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SZCZEPIENIA
NABIERAJĄ TEMPA!
Wg informacji przekazanej przez Waldemara Taborskiego, prezesa zarządu szpitala
międzyrzeckiego, w dniu oddania numeru
do druku, wykonano 3653 szczepienia populacyjne plus personelu medycznego wewnętrznego i zewnętrznego razem 4784, co
statystycznie na 10 tys. osób daje to drugie
miejsce po Zielonej Górze.
.
- Prognozuję wyszczepienie do odporności
stadnej w powiecie przy obecnym trendzie
(siłami tylko szpitala) najdalej do końca
października - mówi W. Taborski.
.
W ramach ogólnodostępnych badań
w szpitalu wykonano 4422 wymazy dotyczące coronawirus-19.
.
.
Aktualnie pracują trzy zespoły wykonujące
szczepienia pod kierownictwem: Joanny
Puchan, dr Wojciecha Sokoła i Katarzyny Nykiel. Zaszczepionych zostało
między innymi wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, nauczycieli i osób
starszych. Jeżeli dostawy szczepionek zostaną utrzymane na tym samym poziomie lub wyższym wykonanie może osiągnąć 5000 do 6000 tys. miesięcznie
i prognoza prezesa
wydaje się trafna.
Obawy budzi zbyt
małe zainteresowanie
szczepieniami mieszkańców Międzyrzecza przy jednoczesnym dużym zainteresowaniem szczepieniem w Międzyrzeczu
osób z Zielonej Góry,
Gorzowa i Poznania.
(red)

dezynfekcja
(zamgławianie,
ozonowanie)
sprzątanie
po remontach
tel. + 48 511 225 133
www.progress24.eu

LAUREATKI
ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ

Podczas VI Żarskich Spotkań Smyczkowych zdążyły przed
restrykcjami covidowymi wziąć udział dwie uczennice Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Skrzypaczki: Liwia
Gągała, która zajęła II miejsce i Kinga Fryza, która zajęła III miejsce.
Liwia uczy się w czwartej klasie, Kinga jest w klasie szóstej.
Obie uczennice uczy Agnieszka.
.
- Dlaczego bierzesz udział w konkursach?
.
Liwia Gągała - Konkursy stanowią jedno z lepszych ćwiczeń
na oswojenie się z tremą i występami publicznymi. Każdy konkurs
to duże wyzwanie i ogromny stres, ale po udanym występie
i wysłuchaniu werdyktu jury, zwłaszcza, jeśli tak jak ja zajmuje się
miejsca na podium czuje się radość i satysfakcję z gry. Każda
pozytywna opinia wynagradza godziny ćwiczeń i włożoną w nie
pracę.
- Ile ćwiczysz przed konkursem?
.
- Przed konkursem zdecydowanie najważniejsze jest ćwiczenie,
ale nie można przesadzić z jego nadmiarem. Powinno się najpierw rozplanować czas ćwiczeń, np. ja ćwiczę godzinę, potem mam
pół godz. przerwy itd. Średnio
ćwiczenia powinny zajmować
2-3 godziny dziennie. Z mojego
doświadczenia wiem, że ten sposób się sprawdza i daje najlepsze
efekty.
- Lubisz swój instrument
i dlaczego?
.
- Skrzypce to jedna z ważniejszych rzeczy w moim życiu. ..

ciąg dalszy na str 4

Liwia Gągała w FG
ciąg dalszy na str.7
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na polskich
statkach
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Zmiana warty
w międzyrzeckiej
brygadzie
STR. 15
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OGŁOSZENIA DROBNE
Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany
j. niem. komunikatywny, do
1500 euro na rękę, legalnie
od zaraz 535 340 311 lub 533
848 005 lub 730 340 005
SPRZEDAM MIESZKANIE
ok 50 m2, bezczynszowe,
na parterze w Grochowie.
Dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, garderoba + duża
piwnica, budynek
gospodarczy lub ZAMIENIĘ
na kawalerkę
w Międzyrzeczu.
Tel. 517 746 073
lub 507 017 962
SPRZEDAM PAWILON
handlowo-usługowy + działka
handlowo-usługowa
- 2,5 ara, uzbrojona.
Cena 50.000 zł (Międzyrzecz).
Tel. 511411087

Święta za nam. Dziękuję
za przesłane życzenia jak i te
wręczone osobiście, m.in. od
czytelników, uczestników i dyrekcji oraz pracowników DPS
i WTZ w Międzyrzeczu. To miłe,
że nawet w tych obostrzonych
różnymi nakazami czy zakazami warunkach – znalazł się czas
na serdeczność, bo tego Nam
potrzeba.
Marcowy numer naszego miesięcznika rozszedł się
w punktach dystrybucji jak przysłowiowe świeże bułeczki. Jeden znany miejscowy działacz

Wiosenne, zimne spojrzenie
brał w kilku miejscach niemalże całe nakłady, zapewne chcąc
je gdzieś dalej kolportować.
I tak wygląda potęga niezależnej prasy, która jest niezbędna
jako źródło informacji.
.
Pomimo zapewnień
nie otrzymałem odpowiedzi
dotyczącej tekstu „Mleko się
rozlało” od prezesa LGR OW.
Za to szef otrzymał, jak rów+
nież inni adresaci, pismo od
skarbnika tego stowarzyszenia,
które nic do sprawy nie wnosi,
nie licząc wtrąceń nie licujących
z dotychczasową dobrą pracą
stowarzyszenia. Zamiast prosych odpowiedzi znowu powtarzanie to co się robi i będzie
robić. Nawet bazując na moich
felietonach zarzucono mi polityczne działanie w stosunku do
LGR OW. Skoro ktoś nie wie na
czym polega felieton, to trudno.
Znane przysłowie - Pilnuj szewcze kopyta - dedykuję nadawcy. Prezes schował głowę w piasek. Rzuciłem temat na podstawie korespondencji, a resztą
niech się zajmą odpowiednie
organa, o ile zechcą. Nawet
gdyby byłby to wierzchołek
góry lodowej – nagrody Pulitzera nie dostanę. Pomimo odstąpienia od patronatu pani Starosty, dalej guruje na wiszących w mieście plakatach. Ale to
jej problem.
Wśród polityków czy
innych działaczy jest wielu
narcyzów, psychopatów, me-
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Adres redakcji:
Druk:

galomanów i patologicznych
kłamców. Ich narracje są niestety nośne i hałaśliwe. Dlaczego dzwon jest głośny? Bo
w środku jest pusty. To wyjaśnia
wiele…
Prezes „Don Orleone”
jest w wielu wariantach wałkowany w mediach. Mediach
niezależnych. Pożyjemy, zobaczymy a może i nie, bo swoi w
tych realiach politycznych go
obronią. Chyba że stanie się cud
i rzucony zostanie na pożarcie
lwom.
Zamknięto wiele, świątyń nie. Nasi proboszczowie
przestrzegali przepisów ale w
kraju było wiele naruszeń.
Śmieszna kara 20 zł za przekroczenie limitu to zwyczajna
żenada przy 30 tys. dla restauratorów. A potem co raz
pojawiają się informacje dotyczące poszukiwań obecnych
na Mszy św., bo ksiądz okazał się
być zarażonym i nosicielem
wirusa. Podobała mi się akcja
angielskiej policji. Weszli i
przer wali nabożeństwo z
powodu nie przestrzegania
przepisów, na zapisie video
widać wyraźnie jak polscy
księża i para anie mają zakazy
za nic. Zapowiedziana kara po
200 funtów szybko oczyściła
kościół. A u nas?
.
Masa kiboli bez maseczek i bezradna pislicja.
Nie zajmowali pasa ruchu to
i interwencja była zbędna -

-rzekł rzecznik. Chyba zapomniał, że strajkując kobiety na
chodnikach były otaczane i…
Zwyczajnie kibole spuściliby
lanie pislicjantom i tyle. O piosenkach adresowanych dla
stróży pisowskiego prawa nie
warto wspominać. Ot taki koloryt ulicy.
.
.
Chińskie kompasy dla
parcianego wojska (WOT) które
nie spełniają norm NATO to
kolejna wpadka MON. Kochane przez PiS Węgry będą miały śmigłowce Caracalle i wycofają porosyjskie Mi. U nas
po zerwaniu umowy przez
nawiedzionego brzozą i zamachem Antka, nie mamy nadal śmigłowców i w tym momencie na równi z sytuacją
we ocie podwodnej jesteśmy
w czarnej…
Może w tym roku doczekam się mini obserwatorium
astronomicznego obiecanego
przez jednego z radnych. Obiecanego dość dawno. Nazwisko
miejskiego rajcy dyplomatycznie pominę. Za pomocą
mojej lornetki trudno coś

wypatrzyć w konstelacji nocnej
gwiazd, za pomocą specjalistycznej lunety zapewne
byłoby to ciekawe życiowe
doświadczenie. Mój kontakt
z nieboskłonem był w końcówce lat 50. w chorzowskim
planetarium.
.
.
Na koniec odniosę się
do informacji spływających do
mnie na zasadzie sygnałów.
Miało być przekazanie ryb dla
szpitala, przez tych którzy działają, a nie dużo mówią wg
zapewnień Sygnalisty. Myślałem, że mnie robi w leszcza.
Jednak nie, przekazano z hodowli w Sierakowie 23 kg amura. A tak ogólnie to wystarczy
wiosenne zimne spojrzenie, bo
aura nas nie rozpieszcza.
.
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Przy ul. Piastowskiej otwarty zostanie market spożywczy
Mamy dobrą informację dla mieszkańców os. Piastowskiego. Nawet bardzo dobrą.
W lipcu w pawilonie po dawnej Biedronce otwarty zostanie market spożywczoprzemysłowy sieci Bakoma.
.
Podczas ostatniej sesji radni zgodzili się na wydzierżawienie rmie Bakoma pawilonu
przy ul. Piastowskiej, w którym dawniej mieścił się market Biedronka. Burmistrz
Remigiusz Lorenz poinformował radnych, że oprócz przetworów mlecznych i żywności,
w markecie sprzedawane będą także artykuły przemysłowe.
.
- Dziękuję burmistrzowi i urzędnikom za to, że dopięli sprawę do szczęśliwego nału.
Mieszkańcy są bardzo szczęśliwi - skomentował uchwałę radny Józef Kaczmarek, który
mieszka przy ul. Piastowskiej.
.
Pawilon stoi pusty od ponad czterech lat. - Wysłaliśmy w tym czasie bardzo dużo ofert
do różnych sieci handlowych i marketów. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,
zabiegaliśmy o utworzenie tam marketu spożywczego. Sprawę komplikował jednak fakt,
że obiekt ma drugiego współwłaściciela - zaznacza R. Lorenz. Burmistrz podkreśla,
że na ponownym zagospodarowaniu pawilonu zyskają przede wszystkim mieszkańcy,
a w szczególności seniorzy z tego osiedla.
.

Wiosna zawitała w DDS+ w Międzyrzeczu
W naszym Domu Senior+ odbywają się zajęcia z szydełkowania. Technika ta
polega na robieniu różnych rodzajów oczek i odpowiedniego ich łączenia. Dzięki temu
można tworzyć rozmaite cudeńka: ozdoby takie jak: bukiety kwiatów: żonkile , tulipany,
makówki, niezapominajki, krokusy, warzywa: marchewki, pory, buraczki, rzodkiewki
i wielu innych rzeczy. Wytworzone dzięki wyobraźni i rąk uczestniczek: Jadzi, Oli,
Bronisławy te wszystkie te przedmioty są wykonane z precyzją i wielkim kunsztem
artystycznym. Natomiast Ola stworzyła misternie kurki, dekoracja nie tylko
wielkanocna prezentuje rzemiosło artystyczne i ozdabia wnętrza naszego Domu
Senior+. Jesteśmy mile zaskoczeni umiejętnościami i zdolnościami naszych pań.
Tekst i fot. Marlena Bławuciak

Dzisiaj rano niespodziewanie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty,
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty...
Cytowany fragment pochodzi z utworu
„Wiosna, ach to ty”, wykonywanego przez Marka Grechutę
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Najdłuższy drewniany most w Trzeciej Rzeszy
Wioski Krobielewo i Krobielewko dzieli Warta.
W 1938 r. wybudowano między nimi most, który przetrwał
jednak tylko siedem lat. Został wysadzony pod koniec
drugiej wojny światowej. Przeszedł do historii jako
najdłuższy drewniany most w Trzeciej Rzeszy.
,
Przed drugą wojną światową Krobielewo koło
Przytocznej nazywało się Gross Krebbel, natomiast
znajdujące się pod drugiej stronie Warty Krobielewko
w gminie Skwierzyna nosiło nazwę Kleinkrebbel.
W 1938 r. między obiema miejscowościami wybudowano drewniany most. - Miał aż 317 m długości
i był najdłuższ ym drewnianym mostem w Trzeciej
Rzeszy - zaznacza międzyrzecki regionalista Andrzej
Chmielewski, który jest autorem wielu publikacji
prasowych oraz książek o przyrodzie i historii Ziemi
Międzyrzeckiej.
Most miał na tyle wysokie przęsła, że mogły pod
nim swobodnie przepłynąć barki z towarami i statki
spacerowe, które kursowały wtedy po Warcie. Przed krami chroniły go wbite w dno rzeki drewniane pale. - Miał strategiczne znaczenie.
Niemcy wybudowali go z myślą o przyszłym ataku na Polskę. Ówczesna granica polsko-niemiecka przebiegała zaledwie kilka kilometrów
na wschód od tego miejsca. Most miał ułatwić Wehrmachtowi wyprowadzenie ataku z tej pozycji w kierunku Międzychodu i Wielkopolski. Był na
tyle solidny, że mogły z niego korzystać czołgi Panzerkampfwagen II, które ważyły około dziesięciu ton i były podstawowymi niemieckimi
wozami bojowymi podczas pierwszych lat drugiej wojny - dodaje A. Chmielewski.
.
Most przetrwał zaledwie siedem lat. Został wysadzony w styczniu 1945 r. przez wycofujących się Niemców. Zachowało się jednak
jedno przęsło, dlatego przez kilka lat mieszkańcy mogli przejść po prowizorycznej kładce na drugą stronę rzeki, a nawet przejechać rowerem
i motocyklem. Potem jego przyczółki zostały rozebrane, a do 1983 r. między obiema wioskami kursował prom. Obecnie chcąc się dostać
na drugą stronę mieszkańcy i turyści muszą korzystać z mostów koło Skwierzyny, lub w Międzychodzie.
.
Jak podkreśla A. Chmielewski, pierwszy most połączył obie miejscowości już w połowie XVII w. - Został wybudowany przez
Szwedów podczas Potopu w latach 1655-1660 – dodaje międzyrzecki regionalista. Prezentowana widokówka pochodzi ze zbiorów
Dariusza Brożka, kolekcjonera regionalnych pamiątek.
.
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Laura ur. 9.03.2021 r.
Córka Justyny i Pawła.
Zamieszkała w Skwierzynie

Hubert ur. 10.03.2021 r.
Syn Moniki i Tomasza.
Zamieszkały w Międzyrzeczu

Natalia ur. 8.03.2021 r.
Córka Elżbiety i Radosława.
Zamieszkała w Rokitnie

Zosia ur. 13.03.2021 r. C
órka Pauliny i Igora.
Zamieszkała w Międzyrzeczu

Kuba ur. 13.03.2021 r.
Syn Patrycji i Pawła.
Zamieszkały w Międzyrzeczu

Alicja ur. 14.03.2021 r.
Córka Mileny i Marcina.
Zamieszkała w Skwierzynie

Dawid ur. 15.03.2021 r.
Syn Karoliny i Adriana.
Zamieszkały w Łokaczu Wielkim

Antoś ur. 15.03.2021 r.
Syn Natalii i Tomasza.
Zamieszkały w Radęcinie

Nadia ur. 18.03.2021 r.
Córka Patrycji i Janusza.
Zamieszkała w Rokitnie

Mikołaj ur.21.03.2021 r.
Syn Agnieszki i Mariusza.
Zamieszkały w Świętym Wojciechu

Liliana ur. 18.03.2021 r.
Córka Sary i Jarosława.
Zamieszkała w Kaławie

Miron ur. 22.03.2021 r.
Syn Agnieszki i Damiana.
Zamieszkały w Gorzowie Wlkp.

Alan ur. 24.03.2021 r.
Syn Martyny i Piotra.
Zamieszkały w Kęszycy Leśnej

Jakub ur. 24.03.2021 r.
Syn Malwiny i Artura.
Zamieszkały w Wilenku

Gracjan ur. 25.03.2021 r.
Syn Angeliki i Patryka.
Zamieszkały w Gorzowie Wlkp.

Franek ur. 27.03.2021 r.
Syn Darii i Marka.
Zamieszkały w Brójcach

Franio ur. 30.03.2021 r.
Syn Julii i Patryka.
Zamieszkały w Goraju

Antoni ur. 30.03.2021 r.
Syn Wiolety i Wojciecha.
Zamieszkały w Bledzewie

1944 Przytoczna, powietrzna bitwa
Ukazała się kolejna publikacja Andrzeja Chmielewskiego, regionalisty z Międzyrzecza. Postać
znana z działalności społecznej jak i zajmowania się historią regionu na poziomie pasjonata dokumentalisty. Dotychczas jego tomiki z serii „Germania” odnosiły się do historycznych wydarzeń z okresu
ostatniej wojny światowej rozgrywających się na terenach dzisiejszego powiatu międzyrzeckiego.
Tym razem autor wzniósł się ponad poziom ziemi, bowiem zrelacjonował walki powietrzne
aliantów z Niemcami na podstawie wielu źródeł i opracowań, a przede wszystkim świadków, do których
dotarł. A to jest bardzo cenne. Czas i wiek jego rozmówców zapewne zatarł wiele, jednak zapewne
z obszernych relacji zostały wybrane rzeczy najistotniejsze, które nie koloryzowały walk powietrznych
RAF i USAAF z niemiecką Luftwaﬀe jak i artylerią naziemną. Powietrzne bitwy rozgrywały się przed dotarciem kolejnych fal bombowców w asyście osłony myśliwców przed dotarciem do zasadniczego celu
nalotu na uprzemysłowione tereny III Rzeszy. Stąd Przytoczna była na szlaku w kierunku Poznania.
Świadkowie nie tylko na swój sposób opisali owe zmagania wrogich sobie pilotów, jak również
wspominali reakcje Niemców w stosunku do zestrzelonych i pojmanych lotników, a te oddawały
nastroje wśród ludności od skrajnie nazistowskich do typowo ludzkich.
.
Pozycja zawiera bardzo bogatą historiogra ę: zdjęcia, mapy, wykresy, dane statystyczne,
co znacząco wzbogaca opis wszystkich 5. faz nalotów. Również załączona bibliogra a jest dość obszerna.
Całość jest dokładnie przetłumaczona na język angielski i niemiecki. Druk i wydawca - rma
krakowska na zlecenie Gminy Przytoczna, która jako żywo była zainteresowana faktem bitwy powietrznej
w 1944 r. nad jej obszarem. Jest to pierwsza pozycja dotycząca toczących się w tej formie walk na
terenie obecnego powiatu międzyrzeckiego, dlatego warto ja mieć w swoich zbiorach.
.
Lech Malinowski
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Herbatka

W grudniu 2020 r. tworząc muzykę
na dwa instrumenty wymyśliłem sporo
duetów. Jeden z nich moim zdaniem
idealnie nadawał się na piosenkę, o czym
przekonałem się parę miesięcy później.
Roboczo zatytułowałem go „Zimowa herbatka”. Melodia jest w metrum na 4/4,
tonacja F-dur. Forma typowe ABA. Fortepianówkę - tj. zapis nutowy z linią melodyczną i partią fortepianu przesłałem Annie
Porowskiej. Od kilku lat współpracujemy
zawodowo i gramy tworząc nietypowe
trio: dwie gitary plus wokal. Drugim gitarzystą jest Grzegorz Klicki, z którym tworzymy Guitar Big Duo.
Zapis nutowy wysłałem i zapomniałem o nim. Jak się okazało wokalistka
Ania nie próżnowała. Napisała słowa, nagrała
utwór i nakręciła teledysk. Muzyczny projekt
był tajemnicą do połowy marca br. Miłym
zaskoczeniem było upublicznienie tego
ciekawego teledysku na kanale Youtube
[https://youtu.be/gJz_I8VLuZQ]. Ania
poinformowała o premierze utworu i pochwaliła się tą ukończoną i bardzo ciekawie
zilustrowaną piosenką. Skromnie dodam,
że to już trzecia piosenka z napisaną przeze
mnie muzyką. Poprzednie utwory to:

„Cztery strony” i „Majowy wieczór”. O cjalnie zatem jestem
kompozytorem 12 zbiorów
nutowych, dwóch hejnałów
i trzech piosenek. Mam też w dorobku sporo utworów na różne
składy instrumentalne, piosenek na różne okazje, pastorałek
i kolęd. Ich publiczne prapremiery miały miejsce podczas
różnorodnych koncertów.
.
Mogli je usłyszeć mieszkańcy
Międzyrzecza, Skwierzyny, Przytocznej,
Pszczewa, Bukowca, Kaławy, Bledzewa ...
Anna Porowska - Wierzę, że jeśli
ktoś dzieli się dobrem to dobro do niego
wraca. Zdzisław jako kompozytor dzieli się
swoją pasją do muzyki, za co jestem mu
niezmiernie wdzięczna i czuję się dumna, że
udało się zrealizować kolejny utwór, którego
jesteśmy współautorami. Nuty wróciły w
formie piosenki i zostaną jako pamiątka.
Tegorocznej zimy aura sprzyjała temu, by
uwiecznić śnieżną scenerię. Choć na zewnętrzne warunki atmosferyczne nie mamy
wpływu, na to co dzieję się w naszym życiu i
sercu - tak. Jeśli chodzi o warstwę tekstową
utworu i przekaz, „Zimowa herbatka” jest
przede wszystkim próbą otwierania serca na
nową miłość. To dawanie szansy, przede
wszystkim, sobie. To sposób przekształcania

bagażu doświadczeń w lekcje pełne mądrości. To umiejętność korzystania z nich na
dalszej drodze życia. To kierowanie się swoimi wartościami. To poczucie zgodności ze
sobą. To stanowczość w zrywaniu toksycznych relacji. To chęć budowania zdrowych
więzi. To gotowość do przyjęcia bezwarunkowej miłości. To wdzięczność za to, co
masz. To radość z tego, czym możesz się
dzielić. To szczęście, które jest teraz.
.
Utwór dedykowany jest tym, którzy zwątpili w to, że są godni miłości
i uwierzyli, że trzeba na nią zasłużyć.
Otwórzcie serca. Po „Zimową herbatkę”
można, a nawet trzeba, sięgać zawsze
- nie tylko zimą.
.
Z muzycznym pozdrowieniem
- Zdzisław Musiał i Anna Porowska
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LAUREATKI ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ
ciąg dalszy ze str.1

Kinga
Fryza

Od zawsze ciekawił mnie kształt i dźwięk tego
instrumentu. Gdy usłyszałam go po raz pierwszy
byłam zdecydowana, że to właśnie na nim chcę
nauczyć się grać.
- Czy Twoi koledzy, koleżanki wiedzą, że
grasz?
- Znajomi wiedzą, że gram tak samo jak i rodzina
i są ze mnie bardzo dumni. Gram na wszystkich
ważnych uroczystościach, np. na urodzinach,
w Święta Bożego Narodzenia itp. Słuchają mnie
z wielkim zaciekawieniem i podziwem.
.
- Lubisz siebie słuchać?
- Nie za bardzo. Wolę słuchać wirtuozów
i znanych skrzypków niż siebie. Słuchając dobrej
muzyki uczymy się słuchać i słyszeć.
.
- Komu poleciłabyś naukę na instrumencie
(nie tylko na skrzypcach) w szkole muzycznej?
- Naukę w szkole muzycznej mogłabym polecić swoim kolegom i koleżankom z klasy. Każdy,
kto lubi i interesuje się muzyką powinien spróbować swoich sił ucząc się w szkole muzycznej. .
- Czego można się jeszcze nauczyć w szkole
oprócz samej gry?
.
- W szkole muzycznej uczymy się śpiewu
podczas zajęć z „zespołu wokalnego”, dźwięków
na „kształceniu słuchu” oraz gry w zespołach
instrumentalnych. Poznajemy znanych kompozytorów i muzyków. Rozwijamy słuch muzyczny
podczas koncertów oraz audycji muzycznych.
Tak z ostatniej chwili. Liwia zajęła 2 miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
„Janko Muzykant” w Sochaczewie. Konkurs
online odbywał się w dniach 22-25 marca br.

SYNDYK
w postępowaniu upadłościowym
Jana Pac i Elżbiety Małeckiej-Pac
w upadłości osób zycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej

- Dlaczego bierzesz udział w konkursie?
Kinga Fryza - Konkursy są dobrą okazją żeby
sprawdzić się na tle inny uczniów z różnych szkół.
Poza tym dobrze się ćwiczy gdy ma się blisko
wyznaczony cel. Dzięki temu można też poznać
inne szkoły, innych nauczycieli oraz oswajać się ze
stresem.
- Ile ćwiczysz przed konkursem?
- Żeby zagrać na konkursie trzeba się już w wakacje
zacząć przygotowywać, aby wypaść jak najlepiej.
Staram się ćwiczyć codziennie, ponieważ program
jest trudny i niełatwo go opanować. Oczywiście
najintensywniej pracuję miesiąc przed konkursem,
od dwóch do trzech godzin dziennie.
.
- Lubisz swój instrument i dlaczego?
- W skrzypcach lubię to, że można wydobywać
dźwięki na wiele sposobów, jest mnóstwo rodzajów artykulacji. Są też małe i poręczne więc można
je ze sobą zabierać w różne miejsca.
.
- Czy twoi koledzy, koleżanki wiedzą że grasz?
- Większość wie, ale muzyką klasyczną w tych
czasach młodzież się raczej nie interesuje.
..
- Lubisz siebie słuchać?
- Tak, lubię, ponieważ na nagraniach mogę
wyłapać błędy, a następnie starać się je poprawić.
- Komu poleciłabyś naukę na instrumencie
w szkole muzycznej?
.
- Grać może każdy, trzeba tylko dobrze dobrać
instrument. Na niektórych efekty przychodzą
szybko, a na innych żeby osiągnąć efekt trzeba
poczekać.

- Czego można się jeszcze nauczyć w szkole muzycznej oprócz samej gry?
- W naszej szkole oprócz lekcji na instrumencie jest jeszcze kształcenie słuchu,
na którym można nauczyć się matematyki. Zapis rytmiczny to tak naprawdę ułamki.
Na orkiestrze, chórze lub zespole uczymy się pracy w grupie. Natomiast na audycjach muzycznych poznajemy kompozytorów i ich największe utwory.
Gratulujemy cennych muzycznych laurów i zdobytych miejsc obu uczennicom,
Liwii podwójnie. Życzymy dalszego i ciekawego rozwoju muzycznego.
Rozmawiał Zdzisław Musiał, który muzycznie pozdrawia Czytelników

ogłasza przetarg z wolnej ręki
Przedmiotem sprzedaży będzie:
nieruchomość położona w Międzyrzeczu
przy ul. Poznańskiej, składająca się z :
- działki nr 83/16 i 83/29 objętej KW nr GW1M/00024267/3
- działki nr 83/17 objętej KW nr GW1M/00024266/6
- działki nr 83/30 objętej KW nr GW1M/00027685/0
Łączna powierzchnia gruntów wyżej opisanych
nieruchomości wynosi 1474 m² w tym część
zabudowana budynkiem magazynowym wynosi 1262 m².
Cena wywoławcza nabycia powyższych nieruchomości
wynosi 289.000,00 zł.
Warunki uczestnictwa w przetargu, wpłata wadium i termin
otwarcia ofert zostały zawarte w regulaminie przetargu
dostępnym na stronie www.syndyk-bernacki.pl.

Więcej informacji pod nr tel.

68 452 65 05, 601 511 246.

Oferujemy
atrakcyjne
warunki
współpracy,
ok. 10 000
zł rocznie
za 1ha.
Rozmawiał
Zdzisław
Musiał,
który muzycznie
pozdrawia
Czytelników
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

pod nr tel. 607 07 08 49, biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha
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1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada
Akwedukt - to inaczej

kanał wodociągowy w formie otwartego koryta lub
rurociągu, może być nadziemny lub podziemny,
prowadzający wodę z odległych źródeł przy wykorzystaniu spadków terenu
i siły ciążenia ziemskiego.

W ten sposób sprowadzano czystą wodę
z terenów górskich położonych odpowiednio wysoko na znaczne odległości do
miast, ponad przeszkodami terenowymi
(rzekami, drogami, dolinami, górami),
czasem też przy wykorzystaniu tuneli.
Historycznie rzecz biorąc, społeczności
rolnicze budowały akwedukty przede
wszystkim do nawadniania upraw, dopiero
później na potrzeby skupisk ludzkich.
Akwedukty starożytne wykonywano z
niebywałą dokładnością. Spadki na odcinku jednego kilometra wynosiły tylko 3040cm a długość niektórych odcinków
akweduktów przekraczała 100 kilometrów.
Akwedukty naziemne często budowano
na konstrukcji podtrzymującej na arkadach lub mostach. Położone na arkadach
kanały były przykryte, ale w większości
znajdowały się pod ziemią, co chroniło
wodę przed mrozem, parowaniem i
zanieczyszczeniami. Woda spływała do
zbiornika osadowego, potem rurami
ołowianymi rozprowadzana była dalej.
W pierwszej kolejności woda z akweduktów zaopatrywała miejskie fontanny
oraz przyuliczne ujęcia wody, zaopatrywała też domy prywatne i w ostatniej
kolejności łaźnie i szalety publiczne.
Chociaż akwedukty były szczególnie
kojarzone z Rzymianami, zostały opracowane znacznie wcześniej w Grecji, na
Bliskim Wschodzie, na subkontynencie
indyjskim i w Dolinie Nilu gdzie Egipcjanie
zbudowali zaawansowane systemy irygacyjne.
Ale te najdoskonalsze zbudowano
w starożytnym Rzymie, gdzie powstało
11 akweduktów o długości przeszło pół
tysiąca kilometrów. Dostarczały one milion
metrów sześciennych wody na dobę dla
około miliona mieszkańców. To dużo,
nawet jak na dzisiejsze standardy. Do
dziś działa największy rzymski akwedukt,

Aqua Marcia, liczący aż 91 kilometrów
a słynna Fontanna di Trevi na starym
mieście w Rzymie zasilana jest wodą płynącą antycznym, czynnym akweduktem.
Akwedukty w starożytnym Rzymie stały
się powszechnym elementem infrastruktury miejskiej. Nie ulega wątpliwości,
że bieżąca woda w starożytnym Rzymie
miała ogromne znaczenie dla jakości życia
w mieście, należy dodać że była darmowa.
Systemy wodociągowe-akwedukty są
doskonałym dowodem geniuszu starożytnej sztuki inżynierskiej, a niektóre
akwedukty pracują do dziś, nieprzerwanie
od dwóch tysięcy lat!. Dziś większość dawnych linii akweduktów została rozebrana
bądź zniszczała na przestrzeni wieków.
Zachowały się do dzisiaj fragmenty we
Francji, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Turcji i
Tunezji.
Największy akwedukt w Europie to Pont
du Gard we Francji, zachowany fragmentarycznie. Jest to największy na świecie
akwedukt zbudowany z bloków kamiennych bez użycia zaprawy w latach 26-16
p.n.e., na polecenie rzymskiego wodza
Marka Agrypy, przebudowany w XIX wieku
działa nieprzerwanie do dzisiaj. To trzypiętrowa arkada o wysokości 49m, szerokości 6,3 m i długości około 270m.
Najdłuższy akwedukt w Europie i najbardziej spektakularny stworzono w Turcji
w Konstantynopolu (obecnym Stambule)
jak dowodzą najnowsze badania archeologiczne.
W ramach sieci zbudowano około sześćdziesięciu mostów i wiaduktów, z których
aż 19 zachowało się do dzisiaj. Najdłuższy
akwedukt miał od źródła łącznie 336
kilometrów. Przeszło dwa razy więcej niż
jakikolwiek inny w imperium rzymskim.
Najpiękniejszy akwedukt w Europie
to ten znajdujący się w Segowii w Hiszpanii. Obecnie jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych starożytnych zabytków, które znajdują się na
Półwyspie Iberyjskim. Obiekt jest przede
wszystkim symbolem Segowii, o czym
świadczy jego obecność na miejskim
herbie. Pierwsza część akweduktu została
zbudowana w pierwszym wieku naszej ery
przez Rzymian z granitowych bloków,
połączonych bez zaprawy i składa się z 167
łuków. Pier wsza poważniejsza prze budowa miała miejsce w XV wieku naszej
ery w celu naprawy zniszczonych przez
Maurów elementów akweduktu w 1082

roku. Akwedukt w najwyższej części mierzy
28,5 m. Przez stulecia był wykorzystywany
do transportu wody i prawdopodobnie
dzięki temu przetrwał do dziś w tak
dobrym stanie.
Akwedukty na świecie - akwedukt
w Santiago de Queretaro w Meksyku. Jest
to jeden z najważniejszych znaków rozpoznawczych miasta. Zbudowany z kamienia
i cegły, składający się z siedemdziesięciu
pięciu łuków. Każdy z nich posiada szerokość 20 metrów, co daje łącznie 1280
metrów długości oraz średnią wysokość 23
metrów. Zbudowany pomiędzy 1726 oraz
1738 rokiem, na zlecenie sióstr z klasztoru
Santa Clara, aby mieszkańcy miasta Meksyk mieli bezpośredni dostęp do wody z La
Canada.
Akwedukt w Polsce jest w Fojutowie
(w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie
tucholskim) to zabytek architektury hydrotechnicznej, wzniesiony w 1849 z kamieni i
żółtej cegły. Wzorowany na antycznych
rzymskich budowlach jest skrzyżowaniem
dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi
(płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy
(płynącego górą). Budowla ma 75 m
długości.
Akwedukty współczesne budowane są
także obecnie. Jednym z takich obiektów
jest Arizona Cap Canal liczący niemal 550
km długości. Trzy duże akwedukty dostarczają wodę do pustynnych przestrzeni
stanu Arizona, do obszaru Los Angeles.
Dwa z obszaru rzeki Owens , a trzeci z rzeki
Kolorado.
Dziś ponad trzy czwarte obywateli Europy mieszka na obszarach miejskich i jest
uzależniona od dostępu do czystej wody.
Zgodnie ze współczesnymi rozwiązaniami
inżynierskimi, wodę pitną do wszystkich
odbiorców dostarcza się za pomocą
systemu zaopatrzenia w wodę, który stanowi układ współdziałających elementów
w tym pompownie, stacje uzdatniania
wody, zbiorniki wody i sieci podziemnych
przewodów wodociągowych. Dziś wodę
pozyskuje się ze zbiorników wodnych i
rzek, które są oczywistym źródłem wody
oraz z ujęć podziemnych i techniką
odsalania wody morsk iej. Właściwe
zarządzanie gospodarką wodną, warunkuje dobrostan ekonomiczny ludzi i poczucie przyjazności przestrzeni, w której
żyją.
Dzisiaj po prostu odkręcamy kran i woda
leci !
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Pracownia
plastyczno-rękodzielnicza
w Powiatowym
Ośrodku Wsparcia
W Powiatowym Ośrodku
Wsparcia jedną z form prowadzonych terapii są zajęcia które
odbywają się w pracowni plastyczno-rękodzielniczej.
Podczas których uczą się
pod okiem instruktora samodzielnie -wykonać stroik na stół,
wianek okolicznościowy, kartki,
świeczniki, itp.
Do dekoracji wykorzystują dużo naturalnych ozdób
takich jak: kora, gałązki brzozy,
zasuszone liście, szyszki, wydmuszki z jajek. Poprzez takie zajęcia podopieczni w ośrodku rozwijają
swoje zdolności manualne pobudzają wyobraźnię, kreatywność,
nabywają nowe umiejętności, a przede wszystkim uczą się pracy
zespołowej. Taki rodzaj terapii umożliwia bezpośrednie dotarcie do
ukrytych w podświadomości treści za pomocą obrazu, rzeźby, rysunku
czy też innych form wyrazu artystycznego. Zajęcia w pracowni
umożliwiają uczestnikom wyrażenie swoich trudnych przeżyć i emocji
w bezpieczny sposób.
Aneta Kopęć

KORYPETYCJE JĘZYK ROSYJSKI
Tanio i profesjonalnie

tel. 575 571 472
Zadzwoń i umów się na lekcję próbną

OGŁOSZENIE
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Byłem stewardem na polskich statkach (3)
Po kolejnym zasłużonym urlopie, po trudach
morskich podróży na drobnicowcach, Henryk
Czaplewski, został zamustrowany w marcu 1969 r, na
nasz transatlantyk m/s „Batory”. Pierwszym po Bogu
na statku był wówczas kpt. ż.w. Jerzy Raczkowski.
Budowę statku rozpoczęto w maju 1934 r. we
włoskiej stoczni. W kwietniu 1936 r. odbył pierwszy
rejs wycieczkowy na trasie Wenecja-DubrownikBarcelona-Casablanca-Lizbona-Londyn-Gdynia. 17
maja 1936 r, uroczyście podniesiona została polska
bandera. Dzień później wyruszył z Gdyni do Nowego
Jorku. Początkowo statek miał się nazywać
„Paderewski” lub „Kościuszko” w miejsce wycofanego
statku ze służby. Bilet do Nowego Jorku w tamtych
latach kosztował 94,5 $ w jedna stronę, w obie 169 $
lub 845 zł. Nowoczesny statek napędzany dwoma
śrubami, z 7. Pokładami zapewniał komfort podróży
dla ponad 750 osób i ponad 300 osób załogi. W czasie
ostatniej wojny światowej przewoził jednorazowo
ponad 2200 żołnierzy i podlegał brytyjskiej
admiralicji. Zyskał nawet przydomek Lucky ship, jako
że statek wsławił się przewiezieniem do Kanady
rezerw, skarbów wawelskich i 480 angielskich dzieci
do Australii. Po zakończeniu wojny w Europie nadal
był wykorzystywany jako transportowiec dla wojska
przez Anglików aż do grudnia 1945 r., kiedy poddano

Przy obiedzie można było nieco poszaleć.
Na początek zakąski: cebulka zielona, pikle, papryka
bułgarska, ogórek kiszony, twarożek, moskaliki, certa
w sosie pomidorowym, sałatka włoska, masło deserowe. Zupy: grochówka po wiejsku lub consommé
z wermiszelem. Drugie danie: jajecznica z pomidorami, spaghetti po farmersku, karmazyn souté
w tomacie, frykando cielęce po hiszpańsku,
cynaderki wieprzowe w maladze z kasza gryczaną,
ziemniaki gotowane lub purée, warz ywa:
marchewka, groszek i buraczki po angielsku. Zimne
sosy, sery, szynka mielona. Krem truskawkowy,
napoje: kawa, kilka odmian herbat i mleko.
W przypadku diety specjalnej wskazany był
kontakt z ochmistrzem.
.
.
- Faktycznie dania obiadowe miały duży
wybór. Bywało, że przy jednym stole, a ja miałem
ich kilka do obsługi, musiałem serwować różne
potrawy. Umiejętność podawania do stołu jest
sztuką i to sztuką przez wielkie S. Trzeba było uważać,
aby nikogo nie potrącić. Zawsze z uśmiechem. I być
odpornym nie tyle na nieraz aż za nadto wydekoltowane panie, co raczej na zapachy perfum jakie
używały. Czasami ten wielowątkowy aromat zwyczajnie się gryzł, co dało się wyczuć. Podziękowaniem był uśmiech, dobre słowo. Czasami autograf ze zdjęciem… Oj mam ich wiele w swoich
zbiorach. Lub napisane odręcznie dedykacje,
jakże miłe we wspomnieniach. Mam również
zdjęcia, które okrętowy fotograf robił.
.
Każdy rejs transatlantykiem miał swoje
ciekawe, zaplanowane wydarzenia, zarówno te

go remontowi w szkockiej stoczni. Po czym dalej woził
żołnierzy. Po rekonwersji na statek pasażerski w
antwerpskiej stoczni 30 kwietnia 1947 r. powrócił do
Gdyni. Pływał na różnych liniach w zależności od potrzeb.
Mój rozmówca odbył na nim ostatni rejs tej jednostki.
- Tym razem byłem stewardem dla podróżujących
pasażerów. Ciężka, wielogodzinna praca w wykrochmalonym białym obraniu, które niczym gorset opinało
ciało, obsługiwałem gości serwując posiłki. Nie były one zbyt
wyszukane jak na tamte czasy. Wielka masa statku
i dodatkowe stabilizatory niwelowały kołysanie, do którego
przywykłem na drobnicowcach. Wkładanie białej koszuli, muszki i sztywnej marynarki skrojonej na wzór fraka nie
było sympatyczne. Ale jak trzeba, to trzeba! Pewien luz był
podczas tradycyjnego chrztu na oceanie lub podczas postoju w czasie wizyt w Domu Polskim w Nowym Jorku.
Wśród zachowanych przez mego rozmówcę
morskich pamiątek są eleganckie Menu dań serwowanych
na tym statku. Śniadanie: zupa cebulowa, owsianka,
kaszka manna, ryż dmuchany na mleku; jajecznica, jajka
gotowane lub sadzone; omlety z szynką, dżemem lub
syropem klonowym; wędliny i sery różne; marmolady
i dżemy; pieczywo białe, razowe pumpernikiel i bułeczki;
napoje - kawa, kakao, herbata, mleko; kompot ze śliwek
gotowanych i soki.
.

o cjalne jak i komercyjne w gronie załogi…
- Alarm szalupowy był obowiązkowy. Pasażerowie musieli znać swoje miejsca w szalupach
ratunkowych do których udawali się z założonymi
pasami ratunkowymi. Morski chrzest to znana
tradycja. Bal kapitański czy Dzień Polski to dla nas,
stewardów, dodatkowa praca. Z reguły połączona
z kolacją i występami. Wielu polskich artystów
płynęło, więc i atrakcji nie brakowało. Mieliśmy też
i swoje kameralne imprezy, choć, trudno nazwać
tak je z racji ilości osób. Urodziny Ochmistrza
z udziałem stewardów i kadry z nim związanej.
Po moim pierwszym rejsie na tym typie statku do
Ameryki, a potem jego ostatnim na trasie GdyniaKopenhaga-Londyn-Rostok-Gdynia zostały tylko
zdjęcia i dokumentacja że na tym rejsie pożegnalnym płynąłem. Po miesięcznym urlopie zamustrowałem na m/s „Leningrad”, na którym pływałem
2 lata, aby ponownie zostać stewardem dla
pasażerów na tss „Stefan Batory”, a później na
wycieczkowcu m/s „Mazowsze”.
.
.
.
.
Przedwojenny „Batory” został wycofany ze
służby 1 lipca 1969 r. Przez jakiś czas był hulkiem
hotelowym przy nadbrzeżu w Gdyni. W 1971 r.
został sprzedany na złom w stoczni w Hongkongu,
gdzie 2 czerwca polska bandera została opuszczona. .
. . . . .
O ponownym stanowisku stewarda kapitańskiego na drobnicowcu i pobycie na „Stefanie
Batorym” w ostatnim odcinku.
.
Lech Malinowski
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Służymy pomocą
- mamy to we krwi
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu oddali krew w ramach
ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi z okazji święta Służby
Więziennej.
„Służymy pomocą - mamy to we krwi”, pod takim hasłem odbyła się
ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana z okazji święta
Służby Więziennej. Funkcjonariusze i pracownicy w ramach akcji mogli oddawać krew w dniach od 8 lutego do 19 marca br. Do tegorocznej akcji
przyłączyło się siedemnastu funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących na
co dzień służbę w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Funkcjonariusze oddali
łącznie 7,65 litra krwi.
.
Śladem lat poprzednich celem akcji była pomoc w ratowaniu życia
i zdrowia ludzkiego poprzez łagodzenie de cytu krwi w placówkach leczniczych
oraz bankach krwi. Stawka jak zawsze w takich przypadkach bardzo wysoka
- bo jest nią ludzkie życie. Tegoroczna akcja odbyła się w szczególnym dla nas
wszystkich czasie. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju związana
z COVID-19 skutkuje mniejszą ilością dawców krwi. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu nie zostali obojętni, natychmiast odpowiedzieli
na apel i przyłączyli się do akcji. Jest nam niezmiernie miło, że nawet w tym trudnym dla wszystkim czasie potra my się bardzo szybko zorganizować
i nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
.
- Warto pomagać, dobro powraca ze zdwojoną siłą - tymi słowami podsumowałem tegoroczną akcję, jednocześnie zachęcając wszystkich do
oddawania krwi nie tylko w trakcie akcji zorganizowanych.
.
kpt. Jacek Ćwiertnia, Rzecznik Prasowy Dyrektora AŚ w Międzyrzeczu

Gmina stawia na budownictwo mieszkaniowe
Gmina przystąpiła do spółki, której celem jest wybudowanie na obrzeżach
miasta kilku budynków komunalnych. Burmistrz Remigiusz Lorenz widzi w tym
same korzyści. - Spółka otrzyma za darmo ziemię od Skarbu Państwa, a my mamy
szansę na rządową dotację - mówi.
.
Przy drodze do wsi Święty Wojciech - między Winnicą i suszarnią - mają
powstać 84 mieszkania w kilku ośmio i dziesięciorodzinnych budynkach. Szansą
na realizacje tych ambitnych planów jest przystąpienie przez gminę do nowej
spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni, a także utworzenie
przez rząd Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma ułatwić rozwój budownictwa mieszkaniowego.
.
- Międzyrzecz jest pierwszą lubuską gminą, która przyjęła uchwałę o woli
przystąpienia do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Po nas podobne decyzje podjęli radni ze Świebodzina, Słubic, Kargowej i Strzelec Krajeńskich. Dzięki
temu będziemy mogli kolejno postawić siedem budynków w systemie szeregowym - zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
.
Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, że budynki powstaną na działce
o powierzchni ponad 1,3 hektara, którą Skarb Państwa przekaże nowopowstałej
spółce. - Kolejną korzyścią jest to, że możemy się ubiegać o rządowe pieniądze na
realizację tej jakże potrzebnej inwestycji. Gmina wystąpiła już do Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii Jarosława Gowina z wnioskiem o dotację w wysokości 3 mln. zł dodaje R. Lorenz.
.
Lokalizacja terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie jest dziełem
przypadku. Jednym z czynników decydujących o wyborze działki koło suszarni była
przeprowadzona ostatnio rewitalizacja sąsiadujących z nią terenów i utworzenie
tam kolejnego parku.
.
Do tej pory podobnymi inwestycjami zajmowała się jedna z gminnych
spółek - Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dlaczego więc do
spółki przystąpiła gmina, a nie MTBS? - Takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze dla nansów samorządu. Inwestycja obciążać będzie nowopowstałą spółkę,
a nie budżet gminy. Poza tym ten program gwarantuje najemcom możliwość
wykupu zajmowanych lokali na własność. Zasada jest taka, że po postawieniu
i zasiedleniu pierwszego budynku spółka będzie mogła rozpocząć budowę kolejnego - dodaje burmistrz.
.
Podpisanie umowy miało się odbyć pod koniec marca podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Impreza została jednak przesunięta w czasie
ze względu na trzecią falę pandemii koronawirusa. - Dlatego obecnie nie możemy
mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia i zakończenia projektu. Najważniejsze,
że zrobiliśmy już pierwsze kroki - dodaje R. Lorenz.
.
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Dwa projekty w Międzyrzeczu
realizowane dzięki grantowi od PSE
Gmina Międzyrzecz w ramach programu grantowego „Wzmocnij Swoje
Otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, uzyskała
do nansowanie na utworzenie bezpiecznej strefy obsługi mieszkańców oraz
na zagospodarowanie zielenią skweru przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu.

W ramach projektu, w holu ratusza w Międzyrzeczu powstała
wydzielona strefa do obsługi mieszkańców. Poszerza już istniejącą
przestrzeń, aby spełnić wymogi sanitarne w związku z panującą pandemią.
- Zdajemy sobie sprawę, iż w związku z wprowadzonymi obostrzeniami proces obsługi mieszkańców jest obarczony pewnym dodatkowym
dyskomfortem. Chcielibyśmy, aby obsługa naszych mieszkańców była
bardziej komfortowa i bezpieczna dla obu stron - mówi Łukasz Ruta, Sekretarz Gminy. Kwestie dbałości o bezpieczną i dostępną przestrzeń publiczną w dzisiejszych, trudnych czasach, są ważne jak nigdy dotąd - dodaje.
Grant przyznany przez PSE pozwolił zrealizować pierwszy etap
procesu utworzenia bezpiecznej strefy obsługi mieszkańca. Drugim
elementem do nansowanego przez PSE projektu jest utworzenie nowego
skweru przy ul. Mieszka I. Ta niewielka przestrzeń wprowadzi do naszego
miasta jeszcze więcej kwiatów i zieleni. Element ten stanowi dopełnienie
działań Gminy realizowanych m.in. w ramach projektu nansowanego
z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej
i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”.
.
- W naszej gminie chcemy promować postawy związane z dbałością o środowisko oraz jego estetykę. Jesteśmy przekonani, że zadbane
parki, skwery, promenady i zwrócone naturze miejskie łąki kwietne są
wyrazem dbałości nie tylko o same miasto i jego wygląd, ale także o
samopoczucie naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że otaczające nas
piękno przyrody na naszych miejskich skwerach, promenadach i w parkach

zachęci wszystkich do chwili wytchnienia i relaksu na świeżym powietrzu mówi Katarzyna Szadkowska, Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim.
.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel 15316 km linii oraz 109
stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad
1000 polskich gmin, w których prowadzą swoją działalność eksploatacyjną i realizują projekty inwestycyjne. PSE obecne są w gminach nie tylko
poprzez zarządzaną przez siebie infrastrukturę. Spółka ta realizuje
z powodzeniem prospołeczny program grantowy pod nazwą
„WzMOCnij swoje otoczenie”. Jednym z wielu samorządów będących
bene cjentem programu jest Gmina Międzyrzecz.
.
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Kolejny pojazd dla strażaków
Najnowszym nabytkiem strażaków - ochotników z Gminy Międzyrzecz jest minibus marki Peugeot, którą burmistrz Remigiusz
Lorenz odebrał 16 marca w Szczecinie. - Będzie wykorzystywany między
innymi podczas ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów oraz do
przewożenia seniorów na szczepienia - zapewnia samorządowiec.
Przed wyjazdem służbowym do Szczecina burmistrz Remigiusz
Lorenz zamiast tradycyjnego garnituru założył strażacki mundur.
To nie przypadek. Jako prezes Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej pojechał do stolicy woj. zachodniopomorskiego odebrać pojazd, przekazany międzyrzeckim strażakom - ochotnikom
przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk. Radosława
Jaźwińskiego.
- Pojazd był używany przez służbę więzienną, ale jest w doskonałym stanie technicznym - zapewnia Komendant Gminny OSP
Dariusz Surma, który towarzyszył burmistrzowi.
.
Minibus pomieści 14 pasażerów. Jej prezentacja odbyła się po
o cjalnym podpisaniu dokumentów przez burmistrza i dyrektora
szczecińskiego aresztu. W przekazaniu uczestniczył również Dyrektor
Okręgowego Służby Więziennej ppłk Arkadiusz Tomczak.
.
Burmistrz podkreśla, że przekazanie pojazdu dla międzyrzeckich
strażaków jest owocem doskonałej współpracy OSP i gminy Międzyrzecz ze służbami mundurowymi.
.
.
- Strażacy będą ją wykorzystywać między innymi do ewakuowania
mieszkańców z zagrożonych terenów, czy do przewożenia seniorów na
szczepienia przeciw COVID 19 - mówi Remigiusz Lorenz.
.
Pierwszy kurs minibus ma już za sobą. Na trasie ze Szczecina do

Międzyrzecza kierował nią Robert Strzelecki, który jest dyrektorem
zarządu wykonawczego Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
w Międzyrzeczu i ma uprawnienia do prowadzenia takich pojazdów.
- Wystąpię do Rady Miejskiej z wnioskiem o zabezpieczenie
pieniędzy na dostosowanie pojazdu do przewożenia osób na wózkach
inwalidzkich i jego odpowiednie oznakowanie – zapowiada R. Lorenz.
Przypominamy, że przed kilkoma tygodniami do jednostki OSP
w Bukowcu tra ł nowy wóz bojowy na podwoziu Scanii, zakupiony
między innymi za pieniądze z budżetu gminy oraz ze środków
zewnętrznych, o które osobiście zabiegał m.in. burmistrz.
.

MIĘDZYRZECZ Rozkład jazdy autobusów, kursujących
w piątki na trasie między Bobowickiem i cmentarzem komunalnym koło Jagielnika
Wyjazd na cmentarz
1. Godz. 10.30: Bobowicko (przystanek przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego)
2. Godz. 10.33: Międzyrzecz, ul. Poznańska (przystanek przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach)
3. Godz. 10.36: Międzyrzecz, Plac Powstańców Wielkopolskich (przystanek przy dworcu kolejowym).
4. Godz. 10.40: Międzyrzecz, ul. Dąbrowskiego 1.
5. Godz. 10.40: Międzyrzecz, ul. Chłodna (przystanek autobusowy).
6. Godz. 10.47: Międzyrzecz, ul. Mieszka (przystanek koło marketu Lidl).
7. Godz. 10.51: Międzyrzecz, ul. Krasińskiego (przy kościele-sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski).
8. Godz. 10.55: Parking przy cmentarzu komunalnym koło wsi Jagielnik.
Powrót z cmentarza
1. Godz. 12,00: Parking przy cmentarzu komunalnym koło wsi Jagielnik
2. Godz. 12.04: Międzyrzecz, ul. Krasińskiego (koło kościoła-sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski).
3. Godz. 12.08: Międzyrzecz, ul. Mieszka I (przystanek koło Lidla).
4. Godz. 12.13: Międzyrzecz, ul. Chłodna (przystanek autobusowy).
5. Godz. 12.16: Międzyrzecz, ul. Dąbrowskiego 1.
6. Godz. 12.19: Międzyrzecz, Plac Powstańców Wielkopolskich (przystanek przy dworcu kolejowym).
7. Godz. 12.22: Międzyrzecz, ul. Poznańska (przystanek przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach)
8. Godz. 12.25: Bobowicko, (przystanek przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego)
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Zmiana warty w międzyrzeckiej brygadzie
Dowódcą stacjonującej w naszym mieście elitarnej 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej został płk Dariusz
Kosowski. Jego poprzednik płk Wojciech Ziółkowski awansował
na stanowisko zastępcy dowódcy-szefa sztabu 16. Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Burmistrz Remigiusz
Lorenz złożył gratulacje i życzenia obu awansowanym o cerom.
Od 29 marca międzyrzecką brygadą dowodzi płk Dariusz
Kosowski. Jego poprzednik na tym stanowisku płk W. Ziółkowski
był związany z 17. WBZ przez 13 lat swojej zawodowej kariery
w zielonym mundurze. Był m.in. zastępcą dowódcy brygady,
a przez ostatnich kilka miesięcy pełnił obowiązki jej dowódcy.
- Służba w 17 WBZ to wielki honor i zaszczyt. Dziękuję za
wspólne lata służby, za doświadczenia, które tu zdobyłem. Podczas
służby w „siedemnastej” spotkałem wielu wspaniałych ludzi.
W tej brygadzie zostawiam kawałek swojego serca - mówił podczas pożegnania płk W. Ziółkowski. ..........................
.
Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 17 WBZ
odbyło się 29 marca na placu apelowym jednostki. Wzięli w nim
udział podwładni, koledzy i przełożeni obu awansowanych
o cerów. M.in. dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw.
Piotr Trytek oraz Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych gen. dyw. Piotr Malinowski, który w latach
2015-2018 dowodził „siedemnastą”.
.
Środowisko cywilne reprezentował m.in. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który wręczył awansowanym o cerom
listy gratulacyjne oraz życzył im powodzenia na nowych sta-

Burmistrz Remigiusz Lorenz z dowódcą dywizji, szefem sztabu
DGRSZ oraz byłym i obecnym dowódcą brygady.
nowiskach. Podkreślał przy tym rolę brygady w życiu miasta i gminy oraz
jej owocną współpracę ze środowiskiem cywilnym i władzami miasta.
- Brygada jest jednym z larów gospodarki naszej gminy, a jej żołnierze
i pracownicy cywilni aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym.
Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie się rozwijać z obopólną
korzyścią - komentuje R. Lorenz.
..

Kolejna dotacja dla gminy Międzyrzecz. Tym razem na salę sportową!
Kojarzycie zapewne barak przy Szkole Podstawowej
nr 1. Za kilka miesięcy zostanie rozebrany, a w jego miejscu
powstanie sala sportowa z kuchnią i stołówką! Gmina
dostała 1,8 mln. zł na realizację tego zadania. - To kolejna
dotacja na inwestycje realizowane w Międzyrzeczu - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
.
Gmina dostała 1,8 mln. zł na wybudowanie nowo+
czesnej sali sportowej. - To kolejna dotacja, którą Międzyrzecz
otrzymał w ostatnich miesiącach z rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Wiosną ubiegłego roku dostaliśmy z tego
programu ponad 2,7 mln zł na wybudowanie ulicy Długiej,
a w grudniu 2 mln. zł na kanalizację sanitarną w Kęszycy
i Nietoperku - informuje burmistrz.
.
Rządowa dotacja ucieszyła m.in. dyrektorkę Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi Monikę
Szypszak. - Od lat czekamy na salę sportową z prawdziwego zdarzenia - komentuje.
.
Sala powstanie w miejscu poniemieckiego baraku,
w którym dawniej odbywały się zajęcia najmłodszych klas.
Od kilku lat obiekt stoi pusty i powoli popada w ruinę.
Za kilka miesięcy zostanie wyburzony, a w jego miejscu
wybudowana zostanie nowoczesna i przestronna sala
sportowa. - W projekcie ujęliśmy też wybudowanie kuchni
oraz stołówki, z której korzystać będą uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1, a także sąsiadującej z nią Szkoły Podstawowej nr 2 - zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik
Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.

Burmistrz zaznacza, że w pobliżu znajduje się wyremontowany przed kilkoma
laty nowoczesny stadion sportowy. -Ze znajdującej się w sali stołówki będą mogli
korzystać także uczestnicy wydarzeń sportowych, odbywających się na tym obiekcie.
Na przykład organizowanych tam przez miasto i nasz ośrodek sportu mitingów
lekkoatletycznych oraz innych zawodów o randze ponadpowiatowej - dodaje
burmistrz.
Jest szansa, że gmina otrzyma kolejną dotację na salę. - Nie spoczywamy na
laurach. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
o ponad 830 tys. zł - zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem
Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
.
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Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego zaliczyli
Międzyrzecz do tzw. miast dobrego życia. Uznali, że jesteśmy
miastem przyjaznym dla mieszkańców, zapewniającym im dobre
warunki życia i mającym przed sobą perspektywy dalszego
rozwoju. - Staramy się wykorzystać nasze atuty - komentuje
burmistrz Remigiusz Lorenz.
.
.
Badaniami objęto 205 polskich miast, liczących do 20 tys.
mieszkańców. Ponad 60 z nich zaliczyli do tzw. miast dobrego życia.
Jednym z nich jest Międzyrzecz. Wyniki tych badań opublikowane
zostały na stronie tuwartomieszkać.pl.
.
.
Oceniając polskie miasta eksperci brali pod uwagę aż 48
różnych czynników; 13 czynników społecznych, np. poziom
bezpieczeństwa w mieście, przyrost naturalny, liczba inicjatyw
obywatelskich, siedem odnoszących się do wartości, po pięć
technologicznych i ekonomicznych oraz cztery prawne. Wzięli
pod lupę m.in. bezpieczeństwo, współpracę władz z przedsiębiorcami i innymi miastami oraz zagospodarowanie przestrzenne.
Kierowali się przy tym ich sytuacją nansową, estetyką, właściwym
wykorzystaniem atrakcji turystycznych.
.
.
.
- Międzyrzecz został doceniony i wyróżniony przede wszystkim
za to, że zapewniamy mieszkańcom dobre warunki życia. Fachowcy
z niezależnego instytutu potwierdzili, że jesteśmy przyjaznym miastem
nie tylko dla międzyrzeczan, ale także dla inwestorów i turystów.
Dbamy o ekologię, tradycję i kulturę. Ogromna w tym zasługa

Fot. Panorama miasta na zdjęciu zrobionym z drona przez Grzegorza Walkowskiego.

mieszkańców, któr ym dziękuję za pracowitość, kreatywność i zaangażowanie w rozwój miasta - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Podczas badania brano pod uwagę również tzw. zmienne czynniki.
Np. liczbę mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców, tereny zielone i
rekreacyjne, dostęp do dóbr kultury, czy sytuacją na rynku pracy.
Autorzy raportu zaliczyli Międzyrzecz do miast, w których nastąpi
dalsza poprawa jakości życia w mieście hamująca odpływ i sprzyjająca
napływowi mieszkańców.
.
.
.
.
- To efekt wielu inwestycji realizowanych w naszym mieście
i pobliskich wioskach w ostatnich latach, a także bardzo dobra prognoza na przyszłość. Oraz wyraźny sygnał dla turystów i inwestorów.
Dla pierwszych to gwarancja udanego wypoczynku. Dla drugich wyniki
badań są wskazówką, że warto inwestować w naszym mieście - komentuje
burmistrz.
.

Toaleta będzie, choć z niepotrzebnym poślizgiem
Po trwających ponad pół roku administracyjnych perturbacjach, gmina będzie mogła rozpocząć budowę nowoczesnej i funkcjonalnej toalety publicznej. Furtką do tej inwestycji
jest decyzja, którą wydały 30 marca władze Międzyrzecza. .
Budowę nowej toalety zapowiadaliśmy już w ub.r.
Przypominamy, że wiosną 2020 r. wyburzone zostały publiczne szalety
na plantach, nazywane potocznie przez mieszkańców „metrem”,
albo „bunkrem”. Likwidacja nieestetycznego obiektu była jedną
z odsłon programu rewitalizacji zieleni miejskiej i miejsc rekreacji,
który wcześniej został zatwierdzony przez odpowiedzialne instytucje
i służby. M.in. Wojewódzkiego Kon-serwatora Zabytków.
.
Burmistrz Remigiusz Lorenz zapowiadał wtedy budowę
nowoczesnych i funkcjonalnych toalet na miarę XXI wieku, które miały
powstać przy ulicy Ściegiennego – w sąsiedztwie Ogródka
Jordanowskiego. Gmina przygotowała dokumentację i ogłosiła
przetarg, ale Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził
zgody na lokalizację tej inwestycji.
...
.
.
- Decyzja konserwatora niepotrzebnie wstrzymała zapla
-nowaną przez nas roboty budowlane. Toalety i tak powstaną,
gdyż po czasochłonnych procedurach, konserwator wydał korzystne dla
nas uzgodnienia. Niepotrzebnie straciliśmy kilka miesięcy - zaznacza R. Lorenz.
W sierpniu ub.r. gmina złożyła zażalenie do Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który 21 stycznie br. uchylił
postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i skie-rował
sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 8 marca br.
WKZ zatwierdził stosowne uzgodnienia i 15 marca burmistrz

Remigiusz Lorenz wydał obwieszczenie o projekcie decyzji w sprawie tzw.
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
. .
- We wtorek, 30 marca, wydana została decyzja o lokalizacji
tej inwestycji - informuje Monika Tomaszewska, która kieruje Wydziałem Planowania Przestrzennego w międzyrzeckim magistracie.
Burmistrz zaznacza, że gmina już w ub.r. zabezpieczyła w swoim
budżecie pieniądze na realizację tego zadania. - Kolejnym krokiem
będzie wyłonienie wykonawcy, a ostatnim budowa toalety we wskazanym przez nas miejscu - dodaje Remigiusz Lorenz.
.

