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Trwa akcja szczepień 
p r z e c i w  C O V I D  1 9 . 
W szpitalu im. Pięciu 
Św.Braci Międzyrzeckich 
pracują dwa zespoły 
zajmujące się właśnie 
szczepieniem. Zespół 
pierwszy w składzie: 
 -  lek .  med.  Ja n u s z 
D ą b r o w s k i ,  p i e l ę -
gniarka Izabela Trocer, 
p ie lęgniar k a  epide -
m i o l o g i c z n a  i  k o -
o r d y n a t o r  B a r b a r a 
S zc ze p a n i a k - S py ra
i sekretarka Karolina 
Szpiganpwicz - pra-
cuje na rzecz grupy „0” 
pracowników szpitala 
i  zewnętrznych pod-
miotów udzielających 
świadczenia medyczne. 
Drugi zespół aktualnie 
dokonuje szczepień se-
niorów 80+ i 70+.........   

Szczepimy się!Szczepimy się!Szczepimy się!

ciąg dalszy na str 5

Byłem 
stewardem 
na polskich 
statkach

WOŚP 
w Między-
rzeczu



 Tytuł niczym z hor-
roru, ale wiele co się dzieje w 
kraju - można porównać. Z po-
czątkiem roku wprowadzono 
podatki czyli rząd szuka kasy w 
naszych kieszeniach.  Jest 
pomysł  aby opodatkować 
reklamy, a przecież i tak już 
VAT od tego jest odprowa-
dzany.  Może wprowadzić 
podatek od nekrologów. Lu-
dzie umierają, więc dochód 
były stały, a przy pandemii 
nawet nieco wyższy.     . 

Odpowiedzi rzeczników policji 
to swoiste perełki kamu�ażu, 
itp., itd. Szkoda słów.    .

Rząd sam siebie, a 
przy okazji i nas, wprowadza 
w błąd. Wystarczy posłuchać 
na kanałach wolnych me-
diów (TVPartyjna się nie liczy) 
jak różni ministrowie, wice, 
rzecznicy i co ponoć ważniejsi 
posłowie sobie nawzajem 
przeczą w wypowiedziach. 
Śmiechu warte.         .

Wazeliniarstwo wśród 
posłów prawicy względem 
Kościoła Katolickiego, w tym 
i posłanek, jest zatrważające. 
Kara więzienia dla kobiet do-
konujących aborcję, świeczko-
we manifestacje w Sejmie RP 
w dniu związanym z Matką 
Boską Gromniczną i wiele in-
nych rzeczy robionych pod 
publiczkę - ślą ocenę o nas 
w świat. W XXI w. w cywili-

zowanej Europie tylko Polska 
i Cypr ma tak aborcyjne prawo.      
. Przerzucanie niepo-
kornych prokuratorów gdzieś 
daleko od domu w ramach 
delegacji  jest konkretnym 
mszczeniem się. A ci pokorni 
dotychczas nie mogą wyjaśnić 
sprawy Dwóch Wież, afery 
SKOK, Getbacku, sex afery 
Kuchcińskiego, o 70 mln zł na 
wybory nie wspominając. 
Sasinienie całą gębą przez 
wszystkich którzy rządzą, jak 
i tych co poprzez pro�ty są 
od nich zależni.         .

Trybunał rządzony 
przez magister prawa w uza-
sadnieniu swego bulwer-
sującego wyroku w sprawie 
aborcji KŁAMIE stwierdzając 
o ochronie życia od poczęcia, 
że jest zgodne z Konstytucją 
RP. Jest w konstytucji zapisane 
o ochronie życia, ale nie ma 
słów, że OD POCZĘCIA!      .
 Robienie z nas idiotów 
to ich specjalność. Podobnie jak 
skwitowanie oświadczeniem 
przez niskiego wzrostu wice-
remiera, że z zakupem respi-
ratorów od handlarza bronią 
jest wszystko OK. Ale kasy 
nadal rząd nie może odzyskać, 
choć do Torunia płynie ze 
wszystkich ministerstw.    .

Pewne obostrzenia 
warunkowo zostały zdjęte. 
Nałożone  poprzednio  na 
zasadzie  bylejakości  bez 
rozeznania i  efektywnego 
wsparcia �nansowego.     .
Zdjęte zapewne pod wpły-
wem determinacji  przed-
siębiorców. Czyli jak było na 
początku - Rząd sam siebie 
i nas robi w pióro.         .
 Wielu widzi nadzieję 
lub światełko w tunelu jednak 
przy tym jakże rozbudowa-
nym politycznie rządzie i zdo-
minowanym przez niepo-
ważnych polityków sejmie - 
szans nie ma lub są bardzo 
nikłe.

Ale  bądźmy opty-
mistami. Po burzy zawsze jest 
pogoda i pogody ducha życzę. 
Pozdrawiam przy okazji Stefa-
na, sympatycznego czworo-
noga z Kaszub.           .

Podczas imprezy spor-
towej miejski radny, zawodnik 
startujący, został niezbyt zręcz-

nie (tak to określę) potrakto-
wany  przez ad  personam  
organizatora. Miało być ni to 
zgryźliwie, ni to humorys-
tycznie, a wyszło zwyczaj-
nie niegrzecznie, wręcz pry-
mitywnie. Jestem w posiada-
niu nagrania tegoż incydentu 
i wiem co piszę. Sprawa sądo-
wa zapewne ostudziłaby za-
pędy niezręcznego wyrażania 
się. To tematu powrócę w 
osobnym tekście.         .

Narodowy Program 
Szczepień to czyli iden per iden 
błędne koło. Wzajemne „pod-
chody” w grupie trzymającej 
władzę można porównać do 
wojny hybrydowej. Konfe-
rencje prasowe bez możli-
wości zadawania pytań to już 
standard. W wolnych mediach 
prawicowi politycy zamiast 
odpowiadać na zadane py-
tania, mówią to co chcą ale 
nie na temat. Próbują nawet 
ustawiać do pionu dzien-
nikarzy zadających niewy-

godne pytania.

Za to szczodrze po-
płynęła kasa do puszek WOŚP, 
bo mamy serce dla dyrygenta 
orkiestry, który rozlicza się 
akuratnie i kupuje sprzęt jak 

najbardziej potrzebny dla le-
czenia i ratowania życia. Ma-
my nawet swoisty przekór, 
im prawica zarzuca więcej 
Owsiakowi, tym bardziej wrzu-
camy do puszek.          .
Z wiosną WOŚP poda końco-
wy wynik i zapewne będzie 
po raz kolejny rekordowy.  .
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Opiekunki do Niemiec  

AMBERCARE24 , wymagany  
j. niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 

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

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

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek 
gospodarczy lub ZAMIENIĘ  

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

 

SPRZEDAM PAWILON 
handlowo-usługowy + działka 

handlowo-usługowa  
- 2,5 ara, uzbrojona.  

Cena 50.000 zł (Międzyrzecz). 
Tel. 511411087 
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A może wprowadzić podatek od nekrologów?
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 W 76. rocznicę powrotu Międzyrzecza do Polskiej Macierzy 30 stycznia br. zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz 
oraz radni Maria Kijak i Edward Toczyński złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. - To bardzo ważna data 
w historii naszego miasta - zaznacza Agnieszka Śnieg.                                                                     .

30 stycznia 1945 r. do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. - Miasto zostało zajęte bez większych walk. Do jedynej potyczki 
doszło na barykadzie przed przejazdem kolejowym na obecnej ulicy Poznańskiej. Rosjanie szybko przełamali opór broniących się tam Niemców. 
Ostatnim akordem działań wojennych był nalot niemieckiego samolotu na zajętą przez czerwonoarmistów stację kolejową - opowiada 
regionalista i znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej Andrzej Chmielewski.                                                      .

Przez kilkaset lat międzyrzecki gród, a potem zamek, strzegły zachodnich 
rubieży Państwa Piastów i Jagiellonów. Międzyrzecz zapisał się złotymi zgłoskami 
w dziejach Polski. W 1002 r. w pobliżu grodu osiedlili się benedyktyńscy mnisi, 
którzy zostali zamordowani w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. i przeszli do historii 
jako Pierwsi Męczennicy Polski (potoczni są nazywani Braćmi Międzyrzeckimi. 
Z międzyrzeckim grodem jest związana także pierwsza opisana trepanacja czaszki -
związana z odbiciem warowni z rąk Pomorzan przez Bolesława Krzywoustego 
w 1094 r., co odnotował w swojej Kronice Gall Anonim. Marcin z Międzyrzecza jest 
natomiast autorem pierwszego listu miłosnego w języku polskim, który wysłał do 
swej ukochanej w 1429 r. 

Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. Międzyrzecz został przyłączony do Prus. 
Przez 152 lata - poza krótkim okresem Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815 -
znajdował się kolejno w granicach Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki 
Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy. Datę powrotu miasta do Polskiej Macierzy upa-
miętnia nazwa jednej z najdłuższych ulic; 30 Stycznia.                                      .

Przed wycofaniem się w Międzyrzecza (niemiecka nazwa Meseritz) Niemcy podpalili kilka budynków publicznych - m.in. pocztę, 
sąd, Bank Rzeszy i siedzibę gestapo, która mieściła się w budynku dawnej loży masońskiej. Potem miasto spustoszyli Rosjanie, którzy 
spalili m.in. kamienice we wschodniej pierzei rynku.  - Po 152 latach od drugiego rozbioru Rzeczpospolitej w 1793 roku, kiedy Ziemia Międzyrzecka 
została przyłączona do Prus, miasto wróciło do Polski. Trzeba jednak oddać, że powrót był bardzo dramatyczny i bolesny - dodaje Chmielewski.  

- Mieszkańcy apelowali o to na forach internetowych. Mieliśmy też 
telefony w tej sprawie, a nawet pisemny wniosek. Postanowiliśmy przychylić 
się do tych próśb i mamy nadzieję, że pojemnik szybko napełni się 
nakrętkami, które sukcesywnie będziemy przekazywać na charytatywne 
cele - zapowiada R. Lorenz.

Burmistrz podkreśla, że kontener jest odpowiedzią władz miasta 
na liczne postulaty międzyrzeczan. 

 Na plantach ustawiono kontener na plastikowe nakrętki. Ma 
kształt serca. - Symbolizuje wielkie serca mieszkańców naszej gminy, 
którzy zawsze chętnie wspierają potrzebujących - mówił burmistrz 
Remigiusz Lorenz po wsypaniu do niego pierwszej partii nakrętek.             

30 stycznia - ważna data w historii Międzyrzecza



 Są �rmy, które pomimo różnych obostrzeń sanitarnych mogą 
pracować i pracują, bowiem budowy czy remonty są przez wielu prowadzone 
na bieżąco. Na naszych łamach niemal od zawsze reklamuje się �rma PBT.
Jak sobie radzą? Takie pytanie zadałem Sebastianowi Janikowi, właś-
cicielowi �rmy.

Wśród oferowanej bardzo szerokiej gamy prostych i specjalistycznych narzędzi jest wysokiej klasy wykrywacz metali…

 - Początek roku jest od zawsze trudny. Okres zimowy nie sprzyja 
pracom na zewnątrz, nie mniej jednak klientów nie ubywa. Wielu narzeka, 
że nie może dostać kredytów na inwestycje, co spowalnia prace i ogranicza
zakup materiałów. Odczuwamy to wyraźnie jako hurtownia. A mamy wszystko, 
no prawie wszystko, w różnych asortymentach. Swoistą ciekawostką jest fakt,
że wielu samodzielnych wykonawców z braku zleceń przyjeżdża zwyczajowo
na kawę, którą serwujemy z expresu i rozmawiamy. Rozmawiamy o nowo-
ściach w branży budowlanej, nowych preparatach, tynkach, gładziach, klejach 
i narzędziach. Nie tracimy więc z nimi kontaktów                     .

Na bazie pańskiej �rmy odbywały się różne pokazy narzędzi i produktów znanych w kraju i za granica �rm, wspomnę choćby Mapei…

Pasja jest odprężeniem po pracy, jednak podstawą egzystencji ekonomicznej jest praca. Oferujecie nie tylko sprzedaż narzędzi i materiałów 
ale również np. mieszanie farb i prowadzicie wypożyczalnię narzędzi.                                                                           .

- Sam jestem pasjonatem weekendowego chodzenia po polach z takim urządzeniem. Z różnym skutkiem. Podłoże wielu budów to zapewne 
miejsca godne wcześniejszej penetracji. Ziemia kryje wiele niespodzianek, a wśród budowlańców jest duże i zacne grono poszukiwaczy. A wiedza 
ich jest ogromna.                                                                                            .                        ..

- Jako pierwsi w mieście zaoferowaliśmy profesjonalny, w pełni skomputeryzowany mieszalnik do farb i cieszy się zrozumiałym powodzeniem. 
Klienci dobierają odcienie koloru pod meble, oświetlenie czy wręcz własne fantazje. W naszej ofercie jest bardzo bogata paleta akcesoriów do 
poprawy prac montażowych. Często tłumaczymy nowym klientom o zaletach np. podkładów pod tynki, bezpłatnie jeździmy na budowy aby pomóc 
rozwiązać problem z ich odpowiednim doborem. Sam prowadzę również własną �rmę budowlaną więc znam wiele problemów inwestorów.
 A prywatnie to jestem z życia i rodziny, z wzajemnością, zadowolony, oby tylko zdrowie było.                                                 .

- W okresie pandemii oczywiście wszystko uległo zawieszeniu, co jest zrozumiałe. Na podstawie prowadzonych analiz wiem, że ta forma
dotarcia do klienta poprzez moją hurtownię cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jak warunki pozwolą, powrócimy do tego. Co miesiąc, bez względu
na obecny okres, poszerzamy ofertę proponowanych narzędzi i materiałów. Producenci czasami i mnie zaskakują. Rynek budowlany nie znosi próżni, 
stąd rywalizacja o klienta. W razie konieczności ściągniemy towar w ciągu bardzo krótkiego czasu. Dostarczymy go własnym transportem na miejsce. 
Klienci poszukują dobrych jakościowo ubrań czy sprzętu BHP, więc zdecydowanie w ten temat weszliśmy. Kiedyś były buty z metalowymi noskami, teraz 
mają atestowane wkładki plastikowe, przez co są lżejsze i wygodniejsze.                                                                        .
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Dajemy radę…

I tego życzę Panu i pracownikom. – Lech Malinowski
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 Pracują w nim: lek. med. Dorota Pietrzak, pielęgniarka-koordynaor oraz kierownik ds. pielęgniarek, położnych 
personelu pomocniczego Joanna Puchan, pielęgniarka Katarzyna Nykiel, rejestratorka Monika Sokołowska. 
  - Oba zespoły dokładają wszelkich starań, aby sukcesywnie dostarczane [partie szczepionek zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem - mówi prezes szpitala Waldemar Taborski - Seniorzy, których szczepimy są nam bardzo 
wdzięczni, wyraża się to w słowach podziękowania - mówi J. Puchan. Pacjenci wypełniają kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw Covid-19, następnie są badani przez lekarza oraz rozmawiamy z nimi, 
a oni tego bardzo potrzebują. Podczas dokonywania zaszczepienia dotychczas nie było problemu immunologicznego. 
B. Szczepaniak-Spyra - Dostarczane szczepionki zanim zostaną przekazane dla zespołów są przechowywane 
z urządzeniach chłodniczych z elektronicznym monitoringiem. Dotychczas żadna ze szczepionek nie została
 zutylizowana. W chwili oddania numeru do druku (9 lutego) zaczepiono w obu zespołach 906 osób, w tym 
również po raz drugi w zespole pierwszym. Oba zespoły mogłyby wykonać znacznie więcej zaszczepieni, ale wszystko jest zależne od dostawy z magazynów 
rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.                                                                                      .........
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Klara ur.18.01.2021 r. 
Córka Sandry i Marcina. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Julek ur. 17.01.2021 r. 
Syn Barbary i Bogdana. 

Zamieszkały w Pszczewie

Adaś ur. 29.01.2021 r. 
Syn Anny i Rafała. 

Zamieszkały w Gorzowie

Antek ur. 18.01.2021 r. 
Syn Sandry i Jakuba. 
Zamieszkały w Silnej

Zuzanna ur. 26.01.2021 r. 
Córka Katarzyny i Mariusza. 

Zamieszkała w Żydowie

Nikodem ur. 26.01.2021 r. 
Syn Katarzyny i Mateusza. 

Zamieszkały w Chycinie

Zosia ur. 26.01.2021 r. 
Córka Aleksandry i Tomasza. 

Zamieszkała w Gorzowie

Franciszek ur. 28.01.2021 r. 
Syn Aleksandry i Patryka. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Hania ur. 29.01.2021 r. 
Córka Sylwii i Mariusza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Kazimierz ur. 25.01.2021 r. 
Syn Weroniki i Marcina. 

Zamieszkały w Nowym Dworku

Antosia ur. 1.02.2021 r. 
Córka Anny i Tomasza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Borys ur.6.02.2021 r. 
Syn Klaudii. 

Zamieszkały w Skwierzynie



Płyta CD będzie wręczana laureatom konkursów muzycznych organi-
zowanych w przyszłości. Można jej słuchać, a niektóre kompozycje nadają się wręcz 
do tańca. Zresztą, niech słuchacze ocenią jej muzyczne walory.               .

Trudny czas siedzenia w domu i wręcz wstrzymania wszelkich działań 
w dziedzinie kultury można było jednak pożytecznie wyko-rzystać. Aby się nie 
przewróciło w głowie od nadmiaru wolnego czasu, kreatywni ludzie spędzają 
go bardzo twórczo. Wpadłem na pomysł, aby przeglądnąć i przesłuchać domowe 
archiwum muzyczne i odkryłem w nich prawdziwe kulturowe bogactwo muzyczne. 

W czerwcu 2020 roku nieco zelżały obostrzenia sanitarne. Były możliwe 
konsultacje z uczniami. Zaproponowałem im, aby nagrać kilka utworów. Kiedyś 
wspominałem uczniom o wydaniu płyty CD, aby mieli pamiątkę wspólnych
i ciekawych lat spędzonych w szkole muzycznej. Była to też zachęta do zwiększonego 
wysiłku pracy z instrumentem muzycznym. Pomysł się bardzo spodobał, ale praca 
w zaimprowizowanym studiu nagrań to jednak był spory wysiłek. Nie muzykowanie
ze sobą kilką miesięcy spowolniało sesję nagraniową. Zaplanowaliśmy kilka dni - sesji 
nagraniowych. Ostatecznie został jeden. Przyczyny natury logistycznej nie pozwoliły 

na pełną realizację zamierzeń. Nagrany materiał muzyczny był trochę za krótki na całą płytę. Wpadłem na pomysł dodania poprzednich zespołów gitarowych, 
które prowadziłem. Ostatecznie zarejestrowano uczniowskie kwartety i tria z lat 2016-2020.                                        .

 Dziwny czas panującego ostatnimi miesiącami czasu mocno uśpił sferę kultury. 
Tym bardziej cieszy fakt ukazania się krążka CD z klasyczną muzyką gitarową. 
Krążek „Zespoły Gitarowe Szkoły Muzycznej” to muzyka nie tylko dla koneserów, 
czy sympatyków, ale wizytówka młodych uzdolnionych muzycznie osób naszego 
powiatu międzyrzeckiego.                                            .

Zarejestrowany materiał muzyczny pochodził czasem z wykonań live, co niestety słychać na ścieżkach dźwiękowych. Nawet mastering i inne 
zabiegi techniczne w studiu  nie wyeliminowały odgłosów publiczności. Te już historyczne nagrania są wizytówką Szkoły Muzycznej Sergiusza Sokołowa
w Międzyrzeczu. Wzór okładki zaprojektowany został w B. Studio w Gorzowie Wlkp. Zdjęcia sam wykonałem, jedno było autorstwa , Artura Anuszewskiego
inne pochodziły z archiwum pomysłodawcy. Patronat medialny objął Portal Społecznościowy Ziemia Międzyrzecka. Patronat Starosta Powiatu 
Międzyrzeckiego. Całością zajęło się Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy, �nansując min. mastering i zabiegi techniczne w studiu. Zamieszczone 
logotypy Powiatu Międzyrzeckiego Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Międzyrzeczu i Stowarzyszenia LWG są dobrze widoczne. Mogą być dobrą , 
reklamą naszej pięknej ziemi Powiatu Międzyrzeckiego. Profesjonalną produkcją  krążków CD zajęła się (wielokrotnie już sprawdzona) Agencja 
Reklamowo-Wydawnicza                                                                        PROPAGANDA Jelenia Góra.       .

Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy: serdecznie dziękujemy za Patronat Starosty Powiatu Międzyrzeckiego, Arturowi Anuszewskiemu, 
Sergiuszowi Sokołow, B. Studio w Gorzowie Wlkp. Podziękowania dla byłych i obecnych uczniów za zaangażowanie i artystyczny trud: Wiolety, Pauliny, 
Mateusza, Zuzanny, Julii, Bartosza, Alana, Kamili, Mai. Można przypuszczać, że w cykl muzyczno-produkcyjny zaangażowanych było bezpośrednio kilkanaście 

osób. Dodając do tego nauczycieli, rodziców, babcie, dziadków ... osoby przy 
produkcji płyty to ilość osób zaangażowanych pośrednio w proces edukacyjno - 
muzyczny sięga kilkuset. Trzeba uzmysłowić wielu ludziom ten fakt, o którym 
nie zdają sobie sprawy, lub nie wiedzą.                                   .

ZESPOŁY GITAROWE SZKOLY MUZYCZNEJ to 13-ta już płyta CD (jak ten 
czas artystycznych działań zleciał), w której byłem za-angażowany. Zarejestrowano 
na niej nagrania uzdolnionej młodzieży mieszkającej wśród nas na terenie niemal 
całego Powiatu Międzyrzec-kiego. Będzie ona prezentem na zbliżającą się 30-stą 
rocznicę utworzenia naszej Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu.             .
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PŁYTA CD Z MUZYKĄ - WIZYTÓWKĄ NASZEGO POWIATU

Państwowa Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Międzyrzeczu 

ogłasza nabór na nowy rok szkolny. 
Szkoła uczy gry na: akordeonie, �ecie,

 fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie,
 skrzypcach, wiolonczeli.  

Więcej na stronie www.psm,międzyrzecz 
lub pod nr telefonu 95 741 24 44

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał
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A także p. Józef  zadbał o architekturę ogrodową - pergole na której będą się 
piąć róże. Z wielkim tchem czekamy na wiosnę aby móc podziwiać piękno soczystych 
barw roślin naszego „ Zielonego Zakątka”.                                  .

Nasz sympatyczny p. Józef z wielką dokładnością i precyzją stworzył cykl obrazów: 
„Pawie Pióra”. Od razu postanowiliśmy opisać tę małą znaną technikę strunową, czyli 
obrazy wykonane z gwoździ i nici. Ta sztuka strunowa nie jest wcale nową, ale bardzo 
znana ze swojego piękna, prostoty wyrazu i oryginalności. Sięgając z historii była znana 
już w Anglii gdzie tkacze ozdabiali swoje domy, gwoździami i nitkami. Technika polegała  
na tym, że wbijali gwoździe w drewniane deski i naciągali na nie nitki w określonej kolejnoś-
ci. W ten sposób powstały ażurowe rękodzieła do dekoracji ścian. Nasz podopieczny 
z zamiłowaniem tworzy te piękne arcydzieła, mamy zaszczyt posiadać takie cudeńka 
które zdobią Dzienny Dom Seniora+.                                      .

Niesamowitym dla nas odkryciem było ujawnienie zdolności poetyckich p. Wiesławy. 
Jej przepiękny wiersz, własnego autorstwa, jest chlubą naszego Domu Seniora.     .

Natomiast p. Józef oprócz pasji tworzenia wraz z p. Olą dbają o estetykę naszego 
ośrodka, z biegiem czasu zrodził się u naszych uczestników pomysł realizacji „Zielonego 
Zakątka” - małego ogródka. Nasi podopieczni z wielkim zaangażowaniem wykonywali 
wszelkie prace ogrodnicze p. Józef skopywał i przywoził ziemię, a p. Ola pomagała w wy-
równywaniu i grabieniu ziemi, a także nadała pomysł w wybieraniu sadzonek - cebulek 
kwiatowych. takich jak: tulipany, mieczyki, krokusy, żonkile. Wszystkie prace ogrodnicze 
były wykonywane pod czujnym okiem instruktorek.                         .

Wielkim dla nas zaskoczeniem są umiejętności w szydełkowaniu p. Oli. potra� 
w mgnieniu oka wykonać poduszki dekoracyjne – arbuzy. Jest też duże zaangażowanie 
p. Czesławy w uszyciu pięknych kolorowych podszewek na poduszki.              .

 W naszym domu tworzymy artystyczne rękodzieła. Nasi seniorzy wykazują się dużą 
kreatywnością i wielkimi zdobytymi umiejętnościami. Pani Ola w zdolnościach manualnych
 - szydełkowaniu, pani Czesława wykazuje się w sztuce szycia materiału, pan Józef swoje 
zdolności przejawia w rzemiośle artystycznym oraz projektowaniu zieleni. Jakiś czas temu 
zupełnie przypadkiem zauważyliśmy u p. Józefa niezwykłe obrazki wykonane na 
kolorowych deskach przeplatane nićmi. Obserwując fachowym okiem można stwierdzić, 
że to technika String Art. - sztuka strunowa.                                  .

Fot i tekst M. Bławuciak

W samym centrum naszego miasta
Jest takie małe dobre miejsce
Ciepłe, przyjazne i bezpieczne.

Tutaj seniorzy się spotykają,
Aby rozmawiać, śpiewać, malować,

Z kolorowej włóczki kwiaty wyczarować
Trochę  zapomnieć o kłopotach

O swoich potomnych pogadać kotach
O dobrych wnukach i przyjaciołach

O pięknym świecie dookoła.

MIĘDZYRZECZ 
DOM DZIENNEGO POBYTU SENIOR+

 W Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie 
jedną z form rehabilitacji, wykorzystującą terapeutyczne wartości pracy 
i twórczości artystycznej, jest terapia zajęciowa, prowadzona w pracowni 
plastyczno-rękodzielniczej. Uczestnicy zajęć nabywają i rozwijają zdolności 
manualne w celu samorealizacji, pomimo istniejących trudności i ograniczeń. 
Rozwijana jest kreatywność i wyobraźnia. Uczą się spędzania czasu wolnego 
w sposób twórczy. W efekcie pracy powstają m.in. rysunki, kartki okolicznościowe, 
kompozycje przestrzenne, kwiaty z bibuły, itp.                          . 
 Podopieczni uczą się prostych robótek na szydełku i na drutach, z czego 
w efekcie pracy powstają serwetki, torebki, podkładki na stół, koszyczki i wiele 
innych ciekawych rzeczy. Na zajęciach chętnie wykonują ozdobne doniczki 
z masy cementowej i przeróżne dekoracje ścienne z masy solnej. Dużą po-
pularnością cieszą się ozdoby okolicznościowe wykonane ze sklejki i drewna 
np. wianki, świeczniki, stroiki, itp.                                    . 

Twórczość	i	kreatywność	
osób	niepełnosprawnych	

w	Powiatowym	Ośrodku	Wsparcia.

Aneta Kopeć
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 Prezes zarządu międzyrzeckiego szpitala, Waldemar Taborski, 
15 stycznia, był gospodarzem spotkania dyrektorów szpitali, lub osób 
upoważnionych, którzy podpisali wspólną umowę z poznańską 
�rmą „Konsultant IT” (generalny wykonawca, reprezentowana przez 
prezesa Pawła Ozorowskiego) mającą rozbudować szpitalne 
systemy HIS i dokonać modernizacji infrastruktury sprzętowej 
i sieciowej oraz dostawę Platformy Zintegrowanych Systemów 
Informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego, Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie i Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 
2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2-Rozwój cyfrowy, 
Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informatycznego ID376358 - 
uzyskano do�nansowanie w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług 
w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz 
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

Rozbudowa szpitalnych systemów HIS

Podpisanie umowy dotyczącej projektu odbyło się dosłownie w ostatniej chwili. Projekt był przygotowany znacznie wcześniej przez 
kompetentną osobę i dopiero zdecydowana decyzja obecnego prezesa nadała bieg sprawie. Kwota przeznaczona na inwestycje to 12 718 200 zł.

W. Taborski - Partnerów do projektu dobrał mój poprzednik. Wszyscy oni byli zainteresowani aby projekt ruszył. Szpital międzyrzecki stał się 
liderem w tej grupie. Platforma informatyczna pozwoli placówkom szybciej wymieniać się danymi również z innymi szpitalami w województwie, co 
zdecydowanie poprawi wiele elementów związanych z ogólnie pojętym leczeniem. Mamy 180 dni na całkowite wdrożenie programu, który będzie 
kompatybilny dla wszystkich. Korzystać będzie z niego zarówno kierownictwo oddziałów jak i część logistyczna czy administracyjna.   .          

Omówiono sposób �nansowania projektu, ustalono z wykonawca harmonogram prac wdrożeniowych. Szpital w Międzyrzeczu-
Obrzycach reprezentowała Ewa Lewicka-Michalewska - dyrektor placówki; szpital w Sulechowie Beata Kucuń - dyrektor; szpital w Sulęcinie 
Mariusz Bojar - informatyk. Prezesowi szpitala w Międzyrzeczu towarzyszył informatyk Łukasz Grek. Obecni byli również: Izabela Banaszak - 
dyrektor ds. Marketingu i Koordynacji Zamówień w �rmie „Konsultant IT” oraz Krzysztof Adamski (�rma „Prosensi” prowadząca postępowanie 
przetargowe). Ł. Grek - Szpitale pozyskają nowy sprzęt i oprogramowanie. Nowe serwery zapewnią dobre przesyłanie danych. Będą szkolenia 
z nowego oprogramowania. Program Eskulap generalnie łączy wszystko, a podstawą jest dokumentacja medyczna. Łączy również urządzenia 
np. typu aparat rentgenowski czy USG, co umożliwi przesłanie zdjęć.                                                                  .

Przed przyjazdem do Pniewa zainteresowani zwiedzaniem międzyrzeckich 
bunkrów powinni umówić się telefonicznie z pracownikami muzeum (nr tel. 
509 868 965 lub 95 741 99 99).                                         .

 Międzyrzeckie bunkry są największą atrakcją turystyczną nie tylko gminy, 
ale także całego regionu. Przypominamy, że w Pniewie trwa budowa nowej siedziby 
muzeum. Kolejna atrakcją dla turystów ma być podziemna kolejka, która urucho-
miono zostanie do końca br.                                               .

 Po trzymiesięcznej przerwie w poniedziałek, 1 lutego, ponownie otwarto 
Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie. Zwiedzanie jedynej całorocznej trasy 
turystycznej odbywa się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

- Mamy pierwsze telefonicznych zgłoszenia - mówił nam w poniedziałek dyrektor 
muzeum Leszek Lisiecki. - Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym.      .

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy, ok. 10 000 zł rocznie za 1ha. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod nr tel. 607 07 08 49, biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha

Tekst i fot. Lech Malinowski

Zapraszamy do Muzeum 
Fortykacji i Nietoperzy w Pniewie

 Izba Pamięci Klubu 17 WBZ w Międzyrzeczu to miejsce, które odkryje ślady związane z historią naszej
 ojczyzny. Pomysłodawcą utworzenia izby jest Sekcja Historyczna Klubu „Dowborczycy”. Gromadzone są w niej  
bezcenne pamiątki świadczące o przeszłości naszego narodu i o walce naszych bohaterów. Wśród eksponatów 
będzie można zobaczyć przedmioty związane z wojskowością, przedmioty codziennego użytku, fotogra�e, prasa, 
książki, odznaczenia, dokumenty i wiele innych unikatowych egzemplarzy z okresu przedwojennego, wojen-
nego i powojennego. Termin uroczystego otwarcia zostanie wkrótce ogłoszony.                        .

  „Nasza tożsamość jest jak wielkie rozłożyste drzewo, które swoimi korzeniami sięga bardzo głęboko. 
My jesteśmy jego małą gałązką, listkiem w koronie, które życiodajne soki czerpie przede wszystkim z korzeni 
- z przeszłości”. prof. Andrzej Wyrwa.                                       .                    .

Sekcja Historyczna działa…
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Wóz bojowy dla OSP Bukowiec

Jeszcze dwie ciekawostki. Techniczna - samochód ma 
niezwykle intrygujący sygnał dźwiękowy, bodajże jedyny wśród 
wozów strażackich w powiecie. Druga, to naszywka na mundurach 
bojowych (i chyba niebawem na wyjściowych). Pojawiła się z ele-
mentem historii wsi. Znana postać miejscowej hrabiny, faktycznej 
czy legendarnej - zobowiązuje do zachowania tradycji.

Łączny koszt zakupu pojazdu pożarniczego wyniósł 999 990 zł i możliwy był dzięki 
zaangażowaniu i zestawieniu kilku źródeł �nansowania, tj.: Gmina Międzyrzecz - w kwocie 489 
990,00 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 
w kwocie 380 000,00 zł; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w kwocie 130 000,00 zł.

Po uzbrojeniu w sprzęt oraz przeszkoleniu kierowców i operatorów sprzętu z obsługi 
nowego samochodu, 22 stycznia br. o godz. 17.30 „HRABINA”, jak nazwali swoje nowe 
GBA 3/27/4,8 SCANIA o nr operacyjnym 378F41 po raz pierwszy wjechała do garażu bukowieckich 
strażaków. Następnego dnia, tj. 23 stycznia 2021 roku, po przeszkoleniu całego stanu osobowego 
Jednostki Operacyjno-Technicznej przy OSP Bukowiec, auto zostało wprowadzone do podziału 
bojowego.

Nowy samochód, najnowszy w powiecie, tra�ł do OSP 
będącej poza KSRG. Zapewne budzi nutkę zazdrości, bowiem 
jest w gminie jeszcze kilka jednostek gdzie takowy byłby 
potrzebny. Ale od tego jest burmistrz i radni - niech działają. Zarząd 
OSP Bukowiec umiał się znaleźć w odpowiednim miejscu i mo-
mencie. Co zresztą potwierdzili obecni: dh Mieczysław Witczak, 
członek ZOW ZOSP RPO w Zielonej Górze i dh Dariusz Surma, 
Komendant Gminny OSP w Międzyrzeczu.

Nowe GBA 3/27/4,8 SCANIA z OSP BUKOWIEC w pełni 
gotowe do działań ratowniczo - gaśniczych wprowadzono do 
podziału bojowego. 

Zarząd OSP Bukowiec składa serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do 
zakupu „HRABINY”.

10 grudnia 2020 r. zgodnie z umową, jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Bukowca odebrała w siedzibie �rmy 
„Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych” Bielsko-Biała 
fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z na-
pędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) na podwoziu SCANIA P360. 

Wyposażenie specjalistyczne zostało przełożone ze „starego pojazdu”, a zawiera 
m.in.: sprzęt i armaturę wodno-pianową; średni zestaw ratownictwa technicznego LUKAS; 
4 aparaty powietrzne /AUER/ z zapasem dodatkowych butli; wentylator oddymiający PH-VP6000 
z możliwością podania mgły wodnej; zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1; pilarki do drewna, 
piłę do betonu i stali; zestaw elektronarzędzi BOSCH; drabiny pożarnicze; podręczny sprzęt 
burzący; sprzęt oświetleniowy; sprzęt łączności.

Przekazanie wozu bojowego (na razie mniej o�cjalne bowiem w tym roku będzie jubileusz 
75.lecia jednostki, a więc okazja będzie) odbyło się w asyście wozów strażackich niemalże 
z całego powiatu oraz kilku miejscowości ościennych z Wielkopolski. Kawalkada na sygnałach 
dźwiękowych i świetlnych jechała od KP PSP w Międzyrzeczu poprzez Kaławę do Bukowca. 
Prowadził ją najstarszy wóz bojowy z OSP Wyszanowo - Star 25 zwany potocznie „Babcią”. 
W świetle rac trzymanych przez druhny i druhów z OSP Bukowiec pojazdy wjechały do wsi witane 
rzęsistymi oklaskami przez licznie przybyłych mieszkańców. Mimo obwarowań związanych 
z pandemią nie mogli sobie tej przyjemności odmówić - wszak to ich strażacy i ich najnowszy 
wóz bojowy w powiecie. „Hrabinę” wprowadził dh Krzysztof Toczek, prezes jednostki. 
Pojazd o�cjalnie przekazał Remigiusz Lorenz, prezes ZMG ZOSP RP i burmistrz miasta 
Międzyrzecz. W górę wystrzeliły fajerwerki. Była TVP-3 z Gorzowa, która coś niecoś pokazała plus 
wywiady. Miejscowi obejrzeli nabytek, dzieci miały radochę. W sumie z nieo�cjalnego przekazania 
spontanicznie zrobiła się ciekawa impreza z zachowaniem środków ostrożności.     . 

Przed wprowadzeniem nowego wozu do poddziału bojowego, Zarząd jednostki OSP 
Bukowiec postanowił z własnych środków doposażyć pojazd w sprzęt i wyposażenie dodatkowe 
usprawniające działania ratownicze oraz mające wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy 
ratowników.

Nowy wóz strażaków - ochotników z Bukowca posiada zamontowane na stałe m.in.: 
3 dwuzakresową autopompę RUBERG o wydajności nominalnej 2770 dm /min. przy ciśn. 0,8 MPa 

3 i głębokości ssania 1,5 m oraz 480 dm /min. przy ciśn. 4MPa.; działko wodno-pianowe DWP 24; 
urządzenie szybkiego natarcia ze zwijadłem wysokociśnieniowym 60 m; pneumatyczny maszt 
oświetleniowy o wysokości wysuwu - 5,5 m; wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 8165 kg i liną 
długości 30 m.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Celowy Związek Gmin CZG-12 w ramach realizacji projektu 
”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” 
dokonał zakupu mobilnych urządzeń w postaci rozrywarki do worków 
oraz perforatora. Zakupiona rozrywarka pozwoli na rozrywanie worków 
z odpadami komunalnymi i opróżnianie worków bez naruszania ich 
zawartości, co pozwoli na efektywniejsze przerabianie odpadów na 
istniejącej linii sortowniczej. Perforator to urządzenie służące do dziu-
rawienia tworzyw sztucznych (butelki PET), które transportowane są do 
prasy belującej. Szczelnie zakręcone butelki przy zgniataniu nie pękają, 
lecz magazynują energię w postaci sprężonego w nich powietrza. Kilka-
naście takich zakręconych butelek PET w sprasowanej paczce (beli) 
potra� po wyjęciu jej z prasy rozerwać druty wiążące. Proces odkręcania 
nakrętek zmniejsza wydajność sortowania nawet do pięciu razy, zaś sto-

sowane obecnie na linii przebijanie butelek ostrym narzędziem na taś-
mie sortowniczej zajmuje dużo czasu. Zakupione urządzenia po-zwolą 
osiągnąć większą wydajność linii sortowniczej, wpłyną na lepsze przy-
gotowanie odpadów do recyklingu i lepszą organizację pracy. Urządze-
nia stanowią pierwszy etap modernizacji Zakładu Unie-szkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Długoszynie, który będzie trwać przez cały 
2021 rok. W ramach projektu została przeprowadzona rozbudowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach 
(koszt 500 000,00 zł). Rozbudowa gminnego PSZOK polegała na 
kompleksowym wyposażeniu punktu w elementy niezbędne do 
prawidłowego zbierania i selekcji odpadów, obejmując min.: zakup 
kontenerów, wagi samochodowej, systemu monitoringi i koparko-
ładowarki. PSZOK w Krzeszycach będzie miał także swój warsztat 
naprawczy, w celu nadania niepotrzebnym rzeczom „drugiego życia”.
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MODERNIZACJA LINII SORTOWNICZEJ 
W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH i PSZOK W KRZESZYCACH

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, 
 Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość projektu 9 870 300,00 zł, do�nansowanie z UE 3 774 199,02 zł. 

W wieku 75 lat, 22 stycznia 2021 r., odszedł na Niebiańskie Łąki Jan Nałęcz-Pomesny, znana postać 
w międzyrzeckim środowisku. Komentator sportowy, trener tenisa ziemnego, również sprawozdawca manifestacji 

1-Majowych w Międzyrzeczu. Człowiek o gołębim sercu, aczkolwiek nieco zadziorny chwilami, jednak zawsze prawy 
i chętny do niesienia pomocy innym. Zapamiętałem go z racji ciekawych publicznych wystąpień związanych z życiem 
i historią Marszałka Józefa Piłsudzkiego, którego był wielbicielem oraz z doskonałej znajomości wyników sportowych, 

szczególnie meczów piłki nożnej. To byłą jego chyba największa pasja. Zegnało go wiele osób, którzy darzyli go 
szacunkiem ponieważ umiał słuchać i nigdy nie był zacietrzewiony w swoich poglądach. Umiał zachować wyważony 

ton w dyskusji, co sam nieraz doświadczy doświadczyłem. Niech spoczywa w pokoju!
LM



 - Było to dla mnie nie lada przeżyciem. Uczestniczyłem w skromnej ale dostojnej uro-
czystości złożenia wieńców pod historycznym pomnikiem poświęconym polskim marynarzom 
i żołnierzom. Narwik był na trasie naszego rejsu do Murmańska, nigdy nie zamarzającego portu 
morskiego, do którego płynęły konwoje z pomocą dla walczących Rosjan w czasie ostatniej wojny.  
Po drodze odbył się tradycyjny chrzest morski dla nowicjuszy przekraczających Koło Podbiegunowe. 
Wówczas stres, a dziś miłe wspomnienia.                                           .

 Statek „Narwik” noszący to imię dla upamiętnienia polskiego wkładu w bitwie o Narwik 
w Norwegii. Henryk pływał na nim 2 lata.                                         .

 Potem były kolejne statki i kolejne rejsy, znacznie dłuższe, bo aż na Daleki Wschód. 
Awarie na morzu, chrzty morskie, egzotyczne porty… w kolejnych odcinkach.               .

- Pamiętam moje pierwsze noce na koi z zabezpieczeniami, bo przechyły były czasami 
dość znaczne. Musiałem nauczyć się chodzić w specy�czny sposób. Naczynia wprawdzie były 
zabezpieczone, ale różnie bywało bowiem przechyły w czasie sztormu dochodziły do 40 stopni. 
Kiedyś po raz pierwszy w życiu, nad ranem gdy wyszedłem z wieloosobowej kajuty, aby rozko-
szować się rześkim morskim powietrzem, zobaczyłem skaczące na falach del�ny i fruwające ryby. 
Niesamowite przeżycie. Chciałoby się patrzyć na to bez końca, jednak obowiązki wzywały. Pierwszy 
po Bogu na pokładzie musiał mieć podane posiłki zgodnie z rozkładem dnia, a i czasami gorący 
napój musiał być dostarczony na mostek kapitański.                                 .

         Henryk Czaplewski, urodzony w Tczewie, dziś mieszka ze swą partnerką Ireną w nie-
wielkim, ale sympatycznie urządzonym wewnątrz domku w Kalsku nieopodal Międzyrzecza. 
Aktywny senior, uczestnik DDS+ ma ciekawy życiorys.                                .

     Zamustrował się na s/s „Narwik”, polskim drobnicowcu zbudowanym w Anglii w 1941 r. 
Zaledwie rok młodszym od Henryka, ale za to z bogatym wojennym doświadczeniem 
w konwojach. Od 1945 r., z chwilą powrotu do kraju statek wykonywał rejsy transatlantyckie. 

 Steward kapitański, członek załogi statku handlowego to odpowiedzialne i specy�czne 
stanowisko. Potwierdzone w Książeczce Żeglarskiej. Pierwszy jego rejs odbył do Meksyku. 
Trwał 113 dni. Serwowanie posiłków dla kapitana, pierwszego o�cera, głównego mechanika 
czy ochmistrza było podstawowym zadaniem. Nie cierpiał na chorobę morską, więc proble-
mów nie było. Załoga niewielka, zaledwie 38 osób, trudno się nie znać podczas taj długiego 
rejsu. Późniejsze na innych statkach były znacznie dłuższe.                            .

    Ojciec, pracownik parowozowni w Tczewie, matka zajmowała się domem w ciężkich 
czasach wojennych. Zapewne był to szczęśliwe małżeństwo, skoro w tamtych czasach (1940 r.) 
urodził się Henryk. Po wojnie dorósł i ukończył szkołę zawodową. Ukończył też kurs kino-
operatorów i jeździł po wsiach regionu kinem objazdowym. W wieku akuratnym (18 lat) otrzy-
mał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Tra�ł na 3 lata do Marynarki 
Wojennej. Tamże zdobył kwali�kacje łącznościowca i służył w Centrum Dowodzenia Marynarki 
Wojennej w Gdyni, pracując na dalekopisach. Zapewne odpowiednie służby nieźle go 
„prześwietliły” skoro zaproponowano mu złożenie podania do pracy w Polskich Linii Oceanicz-
nych, co też żądny morskich przygód uczynił i czekał. Młodość od zawsze jest niepokorna, hormony 
szaleją, to i dziewczyna się znalazła (gdańszczanka) i odbył się w Tczewie huczny ślub. 
Stabilizacja mieszczucha została przerwana przesłaną zgodą na zatrudnienie w marynarce 
hadlowej. I tak tokarz-ślusarz został w 1963 r. stewardem kapitańskim.                 .
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Byłem stewardem na polskich statkach (1)

Za sterem statku, fantazyjnie.

Załoga statku podczas uroczystości pod polskim
pomnikiem w Narwiku

Lech Malinowski
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 Hasłem tegorocznej zbiórki był „Finał z głową", a celem - zakup jak 
największej ilości specjalistycznego sprzętu dla oddziałów laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Przygotowania w Międzyrzeckim Sztabie 
6006 działającym przy Międzyrzeckim Ośrodku Kultury trwały już od 
października 2020 r.

W tym roku był to �nał inny niż wszystkie, bo z uwagi na epidemię 
COVID-19, większość odbyła się online i przebiegała w zaostrzonym reżimie 
sanitarnym bez udziału publiczności. Podczas Finału WOŚP, udało się nam 
uzbierać, piękna kwotę, szacowana kwota wynosi już 87.596 zł i wzrasta dzięki 
jeszcze trwającym licytacjom Allegro WOŚP. Niezmiennym elementem 
tegorocznej zbiórki, byli wolontariusze, którzy pomimo obostrzeń sanitarnych 
i zimna, dzielnie i z ogromną chęcią wsparcia dla innych, spacerowali ulicami 
naszego miasta od wczesnych godzin rannych. Ich serca były gorące i radosne, 
a kolorowe puszki widoczne wszędzie. W tym roku kwestowało na ulicach 
60 wolontariuszy, jeden z nich pierwszy raz w naszym mieście kwestował przy 
pomocy terminala. Tak, aby w sposób bezpieczny i szybki, każdy mógł przy 
pomocy karty wpłacić datek. Nowością, jaka się pojawiła, była eSkarbonka, 
do której zbierał Międzyrzecki Ośrodek Kultury. W tym 25 wolontariuszy, 
poza tradycyjną zbiórką do puszek, również uruchomiło własne internetowe 
eSkarbonki, zbierając internetowo datki, już przed �nałem. Przez to pod-
wójnie zasilili konto Fundacji WOŚP.                            .

W tym roku tylko internetowo odbyły się licytacje podarowanych 
fantów od darczyńców. Na naszych 130 aukcjach Allegro WOŚP, pojawiły 
się usługi, przedmioty wykonane ręcznie, obrazy, modele klejonych czołgów 
oraz rzeźbionych z drewna aut, vouchery na jazdę konną, vouchery do 
kosmetyczek, makijażystek, okulisty, fryzjera, na sesję zdjęciową, do restauracji. 
Rzeczy podarowane przez kluby sportowe, sportowców i artystów, czyli 
mnóstwo wyjątkowych przedmiotów nawet coś dla pasjonatów naszego 
miasta, m.in. obraz przekazany przez Agnieszkę Olender, Starostę Powiatu 
Międzyrzeckiego, jedna z dziesięciu gra�k przedstawiająca Zamek w Między-
rzeczu, wykonana przez znakomitego artystę - Dariusza Milińskiego. 
Największym powodzeniem cieszyły się koszulka meczowa od Kamila 
Jóźwiaka z autografem zawodnika! Obecnie kwota, jaką osiągnęła na 
aukcji, wynosi to ok.1850 zł, jest to jedna z najwyższych kwot uzyskanych 
w licytacjach. Kolejny raz, także dużym powodzeniem cieszą się złote i srebrne 
serduszka, grawerowane logo WOŚP, podarowane przez złotnika „Ziobrowski”.

A jak wyglądał 29.Finał online? W dniu �nału wolontariusze Sztabu 
6006 WOŚP Międzyrzecz, działający przy MOK, dzięki wsparciu dyrektor 
Eweliny Izydorczyk-Lewy, zorganizowali dwa studia, z których nadawana 
była transmisja „na żywo”. Pojawił się, również w tym dniu w wielu sołectwach 
naszej gminy, sztabowy WOŚP-bus. Oba podjęte działania były czymś 
nowym, ale stworzonym po to, aby dać szanse każdemu, kto chce wspierać 
WOŚP i aby zachęcić do wzięcia udziału w zbiórce oraz przekazać mieszkańcom, 
co dzieje się w dniu Finału w naszym mieście. Było to nowe i przewrotne 
przedsięwzięcie, ale odbiór był bardzo pozytywny, nie tylko wśród 
oglądających nas widzów, ale i mieszkańców okolicznych wsi, do których 
przyjechał nasz WOŚP-bus. Cała transmisja rozpoczęła się od godziny 15:00 
na kanale YouTube. Na rozpoczęciu obecny był Burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz i Szef Sztabu Alicja Jankowska. Prowadzili ją Iga 
Dajworska oraz Maksymilian Dajworski, jako konferansjerzy studia live. 
Zadbano również o większą dostępność wśród oglądających, bo cały nasz live, 
był tłumaczony w języku migowym przez Zuzannę Cygan.                 .

W programie były występy zespołów artystycznych, wywiady z cie-
kawymi gośćmi, dużo muzyki, prezentacja aukcji Allegro WOŚP, fantów 
przekazanych od darczyńców. W tym znakomite dwa występy oraz wywiad 
z gościem specjalnym - Pawłem Dudkiem jako CZADOMAN. Były występy 
sekcji artystycznych Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, m.in. Studio Tańca 
GOLD – grupa IV układ taneczny pt. Kurczaki, Studio Tańca GOLD - grupa III 
układ pt. Ratatuj, gdzie instruktorem jest Wioleta Robak-Gabarkiewicz, 
Grupy I LED DANCE - układ - Old Town Road + Mamacita, Grupy II LED DANCE
 - układ TikTok Yeah, gdzie instruktorem jest Justyna Wittchen, Chóru PICCOLO 
z MOK, którego instruktor to Ewa Wikowska.                     . 

 O 15.38 połączyliśmy się ze Szta-
bem Głównym WOŚP w Warszawie. Na 
Kanale Kręcioła TV pozdrowiliśmy Jurka 
Owsiaka wraz z obecnym w studio drugim 
gościem specjalnym gen. Mirosławem 
Różańskim. Wśród gości byli również 
harcerze, ratownicy, sportowcy, artyści, 
motocykliści.

Podsumowując w tym roku zbiórka mimo ograniczeń i obostrzeń 
przebiegła bardzo spokojnie i zgodnie z reżimem sanitarnym. Dobro i chęć 
wsparcia oraz pomocy była bardzo duża. Kierujemy szczególne podziękowania 
za wparcie działań naszego Sztabu 6006 w trakcie przygotowań, jak i w dniu 
�nału do: Ewy Skrzek-Bączkowskiej za prowadzenie „Kolędowania dla WOŚP” 
oraz Pauliny Skrzek i Mateusza Olanina za przeprowadzenie akcji ,,Gramy dla 
WOŚP w planszówki”, Aleksandry Banak z Dworzec Tworzec, która w ramach 
wolontariatu, współpracującej z międzyrzeckim Sztabem od wielu lat, 
organizując różne, ciekawe działania, w tym roku np. „Gadżety do rozdania za 
wrzut do puszki” oraz pojawiła się z Olafem - Bałwankiem, który w dniu �nału 
był gościem studia live, ale również spacerował ulicami naszego miasta i każdy, 
kto chciał, mógł sobie z nim zrobić zdjęcie, wrzucają datek do puszek naszych 
wolontariuszy, Szkolnemu Klubowi Wolontariatu, działającemu przy SP-3 
w Międzyrzeczu, Tomaszowi Baranieckiemu, który jako "Baranieccy Fotogra�a” 
nagrał piękny spot o naszych Sztabowych Puszkach Stacjonarnych Między-
rzeckim Gazelom, które drugi rok, już zasilają naszą Sztabową Puszkę Stacjo-
narną, Motocyklistom West Side Bats, za ich kwestowanie od wielu lat przy 
Pomniku w Międzyrzeczu oraz za upiększenie naszej sceny dla wokalistów 
w studio, przez wypożyczenie do dekoracji motocykla będącego własnością 
Andrzeja Rymaszewskiego .Podziękowania kierujemy także dla Salonu 
Fryzjerskiego „Styl”, 
w którym w dniu 
�nału prawie cały 
dzień strzyżono, 
modelowano i cze-
sano klientów, a 
wszystkie koszty za 
usługę tra�ały do 
ich puszki WOŚP, 
Ekipie Grupy 4x4 
Terenowcy Między-
rzecz, która pier-
wszy raz grała z na-
mi i zasiliła naszą 
skarbonę, znaczną 
sumą pieniążków oraz przekazaniem na licytację Allegro, ręcznie wykonany 
kubek z logo grupy, Mieszańcom Nietoperka, Sztabowi Ratownictwa Krajowej 
Społecznej Sieci Ratunkowej w Międzyrzeczu, za współprace przy organizacji 
�nału, „Pracowni Makijażu” - Paulinie Wałaszek, za profesjonalny makijaż dla 
prowadzących i gości podczas trwania transmisji, Michałowi Górznemu
 „Czysta Kuchnia I Kawa”, który co roku gra z Orkiestrą, tym Finale przekazując na 
licytacje Walentynkowy Box dla dwojga na romantyczną kolację, Gminie 
Międzyrzecz za coroczne wsparcie w gadżety, Scan Systems za udostępnienie 
oświetlenia, GIGASOUND za realizację techniczną, Karolinie Pielesiak z kanału 
YouTube „Szparagi” przy pomocy promocji, całemu sztabowi liczenia pieniędzy, 
dyrektor MOK za współpracę i pomoc przy realizacji �nału, Antoniemu 
Kraśnickiemu za obsługę WOŚP-busa i lokalnym przedsiębiorcom za przyjęcie 
do siebie Sztabowych Puszek Stacjonarnych, w tym roku, aż w 20 punktach 
naszego miasta można było wrzucić datek do puszki, już od 15 grudnia 2020 r.,
aż do �nału.
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 Dziękujemy także wszystkim darczyńcom, których nie wymieniliśmy, 
za ich hojność i każdemu, kto przyczynił się do pomocy, aby tegoroczny 
29. Finał WOŚP w naszym mieście był wyjątkowy. Wolontariuszom naszego 
Sztabu za ich wytrwałość i gorące serca oraz pomoc w organizacji �nału.

(Sztab WOŚP 6006 MOK)



MOBILNY 
SERWIS OPON

tel. 607 801 133tel. 607 801 133tel. 607 801 133

profesjonalna obsługa
dostepnosc  całodobowa

24h

bez wychodzenia z domu
bez kolejek
z dojazdem do Klienta

 - PRZYJEDZIEMY
zadzwon
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 W całym kraju trwają szczepienia seniorów. Niestety, nie wszyscy 

mogą dotrzeć o własnych siłach do punktów szczepień. Niepełno-

sprawnym i seniorom, którzy mają problemy z poruszaniem, pomagają 

w tym władze gminy.                                               .

 Wynajęta przez gminę karetka przewozi na szczepienia przeciw 

COVID seniorów i niepełnosprawnych, którzy wcześniej zwrócili się do 

Urzędu Miejskiego z prośbą o pomoc w dotarciu do punktów szczepień 

znajdujących się w szpitalu i w dwóch przychodniach lekarskich. 

Nad ich bezpieczeństwem podczas przejazdu czuwają doświadczeni 

ratownicy medyczni.                                             .

- Pomagamy niepełnosprawnym z orzeczeniami lekarskimi oraz seniorom, 
którzy mają problemy z poruszaniem się o własnych siłach, a nie mogą 
skorzystać z pomocy bliskich im osób - mówi Bogdan Walczak, którego 

burmistrz Remigiusz Lorenz wyznaczył na stanowisko gminnego pełnomocnika ds. szczepień.                                                                                         .

- Po zarejestrowaniu oraz wyznaczeniu terminu i miejsca szczepienia niepełnosprawni i seniorzy, którzy nie mogą się poruszać o włas-
nych siłach, powinni kontaktować się z pełnomocnikiem w celu ustalenia dowozu do punktu szczepień. Prosimy te osoby, aby informowały nas 
o terminie szczepienia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem - zaznacza zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg.                           .

  W gminie Międzyrzecz szczepienia mieszkańców prowadzone są w szpitalu oraz w przychodniach Pro-Wita przy ul. Konstytucji 3 Maja 

i Kolmed przy ul. Chopina. Seniorzy i niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z dowozu do tych placówek, powinny kontaktować się w tej 

sprawie z Urzędem Miejskim w dni pracujące w godzinach od 7.30 do 14.30 - nr tel. 95 742 69 49                                            .

W hołdzie dowódcy Powstania Wielkopolskiego
 Z okazji 102. rocznicy przejęcia dowodzenia nad Powstaniem 

Wielkopolskim przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, 

przedstawiciele międzyrzeckiej jednostki wojskowej i władz 

samorządowych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed 

pomnikiem Generała na Podzamczu.

 Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego 

stacjonującej w naszym mieście 17. Wielkopolskiej Brygady 

Zmechanizowanej, która dziedziczy chlubne tradycje bojowe 

jednostek wielkopolskiej kawalerii, a jej patronem jest dowódca 

Powstania Wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Jako 

pierwsza kwiaty przed jego pomnikiem złożyła delegacja 

międzyrzeckiej brygady, na czele z jej dowódcą pułkownikiem 

Wojciechem Ziółkowskim.                      .

W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz 

miejskich - zastępcy burmistrza Agnieszka Śnieg i Tomasz 

Markiewicz. - Generał Józef Dowbor-Muśnicki był jednym 

z najwybitniejszych polskich dowódców w tamtym czasie. 

Równo 102 lata temu, 15 stycznia 1919 r., na prośbę Józefa 

Piłsudskiego objął dowodzenie nad jedynym zwycięskim 

powstaniem w historii naszego kraju - zaznacza A. Śnieg.
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 Kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Katarzyna 
Nyczak-Walaszek obchodziła ostatnio jubileusz 25-lecia pracy zawo-
dowej. – Od samego początku pomaga Pani niepełnosprawnym miesz-
kańcom naszego miasta – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz, który 
złożył jubilatce życzenia i gratulacje.                            .
 Środowiskowy Dom Samopomocy od 25 lat jest drugim domem dla 
niepełnosprawnych mieszkańców Międzyrzecza. Podczas odbywających 
się tam zajęć uczą się podstawowych czynności życiowych oraz nabierają 
wiary we własne siły i umiejętności. Od samego początku podopiecznych 
wspiera Katarzyna Nyczak-Walaszek, która od siedmiu lat kieruje placówką, 
a pod koniec stycznia obchodziła jubileusz 25-lecia pracy zawodowej. 

 Życzenia i gratulacje złożył jubilatce m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. - W tym szczególnym dniu proszę przyjąć podziękowania 
za Pani sumienność i zaangażowanie w codziennej pracy, a także życzenia wytrwałości i nieprzemijającego poczucia  dobrze spełnionego 
obowiązku - mówił samorządowiec wręczając K. Nyczak-Walaszek bukiet kwiatów i drobne upominki.                            .
 „Życzę, aby jubileusz 25-lecia był powodem do zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu i był bodźcem do dalszego działania. 
Niech kolejne lata pracy upływają w dobrym zdrowiu i pomyślności” - czytamy w liście gratulacyjnym, wręczonym jubilatce przez R. Lorenza. 

Odchodzącą na emeryturę dyrektorkę Ośrodka Pomocy 
Społecznej Marię Górną pożegnali burmistrz Remigiusz Lorenz, 
jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz oraz 
pracownicy OPS i Środowiskowego Domu Samopomocy.     .
 R. Lorenz podkreślał, że od początku do końca zawodowej 
kariery M. Górna pomagała innym - początkowo jako pedagog, 
a potem także kierując Poradnią Psychologiczno-Zawodową 
w Trzcielu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i będąc bur-
mistrzem Trzciela. 

 Przedstawiciele władz miasta i pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej pożegnali się z odchodzącą na emeryturę dyrektorką 
OPS Marią Górną oraz podziękowali jej za 40 lat pracy. - Całe życie 
zawodowe poświęciła Pani innym. Wspierała Pani słabszych i była 
opoką dla potrzebujących - zaznaczał burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz.

Pani  Kasia  od  ćwierć  wieku 
pomaga  niepełnosprawnym

Wspierała słabszych i była opoką dla potrzebujących

 - Ostatnie sześć lat pracy zawodowej poświęciła Pani potrzebującym wsparcia mieszkańcom naszej gminy. Jako dyrektor międzyrzeckiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dała się Pani poznać jako bardzo dobry organizator, ale także osoba otwarta na problemy innych i skora do niesienia 
im pomocy. Wspierała ich Pani z wielkim sercem i ogromnym taktem. Serdecznie za to dziękujemy - mówił.                            .

- W sercach podopiecznych zapisała się Pani jako osoba wyro-
zumiała i pełna ciepła, zawsze gotowa nieść pomoc najsłabszym i znaj-
dującym się w potrzebie - czytamy w liście gratulacyjnym, który R. Lorenz 
wręczył M. Górnej.                                          .

Dyrektorka nie kryła wzruszenia. Podziękowała burmistrzowi 
i swoim pracownikom za sześć lat współpracy. - Miałam wspaniałą 
załogę i przełożonych - mówiła.                                     .

 Samorządowiec podziękował także głównej księgowej OPS 
Ewie Nowak, która odchodzi na zasłużoną emeryturę razem ze swoją 
szefową. Gratulacje i życzenia złożyli im również pracownicy OPS 
i ŚDS, którzy zgodnie zaznaczali, że obie panie są dla nich niedościgłym 
wzorem oraz przykładem profesjonalizmu, zaangażowania i poświę-
cenia dla innych.                                          .



Spotkanie z przedstawicielem BGK odbyło się za pośred-
nictwem internetu. Oprócz burmistrza Remigiusza Lorenza w roz-
mowie uczestniczyli jego zastępczyni Agnieszka Śnieg, kierowniczka 
Wydziały Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska i prezes 
Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Adam 
Koziński. 

- Przymierzamy się do budowy budynku wielorodzinnego. 
Realizacja tej inwestycji zależy jednak od tego, czy otrzymamy na nią 
dotacje i preferencyjny, niskooprocentowany kredyt. Samorządom 
pomaga w takich sytuacjach Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego 
naszym rozmówcą był jego przedstawiciel. To było bardzo owocne 
spotkanie, niebawem spotkamy się ponownie i będziemy rozmawiać 
o szczegółach. Część tych mieszkań mogłaby powstać na zasadach 
komercyjnych. Chcemy, żeby najemcy mogli je wykupić na własność - 
mówi R. Lorenz.

 Budowa bloku komunalnego i źródła s�nansowania pla-
nowanej inwestycji były tematem wideospotkania miejskich urzędni-
ków z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego. - Liczymy na 
dotację i preferencyjny kredyt - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Furtką do rządowych pieniędzy i rozpoczęcia inwestycji jest 
tzw. pakiet mieszkaniowy, który zakłada wsparcie �nansowe dla gmin 
budujących lokale komunalne i socjalne.
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 W rozgrywkach Fortuna Puchar Polski w Piłce Nożnej 
wystartowały zespoły z całego kraju. Za dwa tygodnie piłkarze 
mają wznowić mecze po zimowej przerwie. Pod koniec marca 
poznamy wyniki spotkań lubuskich zespołów w 1/8 rozgrywek, 
natomiast ich wojewódzki �nał ma się odbyć 3 czerwca na 
międzyrzeckim stadionie.                            .
 Organizatorami imprezy będą Lubuski Związek Piłki 
Nożnej (LZPN), Gmina Międzyrzecz oraz Międzyrzecki Ośrodek 
Sportu i Wypoczynku (MOSiW).                       .

 W Międzyrzeczu rozegrany zostanie wojewódzki �nał 
turnieju Fortuna Puchar Polski w Piłce Nożnej. Burmistrz 
Remigiusz Lorenz rozmawiał o przygotowaniach do tej imprezy 
z dyrektorem Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku 
Grzegorzem Rydzaniczem. - To będzie promocja naszego 
miasta i obiektów sportowych - zaznacza R. Lorenz.             .

Miasto planuje kolejną inwestycję

Międzyrzecz  będzie  gospodarzem  ważnej  imprezy  sportowej

 Sztuczna górka nie jest zbyt wysoka, ale dzieci mają z niej ogromną 
frajdę i radość. Po ostatnich opadach śniegu maluchy testowały na sankach 
górkę, usypaną ostatnio koło suszarni.                             .

Górka była jedną z ostatnich odsłon programu rewitalizacji zieleni 
i miejsc rekreacji, o którym wiele razy informowały lokalne i regionalne media. 
Usypana została pod koniec ub.r. przy drodze z Winnicy do wsi Św. Wojciech. 

– Usypaliśmy ją z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, 
którzy podczas śnieżnych zim będą mogli zjeżdżać z niej na sankach. Tak jak 
w ostatnich dniach stycznia. Stanowi wielką frajdę dla maluchów, ale także dla 
ich rodziców i dziadków, którzy świetnie się tam bawili po ostatnich opadach 
śniegu - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.                           .

Mieszkańcy znajdującego się po drugiej stronie Obry os. Kasztelańskiego 
mogą dotrzeć do tego miejsca ścieżką, wybudowaną w ub.r. w ramach tego 
samego programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji.                            .

- W miejscu porośniętych chaszczami dzikich wysypisk powstał kolejny park, który błyskawicznie podbił serca międzyrzeczan - dodaje R. Lorenz. 
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- Coraz częściej szukamy w sieci informacji o konkretnych 
usługach, czy artykułach oferowanych przez �rmy z najbliższej 
okolicy. Dlatego uznałem, że należy opracować profesjonalną 
stronę internetową, która będzie swoistym pomostem między 
mieszkańcami oraz właścicielami lokalnych przedsiębiorstw 
i zakładów usługowych - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że obecnie coraz 
więcej czasu spędzamy surfując po sieci. Za pośrednictwem 
internetu załatwiamy urzędowe sprawy, komunikujemy się 
ze znajomymi i robimy zakupy.                       .

 Z inicjatywy burmistrza Remigiusza Lorenza utwo-
rzona została internetowa aplikacja �rma.miedzyrzecz.pl, 
która ma być pomostem między mieszkańcami naszej 
gminy i właścicielami �rm.                            .

Internetowy łącznik między mieszkańcami i przedsiębiorcami

W utworzonej z inicjatywy burmistrza internetowej aplikacji �rma.międzyrzecz.pl miejscowi przedsiebiorcy i rzemieślnicy mogą 
bezpłatnie zakładać konta �rm i zakładów usługowych, a przy okazji promować swoją działalność. Mieszkańcy bez trudu wyszukają w niej 
interesujące ich przedsiębiorstwa i usługi, które podzieliliśmy na 24 kategorie. Znajdziemy tam informacje o �rmie i jej działalności, 
a także dane kontaktowe i lokalizację. 
W ciągu kilku tygodni na stronie zarejestrowało się ponad 100 przedsiębiorstw. - Jest bardzo przejrzysta i łatwa w nawigacji - 
zaznacza R. Lorenz. - Zapraszamy przedsiębiorców i rzemieślników do rejestrowania swoich �rm, a mieszkańców do korzystania z tej aplikacji. 

Skorzystają i mieszkańcy i turyściSkorzystają i mieszkańcy i turyściSkorzystają i mieszkańcy i turyści

- Jeśli otrzymamy dotację, niewielkie Pniewo doczeka się aż 
trzech inwestycji jednocześnie. Pierwszą z nich będzie rozbudowa 
parkingu przed blokami. Poszerzymy go i utwardzimy, aby mogły 
z niego korzystać także autokary. Druga to oświetlenie wewnętrznej 
ścieżki z centrum wsi do Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy, natomiast 
trzecią będzie park linowy. Będą z nich korzystać przede wszystkim 
mieszkańcy, ale także turyści, którzy przyjeżdżają zwiedzać nasze 
bunkry - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.            .

Burmistrz i jego zastępczyni Agnieszka Śnieg rozmawiali o planowanych inwestycjach w sołtysem Pniewa Danutą Grabas. 
Szansą na ich realizację jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. - W tej edycji programu z dotacji mogą korzystać gminy, na 
których terenie dawniej znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne - zapowiada Katarzyna Szadkowska, która kieruje 
Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie. - Wcześniej z tego programu dostaliśmy pieniądze na budowę 
kanalizacji w Kęszycy i Nietoperku. 

Samorządowiec zaznacza, że w budżecie państwa zabezpieczono na ten program zaledwie 250 mln. zł. - Jesteśmy opty-
mistami -dodaje.

 Gmina przymierza się do modernizacji parkingu oraz budowy 
parku linowego i oświetlenia ścieżki w Pniewie. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz zaznacza, że rozpoczęcie tych inwestycji zależy od tego, czy 
gmina otrzyma rządową dotację na ich realizację. - Jesteśmy jednak 
optymistami i przygotowujemy już wnioski - zapowiada.             .

W Pniewie znajduje się Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy, które zwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Turystów 
przyciągają pobliskie bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i wytyczona w ich podziemiach jedyna w MRU całoroczna 
trasa turystyczna. 

Celem programu jest aktywizacja popegeerowskich miejscowości. - Inwestycje powinny przełożyć się na zwiększenie 
ruchu turystycznego w muzeum i wzbogacą jego ofertę. Park linowy będzie bowiem dodatkową atrakcją dla naszych gości. Skorzystają 
na tym również mieszkańcy. Będą mogli np. otworzyć sklep i zarabiać na turystach, a być może niektórzy z nich znajdą zatrudnienie 
w muzeum - zaznacza R. Lorenz.
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