnych usług medycznych 

została zagospodarowana. Lepiej za-

pobiegać, wcześniej badań niż potem 

leczyć, często długotrwale. Diagnosty-

ka jest niezwykle ważna i o tym nie 

zapominam. Mam pewne plany ale za 

wcześniej o nich mówić. 

 

Krąży opinia, że jest pan optymi-

stą… 

 

– Zapewne coś w tym jest. Nie moż-

na sprawować funkcji będąc pesymi-

stą, to jest oczywiste. Widzę możliwości 

rozwoju szpitala i to powoli jest realizo-

wane i jest widoczna znaczna popra-

wa. W obecnej chwili staramy się wy-

równać to, co zostało utracone i jest to 

słuszna droga, może żmudna ale kon-

kretna. Lubię takie wyzwania i wierzę, 

że podołam. Oczywiście nie sam, 

wspólnie z gronem najbliższych współ-

pracowników. W jedności siła jak zwy-

kło się mawiać. Mój optymizm wynika 

z bieżących analiz, kontaktów i do-

świadczenia. 

 
Dziękuję za rozmowę  

LECH MALINOWSKI 
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Nasi policjanci  
w deszczu gwiazdek i medali  

Podczas powiatowych obchodów 
Święta Policji funkcjonariusze z powia-
tu międzyrzeckiego zostali wręcz obsy-
pani awansami, odznaczeniami i nagro-
dami. W imieniu burmistrza, władz sa-
morządowych i mieszkańców Między-
rzecza gratulacje oraz podziękowania 
za ofiarną służbę złożyła im wicebur-
mistrz Agnieszka Śnieg. Uroczystość 

odbyła się w piątek, 26 lipca, w diece-
zjalnym sanktuarium Matki Bożej Cier-
pliwie Słuchającej w Rokitnie – ducho-
wej stolicy naszego regionu.  

Apel odbył się w asyście wojskowej 
orkiestry i pocztów sztandarowych róż-
nych służb mundurowych – wojska, 
policji i służby więziennej. Poprzedził go 
festyn rodzinny i nabożeństwo w inten-

OGŁOSZENIE 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t. z późn. zm.) 

Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w 

Międzyrzeczu informuje, że w dniu 01 sierpnia 2019 roku wywie-

szony został w siedzibie: MOSIW, Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 

oraz umieszczony na stronie www.bip.miedzyrzecz.mosiw.pl – 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 

do 4 miesięcy zlokalizowanych w budynku na stadionie miejskim w 

Międzyrzeczu. 

 

Dodatkowych informacji udzielają  
pracownicy MOSiW w Międzyrzeczu os. Kasztelańskie 8A  

pod numerem telefonu 95 742 73 80. 

5 października 2019 r. godz. 18:00. Bilety KASA MOK, mokmiedzyrzecz.pl///www.kupbilecik.pl  

cji Policjantów. Podczas części oficjalnej 
wyróżniających się stróżów prawa na-
grodzono awansami na wyższe stopnie, 
odznaczeniami i gratulacjami.  

– Cieszę się, że mogę być z Wami w 

tym dniu. Tym bardziej, że to jest setna 

rocznica powołania Policji Państwowej – 
mówiła. 

W swoim wystąpieniu wicebur-
mistrz Agnieszka Śnieg podkreślała 
ofiarną służbę policjantów na rzecz 
mieszkańców gminy i powiatu. Po od-
czytaniu listu gratulacyjnego podzięko-
wała Komendantowi Powiatowemu 
Policji mł. insp. Pawłowi Rynkiewiczo-
wi i wręczyła mu wiązankę kwiatów.  
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Z wiatrem w żaglach:  
Regaty o puchar burmistrza 
Jezioro Głębokie przyciąga miłośników kąpieli i aktywnego wypoczynku z lu-

busko-wielkopolskiego pogranicza. – To także raj dla żeglarzy – mówili uczestnicy 
regat o Puchar Burmistrza Remigiusza Lorenza. 

Przez kilka godzin jez. Głębokie było areną zmagań 35 młodych żeglarzy z 
trzech województw; zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dosko-
nale sobie radzili, choć sterowanie jachtem wcale nie jest łatwe, ani proste.  

Po pięciu biegach sędziowie mogli ogłosić wyniki. Ufundowane przez burmi-
strza puchary wręczył zwycięzcom Łukasz Ruta – kierownik Wydziału Spraw 
Społecznych z międzyrzeckiego ratusza, któremu asystowali Justyna Adamirowicz 
z klubu Fram i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski.   

Organizatorami regat byli działacze Żeglarskiego Klubu Uczniowskiego Fram z 
Międzyrzecza.  

Miasto oddało hołd bohaterom 
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego międzyrzeczanie oddali 

hołd bohaterskim żołnierzom AK i mieszkańcom Warszawy, którzy 1 sierpnia 
1944 r. stanęli do heroicznej walki z hitlerowskim okupantem. Uroczystość odbyła 
się 1 sierpnia na placu przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zuchy i 
harcerze z miejscowego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele 
organizacji społecznych, władz samorządowych gminy i powiatu oraz mieszkańcy 
oddali hołd powstańcom i mieszkańcom stolicy, którzy  75 lat temu, 1 sierpnia 
1944 r., ruszyli do walki z Niemcami.  

Kiedy o godz. 17.00 nad Międzyrzeczem zawyły syreny, harcerze i mieszkańcy 
stanęli na baczność, żeby minutą ciszy uczcili pamięć bohaterskich powstańców. 
Początkowo uroczystość zakłócały samochody przejeżdżające pobliską ul. Kazimie-
rza Wielkiego, ale po pewnym czasie pojazdy stanęły w miejscu, a wielu kierowców 
włączyło klaksony.  

Po wyłączeniu syren delegacje harcerzy, organizacji społecznych i samorządów 
złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przed pomnikiem. Władze Międzyrzecza repre-
zentowali przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i kierownik Wydzia-
łu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Łukasz Ruta. – To była prawdziwa 
lekcja patriotyzmu i dla młodzieży i dla dorosłych – skomentowała jedna z uczestni-
czek.  

Rzeka pieniędzy na dzieci  
w ramach programu 500 Plus 

Ponad 2,1 tys. rodzin z gminy Międzyrzecz złożyło już wnioski o przyznanie 
świadczeń wychowawczych na dzieci w ramach rządowego programu 500 Plus. W 
2019 r. otrzymają łącznie około 24 mln zł! Po ostatnich zmianach programem 500 
Plus objęte zostały także pierwsze dzieci, dlatego ich rodzice mogą składać wnioski 
o przyznanie tych świadczeń. Do 5 sierpnia do Ośrodka Pomocy Społecznej wpły-
nęło 2.158 wniosków. Aż 1.958 złożono internetem, a pozostałe 200 w wersji pa-
pierowej. Jak zaznacza dyrektor OPS Maria Górna, obecnie można je składać i 
elektronicznie i osobiście.  

Świadczenia przyznawane są na dzieci w wieku do 18 lat. – Szacujemy, że po-
winny jeszcze wpłynąć wnioski na około 3.660 dzieci – dodaje M. Górna. W lipcu 
OPS wypłacił mieszkańcom ponad 1 mln. 662 tys. zł. W br. mieszkańcy gminy 
Międzyrzecz otrzymają z tego programu około 24 mln. zł. 

W ostatniej dekadzie lipca program 500 Plus promowały w Międzyrzeczu pra-
cownice miejscowego OPS i Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Informowały 
mieszkańców o zmianach i radziły, jak wypełniać i składać wnioski.  

W ramach programu Dobry Start rodzice korzystają też ze świadczeń 300 Plus, 
wynoszących po 300 zł na jedno uczące się dziecko do 20 roku życia (poza studen-
tami i słuchaczami szkół policealnych) Do 5 sierpnia do OPS wpłynęło 1.542, w 
tym: 1.337 elektronicznie i 205 w wersji papierowej. Dyrektor ośrodka szacuje, że 
wpłyną jeszcze wnioski na około 900 uczniów. 

W lipcu rodzicom z naszej gminy wypłacono około tysiąca tych świadczeń. – 
Obecnie jesteśmy przygotowani na wypłatę kolejnego tysiąca świadczeń. Czekamy tylko 
na pieniądze z budżetu państwa. Gdy wpłyną na konto gminy, natychmiast będziemy je 
wypłacać – zapowiada M. Górna. 

Rowerowy rajd dla chorego Wojtusia 
Wielkopolanin Dariusz Wawrzyniak pokona na rowerze 850 km. dla dwulet-

niego Wojtusia z Międzyrzecza. Chce pomóc rodzicom chłopczyka, którzy zbiera-
ją pieniądze na operację jego chorej nóżki. Wojtuś urodził się bez kości piszczelo-
wej w prawej nóżce. Szansą na jej uratowanie jest kosztowna operacja w USA. W 
zbiórce pieniędzy jego rodzicom pomaga wiele osób. Także spoza Międzyrzecza. 
Jedną z nich jest prezes Stowarzyszenia Aktywnych Międzychodzian Dariusz 
Wawrzyniak, który przed kilkoma tygodniami zorganizował w Międzychodzie 
charytatywną imprezę na rzecz Wojtusia. Teraz szykuje się do dobroczynnego 
rajdu rowerowego. Zamierza pokonać 850 km. wokół Wielkopolski. 

– Zatrzymam się w kilku miejscowościach. Podczas spotkań z mieszkańcami i wła-
dzami będę im opowiadać o Wojtusiu oraz prosić ich o pomoc dla rodziców w zbieraniu 
pieniędzy na operację – opowiada Dariusz Wawrzyniak. 

Wielkopolanin podzielił trasę na kilka odcinków o długości od 100 do 120 km. 
Sporo jeździ na rowerze, dlatego zapewnia, że pokonanie takiego dystansu nie 
powinno być dla niego większym problemem. Wystartuje 19 sierpnia o godz. 9.00 
sprzed ratusza w Międzyrzeczu. – Zachęcam mieszkańców do startu razem ze mną. 
Niech przejadą choćby do rogatek miasta. Pokażmy wszystkim, że jesteśmy z Wojtusiem 
– powiedział. 


