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Niech nadchodzące 
Święta Bożego  

Narodzenia przyniosą 
Państwu wiele  

szczęścia, wiary  
i nadziei, a pomyślność 
nie opuszcza Was przez 

każdy dzień Nowego 
2020 Roku! 

 

Redakcja  
Przekroju Lokalnego 

Zjazdy absolwentów szkół 
mają swój jakże serdeczny 
charakter. Te w środowiskach 
większych robione są z rozma-
chem, w małych miejscowo-
ściach, czasami wsiach są bar-
dziej rodzinne, niemalże ka-
meralne z racji niewielkiej licz-
by absolwentów. Bywało w 
historii oświaty, że szkoły pod-
stawowe były 3-4 klasowe, 
potem 7 lub 8, ponadto były 
łączenia w zespoły szkół i po-
nowne powroty do własnych 
tożsamości. 

Pod koniec września SP-4 w 
Międzyrzeczu-Obrzycach od-
był się I zjazd absolwentów. 
P:rzygotował go komitet orga-
nizacyjny wraz z dyrekcją pla-
cówki. W przygotowanej sali z 
dumą wyeksponowano naj-
starsze zdjęcia i dokumenty 
dotyczące szkoły. Nie było to 
łatwe racji wspomnianych 
wcześniej zmian organizacyj-
nych w oświacie. Absolwen-
tów i gości serdecznie przywi-
tała Małgorzata Dziedzic, 
wicedyrektor szkoły. Na począ-

tek zaśpiewało sympatyczne 
trio uczennic szkoły. Rytmicz-
na muzyka, ciepłe słowa pio-
senki zapowiedziały doskonały 
nastrój. Następnie została 
przedstawiona grupa inicja-
tywna zjazdu, reprezentującą 
różne roczniki. W formie multi-
medialnej zaprezentowano 
historię szkoły. Pokaz nieco się 
przeciągnął z racji padających 
uwag, doskonale komentują-
cych wydarzenia sprzed lat. 

Ożyły wspomnienia, co jest 
zrozumiałe. 

Szkoła powstała w 1957 r. z 
inicjatywy Haliny Świderskiej 
i Krystyny Mroczek. Była to  
3 klasowa filia SP-2, dla dzieci 
pracowników obrzyskiego 
szpitala. Od 1966 do 1968 r. 
była filią 4 klasową. Następnie 
do 31 grudnia 2007 r. była 
samodzielną placówką jako  
SP-4. Od stycznia 2008 do koń-
ca wakacji w 2013 r, była w 
Zespole Edukacyjnym w Mię-
dzyrzeczu, aby wreszcie  
1 września 2013 r. powrócić do 
swej nazwy. 

Na przestrzeni tych 62. lat 
kierownikami i dyrektorami 
placówki byli kolejno: Halina 
Świderska, Krystyna Mro-
czek, Janina Reluga, Adam 
Żyła, Stefan Furtak, Wanda 
Juszczak, Maciej Rębacz  
i Alicja Utrata-Błochowicz.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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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 

No właśnie, każdy sobie 
może dopowiedzieć to i owo. 
Serdeczne gratulacje dla 
miłujących Dobrą Zmianę. 
Macie, to co widzicie w prze-
kazach medialnych. Nawet 
jawnego oszukiwania w wy-
konaniu tych lepszych nie 
warto opisywać. Dojna zmia-
na na maxa. Same kryształy 
okazały się… Do tego dojdą 
nowe podatki, podwyżki 

więc wszelkie finansowe plusy 
zostaną błyskawicznie skonsu-
mowane. Potrzebującym od 
września nie wydaje się pa-
czek żywnościowych, bo  na 
szczeblu centralnym nie pod-
pisano stosownych umów. 
Normalny burdel. Wspomnę, 
że ten co oszukiwał naród 
kłamiąc o zamachu, bombach 
termobarycznych i sztucznej 
mgle jako marszałek senior 
nie zna słów naszego hymnu 
narodowego, co kamery wy-
chwyciły. Nie powitał obecne-
go na Sali byłego Prezydenta 
RP. Na to zaszczytne stanowi-
sko mianował go partyjny 
Prezydent RP po wcześniej-
szym namaszczeniu przez 
szeregowego posła. Prezy-
dent odpisał ustawę o wieku 
czynnych sędziów a teraz mia-
nował znacznie starszych, w 
tym jednego z rodowodem 
partyjnym, który według wy-
krzyczanych prezydenckich  
słów na różnych spotkaniach 
nie ma prawa zasiadać w skła-
dzie sędziowskim. Paranoja w 
kraju na szczytach władzy. 
Zaczynam kibicować szefowi 
NIK, bo liczę, że pociągnie na 
dno wielu… Senat okrzepnie, 

unijne flagi powróciły w Izbie 
Wyższej i może będzie nor-
malnie a nie przepychanie 
nocą ustaw i dopychanie je 
przysłowiowym kolanem. Za-
czyna się powolny koniec pi-
sacjum. 

 
Niektórym radnym z po-

wiatu pomyliły się kompeten-
cje. Rada ustala politykę pro-
wadzoną przez powiat ale 
niema kompetencji w stosun-
ku do spółki handlowej będą-
cej własnością powiatu. Od 
tego jest rada nadzorcza i za-
rząd powiatu. Każdy prawnik 
to potwierdzi. Więcej o tym w 
osobnym tekście. 

 
W Królewskim Mieście Mię-

dzyrzecz wiele zrobiono w 
mijającym roku. Chwała tak 
radnym jak i włodarzowi mia-
sta. Zrobiono i robi się dalej. 
Burmistrz przyjął mądrą stra-
tegię. Bywa tam gdzie ko-
niecznie musi, nie potrzebna 
mu fraternizacja. Oszczędny w 
słowach nie obiecuje gruszek 
na wierzbie. Umiejętnie szuka 
środków zewnętrznym i ma 
fart. A że nie wszystkim się ten 
styl sprawowania władzy po-

doba, to jest oczywiste. Jeden 
chce kwiatki, inny latarnie 
jeszcze inny chodniki. Proza 
życia. 

 
Było święto jubileuszu 

PUBR, w którym miałem swój 
wkład zapisany jako monogra-
fia firmy. Był wspaniały zjazd 
absolwentów SP-4, niestety 
bez udziału miejscowych de-
cydentów, tak z Ratusza jak i z 
Oświaty. Były konkursy, prze-
glądy, festiwale i wiele innych 
rzeczy promujących bezpo-
średnio lub pośrednio miasto 
lub powiat. Wspaniały Jarmark 
Mikołajkowy, wprawdzie bez 
śniegu ale z masą atrakcji. 
Chleba i igrzysk jak mawiali 
rzymianie – nigdy za wiele.  

 
Czy czegoś zaniechano? 

Zapewne tak, malkontenci 
zaraz to wytkną. Mnie, i nie 
tylko mnie, razi wejście na 
perony naszego dworca PKP. 
Nie jest to gestii miasta ale 
ciemno tam jak u murzyna i 
nogę można skręcić na... diabli 
wiedza jak nazwać podłoże. 
Ale nasi radni w mieście wolą 
debatować o znikającej wo-
dzie (no może za sto lat) w 

Koniec roku i…  
jeziorze niż dbać o wizytów-
kę miasta dla przyjeżdżają-
cych pociągami. Pisałem o 
tym niegdyś. Wyszło na to, 
że mogę pisać na Berdy-
czów. O porannym syfie na 
dworcu PKS już nie wspomi-
nam. Było, minęło i zapewne 
znowu będzie. To też wizy-
tówka miasta. 

 
W sumie rok dla miasta 

udany, dla mnie osobiście 
też, łącznie z wczasami nad 
Bałtykiem. A że niektórym 
indorom i indyczkom tzw. 
gul skoczył to znaczy, że 
zazdroszczą. Jeżeli mnie 
grypa nie dopadnie to spo-
tkamy się w styczniu.  

 
Życzę pogodnych, sym-

patycznych i błogosławio-
nych Świat Bożego Naro-
dzenia oraz szampańskiego 
Sylwestra i  Szczęśliwego 
Nowego 2020 Roku.  

Sprzedam sklep + bar  
w Prusimiu  

koło Międzychodu.  
110 m2 + 400 m2 działki.  

Cena 170.000.  
Tel. 505914651 

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  
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Wręczeniem kwiatów dla najważ-
niejszych gości oraz wspólną fotografią 
zwieńczono część oficjalną. Szkoda, że 
nie było nikogo z GZO czy władz samo-
rządowych. 

 
W Sali klubowej obrzyckiego szpita-

la czekał na wszystkich wyśmienity tort, 
szampan (nie mogło się obyć bez tra-
dycyjnego toastu i śpiewu), słodkości i 
przekąski przygotowane przez firmę 
cateringową. Był dysk dżokej, a więc 
były tańce w różnych konfiguracjach. 
Nie zabrakło wspomnień podczas roz-
mów, jak również rozczarowań. Sympa-
tyczny Zygmunt Kuźma nie spotkał 
nikogo ze swej klasy, czuł się zawie-
dziony. Mirosława Muszyńska, rodo-

wita obrzyczanka, absolwenta szkoły, 
członek komitetu organizacyjnego, 
przyjechała z Poznania, aby spotkać się 
z koleżankami i kolegami, liczy równie z 
na to, że szkoła wreszcie przestanie być 
bezimienną. Ciekawe, pełne osobistych 
refleksji, miało wystąpienie Marioli 
Danielak. Zadowolona ze spotkania 
była dyrektor szkoły Alicja Utrata-
Błochowicz. Podkreślała w rozmowie 
wielkie zaangażowanie komitetu orga-
nizacyjnego jak również nauczycieli i 
uczniów. Dla wszystkich było to w ca-
łym tego znaczeniu – wspaniałe prze-
życie. Tekst ważny, aczkolwiek z wielu 
złożonych przyczyn wcześniej się nie 
ukazał, za co serdecznie Przepraszam 
zainteresowanych 

Tekst i fot.  
L. MALINOWSKI 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Bardzo czytelna  
sesja powiatu 

Od chwili wprowadzenia transmisji 
sesji w sieci, zrezygnowałem z opisu jej 
przebiegu ograniczając się tylko do co 
ciekawszych momentów. To co zoba-
czyłem i usłyszałem podczas ostatnich 
obrad zatrwożyło. 

 
Kolejny atak na prezesa szpitala 

powiatowego w wykonaniu radnych 
stanowi ciekawy materiał analityczny. Z 
reguły radni zadawali tzw. pytania z 
tezą, w których autor nie oczekuje od-
powiedzi – on ją zna. A, że to z zasady 
nie ma nic wspólnego z faktami, to dla 
autora bez znaczenia. Poprzedni prze-
wodniczący rady zdecydowanie temu 
przeciwdziałał, bo jest to typowy popu-
lizm z eksponowaniem swego ego. 
Obecny przewodniczący nie reagował, 
dając przyzwolenie na takie …bicie 
piany. Prawem opozycji jest oczywiście 
pytać, dociekać a prawem koalicji osła-
niać i uspokajać. Nie dziwi, że opozycja 
robi swoje – pyta, wręcz atakująco, ale 
dziwi, że koalicja rządząca nie zabiera 
głosu wystawiając tym samym prezesa, 
którego przecież sama wybrała, na licz-
ne ataki. Taki scenariusz dzieje się od 
kilku sesji i wtedy mnie to dziwiło, dziś 
już nie. Dlaczego? O tym w konkluzji.  

 
Zadawane pytania dotyczące funk-

cjonowania szpitala zahaczały o próbę 
wymuszenia wyjawienia tajemnicy 
handlowej spółki na forum publicznym. 
Takie pytania powinny paść na posie-
dzeniach komisji rady. Prezes szpitala, 
Edward Tyranowicz, powiedział, że 
nie ma nic do ukrycia, ale o pewnych 
sprawach nie może w tym miejscu mó-
wić podczas bezpośredniej transmisji z 
uwagi na  tajemnice spółki prawa han-
dlowego. Padły m.in. pytania nt. wyso-
kości zadłużenia, spłat wierzycieli, 
wpływów i kosztów. 

Słuchając tego wszystkiego nie spo-
sób nie odnieść wrażenia, że nie o szpi-

tal chodziło radnym, tylko o sprawy 
personalne. Bo jak inaczej nazwać ataki 
na prezesa? W trosce o szpital pytania 
szczegółowe, finansowe powinny być 
kierowanie na posiedzeniach komisji, a 
nawet pisemnie, ale bez bicia piany na 
sesjach rady powiatu. Dziwi brak reakcji 
przewodniczącego rady i dopuszczenie 
do słownego ping-ponga radnych z 
prezesem. Zastanawiające, bo komu 
jak komu, ale chyba przewodniczące-
mu, jako lekarzowi, na dobru szpitala 
powinno zależeć najbardziej.   

 
Nie zabrakło pytania odnośnie 

wniosków z przeprowadzonego audytu 
szpitala. Przypomnijmy, że audyt doko-
nany został na żądania opozycji, a wy-
bór audytora należał do starostwa. 
Wnioski z audytu powinny, więc być 
przeanalizowane przez organ, który 
zdecydował o jego  przeprowadzeniu 
tj. radę powiatu, która ma do tego ko-
misję merytoryczną i zarząd powiatu, a 
także powoływaną przez niego radę 
nadzorczą szpitalnej spółki. Dziś wyglą-
da na to, że radni nie bardzo wiedzą 
jakie wnioski z niego wyciągnąć, i chcą 
tę własną odpowiedzialność przerzucić 
na prezesa szpitala. Czy zatem zlecając 
audyt wydawało im się, że będą potra-
fili tego dokonać? Wydane, ponad 60 
tys. zł. na ten audyt można byłoby wy-
korzystać na pewno w innym, o wiele 
bardziej pożytecznym celu. Poza tym, 
analizowanie publicznie po trzech mie-
siącach (!) od ukazania się audytu jego 
wniosków – o co chodzi, skoro to było 
takie ważne dla radnych? Wnioski doty-
czące likwidacji oddziałów szpitalnych 
wywołują jedynie ogromną burzę i 
obawy wśród mieszkańców powiatu. 
Oby tylko nie wywołało dyskusji w ban-
kach, w których spółka stara się o kre-
dyt oraz w kadrze medycznej, która 
może zastanawiać się czy nie lepiej 
poszukać sobie stabilniejszego i wolne-

go od polityki miejsca pracy. Ponawia-
nie pytań do prezesa co z tym audy-
tem?, przy braku zgody na likwidację 
oddziałów  jest właśnie zwykłym bi-
ciem piany, które ma wyborcom poka-
zać „troskę” radnych o szpital, a w prak-
tyce jest brakiem pomysłu co z tym 
zrobić.     

 
Jedynym rozsądnym głosem na 

sesji była prośba radnego Krzysztofa 
Marca, aby wszelkie wątpliwości roz-
strzygnąć na komisji, a nie publicznie. 

 
Upublicznienie wszystkich danych 

w sieci zaowocowało fermentem na FB, 
gdzie padają różne opinie. Uspokajać 
próbuje prezes spółki mówiąc, że on 
żadnego oddziału nie będzie likwido-
wał. Przytacza dane o zwiększonej ilo-
ści porodów, zabiegów ortopedycz-
nych itd. oraz o wyniku finansowym 
spółki – lepszym o ponad 2,5 mln zł. w 
porównaniu do roku 2018 r. i innych 
osiągnięciach, które udało się zrealizo-
wać w tym roku. To wszystko wskazuje, 
że prezes przeprowadził odpowiednie 
zmiany personalne i organizacyjne, i że 
szpital jest na dobrej drodze żeby 
wyjść z zapaści. Ale tego radni, w mojej 
ocenie słyszeć nie chcą. Jeszcze rok 
temu radni drżeli o to czy szpital bę-
dzie istniał, oczekiwali programu na-
prawczego od prezesów szpitala, dziś 
gdy szpital powoli wychodzi na prostą 
oczekują już nawet programu rozwoju! 
To zamieszanie może skutkować tylko 
tym, że nie będziemy myśleć o rozwoju 
a powrócimy znów do pytania jak rato-

wać szpital? Ale to było by już na wasze 
radnych własne życzenie! Szpital nie 
jest własnością tego czy innego staro-
sty, zarządu powiatu, czy nawet rady, 
ale całego powiatu międzyrzeckiego 
czyli jest nasz. I warto pamiętać, że te 
harce dzieją się na koszt społeczeństwa 
międzyrzeckiego.  

 
No i zapowiedziana na wstępie kon-

kluzja. Wiele ciekawych głosów słychać 
na ulicach Międzyrzecza. Jest i taki, że 
powiatowa władza poczeka aż obecny 
prezes wszystko poukłada, zaciągnie 
dobry kredyt, wówczas sytuacja się 
ustabilizuje i będzie można go zastąpić 
kimś swoim. Tylko skoro będzie wszyst-
ko poukładane, to jak sformułować 
odwołanie? Ale pozbyć można się też 
metodą presji, jak to ma miejsce na 
sesjach, w takim celu, żeby sam zrezy-
gnował, mając dość ciągłych ataków. 
Jak korniki w krzesłach starostwa do-
noszą – swój nowy prezes jest już po-
noć wybrany i czeka na rozwój sytuacji, 
a wraz z nim desant przysłowiowych 
„przyjaciół królika”. Za wiele lat pracuję 
w prasie, abym nie dostrzegał na se-
sjach rzeczy oczywistych. Może „ciem-
ny lud” kupi tą „troskę” radnych o szpi-
tal, ja nie. 

 
Dobrze wiemy, że polityczne prze-

pychanki, animozje, ambicje, stołki dla 
swoich, to samorządowa kuchnia w 
powiatach. Jednak szpital to gra o zu-
pełnie inną  stawkę.  Radni nie zapomi-
najcie – ta gra toczy się o zdrowie i 
życie ludzi!                      L. MALINOWSKI 
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W tym magicznym czasie W tym magicznym czasie   

Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia   

życzymy Państwu życzymy Państwu   

spokoju i radości.spokoju i radości.  

Niech każda chwila Niech każda chwila   

spędzona w gronie spędzona w gronie   

rodzinnym przepełniona rodzinnym przepełniona   

będzie miłością, będzie miłością,   

zrozumieniem zrozumieniem   

i życzliwością. i życzliwością.   

Niech Bożonarodzeniowe Niech Bożonarodzeniowe 

Święta niosą wszystkim Święta niosą wszystkim   

betlejemski blask.betlejemski blask.  

Dyrektor  
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury 

Ewelina Izydorczyk-Lewy 

wraz z pracownikami 
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KONKURS „MONIUSZKO ZNANY I ŚPIEWANY”    
Stowarzyszenie Lubuski 

Weekend Gitarowy brało 
udział w projekcie organizo-
wanym przez Fundację Tesco. 
Zajęliśmy trzecie miejsce i 
pozyskaliśmy środki na realiza-
cję konkursu o Stanisławie 
Moniuszce. Dodam, że w  tym 
roku przypada 200-setna rocz-
nica urodzin Stanisława Mo-
niuszki.  

Konkurs o doniosłym zna-
czeniu dla kształtowania Pol-
skiej tożsamości kulturowej 
odbył się 19 listopada br. Był 
przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych  i ponad-
podstawowych na terenie 
Międzyrzecza.  Partnerem Sto-
warzyszenia była Szkoła Pod-
stawowa nr 1 z Oddziałami 
Sportowymi w Międzyrzeczu. 
Troje laureatów reprezento-
wało SP nr 4, SP nr 6 i LO z 
Międzyrzecza. Największą wie-
dzą wykazała się uczennica ze 
SP nr 4 - Aleksandra Stutko, a 
Antonina Grzesiak i Filip 
Witkowski to pozostali laurea-
ci. 

Komisja konkursowa, której 
przewodniczyła Małgorzata 
Telega-Nowakowska, Alina 

Plebanek i Kamila Iwan pod-
kreśliła min. wysoki poziom 
zaangażowania uczestników, 
głód wiedzy o twórcy opery 
narodowej, o którym wciąż 
wiemy niezbyt dużo. „Tych 
troje młodych ludzi reprezen-
towało społeczność uczniow-
ską wszystkich szkół na terenie 
królewskiego miasta Między-
rzecz. Tym samym pragniemy 
wyrazić podziw za kreatywne 
podejście do konkursu” po-
wiedział prowadzący konkurs 
– autor tekstu. Oprócz okolicz-
nościowych dyplomów laurea-
ta uczestnicy dostali ciekawe i 
„trafione” nagrody, które zaku-
pione zostały ze środków Fun-
dacji Tesco. Patronat nad kon-
kursem objął Lubuski Kurator 
Oświaty, Patronat medialny: 
Portal Ziemia Międzyrzecka, 
Organizator: Stowarzyszenie 
Lubuski Weekend Gitarowy 
Podziękowanie dla dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Oddziałami Sportowymi w 
Międzyrzeczu. 

 
Z muzycznym pozdrowie-

niem  
ZDZISŁAW MUSIAŁ 

Podzamcze  
zazieleni się i zakwitnie 

Rozpoczął się kolejny etap rozwoju zieleni i terenów rekreacyj-
nych w Międzyrzeczu. Na Podzamczu zamontowano nowe ła-
weczki. – Teren zostanie obsadzony krzewami i drzewami – zapo-
wiada burmistrz Remigiusz Lorenz.  

O gminnym programie rewitalizacji wiele razy informowali-
śmy na łamach „Przekroju”.  Przypominamy, że w 11 miejscach 
zasadzonych zostanie około 40 tys. drzew i krzewów. Zamonto-
wane też zostaną ławeczki, lampy, urządzenia rekreacyjne i zega-
ry słoneczne. Kolejny etap rozpoczął się właśnie na Podzamczu i 
wzdłuż bulwaru Jana Pawła II. 

- Przy promenadzie nad Obrą zamontowano nowe lampy i przy-
gotowano miejsca pod nasadzenia drzew. Na Podzamczu są nato-
miast montowane nowe ławeczki To tylko zwiastun większych 
zmian w tych miejscach. Ich efekty zobaczymy dopiero za rok – wyli-
cza burmistrz Remigiusz Lorenz.  

W ramach programu rewitalizacji zieleni na tzw. łączce kolejo-
wej powstała już ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Prace pro-
wadzone są także między tzw. białym mostkiem na Obrze i daw-
nym folwarkiem na Winnicy oraz przy ul. Pięciu Świętych Braci 
Międzyrzeckich, gdzie powstał już wybieg dla psów.  

Roboty potrwają do końca przyszłego roku. Koszt inwestycji 
wyniesie 10 mln. 185 tys. zł. Jak podkreśla R. Lorenz, gmina wy-
walczyła na nią rekordową dotację w wysokości 4 mln. 641 tys. zł. 
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Oddział Ginekologiczno-Położniczy 
Warto wiedzieć, że międzyrzecki 

szpital jest wyróżniony tytułem 
„Szpital przyjazny dziecku” (przyzna-
ny przez WHO/UNICEF) oraz jest laure-
atem akcji „Rodzic po ludzku”. Tytu-
łowym oddziałem kieruje Andrzej 
Ostrowski, jako ordynator. Pracują 

tutaj lekarze Sławomir Bartkowiak, 
Jaromir Grochocki do których od lipca 
2019 r. dołączyli ze Skwierzyny: Jaro-
sław Musielak, Wojciech Wiktorowicz 
i  Andrzej Makowski. Oddział liczy 25 
łóżek i gwarantuje dobrą opiekę. – Pa-
cjentki do porodu zazwyczaj przywożone 

są tuż przed, choć są przypadki wcze-
śniejszego przybycia ze względów me-
dycznych – mówi lek. specjalista Jaro-
sław Musielak – Po porodzie niepowi-
kłanym pobyt w szpitalu trwa dwie doby. 
Nieco dłużej leży pacjentka po cięciu ce-
sarskim. Przed wieloma laty urodziły się 

tutaj trojaczki, co było odległych czasach 
dużym wezwaniem dla lekarzy-  
-położników. Obecnie porody mnogie 
powinny odbywać się w ośrodkach wyż-
szego rzędu. Jesteśmy przygotowani na 
wszystko, bo życie pisze różne scenariu-
sze.  

 
Obowiązują 3 stopnie opieki perina-

talnej, oddział zapewnia opiekę me-
dyczną wraz z promocją zdrowia i po-
stępowaniem leczniczym w okresie 
przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, 
porodu i połogu poprzez wcześniejsze 
rozpoznanie zagrożeń dla matki i dziec-
ka. 

 
Jeżeli trafi pacjentka w ciąży patolo-

gicznej, powikłanej, z wysokim prawdo-
podobieństwem porodu przed 37 tygo-
dniem ciąży, to o ile jest to możliwe 
wysyła się wyspecjalizowanym trans-
portem  pacjentkę do ośrodka o II lub III 
stopniu opieki perinatalnej. 

Nie brakuje środków na bieżącą 
działalność. Jednak sprzęt jakim posłu-
gują się lekarze wymaga  częściowej 
wymiany. Jest to naturalny proces de-
kapitalizacji sprzętu. Zasoby jakimi 
dysponuje oddział powinny być odna-
wiane. Wskazany byłby zakup histero-
skopu, przyrządu diagnostycznego do 
wziernikowania macicy. Sprzęt me-
dyczny jest stale unowocześniany. 

Urodzone dzieci, o ile nie ma kom-
plikacji, są z mamami w przytulnych 
pokojach w części oddziału dla nowo-
rodków. Noworodkami opiekuje się  
lek. Barbara Marszalska – Jestem za-
dowolona z pracy w oddziale, personel 
pielęgniarski jak i koledzy lekarze położ-
nicy mają wysokie kwalifikacje. 

 
Położną oddziałową jest mgr Mał-

gorzata Glinka, pracująca tutaj od 
kilkudziesięciu lat. Podlegają jej położ-
ne pracujące w systemie zmianowym 
na sali porodowej i przy noworodkach 
oraz jedna pielęgniarka i salowe. – Każ-
da pacjentka w większym bądź mniej-
szym stopniu obawia się bólu porodowe-
go, my jesteśmy po to, aby wspólnie to 
wyeliminować, a potem właściwie zabez-
pieczyć okres pobytu do wypisania.  

Na jednej z sal zastałem sympatycz-
ną, szczęśliwą mamę, Natalię Grygiel, 
która dwudniowego synka Ignasia. – 
To moje drugie dziecko, i pierwsze uro-
dzone tutaj. Jestem gorzowianką i skiero-
wał nie tutaj mój lekarz. Warunki są 
wspaniałe, rodzinna atmosfera i bardzo 
dobra opieka.  

 
Tytuł ,,Najlepszego Szpitala Przy-

jaznego Dziecku’’ w naszym woje-
wództwie, jest dowodem na to, że 
robimy to dobrze i z sercem można 
wyczytać w informacyjnej ulotce. Od-
dział jest przystosowany do porodów 
rodzinnych. Nie wiąże się to z dodatko-
wymi kosztami i koniecznością wcze-
śniejszego uczęszczania do szkoły ro-
dzenia. 

LM 

Szczęśliwa mama z Ignasiem 
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Promocja płyty pt. „Żyły”  
16 listopada w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury 

odbyła się promocja płyty pt. „Żyły” Remigiusza Bor-
dy. Autorska płyta powstała w studio nagrań Między-
rzeckiego Ośrodka Kultury. To wydarzenie wraz z wy-
stawą Tatiany Bordy oraz wernisażem Remigiusza 
Bordy, było owocem półtorarocznej współpracy pomię-
dzy Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury a Domem 
Sztuk z Kęszycy. Wynikiem tej współpracy oprócz 
koncertów, wystaw i wydawnictw były również opro-
wadzania autorskie, kuratorskie oraz lekcje galeryjne 
dla uczniów międzyrzeckich szkół.  

(mok) 

W Polsce Święta Bożego Narodzenia to piękna  

tradycja, czas radości, miłości i pojednania. 

Wszystkim Mieszkańcom  

Powiatu Międzyrzeckiego  

życzymy Świąt, które wypełnią  

nasze serca pokojem i wzajemną życzliwością. 

Niech blask Betlejemskiej Stajenki  

będzie źródłem wielu łask Bożych,  

radości i pomyślności w Nowym 2020 Roku! 

DRODZY MIESZKAŃCY  
POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Tomasz Jarmoliński 

Starosta Międzyrzecki 
Agnieszka Olender 
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Młodzi wzięli władzę w swoje ręce  

Rada młodzieżowa 

W ratuszu odbyła się pierwsza sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej czwartej 
kadencji. Jej przewodniczącą została Na-
talia Nadolna. Kadencje Młodzieżowych 
Rad Miejskich trwają rok. W poniedziałek,  
po południu w sali narad Urzędu Miejskie-

go odbyła się pierwsza sesja RMN czwar-
tej kadencji. Otworzył ją przewodniczący 
poprzedniej rady Konrad Obst, który 
podsumował jej działalność oraz podzię-
kował za pomoc urzędnikom, nauczycie-
lom i dyrektorom szkół. 

W sesji uczestniczyli m.in. przewodni-
cząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych 
oraz  burmistrz Remigiusz Lorenz, którzy 
podziękowali radnym poprzedniej kaden-
cji, a ich następcom życzyli sukcesów, 
wytrwałości i ciekawych pomysłów. Wrę-

czyli też dyplomy ustąpującym 
radnym, a nowym zaświadcze-
nia o wyborze na radnego. – 
Jeśli będzie mieli dużo pomy-
słów, na pewno możecie liczyć 
na wsparcie z naszej strony – 
zapewniał burmistrz Remigiusz 
Lorenz.  

W młodzieżowym parla-
mencie zasiada 12 uczniów 
szkół podstawowych, zasadni-
czych i średnich z gminy Mię-
dzyrzecz. O stanowisko szefo-
wej rywalizowały trzy kandy-
datki. Najwięcej głosów dosta-
ła Natalia Nadolna z Techni-
kum nr 1 Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. 
Jej zastępcą została Maja Siu-
da z SP-3, a sekretarzem We-
ronika Milewska z SP-4. 

 
Gratulujemy młodym rad-

nym oraz przyłączamy się do 
życzeń przewodniczącej i bur-
mistrza.  

Aktywni seniorzy  
z DDS+ w Międzyrzeczu 

Mija 2019 rok, warto wspomnieć o 
uczestnikach Dziennego Domu Senio-
ra+ w Międzyrzeczu, którzy brali aktyw-
ny udział m.in. w obchodzonym „Dniu 
Seniora”. Wśród licznych  prezenta-
cji nie mogło zabraknąć wystawy ich 
rękodzieła. S 

Seniorzy  w DDS+ uczą się licznych 
technik artystycznych oraz malarstwa 
pod fachowym  okiem zdolnych in-
struktorek: Marleny Bławuciak  i Da-
nuty Rozbickiej. Są to techniki jak De-
cupage technika zdobnicza polegająca 
na  przyklejaniu  na odpowiednio spre-

parowanych powierzchnię na przykład 
drewno, szkło, wazon wycięte  wzory 
papieru lub z zdobne serwetki  papie-
rowej.  Technika Sting Art. Przepięk-
ne  dekoracje ścienne, które sam wyko-
nuje nasz uczestnik Józef Szyrmo. 
Polega ona  na wyszywaniu, wyplata-
niu różnych obrazów z kolorowej 
włóczki, nici, muliny na papierze, ram-
kach lub na desce. Kontury wyplata-
nych wzorów najpierw nanosi się rysu-
jąc konkretny wzór, a następnie wbija 
się w kontur gwoździe, które staną się 
stelażem dzieła. Oprócz tych technik 
artystycznych uczymy naszych senio-
rów malarstwa wywodzącego się od 
czasów antycznych do współcze-
snych  malowanie farbami olejnymi lub 
akrylowymi. Piękne obrazy, które moż-
na było podziwiać na wystawie  były 

malowane przez nasza uczestniczkę 
Getrudę Stawniak, jak sama mówi - 
Rzucono mnie na głęboką wodę z malo-
waniem  nie miałam styczności. Nasza 
uczestniczka odkryła w sobie talent  i 
chęć malowania, a co najważniej-
sze choć przez chwile  zapomina o 
swoich dolegliwościach, a  to co nama-
luje daje  jej satysfakcję i radość. 

Seniorzy mają swoją grupę teatral-
ną, która wystąpiła na przeglądzie. 
Czyli potrafią być aktywni i właśnie o to 
w Dziennym Domu Seniora +, o to wła-
śnie chodzi. Mnie osobiście zaimpono-
wała rola wędkarza, która wprawdzie 
nie miała tekstu mówionego ale Stasiu 
zagrał ją bardzo sugestywnie. Wielu 
doskonałych aktorów scen polskich 
czasami zaczynało od niemej roli hala-
bardnika…                                             (LM) 
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Prezentacja prac 27 listopada w Bibliotece Publicznej w Mię-
dzyrzeczu odbył się wernisaż wystawy prac wy-
konanych przez uczestników ostatniej Olimpia-
dy Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego. Orga-
nizatorem prezentacji było Polskie Towarzy-
stwo Walki z Kalectwem, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej i Dom Pomocy Społecznej w Międzyrze-
czu. 

Wszystkich obecnych serdecznie przywitała 
Beata Romanowska – kierownik WTZ, która w 
kilkunastu zdaniach omówiła prezentowane 
prace, następnie Anna Kwiecińska - dyrektor 
DPS oficjalnie otwarła wystawę. W bardzo cieka-
wej aranżacji wyeksponowano najwyżej ocenio-
ne. Na planszy z kolorowymi zdjęciami pokaza-
no nagrodzone prace, które były wykonane z 
użyciem owoców i warzyw. 

Wiele ciepłych słów padło ze strony Eweliny 
Izydorczyk-Lewy – dyrektora Międzyrzeckiego 
Ośrodka Kultury i Krystyny Pawłowskiej – kie-
rownika Biblioteki Publicznej. Kilku autorów 
prac otrzymało symboliczne upominki. Zainte-
resowanie wystawą było również ze strony mię-
dzyrzeckiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, którego uczniowie przybyli 
wraz z opiekunami. Oczywiście nie zabrakło 
terapeutów-instruktorów z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 

Napoje, słodkości, prezentacja multimedial-
na i przede wszystkim rozmowy w różnych kon-
figuracjach zwieńczyły wernisaż wystawy. Czy-
telnicy odwiedzający bibliotekę bardzo często 
zatrzymują się przy wystawionych pracach, po-
dziwiając kunszt wykonania. Taka forma promo-
cji, dzięki przychylności MOK i BP jest trafna, co 
wielu mieszkańców potwierdza.                         LM 

Przy ul. Konstytucji 
3 Maja powstaje 

nowy parking 

Parking powstaje koło pawilonu 

ogrodniczego. Jak podkreśla burmistrz 

Remigiusz Lorenz, to kolejna inwesty-

cja, realizowana przez gminę z myślą o 

kierowcach. 

 

– W bieżącym roku wybudowaliśmy 
drogi w Kaławie i Wyszanowie oraz do-
łożyliśmy prawie pół miliona złotych do 
remontu ulicy Chopina w Międzyrzeczu. 
Lada dzień powinniśmy poznać wyniki 
przetargu na budowę czterech ulic księ-
dza infułata Henryka Guzowskiego, 
Żołnierskiej, Alfa Kowalskiego i Sybira-
ków – wylicza burmistrz Remigiusz 

Lorenz. 
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KONCERT MISTRZ I UCZEŃ 

Koncert odbył się 27 listopa-
da 2019 r. w Auli Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzeczu i śmiało można 
powiedzieć, że był wydarze-
niem sezonu. Niezwykle dostoj-
nie i godnie zaprezentowali się 
nauczyciele – muzycy i ich ucz-
niowie. Motto koncertu: 
„Dwóch zawsze ich jest. Nie 
mniej, nie więcej. Mistrz i 
uczeń”. Spełnione zostało na sto 
procent! 

Sama idea takiej formy 
koncertowania powstała w 
naszej szkole muzycznej  kilka 
lat temu. Miała różne formy 
prezentacji muzycznej. Tego-
roczna edycja –zdaniem wielu 
nauczycieli muzyków, uczniów 
i słuchaczy była po prostu wy-
jątkowa. Po co jeździć do filhar-
monii na koncerty, jak można w 
naszej szkole posłuchać muzyki 
na wysokim poziomie – te sło-
wa wypowiedziała dyrektor 

szkoły Małgorzata Telega-  
-Nowakowska. Prezentacje 
muzyczne przeplatane były 
filmami o tej samej idei kon-
certowej. Całość z wdziękiem 
prowadziły: Katarzyna Win-
kiewicz i Agnieszka Wenda 
zapowiadając poszczególne 
punkty programu:. 

Koncert rozpoczął się 
utworem pt. „Elegia na dwa 
fortepiany” op. 63 nr. 1  A. 
Simona. Wykonawcami byli 

(uczennica) Patrycja Oleksak i 
Tadeusz Nowak nauczyciel 
klasy fortepianu. 

„Sonata wiolonczelowa” 
op. 19 cz. I  S. Rachmaninova.  
Wykonawcami były nauczy-
cielki: Katarzyna Winkiewicz 
– wiolonczela i Ekaterina Ma-
tokh– fortepian. Moje autor-
skie „Wrześniowe tango” na 
dwie gitary zagrałem z Kamilą 
Głębocką. 

Muzyka węgierskiego kom-
pozytora B. Bartoka – „Duet 
skrzypcowy” nr 28 wykonały: 
Kinga Fryza (uczennica) i jej 
nauczycielka klasy skrzypiec 
Agnieszka Wenda.  

C. Frank – Sonata na skrzyp-
ce i fortepian nr 1 A-dur cz. I 
wykonały A. Wenda i Ekateri-
na Matokh. 

G. Ph. Telemann co prawda 
nie tworzył muzyki na sakso-
fon, ale transkrypcja Kanonu, a 
także  Arii – G. F. Haendela w 
wykonaniu ucznia Ragunatha 
Babu Sharath Pranaya i jego 
nauczyciela klasy saksofonu 
Czesława Nowakowskiego 
bardzo się podobały. 

„Romans” – H. Wieniawskie-
go zagrało dwoje nauczycieli: 
Marta Walczak –  skrzypce i  
T. Nowak – fortepian.   

Na zakończenie była praw-
dziwa wisienka na torcie.  
J. Pachelbel komponując „Ka-
non” D-dur nie przypuszczał, 
że będzie on wykonany na  
6 różnorodnych  instrumen-
tów muzycznych. Dwoje skrzy-
piec,: A. Wenda, M. Walczak, 
klarnet: C. Nowakowski, wio-
lonczela: K. Winkiewicz, gita-
ra: Z. Musiał i fortepian: Tade-
usz Nowak. 

 
Nie często pojawiają się 

razem  na scenie, tym bardziej 
godne były posłuchania. Wszy-
scy grający nauczyciele wypeł-
nili ten punkt programu bar-
dzo profesjonalnie. Oklaskom 
nie było końca. Obecność 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych i przedstawiciela ZNP 
na pewno podniosła rangę 
tego koncertu, Wszyscy wyko-
nawcy dostali pamiątki ufun-
dowane przez Urząd Miasta i 
Gminy w Międzyrzeczu. Oby 
takich koncertów było więcej – 
powiedziała Sylwia Najderek 
z Wydziału Promocji Między-
rzeckiego Ratusza. 

 
Z muzycznym pozdrowie-

niem  
ZDZISŁAW MUSIAŁ 
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Lubuscy  

numizmatycy  

w Słowacji (4) 
Spotkanie z zabytkowych murach restauracji ze słowackimi numizmatyka-

mi miało kilka sympatycznych epizodów. Michal Doša, prezes Bańsko-
Bystrzyńskiego oddziału Stowarzyszenia Numizmatyków Słowackich, otrzy-
mał do międzyrzeczan albumy o naszym mieście i upominki, podobne dostał 
od dra Wiesława Chłopka z Żagania. A prezes naszego stowarzyszenia Adam 
Wojtkowiak z Zielonej Góry wręczył mu pamiątkowy medal z ostatniego 
naszego zjazdu. Słowak był zaskoczony. W zamian każdy z nas otrzymał od-
znakę związkową słowackich numizmatyków. 

Piwo i jakiś okazjonalny alkohol rozwiązało języki. Rozmowy dotyczyły 
monet i medali i organizacji wystaw. Kilku z nas spróbowało gulaszu z kne-
delkami. Ostry jak diabli. Potem z Łukaszem, zrobiliśmy fotkę z flagą Mię-
dzyrzecza na tle zabytków. Drobne zakupy i odjazd do bazy w Beskidach. 
Tam obiadokolacja z wyborną zupą grzybową na świeżych grzybach. Aż za-
zdrość brała widząc świeże, dorodne prawdziwki, które czekały na obranie i 
suszenie. Rano wspólne zdjęcie i odjazd do domu. Za rok zapewne znowu 
gdzieś pojedziemy. 

Wyjazd studyjny był doskonała okazją do poznania wspaniałych zbiorów mo-
net, medali oraz banknotów zebranych w kremnickim muzeum jak i mennicy – 
mówi Adam Wojtowiak, prezes lubuskich numizmatyków. – Przygotowanie 
do wyjazdu trwało trochę czasu. Terminy i uzgodnienia są typową logistyką. Po-
znanie najstarszej mennicy Europie było bez wątpienia przeżyciem. Wprawdzie 
wielu władców w średniowieczu biło własne monety ale na skalę przemysłową wg 
oficjalnych danych robiono właśnie w Kremnicy, i co ciekawe i chyba najważniej-
sze, przetrwała ona do czasów dzisiejszych. Oczywiście niegdyś była ona zapewne 
czymś w rodzaju manufaktury, jednak postęp techniczny pozwolił jej na silne umo-
cowanie się na rynku menniczym w świecie, o czym świadczą prezentowane tutaj 
wyroby. Niejako przy okazji mogliśmy podziwiać miejscowe zabytki, poznać sło-
wackich kolegów i we własnym gronie wymienić sporo informacji. Kolekcjoner, 
pomimo różnych dostępnych współczesnych technik komunikacji zawsze woli osobi-
ście coś poznać, porównać i ewentualnie zakupić. W mniejszym gronie zapewne 
omówimy ten wyjazd i przedstawimy propozycję kolejnego wyjazdu., a to zawsze 
wiąże się z kosztami, odległością i paru dniami poza domem.  

Prywatnie poprzez zakupy wzbogaciłem swoją kolekcję reprintami monet, 
które u nas są nie do nabycia lub po znacznie wyższej cenie oraz okoliczno-
ściowymi medalami, które są ciekawymi pamiątkami i zapewne niebawem 
będą miały swoją  wartość, bo wspomnieniową już mają.  

Zainteresowanych odsyłam na strony internetowe, tak wspaniałego Agro-
turystycznego Gospodarstwa „U Teresy” w Sopotnicy Wielkiej, gdzie byłą 
nasza baza, jak i samej miejscowości oraz wielu stron dotyczących Kremnicy, 
tamtejszej mennicy i muzeum.  

 
LECH MALINOWSKI  

fot. Autor i Wiesław Chłopek 
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Byłem w Indiach (1) 

Hyberabad, Indie,  

12 października 2019,  

sobota. 

 
Moje skojarzenia z Indiami 

to Bollywood, wąsy, trzysta 
milionów różnych bożków, 
joga, święte krowy, luźne po-
dejście do higieny, ubikacje na 
wolnym powietrzu, trupy w 
rzece, kasty, brawurowi kie-
rowcy i może na tym zakoń-
czę. A z czym kojarzy mi się 
plemię Koya? Z niczym, a szko-
da bo tam właśnie jedziemy. 
Kilka ciekawostek o tej spo-
łeczności: 

1. Mają tylko jedną drogę o 
długości 160 km. Każda inna 
droga jest dostępna wozem 
albo na piechotę. 

 
2. Jest centrum endemicz-

nego rodzaju malarii. 

3. Nie mają własnej litera-
tury poza dwiema księgami 
Biblii przetłumaczonej jeszcze 
w dziewiętnastym wieku. 

 
4. Nie wierzą ani w piekło, 

ani w niebo, ani w reinkarnacje. 
Jestem ogromnie ciekaw ile z 
tego zostanie potwierdzone. 

 
Hyberabad, Indie,  

13 października 2019,  

niedziela. 

 
Pierwszy poranek kiedy nie 

muszę się spieszyć. Pyszne 
vege śniadanie rozpoczyna 
słoneczny dzień. Mocna, bar-
dzo, bardzo słodka kawa po-
budza do myślenia. Przed na-
mi wielogodzinna podróż do 
środka Indii. Do miejsca, gdzie 
niewielu się zapuszcza. Gospo-
darz przyjeżdża przed czasem, 

co jest niezwykle miłą niespo-
dzianką. 

 
Kilka opisów prześladowań 

chrześcijan w regionie, do 
którego zmierzamy, daje nam 
obraz zmagań jakich doświad-
czają. Szarpią się z rządem, 
urzędnikami, a przede wszyst-
kim ze zwykłymi ludźmi, sąsia-
dami. Sam pastor był wielo-
krotnie aresztowany za szerze-
nie Ewangelii. Pobicia Chrze-
ścijan są na porządku dzien-
nym. Wydawać by się mogło, 
że to Islamu powinniśmy się 
obawiać, a nie Hindusów. A tu 
taka niespodzianka... 

 
Pastor wcześniej nazywał 

się imieniem jakiegoś ludzkie-
go boga, zanim zmienił na Jan 
Marek. Będąc wyznawcą Chry-
stusa nie mógł pozwolić sobie, 

aby nazywano go imieniem 
jakiegoś bożka. 

 
Okazuje się, że Ewangelia 

na ten teren dotarła w 2009 r., 
a my będziemy nie tylko 
pierwszymi białymi misjona-
rzami, ale również pierwszymi 
zagranicznymi posłańcami. 
Czuje się jakbym znalazł się w 
środku opowiadania o dzie-
więtnastowiecznych misjona-
rzach. Nie mają nawet ani jed-
nej księgi, żadnego listu, nic 
przetłumaczonego na ich dia-
lekt. Służba "Word of Life" 
wsparła finansowo wydanie 
pierwszych w historii śpiewni-
ków w ich języku. To była ich 
pierwsza książka. Innymi sło-
wy, nigdy nic do tej pory nie 
było wydrukowane w ich języ-
ku. Myślałem, że takich miejsc 
już nie ma! 

W jednej z poprzednich 
relacji pisałem o "nieustraszo-
nych" kierowcach w Pakista-
nie, uznając ich za najbardziej 
szalonych na świecie. Dodajcie 
do tego jeszcze szczyptę ka-
skaderstwa, posólcie chojrac-
twem, przyprawcie ryzykanc-
twem i dorzućcie deszczu. Tak 
się jeździ w Indiach. Nie ma co 
się patrzeć przed siebie. Lepiej 
oglądać widoczki. 

 
Jest 18:30. Ciemno. Dojeż-

dżamy do Bhadrachalam, 
miejsca docelowego misji w 
Indiach. Hotel dwugwiazdko-
wy standardu indyjskiego to 
nasz jakieś mniej więcej 
0,0033 gwiazdki. Z łazienki 
rozpościera się świdrujący 
zapach kulek pisuarowych. 
Tylko gdzie jest pisuar? Nie 
ma. Kulki zaś leżą w umywal-
ce (sic!). Siedząc na kibelku 
próbuję rozgryźć procedurę 
brania prysznica. Co pierwsze 
zrobić? Gdzie stanąć? W któ-
rym miejscu powiesić ręcznik? 
Przecież cała ubikacje stanie 
się kabiną prysznicową! 

 
Po godzinie dziewiątej 

wieczorem pojechaliśmy do 
pierwszego podczas tej części 
misji, kościoła. Mały, wiejski 
budynek wśród pól. Prawie na 
końcu świata. Podłoga wyście-
łana workami po nawozach. 
Duch Święty nie pozwolił na 
siebie czekać. Przechadzał się 
mocno dotykając zgromadzo-
nych. Chwała Panu za pragną-
cych Jego obecności. Skromny 
posiłek z chlebo-placka z 
ziemniakami w sosie kończy 
dzień…  

 

SEBASTIAN HERZOG 
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Konferencja dotycząca rynku pracy 
22 listopada w sali konfe-

rencyjnej starostwa w Między-
rzeczu, Powiatowy Urząd Pracy 
zorganizował konferencję pt. 
Rynek pracy w powiecie mię-
dzyrzeckim – wyzwania i per-
spektywy. Otworzyła ją Ag-
nieszka Olender – Starosta 
Międzyrzecki, a rozpoczęła 
Beata Gołębiewska – dyrek-
tor PUP. 

Kolejnymi referentami byli: 
Łukasz Hudziak – wicedyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy (Rola Publicznych Służb 
Zatrudnienia na lokalnych ryn-
kach pracy), Henryk Maciej 
Woźniak – Prezes Zarządu 
Lubuskiej Organizacji Praco-
dawców (Wyzwania rynku pra-
cy), Włodzimierz Idzior – Wi-
ceprezes Izby Rzemiosła i 
Przedsiębiorców w Gorzowie 
Wlkp., Przewodniczący Powia-
towej Rady Rynku Pracy (Rynek 
pracy w obliczu zmian), Maciej 
Witkowski i Alicja Krajnik 
(Zmiany w podatku VAT od to-
warów i usług), Zdzisław Klim - 
Państwowa Inspekcja Pracy 
(Stan ochrony pracy w woje-
wództwie lubuskim), Aneta 

Król – kierownik Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej, Powia-
towy Urząd Pracy (Usługi i in-
strumenty rynku jako wsparcie 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Międzyrzeczu dla lokalnych 
pracodawców),  Jacek Star-
szuk i Joanna Wisse – funk-
cjonariusze Straży Granicznej 
(Legalność pobytu i praca w 
Polsce), Daniel Sobolewski – 
Przedstawiciel Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europej-
skich (Fundusze Europejskie dla 
przedsiębiorców), Łukasz Ro-
bak – lokalny przedsiębiorca 
(Rynek pracy a pracownik w 
lokalnej rzeczywistości w kon-
tekście zatrudnienia pracowni-
ka), Roman Strzelczyk – lokal-
ny przedsiębiorca (Czyste po-
wietrze a nowoczesne budow-
nictwo. Energia odnawialna w 
kontekście szkolnictwa i rynku 
pracy). 

Bardzo napięty program 
konferencji ograniczył czaso-
wo dyskusję, która zwyczajo-
wo podsumowuje każdą kon-
ferencję, choć w kuluarach 
podczas przerw prowadzono 
ożywione dyskusje. Najbar-
dziej trafne i dobrze przygoto-

wane wystąpienia należały do 
lokalnych przedsiębiorców 
oraz prezesa PUBR - H. M. Woź-
niaka, wszak oni są bezpośred-
nimi pracodawcami i borykają 
się na co dzień z wieloma pro-
blemami. Przedstawicie insty-
tucji są biegli w gąszczu prze-
pisów i ze zrozumieniem je 
objaśniali. Niestety przepisy 
nie zawsze są spójne lub nie 
nadążają za tzw. prozą życia, 
bo niestety takich mamy parla-
mentarzystów, którzy to 
uchwalają. 

Zapewne za rok, a może 
wcześniej, międzyrzecki PUP 
zbliżoną tematycznie konfe-
rencję przeprowadzi. Dobrym 
posunięciem byłoby wydanie 
drukiem (własnym sumptem) 
treści referatów, które bez 
wątpienia wnoszą wiele infor-
macji i udostępnienia tego 
pracodawcom i bibliotekom. 
W powiecie międzyrzeckim z 
reguły, jakże dla mnie nie zro-
zumiałej, wielu organizatorów 
konferencji tego nie robi, za-
słaniając się kosztami. Ślad 
jednak powinien zostać. 

L. MALINOWSKI,  
fot. M. Kubik 
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Nasza atrakcja będzie jeszcze bardziej atrakcyjna  

Prawie 4,2 mln. zł koszto-
wać będzie rozbudowa pawi-
lonu wystawienniczego w 
Muzeum Fortyfikacji i Nietope-
rzy w Pniewie. Kolejnym eta-
pem będzie uruchomienie w 
podziemiach kolejki wąskoto-
rowej. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz zaznacza, że realizacja 
tych inwestycji jest możliwa 
dzięki unijnej dotacji z progra-
mu Interreg Va w wysokości 
ponad 3 mln. 200 tys. zł. 

To już pewne. Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy docze-
ka się nowej siedziby. Budowa 
pawilonu wystawienniczego, 
pomieszczeń socjalnych i ad-
ministracyjnych kosztować 
będzie prawie 4 mln. 200 tys. 
zł. W międzyrzeckim ratuszu 
dyrektor muzeum Leszek Li-
siecki oraz właścicielka firmy 
Elbest Eliza Borek podpisali 
umowę na rozbudowę pla-
cówki. Zaraz po złożeniu auto-

grafów pod tym dokumentem, 
gratulacje złożył im burmistrz 
Remigiusz Lorenz. 

– Już w poprzedniej kadencji 
zleciłem dyrektorowi, żeby szu-
kał pieniędzy na te inwestycje. 
Ich realizacja przyczyni się do 
podniesienia atrakcyjności na-
szych bunkrów i powinna się 
przełożyć na zwiększenie liczby 
turystów odwiedzających bun-
kry i naszą gminę – zaznacza 
Remigiusz Lorenz. 

Burmistrz podkreśla, że 
inwestycja zostanie zrealizo-
wana w ramach polsko-  
-niemieckiego projektu „Na 
Szlaku Wspólnej Historii”. Part-
nerem Muzeum Fortyfikacji i 
Nietoperzy w Pniewie jest w 
nim muzeum w Seelow w 
Niemczech. – Otrzymaliśmy na 
ten etap ponad 2 mln. 500 tys. 
zł. Milion dołoży gmina ze 
swojego budżetu, a ponad 600 
tysięcy złotych muzeum – wy-
licza burmistrz. 

Kolejnym etapem inwesty-
cji ma być zamontowanie w 
podziemiach kolejki wąskoto-
rowej, która ma być dodatko-
wą atrakcją dla turystów. Koszt 
tego etapu oszacowano na 1 
mln. 600 tys. zł, przy czym unij-
na dotacja wynosi 700 tys. zł. – 
Podobne kolejki kursowały w 
podziemiach podczas drugiej 
wojny światowej. Dlatego 
Niemcy wybudowali dla nich 
kilkanaście dworców – zazna-
cza L. Lisiecki. Oba etapy inwe-
stycji potrwają łącznie trzy 
lata. 

Bunkry MRU to system for-
tyfikacji, wybudowanych przez 
Niemców w latach 30 minio-
nego wieku. Miały zabezpie-
czać wschodnie granice III 
Rzeczy przed atakiem ze stro-
ny Polski. Ich główny odcinek 

wytyczono między Staropo-
lem i Kęszycą. Niemcy wybu-
dowali tam ponad 20 potęż-
nych schronów bojowych, 
które połączyli labiryntem 
podziemnych korytarzy o łącz-
nej długości około 32 km. Je-
dyna całoroczna podziemna 
trasa turystyczna w MRU znaj-
duje się właśnie w Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy. W 
ub.r. zwiedziła ją prawie 50 tys. 
osób. 

Przypominamy, że przed 
kilkoma miesiącami gmina 
przejęła pięć działek, na któ-
rych znajdują się bunkry Grupy 
Warownej Yorck, o czym infor-
mowaliśmy już na łamach 
„Przekroju”.  jak podkreśla R. 
Lorenz, dzięki temu w podzie-
miach tzw. Pętli Nietoperskiej 
utworzona zostanie sezonowa 
trasa turystyczna.  

– Nasze bunkry są unikatem 
w skali całej Europy. Muzeum i 
bunkry Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego są największa 
atrakcją turystyczną gminy. Ich 
ranga daleko wybiega poza 
nasz powiat. Są marką dosko-
nale znaną i rozpoznawalną nie 
tylko w regionie, ale w całym 
kraju i poza jego granicami. 
Musimy w pełni wykorzystać ich 
ogromny potencjał turystyczny 
– podkreśla Remigiusz Lorenz. 

Dzień Informacyjny 
Powiatowy Urząd Pracy w 

Międzyrzeczu w ramach Świa-
towego Tygodnia Przedsię-
biorczości zorganizował 19 
listopada 2019 r. DZIEŃ IN-
FORMACYJNY dla osób bezro-
botnych, uczniów lokalnych 
szkół oraz mieszkańców po-
wiatu międzyrzeckiego zainte-
resowanych otwarciem dzia-
łalności gospodarczej. 

W tym dniu w siedzibie 
Urzędu Pracy dyżurowali spe-
cjaliści z Urzędu Miejskiego, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, Urzędu Skarbowego, 
Funduszy Europejskich i Po-
wiatowego Urzędu Pracy w 
Międzyrzeczu. 

 
Pracownicy wszystkich 

instytucji wykazali się meryto-

ryczną wiedzą, zaangażowa-
niem, otwartością i chęcią 
udzielenia pomocy. Punkt 
informacyjny odwiedzili prze-
de wszystkim uczniowie lo-
kalnych szkół, którzy zadawa-
li wiele pytań dyżurującym 
specjalistom. 

 
Za międzyrzecki PUP za-

prosi zapewne ponownie, 
szczególnie osoby bezrobot-
ne, które zamierzają otworzyć 
własną firmę. Rzadkością jest, 
że w jednym miejscu możemy 

spotkać przedsta-
wicieli wszystkich 
instytucji posiada-
jących wiedzę z 
zakresu działalno-
ści gospodarczej. 
Znaczna liczba 
zainteresowanych 
tą formą przekazu 
informacji świad-
czy o dobrym 
pomyśle organi-
zatora, tym bar-
dziej, że zaanga-
żowano do tego 
wielu specjalistów 
z kilku firm. 

 
PUP.  

fot. Michał  
Kubik  

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Trwa remont mostu na Paklicy  

Wylano już betonowe przy-
czółki. Budowa mostu na Pakli-
cy przez budynkiem bramnym 
i wejściem na zamek wkroczy-
ła w kolejną fazę. Budowlańcy 
wzmocnili i wylali betonowe 
przyczółki, niebawem do akcji 
wkroczą wojskowi saperzy.  

Drewniany most znajdował 
się w fatalnym stanie technicz-
nym, o czym informowaliśmy 
już na łanach „Przekroju”. Po-
czątkowo nie było wiadomo, 
kto ma go rozebrać i wybudo-
wać nowy. Dlatego wojskowi 
saperzy mogli przystąpić do 
prac budowalnych dopiero po 
ustaleniu przez sąd, że za wy-
budowanie nowej kładki od-
powiadają współwłaściciele, 
czyli władze miasta i Muzeum 

Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa 
Kowalskiego.  

 
W pierwszym etapie stary 

mostek został rozebrany, a w 
drugim pracownicy miejscowej 
firmy budowalnej wzmocnili i 
wylali na brzegach betonowe 
przyczółki. W przyszłym tygo-
dniu na przyczółkach zamonto-
wane zostaną metalowe przę-
sła, a potem wojskowi saperzy 
zamontują na nich drewniane 
poszycie i balustrady.  

– Nowy most będzie bardziej 
solidny od poprzedniego – in-
formuje burmistrz Remigiusz 
Lorenz. – Gmina jest koordyna-
torem inwestycji oraz pokryje 
połowę jej kosztów. Pozostałą 
część sfinansuje Muzeum Ziemi 

Międzyrzeckiej im. Alfa Kowal-
skiego.  

W związku z budową mo-
stu, przejście na zamek i do 
muzeum zostało zamknięte. 
Mieszkańcy i turyści będą mogli 
dostać się do placówki od stro-
ny ul. Zamoyskiego i tzw. białe-
go mostu na Obrze łączącego 
os. Kasztelańskie  z Winnicą. 
Chcąc dostać się z prawobrzeż-
nej do lewobrzeżnej część  
i miasta (i na odwrót), piesi i 
rowerzyści mogą korzystać  
z tzw. białego mostku oraz z 
drewnianej kładki między Win-
nicą i bulwarem Jana Pawła II. 

Wartość kosztorysowa in-
westycji wynosi 177 tys. zł. – W 
związku z zaangażowaniem 
wojska liczymy na to, że zapła-
cimy jednak mniej – zaznacza 
burmistrz.  

 
Most wybudują żołnierze  

5. Kresowego Batalionu Sape-
rów z Krosna Odrzańskiego, 
który jest jednym z bojowych 
ogniw międzyrzeckiej bryga-
dy. Przypominamy, że w ostat-
nich latach wojskowi saperzy 
na zlecenie gminy wybudowa-
li na Obrze aż trzy drewniane 
mosty: na wysokości stadionu 
miejskiego, między Winnicą i 
Bulwarem Jana Pawła II oraz 
we wsi Św. Wojciech. 

Koniec z błotem  
i kałużami  

Kolejne ulice doczekają się  
równej jak stół nawierzchni. 
Sześć firm wystartowało w 
ogłoszonym przez władze 
gminy przetargu na budowę 
czterech ulic na os. Nad Obrą. 
– Wyniki poznamy przed Świę-
tami Bożego Narodzenia, a 
umowę z wykonawcą chcemy 
podpisać jeszcze w tym roku – 
zapowiada burmistrz. 

Przetarg dotyczył utwar-
dzenia czterech ulic – ks. infu-
łata Henryka Guzowskiego, 
Żołnierskiej, Alfa Kowalskiego i 
Sybiraków – na os. Nad Obrą 
przed Obrzycami. Jego zwy-
cięzca wybuduje na osiedlu 
chodniki, oświetlenie i kanali-
zację deszczową.  Do ratusza 
wpłynęło sześć ofert. – Teraz je 
analizujemy. Wszystkie oferty są 
zgodne z warunkami przetargu 
– zaznacza burmistrz Remi-
giusz Lorenz. 

Budowa dróg na osiedlu 
przed Obrzycami będzie moż-
liwa dzięki rekordowej dotacji, 
którą władze miasta wywal-
czyły z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Przypominamy, że 
gmina otrzymała aż 2 mln. 773 
tys. zł na ich utwardzenie.  
Gmina wybudowała już na 
osiedlu kanalizację i wodocią-
gi. Mieszkańcy narzekali jed-
nak na fatalny stan grunto-
wych dróg. Po ulewach zamie-
niały się w bajora, w których 
grzęzły samochody. Latem nie 
było tam wcale lepiej. Podczas 
upałów spod przejeżdżających 
samochodów unosiły się  tu-
many kurzu. Te problemy 
skończą się najpóźniej do 31 
sierpnia przyszłego roku.   

– Dzięki rządowej dotacji 
wybudujemy tam drogi o łącz-

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

Miasto przejęło dwie działki  
i chce je zagospodarować 

Gmina przejęła dwie 
działki koło rodzinnego 
ogródka Piastowski przy ul 
Reymonta. Burmistrz Remi-
giusz Lorenz zapowiada, że 
władze miejskie uporządku-
ją teren na potrzebny dział-
kowców. 

Przejęte przez gminę 
działki mają ponad 1,3 tys. 
m2 powierzchni.  Sąsiadują z 
Rodzinnym Ogrodem Dział-
kowym Piastowski. Ich po-
przednim właścicielem był 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa – dawna Agencji 
Nieruchomości Rolnych.  

– Od kilku dni są już wła-
snością gminy. Dostaliśmy je 
za darmo – zaznacza Dorota 
Nowak z Wydziału Gospo-
darki Mieniem w między-
rzeckim ratuszu.  

Burmistrz Remigiusz Lo-
renz zaznacza, że procedury 
związane z przejęciem nieru-
chomości trwały kilka lat.  
– Będziemy szukać pieniędzy 
na ich zagospodarowanie  na 
potrzeby działkowców.  

– Do tej pory nic nie mo-
gliśmy tam zrobić, bo nie 
byliśmy właścicielami grun-
tów – dodaje R. Lorenz. 

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 
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Magia świąt  

na Jarmarku 

Mikołajkowym 

w Międzyrzeczu  
Występy artystyczne, orszak Świętego Mikołaja, koncert Magdy 

Steczkowskiej oraz stoiska z ozdobami i potrawami świątecznymi 
wprowadziły mieszkańców w radosny nastrój zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.  

Tegoroczny Jarmark Mikołajkowy był rekordowy pod względów 
liczby wystawców i rozmaitych atrakcji, ale przede wszystkim fre-
kwencji. Oprócz międzyrzeczan bawili się na nim także mieszkańcy 
ościennych miejscowości i powiatów. Artystycznym przebojem oka-
zał się koncert Magdy Steczkowskiej, która oczarowała publiczność 
kolędami w bardzo refleksyjnym i jednocześnie energetycznym wy-
konaniu.  

– Mam nadzieję, że będziecie pamiętać te wspólnie spędzone chwile 
przy wigilijnym stole. Serdecznie wam za to dziękuję i życzę Wam 
Wszystkiego Najlepszego na Święta i na Nowy Rok – mówiła po kon-
cercie. 

Uczestnicy mogli kupić świąteczne ozdoby i skosztować wigilij-
nych potraw na blisko 70 stoiskach. Furorę robiły ciasta i stroiki, 
przygotowane przez harcerzy oraz uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli z międzyrzeckich szkół. Maluchy oblegały śnieżną zjeżdżalnię, 
wszyscy oklaskiwali artystyczne popisy przedszkolaków, dzieci i mło-
dzieży.  

Ostatnim akordem rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Międzyrzeckie Boże Narodzenie”. Jego laureaci otrzymali sześć 
choinek, a wszyscy uczestnicy gadżety promocyjne gminy, ufundo-
wane przez burmistrza Remigiusza Lorenza.  

– Dziękuję mieszkańcom i wystawcom za udział oraz wszystkim oso-
bom i instytucjom, które pomogły nam w organizacji imprezy. Pracujemy 
już nad scenariuszem przyszłorocznego jarmarku. Już dziś zapraszam 
mieszkańców oraz życzę im radosnych Świąt Bożego Narodzenia i 
szczęśliwego Nowego Roku – mówił burmistrz Remigiusz Lo-
renz. 

nej długości ponad kilometra. Zostaną utwardzone tłucz-
niem i następnie wyłożone kostką. Powstaną tam również 
chodniki, oświetlenie i kanalizacja deszczowa – wylicza bur-
mistrz. 

Burmistrz podkreśla, że gmina wydaje ogromne kwoty 
na remonty dróg w mieście i pobliskich wioskach. W br. 
wyremontowała m.in. drogi w Wyszanowie i w Kaławie 
oraz dołożyła prawie pół miliona złotych do modernizacji 
ul. Chopina, której właścicielem jest Zarząd Dróg Powiato-
wych. Przymierza się do kolejnych inwestycji. Np. w przy-
szłym roku opracuje dokumentację na remont ul. Norwi-
da.  

 
– Wszystkich dróg od razu nie wyremontujemy i nie wy-

budujemy. Niemniej te inwestycje są dla nas bardzo ważne i 
będziemy je sukcesywnie realizować. Dlatego prosimy miesz-
kańców o cierpliwość i wyrozumiałość – mówi R. Lorenz.  

(Ciąg dalszy ze strony 15) 


