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Zasłużony muzealnik

doczekał się własnej
ławeczki z rzeźbą
Pogodnych Świąt
oraz Szczęśliwego
Nowego 2021 Roku
Szanownym Czytelnikom
życzy
zespół Redakcyjny
"Przekroju Lokalnego”

Na skwerze przy głównym skrzyżowaniu stanęła granitowa ławeczka z rzeźbą Alfa
Kowalskiego. - Alf był jedną
z najwybitniejszych i najbardziej
zasłużonych mieszkańców w powojennej historii Międzyrzecza zaznacza burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Ławeczkę i rzeźbę zamontowano 4 grudnia na plantach
między ul. Kazimierza Wielkiego
i rynkiem. Odlana z brązu
postać Alfa jest naturalnej wielkości. Siedzi na
ławeczce z granitu, na
głowie ma charakte rystyczny beret, lewą
ręką opiera się o ramę
obrazu.
- Założyciel i wieloletni kustosz naszego
muzeum był także malarzem i działaczem społecznym.
(ciąg dalszy na str 15)

W numerze:
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OGŁOSZENIA DROBNE
Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany
j. niem. komunikatywny, do
1500 euro na rękę, legalnie
od zaraz 535 340 311 lub 533
848 005 lub 730 340 005

SPRZEDAM MIESZKANIE
ok 50 m2, bezczynszowe,
na parterze w Grochowie.
Dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, garderoba + duża
piwnica, budynek
gospodarczy lub ZAMIENIĘ
na kawalerkę
w Międzyrzeczu.
Tel. 517 746 073
lub 507 017 962
SPRZEDAM PAWILON
handlowo-usługowy + działka
handlowo-usługowa
- 2,5 ara, uzbrojona.
Cena 50.000 zł (Międzyrzecz).
Tel. 511411087

Tak napisałem na
fejsie w komentarzu do
info na temat wspaniałych
osiągnięć partii rządzącej.
W efekcie zostałem zablokowany czasowo na kilka
dni za - Naruszenie standardów społeczności w
zakresie prześladowania i
nękania. Widocznie ów
troll zgłosił mój post do
administratora wybierając
jedną z podanych opcji, a
ten z automatu mnie ogra-

Głupi troll
niczył, bez możliwości
odwołania. Jeżeli zdanie
Głupi troll jest naganne to
owa automatyczna cenzura jest G… warta!
W pozarządowej
TV pokazano jak policja
ze skutkiem ścigała winnych napaści słownej na
posła. Jakoś na razie nie
słychać nic o policjancie
ze Śląska, który prysnął
gazem w twarz posłanki,
ani również o tym który
strzelił z broni gładkolufowej w twarz dziennikarza. Za to słychać od
rzeczników policji o dynamice działa, itp., itd.
Podobnie zidiociali politycy twierdzący, że immunitet służy do wejścia
do sejmu czy biura
poselskiego bo tam jest
miejsce pracy posła, a nie
na ulicy.
Do słów Premiera,
który sam już nie wie jak
i kiedy kłamie nie warto się
odnosić. Najpierw ogłosił
sukces w pozyskaniu funduszy z UE, a teraz jak pies z
podkulonym ogonem
ulega naciskom Zera. Sami
damy sobie radę nansową bez łaski Unii. To, że
wewnątrz pisowskiej koalicji żrą się i gotowi się
nawet zagryźć wiadomo
od dawna. Samozwańczy
del n Zero rządzi Pre -

mierem mając go za miękiszona. Ale zgodnie z Konstytucją RP za całokształt
odpowiada Premier. Ponoć
miał ich pogodzić wicepremier pochodzący z Żoliborza, ale ponieważ sam
rozniecił ogień w po-staci
strajków kobiet - i wy-szedł
na to, na co sam wygląda,
nieudacznika. Jego czas się
kończy, aczkolwiek wazeliniarzy nadal nie brakuje, a
ci prześcigają się w kreowaniu kłamstw i na równi
pochlebstw prezesowi.
Prezydent nie zabiera głosu, nie licząc „walki” o stoki zjazdowe dla
narciarzy. Sorry, odezwał
się publicznie z prośbą
o wsparcie osoby chorej.
Tu przypomnę jak lekką
ręką podpisał coroczne
dotacje dla TVPis za cenę
rezygnacji Jacka z prezesury, który i tak go zrobił
w przysłowiowe pióro,
bowiem ponownie jest
prezesem. Ów według
Konstytucji najważniejszy
w państwie szybko coś tam
podpisał, co jest dlań normą, jednak z powody błędu (czego nie dostrzegł !)
Premier zablokował ogłoszenie. Ciśnie się słowo na
usta - Burdel. Ale w tym
zacnym przy-bytku jest
porządek, więc wystarczy,
że to co się w polityce

krajowej dzieje jest Cyrkiem na kółkach.
Dobra Zmiana jest na krzywej pochyłej. Zjeżdżalnia
jest słowem właściwym.
Skandowane słowa Wypierdalać uznano za wulgryzm… a zapierdalać za
miskę ryżu to wyraz troski
i Naród?
Policja, która przez ostatnie dwie dekady zapracowała sobie na wysoką
ocenę,teraz poprzez cywilnych pałkarzy i umundurowanych „niecz ytat yc h” f u n k c j o n a r i u s z y
w zwartych szykach i „wodolejstwa” rzeczników straciła bardzo wiele w
ocenie publicznej.
Karierę robią słowa: Misty kować, co dotyczy przeinaczania zasadniczo wszystkiego co nie
pasuje obozowi władzy.
Sasinić - tu tłumaczenie
jest zbędne. Suwerenność
- z lubością używane w
różnych wariantach przez
polityków podczas gry na

różnych fortepianach oraz
Miękiszon na równi z Veto.
Moje słowa Głupi troll wobec wymienionych jakże
są jednoznaczne i czyste
w swym przesłaniu.
Koniec roku, czas
na re eksje, które każdy
zapewne wewnątrz mózgu „zaliczy”. Przed nami
święta, potem Sylwester
i Nowy 2021 Rok. Zatem
życzę Szanownym Czytelnikom tego, co im najbardziej potrzeba, ale
zdrówka przede wszystkim.
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Tradycyjnie, jak od lat, z mikołajkowymi prezentami pojawiła się w międzyrzeckim
szpitalu Agnieszka Olender, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego.
.
Towarzyszył jej Andrzej Sobczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych
i Promocji wraz z Bartoszem Ignatowiczem, rzecznikiem prasowym starostwa.
Z uwagi na zaostrzenie sanitarne przekazanie prezentów odbyło się w gabinecie
Waldemara Taborskiego, prezesa zarządu szpitala. Dary dla pacjentów Oddziału
Dziecięcego odebrał lek. med. Kazimierz Antonowicz, zastępca ordynatora w asyście
pielęgniarek. - Życzę całemu personelowi wszystkiego najlepszego z okazji świąt w imieniu
własnym, zarządu i rady powiatu powiedziała A. Olender. - Jak również proszę przekazać
nasze życzenia dla pacjentów.
- Dziękuję za wspaniałe mikołajkowe dary - od-powiedział
J. Antonowcz. - Będą one sprawiedliwie podzielone pomiędzy naszych
małych pacjentów. W rewanżu życzę pani staroście i jej najbliższym wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Również takowe życzenia kieruję do wszystkich
pracowników starostwa powiatowego.
.
Słowa podziękowania padły również ze strony W. Taborskiego. Podkreślił
właściwą współpracę ze starostwem, wielką rolę pani starosty w pomocy dla szpitala
w tym trudnym pandemicznym okresie oraz stale okazywaną troskę o najmłodszych
pacjentów.
Tekst i fot. LM.

Sza n Pań w , M es ńc s e p i !
Zb iż ę ma z c a Św ą B że N ro n a.
Cza ł ści
oj . T o, z
ak d ot b e
d i j y ś i . Ch i ł y ż c ć każ
,
żeb w y ył o n
i t k o ś ęt .
Ży ę Pańs

Ni c le y bę i ł s a s d r e n o.
d żo r a y wał ś o z a y ep j o.
Sta t Mię y ec A n e k O de
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„Miniatury na gitarę” - to 28 utworów mojego autorstwa, w tym jeden dedykowany
mnie przez mojego kolegę po gitarze Krzysztofa Nieboraka. Zawartość zbiorku nutowego
stanowią utwory zróżnicowane formalnie i stylistycznie - od. etiud, po tzw. utwory dowolne
(walce, bluesy, romanse...). Przeznaczone są dla rozpoczynających naukę gry na gitarze,
jak i dla zaawansowanych gitarzystów. Utwory starałem się tak ułożyć, by zachowana została
progresywna skala narastającego stopnia trudności: technicznych, artykulacyjnych i muzycznych. Sprawia to, że każdy znajdzie utwór„smaczek” dla siebie.
Wielopłaszczyznowy charakter utworów i spore ich nasycenie środkami technicznomuzycznymi sprawia, że chętnie były i są wykonywane przez uczniów. To oni są moim
natchnieniem i od nich (nie wstydzę się tego powiedzieć) też się uczę.
.
Powstawały one na potrzeby chwili, aby pogłębić dowolny problem techniczny,
artykulacyjny czy muzyczny. Wiele miniatur powstało na specjalną okazję.
.
„Miniatury na gitarę” wypełniają lukę we współczesnej literaturze gitarowej na
rodzimym rynku i stanowią uzupełnienie wciąż niezbyt licznego repertuaru na ten
instrument. Życzę radosnego piękna (i prawdy) zawartego w miniaturach, radosnego
i twórczego muzykowania. Ze wstępu do nut. Do zbiorku nutowego dołączona jest płyta CD. Nagrywaliśmy ją w Studio Sergiusza Sokołowa Gorzowie
Wielkopolskim. Nagrań dokonał nastoletni Filip Cel, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Można
posłuchać tych nagrań na dołączonym krążku CD, które mam nadzieje ucieszą serca słuchaczy. Na facebooku - Zdzisław Musiał - jest zamieszczona
reklama tego zbiorku. Jest ona dziełem mojej córki Magdaleny. Serdeczne dzięki Madziu.
.
Kilkudniowa sesja nagraniowa była twórcza, przebiegała bez problemów. Dojeżdżaliśmy na nią z Międzyrzecza, gdzie gitarzysta Filip Cel i jego
nauczyciel Marek Mikulski byli moimi gośćmi. Było to nowe doświadczenie szczególnie dla Filipa. Nagranie płyty CD może wpisać do swoich osiągnięć
artystycznych. Wydawnictwo Muzyczne „Absonic” z Radwanic koło Wrocławia zajęło się jej produkcją.
.
Pragnę podziękować Grzegorzowi Templinowi, właścicielowi WM. „Absonic” z Radwanic koło Wrocławia. Szczególne podziękowania należą
się dla Filipa Cela, za ogrom pracy i zapał do wielokrotnego powtarzania utworów podczas sesji. Serdeczne podziękowania dla Marka Mikulskiego
za poświęcony czas i uwagi merytoryczne oraz pomysły interpretacyjne. Ogromne podziękowania pragnę też złożyć dla Krzysztofa Nieboraka, które
cały czas mnie zachęcał i wspierał. Ogrom podziękowań dla rodziny, która wytrzymała tyle eksperymentów muzycznych. Zbiorek wraz z płytą CD
można nabyć w WM „Absonic”. www. Absonic.pl.
.
Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał
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Przeciwdziałanie epidemii w naszym powiecie
Ze względu na pojawiające się ogniska COVID-19
przez cały czas prowadzone są działania mające na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.
.
Dzięki współpracy służb Starosty, sanepidu, przedstawicieli gmin, wojska, Straży Pożarnej oraz Wojsk Obrony
Ter ytorialnej udało się odpowiednio zabezpiecz yć
pensjonariuszy oraz personel dwóch najbardziej potrzebujących Domów Pomocy Społecznej w Rokitnie. Wszyscy
pracownicy placówki wykazali się przy tym wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem. Należy podkreślić,
że mieszkańcy wszystkich DPS-ów w naszym powiecie mają
zapewnioną pełną opiekę oraz wsparcie medyczne.
.
W pomoc placówkom zaangażowali się również
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz proboszcz
i kustosz Sanktuarium w Rokitnie ks. Piotr Bortnik.
.
- Chcę zapewnić wszystkich mieszkańców powiatu, a w szczególności tych z gminy Przytoczna, że robimy co w naszej mocy,
aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówek - podkreśla Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender.
.
Na początku listopada udało się również zorganizować w DPS Rokitno 38 szkolenie, które poprowadził kpt. Robert Urbanek
z Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie dotyczyło m.in. spraw bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym postępowania w stre e
czystej i brudnej.
(BI).

Kolejna książka
Tym razem nasz redakcyjny kolega wydał monogra ę znanej w Żarach, niestety już nie żyjącej
kobiety. Nie była celebrytką tylko główną księgową Zakładu Płyt Wiórowych, a potem Kronopolu.
Ojciec, przedwojenny żołnierz, instruktor Przysposobienia Wojskowego, sołtys wsi Tokarzyszki na Kresach
Wschodnich (dziś Białoruś), odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi w 1938 r. przetrwał
wojnę (w 1942 r. urodziła mu się jedyna córka Maria) został w 1946 r. przez NKWD aresztowany i osadzony
na 10 lat w kolonii karnej na dalekiej północy. Córka w międzyczasie chodziła do szkoły i była wzorową
uczennicą. Do Polski cała rodzina przybyła w 1958 r. Nauka języka polskiego od podstaw, szkoła, studia,
praca, kolejne studia i praca. Społeczne działanie Marii w Stronnictwie Demokratycznym. Radna w mieście
i województwie. Zwieńczeniem było przyznanie jej Złotego Krzyża Zasługi. To wszystko na 68 stronach
formatu A5 na kredowym papierze. Międzyrzecka drukarnia Jadar stanęła na wysokości zadania.
.
Pozycja zwiera liczne barwne i czarno-białe zdjęcia i dokumenty, w tym przedwojenne jak i z gułagu.
Napisana zwięzłym językiem, bez zbędnych ozdobników. Zapewne wielu zainteresuje z chęci napisania
czegoś podobnego. Niegdyś o znacznych ludziach pisali nauczyciele lub duchowni. Tym samym
dokumentowali historię swoich Małych Ojczyzn.
.
Autor ma w planie (bo prace są bardzo zaawansowane) wydać wiosną obszerną monogra ę
znanej osoby w województwie. O kim mowa? Jest to objęte tajemnicą. Równolegle zbiera i publikuje materiały o garnizonach wojskowych w Sulęcinie, Wędrzynie oraz Międzyrzeczu. Może i z tego postanie jakaś
większa publikacja. Na razie przybliżył czytelnikom jednostkę dyscyplinarną, dawny pułk czołgów
i służących Greków w Wędrzynie. Zdjęcia dotyczące historii wojskowości wymienionych miejscowości
jakie od czasu do czasu pojawiają się w sieci czy krótko opisane na stronach różnych portali nigdy
nie dorównają solidnej pracy autorskiej. A nasz kolega redakcyjny swój dorobek wydawniczy ma
całkiem spory i zapewne da sobie radę.
.
Adam Piotrowski - Redaktor Naczelny
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Atomowa historia zza miedzy powiatu
Dziś powszechnie wiadomo, że PGWR w Polsce miała
w swych tajnych bazach broń atomową. W niedalekim
Wędrzynie stacjonowali Rosjanie, saperzy. Ale w lesie
k/Trzemeszna Lubuskiego, była tajna samodzielna jednostka
w której magazynowano głowice jądrowe do rakiet
i pocisków artyleryjskich. Kompleks 3003 „Wołkodaw”, bo
taką miał nazwę zajmował powierzchnię ok. 300 ha.
Takie 3 bazy, w latach 1967-70, powstały w naszym
kraju w wyniku podpisania tajnej umowy w Moskwie
w lutym 1967 r. pomiędzy ministrami obrony ZSRR i PRL.
Z punktu widzenia wojskowych było to zasadne. W tym
miejscu przypomnę, że był ro okres tzw. Zimnej Wojny.
Strona polska pokryła zakup materiałów budowlanych,
jednak dostarczenie ich i budowa należała do Rosjan.
Dziś na podstawie zachowanych zdjęć i opisów
sprzed likwidacji na zlecenie Nadleśnictwa Sulęcin wiadomo że obiekt przypominał bardzo dobrze strzeżoną
twierdzę. Schron typu „Granit” o przekroju koła z rampą
załadowczą wybudowano dopiero w połowie lat 70.tych.
Składowano tam pociski artyleryjskie kal. 155 i 203 mm
z ładunkami jądrowymi o wadze 73 kg. Pozostałe schrony
magazynowe T-7 były dla głowic jądrowych dla rakiet 8K11
i 3R10. Magazyny były zabezpieczone pod wieloma
względami technicznymi. Po opuszczeniu obiektu przez
Rosjan były penetrowane przez ciekawskich. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom kompleks został zniszczony
i zasypany. W pewnym sensie szkoda, bo odpowiednio
opisany i oznaczony byłby atrakcją turystyczną.
Dziś nie tylko strony internetowe są nośnikiem
informacji. Zachowały się zdjęcia, plansze i opisy zdeponowane w jednej z sal tradycji Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Dostępne są
do obejrzenia po uprzednim umówieniu się z dowódcą
OSPWL.
LM

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MORSA
Gdy jedni tęsknią za słońcem i ciepłymi letnimi dniami, inni z niecierpliwością wyczekują chłodniejszych dni. Miesiąc temu o cjalnie rozpoczął się nowy sezon
morsowania. Co prawda falstartem autor tekstu wyprzedził o tydzień nowy sezon, ale Skwierzyńskie Morsy wybaczyły mi.
.
Po niemalże roku miło było znów spotkać znajomych pasjonatów zimnych kąpieli chlupiących się w jeziorze. Morsy Skwierzyna to grupa uprawiająca ten
ekstremalny sport od jesieni do wiosny. Trzy lata temu dołączyłem do tej grupy. Razem jest bezpieczniej i na pewno raźniej w grupie, a na pewno weselej.
Pasjonaci morsują w różnych jeziorach niedaleko Skwierzyny, czasami na Głębokim. Gdy tak się moczymy spacerowicze szczerze zapewne nas podziwiają.
Przynajmniej tak mówią. Tak też było tydzień temu. Nocne wejścia do wody są wspólnie ustalane i są bardziej wymagające od uczestników. Trzeba mieć latarki,
specjalne buty i rękawice oraz morsować w małych grupach, ze względu na różne ograniczenia i zakazy. Nocne wejścia do wody mają coraz więcej zwolenników.
24 listopada br. był Międzynarodowym Dniem Morsa. Piękne święto ludzi zażywających chłodnych kąpieli zostało uczczone oczywiście nocnym
morsowaniem. Szampan też był, więc było to godne świętowanie w wodzie, a smak wyborny!! Temperatura wody plus 8-9 st. Celsjusza jest znośna.
Prezes nieformalnej grupy morsów otworzył szampana (bezalkoholowego) przy aplauzie całej grupy w wodzie. Coraz więcej pań zaczyna swoja przygodę
z morsowaniem. Warto się przełamać i spróbować. Morsowanie hartuje ciało, ducha i uczy dyscypliny i opanowania. Panie, które morsują mówią,
że nie mają celulitu, a skóra jest naprężona i ładna.
.
Uﬀ, to było ciekawe nocne spotkanie sympatyków tego pięknego i wymagającego silnej sportu. Po wyjściu z wody zapytani powiedzieli mi o wrażeniach: Milena,
najmłodsza uczestniczka morsowania - Dobrze się pływało. Powtórzę to jeszcze. Bardzo
zachęcam młodzież do morsowania. Ewa - Morsuję już trzeci sezon. ale nieregularnie, lecz
postanowiłam sobie w tym roku, że będzie regularnie raz na tydzień, może dwa w tygodniu?
Było zarąbiście. Agnieszka - Zapraszam wszystkich, to coś niesamowitego. Morsuję drugi
sezon. Jagoda - Zapraszamy wszystkich serdecznie. Doznania nie z tej ziemi. Szronik - Mnie
nazwisko zobowiązuje, tak, że ja muszę. Marcin - Naprawdę jest super, tak, że warto. Irek Jest dobrze, tylko mokro.
Również podpisuję się pod tymi wypowiedziami. Zapraszamy wszystkich
do wspólnego cieszenia się ekstremalnym sportem. Dla tych, co lubią wyzwania - Morsy
Skwierzyna czekają. Z początkiem grudnia wybieramy się na Morsowanie nad
Bałtykiem. Morsowanie w morzu, to dla wielu przygoda po raz pierwszy, a także nowe
wyzwanie. Ale o tym w styczniowym numerze.
.
Zdzisław Musiał
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Manhattan z średniowiecznym rodowodem
Garncarska jest jedną z najstarszych międzyrzeckich ulic. Jej sercem było dawniej
targowisko, które przetrwało dziejowe zawieruchy i obecnie nazywane jest
potocznie Manhattanem.
.
Ta niewielka uliczka jest reliktem średniowiecznego układu urbanistycznego
Międzyrzecza. Zaznaczona została na planie miasta, sporządzonym w 1780 r. przez
znanego kartografa i inżyniera Harnisza. Wytyczono ją wzdłuż Paklicy, a po drugiej stronie
równolegle do niej biegnie ul. Chłodna, która dawniej nazywała się Tylna.
.
Garncarską i Chłodną łączą wąskie przejścia, nazywane dawniej przez Niemców
„gasse”. Wielkopolanie nazywają takie uliczki Gaskami. - Przejścia miały chronić
zabudowania przed rozprzestrzenianiem się ognia podczas pożarów miasta i ułatwiać
akcje gaśnicze. Podobne uliczki zachowały się w wielu miejscowościach Zachodniej
Wielkopolski. M.in. w Międzychodzie i w Pszczewie - wyjaśnia były pracownik muzeum
i znawca historii Ziemi Międzyrzeckiej Ryszard Patorski z Bobowicka pod Międzyrzeczem.
Obecnie przejścia nie mają własnych nazw, ale na planie sprzed 240 lat pierwsze
z nich od strony Młyńskiej opisane zostało jako Seilergasse, czyli Powroźnicza. Druga uliczka od strony kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela nazywała się
Braugasse, co można przetłumaczyć jako Piwowarska, albo Browarnicza.
.
- Nazwy nawiązywały do działających się tam zakładów rzemieślniczych. Między innymi chałupniczych browarów, które znajdowały się na
terenie obecnego targowiska. Ich lokalizacja była związana z pobliską Paklicą, gdyż rzemieślnicy potrzebowali wody do wyprawiania skór, produkcji
tkanin czy piwa - dodaje R. Patorski.
.
Obecnie sercem ulicy jest targowisko, nazywane potocznie przez mieszkańców Manhattanem. Jak podkreśla R. Patorski, bazar jest reliktem
jakże bogatej historii Międzyrzecza.
.
- Dawniej Garncarska była larem międzyrzeckiego rzemiosła oraz motorem rozwoju gospodarczego miasta. Obecnie podobną rolę odgrywają
zakłady w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym - dodaje R. Patorski.
.
Na pocztówce z okresu pierwszej wojny światowej Garncarska opisana jest jako Topfmarkt, co można przetłumaczyć jako Rynek Garncarski. Na
planie miasta z 1927 r. do jej nazwy dodano słowo "strasse" (w języku niemieckim: ulica) i w ten sposób rynek stał się także ulicą.
Garncarska łączy ul. Młyńską i Mieszka I, które przed drugą wojną światową nazywały się Mühlstrasse (Młyńska) i Kirchstrasse (Kościelna).
Pierwsza z nich zawdzięczała nazwę nieistniejącemu już młynowi na Paklicy (obecnie w tym miejscu stoi mała elektrownia wodna).
Nazwa drugiej ulicy nawiązywała zaś do znajdującego się przy niej kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, który jest najstarszym międzyrzeckim
zabytkiem sakralnym. Obecnie wyjazd i wjazd od strony kościoła zostały zablokowane około 30 lat temu.
.
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Nowoczesna fontanna zamiast szkarady
Rozpoczęła się modernizacja wodotrysku na rynku. Powstanie
tam tzw. fontanna posadzkowa, która podczas upałów będzie
pełnić funkcję kurtyny wodnej.
.
Fontanna została wybudowana blisko 20 lat temu, podczas
remontu nawierzchni rynku wokół ratusza. Nie przypadła do gustu
mieszkańcom, którzy twierdzili, że siermiężna budowla szpeci
rynek, zamiast być jego ozdobą. W dodatku od kilku lat jest
nieczynna, gdyż zatarły się jej pompy, a koszt ich naprawy
przekroczyłby wartość całej instalacji. Dlatego władze miejskie
postanowiły ją przebudować.
.
- Właśnie rozpoczęliśmy modernizację. Prace potrwają do
końca bieżącego roku - informuje Katarzyna Szadkowska,
kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim
ratuszu.
Obecny wodotrysk zastąpi tzw. fontanna posadzkowa.
Woda będzie tryskać w górę z 20 dysz, zamontowanych w jej
nawierzchni z granitowych płyt. Wysokość wodnych gejzerów
będzie sterowana elektroniczna, będą też podświetlane różnokolorowymi lampami LED. Identyczne instalacje są zazwyczaj montowane w centrach
miast - na reprezentacyjnych skwerach i placach. Często pełnią rolę kurtyn wodnych i służą jako tzw. pluskowiska dla dzieci, które mogą wbiegać między
tryskające spod posadzki strumienie wody.
Identyczną fontannę ratusz chciał wybudować na skwerze przy głównym skrzyżowaniu - na tzw. plantach w miejscu wyburzonych wiosną br.
szaletów miejskich. Niestety, władze nie uzyskały na to zgody. – Ta na rynku będzie od niej dwa razy większa - zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Gmina zapłaci za fontannę 140 tys. zł.

Byle dopisała pogoda. Niebawem zagramy w minigolfa!
Tory do minigolfa powstały między ulicami Zachodnią
i Komisji Edukacji Narodowej - koło plenerowej siłowni
i wybudowanego ostatnio toru przeszkodowego. Burmistrz
Remigiusz Lorenz podkreśla, że to rodzinna zabawa - i dla tych
starszych i dla dzieci.
.
- Mieszkańcy będą mogli spędzać tam czas i bawić
się całymi rodzinami. To świetna rozr y wka - zaznacza
samorządowiec.
.

K ije i piłk i mieszk ańc y będą mogli
wypożyczyć w pobliskiej hali sportowowidowiskowej. Boisko do minigolfa
jest jedną z odsłon programu rozwoju
zieleni i miejsc rekreacji, realizowanego
w 11 różnych miejscach naszego miasta.
Otwarte zostanie po zakończeniu
całego projektu.
.
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Witamy na świecie w międzyrzeckim powiecie

Bogna ur. 15.11.2020 r.
Córka Katarzyny i Eike.
Zamieszkała w Gorzowie Wlkp.

Martyna Róża ur. 11.11.2020 r.
Córka Darii i Tomasza.
Zamieszkała w Grobi

Wiktoria ur. 15.11.2020 r.
Córka Michaliny i Rafała.
Zamieszkała w Skwierzynie

Aurelia Jadwiga ur.20.11.2020 r.
Córka Ewy i Daniela.
Zamieszkała w Sierczu

Krzysztof ur. 21.11.2020 r.
Syn Alicji i Rafała.
Zamieszkały w Skwierzynie

Maja ur. 1.12.2020 r.
Córka Karoliny.
Zamieszkała w Dąbrówce Wlkp.

Alan ur. 1.12.2020 r.
Syn Weroniki i Mateusza.
Zamieszkały w Policku

Marcjanna ur. 23.11.2020 r.
Córka Dagmary i Marka.
Zamieszkała w Międzyrzeczu

Filip ur. 30.11.2020 r.
Syn Anity i Grzegorza.
Zamieszkały w Trzciel

Kacper ur. 1.12.2020 r.
Syn Zuzanny i Karola.
Zamieszkały w Międzyrzeczu

Gabriel ur. 16.11.2020 r.
Syn Dominiki i Rafała.
Zamieszkały w Wędrzynie

Laura ur. 19.11.2020 r.
Córka Jagody i Daniela.
Zamieszkała w Skwierzynie

Pola ur. 21.11.2020 r.
Córka Darii i Artura.
Zamieszkała w Międzyrzeczu

Wojtek ur. 30.11.2020r.
Syn Adrianny i Lesława.
Zamieszkały w Trzcielu

Bartosz ur. 2.12.2020 r.
Syn Joanny i Marcina.
Zamieszkały w Sulęcinie.

Z górki na pazurki: na sankach lub rowerach
Czekacie na mrozy i śnieg? Jeśli lubicie zabawy w białym puchu, mamy dla Was dobrą informację! Do końca
roku na obrzeżach miasta powstanie górka do
zjeżdżania na sankach. Od wiosny do jesieni
będą mogły z niej korzystać także osoby,
jeżdżące na wyczynowych rowerach BMX.
Górka usypana zostanie za folwarkiem na
Winnicy, przy drodze do wsi Święty Wojciech na
wysokości suszarni. - Będzie atrakcją dla całych
rodzin. Dzieci będą mogły zjeżdżać z niej na
sankach. Oczywiście pod opieką rodziców, czy
dziadków - zapowiada burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Wejście na szczyt umożliwi dzieciom i ich
opiekunom łagodne podejście, teren zostaje też
ogrodzony, gdyż w pobliżu znajduje się staw. Po ostatnich bezśnieżnych zimach małe dzieci
nawet nie wiedzą, do czego służą sanki. Jeśli jednak znowu nie doczekamy się białego puchu, nic straconego.
Z górki będą mogli korzystać miłośnicy jazdy na wyczynowych rowerach BMX – zapowiada burmistrz.
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W hołdzie Niepodległej
Z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości
przedstawiciele władz miejskich, wojska i służb mundurowych
złożyli kwiaty przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
+Obchodzimy dziś Narodowe Święto Niepodległości. To jedna z
najważniejszych rocznic w ponad tysiącletniej historii naszego
kraju + zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz.
Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią
obostrzenia, władze Międzyrzecza musiały zrezygnować z
oﬁcjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – z
przemarszem mieszkańców i władz ulicami miasta z pocztami
sztandarowymi instytucji, szkół i stowarzyszeń, orkiestrą dętą oraz
z uroczystości przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego,
która w poprzednich latach odbywała się w asyście harcerzy i
kompani honorowej stacjonującej w naszym mieście elitarnej 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Nie zapomniały jednak
o tej ważnej uroczystości. W dniu 11 listopada po nabożeństwach w
intencji Ojczyzny odprawionych w południe w miejscowych
kościołach przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego
zameldowała się delegacja Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej –
burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą rady
Katarzyną Budych, jej wiceprzewodniczącym Andrzejem Chmielewskim i radnym Edwardem Toczyńskim.
- Dzień 11 listopada jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski. Rocznica odzyskania niepodległości jest dla nas okazją do dumy i
radości. Oraz do wyrażenia wdzięczności naszym bohaterskim przodkom, którzy z bronią w ręku ponad sto lat temu wywalczyli niepodległość.
Niestety, z uwagi na pandemię koronawirusa, nie mogliśmy jej celebrować razem z mieszkańcami. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli
zorganizować huczną uroczystość z tej okazji – powiedział burmistrz Remigiusz Lorenz.
Kolejne wiązanki złożyli przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz władz
powiatu. Przed pomnikiem nie zabrakło także delegacji międzyrzeckiej brygady. W imieniu żołnierzy kwiaty złożył tam dowódca 17. WBZ płk
Wojciech Ziółkowski.
Delegacje Urzędu Miejskiego i wojska spotkały się także na Podzamczu przed pomnikiem generała Józefa Dowbora Muśnickiego –
dowódcy Powstania Wielkopolskiego i patrona „siedemnastej”, przed którym dowódca brygady, przewodnicząca rady i burmistrz złożyli
kolejne wiązanki kwiatów.

Średniowieczne cmentarzysko na rynku
Podczas badań archeologicznych na rynku natraﬁono na fragment cmentarza z XIII w., który został już odkryty prawie 20 lat temu w
czasie wymiany nawierzchni.
Prace archeologiczne były związane z przebudową fontanny, o której szczegółowo informujemy w innym artykule w „Przekroju
Lokalnego”. Archeolog Hubert Augustyniak z Muzeum Archeologiczne natraﬁł tam na czaszki dwóch osób - prawdopodobnie kobiety i
dziecka. Odkrycie nie było jednak żadnym zaskoczeniem. Blisko 20 lat temu archeolog z międzyrzeckiego muzeum Tadeusz Łaszkiewicz
odkrył bowiem na rynku średniowieczne cmentarzysko.
- Zakres prowadzonych prac nie zagrażał odkrytym pochówkom,
dlatego też spoczywających w nich szczątków nie podejmowaliśmy.
W jednym z grobów odsłoniliśmy szczątki dwóch osób - prawdopodobnie kobiety i dziecka. Natomiast w głównym wykopie pod nową
fontannę dokopaliśmy się do warstwy powstałej po wielkim pożarze
miasta pod koniec XVI wieku. Pośród gruzu, kamieni i ceramiki
znaleziono także złotą (?) szpilkę - czytamy na stronie świdnickiego
bez wychodzenia z domu
muzeum.

MOBILNY
SERWIS OPON

24h

bez kolejek
z dojazdem do Klienta

profesjonalna obsługa
dostepnosc całodobowa

zadzwon
- PRZYJEDZIEMY
tel.

607 801 133
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Park zamiast zakrzaczonego śmietniska
Między dawnym folwarkiem na Winnicy i Białym Mostem powstały
tereny rekreacyjno-spacerowe. Mieszkańcy przecierają ze zdumienia oczy
widząc, jak zakrzaczone śmietnisko zamieniło się w park.
Dróżka między Białym Mostem na Obrze i Winnicą to skrót dla
mieszkańców os. Kasztelańskiego, którzy uczą się lub pracują
w prawobrzeżnej części miasta. Przed rokiem musieli się przedzierać przez
krzaki oraz forsować kałuże błota. W dodatku po zapadnięciu zmroku
panujące tam ciemności odstraszały pieszych i rowerzystów od korzystania
z tego skrótu. To już przeszłość. Obecnie most i dawny folwark łączy
wyłożona kostką szeroka ścieżka, którą wieczorem oświetlają latarnie.
Zniknęły też dzikie wysypiska i wysoka na kilka metrów hałda odpadów
budowlanych.
- Zamontowaliśmy tam również ławeczki i kosze na śmieci,
a na drzewach zawieszono budki lęgowe dla ptaków - zaznacza Katarzyna
Szadkowska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim
magistracie.
Od głównej ścieżki wyprowadzono kilka dróżek. Jedna z nich
przecina m.in. łąkę, na której zakwitły ostatnio kwiaty. - Aż trudno uwierzyć, że jeszcze rok temu było tutaj zarośnięte krzakami wysypisko
- zaznacza pani Krystyna, którą spotkaliśmy w piątek na ścieżce. - Bardzo dobrym pomysłem było zamontowanie wzdłuż ścieżki lamp i ławeczek.
.
Mieszkańcy dostrzegli i docenili zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w tym miejscu. Coraz częściej można tam spotkać
spacerowiczów, którzy szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku. - Zamontujemy tam jeszcze dodatkowe kamery miejskiego monitoringu
- zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
.
Metamorfoza ścieżki nad Obrą i przylegających do niej terenów o łącznej powierzchni trzech hektarów jest jedną z odsłon kończącego się już
programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, o którym wiele razy pisaliśmy na naszych stronach internetowych i w lokalnych mediach. Przypominamy,
że podobne zmiany zaszły w dziesięciu innych miejscach. Zasadzona tam około 40 tys. ozdobnych krzewów i drzew oraz zamontowano ławeczki,
kosze na śmieci i drewniane pergole. W ramach tego projektu na os. Kasztelańskim powstało też boisko do minigolfa i sąsiadujący z nim tor
przeszkodowy, a przy nowej ścieżce na łące kolejowej plenerowa siłownia.
.
Burmistrz R. Lorenz zaznacza, że na efekty zmian musimy poczekać do wiosny, kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie. To największa
tegoroczna inwestycja w naszej gminie. Jej łączny koszt wynosi 10,2 mln zł. - Na jej realizację dostaliśmy prawie 4,7 mln zł. z programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dodaje samorządowiec.
.

Klip wart obejrzenia
Klub 17 WBZ w Międzyrzeczu od lat uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości, jednak w tym
roku ze względu na sytuację było troszkę inaczej - muzycznie i on-line ale przygotowane z pasją i dumą.
Sekcja wokalna Klubu w składzie: Natalia Lopart, Zuzanna Melcer, Kasia Skarżyńska, Agata
Śpiewak oraz Agatka Walkowska i Agnieszka Kotarska,
nagrała cover „Mój Hymn” zespołu Horytnica. Było to możliwe
dzięki uprzejmości m.in. Metal Sound Studio ze Świebodzina.
Fabuła klipu w ostatecznej wersji jest dziełem st. szer. Kamila
Śpiączki i st. szer. Patryka Szymańca z sekcji lmowej
Klubu 17 WBZ z Międzyrzecza.
.
W projekt zaangażowani byli wszyscy pracownicy Klubu
pod kierownictwem Agnieszki Kotarskiej.
.

www.youtube.com/watch?v=ZQZEUxOHveA
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cd ze str. 1 Zasłużony muzealnik doczekał się własnej ławeczki z rzeźbą

Zapraszał do Międzyrzecza artystów, wybitnych przedstawicieli
świata kultury i nauki - mówi znawcza historii Ziemi Międzyrzeckiej
i wieloletni pracownik muzeum Ryszard Patorski. - Przyjął mnie do
pracy w muzeum i wiele lat był moim szefem. Zaraził mnie i wiele innych
osób pasją oraz miłością do naszego miasta i jego historii. Bardzo dobrze
go wspominam. Był mentorem wielu muzealników. Burmistrz Remigiusz
Lorenz zaznacza, że A Kowalski, był jedną z najwybitniejszych
i najbardziej zasłużonych postaci w powojennej historii miasta.
- W pełni zasłużył na takie upamiętnienie. Zapraszam mieszkańców
i turystów do robienia pamiątkowych zdjęć na ławeczce - mówi.
Muzealnik Rafał Mikuła zastanawia się, czy wokół ławeczki z rzeźbą
powstanie jakaś miejska legenda. - Na przykład o tym, że dotkniecie
tak zwanej antenki na berecie Alfa przyniesie szczęście na egzaminach
maturalnych, albo do Akademii Sztuk Pięknych - mówi.
.
Autorem rzeźby jest znany gorzowski artysta Michał
Bajsarowicz. - Waży około 160 kilogramów. Pracowałem nad nią

miesiąc - mówi artysta. Burmistrz podkreśla, że ławeczka z rzeźba
muzealnika jest ostatnią odsłoną dobiegającego końca programu
rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, o którym wiele razy informowaliśmy
na stronach internetowych gminy i w lokalnych mediach. Przypominamy, że to największa tegoroczna inwestycja w naszej gminie.
Jej łączny koszt wynosi 10,2 mln zł. - Na jej realizację dostaliśmy ponad
4,6 mln zł. z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- dodaje R. Lorenz. - Na efekty zmian musimy poczekać do wiosny,
kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie.
.
Alf Kowalski urodził w 1914 r. w Zamościu. Do Międzyrzecza przyjechał
po zakończeniu drugiej wojny światowe. Zawodową karierę rozpoczął
w referacie kultury w starostwie, gdzie zajmował się ratowaniem dóbr
kultury. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji, w 1946 r.
w Międzyrzeczu powstało muzeum, które w 1949 r. przeniesiono do
dawnej siedziby starostów międzyrzeckich. Zmarł w 1993 r.
w Piasecznie koło Warszawy.
.

Na skwerze koło ratusza
stanął kamień z planem
miasta z 1780 r.
Kamień z kopią archiwalnego planu miasta jest
jedną z ostatnich odsłon programu rewitalizacji zieleni i miejsc
rekreacji. - Będzie kolejną atrakcją dla turystów i mieszkańców naszego miasta - zaznacza burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz.
Na głazie zamontowano metalową wersję planu
miasta, sporządzonego w 1780 r. przez królewskiego
inżyniera Harnisza. Jego kopia znajduje się w muzeum.
W znajdującej się na dole metryczce odnotowano, że to
„mapa wymierzenia Miasta y Przedmieśćia Miedzyrzecza
w Wielkiey Polski”.
- Mapa jest pokłosiem Sejmu Czteroletniego, podczas
którego posłowie zdecydowali o opracowaniu planów wszystkich miast królewskich - zaznacza znawca historii Ziemi
Międzyrzeckiej Ryszard Patorski.
Makieta wykonana została w skali 1:10.000. Umieszczono na niej miniatury najważniejszych obiektów w mieście oraz
ich opisy - także w języku Braille, dzięki czemu będą mogli je odczytać osoby niewidome.
.
Niektóre budynki wyglądają obecnie wyglądają zupełnie inaczej, niż pod koniec XVIII w. Przykładem są oba kościoły
w centrum miasta. Skąd te różnice? Obecny kościół pw. Św. Wojciecha wybudowano w 1834 r., natomiast wieżę zdobiącą kościół
pw. Św. Jana dobudowano dopiero w 1835 r.
.
- Mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak te świątynie i inne budowle wyglądały pod koniec osiemnastego wieku.
Dla mieszkańców to będzie lekcja historii - zaznacza Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju
Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
.

Poetyckie powitanie
Staraniem Międzyrzeckiego Saloniku Literackiego przy pomocy Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu został starannie wydany tomik poezji. Renata Dyla, jako
redaktor tomiku subtelnie wprowadza Czytelników w arkana poezji autorów
związanych z Salonikiem. Słowa Remigiusza Lorenza podkreślają uzdolnienia
i zainteresowania literatów pod egidą Dyskusyjnego Klubu Książki działającego
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz.
.
Na 52 stronach swoje wiersze zamieścili: Aleksandra Biela, Kamila Kogut,
Maria Marciniak, Wiesława Murawska, Łukasz Romaniak, Dorota RutaZdanowicz, Marzena Wieczorek i Artur Wodarski. Każdy z autorów zaprezentował
6 swoich wierszy. Przy każdym jest krótka notka biogra czna.
.
Poezja jest balsamem duszy, jak niektórzy mawiają i jak się czyta wiersze
zapewne jest w tym sporo racji.
.
(LM)
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Srebrne gody Środowiskowego Domu Samopomocy
Burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z pracownikami
i domownikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Złożył im
gratulację z okazji 25-lecie placówki i życzył kolejnych sukcesów
w przełamywaniu życiowych barier.
.
Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w listopadzie 1995
r. Mieści się w budynku Barki przy stadionie miejskim. Jest drugim
domem dla mieszkańców z obniżoną sprawnością intelektualną
i zyczną. Podczas odbywających się tam zajęć domownicy uczą się
pokonywać piętrzące się przed nimi problemy i życiowe bariery.
Mówił o tym burmistrz Remigiusz Lorenz podczas spotkania
z okazji jubileuszu placówki.
.
- Ćwierć wieku to 300 miesięcy, 1.305 tygodni i 8.132 dni.
Właśnie tyle czasu poświęciliście Państwo domownikom, ucząc ich
i wspierając w pokonywaniu piętrzących się przed nimi przeszkód
oraz przełamywaniu życiowych barier. Nie sposób zmierzyć Waszego
zaangażowania i poświęcenia, ani serca, które każdego dnia wkładacie
w niesienie pomocy osobom, dla których Środowiskowy Dom
Samopomocy stał się drugim domem - ciepłym i przyjaznym czytamy w liście gratulacyjnym, który burmistrz odczytał podczas
uroczystości i następnie wręczył kierowniczce ŚDS - Katarzynie Nyczak-Walaszek.
.
Burmistrz podziękował kierowniczce i pracownikom za ich wielkie serca dla domowników oraz ogromne zaangażowanie i profesjonalizm
w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Wręczył K. Nyczak-Walaszek drobne upominki oraz rozmawiał z pracownikami i domownikami
o działalności placówki, a także o tym, co dzieje się w mieście i gminie. Wysłuchał m.in. podziękowań za wybudowanie ścieżki na łące rowerowej.
- To wygodny skrót, kiedy idziemy na zajęcia i wracamy z nich do domów - mówił jeden z domowników. - Staramy się likwidować rozmaite bariery
i wspierać niepełnosprawnych mieszkańców w różnych dziedzinach życia - zapewnia R. Lorenz
.

