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Wywiad  
z  prezesem  

szpitala 

Młodzi siatkarze z SP-1  
w Międzyrzeczu na podium 

18 stycznia w Hali Widowi-
sko-Sportowej MOSiW odbył 
się II Ogólnopolski Turniej Mini 
Piłki Siatkowej. Organizatorem 

była międzyrzecka SP-1 z od-
działami sportowymi wspólnie 
z UKS Jedynka. Rozgrywki od-
były się pod patronatem Bur-

nie najlepszy od lat zespół z 
Kędzierzyna Koźla. Drugie 
miejsce zajęła drużyna Bzura 
Ozorków. Na pozycji trzeciej 
uplasowała się drużyna UKS 
Jedynka Międzyrzecz 
(Szymon Matuszewski, Woj-
ciech Adamirowicz, Konrad 
Pacholak, Adam Jankowski). 

 
Drugi już turniej organizo-

wany przez nas to wielkie logi-
styczne przedsięwzięcie – mówi 
dyrektor SP-1. – Zjechało wiele 
zespołów z kilku miejscowości w 
kraju. Kilka z nich to wielokrotni 
mistrzowie Polski, także organi-
zatorzy wielkich turniejów. Po-
przeczka była postawiona wy-
soko. Dla nas jako organizato-
rów jak o moich zawodników. 
Nad przygotowaniem technicz-
nym i kondycyjnym młodych 
siatkarzy czuwali nauczyciele-
trenerzy, małżeństwo Anna i 
Alojzy Grobelni, za co im ser-
decznie dziękuję. Dziękuję rodzi-
com za pomoc w przygotowa-
niu turnieju, uczniowskiemu 
klubowi sportowemu, który 
działa niecały rok, władzom 
samorządowym miasta, burmi-
strzowi, dyrektorowi MOSiW i 
jego pracownikom. Forma spor-
towej rywalizacji jest cenna w 
pracy edukacyjnej młodego po-
kolenia. Zapewne już są nawią-
zane prywatne kontakty ucz-
niów. Do nas przyjeżdżają, nasi 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

mistrza Międzyrzecza i patro-
natem honorowym Lubuskie-
go Kuratora Oświaty. Licznie 
przybyłych zawodników oraz 
gości przywitała Monika 
Szypszak – dyrektor SP-1 oraz 
Grzegorz Rydzanicz – dyrek-
tor MOSiW. 

Zespoły z kraju uczestniczy-
ły w rozgrywkach „Dwójek” (AS 
13 Koszalin 1, Bzura Ozorków 1, 
STS Olimpia Sulęcin, AM3 Mini 
Volley” Kamienna Góra, UKS 
Jedynka Międzyrzecz, UKS 9 
Leszno, Bzura Ozorków 2, Aka-
demia UKS Lubin, UKS Żak 
Krzeszyce, KS ATAK Gorzów 
Wlkp., AS 13 Koszalin 2, AS 13 
Koszalin 3, Sp-3 Międzyrzecz. W 
tej kategorii 1 miejsce zajął 
zespół AS 13 Koszalin 1; 2 m-ce 
Bzura Ozorków, 3 m-ce STS 
Olimpia Sulęcin. UKS Jedynka 
zajął V miejsce (Michał Łyczko 
i Filip Adam). 

W kategorii „Trójek” rywali-
zowały zespoły: UKS Jedynka 

Międzyrzecz, PSP Domecko, 
PSP11 Kędzierzyn Koźle, Bzura 
Ozorków 1, Akademia UKPS 
Lubin, ATAK Gorzów Wlkp., 
SSP1/UKS Bronek Koszalin, 
UKS 9 Leszno, AS 13 Koszalin, 
Bzura Ozorków 2, UKS Żak 
Krzeszyce, SP-3 Nysa. Najlep-
szymi byli młodzi siatkarze 
z UKS Jedynka Międzyrzecz 
w składzie: Alan Stachowiak, 
Tymon Humeniuk, Piotr 
Grobelny, Gracjan Gasper). 
Drugie miejsce (ex aequo) 
PSP Domecko i PSP 11 Kę-
dzierzyn Koźle, Trzecie miej-
sce przypadło zespołowi Bzu-
ra Ozorków 1. 

W kategorii „Czwórek” star-
towali: PSP 11 Kędzierzyn Koź-
le, Bzura Ozorków, UKS Jedyn-
ka Międzyrzecz, Piast Poniec, 
UKS 9 Leszno, Akademia UKPS 
Lubin, AS 13 Koszalin, SP-3 
Nysa, UKS Bronek Koszalin, 
Atak Gorzów i SP-6 Między-
rzecz. Zwyciężył bezapelacyj-
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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 

Hasło ogólne i każdy może w 
dowolny sposób dopasować do 
siebie i nie tylko Pozostaje kwe-
stia odpowiedzialności własnej 
jak i publicznej. W maju czekają 
nas wybory prezydenckie. Co 
mówi i robi urzędująca głowa 
państwa jest przez wielu ocenia-
na negatywnie. Kiedyś liczyliśmy 
się w Europie teraz, szkoda mó-
wić On nie prezentuje wszystkich 
tylko swoich partyjnych moco-
dawców. Konkretnie jednego, 
szeregowego posła. Tenże, gdy 
przyjdzie do rozliczeń, a to musi 
nastąpić, wywinie się niczym 

padalec zrzucając odpowiedzial-
ność na sprawujących różne funk-
cję w rządzie i jego agendach.. 
Wróćmy do  Prezydenta. W górni-
czej karczmie piwnej prosi o wspar-
cie fedrujących pod ziemią o po-
moc w wyczyszczeniu Polskiego 
Domu. Gomułkę w okresie schyłko-
wym też wspierał aktyw robotniczy 
rozpędzając manifestujących stu-
dentów. Krzyk podczas przemó-
wień głowy państwa świadczy o… 

Wiecowanie, bo tak to należy 
nazywać, nie ma dobrych konota-
cji. Premier ma już wyroki za kłam-
stwa, on jeszcze nie. Nie widzi lub 
nie chce widzieć bałaganu w kraju 
np. w systemie sądowniczym. Jest 
zgoda aby to naprawić, ale nie 
poprzez nominacje swoich, z regu-
ły bez doświadczenia ale wiernych 
i głupich, których argumentem jest 
publiczne darcie dokumentów. 
Wstyd to mało powiedziane. Trój-
podział władzy jest podstawą de-
mokracji i jest dla rządzących prze-
szkodą. Nawet kurtuazyjne spotka-
nia w pałacu, nie zmieniają jego 
postawy. W obcych językach nikt 
nam nie będzie nam nic narzucał. 
Chyba nie zna dokładnie podpisa-
nego przez śp. Lecha Kaczyńskiego 
naszego akcesu do UE. Prezydent i 
jego doradcy, podobnie jak pre-
mier z ministrami i pożal się Boże 
magistrami prawa jako wice lub 
doradcy zwyczajnie mają za nic 
autorytety prawne krajowe jak i zza 
granicy. Usta pełne frazesów ale 
nominacje byłego prokuratora czy 
fatalnej prezes TS – podpisał. Jakże 

ironicznie brzmią w jego złotych 
ustach słowa Skierowałem wątpliwe 
ustawy do TS, który jest „ich” cho-
ciaż są wyraźne sygnały buntu w 
tym organie. I tak można wyli-
czać… Ostatnia wypowiedź – Na-
wet jak z podpisami kandydatów do 
KRS było coś nie tak, to nic to nie 
zmienia bo podpisałem. I to mówi dr 
nauk prawnych. Zresztą podpisał 
ułaskawienie Kamińskiego, który 
miał postawionych ok 30 zarzutów 
w sądzie pierwszej instancji. Urzę-
dowanie kiedyś się zakończy, 
wstyd pozostanie a wraz nim kło-
poty. 

Wielu wazeliniarzy którzy zaw-
sze pełno, tak jak i „sygnalistów” 
wybiera konformizm świadomie 
rezygnując z wolności. Wolności 
słowa. Narzucając siłą jeden rodzaj 
światopoglądu, któremu podpo-
rządkowuje się prawo i politykę 
jest ograniczeniem wolności. Ku-
powanie finansowymi plusami jest 
dla Narodu krokiem do samoznie-
wolenia.  

Z punktu widzenia moralnego, 
wg filozofii, niepokojący jest stan 
zakłamania rządzących. Mówienie 
o autorytetach moralnych jest 
skierowaniem uwagi na pozyskanie 
dla siebie grup społecznych, dla 
swych doraźnych ceków. Poglą-
dów moralnych o charakterze uni-
wersalnym nie ma, co dawno filo-
zofowie udowodnili. Niedopusz-
czanie do wolnego dialogu w Sej-
mie jest sprzeczne z budową społe-
czeństwa obywatelskiego. Nagrane 
i upublicznione słowa posłanki do 

Kłopoty na własne życzenie 
znanego szeregowego posła, aby 
głosować ponownie bo przegramy 
– świadczy że PiS wywiercił dziurę 
w dnie do którego sam zmierza. 

Ataki anonimów na Marszałka 
Senatu to zwykłe świństwo. Ba 
nawet mój znajomy, wykształco-
ny, zdawałoby się światły między-
rzeczanin pisze na Fejsie, że Mar-
szałek Senatu brał koperty z ła-
pówkami. Wiedze czerpie chyba z 
sufitu i idiotycznych trolli interne-
towych. Oskarża bezpodstawnie, 
bo nie było go przy tym, świadom 
swych jakże niecnych uwag. Fru-
strat czy chory?  Ujawniono famy 
trolli internetowych w minister-
stwie tzw. Zera i co? Jednego z 
wice „odstrzelona” i dalej ta gru-
pa działa. Oby majowe wybory 
były przełomem.  

Skrucha, np. agenta Tomka czy 
miażdżące raporty NIK są wyraź-
nym sygnałem, że jest źle. Zaleca-
no Banasiowi dymisję. Nawet 
publicznie Premier mówił o planie 
B wobec niego. Kłamał. Ale Pan-
cerny Marian poprzez swych kon-
trolerów pokazuje rzeczywisty 
obraz władzy, która jest pazerna 
na wszystko, a wszak Prezydent RP 
mówił, że nie będzie hasła – Ojczy-

znę dojną racz nam zwrócić panie. 
A jednak JEST! Chyba nie takiej 
głowy państwa chcieliśmy po 
wyborach. Jego osiągniecia pod-
sumował idealnie jeden z polity-
ków – Przytył i wyłysiał.  

Na naszym podwórku walka o 
szpital zapewne będzie miała 
rozwiązanie trafne lub nie. Głosy 
lekarzy, dobra praca zespołu 
administracyjnego i brak rozezna-
nia wśród radnych powiatu, z 
których wielu bije pianę (wiem na 
podstawie analizy wielu stron 
dokumentów) jest niczym w usil-
nych decyzjach zmierzających do 
pozbycia się prezesa. Będą kłopo-
ty co już nieco wcześniej zapo-
wiadałem, a potem… o tym przy 
okazji, o ile będzie warto. Czasami 
tytułowy kłopot, potem wstyd czy 
infamia jest skuteczniejsza niż 
publikacja prasowa. 

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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Lucyna Szablewska 
Wróżka 

 Małe i Wielkie Arkana Tarota 

 przesłania anielskie 

 oczyszczanie energetyczne 
z klątw i uroków 

 ustawianie czakr 

Wstąp do polsko-niemieckiej  
Sieci współpracy organizacji pozarządowych! 

W ramach projektu pn. „Sieć współpracy organizacji pozarzą-
dowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony 
klimatu” zostanie zrealizowanych wiele bezpłatnych działań 
na rzecz współpracy organizacji pozarządowych pogranicza 
polsko-niemieckiego w tym m.in.: transgraniczne targi-piknik 
NGO, publikacje dla członków sieci, szlaki edukacyjne i mura-
le o ochronie klimatu, mikroadaptacje klimatyczne, kalendarz 
imprez i wydarzeń pogranicza, wystawy plenerowe i film  
o działalności sektora NGO i ochronie klimatu, warsztaty te-
matyczne z wyjazdami studyjnymi oraz publikacje dla miesz-
kańców i przedsiębiorców pogranicza jak można chronić kli-
mat. 
 

Zapraszamy na spotkania informacyjne o projekcie na 
których przekażemy szczegóły związane z utworzeniem 
sieci i innych działaniach projektowych. Zapewniamy ma-
teriały informacyjne i poczęstunek. 

 
Czwartek – 20.02.2020 

 
*Sulęcin g.16.00 Starostwo Powiatowe ul. Lipowa 18a  

(sala konferencyjna pokój 206) 
*Międzyrzecz g.18.00 Urząd Miejski Rynek 1  

(sala narad pokój 202) 

 

KONTAKT Z NAMI: 

Biuro projektu: Przemysłowa 1, 68-200 Żary 

tel. 608 238 599 biuro@naturapolska.eu  

Kolarze z województwa lubuskiego  
podsumowali miniony rok 

Uroczysta gala odbyła się 24 stycz-
nia w malowniczo położonej miejsco-
wości nadgranicznej Górzyca w tam-
tejszym Gminnym Ośrodku Kultury. 
Zebrali się kolarscy mistrzowie zarów-
no ci obecni, najmłodsi jak i starzy 
mistrzowie z Lechem Piaseckim mi-
strzem świata zarówno amatorów jak i 
zawodowców. Byli także przedstawi-
ciele Polskiego Związku Kolarskiego w 
osobach trenerów kadr narodowych: 
Tomasz Kiendyś i Jan Antkowiak i 
członka Zarządu Grzegorza Krysiaka. 
Obecny był również wójt Gminy Gó-
rzyca – Robert Stolarski. Urząd Mar-
szałka reprezentował inspektor Wy-
działu Sportu Andrzej Hełmiński i 
wielu znakomitych sprzed lat kolarzy, 
zasłużonych sędziów i sympatyków 
kolarstwa. 

Najważniejsi na gali byli jednak ko-
larze. Nie zapomniano także o sponso-
rach kolarstwa i zasłużonych działa-
czach, oddanych dla kolarstwa od wie-
lu lat. Laureaci udekorowano odzna-
czeniami i statuetkami przez Zarząd 
Lubuskiego Związku Kolarskiego: Łu-
kasz Skoczylas, Viktoria Gładysz, 
Patryk Janiszewski, Michał Ceglew-
ski, Dariusz Futryk, Nikola Szulc, Kac-
per Szabunia, Filip Szałek, Weronika 
Paziewicz, Jan Skupiński, Dawid Le-
wandowski, Ksawery Adaszek, Bar-
tosz Wentland, Zofia Krystkowiak, 
Kacper Jakubas, Adam Komisaruk, 
Rafał Chmiel.   

Imprezę zorganizowano dzięki po-
mocy sponsorów i działaczy – Gospo-
darstwa Rolnego Anny, Jerzego, Domi-
nika i Macieja Pacan, BS w Przytocznej, 

Piotra Ignaczaka, Dariusza Maksymowi-
cza, Arkadiusza Ostojskiego, Kazimierza 
Prokopyszyna, Mariusza Rysia, Kacpra 
Szczepaniaka, Marka Bonieckiego, Ar-
tura Pruszyńskiego, Firmie FRANCEPOL, 
Andrzeja Łozowskiego, Marka Łozow-
skiego, Łukasza Mazura, Józefa Szulca, 
Gminę Cybinka, Agro Bieganów, EJO 
Piórkowscy, WINSPORT, Marka Struga, 
Jarosława Śliwińskiego, Jana Antkowia-

ka, Kazimierza Lewandowskiego i Ma-
riusza Piątka. 

 
Całość bardzo sprawnie poprowa-

dził, a w zasadzie i przygotował Prezes 
Lubuskiego Związku Kolarskiego Tade-
usz Jasionek (członek Rady Powiatu 
Międzyrzeckiego). 

L. MALINOWSKI,  
fot. Z. Głębocki 
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Targi Pracy  
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przy współpracy ze Szkołą Pod-

stawową nr 6 organizuje po raz trzeci Targi Pracy, które w tym roku odbędą 
się 20 lutego 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu w go-
dzinach od 10.00 do 13.00.  

 

Wydarzenie to jest formą bezpośredniego kontaktu pracodawców  
z kandydatami do pracy. Pracodawcy prezentują swoją firmę, wolne miejsca 
pracy oraz pozyskują kandydatów odpowiadających ich wymaganiom. Z ko-
lei dla osób poszukujących pracy udział w targach, to możliwość spotkania z 
wieloma pracodawcami, przeprowadzenia rozmów i nawiązania nowych 
kontaktów. 

 

Na tegorocznych targach przewidujemy obecność około czterdziestu pra-
codawców. W jednym miejscu i czasie spotkamy specjalistów, którzy na co 
dzień prowadzą rekrutacje i przeglądają życiorysy zawodowe. Możemy prze-
prowadzić pierwsze rozmowy, dowiedzieć się z pierwszej ręki jak wygląda 
proces rekrutacji w danej firmie oraz w jakich warunkach pracują pracownicy. 
Będzie także możliwość zapoznania się z ofertami szkoleniowymi, europej-
skim pośrednictwem pracy - EURES, Krajowym Funduszem Szkoleniowym, 
czy też otrzymaniem informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy 
oferowanych przez urząd. 

 

Spodziewamy się, że tegoroczne Targi Pracy odwiedzą osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy, mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego oraz uczniowie 
lokalnych szkół. 

 

Pracodawców zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu prosimy o 
wypełnianie formularza zgłoszenia uczestnictwa w Targach, dostępnego na 
stronie internetowej www.miedzyrzecz.praca.gov.pl do 31.01.2020 r. i prze-
słania informacji do PUP w Międzyrzeczu. 

 

Serdecznie zapraszamy na Targi Pracy 2020 r.  
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gdzieś tam jadą. Podpatrują się 
wzajemnie, podobnie jak trene-
rzy i dobre wzorce są przyswa-
jane. Uroczyste otwarcie czy 
zamknięcie turnieju to także 
aspekt wychowawczy, podob-
nie jak kibicowanie czy wspól-
ne spożywanie posiłków. Za rok 
spotkamy się znowu na parkie-
cie. 

 
Puchary, dyplomy i nagro-

dy wręczał Remigiusz Lo-
renz – burmistrz Międzyrze-
cza i Monika Szypszak – 
dyrektor SP-1. 

L. MALINOWSKI,  
fot. A. Anuszewski 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

MAM TALENT – SHOW W SZKOLE MUZYCZNEJ 

Po raz pierwszy w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Między-
rzeczu odbył się show „Mam Talent”. 
Udział wzięli uczniowie, którzy zapre-
zentowali inne swoje artystyczne pasje 
i umiejętności. Kolorowa, świetlna sce-
nografia oraz urok osobisty połączony 
z talentem prowadzącej złożyły się na 
to, że show wypadł bardzo dobrze. 

 
W pierwszej edycji „Mam Talent” 

udział wzięło kilkunastu uczestników. 
Profesjonalne jury, złożone z rodziców i 
uczniów miało bardzo trudne zadanie 
w kwestii oceny i wyłonienia laurea-
tów. Prowadząca imprezę, Daria Pu-
ciata powitała uczestników i zgroma-
dzoną publiczność i poinformowała o 
zasadach konkursu. Następnie każdy z 
uczestników otrzymał konkursowy 
numer startowy „Mam talent”. Występy 
poprzedziła prezentacja. Prowadząca 
wspólnie z członkami Jury, trafnymi i 
chwilami dowcipnymi pytaniami 
przedstawili poszczególnych uczestni-
ków konkursu. 

 
Jako pierwsza wystąpiła Weronika 

Robak, która pięknie zaśpiewała znaną 
piosenkę „Przekażmy sobie znak poko-
ju”. Jak sama powiedziała, śpiewa od 
urodzenia. Natomiast Maciej Puka 
ubrany w prawdziwe japońskie kimono 

zademonstrował kroki i postawy spor-
towej walki karate. Prowadząca myśla-
ła, że Tomek zaspał i przyszedł w piża-
mie. Laura Kobylnik zaśpiewała po 
francusku ciekawą piosenkę „Bim bom”. 
Jej idolką jest Toi Carla. Pełną ekspresji 
akrobatykę taneczno-sportową zade-
monstrowała Maria Bulicz. Marysia 
tańczy od 3 roku życia. Pokaz akrobaty-
ki w scenerii kolorowych świateł był 
niezwykle widowiskowy. Śpiewająca 
Maja Dubkiewicz świetnie gra w piłkę 
i ogrywa wszystkich chłopaków. Marzy 
o tym, żeby w przyszłości, kiedy doro-
śnie, zostać strażakiem. Urszula Mali-
nowska uczy się od 5 lat gry na forte-
pianie. Wystąpiła w czarnym stroju 
kotka. Wykonała piosenkę po angielsku 
pt.  „Riptide”. Tomasz Puka zaprezen-
tował pełen ekspresji taniec. Jego czar-
ny strój na tle kolorowych świateł pod-
kreślał tajemniczy charakter tańca. Li-
wia Gągała śpiewa, bo jak powiedziała 
- Lubi śpiewać… Uroczo zaprezentowa-
ła piosenkę dziecięcą. Julia Szymań-
ska oprócz nauki gry na fortepianie i 
flecie również śpiewa. Podczas konkur-
su zaśpiewała piosenkę z repertuaru 
Lady Gaga pt. „Shallow”. Akompanio-
wał jej na żywo zespół w składzie: Woj-
ciech Witkowski – gitara, Zdzisław 
Musiał – gitara basowa, Sławomir Fi-
lus – perkusjonalia i Wojciech Tro-

chimczuk – tamburyn. Była to bez wąt-
pienia ciekawa przygoda z innym ro-
dzajem muzyki. Maja Dobosiewicz i 
Jan Orzłowski w towarzyskim tańcu, 
wykonanym ciekawie i z gracją, sku-
tecznie zachęcili publiczność do wspól-
nej zabawy. W końcu mamy czas karna-
wału. Zuzanna Makarewicz z sio-
strą na prośbę prowadzącej zaśpiewały 
kolędę „Lulajże Jezuniu”.  Następnie 
sama Zuzia zaśpiewała w karnawało-
wym nastroju piosenkę „Niech żyje bal”. 
Ostatnia uczestniczka, Alicja Matu-
szewska zaprezentowała bardzo dyna-
miczny i improwizowany taniec. Sama 
często tańczy w domu i zachęca też 
rodzeństwo do tańca. 

 
Obrady jury były niełatwe, bo jak 

usłyszeliśmy – Macie niesamowite talen-
ty. Trudno nam było zebrać myśli.  To, co 
się wydarzy, niech nie będzie wyrocznią. 
Róbcie to, co dotychczas, aby rozwijać 
swój talent. Niesamowicie trudne były 
obrady. Jak mierzyć talent? Jaką miarą? 
– dzielili się członkowie jury swoimi 
spostrzeżeniami i wnioskami. Po burzli-
wych i arcytrudnych dyskusjach pod-
czas narady, o czym świadczą przyzna-
ne miejsca równorzędne/ 

 
I miejsce (ex aequo): Urszula Matu-

szewska i Julia Szymańska, II miejsce  
(ex aequo): Alicja Matuszewska i Zuzan-
na Makarewicz, III miejsce – Weronika 
Robak. 

Konkurs podsumowała dyrektor 
szkoły, Małgorzata Telega-Nowa-
kowska mówiąc m.in. – Bardzo dziękuję 
osobom zaangażowanym w przygoto-
wanie imprezy, rodzicom, uczniom i nau-
czycielom. Serdecznie gratuluję wszyst-

kim uczestnikom konkursu, a wyróżnio-
nym dalszych sukcesów w rozwijaniu 
swoich talentów i pasji. 

 
Uczestnicy konkursu zaprezentowali 

wysoki poziom umiejętności. Soliści 
zaskoczyli jury i publiczność świetnym 
warsztatem: czystą intonacją, ładną 
dykcją, dobrą synchronizacją muzyka – 
ruch, dobrym opanowaniem tekstów 
piosenek. 

Zaprezentowany został barwny i 
urozmaicony repertuar piosenek w 
języku ojczystym, angielskim i francu-
skim, dostosowany do wieku uczestni-
ków konkursu. Podczas konkursu mieli-
śmy okazję poznać inne, równie pasjo-
nujące i ciekawe talenty naszych 
uczniów, choć niezbyt daleko odbiega-
jące od nauki gry na instrumentach 
muzycznych. Jednak uczniowie – zda-
niem wielu zapytanych po koncercie 
osób było zaskoczonych wysokim po-
ziom prezentacji. Alicja Płuciennik – 
Zadanie jurora w konkursie „Mam talent” 
było niezmiernie trudne. Wydawało mi 
się, że poziom będzie zróżnicowany i 
szybko wyłoni się jakiś faworyt. Jednak, 
gdy pierwsza uczestniczka zaprezento-
wała się na scenie, wiedziałam, że będzie 
ciężko. Kolejne występy to potwierdziły. 
Jak nie śpiew to taniec albo akrobatyka. I 
jak tu wybrać najlepszego? Wszystkie 
dzieci fantastycznie się przygotowały i 
bardzo zaangażowały w występy. Nieła-
two było wybrać najlepszą trójkę. Dlate-
go też dwa miejsca ex aequo. Jestem 
bardzo ciekawa, czym nas dzieci zasko-
czą za rok? 

 
Z muzycznym pozdrowieniem -  

ZDZISŁAW MUSIAŁ 

℡ 
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… Bądźcie jak miłosierny Samarytanin. Lekarzom, pielęgniar-
kom i tym, którzy pracują w szpitalach i domach opieki życzę, by 
byli ożywiani charyzmatem miłości w codziennym kontakcie  
z chorymi. 

Papież Franciszek 

Lubuski Samarytanin 

8 lutego w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury odbyły się uroczystości związa-
ne z Diecezjalnymi Obchodami Dnia 
Służby Zdrowia. Prowadzący imprezę 
powitał serdecznie wielu znamienitych 
gości, m.in. ks. bpa diecezjalnego dra 
Tadeusza Lityńskiego, Wicewojewodę 
Lubuskiego Wojciecha Perczaka, Dy-
rektora Departamentu Zdrowia UM w 
Zielonej Górze Tomasza Wróblew-

skiego, Starostę Międzyrzeckiego 
Agnieszkę Olender, Wicestarostę Po-
wiatu Międzyrzeckiego Zofię Plewę, 
Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza 
Lorenza, sekretarza UMiG Międzyrzecz 
Annę Sawkę i prezesa międzyrzeckie-
go szpitala Edwarda Tyranowicza. 
Wśród gości byli również prezydenci 
miast z naszego i dolnośląskiego woje-
wództwa, starostowie, burmistrzowie, 

dyrektorzy LOW NFZ i DOW NFZ, preze-
si Okręgowych Izb Lekarskich oraz wój-
towie. Służbę zdrowia i DPS-y prezen-
towało również wiele osób. Obecni byli 
proboszczowie z Międzyrzecza. Same 
powitanie trochę trwało z racji odczyty-
wania nazwisk i stanowisk. 

 
Wystąpienie Diecezjalnego Duszpa-

sterza Chorych i Służby Zdrowia po-

przedził mini koncert pary młodych 
pianistów z międzyrzeckiej Szkoły Mu-
zycznej 1. st. Każdorazowe wręczenie 
nagród-statuetek „Lubuski Samaryta-
nin” poprzedzone było krótkim filmem. 
Sześć statuetek otrzymali: s. Maria 
Elekta (pielęgniarka ze Zgromadzenia 
Sióstr Felicjanek w Szarczu w pow. mię-
dzyrzeckim), Monika Rubaszewska 
(pielęgniarka z Wielospecjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp.), Wojciech Strugała (lekarz z 
międzyrzeckiego szpitala), Donata 
Wojnicz (z zielonogórskiego oddziału 
Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Ko-
biecości), Małgorzata Malska (Cisi 
Pracownicy Krzyża w Głogowie) i Anna 
Czyż (prezes Zielonogórskiego Stowa-
rzyszenia Amazonek). Każdy z laurea-
tów miał swoje krótkie wystąpienie.  

 
Na scenie padła z ust członka kapi-

tuły, ad hoc w trybie nadzwyczajnym 
propozycja skierowana do ks. biskupa, 
aby również przyznać tegoroczną sta-
tuetkę pośmiertnie Krzysztofowi Ad-
amkowiczowi, zmarłemu kilka dni te-
mu lekarzowi, ordynatorowi chirurgii z 
międzyrzeckiego szpitala. Propozycja 
została zaakceptowana a ks. bp otrzy-
mał stosowne oklaski.  

 
Słowa podsumowujące galę wypo-

wiedziane przez ks. bpa diecezjalnego 
zapewne wielu utkwią w pamięci - Na 
terenie naszego województwa, naszej 
diecezji jest ogromna przestrzeń ludzkiego 

 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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cierpienia, gdzie są duchowe i 
fizyczne rany. Ta są szpitale, ho-
spicja, domy pomocy, stowarzy-
szenia, fundacje, przychodnie, 
które nie tylko funkcjonują dzięki 
dobrze zorganizowanej  służbie 
medycznej, ale także dzięki 
ogromnej sile człowieczeństwa, 
którego nie można przeliczyć na 
złotówki, dzięki ofiarnej służbie, 
która nigdy do końca nie będzie 
policzona i zmierzona material-
nie. Ta wielkoduszność jest zaczy-
nem szlachetnego działania na 
styku społeczno-medycznym. 

 
Zwieńczeniem oficjalnej 

części uroczystości był koncert 
artystów: Aleksander Borkie-
wicz (sopran), Celiny Kotz 
(skrzypce) i Piotra Szychow-
skiego (fortepian). Za rok III 
Lubuski Samarytanin wręcza-
ny będzie w Głogowie. 

Tekst i fot.  
LECH MALINOWSKI 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Szukaj nas w InternecieSzukaj nas w Internecie  

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Agnieszka Olender Starosta Międzyrzecki 
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Rozmowa z Edwardem Tyranowiczem,  
prezesem szpitala w Międzyrzeczu 

Objął pan stanowisko prezesa 26.04.2019 r. Pana poprzedniczka atakowana bezustannie  
wytrzymała zaledwie 3 miesiące. Jej odwołany poprzednik zostawił zadłużony szpital na  

pokaźną kwotę, a dziś jak wygląda zadłużenie? 

Rok 2019 był bardzo trudnym okre-
sem z uwagi na pomniejszony od 2018 r. 
o ok. 3,6 mln zł ryczałt. Jego poziom w 
2017 r. wynosił w przeliczeniu na rok 
17 718 919,36 zł natomiast w porówny-
walnym szpitalu w województwie lubu-
skim 18 190 226,96 zł. Po utracie przez 
Szpital ryczałtu w 2018 r. NFZ ustalił na 
rok 2019  jego wysokość na poziomie 
16 765 806 zł, szpital porównywalny 
otrzymał 20 556 733 zł. Różnica w 2017 r. 
wynosiła 471 307,60 zł na korzyść szpita-
la porównywalnego a w 2019 r. 
3 790 927 zł. Przykład ten obrazuje, że 
utrata ryczałtu w 2018 ma swoje konse-
kwencje w roku 2019 jak również będzie 
miała w latach kolejnych, a przy obec-
nym stanie prawnym nie ma możliwości 
aby odrobić tę różnicę w stosunku do 
tego oraz innych szpitali. Dlatego też w 
roku 2019 Spółka pod nowym kierownic-
twem – moim oraz Marzeny Kuchar-
skiej przyjęła program zmierzający do 
poprawy sytuacji finansowej, a tak na-
prawdę do uratowania go przed upadło-
ścią i w konsekwencji likwidacją. Nie 
mam złudzeń, że w dobie braku persone-
lu medycznego taka sytuacja spowodo-
wałaby, że szpital już by się nie odbudo-
wał. Twierdzenie, że szpital był i zawsze 
będzie mogło mieć swoje uzasadnienie 
kilka lat temu, dziś natomiast jak pokazu-
je wiele przykładów w Polsce jest ono 
bezzasadne.  

Wynik Spółki za 2019 r. w porównaniu 
do roku 018 poprawi się  o ok. 3 mln zł. 
Uważam, że  osiągnięte wyniki należy 
uznać za duży sukces w kontekście utra-
conego w 2018 ryczałtu, co jest efektem 
ciężkiej pracy personelu medycznego, 
pomocniczego oraz administracji za co 
pragnę bardzo podziękować. Każdy z 
pracowników ma wpływ na to jak funkcjo-
nuje Szpital. Ponadto udało się też zaha-
mować tak intensywny przyrost zobowią-
zań, który w roku 2019 w porównaniu do 
roku poprzedniego jest  trzykrotnie niższy. 

 
Opracował pan plan pozwalający 

na unormowanie wielu spraw. Kiedy i 
przez kogo został zatwierdzony? Ile 
stron liczył, bowiem w oświadczeniu 
na stronie internetowej starostwa 
program miał być kilkustronicowy i 
nie spełniał oczekiwań… 

Plan działań naprawczych Szpitala 
Międzyrzeckiego był analizowany przez  
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu  
8.11.2019 r. (protokół z posiedzenia Za-
rządu Powiatu nr 47.2019 cyt.: Członko-
wie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag do 
przedstawionego dokumentu. Następnie 
43-stronicowy „Plan działań napraw-
czych w Szpitalu Międzyrzeckim sp. z o.o. 
na 2019 r. oraz lata następne” został za-
twierdzony przez Radę Nadzorczą oraz 
przekazana w dniu 14.11.2019 r. do Sta-
rostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. 
Zarząd Szpitala nie otrzymał żadnych 

pisemnych uwag do niniejszego doku-
mentu ze strony Powiatu. 

 
Podczas spotkania z lekarzami padł  

ze strony starosty zarzut o stracie am-
bulansu. Jak to faktycznie wygląda? 
Zarzut był z niewiedzy zapewne 

Od momentu uzyskania decyzji o przy-
znaniu dotacji w kwocie 400 000 zł na za-
kup ambulansu specjalistycznego zostały 
ogłoszone 4 przetargi. Dopiero w 4 poste-
powaniu wyłoniono dostawcę. Wobec 
powyższego umowa na dostawę ambulan-
su została podpisana w dniu 4 lutego 2020 
r. Ambulans zostanie przekazany Szpitalo-
wi do końca marca 2020 r. „Program wy-
miany ambulansów” przewidywał przeka-
zanie 200 szt. ambulansów w całej Polsce, 
w związku z czym dostawcy nie mieli moż-
liwości przygotować tak dużej liczby am-
bulansów w tak krótkim terminie tj. do 
połowy grudnia 2019 r. Problem ten szero-
ko opisywany był w prasie. 

 
Silny zespół administracyjny jest 

bez wątpienia podporą, a jednak nie 
odpowiada staroście, dążąc do ich 
zwolnienia. Nikt nie zarzyna kury zno-
szącej złote jajka, choć może tym jest 
nie przesady. 

Rzeczywiście dużo pracy i pełne zaan-
gażowanie tych osób ale również wszyst-
kich pracowników: lekarzy, pielęgniarek, 
laborantów, personelu pomocniczego 
przyczyniło się do poprawy wyniku fi-
nansowego spółki za 2019 r. Jeszcze rok 
temu mało kto dawał nam szansę na 
przetrwanie, ale swoimi działaniami udo-
wodniliśmy, że wspólna praca może 
przynieść zakładane efekty. Na pewno 
nie było łatwo, a nawet należy powie-
dzieć, że było bardzo trudno. 

 
Walcząc o swoje zapewne kierował 

pan odpowiednie pisma do organu 
prowadzącego, jednak wg moich in-
formacji zarząd jak i radni nie we 
wszystko byli wprowadzeni… 

Nieoficjalnie, lecz  na łamach prasy 
otrzymałem zarzut o nieterminowym 
pozyskaniu kredytu dla Szpitala. Wydłu-
żający się termin uzyskania kredytu dla 
Szpitala Międzyrzeckiego wynika z do-
głębnej analizy dokumentów prowadzo-
nej przez analityków banków, spowodo-
wanej m.in. złymi wynikami spółki w 
latach poprzednich, dosyłaniem na każ-
de żądanie banków dodatkowych infor-
macji  i wyjaśnień w tym zakresie oraz 
długiego (1,5 m-ca) czasu oczekiwania na 
informację z Zarządu Powiatu w kwestii 
deklaracji w sprawie dokapitalizowywa-
nia Spółki.  Z uwagi  na przełom roku 
2019/2020 banki analizują wykonanie 
kontraktów oraz ich wartość na 2020 r. 
Tym samym sprawdzają zdolność kredy-
tową Szpitala. W opinii banku przesła-
nym w dniu 11.02.2020 r. Szpital przed-
stawił program naprawy finansów oraz 

przedstawiał inne liczne dokumenty, 
które były niezbędne w procesie analizy 
kredytowej. Przedstawiony Plan naprawy 
został przez Bank oceniony pozytywnie z 
zastrzeżeniem dużego ryzyka związane-
go z niestabilnym otoczeniem, w którym 
Szpital wykonuje swoje statutową dzia-
łalność: zmienność prawa, wymogów, 
niedostateczny i trudny do przewidzenia 
w przyszłości poziom finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto 
bank ocenił bardzo dobrze współpracę z 
Zarządem Szpitala od strony Spółki 
wszelkie wymagane dokumenty były 
rzetelnie sporządzone i w ustalonych 
terminach. Jako zabezpieczenie spłaty 
kredytu Szpital zaproponował Poręcze-
nie właściciela Spółki, tj. Powiatu Między-
rzeckiego.   

Po sporządzeniu analizy sytuacji fi-
nansowej Powiatu okazało się, że prze-
pływy finansowe powiatu w zaprezento-
wanym WPF, zawierającym obciążenie z 
tytułu obsługi Poręczenia, nie spełnia 
wszystkich kryteriów jakościowych, które 
obowiązują w banku. Mimo tego nadal 
jest nadzieja na kredyt, ponieważ bank 
zaproponował dodatkowe  warunki, któ-
re zapewne będą analizowane. 

 
Jest plan termomodernizacji… ale 

starosta nie wyraziła zgody. Ocenę 
takiej działalności oceni lokalne społe-
czeństwo. Jak pan jako znany menad-
żer odniósłby się do tej sprawy, chodzi 
mi nie o akcent emocjonalny ale eko-
nomiczny. 

Szpital złożył wniosek do urzędu mar-
szałkowskiego wniosek pn. „Modernizacja 
energetyczna budynków Szpitala Między-
rzeckiego sp. z o.o „.Jest to wielotomowy 
projekt termomodernizacji szpitala obej-
mujący: audyty energetyczne czterech 
budynków szpitala, program funkcjonalno
-użytkowy oraz wniosek o dofinansowanie 
i studium wykonalności. Wniosek ten ma 
wielką szansę na dofinansowanie. Wartość 
projektu to ok.6 mln zł, przy ok. 1 mln 
wkładzie własnym. Projekt ten może być 
realizowany w latach 2021-2022 i w tych 
latach wymagane byłoby zgromadzenie 
środków na wkład własny. Pozostałe zosta-
wiam bez komentarza… 

 
Lekarze specjaliści w swych listach 

do starosty wyrazili jednoznaczną, 
druzgocącą opinię o  próbie personal-
nych zmian. Podobnie ocenili to inter-
nauci na forach społecznościowych a 
pan jak to ocenia? 

Jest mi niezmiernie miło, że efekty 
naszej ciężkiej pracy, bo tak naprawdę 
wszystkich pracowników z różnych grup 
zawodowych zostały dobrze ocenione 
przez personel lekarski, pielęgniarski, 
administracyjny i pomocniczy. To bardzo 
motywowało, ponieważ Ci wszyscy lu-
dzie włączyli się w ratowanie Naszego 
Szpitala. Serdecznie im za to dziękuję.  

Dzienny koszt utrzymania szpitala 
wynosi ponad 100 tys. zł do tego do-
chodzą nieprzewidziane awarie i pla-
nowane remonty, czy tutaj szukał pan 
rezerw? 

Przyjęty przez nas program napraw-
czy opierał się na wzroście przychodów, 
czego dokonaliśmy. Wzrost przychodów, 
co oczywiste wiązał się z większym zuży-
ciem leków, materiałów jednorazowych, 
endoprotez itp., z większą obsadą lekar-
ską i pielęgniarską, ze wzrostem obo-
wiązków w pozostałych działach jak eki-
pa sprzątająca, administracja i to wszyst-
ko sprawiło, że nie było możliwe zaosz-
czędzenie w tych zakresach.  

Doskonale Państwo wiedzą jaka jest 
sytuacja systemu opieki zdrowotnej w 
naszym kraju – likwidowane lub zawie-
szane oddziały, braki personelu lekarskie-
go i pielęgniarskiego oraz rosnące koszty 
i stawki. Stąd takie oraz inne stojące 
przed Szpitalem wyzwania jak rozbudo-
wa SOR,  realizacja projektu informatycz-
nego, utrzymanie i rozwój poziomu reali-
zowanych usług medycznych, zapewnie-
nie obsady personelu medycznego, 
zmierzenie się z rosnącymi kosztami w 
tym wzrostem minimalnego wynagro-
dzenia oraz wiele innych w tym dostoso-
wanie bloku operacyjnego, oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii, mo-
dernizacja energetyczna wszystkich bu-
dynków szpitala.  

W 2019 roku zmodernizowaliśmy 
wentylację na bloku operacyjnym, zaku-
piliśmy nowoczesny sprzęt. Jesteśmy w 
trakcie modernizacji pracowni endosko-
pii, zamontowaliśmy nowy agregatu 
prądotwórczy, a do marca otrzymamy 
nowoczesny ambulans. Nie wszystko co 
zaplanowaliśmy udało się oczywiście 
zrealizować w 100 %, ale są rzeczy w 
sferze medycznej, z których możemy 
czuć satysfakcję jak otrzymanie pakietu 
onkologicznego dla poradni czy pozy-
skanie wysokiej klasy lekarzy ginekolo-
gów i tym samym utrzymanie oddziału 
ginekologicznego w powiecie.  

 
To dlaczego Pan rezygnuje? 
Po pierwsze- różnica zdań między 

mną a Panią Starostą, co do funkcjono-
wania Szpitala, obsady kadry, sprzedaży 
mienia a także przedstawienie nowych 
władz spółki na spotkaniu z lekarzami. 
Ponadto odwołanie Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Szpitala bez podania 
przyczyny i ocena Rady Powiatu popiera-
jąca działania Pani Starosty. Tak więc, jak 
Pan widzi w okresie mojej ciężkiej pracy 
był już tworzony plan zmiany Prezesa. 
Dlatego ostatecznie rezygnuję. Zobowią-
zania wyborcze nie będą realizowane w 
Szpitalu moimi decyzjami. 

 
Dziękuję za rozmowę  (11.02.2020.) 

 
LECH MALINOWSKI 
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Dostaliśmy  
drugą dotację na żłobek! 

Międzyrzecz otrzyma 1 mln. 584 tys. zł 
na żłobek. To kolejna dotacja na ten cel. 
W sierpniu ub.r. zarząd województwa 
przyznał naszej gminie 787 tys. zł. – Żło-
bek będzie gotowy do końca roku – zapo-
wiada burmistrz Remigiusz Lorenz. 

 
Do końca roku koło przedszkola nr 4 

„Bajkowa Kraina” przy ul. Zachodniej 
powstanie żłobek dla najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. To już 
pewne. Gmina otrzymała na ten cel 1 
mln. 584 tys. zł z rządowego programu 
Maluch Plus. Gwarancją jest promesa, 
którą burmistrz odebrał w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim z rąk europoseł 
Elżbiety Rafalskiej (byłej Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej), wice-
ministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Kazimierza Ku-
berskiego, oraz zastępcy wojewody 
Wojciecha Perczaka.  

Międzyrzecz otrzymał najwyższą z 
dotacji, przyznanych przez minister-
stwo pięciu lubuskim gminom na wy-
budowanie 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.  

– W żłobku powstanie  48 miejsc dla 
dzieci do trzeciego roku życia, Natych-
miast po podpisaniu umowy ogłosimy 
przetarg – zapowiada burmistrz Remi-
giusz Lorenz. 

W placówce powstaną też pomiesz-
czenia socjalne i kuchnia. Projekt prze-
widuje ewentualną rozbudowę budyn-
ku o nowe oddziały przedszkolne. Dla-
czego żłobek powstanie właśnie przy 
przedszkolu nr 4? – Jest tam sporo miej-
sca. Początkowo chcieliśmy zaadopto-
wać na ten cel budynek po dawnej przy-
chodni 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.   

Koszt inwestycji oszacowano na 2 
mln. 855 tys. zł. Gmina dołoży do niej 1 
mln. 271 tys. zł. Burmistrz podkreśla jed-
nak, że finansowy wkład Międzyrzecza 
będzie jednak mniejszy. Jak to możliwe? 
W sierpniu ub.r. Zarząd Województwa 
Lubuskiego przyznał gminie 787 tys. zł 
na utworzenie i prowadzenie żłobka.  

- Żłobek będzie jedną z wielu inwe-
stycji, realizowanych przez gminę w 
tym roku – zaznacza Remigiusz Lorenz.  

Gmina  
stawia na rozwój   

Budowa wschodniej obwodnicy 
miasta i mostu drogowego na Obrze to 
jedna z ponad 30 inwestycji, zgłoszo-
nych przez samorządowców z północ-
nej części regionu do Strategii Rozwo-
ju Województwa Lubuskiego 2030. 
Burmistrz Remigiusz Lorenz złożył tak-
że wniosek o ujęcie jez. Głębokiego w 
lubuskim programie walki z suszą oraz 
kilkanaście uwag. Najważniejsza z nich 
dotyczy uznania gminy za Miejski Ob-
szar Funkcjonalny. 

Trwają pracę nas Strategią Rozwoju 
Województwa Lubuskiego 2030. – To 
bardzo ważny dokument. Wyznacza 
kierunki rozwoju regionu na dziesięć 
najbliższych lat. Ujęte w nim inwesty-
cje będą miały większe szanse na dota-
cje z Unii Europejskiej, bądź budżetu 
państwa. Dlatego bardzo ważne jest, 
żeby wprowadzić do niego zadania o 
strategicznym znaczeniu dla naszego 
miasta i mieszkańców – mówi Katarzy-
na Szadkowska, która kieruje Wydzia-
łem Rozwoju Gospodarczego w mię-
dzyrzeckim magistracie.  

W pracach nad projektem strategii 
brał udział m.in. burmistrz Międzyrze-
cza Remigiusz Lorenz, który przez 
dwa tygodnie jeździł do Słubic, Gorzo-
wa Wlkp. i Świebodzina, gdzie szukał 
poparcia dla utworzenia tzw. Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego w Między-
rzeczu . Zgłosił to w trakcie konsultacji 

w Gorzowie Wlkp. – Uznanie gminy 
Międzyrzecz wraz z gminą Świebodzin 
jako wspólnego subregionu ułatwi 
nam między innymi starania o pozy-
skanie nowych inwestorów i utworze-
nie centrów logistyczno-przemysło-
wych. Za utworzeniem subregionu prze-
mawia położenie naszych gmin na 
skrzyżowaniu najważniejszych arterii 
komunikacyjnych regionu  – zaznacza 
Remigiusz Lorenz. 

Burmistrz zgłosił 12 innych propo-
zycji do projektu strategii. Jedna z nich 
dotyczy utworzenia Muzeum Pożarnic-
twa. Podkreśla, że strażacy z między-
rzeckiej gminny zgromadzili wiele cen-
nych eksponatów. - Muzeum zajęłoby 
się ochroną i opracowaniem dziedzictwa 
narodowego z zakresu historii techniki, 
ale także działalnością społeczną i kultu-
ralną, które zawsze była ściśle powiąza-
na z działalnością głównie ochotniczych 
straży pożarnych. Jest to jedyne tego 
typu przedsięwzięcie w Zachodniej Pol-
sce i znacząco podniosłoby rangę woj. 
lubuskiego - uzasadnia swój postulat. 

Samorządowiec wnioskuje także o 
remont, przebudowę i modernizację  
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa 
Kowalskiego w Międzyrzeczu, które 
podlega wprawdzie władzom powiatu, 
ale – jak zaznacza burmistrz – zespół 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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POD PATRONATEM PRZEKROJU 

Czy znasz historię? 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Sulęcinie zaprasza wszystkich 
uczniów do udziału w VIII edycji Mię-
dzyszkolnego Regionalnego Konkursu 
Historyczno-Plastycznego pt. ”Historia 
Malowana”. Konkurs trwa od  1 lutego 
do 30 kwietnia 2020 roku. Skierowany 
jest do uczniów wszystkich placówek 
oświatowych, w tym uczniów niepełno-

sprawnych z województw: 
lubuskiego, wielkopolskie-
go i zachodniopomorskie-
go. Mogą wziąć w nim 
udział uczniowie od 6 do 
24 roku życia. Celem kon-
kursu jest popularyzowanie 
historii Polski, rozwijanie 
wiedzy historycznej, stwo-
rzenia szansy do rozwijania 
wyobraźni, wymiany emo-
cji, wrażeń artystycznych, a 
także integracja dzieci i 
młodzieży o różnym stop-
niu sprawności. Tematem 
prac plastycznych wykony-
wanych dowolną techniką 
malarską jest postać /po-
stacie, znak lub wydarzenie 
związane z historią Polski.  
Prace można nadsyłać wraz 
z wypełnioną metryczką i 
oświadczeniem na adres: 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Sulę-
cinie ul. Lipowa 12 A, 69-

200 Sulęcin z dopiskiem: VII  Mię-
dzyszkolny Wojewódzki Konkursu Hi-
storyczno-Plas-tyczny pt. „Historia ma-
lowana”. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie internetowej Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Sulęcinie (sosw-sulecin.edu.pl) 

 
WIOLETTA KAŹMIERCZAK 
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Wykłady, koncert  
i wystawa  

18 stycznia w Muzeum Ziemi Mię-
dzyrzeckiej odbyło się ciekawe spotka-
nie z historią i kulturą żydowską. Go-
spodarz placówki, Andrzej Kirmiel, 
powitał serdecznie licznie przybyłych, 
wśród których byli goście z Niemiec jak 
również przedstawiciele samorządu 
powiatowego i miejskiego. On również 
wygłosił wykład pt. Żydowskie śladu na 
Środkowym Nadodrzu. Wykład tłuma-
czony na język niemiecki, chwilami 
odrywał od wątku ciągłości odbioru 
(niestety muzeum nie stać na profesjo-
nalnego tłumacza kabinowego, jak 
również odpowiedni do tego sprzęt). 
Omówione zostały (nie wszystkie) za-
chowane nekropolie żydowskie na 
rzeczonym obszarze, które w różnym 
stanie zachowały się do chwili obecnej.  

Kolejnym, bardzo mocnym, punk-
tem spotkania był koncert charyzma-
tycznej młodej piosenkarki Aleksandry 
Idkowskiej (polecam zainteresowa-
nym aby obejrzeli cały koncert na por-
talu internetowym 

www.miedzyrzecz.biz 
Goście z Niemiec opowiadali o swo-

jej pracy na rzecz rewitalizacji (w miarę 
swoich możliwości) kirkutu żydowskie-
go w Skwierzynie. Poparte to zostało 
pokazem multimedialnym jak i krótkim 
filmem. 

Końcowym akcentem była prezen-
tacja wystawy pt. Z biegiem rzeki. Dzie-

je Żydów na Odrą. Zanim wszyscy ze-
szli do podziemi, autorki wystawy 
przedstawiły jej cel, koncepcję i prze-
słanie, jakie każdej wystawie towarzy-
szy. Oczywiście na planszach jak i w 
starannie wydanym katalogu przedsta-
wiono wybrane akcenty z historii Ży-
dów mieszkających niegdyś po obu 
stronach rzeki granicznej. Zasadniczo 
jest to powielanie rzeczy znanych nie 
tylko historykom, skomasowanych na 
potrzeby zapewne jakiegoś międzyna-
rodowego projektu. Nie wolno kwe-
stionować dorobku kulturalnego czy 
materialnego Żydów w rozwoju miast. 
Przenikanie kulturowe to standard ak-
tualny do dziś. Jest to bezsprzeczne i 
pomimo różnych prób zatarcia tych 
śladów przez nazistów czy szabrowni-
ków po ostatniej wojnie wyraźne doko-
nania są dziś więcej lub mniej znane. W 
naszym mieście jest wiele kamienic 
wybudowanych przez starszych braci 
w wierze. Dawna synagoga z zachowa-
nymi elementami religii żydowskiej 
pełni dziś funkcję sklepu i chyba rzadko 
ktoś na to zwraca uwagę.  

Wieczór zwieńczyła degustacja po-
traw żydowskich, wspaniale przygotowa-
nych przez Irenę Kirmiel. Rozmowy, 
wymiana uwag i typowe dla wernisażu 
rzeczy dodały właściwej barwy spotkaniu.  

Reasumując, to najlepiej wypadł 
wykład gospodarza placówki. Goście z 

Niemiec zaprezentowali wprawdzie 
swój punkt widzenia na opis żydow-
skich macew, bo w Polsce są dostępne 
bardziej rzeczowe opisy wydane dru-
kiem. Nieco filozofii czy zadumy nad 
przeszłością, a może i wewnętrznej 
winy jest typowym ich przekazem czy-
nionym na takich spotkaniach. Nie 

wspomniano o kirkucie w niezłym sta-
nie, otoczonym murem, zachowanym 
w pobliskim Sulęcinie. Ba nawet obie 
panie z tytułami doktora nic o tym nie 
wiedziały, podobnie jak Niemcy – gdy 
ich wprost zapytałem… 

 
LECH MALINOWSKI 

muzealno-parkowy jest ważnym ośrod-
kiem turystyki kulturowej oraz miej-
scem wypoczynku mieszkańców. 

– Muzeum nie jest przystosowane do 
zwiedzania przez osoby niepełnospraw-
ne. Największy z muzealnych budynków, 
budynek zabytkowej karczmy, od lat jest 
wyłączony z użytkowania i wymaga pil-
nego remontu konserwatorskiego i prze-
budowy wnętrz w celu utworzenia w nim 
centrum obsługi turystów oraz przysto-
sowania do działalności muzealnej – 
postuluje R. Lorenz. 

W czwartek, 30 stycznia, prezydent 
Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki oraz 
zainteresowani burmistrzowie i wójto-
wie gmin z północnej części wojewódz-
twa zgłosili do projektu strategii ponad 
30 inwestycji. Na wniosek R. Lorenza 
we wniosku ujęto m.in. budowę 
wschodniej obwodnicy miasta i mostu 
drogowego. 

– Obwodnica ma odciążyć ruch 
kołowy w centrum miasta. Ułatwić 
przejazd przez Międzyrzecz oraz dojazd 
do zakładów pracy, które powstaną w 
Międzyrzeckim Parku Przemysłowym 
nr 2 – zapowiada burmistrz. 

Najważniejszym ogniwem objazdu 
ma być drugi most drogowy na Obrze, 
który zostanie wybudowany podczas 

pierwszego etapu inwestycji – razem z 
fragmentem obwodnicy od ul. Poznań-
skiej do Piastowskiej. Koszt inwestycji 
przekracza jednak możliwości finanso-
we gminy. Dlatego urzędnicy liczą na 
dotację z rządowego programu Mosty 
Dla Regionów. – W marcu złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie projektu. 
Wciąż czekamy na decyzję – dodaje K. 
Szadkowska.  

W stanowisku samorządowców 
ujęto również kilka innych inwestycji 
ważnych dla gminy i rozwoju regionu. 
M.in. modernizację linii kolejowych z 
Międzyrzecza do Międzychodu, ze 
Skwierzyny do Międzychodu, z Między-
rzecza do Toporowa oraz z Gorzowa 
Wlkp. przez Skwierzynę i Międzyrzecz 
do Zbąszynka.  

Burmistrz wskazał na problem ste-
powienia regionu, czego namacalnym 
dowodem jest spadek poziomu wody 
w jez. Głębokie oraz w wielu innych 
akwenach regionu. – Liczymy, że uda 
się zapobiec degradacji tego akwenu. 
Potrzebne są jednak wspólne działania 
wielu różnych instytucji i przysłowiowe 
„zielone światło” z Warszawy. Lekar-
stwem mogą być zapisy w strategii, 
które umożliwią przeciwdziałanie temu 
zjawisku poprzez budowę obiektów 
hydrotechnicznych, melioracyjnych  
i retencyjnym – mówi R. Lorenz.  

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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Ulgi i zniżki  
dla dużych rodzin  
Ponad 1.300 mieszkańców 

gminy Międzyrzecz korzysta z 
lokalnej Karty Rodzina Trzy 
Plus. Dzięki niej mają zniżki w 
30 instytucjach, marketach i 
firmach. Mniej płacą za bilety 
do kina i na basen, ale także za 
rozmaite usługi.  

 
Karty Rodzina Trzy Plus 

wprowadzono w Międzyrze-
czu w 2015 r. – Doskonale się 
sprawdzają. Korzysta z nich 

ponad tysiąc trzysta osób z 
dwustu piętnastu rodzin z na-
szej gminy - zaznacza bur-
mistrz Remigiusz Lorenz. 

 
O karty mogą się o nie ubie-

gać osoby i rodziny, które mają 
troje dzieci i więcej, w wieku do 
18 roku życia, lub do 24 lat w 
przypadku uczniów i studen-
tów. Jak wylicza Maciej Kubo-
wicz w międzyrzeckiego magi-
stratu, średnio na każdą rodzi-
nę uczestniczącą w tym pro-
gramie przypada nieco ponad 
pięć kart. – Najliczniejsza rodzi-
na składa się z siedmiorga dzieci 
i rodziców – dodaje.  

 
Wnioski o wydanie karty 

można pobrać w specjalnej 

zakładce na stronie interneto-
wej gminy 

(www.miedzyrzecz.pl),  
lub w Urzędzie Miejskim (w 

pokoju nr 302 na drugim pię-
trze). Po wypełnieniu należy je 
złożyć w sekretariacie UM. 
Wniosek wypełnia i podpisuje 
rodzic lub opiekun prawny. 
Należy do nich dołączyć do-
wód osobisty (lub inny doku-
ment ze zdjęciem) osoby skła-
dającej wniosek i odbierającej 

karty (do wglądu), kserokopie 
aktów urodzenia dzieci, ksero-
kopie legitymacji szkolnych, 
studenckich lub innych doku-
mentów zaświadczających o 
kontynuowaniu nauki przez 
dzieci w wieku od 18 do 24 lat, 
kserokopie postanowienia 
sądu lub umowy o ustalenie 
rodziny zastępczej, kserokopię 
potwierdzającą niepełno-
sprawność dziecka w wypad-
kach określonych Programem 
oraz kserokopię dokumentu 
potwierdzającego zamieszki-
wanie na terenie gminy Mię-
dzyrzecz (w przypadku braku 
zameldowania) 

 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

Strażacy i samorządowcy 
pożegnali komendanta straży 

Po 30 latach służby komen-
dant powiatowy straży zawo-
dowej st. bryg. Marek Harkot 
pożegnał się z mundurem. 
Gratulacje i życzenia złożył mu 
m.in. burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz. 

 
Pożegnanie odchodzącego 

na emeryturę Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej starszego bry-
gadiera Marka Harkota odbyło 
się w ostatniej dekadzie stycz-
nia w komendzie powiatowe 
straży. Życzenia i podziękowa-
nia za wieloletnią służbę złożył 

mu m.in. burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 

 
– Z okazji przejścia na zasłu-

żoną emeryturę składamy Panu 
słowa uznania za 30 lat trudnej 
i niebezpiecznej służby  w Pań-
stwowej Straży Pożarnej, w tym 
ostatnich osiem lat pracy na 
stanowisku Komendanta Po-
wiatowego PSP w Międzyrze-
czu. Serdecznie Panu dziękuje-
my za profesjonalizm w wyko-
nywaniu zadań służbowych, jak 
również zaangażowanie w 
sprawy społeczne gminy i jej 
mieszkańców oraz wzorową 

współpracę z Urzędem Miej-
skim. Życzymy Panu wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, pogoda 
ducha, kreatywności i aktywno-
ści niezbędnej do realizowania 
marzeń, planów i zamierzeń – 
czytamy w liście gratulacyj-
nym, który burmistrz wręczył 
M. Harkotowi.   

Pierwszego strażaka powiatu 
pożegnali strażacy zawodowi i 
ochotnicy, a także przedstawi-
ciele innych służ mundurowych, 
samorządowcy z gmin naszego 
powiatu – wójt Bledzewa Mał-
gorzata Musiałowska, wójt 
Pszczewa Józef Piotrowski, 
wójt Przytocznej Bartłomiej 
Kucharyk, burmistrz Skwierzyny 
i jego zastępca Lesław Hołow-
nia i Wojciech Kowalewski oraz 
burmistrz Trzciela Jarosław 
Kaczmarek – strażacy z Niemiec 
oraz liczni przyjaciele i znajomi 
st. bryg. Marka Harkota. 

 
Obowiązki komendanta prze

-jął jego dotychczasowy zastęp-
ca st. kpt Marek Koperwas.  
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Elektrownia odkryła 
wiele tajemnic  

Bardzo ciekawe, nieznane wątki z 
historii gminy i powiatu odkrył regiona-
lista Grzegorz Urbanek. Opisał je w 
swojej książce „Elektrownia wodna w 
Bledzewie i elektryfikacja Ziemi Mię-
dzyrzeckiej 1906-1990”, która wydana 
została przez władze gminy. 

 
Książka ma ponad 180 stron, ilustru-

je ja wiele archiwalnych zdjęć, pocztó-
wek i map. To prawdziwy biały kruk dla 
miłośników historii i techniki. Autor 
dotarł do wielu ciekawych materiałów. 
M.in. na temat elektrowni i głębinowej 
kopalni węgla brunatnego w Kęszycy. 
Co równie ważne, historię elektrowni i 
elektryfikacji Ziemi Międzyrzeckiej opi-
sał w bardzo przystępny sposób, zrozu-
miały dla przeciętnego Kowalskiego.  

Promocja książki odbyła się w piąt-
kowe popołudnie w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Międzyrzecz. Słowo 
wstępne wygłosił znawca historii Ziemi 
Międzyrzeckiej i autor licznych publika-

cji na ten temat prof. Marceli Tureczek 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który 
jest prezesem Towarzystwa Historycz-
nego Ziemi Międzyrzeckiej. Podkreślał, 
że G. Urbanek robi właśnie doktorat na 
zielonogórskiej uczelni.  

Autor przekazał jeden symboliczny 
egzemplarz swojej książki kierowniko-
wi Wydziału Spraw Społecznych w mię-
dzyrzeckim magistracie Łukaszowi 
Rucie. Podkreślił przy tym, że książkę 
wydały władze gminy. 

Prelekcji G. Urbanka wysłuchało 
ponad 60 osób. – Budowa elektrowni i 
elektryfikacja były przełomem w rozwoju 
gospodarczym trzech ówczesnych po-
wiatów, międzyrzeckiego, międzychodz-
kiego i skwierzyńskiego – zaznaczał au-
tor. 

Po prelekcji jej uczestnicy mieli oka-
zję porozmawiać z autorem i oraz zdo-
być jego autograf na książce, która 
wydana została w bardzo niskim, kolek-
cjonerskim wręcz nakładzie.  

Międzyrzecki akcent  
podczas święta  

wielkopolskich leśników 
Leśnicy z wielkopolskiego Między-

chodu świętowali 100. rocznicę utwo-
rzenia polskiej administracji Nadle-
śnictwa Międzychód. W imieniu bur-
mistrza Międzyrzecza Remigiusza 
Lorenza życzenia i gratulacje złożyła 
im sekretarz Urzędu Miejskiego Anna 
Sawka. 

 
Jubileuszowa uroczystość odbyła 

się w pałacu w Wiejcach. Jednym z jej 
najważniejszych akordów było wrę-
czenie leśnikom z Międzychodu 
sztandaru. Gminę Międzyrzecz repre-
zentowała sekretarz Urzędu Miejskie-
go Anna Sawka.  

 
– Od stu lat, od powrotu Międzycho-

du w dniu 17 stycznia 1920 r. do odro-
dzonego Państwa Polskiego, kierowane 
przez Pana Nadleśnictwo Międzychód 
było i jest nadal ważnym ogniwem 
administracji i jednym z filarów gospo-
darki leśnej w Zachodniej Polsce. Po 
zniszczeniu Puszczy Noteckiej przez 
motyla strzygonia choinówki w latach 
1922-1924 Leśnicy z Międzychodu po-
nownie zalesili jej ogromne obszary i w 
następnych latach skutecznie potrafili 
się zmierzyć z wieloma innymi wyzwa-
niami – czytamy w liście pochwalnym, 
który A. Sawka wręczyła Piotrowi 
Bielanowskiemu, nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Międzychód.  

 
Międzychodzkie nadleśnictwo ad-

ministruje lasami z zachodniej Wiel-
kopolsce, ale także w lubuskich gmi-
nach Skwierzyna, Przytoczna i 
Pszczew oraz graniczy z naszą gminą 
przez jez. Lubikowskie. Podczas roz-

mowy z Dyrektorem Regionalnym La-
sów Państwowych Andrzejem Szeląż-
kiem sekretarz urzędu akcentowała 
gospodarkę leśną w rozwoju naszego 
regionu. Podkreślał to również bur-
mistrz Remigiusz Lorenz z liście gratu-
lacyjnych do A. Szelążka.   

 
– Składam Panu serdeczne gratulacje 

z okazji okrągłej 100. rocznicy  utworze-
nia Lasów Państwowych. Nie sposób 
przecenić znaczenia kierowanej przez 
Pana Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych dla mieszkańców północno-
zachodniej Polski. Gospodarka leśna jest 
jednym z filarów rozwoju tych terenów. 
Daje pracę tysiącom mieszkańców woj. 
zachodniopomorskiego, lubuskiego i 
wielkopolskiego. Dzięki leśnikom żyjemy 
w najbardziej zalesionym regionie kraju, 
co ma wpływ na komfort i jakość życia 
Lubuszan. Gorąco za to dziękuję Panu i 
Pana Podwładnym – czytamy w liście R. 
Lorenza.  

Minął rok 

11 lutego w Dziennym Dom 
Senior w Międzyrzeczu radośnie 
obchodzono rok wspólnej dzia-
łalności. W grudniu 2018 r. w 
otwarciu uczestniczyła m.in. 
min. Elżbieta Rafalska, dziś 
europosłanka. Pierwszym kie-
rownikiem ośrodka była i jest 
obecnie Natalia Wiśniowska. 
Od lutego do końca września 
2019 kierownikiem p.o. była 
Agata Jastrzębska. Opiekuna-

mi - animatorami są: Marlena 
Bławuciak i Danuta Rozbicka. 
Fizjoterapeutą jest Agnieszka 
Kędrak, a pracownikiem gospo-
darczym Renata Kujawa. Pla-
cówka  zapewnia 8 godzinną 
ofertę usług dla ponad 30 
uczestników w dni robocze od 
poniedziałku do piątku. 

Od 7:00-15:00 w ramach 
działalności realizowany jest 
wszechstronny zakres usług , 

dostosowany do potrzeb i moż-
liwości Seniorów, w tym: socjal-
ne (m.in. zapewnienie posiłku 
formie cateringu), edukacyjne, 
kulturalno-oświato-wej, aktyw-
ności ruchowej – kinezoterapii, 
sportowo-rekre-acyjne, aktywi-
zujące społecznie, terapii zaję-
ciowej. 

W 2019 r. prowadzono do-
datkowe zajęcia: Muzykoterapia 
– od 01.03.2019 - 31.10.2019 
prowadził Eustachy Kucharski. 
Obecnie  prowadzącym zajęcia 
jest Wojciech Witkowski, Fun-
dacja Inicjatyw Społecznych 
„Między” – Gimnastyka Umysłu 
prowadzona przez Grażynę 
Michałowską i Małgorzatę 
Markiewicz, Warsztaty z  Wiza-
żystą – Anna Tomaszewska, 
Warsztaty z Podologiem - Ma-
rzena Oniszczuk, Psycholog – 
prowadząca spotkania grupowe 
i indywidualne jest  obecnie 
Barbara Sobańska, Warsztaty z 
teatrologiem – prowadząca  

zajęcia z teatru jest Izabela 
Spławska, Warsztaty z szydeł-
kiem – prowadząca Maria Woł-
czecka, Warsztaty historyczne – 
prowadzący Mariusz Wąsiel. 
Warsztaty balonowe - prowa-
dząca Olga  Wierzbicka. Ponie-
waż uczestnicy są już tzw. wie-
kowi są wizytowani przez leka-
rza psychiatrę, Agnieszka Kli-
mek-Żarnowska prowadzi 
konsultacje grupowe i indywi-
dualne. Usługi pielęgniarskie 
prowadzi obecnie Jolanta Kla-
recka. 

Na pierwszy, skrom-
ny jubileusz przyby-
ła m.in. Agnieszka 
Śnieg, wicebur-
mistrz miasta oraz 
Maria Jolanta Gór-
na. Był wspólny 
uroczysty u smacz-
ny obiad (niestety 
papugi w sosie 
ananasowym nie 
serwowano, choć 

zapewne byłoby danie wykwint-
ne wzorem restauracji na Hawa-
jach), były liczne słodkie wypieki 
i napoje… bezalkoholowe po-
mimo jubileuszu. Prezentację 
dorobku uczestników i to znacz-
nego w licznych przedsięwzię-
ciach poza DDS w formie multi-
medialnej przedstawiła Marlena 
Bławuciak. Wspólne śpiewanie 
wspomagał grą na elektronicz-
nych klawiszach Wojciech Wit-
kowski. W sumie impreza była 
udana i sympatyczna. 

Tekst i fot. LM 
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Międzyrzecz zagrał  
jak z nut 

Prawie 100 tys. zł. zebrano w na-
szej gminie podczas 28. finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
To rekordowa kwota! 

 
Międzyrzecz był jedną z tysięcy 

miejscowości na całym świecie, która 
zagrała w 28. Finale Wielkiej Orkiestry 
świątecznej Pomocy. Mieszkańcy na-
szej gminy kolejny raz udowodnili, że 
maja wielkie i gorące serca. W niedzie-
lę, 12 stycznia, od rana chętnie wrzucali 
datki do puszek wolontariuszy, a o 
godz. 15.00 spotkali się na koncercie i 
licytacjach. Uczestnicy mogli m.in. wyli-
cytować tam materiały promocyjne 
gminy, przekazane organizatorom 

przez burmistrza Remigiusza Lorenza. 
W gminie zebrano prawie 100 tys. 

zł, czyli blisko 40 tys. zł więcej, niż 
przed rokiem. – Ostateczny wynik po-
znamy pod koniec marca, kiedy otrzyma-
my potwierdzenie z fundacji Jurka 
Owsiaka – mówi Alicja Jankowska, 
szefowa międzyrzeckiego sztabu 
WOŚP. 

Dziękujemy wolontariuszom, pra-
cownikom ośrodka kultury i biblioteki, 
zuchom i harcerzom, ratownikom z 
lokalnego sztabu Krajowej Społecznej 
Sieci Ratunkowej oraz wszystkim insty-
tucjom i mieszkańcom, którzy zaanga-
żowali się w organizację kwesty i kon-
certów, bądź wsparli Fundację WOŚP.  

W obrzyckim szpitalu 
otwarto nowy oddział 

W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Międzyrzeczu-Ob-
rzycach otwarto nowy oddział. Gratula-
cje dyrektorce i pracownikom złożył 
m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Oddział utworzono we jednym ze 
szpitalnych pawilonów. Remont trwał 
trzy lata i kosztował 3 mln. 859 tys. zł. 
Leczyć się w nim będzie 32 pacjentów 
z powiatu międzyrzeckiego. W otwar-
ciu uczestniczył m.in. burmistrz Remi-

giusz Lorenz, który złożył gratulacje 
personelowi szpitala i jego dyrektorce 
Ewie Lewickiej-Michalewskiej.  

– Składam Pani serdeczne gratula-
cje z okazji otwarcia nowego oddziału 
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Międzyrzeczu-Obrzycach. 
Przeprowadzony przez Panią remont 
zabytkowego budynku i utworzenie w 
nim Centrum Zdrowia Psychicznego 
dla pacjentów z powiatu międzyrzec-
kiego przyczyni się do podniesienia 
standardów leczenia oraz usprawni 
działalność szpitala, który jest wizytów-
ką lubuskiej psychiatrii. Życzę Pani i 
Pracownikom, żeby dzisiejsza uroczy-
stość była także zwiastunem kolejnych, 
równie ambitnych inwestycji w kiero-
wanym przez Panią szpitalu – czytamy 
w liście gratulacyjnym, wręczonym 
przez burmistrza E. Lewickiej-Micha-
lewskiej. 

Innowacyjny  
Międzyrzecz 

W Międzyrzeczu odbyła się Gospo-
darcza Inauguracja 2020 Roku. O ko-
nieczności wdrażania nowoczesnych 
technologii mówił m.in. burmistrz Re-
migiusz Lorenz. 

 
Gospodarcza inauguracja roku od-

była się 20 stycznia w gościnnych pro-
gach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. 
To nie przypadek. Uczestnicy i organi-
zatorzy zgodnie zaznaczali, że Między-
rzecz jest przykładem dynamicznego 
rozwoju i wzorem dla innych lubuskich 
gmin. Uczestniczyło w niej ponad 200 
osób - przedsiębiorców, naukowców, 
działaczy organizacji i stowarzyszeń 
gospodarczych, parlamentarzystów 
oraz przedstawicieli władz samorządo-

wych i administracyjnych państwowej 
na czele z wojewodą Władysławem 
Dajczakiem i członkiem zarządu woj. 
lubuskiego Marcinem Jabłońskim.  

Organizatorem inauguracji była 
Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, reprezentowane 
przez prezesów Jerzego Korolewicza i 
Krzysztofa Kielca, którzy razem z bur-
mistrzem otworzyli inauguracje. Tema-
tem referatów i panelu dyskusyjnego 
były innowacje w gospodarce.  

O ich znaczeniu mówił m.in. Remi-
giusz Lorenz – Musimy patrzeć w przy-
szłość – zaznaczał podczas kuluaro-
wych rozmów z przedsiębiorcami i po-
litykami. 

 

Złote Gody w Międzyrzeczu.  

Zgłoś swój udział! 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu w organizuje  
we wrześniu zbiorową uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 
dla par, które w 1970 r. zawarły związek małżeński. W związku  

z powyższym prosimy Jubilatów o osobiste przybycie do USC do 
końca kwietnia br.  w celu zadeklarowania swego udziału w uroczy-

stości (USC ma swoją siedzibę na parterze Urzędu Miejskiego). 
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Kaczy Dołek przechodzi 
metamorfozę 

Trwa budowa ścieżek na tzw. Ka-
czym Dołku. Wiosną zasadzone tam 
zostaną ozdobne krzewy. To kolejna 
odsłona gminnego Programu Roz-
woju i Zagospodarowania Zieleni 
Miejskiej oraz Terenów Rekreacyj-
nych, na który miasto dostało dota-
cję w wysokości 4,6 mln zł.  

 
Nowe ścieżki są zwiastunem więk-

szych zmian na tzw. Kaczym Dołku. 
Wiosną zostaną obsadzone ozdobnymi 
krzewami. Podobna metamorfozę 
przejdzie skwer po drugiej stronie Obry 
– między mostem drogowym i ul. 
Ogrodową.  

 
– Zmienia się całe miasto. W ramach 

tego programu w 11 różnych miejscach 
zasadzonych zostanie około 40 tysięcy 
krzewów ozdobnych i szlachetnych ga-
tunków drzew. Powstaną też elementy 
małej infrastruktury, ławeczki, zegary 
słoneczne i urządzenia rekreacyjne – 
zapowiada Katarzyna Szadkowska, któ-
ra kieruje Wydziałem Rozwoju Gospo-
darczego w międzyrzeckim magistra-
cie. 

 
O programie rozwoju zieleni i tere-

nów rekreacyjnych w Międzyrzeczu 
informowaliśmy już kilka razy na ła-
mach ”Przekroju”. Przypominamy, że 

tzw. łące kolejowej powstał już nowy 
chodnik i rozpoczęły się prace porząd-
kowe i kształtowanie terenu przy daw-
nym folwarku na Winnicy, gdzie po-
wstaje też ścieżka wzdłuż Obry. To do-
piero początek prac, które mają zmie-
nić miasto w wielki ogród. Tereny re-
kreacyjne powstają m.in. przy ul. Pięciu 
Świętych Braci Międzyrzeckich. Wymie-
niono lampy przy bulwarze Jana Pawła 
II oraz trwają nasadzenia roślin przy 
Podzamczu i bulwarze nad Obrą. 

 
Prace są już prowadzone, lub nieba-

wem rozpoczną się w 11 różnych miej-
scach: w parku przy ul. Stoczniowców 
Gdańskich w ogródku jordanowskim i 
na skwerach wzdłuż ul. Staszic. wzdłuż 
promenada nad Obrą i Bulwar Jana 
Pawła II, na tzw. Kaczym Dołku, na Pod-
zamczu, na tzw. Łące Kolejowej, przy ul. 
Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, 
na skwerze przy ulicy Jacka Malczew-
skiego, wokół dawnego folwarku na 
Winnicy oraz na tzw. Plantach przy 
głównym skrzyżowaniu.  

 
Prace mają się zakończyć w paź-

dziernika 2020 r. Ich łączny koszt to 
10,2 mln zł. Burmistrz Remigiusz Lo-
renz, gmina zdobyła na aż 4,6 mln. zł z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

Rosjanie znowu  
zdobyli bunkier 

Inscenizacje batalistyczne i pre-
lekcje przyciągnęły do Pniewa kilka 
tysięcy miłośników fortyfikacji, hi-
storii i militariów. Piknik militarno-
historyczny „Bra-ma Berlina” w prze-
bojowy sposób otworzył sezon tury-
styczny w międzyrzeckich bunkrach. 

Walki o Wał Pomorski oraz bunkry 
Międzyrzeckiego Rejony Umocnionego 
były najbardziej widowiskowymi odsło-
nami pikniku, który odbył się w niedzie-
lę, 26 stycznia, w Muzeum Fortyfikacji i 
Nietoperzy w Pniewie. Uczestniczyło w 
nich m.in. 250 rekonstruktorów, któ-
rych wspierały działa, zabytkowe samo-
chody opancerzone i czołg T 34/85.  

Atakom rosyjskich żołnierzy towarzy-
szyły eksplozje, gromkie „Urra”, a na ko-
niec oklaski licznie zgromadzonych wi-
dzów. Kolejnymi atrakcjami dla gości 
były prelekcje historyków oraz możliwość 
bezpłatnego zwiedzenia bunkra 717.   

W pikniku wzięło udział kilka tysięcy 
miłośników fortyfikacji, historii i milita-
riów. Jak podkreślał dyrektor placówki 
Leszek Lisiecki, impreza zorganizowa-
na została w 75 rocznicę sforsowania 
przez rosyjskich czołgistów głównej 
linii fortyfikacji MRU. Jej kolejnym ce-
lem była promocja bunkrów, które są 
największą atrakcją turystyczną nie 
tylko gminy, ale także całego powiatu.  

Właściciele kart mogą korzystać z 
rozmaitych zniżek w 30 rozmaitych 
instytucjach, marketach i zakładach 
usługowych. Na przykład w marketach 
Mrówka i Bricomarche, ale także w 
zakładach fotograficznych i optycz-
nych, księgarni, sklepach i nawet w 
lokalnym banku. Ich pełny wykaz znaj-
duje się na stronie internetowej gminy.    

 
– Zachęcamy właścicieli miejscowych 

firm do przyłączania się do tego progra-

mu. To dla nich promocja i nowi klienci  
– zaznacza R. Lorenz.  

Oprócz lokalnej karty Rodzina Trzy 
Plus obowiązującej na terenie gminy 
jej mieszkańcy mogą korzystać też z 
Kart Dużych Rodzin, honorowanych w 
całym kraju i upoważniających posia-
daczy m.in. do zniżkowych biletów na 
przejazdy kolejowe, ulg w opłatach za 
paszporty i wielu innych zniżek. Karty 
Dużych Rodzin wydawane są w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej przy ul. Wojska 
Polskiego, gdzie przyjmowane są także 
wnioski (w pokoju nr 103). 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

Harcerze rozśpiewali 
Międzyrzecz! 

Prawie 260 harcerzy i 
zuchów wzięło udział 
w XI Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej Siorba 2020. 
Imprezę otworzył m.in. 
burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz. 

Festiwal odbył się w 
sobotę, 25 stycznia, w 
Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury. Uczestników 
przywitali ze sceny orga-
nizatorzy - komendant-
ka Hufca Międzyrzecz 
ZHP Agnieszka Maik i jej zastęp-
ca Adrian Portała, którzy życzyli go-
ściom i publiczności udanej zabawy.  

Pierwszym akordem artystycznego 
wydarzenia było siorbanie kisielu, do 
którego organizatorzy zaprosili swo-
ich przyjaciół – m.in. burmistrza Re-
migiusza Lorenza, dyrektorkę MOK 
Ewelina Izydorczyk-Lewy i wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej An-
drzeja Chmielewskiego. Burmistrzo-
wi pomagał roczny synek Ignaś, któ-
remu najwyraźniej kisiel bardzo za-
smakował. 

Harcerski festiwal w Międzyrzeczu 
jest największą taką impreza na lubu-
sko-wielkopolskim pograniczu. W tym 
roku na scenie wystąpiło 21 zespołów. 
– W imprezie wzięła udział rekordowa 
liczba 260 zuchów i harcerzy – zazna-
cza A. Maik. 

W kategorii Piosenki Harcerskiej i 
Turystycznej Złotą Siorbę wyśpiewała 
12. DSH „Ogień”, natomiast w kat. Pio-
senki Filmowej główna nagrodę otrzy-
mała 19. DH Wataha z Pszczewa. Złote-
go Siorbusia jurorzy przyznali zuchom 
z 2 GZ „Słoneczna Gromada”. 


