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„Biegu po Słońce” nie będzie… 
Wieloletni, tytułowy bieg 

przeszedł do historii. Dlacze-
go? Na to pytanie odpowie-
dział Grzegorz Rydzanicz, 
dyrektor MOSiW. 

– Na bazie wspólnych do-
świadczeń naszych jak i Klubu 
Biegacza „Piast”, również zna-
nych z udziału w naszych bie-
gach zawodników, doszliśmy do 
wniosku, że zbyt duża liczba 
biegów realizowana w tym sa-
mym czasie obniżenia frekwen-
cję. Jest wiele liczących się, jak i 
mniej znanych okazjonalnych 
biegów w województwie, które 

powodują zrozumiały wybór 
wśród biegaczy. Wspomniany 
Bieg po Słońce poprzedzał Bieg 
Konstytucji w Międzyrzeczu. 
Uznaliśmy to za duże obciąże-
nie dla zawodników. Bieg Kon-
stytucji od początku realizowa-
ny przez KB Piast przy naszym 
partnerstwie uznaliśmy za prio-
rytetowy i prestiżowy, bowiem 
ma akcent patriotyczny. Na 
pewno żal tracić coś, co wpisało 
się w historię międzyrzeckiego 
sportu, jednak od tego roku na 
nasze barki bierzemy Bieg Nie-
podległości, który powinien 

mieć godniejszą oprawę w sze-
rokim znaczeniu patriotycznym, 
a nie tylko sportowym. Zaraz po 
biegach ulicznych, Konstytucji i 
Niepodległości, odbędą się na 

stadionie zawody lekkoatletycz-
ne dla dzieci i młodzieży, które 
zorganizuje MOSiW razem z KB 
Piast. Pozostałe nasze biegi, 
Maraton Sztafet na OW Głębo-

kie i Międzyrzecka Dziesiątka 
podczas majowych dni naszego 
miasta mają odbyć się zgodnie 
z wieloletnią tradycją, przy 
czym na chwilę obecną nie je-
steśmy jeszcze pewni, czy zawo-
dy te zostaną przeprowadzone 
ze względu na pandemię koro-
nawirusa. 

 
Dobrze się stało, że wspa-

niały obiekt stadionowy jest 
i będzie nadal wykorzysty-
wany, ale jak wygląda do-
tychczasowe wykorzystanie 
wspaniałego basenu? 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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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 

Sondaże wskazują na wielką 
przewagę urzędującego PADa. 
Wobec braku kampanii wybor-
czej konkurencji, co wynikło z 
ogłoszonej pandemii wirusa, 
nie jest to dziwne, wręcz kłamli-
we. Jakieś wizyty w Orlenie, 
szpitalach, ustawki z  aktywista-
mi PiS, co internet wyłapuje i 
obśmiewa. Miała, wg zapowie-
dzi PADa, epidemia się zmniej-
szać i była zachęta wzajemnie 
sprzeczna – Siedźmy w domu i 
idźmy do urn. Bezczelna wrzut-

ka przez Pleciugę (tak w sieci 
określa się marszałek Witek) do-
tycząca zmiany w głosowaniu 
dolała oliwy do ognia, bowiem 
ustawa miała dotyczyć walki z 
pandemią. Senat rozsądnie pod-
szedł do sprawy, Sejm ponownie 
rzecz olał. Oni wiedzą najlepiej. 
Politycy są jak wiosenny deszcz, 
niby potrzebny, a jednak wkurza. 

Lansowanie PADa… do tego 
przywykliśmy. On od 5 lat nie 
potrafił jako prezydent odciąć się 
od pępowiny PiSu. W głosowa-
niu wg koncepcji Dobrej Zmiany, 
a konkretnie szeregowego posła 
i jego kamaryli mamy głosować 
korespondencyjnie. Poczta jest – 
jaka jest, już ma nowego prezesa, 
też swojego. Kto zaręczy, że karty 
z oddanym głosem dotrą, wszak 
nie będą przesyłkami polecony-
mi z potwierdzeniem odbioru? 
Kto, gdzie, będzie liczył?  Szero-
kie pole do PRZEKRĘTU STULE-
CIA. Liczę, że Senat zgodnie z 
procedurą 30 dni ten projekt 
przetrzyma i poroniony pomysł 
diabli wezmą.  

PiS znalazł kontrkandydata 
tzw. słupa, czyli „króla piwa”, 
któremu pisowcy zebrali szybko 
głosy poparcia. Robią wszystko 
aby PAD wygrał w pierwszej 
turze, nie licząc się z nikim i ni-
czym w imię zasad konstytucji, 
którą wielokrotnie łamią. Dlacze-

go? To pozwoli rządzić jak na 
Węgrzech za pomocą dekretów. 
Niebawem odejdzie prezes SN i 
powołają swojego BMW i wszyst-
ko będzie w ich rękach. Gra słów 
prowadzona przez rządzących 
jest terminologią mająca na celu 
zatarcie śladów. PAD w tym cza-
sie  gorąco modlił się w znanym 
klasztorze. Śp. ks Tischner rzekł 
kiedyś – Pobożność jest niezwykle 
ważna, ale rozumu nie zastąpi. 

Budyń, Notariusz, Pleciuga, 
Pinokio, Butapren, Jojo, Łokieć – 
to znane nie tylko w sieci określe-
nia. Podczas okupacji Polski 
przez Niemców śmiech był formą 
terapii. Tak jest i teraz. Policję 
wspomaga uzbrojone wojsko. 
Demonstracja siły. Przeciw ko-
mu? Własnemu narodowi? Pocz-
ta będzie otwierać wybrane za-
pewne listy i je skanować aby w 
formie elektronicznej wysłać do 
adresata. A jak ktoś nie ma kom-
pa? Zresztą wiele instytucji czy 
firm korespondencje prowadzi 
elektronicznie. Wyraźnie zmie-
rzamy ku cenzurze. No bo jak to 
inaczej nazwać? Straszenie władz 
samorządowych komisarzem jak 
nazwać? Zakaz wstępu do lasu 
czym jest motywowany? Może 
obawiają się powstania party-
zantki? Bardzo drogie loty śmi-
głowcem policji Black Hawk nad 
plażami nadmorskimi w celu 

Prezydent z koperty 
wypatrzenia niesfornych ludzi 
to jak określić? Niefrasobliwa 
rozrzutność jest najdelikatniej-
szym. 

W szpitalach zarażony per-
sonel. Zawiodły procedury czy 
sprzęt ochronny? Zwykłe ma-
seczki chirurgicznie szyte ofiar-
nie przez Naród chronią przed 
zarażeniem tyle co stringi przed 
mrozem. Specjalistyczne nie 
wszyscy mają, łącznie z policją, 
ale Posłowie dostali w wersji full 
wypas. 

Wg wicepremiera filozofa 
kasy starczy na 2-3 miesiące. 
Pinokio w Sejmie rzekł, że 
tylko na 6-7 tygodni. To gdzie 
są te miliardy złotych odebra-
ne mafiom VATowskim? Roz-
dawnictwo nagród kwitnie, 
podobnie jak socjalne. Dodru-
kowanie kasy do inflacja. 
Gdzie są rezerwy złota ścią-
gnięte nie wiadomo po co, lub 
wiadomo, z Anglii? Pytania 
można mnożyć. Dyżurni po-
słowie-ministrowie odpowia-
dają wg wskazówek otrzyma-

nych sms-em. Widać było to w 
Kawie na ławie w TVN. Kłam-
stwo goni kłamstwo, byle do 
zwycięstwa przy korycie. 

Nerwy puszczają ludziom w 
kolejkach. Z żoną chodź po 
ulicy w odległości 2 m., a w 
domu… śpij z sąsiadką. Idio-
tyczne zakazy, nakazy. Rodziny 
nie odwiedzaj w święta, ale do 
świątyni planuje się na święta 
do udziału 50 osób na Mszy św. 
Paranoja. Kraj z kartonu jak 
mawiają. Nie było topienia tra-
dycyjnego Marzanny, czyli 
wszystko jest do… No prawie 
wszystko. Będziemy mieć Pre-
zydenta z koperty czy głosowa-
nie będzie za pomocą Faceboo-
ka? A może w ogóle w maju 
wyborów nie będzie? 

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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Gmina pomaga  
szpitalom 

Na wniosek burmistrza Remigiusza 
Lorenza radni przekazali szpitalowi 
powiatowemu 75 tys. zł na środki 
ochronne. Wcześniej miasto wsparło 
szpital psychiatryczny w Międzyrzeczu- 
-Obrzycach.  

 
Podczas ostatniej sesji radni przy-

chylili się do wniosku burmistrza Remi-
giusza Lorenza i przyjęli przygotowa-
ny przez niego projekt uchwały o prze-
kazaniu międzyrzeckiemu szpitalowi 
75 tys. na środki ochronne – min. ma-
seczki, kombinezony i prześcieradła. Ze 
względów formalnych, uchwała doty-
czyła tzw. pomocy celowej dla powia-
tu, który jest właścicielem placówki.  

 
– Decyzję o przygotowaniu projektu 

uchwały w tej sprawie podjąłem po roz-
mowie z prezesem szpitala Waldema-

rem Taborskim. Od razu postanowiłem 

pomóc placówce oraz jej perso-
nelowi i pacjentom w walce z 
rozprzestrzeniającą się epide-
mią koronawirusa – mówi 
burmistrz. – Szpital nie podle-
ga wprawdzie gminie, ale prze-
cież pracują w nim i leczą się jej 
mieszkańcy.  
 
Władze gminy pomogły rów-
nież Szpitalowi dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Mię-

dzyrzeczu-Obrzycach, który podlega 
władzom samorządowym woj. lubu-
skiego. W ramach tzw. zarządzania 
kryzysowego przekazały szpitalowi 
materiały o łącznej wartości ponad 4,8 
tys. zł.  

 
– Do obrzyckiego szpitala skierowano 

ostatnio 35 pacjentów z innej placówki. 
Placówka musiał otworzyć nowy oddział, 
żeby ich przyjąć i zapewnić im odpowied-
nią opiekę. Bez chwili wahania odpowie-
dzieliśmy na prośbę dyrekcji o pomoc w 
doposażeniu pawilonu – dodaje R. Lo-
renz.  

 
Burmistrz zapewnia, że jest w sta-

łym kontakcie z dyrekcjami obu placó-
wek oraz służbami i instytucjami odpo-
wiedzialnymi za walkę z epidemią. – W 
miarę rozwoju sytuacji będziemy podej-
mować odpowiednie działania – dodaje. 

Międzyrzecki Szpital 
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To już pewne  
Przy przedszkolu „Bajkowa Kraina” powstanie żłobek 

Mamy dobrą informację dla rodzi-
ców małych dzieci. Nawet bardzo do-
brą. Na wniosek burmistrza Remigiu-
sza Lorenza radni zmienili budżet, co 
umożliwi rozstrzygniecie przetargu na 
budowę żłobka i rozpoczęcie tej jakże 
ważnej inwestycji.  

 
Podczas dzisiejszej sesji radni przy-

chylili się do propozycji burmistrza 
Remigiusza Lorenza i dołożyli 250 tys. 
zł do jednej z najważniejszych tego-
rocznych inwestycji – budowy żłobka, 
który ma powstać przy przedszkolu nr 
4 Bajkowa Kraina przy ul. Zachodniej.  

– Dzięki tej decyzji będziemy mogli 
rozstrzygnąć przetarg, co umożliwi ukoń-
czenie tej inwestycji jeszcze w tym roku – 
komentuje Remigiusz Lorenz. 

 
Na ogłoszony przez gminę przetarg 

zgłosiła się tylko jedna firma. Jej oferta 
była w dodatku była wyższa od kwoty 
zaplanowanej przez władze miejskie. 
Dlatego kolejny krok należał do rad-
nych. – Dziękuję za jednomyślność w tej 
kwestii – dodaje samorządowiec.  

 
O budowie tzw. Klubu Dziecięcego, 

czyli żłobka dla maluchów do trzeciego 
roku życia, informowaliśmy już kilka 

razy na naszych stronach interneto-
wych i w lokalnej prasie. Placówka ma 
powstać w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”.  

 
Inwestycja ukończona zostanie w 

grudniu br. – Poza salami dla malusz-
ków, w budynku znajdować się będzie 
kuchnia  i zaplecze socjalne. Ma być tak 
zaprojektowany, żeby potem można go 
było rozbudować – zapowiada Katarzy-
na Szadkowska, która kieruje Wydzia-
łem Rozwoju Gospodarczego w mię-
dzyrzeckim ratuszu.  

 
Jak już wcześniej informowaliśmy, 

gmina otrzymała dwie dotację na wy-
budowanie i wyposażenie tej jakże 
potrzebnej placówki. W sierpniu ub.r. 
Zarząd Województwa Lubuskiego przy-
znał jej 787 tys. zł na utworzenie i pro-
wadzenie żłobka, a na początku br. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej dołożyło do tej inwestycji 1 
mln. 584 tys. zł z programu Maluch 
Plus.  

Rządową promesę burmistrz ode-
brał w Lubuskim Urzędzie Wojewódz-
kim z rąk europoseł Elżbiety Rafalskiej 
(byłej Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej), wiceministra w Minister-

stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Kazimierza Kuberskiego, oraz 
zastępcy wojewody Wojciecha Per-
czaka. Zaznaczał przy tym, że Między-
rzecz otrzymał najwyższą z dotacji, 
przyznanych przez ministerstwo pięciu 
lubuskim gminom na wybudowanie 
żłobków. Cztery kolejne samorządy 
otrzymały pieniądze na utrzymanie 
istniejących już placówek, ale i w tym 
przypadku dotacje są niższe od tej, 
którą dostała nasza gmina. 

 
Dlaczego żłobek powstanie właśnie 

przy przedszkolu nr 4? – Jest tam sporo 
miejsca. Początkowo chcieliśmy zaadop-
tować na ten cel budynek po dawnej 
przychodni przy ul. Konstytucji 3 Maja, 
ale rozmowy na temat odkupienia tego 
obiektu od szpitala zakończyły się fia-

skiem. Dlatego postanowiliśmy wybudo-
wać nowy, funkcjonalny budynek  na 
naszej działce – mówi burmistrz. 

Budowa żłobka będzie jedną z kil-
kudziesięciu inwestycji, realizowanych 
przez gminę w bieżącym roku. – Naj-
większe z nich to rewitalizacja zieleni i 
miejsc rekreacyjnych, budowa czterech 
ulic na osiedlu Nad Obrą oraz przyłącze-
nie dziesięciu budynków do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, dzięki czemu w po-
nad 100 mieszkaniach zlikwidowane 
zostaną piece na węgiel i drewno. Bę-
dziemy o nich na bieżąco informować na 
naszych stronach internetowych i w lo-
kalnych mediach – zaznacza Remigiusz 
Lorenz. 

 
Na zdjęciu: Wstępna koncepcja 

żłobka. 
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– Obiekt jest wykorzystywany, nie 
tylko przez miejscowych. Szkoły podsta-
wowe prowadzą tutaj zajęcia, również i 
te z ościennych gmin: Pszczew, Skwierzy-
na, Sulęcin, Międzychód. Aktywnie działa 
Kub Sportowy Kasztelanka prowadzony 
przez Mateusza Chruszcza i Roberta 

Kubiaka. Często korzystają z niego żoł-
nierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej w Międzyrzeczu, a także 
członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz 
liczna grupa pań realizująca zajęcia z 
aqua fitnessu. Wracając do stadionu i 
organizowanych zawodów np. dla dzieci 
pn. Czwartki Lekkoatletyczne pod egidą 
rekordzisty Polski na 100 m. Mariana 
Woronina, to nazwa jest ogólnie przyjęta 
jako umowna, bo wykorzystuje się różne 

dni tygodnia, nie tylko czwartki. Oma-
wiane zawody lekkoatletyczne pod ko-
niec ubiegłego roku nabierały impetu, 
ponieważ coraz więcej dzieciaków brało 
w nich udział, co nas bardzo cieszyło. 
Stale z pracownikami staramy się, aby 
wszystkie nasze imprezy udoskonalać. 
Mamy w zanadrzu poszerzenie atrakcyj-
ności, ale jest to na razie w sferze pew-
nych rozważań i ustaleń. Jednak dzisiaj 
wszystko uzależnione jest od czasu trwa-
nia ww. pandemii. Mam na myśli aktyw-
ność i uprawianie sportu na taką skalę, 
jak dotychczas.  

 
Hala Widowiskowo – Sportowa 

jest cały czas wykorzystywana na 
wielu płaszczyznach. MOSiW nie we 
wszystkim jest organizatorem, ale 
musi obiekt przygotować… 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

– Faktycznie, bowiem w turniejach 
zespołowych dla dzieci trzeba np. inaczej 
przygotować parkiet. Musimy nakleić 
taśmy odpowiedniej barwy, aby w mozai-
ce kolorów namalowanych na stałe za-
wodnicy znali granice pola gry. Potem to 
trzeba przywrócić do pierwotnego stanu. 
Każdorazowo przygotowujemy halę dla 
siatkarzy międzyrzeckiego Orła, którzy 
rozgrywają swoje mecze w II lidze. Ostat-
nio, na miejscu, własnym sumptem wy-
konaliśmy pełen remont zaplecza sani-
tarnego dla zawodników. Zostały położo-
ne nowe kafelki, zainstalowano pryszni-
ce, deszczownice, umywalki i toalety. To 
wszystko jest już oddane do dyspozycji 
zawodników. Wszystkie prace wykonali 
pracownicy MOSiW, po zakupieniu mate-
riałów i urządzeń, bez korzystania z firm 
zewnętrznych. Aktualnie pracujemy nad 
logistycznym przygotowaniem Między-
rzeckiej Dziesiątki, lecz z tym zastrzeże-
niem, o którym wcześniej wspomniałem. 
Jest to żmudna praca. Liczne uzgodnie-
nia mają swoje procedury. Z zewnątrz 
widać tylko bieg i wręczenie nagród, a 
prawda jest zgoła bardziej skomplikowa-
na. Bieg trwa 2 godziny, a przygotowanie 
trwają tygodniami. Przykładem jest tutaj 
ostatni bieg  „Międzyrzecka Dziesiątka – II 
Bieg Weterana” organizowany wspólnie z 
17 WBZ w 2019 roku, w którym udział 
wzięli amerykańscy żołnierze.  Najpierw 
musieliśmy się spotkać z Amerykanami w 
bazie, gdzie stacjonują. Potem przygoto-
waliśmy wszystkie dokumenty w języku 
angielskim, tj. regulamin biegu, zgłosze-
nia, instrukcje itd. Następnie przedłożyli-
śmy im całą dokumentację zdjęciową z 
trasy biegu, by mogli się z nią zapoznać. 
Do tego doszły kwestie logistyczne usta-
lane wspólnie z 17 WBZ, sprawy zabez-
pieczenia medycznego dla wszystkich 
uczestników biegów itd. To wszystko 
wymaga pełnego zaangażowania i prze-
de wszystkim poświęcenia czasu. Zawsze 
staramy się na bieżąco prowadzić pełen 

stan przygotowań, podział zadań i ich 
realizację, a po zakończonych imprezach 
dokonujemy analizy i podsumowania, 
aby poprawić niedociągnięcia, nie zaw-
sze wynikające z naszej strony. Zawsze 
dążymy do tego, aby organizacja zawo-
dów  stała na wysokim poziomie.  

 
Aktualnie z przyczyn oczywistych 

hala sportowa jak i basen jest nie-
czynny, jednak na tych obiektach 
prace trwają… 

W Hali Widowiskowo – Sportowej 
prowadzimy prace remontowe związane 
z dolnym systemem wentylacji oraz wy-
mianą uszkodzonych płytek na widowni. 
Natomiast na Pływalni Miejskiej 
„Kasztelanka” po spuszczeniu wody pro-
wadzimy prace, które były zaplanowane 
w cyklu letniej przerwy technologicznej. 
Czyszczone są niecki basenowe, a na-
stępnie dezynfekowane, uzupełniamy 
fugi, czyścimy zbiorniki wyrównawcze i 
instalacje C.W.U. i Z.W. Wykonujemy inne 
potrzebne prace remontowe. W sumie 
działania prowadzimy własnym sump-
tem na wielu kierunkach, dlatego często 
rotujemy pracowników z innych obsza-
rów działalności naszego zakładu, aby 
poszczególne zadania były realizowane 
sprawniej. Uważam, że MOSiW pod tym 
względem jest świetnie zorganizowaną 
jednostką, dlatego mamy bardzo dobrą 
opinię wśród wielu zaprzyjaźnionych 
ośrodków sportu, a także miast. Przykła-
dem jest np. Nowa Sól, która korzystała z 
wiedzy MOSiW w zakresie zarządzania 
obiektem basenowym. Nasze doświad-
czenia wykorzystano przy projektowaniu 
nowosolskiej krytej pływalni. Myślę, że 
dzisiaj to już jest standard, że do osią-
gniecia optymalnego celu biznesowego 
czy inwestycyjnego wykorzystuje się, 
choćby benchmarking. Cieszę się, że osią-
gamy sukcesy na różnych płaszczyznach 
naszej działalności, ale mam też świado-
mość tego, że nie byłoby naszych sukce-
sów, gdyby nie bardzo dobra współpra-
ca, otwartość i wsparcie jakie otrzymuje 
MOSiW od Burmistrza Międzyrzecza, jego 
Zastępców, Sekretarza Miasta i całej 
Rady Miejskiej. Dlatego korzystając z 
okazji pragnę im serdecznie za to wszyst-
ko podziękować.  

Na zakończenie naszej rozmowy chcę 
także podziękować Panu Redaktorowi 
oraz wydawcy Przekroju Lokalnego, Pa-
nu Adamowi Piotrowskiemu za dotych-
czasową współpracę, a przede wszystkim 
za okazaną życzliwość i przyjazną at-
mosferę w naszych codziennych –  kon-
taktach zawodowych. Jednocześnie ży-
czę wszystkim Państwu dużo wytrwałości 
i cierpliwości w pokonaniu pandemii 
koronawirusa. Proszę również przyjąć 
ode mnie szczere życzenia: zdrowych i 
spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.  

 
Dyrektor MOSiW jest typowym me-

nadżerem. Wie co robi i ma konkretne 
wizje. Czy jako dyrektor czuje się speł-
niony? Gdyby tak było, to wiele imprez 
toczyłoby się siłą rozpędu. Umiejętność 
zarządzania i współpracy z wieloma 
osobami i podmiotami jest cenną ży-
ciową dewizą Grzegorza Rydzanicza. 

 

Rozmawiał  
L. MALINOWSKI 
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Teraźniejszość i perspektywy  
międzyrzeckiego szpitala 

– Kierowanie placówką jaką 
jest szpital nie jest łatwe. Mam 
jednak plany, które konkretnie 
chcę zrealizować. Problemem jest 
ogłoszony stan pandemii, który 
obliguje nas do wielu obostrzeń 
jak również uderza w pacjentów, 
którzy nie mogą korzystać z gabi-
netów w przychodni. Uderza to 
także i nas, bo jak nie ma zabie-
gów, to nie ma refundacji z NFZ. 
Za pomocą głównej księgowej 
próbuję określić rzeczywisty stan 
zadłużenia szpitala. Jest to nie-
zbędne w podejmowaniu kolej-
nych decyzji wobec wierzycieli. Na 
pewno niebawem dokonam kilku 
restrukturyzacji wewnątrz pla-
cówki oraz muszę zawalczyć o 
wyższy kontrakt z NFZ. Obecna 
sytuacja uniemożliwia lepszy, 
osobisty nawet kontakt, pozosta-
ją więc rozmowy telefoniczne i 
kontakty mailowe. Chcę tutaj 

rozwinąć usługi medyczne na 
które jest zwiększone zapotrzebo-
wanie. To się wiąże ze zwiększe-
niem obsady lekarzy, pielęgniarek 
czy techników medycznych. A to 
generuje większe koszty utrzyma-
nia. Będę prowadził rozmowy z 
ordynatorami oddziałów, aby 
zwiększyć pracę na oddziałach i 
poszerzyć ją o zabiegi dotychczas 
nie wykonywane. Poszerzenie 
usług w ortopedii i urologii jest 
priorytetem. Również chciałbym 
poszerzyć zakres operacji w za-
kresie chirurgii, zastanawiam się 
nad rozszerzeniem usług związa-
nych z kardiologią, bo jest to po-
trzebne. Trudno w tym miejscu 
nie wspomnieć o dalszym rozwo-
ju oddziału ginekologiczno-
położniczego, który jest dobrym 
oddziałem. Mimo najlepszych 
chęci, barierą mogą być odmowy 
NFZ i tym muszę się liczyć.  

Czy są problemy z zabezpie-
czeniem materiałowym? 

– Placówka jest zabezpieczo-
na w niezbędne medykamenty. 
Kończą się środki do dezynfekcji, 
ale mamy obiecaną dostawę z 
rozdzielnika centralnego. Gorzej 
wygląda sprawa zabezpieczenie 
w środki ochrony personelu me-
dycznego. W tym gorącym nie 
tylko dla Polski okresie, uzyskany 
przydział jest niewielki. Bardzo 
dużą pomocą jest wsparcie samo-
rządów, firm oraz osób prywat-
nych, tak finansowe jak i rzeczo-
we, za co jesteśmy wdzięczni. 
Nadal szukamy producentów 
masek, przyłbic i kombinezonów. 
Jako szefowi placówki nie wolno 
mi dopuścić do zakażenia perso-
nelu, wydałem już stosowne zale-
cenia. 

 
Na fecebooku krąży infor-

macja, że WOŚP ma przekazać 
dla naszego szpitala specjali-
styczne łóżka… 

– Informacja medialna krąży. 
Na razie nic konkretnego ze strony 
Jurka Owsiaka nie dotarło. Jeżeli 

będzie to prawdą, to wówczas o 
tym poinformuję. 

 
Są skargi do redakcji, że 

lekarz w gabinecie leczenia 
bólu, wprawdzie doskonale 
wykonuje zabiegi ale nie wy-
stawia zwolnienia lekarskie-
go. Ludzie tu przyjeżdżają z 
całego powiatu. Muszą brać 
dzień urlopu bezpłatnego, są 
zatem stratni a szpital po-
przez NFZ na tym zarabia. 
Druga sprawa to wywieszone 
sprzeczne informacje w recep-
cji. Prosi się o podanie nume-
ru telefonu aby był szybki 
kontakt, poniżej druga infor-
macja, że nie będzie się telefo-
nicznie powiadamiać o zmia-
nie terminu wizyty. Pacjent 
ma sam zadzwonić na kilka 
dni przed terminem w celu 
zasięgnięcia informacji. To kto 
tu jest dla kogo? 

– Przychodnia jest, jak wspo-
mniałem, obecnie jest nieczynna. 
Zaskoczony jestem, że doskonały 
lekarz, laureat „Lubuskiego Sa-
marytanina” nie wystawia zwol-

nień lekarskich, co jest jego obo-
wiązkiem. My na pacjencie zara-
biamy, a w takim przypadku, 
który jest absolutnie niedopusz-
czalnym, traci pacjent i nasz pre-
stiż. Zdecydowanie się tym zajmę. 
Również ujednolicę informacje 
zamieszczane w rejestracji, które 
nie powinni sobie przeczyć na-
wzajem. To my jesteśmy dla pa-
cjenta, a nie odwrotnie. Informa-
cyjne bzdury zostaną usunięte. 

 
Czy rozbudowa SOR przebie-

ga planowo, bowiem jest to 
oddział pierwszego kontaktu? 

– Cieszę się, że rozbudowa 
SOR została przez wykonawcę 
przyśpieszona i powinna być 
ukończona w terminie. Cały ze-
spół niebawem będzie miłą lepsze 
warunki do pracy. 

Na koniec dodam – Chrońmy 
szpital poprzez rzetelne przekazy-
wanie informacji przez samych 
zainteresowanych. Nie ukrywajmy 
kontaktów, mówię to w odniesie-
niu do sytuacji zagrożenia zna-
nym już wirusem. Należy pamię-
tać, że pierwszy kontakt telefo-
niczny powinien być z lekarzem 
rodzinnym, on decyduje o dal-
szym leczeniu. Dziękuję za wyro-
zumiałość tym, którzy nie mogą 
korzystać w chwili obecnej z wcze-
śniej ustalonych wizyt lekarskich. 

 
Rozmowę przeprowadził  

LECH MALINOWSKI 

Najważniejsze sprawy, które musi Pan załatwić 
oraz najbliższe plany? – Tym rozpocząłem rozmowę  
z Waldemarem Taborskim, prezesem międzyrzeckie-
go szpitala. 



Nr 4(72)2020      9 kwietnia 2020 7 

W Warszawie spotkało się 20. przedstawicieli i 
partnerów Pracodawców RP, kilkunastu z nich zo-
stało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi 
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odzna-
czeń odbyła się w siedzibie Pracodawców RP, w 
ramach posiedzenia Rady organizacji zamykającego 
obchody jej 30-lecia. Odznaczenia wręczył obecnym 

na uroczystości 15 uhonorowanym osobom Sekre-
tarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej 
Dera, który podkreślił, że Rzeczpospolita Polska nie 
byłaby dziś tak rozwinięta, gdyby nie przedsiębiorcy 
i ich zaangażowanie. 

 
Złotym Krzyżem Zasługi został m.in. odznaczo-

ny Henryk Maciej Woźniak, prezes międzyrzeckie-

go PUBR-u, firmy która w u. biegłym roku obcho-
dziła 55.lecie. Jest również wieloletnim prezesem 
zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Od-
znaczenie otrzymał m.in za zasługi w działalności 
na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki 
oraz przedsiębiorczości. 

Serdecznie gratulujemy  
Zespół redakcyjny 

LUARY KONKURSOWE MŁODYCH MUZYKÓW 
UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ W MIĘDZYRZECZU 

menty szarpane  i dęte drewnia-
ne potrzebują ze względu na 
swoja specyfikę (nie są instru-
mentami harmonicznymi) po-
trzebują wsparcia w postaci 
akompaniamentów fortepiano-
wych.  

Miło mi przedstawić laurea-
tów naszej szkoły muzycznej: I 
miejsce Kajetan Witkowski, 
naucz. klasy skrzypiec Agnieszka 
Wenda,  akompaniament Tade-
usz Nowak; II miejsce (ex aequo) 
Zuzanna Makarewicz, naucz. 
klasy fletu poprzecznego Daria 
Puciata, akompaniament  Eka-
terina Matokh; Konrad Wojt-
czak, naucz. klasy skrzypiec Mar-
ta Walczak,  akompaniament 
Tadeusz Nowak; Tomasz Puka 
klasy fletu poprzecznego Jan 
Kupczyński, akompaniament  
Ekaterina Matokh; III miejsce 
Liwia Gągała klasy skrzypiec 
Agnieszka Wenda, akompania-
ment Tadeusz Nowak. 

Wyróżnienie II stopnia (ex 
aequo) Maciej Puka klasy sak-
sofonu Czesław Nowakowski, 

akompaniament Ekaterina 
Matokh; Pranava Sharath Ra-
gunath Babu klasy saksofonu 
Czesław Nowakowski, akom-
paniament  Ekaterina Matokh. 

W Gorzowie Wlkp., 27 lutego 
2020 odbywał się V Lubuski 
Konkurs Skrzypcowy. II miejsce 
zajęła Liwia Gągała klasy skrzy-
piec Agnieszka Wenda,  akom-
paniament Tadeusz Nowak. 

Ogromne brawa dla tych 
zdolnych muzycznie młodych 
instrumentalistów naszej szkoły, 
którzy zdążyli jeszcze przed 
epidemią koronawirusa pokazać 
swój konkursowy pazur. Słowa 
pochwały należ się tez ich nau-
czycielom, oraz akompaniato-
rom. Niestety pozostali ucznio-
wie, którzy mocno szlifowali 
formę na przeglądy, konkursy 
nie mogli w nich uczestniczyć. 
Wszystkie formy prezentacji 
scenicznej zostały odwołane 
bądź zawieszone.  

W obecnej sytuacji lekcje z 
uczniami odbywają się w syste-
mie online, co ma swoje plusy i 

minusy. Ale to już tekst na osob-
ny  artykuł.  

 
Kilka słów o konkursie na-

desłali rodzice.  
 
Barbara Gągała: 27.02.2020 

w Sali Kameralnej CEA Filharmo-
nii Gorzowskiej odbył się V Lubu-
ski Konkurs Skrzypcowy. II miejsce 
w konkursie w grupie II klas III i IV 
zajęła uczennica Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Międzyrzeczu Liwia Gągała. 
Liwia od 3 lat uczy się gry na 
skrzypcach pod kierownictwem 
Agnieszki Wendy. Liwia brała 
już udział w kilku konkursach 
smyczkowych, w których zdoby-
wała miejsca na podium. 
22.02.2020 Ogólnopolskie Forum 
Instrumentalne "Miniatura 2020" 
w Świebodzinie - III miejsce; 
19.03.2029 IV Lubuski Konkurs 
Skrzypcowy w Gorzowie- II miej-
sce; 08.03.2019 Żarskie Spotkania 
Smyczkowe - I miejsce. Sukcesy 
jakie osiąga są zasługą wielu 
godzin pracy z instrumentem 

oraz wymagajacej nauczycielki. 
Skrzypce są jednym z trudniej-
szych instrumentów, co jednak 
wzbudza w niej chęć grania na 
najwyższym poziomie.  

Magdalena Puka: Maciej 

Puka: Bardzo się stresowałem 
przed konkursem „Miniatura 
2020”, bo był to mój pierwszy 
konkurs ogólnopolski. Było na 
nim dużo uczestników. Mimo to, 
bardzo mi się podobało, zwłasz-
cza nagrody. Jestem zadowolony 
ze swojego występu. 

Tomasz Puka: Na konkursie 
„Miniatura” byłem już drugi raz. Za 
pierwszym razem emocje były 
większe, lecz nie można powie-
dzieć, że w tym roku konkurs odbył 
się bez stresu. To był mój pierwszy 
konkurs w tym roku szkolnym. 
Lubię brać udział w konkursach, 
więc mam nadzieję, że to nie był 
ostatni w tym roku. Bardzo podo-
bała mi się organizacja tego kon-
kursu, pyszne jedzenie od jednego 
ze sponsorów i nagrody, jakie 
otrzymałem za zajęcie II miejsca w 
swojej grupie. Jestem bardzo za-
dowolony ze swojego występu na 
tym konkursie. 

Z muzycznym pozdrowieniem   
ZDZISŁAW MUSIAŁ 

Pierwsze miesiące nowego 
2020 roku obfitują w różne 
konkursy dla uczniów szkół 
muzycznych w naszym kraju. 
W dwóch z nich z powodze-
niem brali udział uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Międzyrzeczu. 

 
Sukcesem zakończył się kon-

kurs pod nazwą. Ogólnopolskie  
Forum Instrumentalne „Minia-
tura 2020” Świebodzin 22-23 
lutego 2020 roku. Udział wzięli 
głównie uczniowie klas skrzy-
piec, fletu i saksofonu. Instru-
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Gmina pomaga  
szpitalowi  

Lekarze będą nocować w Domu Seniora  

Burmistrz Remigiusz Lorenz i pre-
zes szpitala Waldemar Taborski ustali-
li, że personel medyczny będzie mógł 
nocować w Domu Seniora, zamiast 
wracać do domów i narażać najbliż-
szych na ewentualne zakażenie koro-
nawirusem. 

Wielu pracowników naszego szpita-
la dojeżdża do Międzyrzecza z innych 
miast. Niektórzy z nich nie chcą wracać 
po pracy do domów, żeby nie narażać 
rodzin na ewentualne zakażenie koro-
nawirusem. Problem w tym, że nie mie-
li gdzie nocować. Pomocną dłoń wycią-
gnął do nich burmistrz Remigiusz Lo-
renz. Zaproponował prezesowi szpitala 
Waldemarowi Taborskiemu, żeby me-
dycy odpoczywali po pracy i nocowali 
w Domu Seniora, czyli w dawnym 
Ognisku Muzycznym przy ul. Mieszka I.  

Szczegóły uzgodniono podczas 
spotkania w siedzibie międzyrzeckich 
seniorów. Oprócz prezesa i burmistrza 
uczestniczyła w nim także dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej Maria 
Górna.  

- Obiekt stoi pusty, gdyż seniorzy 
przebywają w domach. Kiedy się dowie-
działem, że szpital szuka miejsca na noc-

legi dla pracowników, od razu zapropo-
nowałem ten budynek prezesowi. Oczy-
wiście przekazujemy ten budynek za 
darmo. Zapłacimy za prąd i wodę – za-
znacza burmistrz. 

Prezesa przekonał m.in. standard 
placówki, która otwarta została pod 
koniec 2018 r. Przypominamy, że 
obiekt został wyremontowany i zago-
spodarowany dzięki dotacji, którą gmi-
na dostała z rządowego programu Se-
nior Plus.  

– Kolejnym atutem jest lokalizacja 
budynku. Medycy będą mieli stąd zaled-
wie kilkaset metrów do szpitala – dodaje 
R. Lorenz.  

 
Przypominamy, że burmistrz przy-

gotował też projekt uchwały w sprawie 
przekazania szpitalowi 75 tys. zł. na 
maseczki i inne środki ochronne w 
związku z epidemią koronawirusa, któ-
ry w piątek, 3 marca, został przyjęty 
przez radnych. Gmina wspiera też szpi-
tal psychiatryczny w Międzyrzeczu-
Obrzycach. Ostatnio przekazała tej pla-
cówce ponad 4,8 tys. zł na doposażenie 
jednego z pawilonów, który otwarto 
właśnie dla nowych pacjentów.  

Gmina wystąpiła  
o dotacje na komputery 

dla uczniów 

Władze gminy złożyły wniosek o 80 
tys. zł na komputery z oprogramowa-
niem. – Przekażemy je uczniom naszych 
szkół – zapowiada burmistrz Remi-
giusz Lorenz.  

Szansą na nowe komputery dla 
uczniów jest rządowy program „Zdalna 
Szkoła”, ogłoszony właśnie przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji. – W związku z epide-

mią koronawirusa nauka odbywa się 
domach. Problem w tym, że nie wszyscy 
uczniowie mają komputery i dostęp do 
sieci. Dlatego natychmiast złożyliśmy 
wniosek o dotacje w wysokości 80 tysięcy 
złotych na zakup  komputerów z opro-
gramowaniem, które przekażemy naj-
bardziej potrzebującym uczniom – mówi 
burmistrz Remigiusz Lorenz. 

 
 
Burmistrz podkre-
śla, że 80 tys. zł to 
maksymalna dota-
cja, jaką gmina 
może otrzymać  
z Ministerstwa 
Cyfryzacji. – Jeśli  
ją  otrzymamy,  
będziemy mogli 
kupić 32 komputery 
z oprogramowa-
niem – dodaje  
samorządowiec. 

Dni Międzyrzecza  

odwołane! 
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zdecydował o odwoła-

niu Dni Międzyrzecza, które miały się odbyć na przełomie maja  
i czerwca. Jak uzasadnia swoją decyzję? 

 
– To nie czas na celebrowanie święta naszego miasta. Całą uwagę  

i aktywność skupiamy teraz na walce z epidemią koronawirusa – mówi 
samorządowiec. 

 
Burmistrz zaznacza, że po zakończeniu epidemii mieszkańcy będą 

musieli zmierzyć się z jej negatywnymi skutkami. – Liczymy się ze spo-
rymi perturbacjami w życiu społecznym i gospodarczym. Dlatego już ana-
lizujemy planowane wydatki i szukamy oszczędności. Jedną z nich będzie 
właśnie odwołanie Dni Międzyrzecza – dodaje burmistrz. 
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Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 

Cała gmina walczy  

z pandemią 

Wielu mieszkańców naszej gminy 
zjednoczyło się w walce z koronawiru-
sem. Poświęcają swój czas na produk-
cje środków ochronnych i prywatne 
pieniądze na zakup potrzebnych mate-
riałów. W wielu miejscach powstają 
maseczki ochronne, harcerze robią 
zakupy dla samotnych osób w pode-
szłym wieku, a w jednym z mieszkań 
powstają przyłbice ochronne. 

Koronawirus uderzył w wiele dzie-
dzin życia gospodarczego w całej Euro-
pie. Obostrzenia i utrudnienia związane 
z epidemią odczuli też mieszkańcy na-
szej gminy. Przysłowiowym sercem 
walki z nadchodzącą pandemią jest 
szpital, a także przychodnie lekarskie i 
laboratoria, natomiast podstawowym 
orężem medyków okazały się środki 
dezynfekujące i maseczki ochronne. W 
sukurs pospieszyli im mieszkańcy. Prze-
de wszystkim panie. M.in. pracownice 
firmy Szyk, które jako jedne z pierw-
szych zaczęły produkować maseczki 
ochronne dla szpitala.  

Szycie maseczek szybko okazało się 
specjalnością naszego miasta. W wielu 
miejscach otwarto szwalnie, w których 
wytwarzane są środki ochronne dla 
służby zdrowia. Jedna z nich powstała 
w pracowni plastycznej Międzyrzeckie-
go Ośrodka Kultury.  

– Zaczęliśmy od jednej maszyny, teraz 

pracujemy już na czterech – mówi dy-
rektor placówki Ewelina Izydorczyk-  

-Lewy. – Szyjemy maseczki dla szpitala i 

laboratoriów.  
Pracownice MOK same kupują ma-

teriały na maseczki. We wtorek zabra-
kło im troczków, których nie ma już w 
miejscowych sklepach. Z pomocą po-
śpieszył im burmistrz Remigiusz Lo-

renz, który przekazał im materiał po-
trzebny do dalszej pracy.  

– Te przykłady społecznej solidarności 

są bardzo budujące. Epidemia udowod-

niła, że mieszkańcy naszego miasta mają 

wielkie serca i chętnie pomagają innym – 
komentuje samorządowiec.  

Maseczki szyją też harcerze z Hufca 
ZHP. Na swoje barki wzięli też robienie 
zakupów dla samotnych osób w pode-
szłym wieku. – Współpracujemy z Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej – zaznacza 
Agnieszka Maik, komendantka Hufca. 

Kolejną linią frontu w walce z epide-
mią okazał się Klub Wojskowy. Jego 
pracownice natychmiast przystąpiły do 
szycia maseczek dla żołnierzy stacjonu-
jącej w mieście 17. Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej, którzy zostali 
oddelegowani do ochrony granic.  

To jednak nie wszystko. St. chor. 
sztab. Przemysław Lisiecki razem z 
żoną Anną w ich mieszkaniu przy po-
mocy prywatnych drukarek 3D co-
dziennie drukują dla żołnierzy i służb 
medycznych przyłbice i maski ochron-
ne. 

– Moce przerobowe nie są może im-

ponujące, ale nasze przyłbice zdobyły 

aprobatę lokalnego szpitala. Dziennie 

produkujemy około 25 przyłbic i w razie 

potrzeby kilka masek. Każda pomoc w 

dobie pandemii jest na wagę złota, więc 

pomagamy, jak tylko potrafimy najlepiej 

– zgodnie  komentują. 
Burmistrz podkreśla, że trudny dla 

nas wszystkich okres okazał się lekcją 
odpowiedzialności i solidaryzmu spo-
łecznego. – Głęboko wierzę, że razem 

sprostamy czekającym nas jeszcze wy-

zwaniom i celująco zdamy ten niełatwy 

egzamin – mówi R. Lorenz. 

Krzewy i kwiaty  

zamiast Metra 

Zasypanie wykopu po wyburzonych 
szaletach miejskich było kolejną odsło-
ną programu zagospodarowania ziele-
ni oraz terenów rekreacyjnych w Mię-
dzyrzeczu. 

Przez lata szalety miejskie szpeciły 
centrum miasta i odstraszały turystów. 
Ze względu na charakterystyczny 
kształt, mieszkańcy nazywali je Metrem, 
lub Bunkrem. Ostatnio zostały wybu-
rzone, o czym informowaliśmy już w 
poprzednim wydaniu „Przekroju”. Już 
po naszej publikacji, wykop został zasy-
pany.  

– Budowla był niska, ale przytłaczała 

cały skwer przy skrzyżowaniu ul. Młyń-

skiej, Mieszka I i Chłodnej oraz zasłaniała 

widok na starówkę – mówiła nam ostat-
nio pani Janina, którą zastaliśmy ostat-
nio na ul. Chłodnej. - Wyburzenie szale-

tów było bardzo dobrym pomysłem. Po 

prostu nie pasowały do tego miejsca. 

Teraz jest przestronnie, a niebawem zrobi 

się zielono.  
Wyburzenie Metra jest jedną z od-

słon programu rozwoju zieleni i miejsc 
rekreacji. Po zasypaniu wykopu, po-
wstaną tam elementy małej architektu-
ry oraz zasadzone zostaną szlachetne 
gatunki drzew, krzewy ozdobne i kwia-
ty. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz 

Lorenz, nowoczesna toaleta powstanie 
natomiast koło ogródka jordanowskie-
go przy ul. Staszica. 

 

Złote Gody w Międzyrzeczu.  

Zgłoś swój udział! 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu w organizuje we wrze-
śniu zbiorową uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par, 
które w 1970 r. zawarły związek małżeński. W związku z powyż-
szym prosimy Jubilatów o osobiste przybycie do USC do końca 

kwietnia br.  w celu zadeklarowania swego udziału w uroczystości  
(USC ma swoją siedzibę na parterze Urzędu Miejskiego). 
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Miasto walczy  

ze smogiem  

Unijna dotacja na likwidację „kopciuchów”  

Gmina dostała prawie milion zło-
tych na przyłączenie ponad stu miesz-
kań do sieci ciepłowniczej oraz likwida-
cję pieców centralnego ogrzewania. 
Gmina zamierza kontynuować projekt i 
w miarę możliwości przyłączać do sieci 
kolejne budynki. Jak podkreśla bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, zyska na tym i 
środowisko i mieszkańcy.  

Dotację w wysokości 999 tys. zł 
przyznał gminie Zarząd Województwa 
Lubuskiego. – Dzięki niej będziemy mo-

gli przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowni-

czej budynki wielorodzinne przy ulicach 

Dąbrowskiego, Kilińskiego i Kazimierza 

Wielkiego. Zyska na tym środowisko i 

mieszkańcy całego miasta, ale przede 

wszystkim właściciele i najemcy miesz-

kań znajdujących się w tych budynkach – 
zapewnia burmistrz. 

Projekt zakłada, że miejska spółka 
ciepłownicza ZEC wybuduje sieć, nato-
miast część kosztów przyłączenie do 
niej poszczególnych mieszkań pokryją 
ich właściciele. – Dzięki dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubu-

skiego oraz finansowemu wsparciu ze 

strony gminy, zapłacą tylko 20 procent 

rzeczywistych kosztów – zaznacza Kata-

rzyna Szadkowska, która kieruje Wy-
działem Rozwoju Gospodarczego w 
międzyrzeckim magistracie. – Realiza-

cja projektu została rozłożona na dwa 

lata. 

W objętych programem budynkach 
mieszka nieco ponad 100 rodzin. Po 
przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, 

najemcy i właściciele będą musieli zli-
kwidować piece, którymi ogrzewają 
swoje lokale. Burmistrz podkreśla plusy 
tego projektu.  

– Nad budynkami przestaną się uno-

sić kłęby zatruwającego środowisko dy-

mu. Właściciele i najemcy zyskają na tym 

również finansowo, gdyż ogrzewanie z 

sieci jest tańsze. Wzrośnie także bezpie-

czeństwo przeciwpożarowe, gdyż zlikwi-

dowanych zostanie ponad sto źródeł 

ognia. W dodatku spadną z nich uciążli-

we obowiązki wnoszenia węgla i drewna, 

czyszczenia pieców i wynoszenia popiołu 

– mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Burmistrz zaznacza, że likwidacja 

pieców na węgiel przyczyni się do po-
prawy jakości powietrza nie tylko w tej 
części miasta, ale w całym Międzyrze-
czu. – Gminny program walki ze smo-

giem zamierzamy realizować etapami. 

Jeśli będzie taka możliwość, wystąpimy z 

wnioskiem o przyłączenie do sieci cie-

płowniczej kolejnych budynków – zapo-
wiada R. Lorenz.  

Koszt inwestycji oszacowano na 
ponad dwa miliony złotych. Unijna 
dotacja ma pokryć 50 proc. kosztów 
przyłączenia mieszkania do sieci cie-
płowniczej. Pozostała część sfinanso-
wana zostanie z budżetu gminy i przez 
właścicieli mieszkań. Gmina dołoży ze 
swojego budżetu 30 proc., natomiast 
właściciele mieszkań zapłacą kolejne 20 
proc. – To bardzo korzystne. Nakłady 

poniesione na przyłączenie zwrócą się po 

pewnym czasie – przekonują urzędnicy. 

Park już niebawem  

zazieleni się  
i wypięknieje 

Trwają prace w parku przy ul. Stocz-
niowców Gdańskich. Powstaną tam 
nowe ścieżki, lampy i ławeczki, a na 
drzewach zamontowane zostaną budki 
lęgowe dla ptaków. Najważniejsza od-
słoną prowadzonych tam prac będą 
nasadzenia kwiatów i krzewów ozdob-
nych. 

Zwiastunem nadchodzących zmian 
jest utwardzenie głównych ścieżek, 
które zostały już pokryte asfaltową 
kołderką. Wzdłuż nich powstaną nowe 
lampy i elementy małej architektury, 
m.in. lampy i kosze na śmieci. Najważ-
niejszą odsłoną prowadzonych tam 
prac będą jednak nasadzenia kwiatów i 
roślin ozdobnych. 

Metamorfoza parku jest jedną z 
odsłon zmian zachodzących w całym 
mieście. Pisaliśmy o nich wiele razy na 
stronach internetowych gminy oraz w 
lokalnych miesięcznikach. Przypomina-
my, że podobne prace prowadzone są 
także w dziesięciu innych miejscach, 
m.in. w ogródku jordanowskim i na 
skwerach wzdłuż ul. Staszica, wzdłuż 

promenady nad Obrą i Bulwaru Jana 
Pawła II, na tzw. Kaczym Dołku i na 
Podzamczu, na tzw. Łące Kolejowej, 
przy ul. Pięciu Świętych Braci Między-
rzeckich, na skwerze przy ulicy Jacka 
Malczewskiego, wokół dawnego fol-
warku na Winnicy oraz na tzw. Plantach 
przy głównym skrzyżowaniu. 

W ramach realizowanego od wiosny 
ub.r. programu rozwoju zieleni i miejsc 
rekreacji, w mieście zasadzonych zosta-
nie około 40 tys. ozdobnych krzewów i 
szlachetnych gatunków drzew. – Po-

wstaną tam również elementy małej 

infrastruktury, ławeczki, zegary słonecz-

ne i urządzenia rekreacyjne – zapowiada 
Katarzyna Szadkowska, która kieruje 
Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w 
międzyrzeckim magistracie. 

 
Prace mają się zakończyć w paź-

dzierniku. Ich łączny koszt to 10,2 mln 
zł. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz 

Lorenz, gmina zdobyła na nie ponad 
4,6 mln. zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 


