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Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu
Siódma edycja odbyły się
27-29 września w Chotowie/
Nowego Sącza. Wśród 218
zawodniczek i zawodników, w
walkach brała udział reprezentacja KW PSP z Gorzowa Wlkp.
W trzyosobowym zespole byli
funkcjonariusze KP PSP z Mię-

dzyrzecza: mł. asp. Piotr Chomicz i str. Paweł Strykowski.
Złoto w formule P-F w kat.
+94 kg – zdobył P. Strykowski.
Złoto w formule KICK LIGHT w
kat. – 74 kg wywalczył P. Chomicz. W tej samej formule P.
Strykowski wywalczył również

złoto w kat. +94. Ponadto wywalczył również medal brązowy w formule K-1 w kat. +91.
Jest to wielki sukces międzyrzeckich strażaków.
Mł. asp. Piotr Chomicz (41
lat) jest funkcjonariuszem PSP
od 15 lat. Aktualnie studiuje
zaocznie w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej. Sportami
walki zajmuje się od 7 roku
życia i aktualnie trenuje w międzyrzeckim przy LOK od kilku
lat pod czujnym okiem trenera
– Adriana Malickiego.
Strażak Paweł Strykowski
(30 lat) jest w LP PSP w Międzyrzeczu od 3 lat. Pracuje na
stawisku młodszego technika.
Od 15 roku życia interesuje się
sportami walki, zaczynał do
karate kyokushin. Od 9 lat trenuje kickboxing, trenował
m.in. w poznańskim Klubie
Sportów Walki pod wodza
trenera Radosław Laskowskiego. Ma własny klub karate w
Świebodzinie, gdzie prowadzi
zajęcia i trenuje. Był w kadrze
reprezentacji Polski, Federacji
ISKA, na Mistrzostwa Świata,
które odbyły się w październiku w Irlandii. Startuje również
w boksie zawodowym w kickboxingu w full kontakcie.
LECH MALINOWSKI
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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
Stahl–Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy MAG i
TIG. Praca w Niemczech przy
granicy (długoterminowa).
CV na e-mail:
biuro@stahlmont.eu,
Tel.: 607 515 155
Sprzedam sklep + bar
w Prusimiu
koło Międzychodu.
110 m2 + 400 m2 działki.
Cena 170.000.
Tel. 505914651

Pierwsze, te kruche, produkuje kilka cukierniczych
ﬁrm w kraju. Drugie są wyrobem ukraińskim i kupowane
są przez wielu z uwagi na
niską cenę. Podobnie jest z
wyborami, cena zysku 500+
zapewne była wskaźnikiem
dla wielu w postawieniu odpowiedniego znaku na karcie
do głosowania. Przyzwoita
frekwencja była w między-

Krówki i Koriwki
rzeckim AŚ, osiągnęła 67%, na
220 głosujących zaledwie 22
głosy były nieważne. Przy okazji komisja uzyskała informację
z dopisku na karcie, że w Biedronce marihuanę można dostać na kilogramy… niezły żart.
Sama praca w komisji w tym
okręgu zamkniętym była przyjemnością z kilku powodów.
Sympatyczny i pracowity skład
komisji oraz współpraca z funkcjonariuszami AŚ. Sam Dyrektor AŚ nas odwiedził i poświęcił
sporo czasu na rozmowę, a
rzecznik prasowy był również
wielokrotnie, z czym akurat
pracując w innych komisjach,
na przestrzeni lat, nigdy się nie
spotkałem. Życzliwości nigdy
za wiele.
Nie jest mi życzliwych kilka,
konkretnych, osób, którzy uważają że się starzeję (fakt dla
wszystkich nieubłagany), ponoć nie rozwijam intelektualnie
(ich rozwój polega zapewne na
czytaniu w sieci smętnych
blogów i newsów, choć sieć to
też wielki śmietnik). Nie znam
się na sztuce, poezji i wielu
innych rzeczach (a czy muszę?),

wpadam w samouwielbienie i
piszę bzdety. A moje felietony
to pożal się Boże mydło i powidło. Nie będę z nimi polemizował, bo są zazdrosnymi, z klapkami dorożkarskimi na oczach i
sfrustrowani przez niedocenienie środowiska i bez konkretnego, uznanego, dorobku. Od
lat mam odpowiedź MTW na
temat ataków na mnie, do czego przywykłem. Brzmi tajemniczo? Fakt, rozwijać tego nie
będę. Może jeszcze rok, dwa, a
potem niech młodsi ciągną ten
dziennikarski wózek. Wielu
moich oponentów to przysłowiowe tytułowe krówki lub
korivki. A te wg porzekadła nie
zmieniają poglądów.
Jesień w mieście jest bogata wydarzeniami. Wiele jest na
naszych łamach, niektóre,
wprawdzie spóźnione w czasie,
ukażą się w grudniowym wydaniu, bowiem miesięcznik nie
jest z gumy. Zawsze jest dylemat – Co jest ważne, a co jest
ważniejsze. Jak w życiu. Zapewne narażę się, i słusznie, organizatorom i uczestnikom I Zjazdu
Absolwentów SP w Obrzycach.

W poprzednim numerze, wyborczym, zabrakło miejsca,
wszak egzystujemy m.in. z reklam. Teraz po naprawie komputera plik tekstowy wraz ze
zdjęciami gdzieś „diabeł ogonem nakrył”. W grudniu ze
stosownym wstępem wspaniałe spotkanie znajdzie się na
naszych łamach.
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu to istna kuźnia dyrektorskich talentów lub personalna
karuzela. Mieszkam tutaj blisko 10 lat i w tym czasie zmieniło się na stanowisku dyrektora bodajże 5-6 funkcjonariuszy.
Idą wyżej lub na emeryturę.
Zawsze jednak byli przychylni
dla miasta i kontaktowi, co
cieszy. Cieszy rozbudowa oddziału SOR w międzyrzeckim
szpitalu, stosowna umowa
została podpisana.
Na koniec kilka kamyczków
do ogródka międzyrzeckich
wyznawców
smoleńskiego
zamachu. Jak się czujecie po
oﬁcjalnym opublikowaniu stanowiska rządu, że zamachu nie
było? Zapewne głupio, ale i tak

jak zawsze pójdziecie w zaparte. Nie przeraża Was niedorzeczność Prezydenta RP,
który w 75. rocznicę walk o
wzgórze Monte Cassino był
uprzejmy rzec – Że dzięki
bitwie pod Monte Cassino,
która była lekcją dla Europy i
świata i dzięki tej lekcji stworzono Unię Europejską. Unia
powstała w 1993 r. na bazie
integracji Europejskiej Wspólnoty Stali Węgla z 1952 r.,
potem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Niewiedza
rodzi błędy i śmiech graniczący z politowaniem. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni wobec jego wystąpień. Oj ciężka
jest rola rzecznika prasowego
Prezydenta RP, który wielokrotnie w telewizornii lawirował, aby sensownie wytłumaczyć znaną od wieków kwestię – Co poeta miał na myśli.
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SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
Międzyrzecz, ul. dr T. Podbielskiego 1

tel. 697 995 865
Otwarty: PN – PT 8.00 – 16.00, SB 8.00 – 14.00

Zakuwanie
węży hydraulicznych
Części do maszyn
rolniczych

Akumulatory

Narzędzia i akcesoria

Akumulatory

Kosiarki, kosy, oleje

Myjki ciśnieniowe,
chemia profesjonalna

Elektronarzędzia

Zabawki

Odzież ochronna BHP,
Narzędzia
i akcesoria

Nawozy. Rolnictwo
przyjazne naturze

Oleje

Nawozy
i środki ochrony roślin

Przy większych zakupach dostawa gratis. Doradztwo.
Profesjonalna obsługa klienta.
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Niepełnosprawni tryskali energią,
a burmistrz „zamigał” im ze sceny
Życzę Wam cały czas płynącej energii. Tej
pozytywnej energii – mówił burmistrz,
który po zakończeniu przemówienia
pożegnał się z uczestnikami w języku
migowym, czyli „zamigał”. Miganie w
wykonaniu burmistrza nie było dziełem
przypadku. - Październik jest miesiącem
komunikacji alternatywnej i wspomagającej – mówi Ewa Skrzek-Baczkowska,
która pracuje z osobami niepełnosprawnymi.
Impreza miała charakter regionalny.
Oprócz mieszkańców DPS-ów z powia-

Kilkaset osób wzięło udział w obchodach Międzyrzeckiego Dnia Niepełnosprawnych. Było radośnie i energetycznie. Burmistrz Remigiusz Lorenz
życzył uczestnikom dobrej zabawy, a
bohaterom wydarzenia - pozytywnej
energii i wytrwałości w pokonywaniu
życiowych barier.
W obchodach Międzyrzeckiego
Dnia niepełnosprawnych wzięli udział

mieszkańcy Domów Pomocy Społeczne, podopieczni placówek opiekujących się osobami z obniżoną sprawnością ﬁzyczną i intelektualną oraz uczniowie międzyrzeckich szkół. Udanej
zabawy życzyli im wicestarosta Zoﬁa
Plewa i burmistrz Remigiusz Lorenz.
- Życzę Wam jak najwięcej zrozumienia u osób pełnosprawnych. Tak dużo
serca i sympatii płynie z Waszej strony.

tu międzyrzeckiego wzięli w niej udział
także niepełnosprawni z Zielonej Góry,
Świebodzina, Sulęcina i Brzozowca.
Recytowali wiersze, tańczyli, śpiewali. I
doskonale się przy tym bawili.
Organizatorami wydarzenia byli:
Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym w Międzyrzeczu, Klub
Rodzica Dzieci Niepełnosprawnych,
Międzyrzecki Ośrodek Kultury, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Międzyrzeczu.
Sponsorami wydarzenia byli: Gmina
Międzyrzecz, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu, PiekarniaCiastkarnia „Rojek”, Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Międzyrzeczu.

5

Nr 11(67)2019 14 listopada 2019

Młodzieżowy desant w Brukseli
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Konrad Obst przez kilka dni zgłębiał tajniki unijnej administracji. Razem z kolegą Hubertem
Kuﬂem wziął udział w warsztatach studyjnych w Brukseli.
Młodzi międzyrzeczanie pojechali do Brukseli w ramach projektu Youth Inspires Politics (Młodzież ma wpływ na politykę). Razem z kolegami
i koleżankami z berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf uczestniczyli w warsztatach studyjnych, podczas których mieli okazję poznać pracę
unijnych instytucji. Poznali też rówieśników z innych państw unijnych i sporo czasu poświęcili na dyskusje o tym, w jaki sposób młodzi ludzie mogą
wpływać na lokalną i globalną politykę.

Wykład i wystawa
w muzeum
5 listopada 2019 r. Muzeum
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego w Międzyrzeczu
gościło Barbarę Krzeszewską-Zmyślony z Centrum Kultury i
Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W
sali portretowej dawnej siedziby międzyrzeckich starostów
wygłosiła ona wykład pt.
„Kształtowanie kultury pamięci
na temat pracy przymusowej i
Holokaustu jako zadanie transgraniczne”.
W imieniu mieszkańców
naszego miasta gościa powitał
Dyrektor Muzeum, Andrzej
Kirmiel. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, dotycząca szczególnego
miejsca na historycznej mapie
woj. Lubuskiego – monumentalnych ruin hitlerowskiej fabryki amunicji DAG Alfred Nobel w Krzystkowicach. Autorami fotograﬁi byli studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i
BTU CS (Brandenburskiego
Uniwersytetu Technologicznego Cottbus–Senftenberg). Wystawa prezentowana była 20
września 2019 r. w Centrum
Nauki Keplera – ﬁlii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
W pierwszej części wystąpienia prelegentka przedstawiła dotychczasową działalność
współpracujących uczelni w

dziele upamiętnienia historii i
budowaniu nowych relacji
polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych inicjatyw naszych sąsiadów zza Odry i Nysy Łużyckiej.
Przy wykorzystaniu fotograﬁi z
wystawy, przybliżona została
historia DAG Alfred Nobel w
Krzystkowicach k/ Nowogrodu
Bobrzańskiego. Zdjęcia, bez
wątpienia o wartości artystycznej, wielu słuchaczom uzmysłowiły nie tylko malowniczość
porastających lasem ruin, ale i
rozmach wzniesionego w latach wojny kombinatu. W jego
skład wchodziło kilkaset obiektów, m.in. elektrociepłownie,
stacje transformatorowe, rampy kolejowe, oczyszczalnia
ścieków, remiza fabrycznej
straży pożarnej, betonowe
drogi, silosy, schrony itd., rozmieszczonych na przestrzeni
ponad 24 km2. Ważnym akcentem wykładu było zasygnalizowanie szczątkowego stanu
badań na temat pracujących w
niej niewolniczo ponad 20
tysięcy robotników przymusowych, więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców wojennych, zgrupowanych w kilkunastu obozach pracy. Dziś dysponujemy dość skąpymi informacjami na ten temat i nielicznymi relacjami. W Krzystkowi(Ciąg dalszy na stronie 6)
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cach pracowali Polacy, Francuzi, Jugosłowianie, Czesi, Słowacy, Holendrzy.
Dla kilkuset Żydówek utworzono ﬁlię
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
Warunki pracy i życia były dla więźniów
w Krzystkowicach niezwykle ciężkie.
Trudno oszacować nie tylko ogólną
liczbę osób, które straciły tam życie, ale
nawet bliżej określić liczbę zabitych w
kilku wielkich eksplozjach na terenie
kombinatu. Nieznane są także miejsca
pochówków oﬁar pracy DAG Alfred
Noble Christianstadt.

℡

Po zakończeniu wykładu wywiązała
się dyskusja na temat pojednania polsko-niemieckiego i miejsca, jakie ruiny
kombinatu DAG w Krzystkowicach
powinny zająć w tym dziele. Następnie
uczestnicy spotkania zeszli do podziemi muzeum, gdzie zainstalowana została wystawa fotograﬁi wykonanych
przez studentów polskich i niemieckich
podczas spotkania wśród ruin fabryki.
Dyskusja kontynuowana była także w
piwnicach dworu starościńskiego i
trwała aż do końca zakończenia spotkania.
PAWEŁ PAWLAK

KONCERT JESIENNY
I PASOWANIE
W SZKOLE MUZYCZNEJ

Koncert Jesienny 28 października
2019 r. był ciekawym wydarzeniem w
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Międzyrzeczu. Program był atrakcyjny i urozmaicony. Uczniowie mieli okazję do zaprezentowania publiczności
niemal wszystkich klas instrumentów
muzycznych, na których uczą nauczyciele muzycy. Koncert z wdziękiem
prowadziła Marta Walczak. Pomagały
jej: Julia Szymańska i Klaudia Nowacka.
Rozpoczęła go Zuzanna Makarewicz, klasa ﬂetu poprzecznego Darii

Puchatej, która wykonała „Majestatyczny marsz” \D. Court’a. Na fortepianie akompaniowała jej Ludmiła Uljanicz. Zuzanna Szewczyk na wiolonczeli zagrała Mazurka Ewy Iwan. Uczy ją
Katarzyna Winkiewicz. Na skrzypcach
Kajetan Witkowski z klasy Agnieszki
Wendy zaprezentował utwór pt. „Panie
Janie”. Tadeusz Nowak akompaniował
mu na fortepianie.
Akordeonista Kornel Grocholewski
wykonał Kukułeczkę. .Zespół akordeonowy wykonał dwa utwory: „Cha-cha”
A. Breitfusza i „Tango” D. Hellbacha.
Przygotowała ich Alina Plebanek.
Konrad Wojtczak ze swoją nauczycielką M. Walczak na dwoje skrzypiec zaprezentowali utwór A. Cofalika –
„Idziemy do szkoły”. Kwartet gitarowy
pod przewodnictwem Zdzisława Musiała prapremierowo wykonał utwór
piszącego te słowa pt. „Jesienny
marsz”. Jakub Marszałek zagrał na
skrzypcach Małego czardasza. Ucznia
przygotowała Jolanta Helwig. Maciej
Puka z klasy saksofonu Czesława Nowakowskiego zagrał utwór pt.
„Reverie” - B. Goothus’a. Słynny temat
G. Gershwin’a „Summertime” wykonała
Patrycja Oleksiak. Przygotował ją Tadeusz Nowak. Na zakończenie Chór
szkolny pod batutą Wojciecha Witkowskiego wykonał pieśń „Haeven is”.
Zasłużone brawa po każdej prezentacji dodawały skrzydeł młodym muzykom. M. Walczak - opiekun samorządu
szkolnego poprowadziła jedną z piękniejszych uroczystości, odbywających
się w naszej szkole, jaką jest przyjęcie
najmłodszych w poczet uczniów szkoły
muzycznej. Wspomagały ją przedstawicielki samorządu szkolnego w składzie:
Nikola Krygiel, Małgorzata Orzłowskia i Wiktoria Dejewska, które przygotowały quiz muzyczny dla uczniów
klas pierwszych. Z odgadnięciem ich
uczniowi nie mieli większych trudności.
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Jubileusz 55.lecia
Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów
„PUBR”

Rozpoczął się w międzyrzeckim Ratuszu o godz. 15.00, 8
listopada. Sala konferencyjna
pękała w szwach. Zaproszonych
przedstawicieli władz samorządowych miasta, powiatu oraz
województwa, gości, radnych,
pracowników ﬁrmy i kontrahentów witał serdecznie Henryk
Maciej Wożniak, prezes zarządu „PUBR”. Przedstawił najważniejszych gości, zaczął oczywiście od włodarza miasta Remigiusza Lorenza oraz Edwarda
Fedki, reprezentującego Sejmik
Województwa Lubuskiego a

także Joanna Malon reprezentująca Annę Elżbietę Polak Marszałek Województwa Lubuskiego z osobistym listem gratulacyjnym. Wśród obecnych byli
m.in. przewodnicząca RM –
Katarzyna Budych, była przewodnicząca, dziś radna – Maria
Kijak, radni, Jarosław Szlachetka – wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, członkowie Rady
Nadzorczej „PUBR” oraz prezesi,
dyrektorzy i kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Międzyrzecz.
Przybyli kontrahenci ﬁrmy –
dwaj dyrektorzy Marek Piątek i
Krzysztof Buchert ze STEEL-BUILDING Sp. z o. o. z Poznania, największy klient, jeśli chodzi o budownictwo przemysłowe. Największy klient z segmentu budownictwa mieszkaniowego – ﬁrma Ekon-Bud Fadom Development Elżbiety i
Leszka Jarząbków z Zielonej
Góry, przysłała serdeczny list
gratulacyjny, który został odczytany oraz dyrektor Mieczysław Sidorkiewicz z Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego z Zielonej Góry, a także liczni
przedstawiciele miejscowego
biznesu i wielu, wielu emerytów i pracowników ﬁrmy. Był
gość honorowy – prezes Bernard Woźniak z początku lat
90.tych, który w formie wspomnień powiedział w dalszej
części kilka słów o przedsiębiorstwie. Odczytano listy gratulacyjne od kilku ważnych zaproszonych, ale nieobecnych.
Odznakę Honorową Za
Zasługi Dla Województwa Lubuskiego, przyznaną przez
Sejmik Województwa Lubuskiego, 14 października br. na
ręce prezesa Henryka Macieja
Woźniaka wręczył Edward
Fedko, który w ciepłych słowach odniósł się do przedsiębiorstwa i jego załogi, składając bardzo osobiste, serdeczne
gratulacje prezesowi H. Woźniakowi. Okolicznościowy ryngraf prezesowi „PUBR” wręczył
Remigiusz Lorenz, burmistrz
miasta. Były życzenia, piękne
wiązanki kwiatów, listy gratulacyjne i stosowne do jubileuszu serdeczności od wielu
obecnych. Chyba najbardziej
ciekawie wystąpił włodarz miasta, który podkreślił wielki dorobek ﬁrmy w historii rozwoju
przemysłu nie tylko w mieście
oraz podkreślił wielką rolę
obecnego prezesa-menadżera.

W równie serdecznych słowach, swemu następcy na
funkcji prezesa Lubuskiej Organizacji Pracodawców składał
gratulacje Ryszard Barański
założyciel i honorowy prezes
tej szacownej Organizacji.
Przyjemnym fragmentem
uroczystości było wręczenie
dyplomów uznania i okolicznościowych upominków pracownikom, którzy przepracowali w przedsiębiorstwie ponad 30 lat. Otrzymali je: Wiesława Gumna, Lech Poznaniak, Władysław Sosulski,
Henryk Łopata, Ryszard Kotowski i Eugeniusz Więcławek.
Prezes Woźniak pokrótce
przybliżył historię przedsiębiorstwa, co mieściło się w
konwencji jubileuszu, następnie merytorycznie odniósł się
do aktualnej sytuacji ﬁrmy, co
równolegle było prezentowane w formie multimedialnej.
Jednym słowem – świetne
wyniki i dobre perspektywy.
Bankiet jubileuszowy w
Restauracji „Piastowska” poprzedziła krótka promocja monograﬁi ﬁrmy mego autorstwa
pt. „55 lat historii „PUBR” …
opowieść o ludziach z betonów”, co z uwagi na napięty i
przeciągnięty nieco w czasie
program w Ratuszu było rzeczą oczywistą. Pierwszy toast
wzniesiony szampanem przez
prezesa Woźniaka i oczywiście
okolicznościowy tort utrzymany w konwencji i kolorze bloków betonowych produkowanych w ﬁrmie. Czy były toasty?
Oczywiście – Za ludzi z betonów! A później… okolicznościowe prezenty dla wszystkich
gości i pubrowców i długa i
wesoła zabawa.
Na uroczystości nie mogła
przybyć ze względów zdrowotnych Hanna Głogoza, wdowa
po
pierwszym
dyrektorze
przedsiębiorstwa. Nie przybył
również Tadeusz Dubicki ze
względu na wyjazd do Torunia
w pilnych sprawach rodzinnych.
PPB „PUBR” pomimo zakrętów historii jest niekwestionowaną najstarszą tak wielką
ﬁrmą w historii miasta, której
„zaświeciło słońce” i efekty jej
działalności są widoczne. W
domach z PUBR-u mieszka
wielu międzyrzeczan.
L. MALINOWSKI, ZDJĘCIA AUTOR
i D. BROŻEK
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Patriotyczna impreza z atrakcjami

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim za poparcie mojej skromnej
osoby jako kandydatki na Posła do Sejmu RP z listy Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Zoﬁa Plewa

Międzyrzecz był jednym z
34 polskich miast, w których w
przededniu Narodowego Święta
Niepodległości, 10 listopada,
odbyły się pikniki Służymy
Niepodległej.
Podczas plenerowej imprezy mieszkańcy Międzyrzecza i
pobliskich miejscowości mieli
okazję zobaczyć i wejść do
kabin wojskowych pojazdów
bojowych – wyrzutni rakiet
Popard, Langusta i Osa, transporterów opancerzonych Rosomak, samobieżnych moździerzy Rak i armato-haubic
Krab. Kolejnymi atrakcjami
dla uczestników były stoiska
leśników, klubów wojskowych
z Międzyrzecza i Wędrzyna,
Aresztu Śledczego, Urzędu
Gminy, Wojskowej Komendy
Uzupełnień z Gorzowa i Muzeum Fortyﬁkacji w Pniewie.
Na najmłodszych czekały tam
konkursy z nagrodami, a na
dorosłych gadżety promocyjne.
Uczestników powitali organizatorzy imprezy - burmistrz
Remigiusz Lorenz i dowódca
17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej gen. bryg.
Robert Kosowski. Życzyli im
udanej zabawy i zaznaczali, że
piknik jest też swoistą lekcją
patriotyzmu.
O godz. 12.00 – przy
akompaniamencie
orkiestry
wojskowej z Żagania - kilkaset
osób zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, a trzy godziny
później Pieśń Reprezentacyjną
Wojska Polskiego. Artystycznymi akordami imprezy były
też występy miejscowych solistów i zespołów oraz koncert
harcerzy.
Ostatnim akordem pikniku
Służymy Niepodległej był capstrzyk, który odbył się o godz.
18.00 przed pomnikiem gen.
broni Józefa Dowbora Muśnickiego – patrona międzyrzeckiej brygady. Podczas uroczystości dowódca „siedemnastej” gen. bryg. Robert Kosowski podkreślał, że patriotyczne wydarzenie odbyło się
w przededniu Narodowego
Święta Niepodległości.
– Dziękuje wszystkim osobom
i instytucjom, które zaangażowały się w organizację pikniku –
mówił po uroczystości burmistrz Remigiusz Lorenz, który razem ze swoimi zastępcami
Agnieszką Śnieg i Tomaszem
Markiewiczem złożył kwiaty
przed pomnikiem dowódcy
jedynego zwycięskiego powstania w historii naszego kraju.
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Wyróżnienie dla
redakcyjnego kolegi

Może i dobrze się stało, że
w międzyrzeckim Ratuszu, a
nie w Urzędzie Marszałkowskim, została wręczona Odznaka Honorowa Za Zasługi
Dla Województwa Lubuskiego – Lechowi Wacławowi
Malinowskiemu,
naszemu
redakcyjnemu koledze. W
Zielonej Górze były jednym z
wielu, tu jako osoba od lat
prowadząca mutację międzyrzecką „Przekroju Lokalnego”
jest postacią znaną w wielu
środowiskach miasta i powiatu.
Wioleta Haręźlak, przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego stosowny dyplom i legitymację podpisała 24 czerwca br. Mimo
kilku zaproszeń, nie udało się
wyróżnionemu z różnych
powodów odznaczenie odebrać. Okazją był jubileusz
PPB „PUBR” (o tym w innym miejscu
na naszych łamach).
Odznaczenie po wygłoszonej bardzo
merytorycznej i serdecznej laudacji wręczył Edward Fedko, reprezentujący Sejmik Województwa Lubuskiego. Były

gratulacje od najbliższych i znajomych.
Kilka słów rzekł sam odznaczony,
skromnie, bowiem jego publikacje książkowe i prasowe oraz działalność społeczna na rzecz OSP są rzeczami znanymi.
Serdeczne gratulacje od zespołu redakcyjnego.
(red)

Dzień radości i dumy.
Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
w Międzyrzeczu

Tłumy mieszkańców Międzyrzecza
uczestniczyły w obchodach 101 rocznicy
odzyskania niepodległości. Jak podkreślał burmistrz Remigiusz Lorenz, dzisiejsze święto jest powodem do radości i
dumy z historii Polski oraz bohaterskich
dokonań naszych przodków.
Patriotyczne wydarzenie rozpoczęła
Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela. Po zakończeniu nabożeństwa jego
uczestnicy - żołnierze, przedstawiciele
lokalnych władz, harcerze, delegacje i
poczty sztandarowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz
mieszkańcy - przeszli z kościoła na plac
przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa
Polskiego, prowadzeni przez strażacką
orkiestrę dętą z Grochowa.
Uroczystość przed pomnikiem odbyła się zgodnie z wojskowym ceremo-

niałem – w asyście kompanii honorowej
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, zuchów i harcerzy Hufca
ZHP Międzyrzecz oraz uczniów klas
mundurowych z Technikum nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
W swoim przemówieniu burmistrz
Remigiusz Lorenz zaznaczał, że 11
listopada jest szczególnym dniem w
historii naszej Ojczyzny. – To dzień
radości i dumy z historii kraju i bohaterskich czynów naszych przodków, którzy
101 lat temu wywalczyli dla Polski wolność – mówił.
Najgłośniejszym akordem uroczystości była salwa honorowa, po której
mieszkańcy złożyli kwiaty przed pomnikiem. – Dziękuję mieszkańcom za liczne
przybycie – mówił R. Lorenz.
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Rokitniańska
doczeka się remontu

Władze miejskie przymierzają się do
przebudowy ul. Rokitniańskiej. Po poszerzeniu i wzmocnieniu nawierzchni
będą mogły z niej korzystać pojazdy
ciężarowe dowożące i wywożące towar
z zakładów, które powstaną w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym nr 2. –
Droga będzie jednocześnie ostatnim
fragmentem planowanej przez nas

Urzędu Miejskiego. Kolejnym krokiem
będzie wystąpienie z wnioskiem o
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Optymistyczny scenariusz zakłada, że droga zostanie wyremontowana w 2021 r.
Ostatnio projektanci omawiali
szczegóły podczas spotkania z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem. – Rokitniańska ma zaledwie kilkaset metrów
długości, ale jej przebudowa ma ogromne znaczenie dla miasta i naszej gospodarki. Obecnie nie mogą z niej korzystać
wyładowane ciężarówki, gdyż ma zbyt
słabą nośność. Tymczasem między Rokitniańska i Lubosinkiem powstaje drugi
park przemysłowy. Musimy wyremontować i wzmocnić drogę, żeby skomunikować tereny przemysłowe z miastem –
mówi R. Lorenz.
Przysłowiowym wąskim gardłem
drogi jest przepust, który osłabia nośność drogi. Dlatego zostanie wyre-

montowany razem z nią. Burmistrz
zaznacza, że w przyszłości Rokitniańska będzie także ostatnim fragmentem planowanej wschodniej obwodnicy miasta. Jej pierwszy odcinek wytyczono między ul. Poznańską i Piastowską, a drugi właśnie między Piastowską i Rokitniańską. Obwodnica ma
ułatwić kierowcom przejazd tranzytowy przez miasto i dojazd do zakładów,
które powstaną w nowym parku przemysłowym.
Kolejną inwestycją w tym rejonie
będzie przebudowa skrzyżowania ul.
Kazimierza Wielkiego i Rokitnańskiej.
Władze rozważają dwie koncepcje.
Pierwsza to budowa ronda. Druga
zakłada natomiast poszerzenie ul. Kazimierza Wielkiego oraz wybudowanie
przed skrzyżowaniem i przejazdem
kolejowym dodatkowych pasów ruchu, ułatwiających kierowcom skręt w
prawo i w lewo.

wschodniej obwodnicy miasta – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
Dobiegają końca prace nad projektem remontu ul. Rokitniańskiej – od
przejazdu kolejowego do skrzyżowania
z ul. Budowlanych. To droga powiatowa, dlatego dokumentacja powstaje z
inicjatywy Starostwa Powiatowego i

55. lat historii „PUBR”…
czyli opowieść o ludziach
z betonów

Ukazała się książka autorstwa naszego redakcyjnego kolegi, Lecha Malinowskiego, który na 160 stronach
(format B5+) w kilku rozdziałach zawarł
historię Przedsiębiorstwa Produkcji
Betonów „PUBR”, począwszy powstania
w 1964 r aż po dni obecne. Jest również opisany i udokumentowany zdjęciami okres budowy, który rozpoczął
się w 1962 r. na północnej rubieży Międzyrzecza.
Teksty zawierają wiele cennych informacji, zarówno technicznych jak i
obyczajowych, bowiem zakład powstał

za czasów Gomółki i przez dekadę
„Gierkowską” dotrwał do przemian
ustrojowych w kraju. W nowych uwarunkowaniach społeczno-politycznych
dzielony był ﬁzycznie i prawnie na
spółki, aby ponownie odrodzić się niczym mityczny Feniks z popiołów i
przetrwać do chwili obecnej.
– Pisanie monograﬁi na podstawie
dokumentów archiwalnych i wspomnień
pracowników jest pozornie łatwe. Jednak PUBR to żywa tkanka – mówi autor.
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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Amatorskie Mistrzostwa
Polski w Pływaniu
– Family Cup

20 października 2019 r. na Pływalni
Miejskiej Kasztelanka w Międzyrzeczu
odbyły się tytułowe zawody. W tegorocznych wzięło udział ok. 100 pływaków z różnych stron Polski, m.in. Chodzieży, Złotowa, Łowynia, Gubina, Zbąszynia, Skwierzyny, Zielonej Góry, Świebodzina, Więcborka, Lubrzy, Radawnicy, Śmiardowa Złotowskiego, Nowego
Zagóru, Krosna Odrzańskiego, Brzeźnicy, Nowej Soli, Gorzycy oraz Międzyrzecza, który reprezentowali zawodnicy KS
Kasztelanka oraz Sekcja Pływacka Aquarius MOSiW Międzyrzecz.
Tuż po godzinie 14:00 zawody uroczyście otworzył dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku –
Grzegorz Rydzanicz, który po krótkim
przemówieniu i przywitaniu przybyłych
zawodników i kibiców przekazał mikrofon prowadzącemu tegoroczne zawo-

dy – Kamilowi Żeberskiemu , spikerowi i dziennikarzowi radiowemu z Zielonej Góry.
Po blisko trzygodzinnych zmaganiach sportowych odbyło się wręczenie
pucharów, dyplomów okolicznościowych oraz nagród rzeczowych dla
uczestników, ufundowanych przez
stowarzyszenie
„Family
Cup”
oraz Gminę Międzyrzecz – MOSiW.
Ze strony MOSiW w imprezie zaangażowani byli: Arkadiusz Żyła – sędzia
główny, Anna Lisiecka – sędzia startowy, Piotr Gołębiowski, Piotr Cyranik,
Marek Sancewicz – sędziowie torowi,
Monika Matracka, Sylwia MamzerRywak. Krzysztof Pawłowski – nagłośnienie i oprawa muzyczna.
Tekst i fot.
KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

Pomniki Historii
27 września br., w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Klępsku miała miejsce konferencja naukowa nt. „Rody szlacheckie na pograniczu brandenbursko-wielkopolsko-śląskim i ich związki z Klępskiem”. Zamieszczamy informację o tym wydarzeniu na
naszym portalu społecznościowym,
ponieważ zaproszenie do udziału w
konferencji otrzymał również Dyrektor
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego, Andrzej Kirmiel.
Konferencja rozpoczęła się odsłonięciem przed kościołem pamiątkowej
tablicy „Sto pomników historii na stulecie Państwa Polskiego”, którego dokonała dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obok zamieszczona została druga
tablica „Pomnik Historii”, ufundowana
przez Prezydenta RP, którą odsłonił ks.
Olgierd Banaś, od trzydziestu lat opiekun Kościoła.
W części wykładowej, z przygotowanymi tematami i prezentacjami kolejno wystąpili: prof. dr hab. Wojciech
Strzyżewski „Rodzina von Troschke”;
Andrzej
Kirmiel „Rodzina von
Kalckreuth w zachodniej Wielkopolsce”; dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
„Rodzina von Unruh i jej związki z Klępskiem”, a dr Iwona Peryt-Gierasimczuk przybliżyła dzieje Kościoła w
Klępsku oraz opowiedziała o roli portretów trumiennych.
Przez całą konferencję eksponowany był portret trumienny Lucyny Karoliny Troschke, zmarłej w 1719 roku, w

℡

wieku 39 lat. To była kopia wykonana
przez p. Ewę Ryś-Celmer na podstawie
portretu trumiennego ze zbiorów naszego muzeum. W naszym muzeum
eksponujemy również wystawę rodziny
von Kalckreuth, którą zaprezentował dyrektor na konferencji. Jesteśmy
w posiadaniu portretu trumiennego
Baltazara von Kalckreutha z Bukowa,
właściciela jego części górnej, środkowej i dolnej. Posiadamy też indygenat,
który nadał Jan III Sobieski na Sejmie
Koronacyjnym w 1676 roku w Krakowie
kuzynom: Adamowi i Carlowi Magnusowi Kalckreuthom za szczególne zasługi dla Rzeczpospolitej, w tym w bitwie z Turkami. Ten oprawiony w skórę
pergamin liczy sobie ponad 330 lat i
jest wystawiany w naszym muzeum w
formie kopii.
Po części oﬁcjalnej i przerwie kawowej nastąpił koncert organowy dra
Jarosława Tarnawskiego z Akademii
Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu, który poprowadziła dr Ludmiła
Pawłowska.
Nasz kompleks muzealny wszedł
również w procedurę nadania statusu
„Pomnik Historii” - inicjatywa cieszy się
poparciem Wojewody Lubuskiego,
Władysława Dajczaka, została pozytywnie zaopiniowana przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jest aktualnie procedowana w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie.
Tekst i fot.
ŁUKASZ BEDNARUK
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Lubuscy numizmatycy w Słowacji (3)
Kolejny etap zwiedzania
Kremnicy, to miejscowe Muzeum Monet i Medali. Bez
przewodnika ale z elektronicznym urządzeniem na szyi,
przekazującym po polsku informacje o oglądanych eksponatach. Historia i rozwój środ-

ków płatniczych na Słowacji.
Wspaniałe zbiory monet i
banknotów, szczególnie tych z
okresu monarchii
austrowęgierskiej. Te z najnowszej
historii oderwania się od
Czech były nie mniej interesujące. Nominały od 20 do 5000

(Ciąg dalszy ze strony 6)

tor szkoły w obecności
uczniów, rodziców i zaproszonych gości przyjęła ślubowanie
klas pierwszych.
Każdy pierwszoklasista dostał pamiątkową przypinkę od
dyrektor szkoły. Po ślubowaniu
Samorząd uczniowski pogratulował nowo przyjętym i z radością przygarnął wszystkich do
swojego grona. Mała sesja
zdjęciowa zakończyła ten niezwykle uroczysty dzień. Podziękowania dla Samorządu
Uczniowskiego i jej opiekuna
za piękne udekorowanie Auli
szkolnej Podziękowania również dla Rady Rodziców Szkoły
Muzycznej za pomoc.

Dla bystrzaków, kto pierwszy
odpowiedział były słodkie niespodzianki.
Dalszą część uroczystości
poprowadziła dyrektor szkoły
Małgorzata
TelegaNowakowska mówiąc m.in:
Już za chwilę oﬁcjalnie zostaniecie uczniami naszej szkoły. Pamiętajcie - dzisiejsze pasowanie
zobowiązuje Was do wypełniania uczniowskich obowiązków.
Nie zapominajcie o codziennym
ćwiczeniu na instrumencie, zaglądaniu do dzienniczka przedmiotowego, ale także o szacunku do pozostałych uczniów,
pracowników szkoły i samych
siebie. - SŁABSZYM ZAWSZE
POMAGAMY! Następnie dyrek-

słowackich koron w banknotach. Bilon: halerze, sprzed
wprowadzeniem euro i centów, o nominałach wartości
10, 20, 50, korony 1, 2, 5 i 10
miały na awersie herb kraju,
na rewersie różne stylizowane
motywy. Dostępne, darmowe,

katalogi były tylko w języku
angielskim.
Medale to osobny temat w
zbiorach tego muzeum. Starannie wyeksponowane, doskonale oświetlone i opisane
po ichnemu jak się potocznie

Z muzycznym pozdrowieniem
– ZDZISŁAW MUSIAŁ

mawia. Dobrze, że w muzeum
mają przewodniki elektroniczne, a dostępne foldery prezentują kawał historii narodu słowackiego związanego tematycznie z danym medalem. W
jednej z sal wystawowych jest
stoliczek dla dzieci, z kredkami
i malowankami tematycznie
związanymi z monetami, medalami i banknotami. Wspaniała forma edukacji najmłodszych.
Na pięciu kondygnacjach
(przeszklona winda) w tym
podziemia, oko cieszyły bogate zbiory. W oddzielnych podziemiach sala tortur i wyrobisko górnicze (wspaniale zaprezentowana historia tutejszego
górnictwa), wszak tutaj wydobywano złoto, stąd najstarsza
mennica w Europie. W lochu
tortur zbrodnicze narzędzia i
ogromny miecz katowski. Zapewne dla żądnych królewskiego złota niecnych górników.
Na wewnętrznym dziedzicu
zabytkowe wózki i elektryczna
lokomotywka do przewozu

urobku, kilka ręcznych strażackich sikawek i głazy wydobywane z ziemi podczas eksploatacji złoża złota. Ograniczenie
czasowe nie pozwoliło w pełni
rozkoszować się podziwianiem
zbiorów. Jeszcze tylko wpis do
księgi gości i zakup reprintów
monet. Można było samemu,
w zakupionych krążkach, ręcznie wybić pamiątkowy żeton z
muzeum i otrzymać odcisk
stempla z otwarcia Numizmaticko-Historickej Expozocie w
maju 2003 r. Trochę drażnił
zakaz fotografowania, ale ponieważ nikt z personelu z nami
nie chodził… mam niezłą dokumentację
fotograﬁczną.
Wśród bardzo wielu oferowanych w sprzedaży pozycji literatury tematycznej – brak było
w języku polskim, co wielu z
nas rozczarowało.
Po wyjściu mieliśmy jeszcze
trochę czasu, aby zajrzeć do
sklepów przed spotkaniem z
grupą słowackich numizmatyków, którzy mieli dojechać z
Bańskiej Bystrzycy. Ale o tym w
ostatnim, za miesiąc odcinku.
LECH MALINOWSKI
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Wielkie święto w Kaławie.
Mieszkańcy doczekali się
nowej drogi

„Dziękujemy za nową drogę” – takim napisem panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w
Kaławie udekorowały tort,
którym ugościły m.in. wojewodę Władysława Dajczaka i
burmistrza Remigiusza Lorenza. Okazją było oﬁcjalne
otwarcie nowej drogi w tej
wsi.
Od wielu lat mieszkańcy
Kaławy czekali na utwardzenie

gruntowej drogi, łączącej zachodnie rogatki wsi z drogą do
Międzyrzecza. Po deszczach
zamieniała się w grzęzawisko,
a spływająca z niej deszczówka
zalewała sąsiadujące z nią boisko ze sztuczną nawierzchnią.
– W dodatku jej nawierzchnia była zryta dziurami, na których niszczyliśmy samochody.
Na szczęście to już historia. Droga wreszcie doczekała się rów-

nej i gładkiej nawierzchni –
mówili nam mieszkańcy podczas uroczystego otwarcia
nowej drogi.
Droga została utwardzona i
pokryta solidnym dywanikiem
z asfaltu. Wzdłuż niej wybudowano też chodniki, parkingi i
postawiono nowe lampy.
Ostatnim akordem remontu
było przecięcie symbolicznej
wstęgi przez wojewodę Wła-

Modernizacja SOR
w międzyrzeckim szpitalu

W obecności m.in. Edwarda Tyranowicza – prezesa
szpitala. Agnieszki Olender –
Starosty Międzyrzeckiego i
Zoﬁi Plewy, jej zastępcy, w
świetle ﬂeszy aparatów fotograﬁcznych i kamery TVP-3
Gorzów, został podpisany kontrakt na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z
Krzysztofem Lukszą, preze-

sem
wrocławskiej
ﬁrmy LK ONWEST
Sp. z o. o. Wykonawca ma doświadczenie w budownictwie, bowiem wybudował w naszym
województwie m.in.
Komendę Policji w
Iłowie i halę sportową w Słubicach.
Projekt modernizacji
SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i
aparaturę medyczną
jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.
Wartość projektu 6.905.798 zł,
doﬁnansowanie – 5.819.682 zł.
Celem ogólnym projektu jest
zmniejszenie poważnych następstw i śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowań dzięki poprawie efektywności udzielania pomocy w
SOR.
Do celów szczegółowych
należy doposażenie oddziału

w 142 szt. Nowoczesnego
sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe,
poprawiającego szybkość i
skuteczność diagnostyki osób
rannych, zapewniające odpowiedni cykl wymiany zużytych
urządzeń medycznych. Także
rozbudowa SOR wpływająca
na poprawę warunków odbywania szkoleń praktycznych
dla lekarzy, ratowników i pielęgniarek specjalizujących się
w realizowaniu procedur medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.
Wspomniana rozbudowa
uwzględnia dokończenie zabudowy podjazdu na SOR,
całkowitą modernizację obecnych pomieszczeń oddziału i
rozbudowę o dalsze pomieszczenia. Projekt zakłada dobudowę windy zewnętrznej w
celu lepszego kontaktu z blokiem operacyjnym i z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Planowany termin
zakończenia – grudzień 2020 r.
LM

dysława Dajczaka, burmistrza
Remigiusza Lorenza i jego
zastępcę Agnieszkę Śnieg,
starostę Agnieszkę Olender,
zastępcę
przewodniczącej
rady
miejskiej
Andrzeja
Chmielewskiego, sołtysa Małgorzatę Obst-Gralewską i
Małgorzatę Winnicką z ﬁrmy
Bru Bet, która remontowała
drogę.
Podczas oﬁcjalnego otwarcia nowej drogi burmistrz R.
Lorenz podziękował żegnającemu się z urzędem wojewodzie za kilka lat udanej i owocnej współpracy (W. Dajczak
został bowiem posłem na
Sejm IX Kadencji i będzie musiał zrezygnować ze stanowiska wojewody). Przypomniał,
że wojewoda urodził się w
Międzyrzeczu i „ma w sercu
nasze miasto”. – Mam nadzieję,
że będzie Pan naszym ambasadorem w Sejmie oraz w centralnych instytucjach państwowych
– mówił.
Po przecięciu wstęgi dyrektorka szkoły podstawowej
Wioletta Stadnik zaprosiła
uczestników do szkolnej auli,
gdzie na gości czekał m.in.
pyszny tort z napisem
„Dziękujemy za nową drogę”.
Przygotowały go panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z myślą o
uczestnikach
uroczystości.
Pierwszymi kawałkami sołtys

(Ciąg dalszy ze strony 10)

– Pozycja nie powstałaby, gdyby nie zdecydowana wola Henryka Macieja Woźniaka, prezesa ﬁrm, który wprawdzie nie
jest z Królewskiego Miasta Międzyrzecz, ale ma duszę humanisty i rozumie potrzebę dokumentacji popularno- -naukowej
swej ﬁrmy dla przyszłych pokoleń . Za co jestem mu serdecznie
wdzięczny jako historyk i regionalista. Temat wdzięcznym
sam w sobie, jednak trudny. W
zasobach miejscowej biblioteki
informacje o ﬁrmie mniej niż
szczątkowe, także w lokalnej
prasie. Pisanie o osobach żywych to swoiste samobójstwo.
Wielogodzinne konsultacje w
zespole współpracującym pozwoliło stworzyć klimat publikacji, aby nie stała się ona suchym sprawozdaniem. Czytelnicy, a na pewno pracownicy
przyjmą monograﬁę ze zrozumieniem i sentymentem. O
przemyśle w mieście nie pisał
nikt, a więc książka jest nie tylko
zwieńczeniem jubileuszu ﬁrmy,
jest również ważną pozycją w
tej niszy tematycznej. Może
czegoś zabrakło, zapewne tak,
ale książka nie jest z gumy.
Zawsze można wydać suplement za ileś tam lat.

M. Obst-Gralewska poczęstowała wojewodę i burmistrza. –
Jest pyszny – zapewniali W.
Dajczak i R. Lorenz.
Wybudowany odcinek drogi ma 440 m. długości. Gmina
zapłaciła za inwestycję blisko
2,5 mln. zł. Burmistrz podkreśla jednak, że około 1,2 mln. zł
z tej kwoty do dotacja, która
gmina dostała z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Godzinę wcześniej podobna uroczystość odbyła się w
Międzyrzeczu, gdzie przedstawiciele lokalnych władz razem
z wojewodą otworzyli wyremontowaną ostatnio ul. Chopina. To droga powiatowa, ale
swój udział w remoncie miału
władze miejskie, które dołożyły do tej inwestycji prawie 500
tys. zł.
Gmina przymierza się do
kolejnej inwestycji drogowej.
Niebawem ogłosi przetarg na
utwardzenie czterech ulic na
os. Nad Obrą przed Obrzycami: ks. infułata Henryka Guzowskiego, Żołnierskiej, Alfa
Kowalskiego i Sybiraków. W
przyszłym roku ulice doczekają
się nawierzchni z kostki. Projekt zakłada też budowę chodników, kanalizacji deszczowej i
oświetlenia. Władze miasta
wywalczyła na to rekordową
dotację w wysokości ponad 2
mln. 770 tys. zł.

Słowa od autora zawarte w
tekście książki wyjaśniają w
zasadzie wszystko. Wielki,
plusem są przypisy będące
studnią wiadomości. Ponad
300 nazwisk, wiele wymienionych stanowisk pracy, zmieniające się nazwy ﬁrmy i ścisła
kadra kierownicza – są to rzeczy bezcenne. Liczne fotograﬁe i reprodukcje w teście jak i
barwne na końcu – to swoista
droga wspomnień na przestrzeni 55 lat. Niewielu pamięta, że w wyniku podziału ﬁrmy
powstała Kotłownia Miejska,
że dzisiejsza PRAEFA, to
sprzedana niegdyś przez Ratusz fabryka domów należąca
do PUBR-u, itp., itd. Ale o tym
czytelnicy sami przeczytają.
Trudnie nie wspomnieć o
wywiadzie-rzeki, jaką autor
przeprowadził z obecnym
prezesem ﬁrmy. Pytania konkretne i jeszcze bardziej konkretne, pełne merytoryki odpowiedzi prezesa-menadżera.
Swoisty majstersztyk wiedzy,
dyplomacji i prognoz, w odniesieniu do ﬁrmy.
Książka dostępna będzie w
Bibliotece Miejskiej, bibliotece Klubu Wojskowego oraz
bibliotekach szkół: LO i CKZiU
w Międzyrzeczu.
A. PIOTROWSKI
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Byłem w Beninie (2)

Cotonou, Benin, Afryka. 20
czerwca, czwartek. Poranek
wita nas 27 stopniowym upałem gdzie temperatura odczuwalna to 35°. Co to będzie w
południe! Śniadanie jadłem
przez pół godziny, było tak
pyszne. Wpływ kuchni francuskiej dał dużo nowych połączeń. Smaki niektórych potraw
są niepowtarzalne, nawet nazwy np. „kurczak rowerzysta”.
Dzisiaj dokończymy zakupy,
bo walizki są w dalszym ciągu
gdzieś są… Gdzie? Nie wiadomo gdzie. Obiecują, że w piątek mają być na miejscu. Czyli
wychodzi na to, że dwudziestokilogramowy bagaż ciągniemy na drugi koniec świata
po to tylko, żeby wrócić z nim
nierozpakowanym. Może tak
miało być. Kto to wie.
Na chwilę poszliśmy na
pobliską plażę, a bardziej na
ogromną łachę piachu. Wita
nas duży znak z informacją, że
zabrania się robić tych rzeczy,
które normalnie robimy w
ubikacji. Chciałem sobie porobić zdjęcia, ale kiedy tylko wyciągnąłem telefon to momentalnie przywitało mnie szczerze niemiłe „bonjour”. Przekaz
zrozumiałem. Działa jak petarda odpalona w kieszeni. W
pięć sekund byłem w hotelu,
ale zdjęcia zdążyłem zrobić.
Pada, leje, zacina. Słychać
grzmoty z nieba, a my zaczynamy kolejny wieczór krucjaty.
Gorące, afrykańskie rytmy prowokują do ruszenia się z krzesełka. Myślałem, że Afryka
wszędzie jest podobna. Jest
jednak bardzo różnorodna.
Ubiory inne niż w Kenii czy
Tanzanii. Tańce też są odmienne. Tym razem pastor Kołodziejski w płomiennym, ewan-

gelizacyjnym słowie wzywa do
oddania życia Jezusowi. Pojawia się młody chłopak, a za
nim przychodzą tłumy. Wszyscy razem modlimy się o ludzi.
Atmosfera nieba. Prawdziwe
Boże poruszenie. Trzask! Nagle
robi się ciemno. Jedynym
oświetleniem są latarki telefonów. Robi się ciekawie. Ostatnimi dniami dziwne rzeczy się
nam przytraﬁają.
21 czerwca, piątek. Kolejny
ranek budzi nas nadzieją zanurzenia się w nowe rzeczy. Nadzieją otwarcia długo oczekiwanej walizki, założenia nowych ubrań. Pierwszy raz miałem tak dziwne pragnienia…
Nareszcie! Jedziemy po bagaże! Wejścia na lotnisko pilnuje
ochroniarz. Jest ważny i ma
ważne stanowisko. Lustruje
nasze paszporty i dokumenty
dotyczące naszego ekwipunku. Prawdziwy minister ds.
przepustek Republiki Beninu.
W tym momencie jest on dla
nas wrotami do szczęścia. W
głowie brzmi „Zrobimy wszystko panie generale”. Hura! Mamy bagaże! Ale radość. Super!
Co będę więcej pisał.
Ruszamy na kolejny dzień
krucjaty. Jak zwykle jest opóźnienie. Mówi się, że my w Europie mamy zegarki do odmierzania czasu, a w Afryce mają
czas. Folklor mieszkańców
Beninu jest bardzo ciekawy.
Plemienne wygibasy są bardzo
charakterystyczne.
Jakbym
oglądał Travel Chanel. Nie
zobaczylibyśmy tego będąc
zwykłymi turystami. Bóg nam
pozwala na zobaczenia swojego, jakże różnorodnego ciała.
Dziesiątki osób występuje do
modlitwy. Duch Święty dotyka. Mocno dotyka. Emanuel,

nasz gospodarz jest pod wrażeniem tego co się wydarzyło,
czego doświadczył.
22 czerwca, sobota. Wychodząc po szóstej rano na krótki
spacer ulicami miasta widzę
budzącą się do życia metropolię. Lubię przebywać pomiędzy
tubylcami, nawet pomimo
wielu ostrzeżeń ze strony naszej grupy. Ciekawe było biuro
kredytowe, którego właściciel
zamiatał posesję, na której się
mieści. Otóż biurem był parasol wbity w obklejoną na żółto
beczkę po oleju. Posesją zaś
był kawałek chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie beczki.
Każdy przecież lubi być obsłużony w schludnym i czystym
„biurze”.
Dzisiaj zaplanowane jest
zwiedzanie. Wycieczka ma
rozpocząć się o jedenastej.
Dostaliśmy jednak informację,
że ruszamy o dziesiątej. Jest
10:40 a my dalej w hotelu.
Epoka, wiek, rok, godzina czy

minuta tu w Afryce to jedno i
to samo. Nic nie znaczą.
Po godzinie dojechaliśmy
do miejsca gdzie zaczęło się
światowe niewolnictwo. Do
korzenia zła. Do ciemności. Po
drodze mijamy cmentarz
pierwszych
kolonizatorów,
którzy zostali zabici przez złe
moce. Robi się ciekawie. Wysiadamy na placyku, przed
typowym dla czasów pierwszych osadników fortem. Wodzowie plemienni sprzedawali
swoich współplemieńców, jak i
wrogów za monety, muszelki,
alkohol jak i inne stosunkowo
mało wartościowe towary. Do
niewoli szły całe rodziny i wioski. Liczył się tylko pieniądz.
Zakuwano ich w ciasne, żelazne obroże, które spinali za
sobą łańcuchami. Następnie
więźniów pakowano na statek
jak do puszki. Połowa ludzi
ściśniętych jak sardynki umierało. Byli powiązani razem na
statku tak, że jak jeden chciał
popełnić samobójstwo skacząc ze statku to pociągał za
sobą kolejnych. Wszystko to
było tak namacalne i realne,
ale jakże odległe od naszych
wyobrażeń o niewolnictwie.
Spokojnie mogę porównać to
do Oświęcimia.
Jakby na ironię dzisiaj w
forcie, w którym wręcz słychać
było łańcuchy, którymi spętani
byli niewolnicy odbywa się
wiele radosnych uroczystości.
Dzisiaj było akurat wesele.
Jeszcze dwie dekady temu
biały człowiek chodzący po
ulicach zostałby momentalnie
aresztowany. Tak nienawidzili
Francuzów za kolonizację.
Siedemdziesiąt lat temu jedli
tu ludzi. Dopiero dwadzieścia
lat temu zaczęło się prawdziwe Chrześcijaństwo. Nie spodziewaliśmy się takiej ciemności w tym miejscu.
22 czerwca, niedziela. Wylatujemy. Bez wątpienia jest to
jedno z najskromniejszych i

najbardziej wyeksploatowanych lotnisk, na których byłem. Mają tu ISO 007 z roku
1974 czyli jedna kontrola,
check-in, druga kontrola, trzecia kontrola i czwarta kontrola,
a przeszliśmy dopiero 50 metrów. Hala odlotów jest... nie,
to nie jest hala odlotów. To
jest jakiś szerszy korytarz. Nie
ma informacji na tablicach o
lotach, a na jedynym monitorze w poczekalni leci mecz
piłki nożnej. Widać jakie są
priorytety.
Dodatkowo wdrożyli ISO
1975 w wersji „S-lux”. Otóż po
wyjściu z budynku, na płycie
lotniska mamy kolejną kontrolę. Trzeba po raz kolejny otworzyć bagaże, a oni po ciemku,
bo nastał już wieczór, wkładają rękę do środka i mieszają w
rzeczach jakby ciasto robili. To
jest chyba już ósma kontrola.
Z ręką na sercu mogę wam
powiedzieć, że nie da się nic
dołożyć do bagażu będąc
przez dwie godziny w korytarzo-poczekalni. Wniosek nasuwa się jeden - całkowity brak
zaufania. Jeszcze tylko dwie
kontrole przed wejściem do
samolotu i jesteśmy już w
środku. Siedem godzin lotu
przed nami. Jedno dziecko
obok nas, drugie i trzecie
dziecko przed nami, czwarte
dziecko za nami. Chyba będą
ze sobą grzecznie i kulturalnie
dyskutować. Tak, na pewno.
Trochę polityki, zahaczą o
kulturę, może o problemach
puszczy amazońskiej. Niestety, była tylko aria operowa na
dwa, trzy, a czasami na cztery
głosy. Wybitny repertuar.
Po krótkim postoju w
Istambule, zmierzamy do końca naszej misji, przynajmniej
dla mnie i mojej żony. Reszta
leci na kolejne trzy dni do znanego nam już wcześniej bułgarskiego zboru w Starej Zagorze.
SEBASTIAN HERZOG

Razem z Jezusem Chrystusem podróżujemy do miejsc nam wcześniej nie znanych. On daje nam
wsparcie i otuchę. On zamienia brudne, zaniedbane miejsca w domy Bożej Chwały. Innymi słowy jest
robota do wykonania... Alleluja.
Sebastian Herzog
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Międzyrzecz

Seniorzy

stawia na rozwój gospodarczy

świętują na całą gminę

i inwestorów

Inwestycje, gospodarcze atuty gminy i jej rozwój w najbliższych latach
omawiane były podczas seminarium,
które odbyło się dziś w Międzyrzeckim
Ośrodku Kultury.
– Celem seminarium jest promocja
walorów gminy w środowisku przedsiębiorców. Międzyrzecz stawia bowiem na
inwestycje i rozwój gospodarczy. Liczymy
na aktywność i pomysły właścicieli międzyrzeckich ﬁrm oraz z otwartymi rękoma czekamy na nowych inwestorów –
mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
Seminarium otworzył prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR
Henryk Maciej Woźniak, który od lat
kieruje Lubuską Organizacją Pracodawców. – Międzyrzecz jest miastem turystycznym, ale ﬁlarem gospodarki i jego
rozwoju są zakłady pracy – zaznaczał.
O korzyściach płynących z inwestowania na terenach objętych Kostrzyńsko-Słubicką Specjalna Strefa Ekonomiczną mówił Krzysztof Babij z KSSSE.
Zaznaczał, że jedna z międzyrzeckich
ﬁrm od lat działa pod szyldem strefy.
– Ze związanych z tym przywilejów
podatkowych będą mogli korzystać
przedsiębiorcy, którzy wykupią działki pod
inwestycje w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym Numer Dwa, który powstaje
między ulicą Rokitniańską i Lubosinkiem.
Gmina dostała prawie siedem milionów
złotych na uzbrojenie tych terenów – wyliczał burmistrz Remigiusz Lorenz.
Burmistrz omówił też ostatnie inwestycje w gminie. Oraz plany na najbliższe lata. M.in. budowę wschodniej obwodnicy miasta z nowym mostem drogowym na Obrze, która odciąży ruch
kołowy w centrum i ułatwi przejazd z

południowej do zachodniej części Międzyrzecza. Sporo czasu poświęcił na
prezentacje ostatnich osiągnięć gospodarczych gminy – otwarcie nowej
oczyszczalni ścieków, remonty dróg w
Kaławie i Wyszanowie oraz program
rewitalizacji zieleni, który zakłada m.in.
nasadzenie 40 tys. drzew i krzewów.
Podkreślał przy tym, że inwestorów
przyciągają nie tylko tereny pod inwestycje, ale rozbudowana infrastruktura
oraz baza rekreacyjna.
– Mamy szkoły na wysokim poziomie,
basen, nowoczesne kino, stadion i halę
sportową, a niebawem utworzymy żłobek, na który dostaliśmy prawie 800 tysięcy złotych. To niezaprzeczalne atuty,
które ułatwiają życie mieszkańcom oraz
zapewniają im dostęp do wypoczynku i
kultury – zaznaczał.
Skąd wziąć pieniądze na rozkręcenie biznesu? Odpowiedzi na te pytanie
udzielił uczestnikom Łukasz Pabierowski, prezes Lubuskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych.
Właściciel znanej w regionie ﬁrmy
budowlanej Instalko Roman Strzelczyk
podziękował burmistrzowi za organizację seminarium. Akcentował potrzebę
wybudowania na Obrze kolejnego mostu drogowego. – Jego otwarcie będzie
wydarzeniem nie tylko na skalę dekady,
ale również całego stulecia – mówił.
Burmistrz zapowiedział kolejne spotkania z przedsiębiorcami. Podziękował
też właścicielom miejscowych ﬁrm,
którzy – jak podkreślał – mają ogromy
wkład w rozwój lokalnej gospodarki i
miasta. Poprosił ich o promowanie kolejnych spotkań w gronie zaprzyjaźnionych przedsiębiorców.

W MOK odbyły się obchody Gminnego Dnia Seniora. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji.
Imprezę rozpoczął burmistrz Remigiusz Lorenz, który złożył seniorom
gratulacje i życzenia.
– Wasze święto wpisuje się w obchody 21 Lubuskiego Tygodnia Seniora, jest
również okazją, aby podziękować Wam
za Waszą aktywność w życiu społecznym
oraz działalność na rzecz miasta i gminy.
Trudno przecenić rolę, jaką odegraliście
w dziejach Międzyrzecza, nie sposób też
wymienić Waszych licznych zasług dla
naszej małej ojczyzny. Ciężką pracą budowaliście historię i przyszłość Międzyrzecza oraz uczyliście nas szacunku dla
innych i miłości do naszego miasta. Gorąco Wam za to dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców – mówił R. Lorenz.

Burmistrz zaznacza, że gmina jest
otwarta na problemy seniorów i wspiera ich w różnych dziedzinach życia.
M.in. myślą o najstarszych mieszkańcach niespełna rok temu otwarto Dom
Seniora.
Kolejną odsłoną święta był wykład
„Piękny umysł – jak zachować intelektualną sprawność", wygłoszony przez
Grażynę Michałowską i Małgorzatę
Makarewicz. To oczywiście nie wszystko. Seniorzy biorą udział w warsztatach
samoobrony, mogą też zrobić badania
proﬁlaktyczne. M.in. zmierzyć ciśnienie
i poziom cukru.
Jednym z punktów programu
Gminnego Dnia Seniora była promocja
tomiku wierszy „Buczacki Pielgrzym”.
Ich autorem jest Kazimierz Kulas, tomik został wydany przez Gminę Międzyrzecz.

Międzyrzecz
stawia na sport

Na ścianie Hali Sportowej na os. Kasztelańskim powstaje ogromny mural. Jego
autorem jest znany zielonogórski artysta Jakub Bitka Jego dzieło składa się z czterech elementów – wszystkie poświęcone są dyscyplinom sportowym. M.in. popularnej w Międzyrzeczu siatkówce i piłce nożnej.
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Niecodzienna uroczystość
w ośrodku kultury:

Rodzice posadzili
drzewa dla swoich dzieci

Medale i kwiaty dla Jubilatów!

Przeżyli ze sobą w zgodzie i
miłości 50 i nawet 60 lat. W
sobotę, 28 września, 17 małżeństw z Międzyrzecza świętowało Złote i Diamentowe Gody. Były łzy wzruszenia, wiązanki kwiatów, życzenia i gratulacje oraz medale, wręczone
jubilatom przez burmistrza
Remigiusza Lorenza.
W sobotnie południe w
Międzyrzeckim Ośrodku Kultury zabrzmiały dźwięki Marsza
Mendelsona. To nie przypadek! W sali kinowo-widowiskowej odbyła się niecodzienna
uroczystość. Jej bohaterami

było 17 małżeństw, które obchodziły Złote i Diamentowe
Gody. Razem z jubilatami przyjechali tam ich bliscy – dzieci,
wnukowie i prawnukowie,
którzy obsypali ich życzeniami,
kwiatami i gratulacjami.
Gratulacje i życzenia złożył
jubilatom także burmistrz Remigiusz Lorenz, który wręczył
im okolicznościowe medale
przyznane przez prezydenta
Andrzeja Dudę. – Jesteście dla
nas wzorem i drogowskazem.
Zapisaliście się złotymi i diamentowymi głoskami w historii
naszego miasta – mówił samorządowiec.

Jubilaci otrzymali też wiązanki kwiatów, wręczone
przez Izabelę Kępińską, która
kieruje Urzędem Stanu Cywilnego w międzyrzeckim ratuszu. – Na te medale pracuje się
najdłużej. Aż 50 lat, czyli ponad 18 tysięcy dni i nocy –
zaznaczała.
Artystycznym
akordem
uroczystości były Występy
Chóru Piccolo i Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego pod
dyrekcją Ewy i Wojciecha
Witkowskich oraz koncert
fortepianowy na cztery ręce w
wykonaniu rodzeństwa Patrycji i Igora Oleksaków.

Honory dla międzyrzeczan

Takiej akcji jeszcze w Międzyrzeczu nie było! W sobotę,
19 października, zasadzono 40
drzew, których patronami są
najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy. – Niech dzieci i drzewa
zdrowo rosną – mówił burmistrz Remigiusz Lorenz.
Drzewa zasadzono przy
ulicy Pięciu Świętych Braci
Międzyrzeckich w ramach
ogólnopolskiej
kampanii
„Jedno dziecko – jedno drzewko”. To był świetny pomysł. Akcja była też wzorowo przygotowana – komentował Marek
Zientecki, który razem z żoną
Moniką posadzili drzewko dla
ich synka Olivera.
Organizatorów i pomysłodawców wychwalali także inni
uczestnicy akcji. – To fajna
inicjatywa. Za parę lat drzewko
urośnie, synek będzie większy.
Fajnie będzie przyjść i zobaczyć,
jak i on i drzewko się rozwijają –
mówiła Dorota Kostrzewa.
Sadzenie drzew odbyło się
z inicjatywy Nadleśnictwa Międzyrzecz i władz miasta. –
Chcemy uczcić w ten sposób 95
rocznicę Lasów Państwowych –
zaznaczał Nadleśniczy Jacek
Więckowski.

Podczas jubileuszowej gali z
okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowano
trzech mieszkańców naszego
miasta – burmistrza Remigiusza Lorenza, Mirosława Filipkiewicza i Mirosława Janza.
W Filharmonii Zielonogórskiej odbyły się obchody 100-

lecia Polskiego Czerwonego
Krzyża. Organizatorzy gali uhonorowali wyróżniających się
krwiodawców, sponsorów i
prezesów klubów Honorowych Dawców Krwi z całego
regionu. Honorowe Odznaki
PCK otrzymało m.in. trzech
mieszkańców naszej gminy;

burmistrz Remigiusz Lorenz,
szef rejonowego sztabu społecznej sieci ratownictwa medycznego Mirosław Janz oraz
kapitan rezerwy Mirosław
Filipkiewicz, który oddał 133
litry krwi i przez 20 lat kierował
wojskowym klubem HDK
„Żołnierska Krew”.

Lipy drobnolistne zasadzili
rodzice dzieci, urodzonych od
stycznia do sierpnia br. Pomagali im dziadkowie, starsze
rodzeństwo oraz leśnicy i burmistrz Remigiusz Lorenz. –
Czego mogę Państwu życzyć?
Żeby wasze dzieci rosły razem z
tymi drzewami i przynosiły
Wam jak najwięcej radości. Zapraszam Was, abyście przychodzili tutaj co pewien czas sprawdzić, jak rosną drzewa, których
patronami są Wasze pociechy.
Niech rosną zdrowe i silne –
mówił burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Leśnicy i urzędnicy planowali początkowo zasadzenie

24 drzewek, ale chętnych było
prawie dwa razy więcej. – Dlatego zasadziliśmy ich aż czterdzieści. W przyszłym roku powtórzymy akcję – zapowiada
burmistrz.
Przy każdym drzewku zamontowano tabliczkę z imieniem dziecka i datą jego urodzin. Na uczestników czekały
też drobne prezenty od leśników i gadżety promocyjne
gminy. Kulinarnym akcentem
imprezy były natomiast ufundowane przez organizatorów
ciepłe napoje, słodkości i pyszna zupa gulaszowa, przygotowane przez jedną z miejscowych restauracji. – Pychota –
komentowali.
Burmistrz podkreśla, że
dwa szpalery drzew będą naturalną barierą chroniącą
mieszkańców
pobliskiego
osiedla Kasztelańskiego przed
hałasem z obwodnicy. – Akcja
wpisuje się w wielki projekt rewitalizacji miejskiej zieleni. Właśnie w tym miejscu powstają
tereny rekreacyjne. W pobliżu
powstał już wybieg dla psów –
mówi burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Nadleśniczy zaznaczał, że
każdego roku polscy leśnicy
sadzą pół miliarda drzew. –
Posadzone dziś lipy drobnolistne są bardzo pożyteczne. Produkują dużo tlenu i są miododajne
– dodał J. Więckowski.
O znaczeniu lasów dla środowiska naturalnego i ludzi
mówił także dyrektor Dyrekcji
Regionalnej Lasów Państwowych ze Szczecina Andrzej
Szelążek, który wziął udział w
uroczystości, a po jej zakończeniu razem z burmistrzem i
nadleśniczym zasadził dwie
akacje na rynku koło ratusza.
Na zdjęciu:
Jedno z drzewek zasadzili
dla swojego synka Oliviera
Monika i Marek Zienteccy.

