
Międzyrzeczanin, lek. med. 
Wojciech Sokół jest znaną 
postacią na oddziale chi-
rurgii w naszym szpitalu. 
Jego specjalnością jest sze-
roko rozumiana endo-
skopia, która ma bardzo 
istotne w pro�laktyce 
zastosowanie. Jest ona 
wykorzystywana w dia-
gnozowaniu chorób ukła-
du pokarmowego. Spraw-
dza się również w innych 
dziedzinach medycyny, 
takich jak laryngologia czy 
ortopedia
- Zachęcam do badań endo-
skopowych, zarówno w 
gastroskopii jak i kolono-
skopii - mówi W. Sokół. - 
Pozwala to we wczesnej 
fazie wykryć wiele chorób, a 
to jest szansą na całkowite 
wyleczenie i zapobiega póź-
niejszemu leczeniu chirur-
gicznym, gdzie zastoso-
wanie inwazyjnej formy jest 
zawsze,  pomimo stoso-
wania znieczuleń, bolesne. 
Badania  endoskopowe 
pozwalają wykryć we wczes-
nym okresie powstawanie 
chorób nowotworowych. 
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 Niebawem prima apri
-lis. Rząd i bez tego robi nam 
niespodzianki. 
 Obiecałem wiernemu 
czytelnikowi, że pokażę czwo-
ronożnego Stefana z Kaszub. 
Dziś jego zdjęcie obok moje-
go. Ot taka fantazja felieto-
nisty…

W kolejne obietnice 
Pinokia nie wierzę. Miały być 
mieszkania, elektryczne sa-
mochody i diabli wiedzą co 
jeszcze. Jest szansa na wiele 
dzięki przyznanym unijnym 
funduszom. Jednak tu jest 
ostre veto ziobrystów. Veto na 
pokaz, bowiem nie opuszczą 
oni  ciepłych posad rzą-
dowych i stanowisk obsa-
dzonych przez swoich nie 
tylko w państwowych spół-
kach. Ale i tak widać, że rzą-
dowy statek tonie. Niegdyś 
wszechwładny mały prezes 
już nie może wszystkiego 
ogarnąć. Wiernymi pretor-
ianami okazali się stołeczni 
pislicjanci. Też będą rozliczni. 
Na razie wielu uprawia zwykłą 
bandyterkę na ulicach chro-
niąc swoją wizerunkową 
tożsamość  za  mask ami. 
W Niemczech czy na Białorusi 
funkcjonariusze w akcjach 
noszą z daleka widoczne 
numery identy�kacyjne na 
plecach. Wracając do toną-
cego rządowego okrętu, to 

może kół ratunkowych za-
braknąć. Wówczas jako tratwy 
ratunkowe pozostaną im 
nadmuchane termofory.

 Prezes Orlenu porów-
nywany do Napoleona przez 
prawicowych polityków z naj-
wyższej półki, stał się obiek-
tem ataku w wyniku prze-
cieku taśm. Zapewne prze-
cieku na tzw. życzenie wew-
nętrznych wrogów w zjedno-
czonej prawicy. Prezes Bajtek 
wg zapisów z taśm w ciągu 
2 godzin użył 400 wulgarnych 
przekleństw, co kwali�kuje go 
do księgi rekordów. W tym 
miejscu rządowa, a nie pu-
bliczna, TVPis poinformowała, 
że owe przekleństwa wyni-
kają z choroby. Natychmiast w 

sieci ukazała się celna riposta
 - Przekleństwa wypowiadane 
przez osoby nie dotknięte Ko-
prolalią są objawem braku ku-
ltury osobistej, a nie zespołu 
Tourette’a. I taka postać glory-
�kuje sam niskiego wzrostu 
wicepremier. Zapewne wo-
bec zmasowanego ataku na 
byłego wójta Pcimia usły-
szymy - Pocałujta w Orlen 
wójta.

Mamy kolejnego Mis-
trza Świata w skokach. Naj-
starszego wiekiem wśród 
mistrzów, członka naszej 
kadry skoczków narciarskich 
Piotra Żyłę. Słusznie mu się 
należało. Prawie od zawsze 
był czwarty, poza podium. 
Czasami i nań stanął. Swoisty 
śmieszek w relacjach z dzien-
nikarzami. Mistrz sam w so-
bie. Mówią o nim „Wiewiór”.

 Wobec wszystkich 
niegodziwości Dobrej Zmia-
ny w stosunku do społe-
czeństwa użyję tytułowego 
zwrotu -  Niech się  lizną . 
Wiadomo w co.         .

Dyplomacja amerykańska 
dała wyraźny sygnał, mocno 
sformułowany,  odnośnie 
zamachu na wolne media i 
polską demokrację. Auto-
rytarne zakusy Jarka są już 
normą, czyli starczym sza-
leństwem bezdzietnego. Re-
zydent szusował na stokach i 
nie zabrał słowa w mediach. 
Może to i dobrze, bo chwilami 
nie wie, co sam mówi. Ci co 
wieszczyli, że jesteśmy waż-
nym partnerem dla USA, 
niech sobie to w bajki włożą. 
Amerykanie sami pogonili 
populistę, czas aby i u nas to 
się stało. Brat za Wielką Wodą 
kilka razy skutecznie wy-
hamował zapędy PiS. Wi-
docznie te sygnały są nie-
zrozumiałe dla rządzących. 
W swych pomysłach (choćby 
dotyczących pandemicznych 
obostrzeń) odbijają się od 
ściany do ściany. 

Święto Żołnierzy Wy-
klętych to polityczna hucpa 
rządzących. Dla jednych to 
bohaterowie,  dla innych 
bandyci. Ci ostatni wybielani 
przez IPN. Ta instytucja opa-
nowana przez prawicowych 
naukowców zeszła  zwy-
czajnie na psy. Fałszowanie 
dokumentów historycznych 
na polityczne zamówienie 
stało się ich specjalnością.   

Dopiero  wyroki  sądowe 
ostudziły ich „radosną twór-
czość”. A szczytem obelgi  
wobec tragicznej wojennej 
historii była nieudana próba 
osadzenia na dyrektorskim 
stołku narodowca, który ak-
tywnie uczestniczył zgro-
madzeniach, gdzie wznie-
siona w faszystowskim geście 
powitania ręka z wyciągniętą 
dłonią - miała wg obrońców 
być starożytnym rzymskim 
zwyczajem. 
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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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Niech się lizną…



 Samorządowcy zgodnie zaznaczają, że Miejskie Obszary Funkcjonowania dla tworzących je samorządów mają być furtką do rządowych
i unijnych pieniędzy. Zarząd województwa uznał, że do 
naszego MOF może ewentualnie przystąpić także
gmina Przytoczna - po uprzedniej analizie celowości 
takiego przedsięwzięcia. Jej wójt Bartłomiej Kucharyk 
i R. Lorenz podpisali już list intencyjny w tej sprawie.  

 W województwie powstają obecnie cztery takie obszary. Zostały ujęte w strategii rozwoju regionu do 2030 r., zaprezentowanej i przyjętej 
przez radnych podczas lutowego posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego. - To bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców. Chodzi 
o to, że wspólnie z sąsiadami mamy większe szanse na unijne dotacje na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury. Sprawdza się stara zasada, 
że razem można więcej. Szczegóły określi ustawa, której projekt ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni -  dodaje burmistrz Międzyrzecza.

 W powstającym właśnie Międzyrzeckim Parku Przemysłowym numer dwa czekają na nich działki o łącznej powierzchni ponad stu
hektarów  - dodaje.  Główne punkty porozumienia dotyczą planowania strategicznego i przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego i wspólnych 
działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. Pozostałe dotyczą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa kulturowego, 
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, a także podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poprawy infrastruktury. 

 Miejski Obszar Funkcjonowania powstaje dzięki porozumieniom, 
podpisanym w ub.r. przez burmistrzów trzech gmin: Remigiusza Lorenza 
z Międzyrzecza, Tomasza Sielickiego ze Świebodzina i Dariusza Ejcharta
z Sulęcina. - Łączy nas położenie przy ważnych arteriach komunikacyj-
nych, które są przysłowiowym oknem nie tylko na region i kraj, ale także 
na całą Europę - mówi R. Lorenz.                                          . 
 Burmistrz Międzyrzecza podkreśla znaczenie autostrady A2 
i drogi ekspresowej S3 oraz skrzyżowania tych tras między Międzyrzeczem 
i Świebodzinem. - To ogromna szansa na rozwój naszych gmin oraz 
magnes dla ewentualnych inwestorów, którzy szukają np. terenów
pod centra logistyczne.                                            . 

 Tworzony przez gminy Międzyrzecz, Świebodzin i Sulęcin tzw. 
Miejski Obszar Funkcjonowania ma być jednym z �larów gospodarczej 
prosperity regionu. Został ujęty w strategii rozwoju województwa 
Lubuskie 2030, zaprezentowanej podczas ostatniej sesji sejmiku.  
- Dla naszych gmin to szansa na pozyskanie unijnych dotacji i inwesto-
rów - zaznacza Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.               . 
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Razem po unijne pieniądze
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Endoskopia w międzyrzeckim szpitalu

- Na razie mamy w badaniach endoskopowych rezerwy, które możemy wykorzystać. Skierowanie na badania wydają lekarze rodzinni jak 
również specjaliści. Kolonoskopię robimy w analgosedacji, krótkiej, płytkiej narkozie. Po wybudzeniu pacjent musi u nas na miejscu nabrać sił aby potem
pod opieką powrócić do domu. Obecnie gastroskopia przełyku, dwunastnicy czy żołądka nie jest problemem. Od wielu lat nie notujemy wzrostu chorób 
wrzodowych żołądka czy dwunastnicy. Farmakologia w zwalczaniu tej choroby poczyniła znaczne postępy. Niegdyś gastroskopia potwierdzała 
diagnozę, obecnie dzięki sondzie z kamerą możemy ocenić stan organów tych organów. Zaletą badań endoskopowych jest możliwość jedno
-czesnego przeprowadzania szybkich zabiegów lub pobrania wycinków do dalszych badań histopatologicznych.                       .

Wynaleziony w Niemczech na początku XIX w. endoskop miał ograniczone pole działania ale potwierdzał trafność lekarskiej diagnozy.
Dwa wieki to znaczny postęp, wspomagany coraz lepszą optyką, elektroniką i materiałem wykonania.                                .

- Tutaj rozpocząłem pracę jako lekarz i chyba dotrwam do emerytury. Faktycznie na przestrzeni lat bardzo wiele się zmieniło. Sprzętowo, farmakolo-
gicznie i mentalnie. Rozbudowały się metody leczenia. Powstały nowe specjalizacje. Właśnie endoskopia ma swój wkład w leczeniu mało inwazyjnym. 
Każda placówka ma jednak ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów, poza nagłymi przypadkami.                …               .

 Pozwalają wykryć choroby jelita grubego, żołądka i przełyku. Badania endoskopowe są wczesną diagnostyką? - Można tak to określić, choć
w przypadku tych badań diagnostyka jest bardzo dokładna. Usunięcie polipa, którego lekarz zobaczy w badaniu endoskopowym, eliminuje rozwój komórek 
nowotworowych i powstanie raka w jelicie grubym. Mamy w szpitalu nowy sprzęt, bardzo dobrej �rmy Pentax, do prowadzenia tych badań. Również 
mamy przeszkolony personel medyczny, niezbędny podczas prowadzonych badań. Mój rozmówca w międzyrzeckim szpitalu pracuje ponad 30 lat. 
Zna więc historię wzlotów i upadków placówki. Zna przede wszystkim historię rozwoju badań i rozwój techniki wspomagającej prowadzenie badań.

Rozmawiał Lech Malinowski

ciąg dalszy ze str 1

Wstępem opatrzyli: Magdalena Magda-Nawrocka i Adam Wojtkowiak (prezes PTN w Zielonej Górze), którzy byli 
redaktorami wydania. Swoistą ciekawostką jest okładka pozycji z zmieszczonymi medalami okolicznościowymi 
upamiętniające sesje numizmatyczne (autorzy projektów wymienieni zostali na tzw. stronie technicznej wewnątrz).

Na ponad 200 stornach zamieszczono 11 obszernych referatów i kilkanaście zdjęć. Pozycja została s�nansowana przez 
Lubuskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, Oddział Polskiego  Towarzystwa Finansowego w Zielonej Górze 
i Cezarego Chełchowskiego, członka zielonogórskiego PTN.

Warto wiedzieć, że wśród opublikowanych referatów jest jeden związany z naszym miastem – „Żetony dominium 
zamkowego w Międzyrzeczu (autor Maksymilian Frąckowiak). 

Ta cenne pozycja dla regionalistów jak i hobbystów będzie niebawem dostępna w Bibliotece Publicznej 
w Międzyrzeczu, bowiem zostanie ona do tamtejszych zbiorów przeze mnie przekazana w ramach dobrej dotychczasowej 
mojej współpracy z tą szacowną instytucją kultury w Królewskim Mieście Międzyrzecz.

 Ukazała się, długo oczekiwana przez liczną rzesze zbieraczy monet, bardzo dobrze opracowana książka, wydana przez 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w  Zielonej Górze, która jest zbiorem referatów trzech sesji numizmatycznych. 
Pierwsza miała miejsce w międzyrzeckim muzeum w 2014 r. Co zostało na naszych łamach opisane.

Lubuskie sesje Numizmatyczne 2014-2018

Lech Malinowski



5 Nr 3(83)2021   11 marca 2021

„Znowu cisza i mrok do świtania,
Zgasły okna, nie ozwą się drzwi,
Tylko słychać, jak gdzieś ulicami
Nocą błądzi harmonia po wsi
Tylko słychać, jak gdzieś ulicami
Nocą błądzi harmonia po wsi

To za wrota na pole odchodzi,
To zawraca i skarży się w głos,
Jakby kogoś szukała w ciemności
I nie mogła odnaleźć w tę noc
Jakby kogoś szukała w ciemności
I nie mogła odnaleźć w tę noc”

Fragment tekstu z  utworu „ Samotnia harmonia” Sławy Przybylskiej.

Tekst i fot. Marlena BławuciakTekst i fot. Marlena BławuciakTekst i fot. Marlena Bławuciak

Swoim okiem zauważyliśmy, że w ten sposób wydobywają swój wielki potencjał artystyczny, 
spełniają swoje marzenia, mają wielką radość śpiewania, a także mają możliwość spotkania się by 
podzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami. Chętnie przekazują swoje opinie i pomysły. 
Wypowiedź Marii: - My ludzie starsi, seniorzy, pamiętamy wiele piosenek naszego dzieciństwa, naszych 
babć i dziadków, dlatego śpiewając cieszmy się życiem i śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. Rano, wieczór i południe.

Aż miło jest posłuchać piękne, wiodące głosy - mezzosoprany i soprany naszych seniorek: 
Marii, Jadwigi, drugiej Jadwigi, Elżbiety i Wiesławy.                                   .

Uczestniczki chętnie przychodzą na zajęcia z muzykoterapii. Prowadzone są pod czujnym 
okiem naszego muzykoterapeuty Wojciecha Witkowskiego. Zdobywają umiejętności jak pro-
fesjonalnie śpiewać używając przepony, jak zmieniać głos, jak używać ozdobników.      .

      Muzyka przywołuje wspomnienia. Zdolne panie, rozmawiając pomiędzy sobą, zdecydowały, 
że będą śpiewać piosenki z młodzieńczych lat, melodie, które przypominają im dorastanie, spotkania 
rodzinne, ich pierwsze miłości, pierwsze prace. Ważne chwile, które zaistniały w ich życiu.    .

W naszym Domu Senior + ponownie zagościła muzyka

Staś ur. 28.02.2021 r.
Syn Katarzyny i Marcina.
Zamieszkały w Policku

Maja ur. 3.03.2021 r. 
Córka Ani. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Kaja ur. 3.03.2021 r.
Córka Natalii i Iwana. 

Zamieszkała w Wyszanowie

Blanka ur. 9.02.2021 r. 
Córka Judyty i Michała. 

Zamieszkała w Gorzowie

Julian ur. 8.02.2021 r. 
Syn Marty i Kamila. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Hania ur. 9.02.2021 r. 
Córka Angeliki i  Mateusza. 

Zamieszkała w Białczu

Ania ur. 15.02.2021 r. 
Córka Yulii i Michała. 

Zamieszkała w Trzcielu

Wojtek ur. 16.02.2021 r. 
Syn Katarzyny i Dariusza. 

Zamieszkały w Sierczu

Lenka ur. 12.02.2021 r. 
Córka Darii i Patryka. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Kordian ur. 17.02.2021 r. 
Syn Pauliny i Kamila. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Córka ur. 20.02.2021 r. 
Córka Natalii. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Kaja ur. 22.02.2021 r. 
Córka Anny i Jana. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Damian ur. 22.02.2021 r.
Syn Darii i Mateusza. 

Zamieszkały w Skwierzynie

Jaś ur. 22.02.2021 r. 
Syn Bianki i Jakuba. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

 Kostek ur. 25.02.2021 r. 
Syn Patrycji i Jacka. 

Zamieszkały w Gorzowie

Julka ur. 25.02.2021 r. 
Córka Justyny i Łukasza. 
Zamieszkała w Popowie

Damian ur. 26.02.2021 r. 
Syn Tamary i Oleksia. 

Zamieszkały w Świebodzinie

Hania ur. 27.02.2021 r. 
Córka Michaliny i Pawła. 
Zamieszkała w Gorzowie
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 Muzyczna podróż po XIX-wiecznej Polsce ŚLADEM KOLBERGA. Wykonawcą 
koncertu był zespół FolkfoR. Sami piszą o sobie: Zespół zajmuje się eksplorowaniem 
muzycznych źródeł i tradycji. Muzyka polska, bałkańska i klezmerska to główne, ale nie 
jedyne kierunki ich artystycznych poszukiwań. Celem jest czerpanie radości z muzyki 
i dzielenie się nią z innymi. Grupę tworzą: Natalia Chmurczyk (ukulele, bęben obręczowy, 
kalemba), Paulina Tobis (skrzypce), Mateusz Rzytka (kontrabas), Grzegorz Tobis 
(klarnet, cajon, kalemba, janczary).                                        .

 Na ten dzień czekało wielu melomanów i sympatyków spragnionych dźwięków 
na żywo w Gorzowskiej Filharmonii. Otwarte na dwa tygodnie sale �lharmonii 
w całym kraju przyciągnęły rzeszę wygłodniałych melomanów. Tak się też działo
19 lutego w FG, gdzie skusił mnie intrygujący tytuł.                         .

 Wykonywane utwory mieniły się ciekawym brzmieniem i bogactwem instru-
mentalnym. Muzycy do Kolbergowskich melodii dodawali swoje opracowania 
i nietypowe instrumentarium. Zmieniali metrum, tryb, tempa utworów i czasami 

charakter oryginalnych pieśni, aż leciały skry. Niekiedy z  przytupem. Ile tu było wigoru i emocji. Oj energii i poweru im nie brakowało! 
Barwnych aranżacji też nie można im było odmówić.                                                                    .

 Na program koncertu złożyły się melodie jej badacza Oskara Kolberga, który 
wędrował po ziemiach polskich. Dodam, że wtedy na mapie świata nie było kraju, który 
nazywał się Polska. Przetrwał za to język polski, obrzędy i pieśni. Taki dorobek 
naszego autentycznego dziedzictwa kulturowego został spisany i wydany.                 .

Muzyka tradycyjna w nowej odsłonie. Jedyny w swoim rodzaju projekt muzyczny. Podróż śladami Oskara Kolberga prezentująca naj-
ciekawsze melodie pochodzące z jego zbiorów. Na unikalne brzmienie zespołu mają wpływ ciągłe muzyczne poszukiwania. Zarówno w obszarze 
samego brzmienia jak i środków ekspresji oraz instrumentarium, na które składają się również tradycyjne instrumenty dęte, strunowe oraz perkusyjne.

Na ciekawy wieczór w �lharmonii wybrało się sporo osób. Zachowany został reżim sanitarny. Po koncercie miałem sposobność chwilę 
porozmawiać z muzykami i zrobiłem kilka pamiątkowych fotek.                                                           .

Słuchaliśmy kompozycje z różnych części kraju, min: Z Serednicy, Pieśń miłosna, Marychna, Szła dzieweczka, Obertas Wywijok, Taniec 
mało małopolski, Przy Dunaju, Kujawiak, Pomorze. Grali na tradycyjnych instrumentach jak: skrzypce, klarnet, czy kontrabas w sposób wirtuozowski. 
Na co dzień są muzykami wspomnianej �lharmonii.  Sekcję perkusyjno-basową  stanowił bęben obręczowy, cajon, janczary i kontrabas. 
Ukulele i kalemba harmonizowało całość. Muzycy omawiali te ludowe i rzadko spotykane instrumenty. Przedstawione kilkanaście naj-
ciekawszych melodii, które pochodziły ze zbiorów Oskara Kolberga w formie pieśni zostały opracowane przez zespół FolkfoR.                .

Filharmonia Gorzowska świętuje 10 lat i to był dobry początek koncertowy jubileuszu. Dodam, że koncert na żywo jest zupełnie inaczej 
odbierany, niż online. Oby powróciła normalność kulturowa z możliwością pojechania na ulubione wydarzenie artystyczne.           .

ŚLADEM  KOLBERGA  W  FILHARMONII  GORZOWSKIEJ

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał 

 Ponad 1.200 mieszkańców naszej gminy korzysta z lokalnej Karty Rodzina 
3+. Przypominamy o konieczności jej aktualizacji. Jej posiadacze mają zniżki 
w 31 instytucjach i �rmach.                                            .

 Oprócz obowiązującej na terenie gminy lokalnej karty Rodzina 3+ mieszkańcy mogą korzystać też z Kart Dużych Rodzin, honorowanych 
w całym kraju i upoważniających posiadaczy m.in. do zniżkowych biletów na przejazdy kolejowe, ulg w opłatach za paszporty i wielu innych 
zniżek. Karty Dużych Rodzin wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego.                            .

Karty Międzyrzecka Rodzina 3+ wprowadzono w Międzyrzeczu w 2015 r. - 
Doskonale się sprawdzają. Korzysta z nich ponad tysiąc dwieście osób z naszej 
gminy - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.                         .

 - Zachęcamy właścicieli miejscowych �rm do przyłączania się do tego programu. To dla nich promocja i nowi klienci - zaznacza R. Lorenz.

Więcej informacji na temat karty zainteresowani znajdą w zakładce Międzyrzecka Karta Rodziny 3+ na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
(www.miedzyrzecz.pl) Wnioski o wydanie karty można pobrać z tej zakładki, lub w Urzędzie Miejskim (szczegółowe informacje pod nr tel. 95 742 69 88).

Więcej informacji na temat karty na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ( ) w zakładce Międzyrzecka Karta Rodziny 3+. www.miedzyrzecz.pl

O karty mogą się ubiegać osoby i rodziny, które mają troje dzieci i więcej 
w wieku do 18 roku życia, lub do 24 lat w przypadku uczniów i studentów. Jak wylicza Maciej Kubowicz w międzyrzeckiego magistratu, średnio 
na każdą rodzinę uczestniczącą w tym programie przypada nieco ponad pięć kart. - Obowiązują w danym roku kalendarzowym, dlatego 
przypominamy o konieczności ich aktualizacji - dodaje urzędnik.                      .                   .                   .

Właściciele kart mogą korzystać z rozmaitych zniżek w 31 rozmaitych instytucjach, marketach i zakładach usługowych. Na przykład 
w marketach Mrówka i Bricomarche, ale także w zakładach fotogra�cznych i optycznych, księgarni, sklepach i nawet w lokalnym banku. Ich pełny
 wykaz znajduje się na stronie internetowej gminy. Ostatnio do tej listy dołączyła hurtownia kosmetyków Complex, która oferuje posiadaczom 
kart 10 proc. zniżki na kosmetyki do włosów i 7 proc. na sprzęt fryzjerski.                                                                       .

Duże  korzyści 
z  Międzyrzeckiej 
Karty  Rodziny  3+ 
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 Wszystkie eksponaty, pamiątki militarne, w tym mundury, będą posiadały opisy 
historyczne a historia prasy wojskowej będzie zaprezentowana na specjalnie przy-
gotowanych plakatach.

Wystawę przygotowuje Klub Wojskowy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej w Międzyrzeczu (prace nad wystawą trwają przez cały okres pandemii).

Cała wystawa, w swoim zamyśle, jest opowieścią o historii, prasie i literaturze 
wojskowej dlatego też trudno wybrać tu jakiś jeden sztandarowy eksponat czy nawet 
zestaw eksponatów. Postaramy się pokazać jak najwięcej najciekawszych rzeczy i faktów 
związanych z historią. Zwiedzającym zostanie zaprezentowanych ponad sto książek, 
pism, listów, dokumentów oraz różnorodnych artefaktów, które są doskonałą ilustracją 
losów żołnierza polskiego i historii Polski.                                  .

S Y N D Y K
w postępowaniu upadłościowym 

Jana Pac i Elżbiety Małeckiej-Pac 
w upadłości osób �zycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej

o g ł a s z a  p r z e t a r g  z  w o l n e j  r ę k i

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.

„Od Żołnierza Polskiego do Polski Zbrojnej”
historia prasy i literatury wojskowej

„Nigdzie poza prasą nie znajdziemy lepszego świadectwa, ciekawszej dokumentacji, wierniejszego zwierciadła życia”

Zasłużony dla Gminy Międz yrzecz

c) grupa mieszkańców licząca co najmniej 50 osób,
d) Komisje Rady Miejskiej.

a) Burmistrz Międzyrzecza,
b) Organizacje społeczne, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Międzyrzecz,

Wyróżnienie może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom. Nadanie wyróżnienia może nastąpić również pośmiertnie. 
Wyróżnienie nadaje Rada Miejska w Międzyrzeczu w drodze uchwały. Wnioski o nadanie wyróżnienia mają prawo złożyć:                          .

 Do 30 marca można składać wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”.  Wyróżnienie „Zasłużony dla 
Gminy Międzyrzecz” przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  dnia 19 czerwca 2017 r. Nadawane jest za wybitne 
osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach rozwoju, popularyzacji wiedzy o gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do 
wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.                                             .

Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać do 30 marca 
każdego roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. 
Do tej pory tytułem „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” 
uhonorowani zostali:
1.  Ks. Marek Rogeński SAC. - 2018 r.
2.  dr Jan Krajniak - 2019 r.
3.  Andrzej Jan Kaczmarek - 2020 r.

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



Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Piotr Goławski podpisał z wykonawcą umowę na budowę hali produkcyjnej, dzięki 
której powstaną nowe miejsca pracy dla skazanych w ramach programu „Praca dla Więźniów”. Budynek produkcyjny powstanie na ternie aresztu, 
który sąsiaduje bezpośrednio z pawilonem penitencjarnym oddanym do użytku w 2009 roku.

- W hali produkcyjnej o powierzchni 1000 m² docelowo ma znaleźć zatrudnienie około 50 skazanych. Będą wykonywali pracę na rzecz 
kontrahenta zewnętrznego związaną w produkcją różnego typu izolacji akustycznych znajdujących zastosowanie w pojazdach samochodowych. 
Jako areszt śledczy z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów 
penitencjarnych musimy zabezpieczyć miejsca pracy głownie dla tej grupy skazanych - nadmienił rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego 
w Międzyrzeczu kpt. Jacek Ćwiertnia. - Praca jest jedną z ważniejszych form oddziaływań. Między innymi poprzez pracę osadzeni 
nabierają nowych umiejętności, a także stają się coraz bardziej zdyscyplinowani i sumienni, z szacunkiem postrzegają innych, a także uczą 
się pracy w zespole - dodał kpt. J. Ćwiertnia                                                                                 .

Zatrudnienie  skazanych…

 Umowa podpisana, powstaną nowe miejsca pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym 
w Międzyrzeczu.

- zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków �nansowych 
przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na �nansowe wspieranie rodziny przez
przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np. alimentów lub grzywien,         ,                                                                           

Program „Praca dla Więźniów” to ministerialny program re-
alizowany przez Służbę Więzienną, który wspiera szeroko 
rozumianą readaptację społeczną osób przebywających 
w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności 
ich aktywizację zawodową. Program obejmuje trzy podstawo-
we �lary, które determinują realizowane w jego ramach działania:
- budowę w zakładach karnych hal produkcyjnych       .

- wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie 
odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.

- rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów 
na rzecz samorządów.                                        .

- zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy 
w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.                                                                                   .

- możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia 
do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej 
w warunkach wolnościowych,                         ,

Program „Praca dla Więźniów”                       .

Korzyści dla więźniów:                              .
- ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.     .   

- powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala 
zachować sprawność zawodową, siły �zyczne i umysłowe. .                                                                ,
Kor z yści  dla  pr zedsiębiorców :                                                                                      .

- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnie-
nia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,                                                               .

- brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się 
Pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),                                                                .

- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, ,

- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

- kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, 
sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych.                                               .

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,          .

- pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP.

- możliwość uzyskania do�nansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących 
ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.                           ,

- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,                                   .

Zgodnie z założeniami realizacja robót budowlanych budynku produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną ma zostać zakończona w pierwszym kwartale 2022 roku.                                                        .
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Nowe miejsca pracy dla skazanych

Kpt. Jacek Ćwiertnia, rzecznik prasowy Dyrektora AŚ w Międzyrzeczu



 Zadań jest sporo, jak sobie �rma daje radę? Grzegorza Tkaczyka Z tym pytaniem zwróciłem się do , Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
 - W maju minie 3 lata mojego kierowania �rmą. Zatrudnionych jest 24 osoby plus kilka w sezonie na umowę-zlecenie. Do tego dochodzą więźniowie 
z miejscowego Aresztu Śledczego, z którym to zakładem mamy podpisaną stosowną umowę. Pracują dla nas w ramach rehabilitacji podopieczni Ośrodka dla 
Uzależnionych w Nowym Dworku. W ramach prac interwencyjnych wspomaga nas Powiatowy Urząd Pracy. Zatem optymalnie są wykorzystane dostępne fundusze 
publiczne. W administracji pracuje 5 osób. Ja jestem zatrudniony nie na etacie, tylko na kontrakcie. Pozbyliśmy się sprzętu, którego eksploatacja byłą nie 
ekonomiczna. Niezbędny sprzęt w naszej pracy kupujemy lub bierzemy w leasing. Dostajemy również fundusze na zakup sprzętu przy tworzeniu nowych miejsc 
pracy, wynikających z umów z gminą. W leasingi mamy samochody Peugeot Boxer i Fiat Dukato, którymi przewozimy sprzęt do pracy i pracowników. 
W leasingu mamy również ciągniki 3 ciągniki marki Farmitrac oraz zamiatarkę ciągnioną. Pozostałe środki trwałe są poprzez zakup nasza własnością. 

- Sprzęt nowy, ale jego obsługują, jak również proste prace wykonują ludzie, którzy 
różnie traktują pracę.                                                               .

- Na placu, bez zadaszenia, stoją nowe ciągniki i specjalistyczny sprzęt oraz samochody…                                               .

- Zmieniłem strukturę zarządzania �rmą. Wielu dawnych pracowników już tu nie pracuje. 
Powołałem brygadzistów, którzy odpowiadają za swoje zespoły. Została przydzielona odpowiedzialność 
materiałowa. Zarządzanie przez jakość stało się mottem naszej pracy. Motywuję pracowników do 
szukania lepszych rozwiązań. Jeżeli takowe znajdą i po analizie okaże się to dobre, premia ma 
zagwarantowaną. Proste rzeczy są niby oczywiste a jednak i tutaj można zleźć coś do zmiany na lepsze. 

- Mamy otrzymać jedną z hal BUPR-u, co zapewni właściwe przechowywanie nie tylko nowego sprzętu. Każdy z ciągników ma doczepiany pług śnieżny lub 
może ciągnąć zamiatarkę do ulic. Mamy również małe ciągniki służące do odśnieżania chodników, które doskonale dały sobie radę w tym roku. Sprzęt musi spełniać 
warunki odpowiadające naszym zadaniom, głownie pod kątem wydajności i jakości, a przede wszystkim zapewniający bezpieczeństwo pracy. Kierowcy 
i operatorzy mają odpowiednie uprawnienia i są przeszkoleni.                            .

- Za nami zima. Chwilami śniegu nieco więcej posypało, na ulicach pojawiły się ciągniki 
z lemieszami i piaskarki. Na chodnikach małe samojezdne spychacze.                   .

- Po raz pierwszy jako PGK wzięliśmy na siebie problem ośnieżania ulic, placów i chodników. 
Należące do gminy zostały przez naszą �rmę właściwie obsłużone. Mieszkańcy muszą wiedzieć do kogo 
kierować ewentualne skargi. Niebawem gminne ulice w mieście otrzymają tabliczki z nazwami i herbem 
miasta.. A w strukturze miejskiej mamy ulice, chodniki i place w zarządzie województwa, powiatowe
czy spółdzielni. W ramach umowy mieliśmy również całodobowe dyżury. Świadczyliśmy nawet 
usługi odśnieżania. �rmom zewnętrznym. Wg wstępnych obliczeń koszty akcji Zima wyniosły 23000 zł. 
Zużyliśmy ok 450 t. piasku i 35 t soli.                                                 .

- Na przełomie 2019/2020 roku PSZOK został dostosowany do obowiązujących przepisów, min. 
teren został ogrodzony, zamontowano monitoring. PSZOK obsługuje dwóch pracowników. Ta forma 
zbierania przyjmowania odpadów „przyjęła się” w gminie. Zapewne ma tutaj znaczenie brak w mieście 
punktów skupu makulatury czy zużytych opon. Sprawujemy opiekę nad 8 cmentarzami komunalnymi 
w gminie. Aktualnie trwa praca nad wdrożeniem danych odnośnie pochówków do bazy internetowej 
Cmentarz miejski ma pow. 7,29 ha. Na terenie targowiska miejskiego odpowiadamy tylko za tzw. 
część zadaszoną, plac parkingowy, drogę wewnątrz, ogrodzenie i toaletę. Zieleń miejska do nie tylko 
sprawa sezonowa ale bardzo ważna w utrzymaniu estetyki miasta. Parki, klomby kwiatowe, 
pergole do zagospodarowania, skwery, żywopłoty, ławeczki. Areał powierzchni zielonej do zagospodarowania czy też utrzymania wynosi 27ha. 

- Skoro świadczycie usługi dla innych, znaczy że macie moce przerobowe.                                                     .

Burmistrz miasta, jako Zgromadzenie Wspólników ma w 100% udziałów w spółce. Nad prawidłowością działań czuwa Rada Nadzorcza w składzie: 
Andrzej Świder (przewodniczący), Marek Bucholski i Tomasz Jaskuła – członkowie.                                                   .

- Oczywiście, ale nie zawsze. Priorytetem są usługi na rzecz gminy. Nie mniej jednak złożyłem ofertę wykonania usług komunalnych dla zainteresowanych 
podmiotów gospodarczych w gminie optymalnie dostosowanych do konkretnego pro�lu klienta. Ma to na celu dalszy rozwój Spółki.                     .

Jak wspomniałem PGK prowadzi nadzór nad wieloma obiektami. W okresie pandemii jest utrudniony kontakt, co jest rzeczą zrozumiałą. 
Zasadnym zatem jest podanie telefonów: Sekretariat - 531 290 914,  Administracja cmentarza - 531 469 789,  Utrzymanie zieleni, 
oczyszczanie miasta - 575 409 009, Administracja OW Głębokie - 795 000 558.                                                .

- Spółka prowadzi Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ma pod opieką 
cmentarze komunalne, targowisko miejskie, sprząta teren należący do MOSiW nad jeziorem 
Głębokie no i oczywiście zieleń w mieście. W sumie wiele spraw do ogarnięcia.                 .
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PGK w Międzyrzeczu

Rozmawiał L. Malinowski

 Spółka zarejestrowana sądownie poprzez wykonywanie zadań własnych 
obejmuje teren Gminy Międzyrzecz. Zadania zlecone przez gminę mają charakter 
użyteczności publicznej zgodnie z umowami i obejmują:

1.  Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
2.  Administrowanie cmentarzami komunalnymi, 
3.  Administrowanie targowiskiem miejskim, 
4.  Administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym „Głębokie”, 
5.  Utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni w gminie, 
6.  Utrzymanie w należytym porządku czystości dróg i placów publicznych, 
7.  Świadczenie usług �rmom zewnętrznym i osobom prywatnym, 
8.  Zimowe oczyszczanie placów i chodników, 
9.  Inne zadania wynikające z bieżących potrzeb gminy.
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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

KORYPETYCJE  JĘZYK  ROSYJSKI
Tanio i profesjonalnie

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

Radosnych i zdrowych Radosnych i zdrowych 

Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych

Naszym Czytelnikom Naszym Czytelnikom 

i Reklamodawcomi Reklamodawcom

 życzy  życzy 

 Zespół  Zespół 

 Redakcyjny  Redakcyjny 

 „Przekroju „Przekroju

    Lokalnego”    Lokalnego”

Radosnych i zdrowych 

Świąt Wielkanocnych

Naszym Czytelnikom 

i Reklamodawcom

 życzy 

 Zespół 

 Redakcyjny 

 „Przekroju

    Lokalnego”

Agnieszka OlenderAgnieszka OlenderAgnieszka Olender
Starosta MiędzyrzeckiStarosta MiędzyrzeckiStarosta Międzyrzecki

Okres wielkanocny to czas zadumy 
ale i radości. 

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy 
w szczególności skłaniają do reeksji 

nad wartością jaką jest życie. 
Życzę Państwu zdrowia, tak 

potrzebnego w obecnych czasach, 
nadziei na lepsze jutro oraz pogody 

i spokoju ducha, które pozwolą 
zapomnieć o troskach 

i zmartwieniach dnia powszedniego. 
Wierzę, że radość zagości w naszych 
sercach nie tylko w czasie, w którym 

będziemy przeżywać wspólnie 
misterium zmartwychwstania, 
ale zostanie z nami na dłużej.

Mam nadzieję, że ludzka serdeczność 
i pomoc, którą tak chętnie okazujemy 
sobie na co dzień wzmocni przesłanie 

tych Świąt i że poczujecie się 
Państwo bezpieczni pozostając wśród 

najbliższych, w ciepłej rodzinnej 
atmosferze. 

Niech te Święta Wielkanocne będą 
dla Państwa radosne, 
zdrowe i bezpieczne. 



- Będąc już doświadczonym stewardem kapitańskim nie sprawiało mi 
problemu z zamustrowaniem na wyznaczony przez armatora statek. Tra�łem 
na drobnicowiec „Francesco Nullo”. Kierunek – Indie. Byłem już w Meksyku 
i Stanach Zjednoczonych, czas na kolejną morską przygodę. Dla mnie praca na 
statku nie była jednak nigdy przygodą. O określonych godzinach serwo-
wałem Pierwszemu po Bogu na statku posiłki, jak i najważniejszym o�cerom. 
Bywało, że nosiłem kawę czy herbatę na mostek kapitański. Uciążliwe to było 
szczególnie podczas sztormów. Pokład pod nogami bardziej niż nieco się ko-
łysał. Można się przyzwyczaić. Podróż najdłuższa trwała 350 dni. Pierwszy 
postój w niemieckim Hamburgu gdzie doładowano nam towaru, potem podo-
bnie w holenderskim Rotterdamie. Drobnicowce to takie wodne tramwaje
z przystankami do załadunku nie ludzi lecz towarów. Przeżyciem było przejście 

nocą przez Cieśninę Gibraltarską. Niesamowite wrażenie. Mogłem być na mostku kapitańskim i widzieć światła latarni brzegowych, wymijanych 
statków, światła boi pływających na wytyczonym torze wodnym. Kolejna dla mnie nowość to Kanał Sueski, tym razem widziany w świetle dziennym 
z pokładu statku. Szeroki tor wodny z bardzo dobrze widocznymi brzegami po obu stronach. Zbyt długi czas przepływu aby się gapić co za burtą.

 W tym odcinku będzie o pracy Henryka Czaplewskiego na polskim 
zbiornikowcu (potocznie nazywanym tankowcem) i drobnicowcach czyli o po-
dróżach morzami i oceanami w różnych kierunkach.

Wcale nie jest to dziwne, bowiem ten najstarszy na świecie kanał ma 163 km długości i był oddany do eksploatacji w listopadzie 1869 r. 
W tamtych latach nie był jeszcze bardziej pogłębiony jak i poszerzony. Łączy Morze Śródziemne z Czerwonym i jest najkrótszą drogą morską 
z Europy na Daleki Wschód.

Indie mają prawie 200 portów, jednak tylko 12 zalicza się do głównych. Każdy z nich ma swoją 
specy�kę i swoistą nazwę. Port w Bombaju zwany jest „Bramą do Indii” od XIX w. Do portu 
Kochin wejście ma 10 km (port i miasto jest na 2 wyspach), wewnątrz są dwa kanały nawigacyjne. 
Kalkuta jest portem rzecznym, położonym 200 km od morza i jest najstarszym portem Indii.

 Kolejny rejs do Indii i Pakistanu mój rozmówca zaliczył płynąc na m/s. „Leningrad”. 
Właśnie z tego rejsu jest odnotowany w jego książce żeglarskiej nr 25210, ukończone szkolenie BHP. Rzeczona Książeczka Żeglarska zawiera 
wpisy, dziś będące wspomnieniami. Odnotowano w niej pracę na statkach (wymienieni są personalnie kapitanowie jednostek), udzielone 
urlopy, odbyte szkolenia, grup krwi, nr książeczki dewizowej, stemple odprawy paszportowej w ZSRR - Ryga i Talin oraz dane personalne. 
Na tym kierunku wschodnim pływał też na m/s. „Hanka Sawicka”.                           .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 - Miałem epizod związany z pracą na polskim zbiornikowcu m/s „Sudety”, 
woziliśmy paliwo, czasami nieźle huśtało. Na tym statku zaliczyłem szlak 
z Batumi i Soczi do kraju. Tu wspomnę, że tym zbiornikowcem po odpowied-
nim oczyszczeniu zbiorników płynęliśmy do Kanady pod Krąg Polarny. 
Skąd zabieraliśmy pszenicę dla Nas, ale jak się w gdyńskim porcie okazało, 
otrzymaliśmy nowy kierunek do Murmańska, gdzie tam pszenicę Rosjanie 
rozładowali. Płynąc na m/s „K. I. Gałczyński” do Ameryki Północnej mieliśmy 
awarię skrzywienia wału silnika na 9 mm, jak się potem okazało, na
 Atlantyku w odległości 300 mil od Halifaxu i 300 mil od Nowego Jorku. 
Oczekiwanie 48 godzin w dry�e na holownik było dramatem. Przechyły statku 
sięgały do 40°. Zaholowano nas do Nowego Jorku. Koledzy ze statku mówili, 
że nieco wyłysiałem podczas tych ciężkich dni. Miesiąc czasu w amerykańskim 
porcie w oczekiwaniu, aż m/s „Śniadecki” przypłynął z wałem, który specjaliści 
zamontowali. Powrót i znowu dwa miesiące urlopu. Po jego zakończeniu 
dostałem przydział na m/s „Batory”.                                          .
 Jak sprawdził się mój sympatyczny gawędziarz, tym razem w roli 
stewarda dla pasażerów? O tym w kolejnym odcinku.                     .

- Trudno nie wspomnieć o bardzo miłym spotkaniu z wybraną Królową czy Miss Bombaju. 
Zaproszono nas na występ lokalnego zespołu tanecznego, gdzie nowo wybrana piękność była czymś 
w rodzaju hostessy dla nas. Organizował to bodajże radna handlowy naszej ambasady. Było miło, 
serwowano jakieś soki, aperitify i owoce. Mój angielski był zdawkowy, ale widocznie młodej damie 
przypadłem do gustu, skoro jako jedyny z załogi dostałem od niej fotogra�ę na pamiątkę spot-
kania. Dedykacja sama w sobie interesująca z autografem przepięknej Kanak.              .

- Żar tropików dawał się we znaki. Za moich czasów nie było klimatyzacji. Dominowały 
wentylatory. W Indiach zaliczyliśmy kilka portów. Bombaj na zachodnim wybrzeżu. Tu wyładowaliśmy 
sprzęt elektrotechniczny z Niemiec i czekaliśmy na dostawę juty i orzeszków ziemnych. Dwa dni 
wg zapewnień kogoś z kapitanatu portu. W kilka osób zeszliśmy na ląd. W Polsce przy każdym statku na 
nadbrzeżu stał żołnierz z Wojsk Ochrony Pogranicza, w Indiach nic takiego nie było, choć widać było 
hinduskich policjantów w turbanach z bambusowymi pałkami w rękach, którzy przechadzali się 
po nadbrzeżu. Rikszą pojechaliśmy w głąb miasta. Egzotyka to mało powiedziane. Święte krowy na 
ulicach były szokiem, przynajmniej dla mnie. Ogromny ruch, gdzie wszyscy jakoś dają sobie radę. 
Widoczne buddyjskie świątynie niemalże wszędzie i bazary oraz bary na wolnym powietrzu, które 
u nas sanepid od razy by je zamknął. Tłoczno na ulicach i chodnikach. Za dużo jak dla mnie. 
Wszędzie dobrze, ale na swoim statku najlepiej. Po kolejny ładunek płynęliśmy do innych portów. 
Same wejścia do nich to swoista dżungla. Piloci brani na redzie na pokład to prawdziwi mistrzowie 
nawigacji. Kochin, Kalkuta czy Karaczi w Pakistanie… Prawie to samo. Wszędzie czekamy na
załadunek. Ale to sprawa kapitana i armatora, dla nas czas wolny. Z reguły spędzany na statku.
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Byłem stewardem na polskich statkach (2)

Lech MalinowskiSztorm w czasie rejsu na ms Sudety

Hinduska piękność
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Mleko się rozlało…
 W lutym w Międzyrzeczu pojawiły się plakaty i ulotki z sugestywnie krzyczącym 
hasłem - Ratujmy Jezioro Głębokie. Inicjatywa cenna i na czasie. Przyjrzałem się 
barwnym plakatom i ulotkom i zauważyłem, że zawierają rażące błędy. Tzw. literówka 
zdarza się, ale na a�szach być nie powinna. Chyba chochlik drukarski był głodny.
 Zaskoczeniem był zestaw patronatów napisany źle, bowiem brakujące przecinki 
Pana Jacka Kurzępę zrobiły Starostą Międzyrzeckim, przecież on jest Posłem na Sejm RP. 
Zaintrygował mnie podany numer KRS, na który należy przekazać 1% od podatku. 
Sprawdziłem w rejestrze. Bingo! Podany numer należy do Stowarzyszenia Się Pomaga, 
które ratuje nie Jezioro Głębokie, a głodujące dzieci!
 Skierowałem, 13 lutego, pytania mailem do Stowarzyszenia Lubuska Grupa Rybacka 
Obra-Warta w Pszczewie, które było m.in. patronatem przekazania 1% podatku - o treści:
1.  Kto był zleceniodawcą ulotki? Jeżeli było to wykonane przez Wasze Stowarzyszenie proszę
      podać datę i numer zlecenia. Dane nie podlegają przepisom RODO, bowiem jako bardzo porządne Stowarzyszenie zapewne przestrzegacie zasad jawności 
      w prowadzeniu dokumentacji.
2.  Kto opracował fatalny układ tekstowy patronatu? Prawdopodobnie zleceniodawca.
3.  Czy zleceniodawca dokonał korekty? Błędy merytoryczne i tzw. literówka
4.  Dlaczego zamieszczono błędny numer KRS? Ten numer jest przypisany do Stowarzyszenia Sie Pomaga, gdyby był dopisek na jaki cel - sprawa byłaby jasna. 
5.  Dlaczego brak organizatora akcji? To jest bezwzględnie ważne dla akcji związanej z chęcią pozyskania zysków �nansowych. Anonimowość jest niezgodne 
      z prawem przy zbiórce �nansowej.

 Realizując wiele inicjatyw obywatelskich w jednym czasie, nie sprawdziłem treści tego jednego materiału promocyjnego, w którym pojawiły się błędy. Po informacji 
Pana Doktora, w ciągu kilku godzin opublikowaliśmy przeprosiny, materiały papierowe już są wycofywane i zastępowane prawidłowo opisanym naszym numerem 
KRS 0000334677, i dla tej konkretnej inicjatywy cel szczegółowy to „Ratujemy Jezioro Głębokie”.                                                        .
 Co do samych błędnych oznaczeń osoby które wypełniałyby PIT z błędnym numerem KRS, w dedykowanym programie który udostępniamy otrzymałyby komunikat 
o braku możliwości przekazania środków (status OPP posiadają wybrane organizacje obywatelskie), w przypadku innych opcji, w grę wchodzi również korekta 
zeznania na wezwanie właściwego Urzędu Skarbowego lub też z własnej inicjatywy podatnika, w ostateczności środki pozostałyby w budżecie Państwa i zostały 
przeznaczone na inne ważne zadania Publiczne.                                                                                                   .

 Odpowiedział, Pan Kamil Sieratowski, skarbnik stowarzyszenia. Ponieważ mail zawierał wiele rzeczy nie mających nic z przesłanymi odpowiedziami – cytuję
te istotne:  -Za pojawienie się błędnie oznakowanych części drukowanych materiałów promujących pozyskanie 1 % z podatku PIT za rok 2020, z przeznaczeniem na 
działania ratunkowe Jeziora Głębokie, zgłoszone przez Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie jak osoba nadzorująca akcję odpowiadam ja osobiście. 

 Zgodnie z zawartym w styczniu porozumieniem dzięki inicjatywie stowarzyszenia z każdej otrzymanej złotówki 90 groszy zostanie przeznaczone na 
wznowienie dokumentacji projektowej dla zwodociągowania Ośrodków Głębokie o wartości niemal 62 000 zł, które to (zwodociągowanie) w ocenie 
wrocławskich naukowców  z roku 2010 ma przyczynić się do zatrzymania negatywnego zjawiska w około 50 %. Kolejne 10 groszy, wzorem roku ubiegłego 
wesprze Szpital w Międzyrzeczu, zakupione  ryby zostaną przeznaczone dla przebywających tam pacjentów.                                        .

 Ponieważ zwodociągowanie domków letniskowych jest w gestii gminy poinformowałem o tym mailowo biuro Pana Posła, i osobiście Panią Starostę 
Agnieszkę Olender. Ona zdecydowanie odcięła się od tego patronatu. Biuro Posła na Sejm RP nie odpowiedziało. Wobec tego wysłałem maila na
adres posła. Do chwili oddania numeru do druku odpowiedzi nie otrzymałem.                                                         .
 Wobec coraz większych wątpliwości co do transparentności w pszczewskim stowarzyszeniu, 18 lutego, wysłałem maila z pytaniami do Pana 
Bernarda Dorożały, Prezesa LGR OW, ponieważ skarbnik stał się stroną, z racji popełnionych błędów.                                                          .

 Przyznanie się do popełnionego błędu jest zacną cechą, ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi w pełni mnie satysfakcjonującej. Jednakże była bardzo 
cenna informacja - że zebrana kwota nie jest na ratowanie Jez. Głębokiego tylko na wznowienie dokumentacji projektu zwodociągowania 
Ośrodków Głębokie i na zakup ryb z niewiadomego źródła dla nie sprecyzowanego międzyrzeckiego szpitala. Bo mamy dwa.                                             .

1.  Dlaczego oddolną inicjatywę Stowarzyszenie Domków Letniskowych Głębokie �rmujecie własnym nr KRS, wszak nr KRS ma stowarzyszenie z Głębokiego?
2.  Dlaczego słuszne hasło dotyczy sprawy zupełnie nie związanej z bezpośrednim ratowaniem jeziora?
3.  Co ma do ratowania jeziora zakup ryb dla bliżej nie sprecyzowanego szpitala z zebranej kwoty?
4.  Czy porozumienie zawarte jest na piśmie? Jeżeli tak, to w ramach transparentności Pańskiego stowarzyszenia chciałbym z nim się zapoznać.
5.  Czy Pan podpisał zawarte porozumie?
6.  Dlaczego na Państwa stronie nie jest w pełni pokazany właściwy cel zbierania funduszy? Jest to świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd, 
      co nie przystoi powszechnie szanowanemu stowarzyszeniowi
7.  Czy wobec osób odpowiedzialnych za popełnienie błędów Pan Prezes wyciągnął wnioski?

 W międzyczasie odezwał się Andrzej Kaczmarek, prezes Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie, na potrzeby którego zbiera się fundusze. 
W całej rozciągłości potwierdził słuszność zgodnie z prawem akcji. Niestety stowarzyszenie nie ma adresu mailowego, więc na tym poprzestałem.      

 Odpowiedź otrzymałem 24 lutego. - W nawiązaniu do Pana pytań informuję że nie mam zastrzeżeń do odpowiedzi udzielonych przez pracowników
biura w Pszczewie oraz Skarbnika Kamila Sieratowskiego, przekazano mi również że w dniu wczorajszym stosowne przeprosiny skierowano do właściwych 
osób. Moją odpowiedź otrzyma Pan po opublikowaniu stanowiska Skarbnika z 14 lutego. W oczekiwaniu na potwierdzenie publikacji bez korekt redakcyjnych 
informuję że zleciłem gromadzenie informacji rozpowszechnianych przez Pana na temat naszego Stowarzyszenia. Pozostała część maila nie dotyczy istoty sprawy.
 Pan Prezes odpowiedź na zadane pytania uwarunkował zapoznaniem się z tekstem artykułu i czując się niczym organa śledcze zlecił zbieranie informacji 
rozpowszechnianych przeze mnie na temat stowarzyszenia. Życzę sukcesów.                                                                    .
 Zgodnie z obowiązującym prawem prasowym i przepisami o stowarzyszeniach musi Prezes odpowiedzieć na zadane pytania prasowe aby opinia 
publiczna wiedziała, że stowarzyszenie jest w pełni transparentne. Odwlekanie w czasie nic nie da. Pan Skarbnik, członek Rady Pożytku Publicznego nie schował 
głowy w piasek, co jest cenne.                                                                                                           .

 Zarzut wprowadzenia w błąd zainteresowanych złym nr KRS został naprawiony. Plakaty z błędami, pomimo zapewnień zmian, dalej wiszą w mieście. 
Stowarzyszenie od domków nie dało swego nr KRS, choć dla nich zbierane są fundusze. Czemu zadanie Gminy Międzyrzecz �rmuje LGR OW nie wiadomo? 
Dlaczego słuszne hasło Ratujmy Jezioro Głębokie będąc celem szczegółowym (wg info na stronie LGROW) przykrywa faktyczny cel jakim jest zebranie 
kasy dla Stowarzyszenia domków? Czy porozumienie między LGROW i SWDLG było pisemne czy ustne? Nr KRS nie wyjaśnia kto jest Faktycznym organizatorem 
a to na powinno być jawne (oba stowarzyszenia sprytnie ukryły się jako patronaci, wciągając w to Bogu ducha winnych Panią Starostę i Pana Posła). 
No i ostatnia rzecz do końca nie wyjaśniona – zakup ryb. Od kogo, dla kogo, w jakim gatunku i co to ma do hasła na materiałach informacyjnych? 
Pytań można stawiać więcej. Ale po co?                                                                                           . 
 Zacne Stowarzyszenie LGROW, mające znaczny dorobek dla rozwoju regionu poprzez grzech zaniechania w dokładności i transparentności 
w tym jednym konkretnym przypadku „dało ciała i mleko się rozlało”. W początkowym zamiarze miał być inny cel i forma artykułu, co uzgadniałem 
z Panem Skarbnikiem, ale skoro Pan Prezes LGROW nie raczył uprzejmie odpowiedzieć na proste pytania i zbiera na mnie materiały...        .

Lech Malinowski
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Dowódca Garnizonu płk Wojciech Ziółkowski przestawił gościom harmonogram 
wydarzeń, planowanych przez wojsko do końca br. Najważniejszą z nich mają być obchody 
25-lecia brygady. - Chętnie pomożemy w organizacji jubileuszowej uroczystości. Mam nadzieję, 
że pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje tych planów - dodaje A. Śnieg.                .

 Współpraca wojska ze środowiskiem cywilnym była tematem spotkania, które odbyło 
się na początku marca w koszarach stacjonującej w naszym mieście 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, urzędów i instytucji
z powiatu międzyrzeckiego. Gminę Międzyrzecz reprezentowała zastępca burmistrza 
Agnieszka Śnieg. - Jednostka wojskowa jest największym pracodawcą w gminie. Współ-
praca miasta z brygadą owocuje licznymi przedsięwzięciami, z których korzystają cywilni 
mieszkańcy Międzyrzecza i okolicznych wsi. Najlepszym przykładem jest wybudowanie 
przez wojskowych saperów kilku mostów na Obrze i Paklicy - zaznacza A. Śnieg.           .

W o j s k o w e  w s p a r c i e

Nasz turystyczny hit z betonu i stali

Ostatnią odsłoną inwestycji ma być uruchomienie kolejki wąskotorowej, która będzie kursować w jednym z podziemnych korytarzy
- między bunkrem nr 716 i skrzyżowaniem z tunelem łączącym bunkier 717 z podziemnym dworcem kolejowym Heinrich.              .

Mimo prac budowlanych i pandemii koronawirusa, muzeum jest otwarte od poniedziałku do niedzieli i każdego dnia gości turystów. 
Potężne bunkry, labirynt łączących je podziemnych korytarzy i legendy o ukrytych tam przez Niemców skarbach przyciągają turystów i miłoś-
ników forty�kacji z całego świata.                                                         .                              .

Burmistrz zwraca także uwagę na fakt, że muzeum i bunkry często goszczą na łamach regionalnych i ogólnopolskich czasopism oraz 
w programach radiowych i telewizyjnych. - To ogromna, darmowa promocja Międzyrzecza i okolic - akcentuje R. Lorenz.                 .

 Budowa nowej siedziby Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie pod 
Międzyrzeczem wkroczyła w kolejny, ostatni już etap. - Budynek w stanie surowym 
już stoi. Pozostały nam tylko prace wykończeniowe i instalacyjne oraz wyposażenie 
wnętrz. Ostatnią odsłoną inwestycji będzie uruchomienie w podziemiach kolejki 
wąskotorowej - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.                      .

Prace mają potrwać do końca br. Wykonawca zamierza jednak jak najszybciej ukończyć inwestycję oraz oddać budynek do użytkowania 
przez pracowników muzeum i turystów.  - Termin zakończenia robót budowlanych zależy i od pogody i od pandemii koronawirusa
- zastrzega dyrektor muzeum.                                                                                        .

Muzeum nawiązuje kształtem do schronów bojowych z czasów Drugiej Wojny Światowej. Rozbudowa ruszyła latem ub.r., obecnie 
wkroczyła w ostatnią już fazę.  - Budynek w stanie surowym już stoi. Pozostała nam stolarka okienna i drzwiowa, prace instalacyjne 
i wykończeniowe, a na koniec wyposażenie wnętrz - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.                                   .

Budynek zastąpił barak, w którym znajdowała się wystawa eksponatów 
związanych z międzyrzeckimi bunkrami. - Po rozbudowie jest znacznie większy, 
a w dodatku bardziej funkcjonalny. Oprócz stałej wystawy poświęconej bunkrom 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego znajdować się w nim będą pomieszczenia 
socjalne, magazyny, biura, salka multimedialna, toalety i kasa - wylicza Leszek Lisiecki, 
dyrektor muzeum w Pniewie.                                             .

- Muzeum i bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego są największą atrakcją turystyczną nie tylko gminy, ale także całego regionu. 
Są marką doskonale znaną i rozpoznawalną w całym kraju i poza jego granicami. Musimy w pełni wykorzystać ich ogromny potencjał turystyczny. 
Zwłaszcza, że goście napędzają koniunkturę w całej gminie. Często zatrzymują się w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach
i domkach letniskowych oraz wydają swoje pieniądze nie tylko w muzeum, ale także międzyrzeckich sklepach i restauracjach - dodaje burmistrz.  

Budowa nowej siedziby muzeum oraz zakup i montaż podziemnej kolejki mają kosztować prawie 4,2 mln. zł. Burmistrz zaznacza, 
że muzeum otrzymało na inwestycje ponad 3 mln. 200 tys. zł unijnej dotacji z programu Interreg VA. Prace budowlane są realizowane 
w ramach polsko-niemieckiego projektu „Na Szlaku Wspólnej Historii”. Naszym partnerem w tym programie jest muzeum w Seelow w Niemczech.



Złote Gody w Międzyrzeczu. 
Zgłoś swój udział!

Przy „Jedynce” powstanie sala gimnastyczna z kuchnią i stołówką 
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Maseczki wielokrotnego użytku zdobi logo gminy "Odlotowy Międzyrzecz" oraz 
serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”. 
Jak podkreśla R. Lorenz, gmina zawsze chętnie pomaga tym, którzy wspierają 
potrzebujących. - To nasz jakże skromny dowód wdzięczności za wielkie serca krwiodawców i ich bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie 
zdrowia i życia mieszkańców - mówi burmistrz.                                                                           .

Zakupione przez miasto maseczki ochronne tra�ą niebawem do osób, które 
oddają honorowo krew w międzyrzeckim oddziale Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Zielonej Góry. Pracownikom oddziału w Międzyrzeczu przekazali je 
burmistrz Remigiusz Lorenz i radny Zbigniew Smejlis, który jest jednocześnie 
honorowym krwiodawcą i wiceprzewodniczącym Zarządu Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Międzyrzeczu. Kolejną partię maseczek samorządowcy zawieźli 
do Rejonowego Oddziału PCK, którego biuro sąsiaduje z punktem krwiodawstwa, 
gdzie odebrała je kierowniczka biura Ewa Felska.                             .

Punkt krwiodawstwa mieści się w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 (koło wjazdu na parking przy markecie Mrówka). Czynny jest we wtorki, 
środy i piątki od godz. 8.00 do 13.55, przy czym rejestracja dawców odbywa się od godz. 8.00 do 10.30 (nr tel. 95 742 00 32).                  .

 Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz oraz radny  Zbigniew Smejlis
przekazali krwiodawcom ufundowane przez miasto maseczki. Zdobi je logo gminy
oraz serduszko z napisem „Gmina Międzyrzecz Wspiera Honorowych Dawców Krwi”.

Koszt inwestycji oszacowano wstępnie na nieco ponad 4 mln zł. Jest szansa, 
że na jej realizację miasto wyłoży ze swojego budżetu tylko 600 tys. zł. Jak to możliwe? 
- Wystąpiliśmy o 3 mln. 423 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To aż 80 procent 
planowanych kosztów - wylicza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem 
Rozwoju  Gospodarczego. 

           Miasto wystąpiło o dotację i uzyskało pozwolenie na budowę sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz podkreśla, że w nowoczesnym obiekcie znajdować się będzie także stołówka
i kuchnia, z których korzystać będą uczniowie pobliskiej „dwójki” oraz uczestnicy 
odbywających się na stadionie imprez sportowych.               .            .

Harmonogram realizacji inwestycji - m.in. termin jej rozpoczęcia i zakończenia - poznamy po ogłoszeniu wyników naboru wniosków.
– Liczymy na pozytywną decyzję. Otrzymaliśmy już dwie dotacje z tego programu. Pierwsza na budowę ulicy Długiej, a drugą na kanalizację 
sanitarną w Kęszycy i Nietoperku – wylicza R. Lorenz.                .                       .            .            .            ..            .

Sala ma być kolejną sportową wizytówką gminy. - Uczniowie czekają na ten 
obiekt od lat. Przygotowując dokumentację postanowiliśmy rozwiązać jednocześnie 
problem braku przestronnej jadalni. Dlatego w projekcie ujęliśmy też kuchnię ze 
stołówką - zaznacza Sylwester Suchowski, kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji 
w międzyrzeckim ratuszu.             .            .            .            .

Obiekt ma powstać w miejscu zamkniętego już baraku, w którym dawniej 
uczyli się najmłodsi uczniowie „jedynki”. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, 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 stadionie. Na przykład organizowanych przez miasto i nasz ośrodek sportu mitingów lekkoatletycznych oraz innych zawodów o randze ponad-
powiatowej  - dodaje  burmistrz. 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu organizuje we wrześniu zbiorową 
uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par, które w 1971 r. zawarły 
związek małżeński. W związku z powyższym prosimy Jubilatów o osobiste 

przybycie do USC do końca kwietnia br. w celu zadeklarowania swego 
udziału w uroczystości. 

W przypadku rozwoju pandemii koronawirusa, termin imprezy może 
zostać przełożony. USC ma swoją siedzibę na parterze Urzędu Miejskiego,

 nr tel. 95 742 69 99. Ankiety można odbierać i składać w biurze podawczym 
w holu ratusza. 

Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne Miasto zakupiło i przekazało krwiodawcom maseczki ochronne 
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 Kolejną wizytówką międzyrzeckiej oświaty jest Klub Dziecięcy (żłobek), który od 
poniedziałku, 1 marca, jest drugim domem dla 48 dzieci z Międzyrzecza. - Wybudowaliśmy 
i wyposażyliśmy go dzięki dwóm dotacjom - zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz podczas 
o�cjalnego otwarcie placówki.                                              .

Żłobek powstał przy przedszkolu nr 4 „Bajkowa Kraina”. Podczas o�cjalnego otwarcia 
symboliczną wstęgę przecięli: wojewoda Władysław Dajczak, burmistrz Remigiusz Lorenz, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych i dyrektorka placówki Hanna Sikorska. 

Gmina zapłaciła za wybudowanie żłobka 2 mln. 964 tys. zł. Burmistrz zaznacza jednak, 
że z własnego budżetu wydała niespełna 600 tys. zł. Jak to możliwe? - Na jego budowę 
i działalność otrzymaliśmy dwie dotacje. W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
przyznał nam 787 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przed rokiem dostaliśmy 
1 mln. 584 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugą dotację otrzymaliśmy 
z rządowego programu Maluch Plus, dlatego o�cjalna nazwa placówki to Klub Dziecięcy - wy-
licza samorządowiec. Burmistrz zaznacza, że gmina wystąpi z wnioskiem o kolejną dotację na 
utworzenie następnego żłobka. - Czekamy na ogłoszenie naborów oraz liczymy na dalsze 
wsparcie ze strony wojewody i zarządu województwa - zapowiada R. Lorenz.          .

Burmistrz podkreślał, że placówka będzie drugim domem dla 48 dzieci w wieku od 
jednego do trzeciego roku życia. We wrześniu otwarty w niej zostanie kolejny oddział dla 
24 dzieci. Dlatego opieka objętych zostanie łącznie 72 maluszków.               .

Placówka będzie kolejną wizytówką międzyrzeckiej oświaty. Maluchy korzystają w niej 
z przestronnych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeń do leżakowania i zabaw. 
- W żłobku jest kuchnia, pomieszczenia socjalne dla pracowników i systemy elektroniczne 
zapewniające bezpieczeństwo dzieci - mówi dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Izabella 
Korejwo.

- Pragnę panu pogratulować panie burmistrzu. Rodzice będą naprawdę szczęśliwi, 
że ich pociechy będą tutaj miały profesjonalną opiekę - mówił wojewoda, który wręczył 
dyrektorce karton z zabawkami dla maluchów.                                 .

     Hołd generałowi oddali m.in. szef sekcji wychowawczej w 17. WBZ mjr Mirosław 
Janusek oraz zastępcy burmistrza Międzyrzecza Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz.

   Z okazji 102. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego przedstawiciele 
wojska i władz miasta złożyli kwiaty przed pomnikiem dowódcy powstańczego zrywu 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.            .     .     .     .     .     .     .     .
   Trwające kilka tygodni Powstanie Wielkopolskie zakończył traktat, podpisany 
16 lutego 1919 r. w Trewirze. Z okazji 102. rocznicy tego wydarzenia przedstawiciele 
międzyrzeckiej jednostki wojskowej oraz władz gminy złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przez pomnikiem dowódcy powstania gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, który jest patro-
nem stacjonującej w naszym mieście 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

- Dowodzonym przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego powstańcom udało się wyprzeć 
Niemców prawie z całej Wielkopolski. Niestety, po podpisaniu kończącego Pierwszą Wojnę 
Światową i Powstanie Wielkopolskie Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 r., do Polski wróciły 
tylko wschodnie obrzeża ówczesnego powiatu międzyrzeckiego, a jego pozostała część, 
z Międzyrzeczem na czele, została przyłączona do Republiki Weimarskiej - zaznacza A. Śnieg.

Liderem projektu jest Międzyrzecz. - Nowy park ma być kolejnym kołem zamachowym rozwoju gospodarczego naszej gminy. Mimo pandemii korona-
wirusa, nie zwalniamy tempa. Realizujemy wszystkie zadania i planowane inwestycje. Przed kilkoma dniami otworzyliśmy nowy żłobek, a jeszcze w tym roku 
wyremontujemy ulicę Długą oraz zakończymy budowę nowej siedziby Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie. To oczywiście tylko kilka z wielu 
planowanych inwestycji - wylicza burmistrz.                                                                                          . 

 Do podobnych inwestycji przymierzają się władze Skwierzyny i Przytocznej.  Uzbrojenie stref przemysłowych będzie możliwe dzięki unijnej dotacji 
w wysokości 9 mln. 802 tys. zł. (Międzyrzecz dostał 4 mln. 893 tys. zł, Skwierzyna 4 mln. 229 tys. zł, a Przytoczna 700 tys. zł.). - W przypadku Międzyrzecza całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 6 mln. 796 tys. zł - wylicza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.    

W otwartym 15 lat temu Parku Przemysłowym nr 1 gminie zostało tylko kilka niewielkich działek. Dlatego magnesem dla nowych inwestorów ma być 
kolejny park, gdzie czekają na nich działki o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Przedsiębiorcy będą mogli inwestować tam na gruntach gminy oraz na otacza-
jących je działkach należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.                                                                  .

   Zgodnie z porozumieniem, do końca br. samorządy mają przygotować dokumentacje, 
a w przyszłym roku rozpoczną się prace budowalne. - Dzięki unijnej dotacji będziemy mogli uzbroić 
tereny pod nowe fabryki w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym nr 2, który powstaje między 
Lubosinkiem i ulicą Rokitniańską. - informuje R. Lorenz. - Doprowadzimy tam prąd oraz wybu-

dujemy wodociągi, sieć kanalizacyjną, drogę z oświetleniem i ścieżkę pieszo-rowerową.                                                       .

    Międzyrzecz, Skwierzyna i Przytoczna dostały prawie 10 mln zł na uzbrojenie terenów pod przyszłe 
zakłady pracy w strefach przemysłowych. Zakres tych inwestycji i obowiązki poszczególnych gmin 
określa porozumienie, podpisane ostatnio przez ich włodarzy -  burmistrza Międzyrzecza Remigiusza 
Lorenza, burmistrza Skwierzyny Lesława Hołownię i wójta Przytocznej Bartłomieja Kucharyka.

Pod porozumieniem podpisali się włodarze pozostałych gmin naszego powiatu. - Z parków przemysłowych w Międzyrzeczu, Skwierzynie i Przytocznej 
skorzystają pośrednio pobliskie gminy, gdyż ich mieszkańcy będą mogli znaleźć pracę w nowych zakładach pracy - zaznacza R. Lorenz.                  .

Nowoczesny 
i świetnie wyposażony.

Taki jest nowy 
żłobek w Międzyrzeczu

Symboliczną wstęgę przecięli (od lewej) 
burmistrz Remigiusz Lorenz,

przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych, 
dyrektorka placówki Hanna Sikorska 

i wojewoda Władysław Dajczak.

Rocznica zakończenia bohaterskiego zrywu Wielkopolan

Międzyrzecz przygotowuje działki dla inwestorów 


