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Czaso-
przestrzeń 

Pod patronatem medialnym „Przekroju Lokalnego” 

XIX Finał Międzyrzeckiej Ligi Halowej.  
Zespół Rosomak z 17 WBZ najlepszy! 

Tradycyjnie, pod koniec ka-
lendarzowej zimy, w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej MOSiW od-
bywają się coroczne finały roz-
grywek piłki halowej, Zespoły 
rozgrywają mecze przez kilka-
naście wieczorów w weekendy, 
aby w sobotę 29 lutego 2020 r. 
rozegrać finałowe mecze przy 
wielkim aplauzie licznie zgro-
madzonych kibiców. 

Pierwszy półfinał (godz. 
15.00), FCK Tobago – Rosomak 
1:3 (0:0). Gole padły dopiero w 
drugiej połowie. Skład FCK 
Tobago: Dominik Barłóg, Ma-
riusz Dziamski, Dawid Dzię-
gielewski, Damian Figiel, 
Tomasz Kopyściański, Mate-
usz Kopyściański, Kacper 
Kozdrowski, Adrian Koziej, 
Mateusz Osadnik, Yaroslav 

Penderetskiy, Dominik Wal-
trowski. Skład Rosomak: Mar-
cin Antczak, Maciej Babiak, 
Damian Cieciński, Konrad 
Galus, Jacek Kamiński, Seba-
stian Nyga, Radosław Paweł-
kiewicz, Krzysztof Pawlik, 
Zbigniew Pawlik, Robert Po-
łomka, Dawid Śliwiński, An-
drzej Ślusarczyk, Piotr Śron, 
Dominik Turecki, Mateusz 
Waltrowski. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Opiekunki do Niemiec  
AMBERCARE24 , wymagany  
j. niem. komunikatywny, do 
1500 euro na rękę, legalnie 
od zaraz 535 340 311 lub 533 

848 005 lub 730 340 005 

Afery na tzw. górze już nie 
dziwią. Wewnątrz PiS sami 
siebie zagryzają. Okręt tonie. 
Pieniądze przekazane na ban-
krutującą TVPis są bardzo 
wielkie, i to w transzach paro-
letnich. Niech dalej tym kłam-
com i manipulatorom z dzia-
łu informacji płacą wysokie 
gaże. Dla chorych na raka 
pokazano zbyt wymownie 
środkowy palec. 

Podobny przekaz idzie z 
ust urzędującego Prezydenta. 

W ciągu nocy wymyślił, że na 
onkologię znajdą się pieniądze. 
Wymyślili zapewne spin dokto-
rzy, bo on sam już nie panu-
je… Obiecuje 14 i 15 emerytu-
rę, albo chce emerytury zrów-
nać. Jako kandydat musi się 
liczyć z krytyką w różnej for-
mie, ale spotkań strzeże całko-
wicie spisiona policja, która 
zabiera transparenty i banery. 
Powód? Zdrada tajemnicy pań-
stwowej, że urzędujący jest 
Durniem i Kłamcą. Że kłamie, 
krzyczy i lekceważy Polaków to 
fakt, co zawsze przed sądem 
jest do udowodnienia. Podob-
nie jak, że jest niedouczony. 
Przykład – Łamanie Konstytucji 
na którą przysięgał. Nawet 
mówienie o znacznym pota-
nieniu oleju jest niewiedzą, bo 
potaniał minimalnie. Śmieszne 
podpisywanie ustawy na ob-
skurnym, pustym peronie to 
jakiś kabaret. W sieci pełno 
memów na ten temat. Obiecu-
je przysłowiowe gruszki na 
wierzbie, aby tylko nie pozba-
wiać go zabawek. Nieudacznik, 
podporządkowany szeregowe-
mu posłowi. Miał być Prezy-
dentem Polaków, okazał się 
tym kim jest. Nikim godnym. 
Wywalenie go z Pałacu będzie 
otwarciem drogi dla prawo-

rządności w Polsce. Bo dotych-
czas mamy dwóch prezyden-
tów – De jure (zgodnie z pra-
wem wybranym) i De facto 
(prezes niewielkiego wzrostu). 
Lekceważenie przez posłów PiS 
debaty o szpitalach czy emery-
turach poprzez opuszczenie w 
trakcie obrad ław sejmowych 
jest nie tylko Świństwem ale 
również pokazaniem środko-
wego palca. Oni nie mają wsty-
du. Wspomniany prezes nie-
wielkiego wzrostu od 4 miesię-
cy (wg. Rzeczpospolitej) jako 
poseł nie wypełnił ankiety osią-
gniętych korzyści. Jest ponad 
prawem? Wstydzić się powinni 
ci, którzy na nich głosowali. 
Prezydent miał być bezpartyj-
ny a stawia się jak wierny pies 
wraz z ministrami na każde 
żądanie Nowogródzkiej. Złośli-
wi mówią, że jak skundlony 
pies, ale czego to ludzie nie 
plotą…  

Nie wstydzi się okradać 
właścicieli w Międzyrzeczu - 
Komitet Wyborczy Prezydenta 
z PiS. Konkretnie właścicieli 
płotu przy ul. Zachodniej, 
gdzie wiszą ich banery. Płot 
jest w pasie drogowym Woje-
wódzkiego Zarządu Dróg. Ani 
w Zielonej Górze, ani w sulę-
cińskim obwodzie drogowym 

Kwadratura koła 
nie ma pisma z prośbą o od-
płatne wynajęcie powierzch-
ni. Nie ma takowego w SP-6, 
płot graniczy z ośrodkiem 
sportowym szkoły, jak rów-
nież w Ratuszu. Nazwać to 
należy jednoznacznie. Nie 
macie wstydu działacze zbie-
rający podpisy? Oszukujecie. 
PAD odejdzie na śmietnik 
historii, a wstyd pozostanie. U 
was też, bo okradacie właści-
ciela owego płotu. 

Miasto wydało kasę na 
rośliny, drzewka, w celu oży-
wienia wizerunku królewskie-
go grodu. Znalazł się idiota 
lub grupa, która zdewastowa-
ła teren nasadzeń. Wpadną 
prawdopodobnie przez przy-
padek i zapewne to odpracu-
ją lub zapłacą. O ile będą mie-
li z czego.  

Jak na razie wiadomy wi-
rus nas nie atakuje. Szpital 
jest gotowy, tak uważam. Ale 
międzyrzecki szpital nie speł-
nia innych kryteriów. Konkret-

nie w poradni (gabinecie) 
leczenia bólu po zaaplikowa-
niu zastrzyku, lekarz nie wy-
stawia zwolnienia (pacjenci 
dojeżdżają z powiatu) bo nie 
chce lub nie potrafi i kieruje 
do lekarza rodzinnego. Ro-
dzinny tego nie zrobi, bo jest 
to w gestii poradni. Czyli szpi-
tal oszukuje pacjentów, któ-
rzy muszą brać bezpłatny 
dzień urlopu. Ale za wizytę z 
NFZ to kasę się bierze. I co na 
to właściciel szpitala czyli 
starostwo powiatowe? Nie 
spełnienie umowy, nawet 
częściowej, jest tym czym 
jest. Nowy prezes nawet chy-
ba o tym nie wie. Ot taka kwa-
dratura koła. 

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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Populizm  
nie jest potrzebny 

26 lutego w Bibliotece Publicznej w 
Międzyrzeczu odbyło się niecodzienne 
spotkanie z inicjatywy Miejskiego 
Ośrodka Kultury, który reprezentowała 
dyrektor Ewelina Izydorczyk-Lewy. 
Zgodnie z zaproszeniem miano zdecy-
dować o ewentualnym wyborze patro-
na międzyrzeckiej biblioteki. 

Moderatorem, niezbyt wdzięcznego 
jak się niebawem okazało, spotkania 
był dr hab. Marceli Tureczek. Zapro-
ponował aby wypowiedzi nie miały 
akcentów politycznych i personalnych, 
co z góry zapachniało ograniczeniem 
wolności słowa i uczelnianym porząd-
kiem, aczkolwiek w części było zasad-
ne. Niestety dopiero w czasie dość żar-
liwej dyskusji wyszło na jaw, że inspira-
torem nadania imienia placówce jest 
interpelacja radnej Elżbiety Jarmoliń-
skiej z 14 października 2019 r. Na razie 
moderator nie przedstawił personalnej 
propozycji związanej z nadaniem imie-
nia. Może i słusznie, bowiem skierował 
dyskusję na propozycje związane z 
miejscowością lub regionem. 

I od tego momentu się zaczęło… 
Maż radnej, sam będą radnym w po-
wiecie z miejsca optował za nadaniem 
imienia placówce, bo to podnosi pre-
stiż i promuje miasto. Do populistycz-
nych wypowiedzi tego pana przywy-
kłem na sesjach, ale teraz zwyczajnie 
„przegiął”. Jaka promocja? Komu to 
potrzebne? Kolejni zabierający głos 
dolali oliwy do ognia. Krzysztof Ma-
rzec – radny w powiecie: - Biblioteka nie 
ma za zadanie się promować, ona ma 
służyć mieszkańcom, bo taki jest jej cel. 
Edward Toczyński – radny w mieście: - 
Dlaczego mamy się zajmować tą kwe-
stią, skoro interpelację podpisała tylko 
jedna osoba a nie na przykład kilkadzie-
siąt. Łukasz Ruta – kierownik jednego 
z wydziałów w Ratuszu: - Mamy tutaj do 
czynienia chyba z nieporozumieniem, 
nazwanie czymś lub kimś biblioteki to nie 
jest sprawą priorytetową. Podobne zda-
nie wyraziło wiele osób, także m.in. 
Andrzej Chmielewski, radny w mie-
ście. Nie byłbym sobą, żeby prosto wy-
garnąć Tomaszowi Jarmolińskiemu – 
Mówi pan bzdury o promocji biblioteki, 
pana tutaj na licznych wystawach nigdy 
nie było. Biblioteka promuje się pracą 

swoich pracowników oraz coraz zasob-
niejszymi zbiorami. Jako placówka usłu-
gowa jest na wysokim poziomie.  Skon-
fundowany wyznał, że faktycznie nigdy 
tu na żadnej wystawie nie był.  

Ktoś, bodajże z UTW był za ustano-
wieniem patrona. Na tym bazując To-
masz Jarmoliński ponownie próbował 
przekonać do nadania imienia bibliote-
ce. W dyskusję włączył się przedstawi-
ciel Wojewódzkiej Biblioteki w Gorzo-
wie, który ogólnie wskazał na plusy 
nadania imienia. Zwyczajnie zmiękł, 
gdy z sali padło – Wybierzemy i jak się 
zmieni opcja polityczna, to co wtedy? 
Bardzo rozsądnie wypowiedziała się 
Agnieszka Czekała – pracownik bi-
blioteki: - Jako placówka w strukturach 
MOK od zawsze bierzemy udział w wielu 
projektach i nie ma znaczenia czy mamy 
patrona, czy też nie. Moderator próbo-
wał uciszyć nastroje jednak emocje 
były zbyt czytelne. I słusznie w tym 
momencie Kazimierz Pacholak powie-
dział: - Nadanie imienia bibliotece to 
otworzenie Puszki Pandory. I miał całko-
witą rację. Po chwilowej  przerwie na 
sali nieco się przerzedziło. Zniknęła 
pomysłodawczyni nadania bibliotece 
imienia Olgi Tokarczuk, noblistki. To też 
populizm, wszak mamy swoich wcale 
nie gorszych twórców. Padały pytania o 
koszty zmian w nazwie i o wiele innych 
mniej lub bardziej istotnych rzeczach. 
Zaproponowano coś w rodzaju plebi-
scytu wśród czytelników. Zobaczymy 
za miesiąc, choć i ta forma głosowania 
jest tylko sondażem i to mało wiary-
godnym. 

Reasumując, to para poszła w gwiz-
dek. Obnażono populizm dwojga rad-
nych i zdecydowanie na sali odrzucono 
próbę nadania imienia międzyrzeckiej 
bibliotece. Po diabła nam nadanie 
imienia, uroczystości, tablica, goście z 
dania politycznego i takie tam… Niech 
sympatyczny zespół bibliotekarek robi 
swoje tak jak dotychczas i służy czytel-
nikom jak zawsze akuratnie. Spotkanie 
nagrywałem na bardzo czuły dyktafon 
aby nikt nie zarzucił mi manipulacji. 
Wybrałem fragmenty wypowiedzi wg 
mnie najbardziej rzeczowe. Głos w dys-
kusji zabrało 14 osób. 

LECH MALINOWSKI 

Drugi półfinał (godz. 15.45), Sanipol/
Valentin – Pszczew 1:3 (0:1). Skład Sani-
pol/Valentin: Mariusz Chłopecki, Ma-
teusz Dura, Filip Herzog, Emil Kowa-
lewski, Henryk Kurdykowski, Dawid 
Ruman, Michał Sosnowski, Mateusz 
Szczurek, Rafał Timoszyk. Skład 
Pszczew: Patryk Batura, Patryk Gu-
rzyński, Albert Leja, Filip Leja, Kamil 
Nowak, Sebastian Nowak, Bartłomiej 
Pałubiak, Jakub Turecki, Adrian 
Woszczyło, Radosław Woszczyło. 

O godz. 16.50 rozegrano mecz o III 
miejsce. FCK Tobago – Sanipol/Valentin 
1:0 (0:0). Wielki finał rozegrano o godz. 
17.30, Rosomak – Pszczew, w regula-
minowym czasie gry 1:1, po pierwszej 
dogrywce 1:1, po drugiej dogrywce 1:1, 
po rzutach karnych 2:0 wygrał Roso-
mak.  

Kilka minut po 18-tej, przy muzyce 
Queen „We Are The Champions” i wy-
strzelonym konfetti wręczone zostały 
puchary i nagrody rzeczowe przez 
Grzegorza Rydzanicza – dyrektora 
MOSiW i Andrzeja Chmielewskiego – 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Najlepsi Typerzy: 1. Karol Stępień, 
2. Wojciech Najderek, 3. Aleksander 
Omelczenko. Bramka Sezonu – Kamil 
Nowak (Pszczew). Asystent Sezonu – 
Patryk Batura (Pszczew). Król Strzel-
ców – Bartłomiej Pałubiak (Pszczew). 
Zawodnik Sezonu – Marcin Ant-
czak (Rosomak). Bramkarz Sezonu – 
Kamil Nowak (Pszczew).  

Drużyna Sezonu – wybór publiczno-
ści: Marcin Antczak (Rosomak), Dawid 
Dzięgielewski (FCK Tobago), Bartło-
miej Pałubiak (Pszczew), Daniel 
Żak (AnnSport). 

Organizator Ligi – MOSiW (puchary, 
medale, nagrody rzeczowe). Sponsorzy: 
Gmina Międzyrzecz, CUBE SOLUTIONS 
(filmy i oprawa graficzna ligi), Hot 
Pepper Międzyrzecz – nagrody dla za-
wodników meczów (bony żywnościo-
we), Andrzej Chmielewski – nagrody 
rzeczowe w postaci książek dla piłkarzy, 
Tobago Międzyrzecz – nagrody rzeczo-
we dla najlepszych typerów ligi oraz 
MVP. 

MOSiW składa podziękowania dla 
Artura Anuszewskiego (za relację foto-
graficzną z przebiegu całych rozgrywek 
MLH 2019/2020) i Adama Janaszka (za 
prowadzenie profilu facebook / Między-
rzecka Liga Halowa). 

Prowadzący ligę: Krzysztof Paw-
łowski – MOSiW i Adam Janaszek  
(MLH). Finał prowadził Kamil Żeberski 
– dziennikarz z Zielonej Góry. 

Klasyfikacja końcowa: 1. ROSO-
MAK, 2. PSZCZEW, 3. FCK TOBAGO, 4. 
SANIPOL VALENTIN, 5. INDIKO TEAM, 6. 
ANNSPORT, 7. FC KLESZCZEWO, 8. DI-
NOZAURY, 9. AUTO – SERVIS LEŚKIE-
WICZ, 10. KTS OBRZYCE. 

 
K. PAWŁOWSKI  

FOT AUTOR i D. Brożek  
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Klastry i sieci  
w Euroregionach 

Pod takim tytułem odbyła się 20 lutego 
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim kon-
ferencja międzynarodowa. Oczywiście 
chodziło o nasze lubuskie Euroregiony. 
Wszystkich przybyłych powitał Ryszard 
Barański, przewodniczący rady projektu 
EuRegioNet. Wśród licznie przybyłych byli 
m.in. Wojciech Perczak, Wicewojewoda 
Lubuski, Czesław Fiedorowicz, prezes 
Konwentu Stowarzyszenia Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie i gospo-
darz konferencji Henryk Maciej Woźniak 
prezes Lubuskiej Organizacji Pracodaw-
ców. Moderatorem spotkania był Józef T. 
Finster, kierownik projektu, jak zawsze 
dowcipny. 

Wśród wielu wystąpień, kilka zasługuje 
na uwagę. W tym miejscu pomijam refera-
ty Niemców, które głównie zawierały ele-
menty mające charakter formalny, nie 
pobudzający polskiego odbiorcę do 
zwiększonego zainteresowania. Dr Piotr 
Grochowski, ciekawie przedstawił Klaster 
Zwalczania Gatunków Inwazyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem barszczu 
Sosnowskiego, który jest niezwykle nie-
bezpieczny i trudny do likwidacji. Bożena 
Buchowicz, dyrektor biura Euroregionu  
„S-N-B” opisała organizację Klastra Turysty-
ki Historycznej. W tej konwencji zdecydo-
wanie mieści się Międzyrzecki Rejon 
umocniony jak i Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej. Bardzo przekonywująco wypadł w 
swoim wystąpieniu Maciej Henryk Woź-
niak, który sugestywnie, acz spokojnie, 
przedstawił szerokie możliwości transgra-
nicznej współpracy w odniesieniu do oma-

wianych klastrów, podkreślając bogatą 
historię i prawie 30.letni dorobek współ-
pracy na pograniczu lubusko-bran-
denburskim. Ograniczenia czasowe jak i 
zbyt duża liczba referentów uniemożliwia-
ła dyskusję, która toczyła się w kuluarach 
podczas przerw. 

Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodaw-
ców wręczył tytuły „Europracodawca” nie-
mieckim przedstawicielom  niemieckich 
środowisk gospodarczych DePoWi GmbH 
z Frankfurt/O oraz  CIT GmbH z Forst/
Lausitz. 

Na koniec organizatorzy przewidzieli 
promocję monografii gospodarczej „Go-
rzów… z dziejów gospodarczych miasta i 
regionu”. Piękna książka formatu A4, 324 
stron, pełny kolor, 24 tematy opisane 
przez 22 autorów. Bogate kompendium 
wiedzy nie tylko o gospodarce miasta i 
regionu gorzowskiego od początków mia-
sta do współczesności – produkt finalny 
programu INTERREG VA Brandenburgia-  
-Polska 2014-2020 zrealizowany przez 
Lubuską Organizację Pracodawców. 

Właśnie ta organizacja, której przewod-
niczy Maciej Henryk Woźniak słusznie 
uznała, że czas zaciera ślady dawnej pro-
sperity Gorzowa, Stilon, Silwana, Ursus, 
GOZAMET, Roszarnia… Zrobiono więc to, 
czego nie podjął się samorząd miejski, który 
powinien m.in. dbać o historię miasta – 
pięknym i rzeczowym wydawnictwem pod-
jęto próbę ocalenia historii od zapomnie-
nia. 

TEKST I FOT.  
LECH MALINOWSKI 
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Stowarzyszenie Lubuski 
Weekend Gitarowy 21 lutego 
br. zorganizowało wyjazd na 
koncert do Filharmonii Go-
rzowskiej. Spora grupa 
uczniów Międzyrzeckiej Szkoły 
Muzycznej i dorosłych pasjona-
tów (15 osób) przeżyła moc 
muzycznych wrażeń, którymi 
chce się podzielić.  

 
Przygotowanie logistyczne 

wycieczki nie było trudnym 
zadaniem dla organizatora. 
Zarezerwowany autobus pod-
jechał na umówione miejsce. 
W ubiegłych latach organizo-
wanie były wyjazdy na wyda-
rzenia muzyczne do Zielonej 
Góry. Wielu uczniów nie tylko 
Szkoły Muzycznej w Między-
rzeczu było po raz PIERWSZY! 
w dostojnym przybytku dzie-
więciu muz. 

 
Filharmonia Gorzowska 

pięknie wygląda nocą. Pod-
świetlona światłami podkreśla 
swoją estymę kulturową. Do-
brze, że mamy w pobliżu tak 
wspaniałą rezydencję kultury, 
dostępną dla społeczeństwa. 

 
Krakowski Kwartet Gitaro-

wy osiem lat temu wystąpił 
przed międzyrzecką publicz-
nością. Pamiętam, że był to 
niepowtarzalny i niezapo-
mniany koncert. Miłosz Mą-
czyński – gitara, Joanna Ba-
ran-Nosiadek – gitara, Łukasz 
Dobrowolski – gitara, Mate-
usz Puter – gitara tworzą ten 
kwartet, zdaniem wielu znaw-
ców tematu – najlepszy w kra-
ju. Na program zróżnicowane-
go koncertu: od muzyki rene-

sansu do twórców współcze-
snych złożyły się kompozycje: 
Cztery Tańce Z Terpsychory – 
Michaela Praetoriusa (1571- -
1621), które wprowadziły nas 
muzykę epoki kilku wieków 
wstecz. Delikatność dźwięków 
gitar i taneczny charakter 
utworów były dobrym począt-
kiem koncertu. Koncert Bran-
denburski Nr 3 BWV 1048 – 
Johanna Sebastiana Bacha 
(1685-1750) – bardzo rzadko 
jest wykonywany na 4 gitary. 
Słyszałem klawesyn, smyczki i 
pastelowe barwy gitar. Dosto-
jeństwo muzycznych dźwię-
ków było piękne. Claude De-
bussy (1862-1918) Rêverie. 
Kompozytor  skomponował tę 
miniaturę na fortepian. W opra-
cowaniu na cztery gitary kom-
pozycją wg słuchaczy zabrzmia-
ła „cudow-nie miękko”, tak jak-
by Debussy myślał o gitarze, 
mając przed sobą klawisze 
fortepianu.  Kubański kompo-
zytor i gitarzysta Leo Brouwer
(*1939) – w kompozycji Krajo-
braz Kubański w Deszczu za 
pomocą 24 strun przeniósł do-
słownie tytuł kompozycji na 
dźwięki. Wspomagając kompo-
zycję efektami sonorystycznymi 
i czysto muzycznymi środkami 
jakże realnie imitowało porę 
deszczową na słonecznej Kubie.  

 
Edvard Grieg (1843-1907), 

zwany (Norweskim) Chopinem 
północy i jego kilka tańców z I 
i II Suita Peer Gynt Op. 46 I 55. 
Pieśń Solvejgi i Taniec Anitry to 
wyrafinowana i bardzo 
wdzięczna forma muzyczna 
wpadająca w uszy słuchaczy. 
Kompozytor pisał bardzo me-

lodyjne utwory min. na forte-
pian i orkiestrę symfoniczną. 
Noc Na Łysej Górze, to kompo-
zycja rosyjskiego kompozytora 
Modesta Musorgskiego (1839-
1881). Piękna paleta możliwo-
ści kolorystycznych gitar (o 
wiele większa, niż na fortepia-
nie). Wykonana z lekkością i 
wdziękiem. Muzyka współcze-
snych kompozytorów, min. 
Dietmara Ungeranka (*1950) – 
Die Sechs Fische (Część I i II) 
oraz Argentyńczyka  Celso 
Machado (*1953) – Tańce Bra-
zylijskie (wybór) to dwa różne 
światy muzyczne. Spokojny, 
rozmarzony  i delikatny rybi 
śpiew  i szalone taneczne ryt-
my, różnie widziane muzycz-
nie przez tych twórców. Po 
takiej porcji muzyki publicz-
ność nagrodziła artystów 
ogromnymi brawami, a orga-
nizatorzy kwiatami  Jeszcze bis 
był dopełnieniem tych mu-
zycznych wrażeń. Po koncercie 
na holu można było chwile 
porozmawiać z muzykami, 
kupić płyty kwartetu, „strzelić” 
z artystami pamiątkową fotkę, 
czy poprosić o autograf, z cze-
go skorzystaliśmy. 

 
Wracaliśmy do domu moc-

no uduchowieni. Dziękuję 
wszystkim za moc wrażeń, że 
udało mi się przekonać i na-
mówić uczniów na ten kon-
cert, moim znajomym za obec-
ność i wsparcie. 

 
Muzyczne Krajobrazy, Kon-

cert Kameralny Cracow Guitar 
Quartet był nad wyraz udany. 
Pełna sala kameralna, sporo 
młodzieży – najwięcej jednak z 

CRACOW GUITAR QUARTET  
wanie suity Peer Gynt na kwar-
tet gitarowy oraz koncert Ba-
cha. Słabo moim zdaniem wy-
szła kompozycja Noc Na Łysej 
Górze. Najlepszy utwór o desz-
czu (Krajobraz Kubański w Desz-
czu). Genialne efekty artykula-
cyjne. Koncert mi się podobał, 
najbardziej ostatni utwór. Naj-
lepszy był ostatni utwór i Taniec 
Anitry (Edvarda Griega). Najlep-
sze były ostatnie momenty w 
filharmonii... Maja – Koncert 
bardzo mi się podobał i chętnie 
bym go posłuchała jeszcze raz. 
Dźwięki gitar w takim pięknym 
nastroju, to czysta przyjemność 
słuchać ten kwartet. Nadia 
Furmanek – Koncert mi  się 
bardzo podobał, a najbardziej 
ostatnie momenty. Grzegorz 
Klicki – Koncert był naprawdę 
rewelacyjny – pokazał między 
innymi to, jak wiele twarzy mo-
że mieć dźwięk wydobywany na 
sześciu (zaledwie sześciu!) stru-
nach... te gitary dziś szeptały, 
nuciły, raz były jak harfy, innym 
razem jak klawesyny; zdarzyło 
im się nawet zamienić w paste-
lowe kredki czy szkicujące ołów-
ki. Pozostaje mieć nadzieje, ze 
pojawi się jeszcze coś gitarowe-
go na podobnie wysokim pozio-
mie, co dziś (dałby Bóg). Niech 
te komentarze będą podsumo-
waniem udanej wycieczki i 
jeszcze bardziej rewelacyjnego 
koncertu.  

 
Z muzycznym pozdrowie-

niem  
ZDZISŁAW MUSIAŁ 

Fot. LWG archiwum 

naszego miasta. Koncert jako 
lekcja, moim zdaniem spraw-
dził się dobrze. A jakie zdania 
mają uczniowie? Koncert był 
fajny, podoba mi się, Najlepsze 
było, jak strzelali na gitarach 
(pizzicato Bartoka przyp. auto-
ra). Wszystko mi się podobało. 
Koncert był super!, Koncert był 
Świetny. Najbardziej fajny był 
koniec,... Zmuszali do zdjęć. 
Ostatni utwór był bardzo ta-
neczny. Podobało mi się opraco-

OGŁOSZENIE 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2020.65 j.t. ze zm.) Dyrektor Międzyrzeckiego 

Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu 

informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku wywieszo-

ny został w siedzibie: MOSIW, Urzędu Miejskiego w 

Międzyrzeczu oraz umieszczony na stronie  

www.bip.miedzyrzecz.mosiw.pl  

– wykaz nieruchomości przeznaczonych do wy-

dzierżawienia na okres do 3 lat zlokalizowanych w 

budynku Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Między-

rzeczu. 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 

MOSiW w Międzyrzeczu os. Kasztelańskie 8A pod 

numerem telefonu 95 742 73 80. 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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Bez dwóch zdań polityczny spektakl, 
którego efektem ma być wybór głowy 
państwa w maju br. został nieco przy-
słonięty przez agresywnego wirusa. Po-
mijając to, że sytuacja faktycznie nie jest 
zbyt ciekawa, bo zakażeń w Polsce jest 
coraz więcej (nie wspomnę o Włochach 
i innych krajach) najlepiej wychodzi na 
tym urzędujący prezydent, który z tro-
ską włącza się w kolejne działania mają-
ce zatrzymać epidemię w naszym kraju. 
Na jego wniosek marszałek Witek zwo-
łała nawet nadzwyczajne posiedzenie 
Sejmu. Pomijam, że dzień wcześniej 
Senat wezwał rządzących do przekaza-
nia informacji o wirusie, jednak wtedy 
wszyscy senatorowie PiS zagłosowali 
przeciw.  

W obliczu wirusa nie obyło się od 
złośliwości. Po tym gdy marszałek Se-
natu Tomasz Grodzki pokazał jak myć 
ręce płynem dezynfekującym, wicemar-
szałek Stanisław Karczewski zwołał 
konferencję, by wytknąć koledze leka-
rzowi, że zamiast łokciem dotknął do-
zownika z mydłem kciukiem. Chyba do 

dziś Karczewski nie pogodził się z utra-
conym stanowiskiem. 

Koronawirus przesłonił też inne 
istotne kwestie w państwie. Pod koniec 
lutego Prokuratura Krajowa wystąpiła o 
uchylenie immunitetu sędziemu Igoro-
wi Tulei za to, że nakazał śledztwo w 
sprawie głosowania PiS w Sali Kolum-
nowej Sejmu. Tuleya będzie pierwszym 
sędziom, wobec którego zastosowano 
ustawę kagańcową, ponieważ o jego 
immunitecie zadecyduje nielegalna Izba 
Dyscyplinarna. Co dalej z zarzutami 
Komisji Weneckiej i Unii Europejskiej 
o łamaniu w Polsce praworządności? Na 
razie ucichło, bo Europa zajmuje się 
koronawirusem. 

Prezydent podpisał ustawę w efekcie 
której Telewizja Publiczna otrzyma 
niespełna 10 mld. zł na swoją bieżącą 
działalność. To nie pomyłka. Nie 2 
mld., o których słychać dookoła, tylko 
10 mld przez okres najbliższych 5 lat. 
Opozycja chciała tą niewyobrażalną 
kasę przeznaczyć na programy onkolo-
giczne, w których pieniędzy ciągle bra-

kuje. A. Duda takimi argumentami nie 
dał się przekonać. W końcu TVPiS, to 
również jego tuba propagandowa. Wy-
targował jednak, że w zamian zwolnio-
ny zostanie obecny szef TVP Jacek Kur-
ski. Widocznie prezydentowi nie spo-
dobał się film „Zenek”. 

Na wniosek Prokuratury Regional-
nej w Białymstoku policja aresztowała 
na 3 miesiące byłego agenta CBA i 
byłego posła PiS Tomasza Kaczmarka. 
Areszt jest związany z nieprawidłowo-
ściami w działalności stowarzyszenia 
Helper oraz zarzutami prania brud-
nych pieniędzy. „Agent Tomek” był 
symbolem i ikoną IV RP. Prowadził 
głośne sprawy związane z korupcją, 
m.in. posłanki PO Beaty Sawickiej, 
czy zakupu willi w Wiśle przez parę 
prezydencką Jolantę i Aleksandra 
Kwaśniewskich. W 2009 r. otrzymał 
tytuł „Człowieka Roku” przyznawany 
przez „Gazetę Polską”. Niedawno T. 
Kaczmarek w programie TVN 
„Superwizjer” oskarżył szefa MSWiA 
Mariusza Kamińskiego o naciski w 

różnych śledztwach. Dziś rewolucja 
pożarła własne dziecko. 

Polskie spółki węglowe, to dla mnie 
całkiem niezrozumiały byt, na jakby nie 
patrzeć, wolnym rynku. W jakiej innej 
firmie, która ponosi straty i ma ogromne 
zadłużenie podnosi się pensje? Najgor-
sze, że odbije się to na wszystkich. Rząd 
z jednej strony wypompowuje kasę ze 
spółek energetycznych na wypłaty dla 
górników (funkcjonują w tej samej gru-
pie) a z drugiej nie pozwala elektrow-
niom kupować tańszego węgla z ekspor-
tu. W efekcie wartość giełdowa spółek 
energetycznych jest najniższa w historii. 
Tracimy na tym wszyscy, bo w spółkach 
energetycznych ulokowanych jest grom 
środków z funduszy emerytalnych, w 
związku z czym nasze prognozowane 
niskie emerytury będą jeszcze niższe. 

Absolutnie COVID-19 bagatelizo-
wać nie wolno.  Popadanie jednak w 
panikę i zapominanie o innych istot-
nych sprawach życia codziennego to 
gruba przesada. 

Adam Piotrowski 

Na planach ponownie 
stanęła budka na książki 
Na plantach koło ratusza ustawiono 

dziś budkę na książki. Jej opiekunami 
są młodzieżowi radni. 

Budka na książki to pomysł Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. – Prowadzimy 
wśród znajomych zbiórkę książek, które 

trafią do budki, a potem na półki w 
mieszkaniach i domkach międzyrze-
czan. Niebawem odbędzie się jej ofi-
cjalne otwarcie – zapowiada Natalia 
Nadolna, która kieruje Młodzieżową 
Radą Miejską. 

W budce są półki, na których miesz-
kańcy mogą zostawiać przeczytane już 
i niepotrzebne im książki. Oraz zabierać 
interesujące ich pozycje, zostawione 
tam przez innych. Podobną budkę 
ustawiono w tym miejscu w maju 2018 
roku – Tamta budka stała tylko przez 
kilka miesięcy. Pomysł spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców, dlatego postanowiliśmy do 
niego wrócić – zaznacza N. Nadolna. 

Budka na książki to nic innego, jak 
przerobiona budka telefoniczna. Mło-

dzi międzyrzeczanie dostali ją od swo-
ich rówieśników z berlińskiej dzielnicy 
Charlottenburg Wilmersdorf, która jest 
partnerem Międzyrzecza. Młodzieżowi 
radni sami ją przerobili i pomalowali 
podczas warsztatów, które odbyły się  w 
u naszych zachodnich sąsiadów. W mi-
niony weekend – w czasie międzynaro-
dowego sympozjum w Berlinie – razem z 
burmistrzem Międzyrzecza Remigiuszem 
Lorenzem przekazali podobną budkę 
kolegom i koleżankom z rady młodzieżo-
wej Charlottenburg Wilmersdorf. 

Wybory w cieniu COVID-19 
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Para buch, koła w ruch.  
W czerwcu zapraszamy na Paradę Lokomotyw 

Mamy dobrą informację dla 
miłośników kolei, parowozów i 
kulinarnych przysmaków z 
różnych stron świata. W poło-
wie czerwca w Międzyrzeczu 
odbędzie się parada lokomo-
tyw, której towarzyszyć będzie 
zlot food trucków. 

Parada lokomotyw była 
tematem spotkania burmistrza 
Remigiusza Lorenza i Patry-
ka Skopca z Instytutu Rozwo-
ju i Promocji Kolei. – Ustalili-
śmy, że impreza odbędzie się 14 
czerwca. Postaramy się zorgani-
zować w tym czasie zlot food 
trucków, co doskonale się 
sprawdziło w ubiegłym roku – 
zapowiada burmistrz. 

Szczegóły imprezy pozna-
my w kwietniu. Będziemy na 
bieżąco informować w inter-
necie i w lokalnych miesięczni-
kach. Już teraz wiemy, że – 
podobnie jak w poprzednich 
latach – do Międzyrzecza przy-
jedzie kilka lokomotyw i paro-
wozów. Mieszkańcy oraz tury-
ści będą mogli zobaczyć i prze-
testować najnowocześniejsze 
lokomotywy i składy, a także 
zabytkowe parowozy i wago-
ny. Będą mogli przejechać się 
nimi do pobliskich miejscowo-
ści, natomiast najbardziej wi-
dowiskowym punktem impre-
zy ma być parada lokomotyw i 

parowozów. Nie zabraknie 
innych atrakcji. Jedną z nich 
będzie konkurs plastyczny dla 
dzieci z bezpłatnymi biletami 
jako nagrodami dla małych 
artystów.  

W ubiegłorocznej paradzie 
wzięły udział tłumy mieszkań-
ców i turystów. W tym wielu 
miłośników kolei z Polski i za-
granicy. – To ogromna promo-
cja naszego miasta i jego atrak-
cji. Wielu naszych gości miało 
okazję zobaczyć i zwiedzić Mię-
dzyrzecz, ale także bunkry w 
Pniewie i kolejkę ogrodową w 
Nietoperku – wylicza R. Lorenz.   

W ramach imprezy urucho-
mionych zostanie kilka pocią-
gów specjalnych. W tym po-
ciągi Gacek i Nocek  z Między-
rzecza do Nietoperka i z po-
wrotem. Pociąg będzie zesta-
wiony z zabytkowego taboru 
spalinowego SM30 z historycz-
nymi wagonami pasażerskimi! 
W Nietoperku polecamy kolej-
ką ogrodową Józefa Jóźwia-
ka. Kolejnymi pociągami doje-
dziemy m.in. do Pszczewa, 
Sulęcina, Wierzbna i Pszczewa.  

W Międzyrzeczu parada 
odbędzie się trzeci raz. Gospo-
darzem i współorganizatorem 
czterech pierwszych edycji tej 
imprezy był wielkopolski Mię-
dzychód.  

Dzielne zuchy 
zwiedzały ratusz  
z piosenką na ustach  

Prawie 20 zuchów z 2 Gro-
mady Zuchowej  "Słoneczna 
Gromada" ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Międzyrze-
czu odwiedziło ostatnio siedzi-
bę władz miejskich.  

Razem z Hanną Barczew-
ską  zuchy odwiedziły kilka 
wydziałów Urzędu Miejskiego. 
Ich przewodniczką była sekre-

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Pod medialnym patronatem „Przekroju Lokalnego” 

Finał konkursu plastycznego 

Kolejny finał konkursu plastycznego 
międzyrzeckiego koła „Wspieramy mło-
de Talenty” odbył się, już tradycyjnie w 
gościnnych progach Biblioteki Publicz-
nej w Międzyrzeczu 28 lutego, pod Pa-
tronatem Honorowym Agnieszki Olen-
der  – Starosty Międzyrzeckiego. Tema-
tem prac były MOSTY. W założeniu mia-
ły być mosty w naszym powiecie i te 
były ocenione najwyżej przez jury w 
składzie: artysta-plastyk Dorota Ruta-  
-Zdanowicz (przewodnicząca), kustosz- 
-bibliotekarz Małgorzata Bukowska i 
dr Lech Malinowski (redaktor prowa-
dzący mutację powiatu międzyrzeckie-
go „Przekroju Lokalnego”).  

Obecnych przywitała bardzo ser-
decznie Zofia Plewa – przewodnicząca 
międzyrzeckiego koła. Przewodnicząca 
jury omówiła kilka najlepszych prac 
wykonanych w różnych technikach i 
skierowała prośbę do autorów, aby nie 
tylko podpisywali prace, ale również w 
kilku słowach opisali ich miejsce, czas 
lub podkreślili że jest to ich własna 
fantazja (bo i taki most się pojawił). 

Jury przyznało wyróżnienia. Otrzy-
mali je wraz z upominkami: Szymon 
Kalina (Ekonomik Międzyrzecz Techni-
kum nr 1 CKZiU), Małgorzata Koziel-
ska, Martyna Janicka, Dawid Koźlik 
(Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora 
Święcickiego w Międzyrzeczu), Hanna 
Markiewicz (ZSCKR im. Zesłańców Sybi-
ru w Bobowicku), Amelia Materna 
(Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. S. Lema w Skwierzynie). 

Zwieńczeniem spotkania były słowa 
wypowiedziane przez Czesławę Kac-
major (członek międzyrzeckiego koła 
„WMT”) – Mosty to całe życie. Łączą po-
czątek i koniec. Łączą ludzi. Wiążą serca i 
pozwalają przejść przez żucie… 

Najwięcej prac wpłynęło z między-
rzeckiego ogólnika, i jak zawsze na fina-
le konkursu obecny był Maciej Rębacz. 
Za rok w kolejnej edycji zostaną oce-
nione prace poświęcone miejscom i 
wydarzeniom historycznym w naszym 
powiecie. 

LM, FOT AUTOR  
i KAROLINA KORENDA-GOJDŹ 

Laureatami zostali: I m-ce Bogna 
Utrata (Liceum Ogólnokształcące im. 
Heliodora Święcickiego w Międzyrze-
czu), II m-ce Klaudia Czochra (ZSCKR 
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku), III 
m-ce Róża Trochanowska (Liceum 
Ogólnokształcące im. Heliodora Świę-
cickiego w Międzyrzeczu), IV m-ce Aga-

ta Łyskawińska (Liceum Ogólnokształ-
cące im. Heliodora Święcickiego w Mię-
dzyrzeczu). 

Nagrodę Specjalną Redakcji 
„Przekroju Lokalnego” otrzymała 
Martyna Barcik (ZSCKR im. Zesłańców 
Sybiru w Bobowicku) za pracę „Most 
obrotowy w Kursku”. 

Międzyrzeckie koło 
ZŻWP 

W lutym, tradycyjnie, odbyło się 
spotkanie koła Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego. Ponieważ od lat przyjęto 
konwencję integracyjną, członkom 
towarzyszyły ich życiowe partnerki. 
Róże wręczone paniom przez prezesa 
koła Zdzisława Kościa były miłym ak-
centem powitalnym, wszak nazajutrz 
miały być tradycyjne Walentynki. 

 
Przedstawiona została perspektywa 

dalszej działalności. Koło skupia 26 
członków. Nota bene dołączyłem do 
nich, ponieważ 26 lat byłem zawsze 
technikiem pododdziałów w jednost-
kach 11 DKPanc. Prezesem Lubuskiego 
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP jest 
były d-ca dywizji, gen. bryg. w st. spocz. 
Aleksander Bortnowski, a nasz prezes 
jednym z jego zastępców. W kole za 
sprawy finansowe odpowiada Karol 
Samolak, a Leszek Kubiak jest wice-
prezesem. 

Pod koniec kwietnia zaplanowany 
jest wspólny, kilkudniowy, wyjazd nad 
morze, opłacony przez chętnych, a tych 
z reguły nie brakuje, bowiem jest to 
tradycja tego koła. Za rok z okazji 
40.lecia istnienia zaplanowano wyda-
nie okolicznościowej monografii, bo-
wiem pamięć ludzka jest ułomna więc 
ślad zapisany pozostanie. Już trwają 
prace nad zebraniem materiałów w 
różnej postaci. 

Obecne Siły Zbrojne RP mają inne 
niż niegdyś zadania, a liczne misje poza 
granicami kraju konsolidują weteranów 
we własne związki. Taka jest proza ży-
cia. 

Poczucie patriotyzmu członków 
koła przejawia się w uczestnictwie pod-
czas świat państwowych czy wojsko-
wych. Żołnierzem jest się nawet na 
emeryturze. To wpojony przez lata 
służby nawyk. 

L. MALINOWSKI 
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Czasoprzestrzeń 

28 lutego w Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej odbyło się cie-
kawe spotkanie dotyczące 
„Czasoprzestrzeni” Międzyrze-
cza i okolic. Pomysł wyszedł od 
Ilony Turczyn, absolwentki 
Uniwersytetu Zielonogórskie-

go, której projekt rewitalizacji 
Starego Miasta Międzyrzecza 
wraz z kompleksem zamko-
wym wysoko oceniło i nagro-
dziło okolicznościową statuet-
ką Ministerstwo Infrastruktury. 
Pomysł poparł Andrzej Kir-

miel, dyrektor muzeum oraz 
kilka osób.  

 
Referaty wygłosili: Mateusz 

Pisera – „Znaki czasu – pro-
blem konserwacji szyldów i 
napisów na przykładzie Mię-
dzyrzecza”, Michał Górzny – 
„Koncepcja wizerunku Gminy 
Międzyrzecz jako marki lokal-
nej”, Dagmara Zdanowicz-  
-Wąsik – „Galeria Kotłownia w 
Międzyrzeczu, doświadczenia 
modernizmu – tragizm i pięk-
no polskiej architektury okresu 
PRL”, Weronika Kudlińska – 
„Adaptacja budynku dawnej 
karczmy dworskiej w Między-
rzeczu na wielofunkcyjny 
obiekt kompleksy zamkowe-
go”, Ilona Turczyn – 
„Koncepcja rewaloryzacji Sta-
rego Miasta wraz x komplek-
sem zamkowym w Międzyrze-
czu”. 

 
Pierwszy referat (prelegent 

jest członkiem Koła Naukowe-
go Historii Najnowszej Wydzia-
łu Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa UZ) wzbudził więcej 
niż nieco kontrowersji podczas 
dyskusji. Postawiona teza, że 

nie potrafimy dbać o zachowa-
nie dawnych informacji doty-
czących m.in., a może przede 
wszystkim, napisów nad były-
mi sklepami – wg mnie jest 
chyba chybioną rzeczą. 
Owszem są miasta w Polsce, 
które w pewnych wycinkach 
przestrzeni przywracają dawne 
niemieckie nazwy na zasadzie 
wspomnień tylko sentymen-
talnych dla Niemców. W rea-
liach Międzyrzecza jest to z 
kilku powodów nie trafione. 
Po pierwsze – niszczenie napi-
sów niemieckich było zaraz po 
wojnie administracyjnie naka-
zane. Po drugie – osadnicy 
mieli słuszne urazy, także do 
charakterystycznych liter alfa-
betu niemieckiego z okresu III 
Rzeszy. Po trzecie – jak to za-
stosować w obecnych czasach, 
gdzie budynki są w prywat-
nych rękach, a ewentualny 
nadruk szyldu czarny lub biały 
nijak miałby się do kolorystyki 
obecnych tynków i naszej na-
rodowej tożsamości. Owszem, 
jest to dobre ale w wydawnic-
twach historycznych.  

Bardzo ciekawie swoją kon-
cepcję marki lokalnej przedsta-
wił w formie multimedialnej 
drugi referujący. To powinno 
dotrzeć do miejscowych samo-
rządowców, bo oni są decy-
dentami. Badania rynku w tym 
zakresie są bezcenne ale jak 
znam życie wszystko rozbija 
się o fundusze i być może ja-
kieś uprzedzenia. Temat wart 
tzw. drążenia. 

Galeria kotłownia, temat 
zamknięty przez byłych włoda-
rzy miasta poprzez wyburzenie 
i sprzedaż terenu. Szkoda. Za-
sadnym, aczkolwiek niczym 
musztarda po obiedzie byłoby 
pytanie – Czy w ogóle wspa-
niała koncepcja była przedsta-
wiona czy stworzona została 
tylko na potrzeby własnej pra-
cy naukowej? Odsłuchałem 
całego nagrania i tego nie 
usłyszałem. Przedstawiona 
koncepcja w formie wykładu i 

wystawy budziła zapewne 
pozytywne emocje. Mogło być 
COŚ, jest dyskont spożywczy. 

Dwa ostatnie referaty mają 
szansę realizacji. Wspaniale 
przedstawione koncepcje 
(także w formie wystawienni-
czej) rewitalizacji dawnej 
karczmy dworskiej jak Starego 
Miasta są same w sobie pereł-
ką. Chyba najszybciej doczeka 
się powrotu do świetności w 
nieco zmodyfikowanej formie 
karczma. Na postawienie bu-
dynku znanego międzyrzecza-
nina Volmera z otworzoną 
przedwojenną secesyjną ele-
wacją trudno w najbliższych 
latach liczyć. Nie ma takiej 
finansowej opcji, a wszelkie 
podawane przykłady są w dzi-
siejszych realiach – mrzonka-
mi. Wiem ile czasu, nakładów 
finansowych (w tym unijnych), 
różnych uzgodnień, wydaw-
nictw promocyjnych zrobiono 
w Żarach czy Żaganiu, gdzie 
starówki są perełkami. W rea-
liach Międzyrzecza jest to NIE 
WYKONALNE! 

 
Ostatnim przy mównicy 

stanął, poproszony ad hoc, 
Leszek Kołodziejczak. Swo-
bodnie, rzeczowo przypomniał 
swoją „walkę” o przywrócenie 
świetności międzyrzeckiej sta-
rówce i nie tylko. Władze się 
zmieniają, idea pozostaje. Cza-
sami częściowo akceptowana 
przez samorządowców, czę-
ściej spychana do szuflad w 
Ratuszu. Zwykła proza życia. 
Problematyka rewitalizacji 
przestrzennej jest trudna w 
mieście pozbawionym wielu 
danych budynków, w mieście  
z wieloma problemami komu-
nikacyjnymi. Wspaniałe kon-
cepcje nie zawsze pasują do 
obecnych czasów, stąd trudna 
rola Ilony Turczyn, która byłą 
moderatorem spotkania. Spo-
tkania jakże ciekawego. 

 
Tekst i fot  

L. MALINOWSKI 

Weronika Kudlińska 

Ilona Turczyn i Dorota Ruta-Zdanowicz 
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Burmistrz podziękował 
saperom  

za wybudowanie mostku 

W koszarach w Krośnie Odrzańskim 
burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się 
z szefem sztabu 5. Kresowego Batalionu 
Saperów majorem Krzysztofem Wojta-
sem i żołnierzami, którzy pod koniec 
ub.r. wybudowali mostek na Paklicy w 
Międzyrzeczu. Podziękował saperom i 
wręczył im drobne upominki. 

Mostek przed budynkiem bramnym 
wybudowany został pod koniec minio-
nego roku. Postawili go żołnierze 5. 
Kresowego batalionu saperów, który 
jest jednym z bojowych ogniw stacjo-
nującej w Międzyrzeczu 17. Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej. Pod-
czas spotkania z saperami burmistrz 
podkreślał, że inwestycja jest kolejnym 

przykładem doskonałej współpracy 
między środowiskiem cywilnym Mię-
dzyrzecza i Wojskiem Polskim oraz ko-
rzyści dla miasta, związanych ze stacjo-
nowaniem na jego terenie 17. WBZ.   

Samorządowiec przekazał listy gra-
tulacyjne dla dowódcy batalionu pod-
pułkownika Sławomira Osmelaka 
oraz szefa wojsk inżynieryjnych 17. 
WBZ majora Maksymiliana Libelta. 
Wręczył żołnierzom drobne upominki i 
zapewniał, że zawsze będą mile widzia-
ni w naszym mieście.  

Inwestycja sfinansowana zostanie 
po połowie przez Gminę Międzyrzecz i 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa 
Kowalskiego.  
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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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Strażacy z OSP podsumowali 2019 r. 
W 7 jednostkach OSP Gmi-

ny Międzyrzecz przeprowa-
dzono zebrania sprawozdaw-
cze. Wszystkie zarządy otrzy-
mały absolutorium, i zostały 
zatwierdzone plany działania 
na rok bieżący. Uczestniczy-
łem w czterech spotkaniach, 
stąd mam wiedzę.  

 
W jednostce w Kaławie, 

której jestem członkiem ho-
norowym, w spotkaniu 
uczestniczył m.in. p.o. Ko-
mendant Powiatowego PSP 
st. kpt. Marek Koperwas. 
Prezes jednostki dh Andrzej 
Obst w swym sprawozdaniu 
podkreślił dorobek w postaci 
pozyskane sprzętu (zakupio-
no m.in. zestaw do  zawodów 
sportowo-pożarniczych), zdo-
bytych najwyższych lokat na 
zawodach oraz problemy z 

nieco starym wozem bojo-
wym. Nie zapomniał o dobrej 
współpracy z lokalną społecz-
nością, co w swoim wystąpie-
niu również podkreśliła sołtys 
wsi Małgorzata Gralewska.  

W OSP Kursko zebranie 
zostało  nieco później rozpo-
częte, z racji uczestnictwa 
tamtejszych druhów w akcji 
ratowniczo-gaśniczej w pobli-
skich Pieskach. Prezes dh Zbi-
gniew Adamczak omówił 
dokładnie działalność jednost-
ki na wielu płaszczyznach. 
Członek zarządu dh Walde-
mar Konieczny zapropono-
wał, aby w przyszłym roku 
jednostka miała własny sztan-
dar (w gminie oprócz Kurska, 
jednostka Międzyrzeczu-Ob-
rzycach nie ma własnego 
sztandaru, bowiem używa 
sztandar dawnej OSP Między-

rzecz). Wszyscy zebrani byli 
„Za” i pisemnie zadeklarowali 
swój wkład finansowy. Zatem 
przed druhami z Kurska czeka 
wiele pracy związanej m.in. z 
logistycznym zabezpiecze-
niem imprezy. 

Zebranie OSP Międzyrzecz- 
-Obrzyce od lat, tradycyjnie, 
odbyło się w Ratuszu. W nim 
uczestniczyli m.in. p.o. Ko-
mendant Powiatowy PSP, 
Prezes ZOP ZPSP RP dh Stani-
sław Książek i dh Agnieszka 
Olender, członek  Prezydium 
ZOP ZOSP RP. Sprawozdanie 
przedstawił dh Andrzej 
Szyszko. Wszystko odbyło się 
zgodnie z procedurą, ale po-
nieważ uczestnicy nie byli w 
mundurach, nie było tzw. 
klimatu. Problemem jednostki 
jest brak odpowiedniego 
zaplecza w remizie, co może, 

w bliżej nieokreślonym czasie, 
będzie rozwiązane. 

W Bukowcu, gdzie odbyło 
się ostatnie zebranie, a preze-
sem jest dh Krzysztof Toczek 
najważniejszą sprawą jest 
wóz bojowy. Na chwilę obec-
ną jest przygotowany do 
działań Iveco–Magirus. Na 
nowy samochód są zabezpie-
czone środki finansowe w 
gminie na zasadzie wkładu 
własnego, pozostaje tylko 
czekać, aż ruszy kolejny pro-
gram umożliwiający pozyska-
nie auta. Z uchwał i planu 
pracy (referował to dh Marcin 
Kusik) ambicją jednostki jest 
m.in. zwiększenie szkolenia 
drużyny kobiecej, która w 
gminie nie ma konkurencji, a i 
w powiecie jest w ścisłej czo-
łówce. Panie ukończyły kursy 
podstawowe i specjalistycz-

ne. Podczas zebrania na ręce 
prezesa został przekazany 
opasły tom kroniki jednostki, 
którą prowadziła Ewa Gan-
durska. I jak zapewniła bę-
dzie to czynić nadal. Były rów-
nież życzenia od Gabrieli 
Góry, sołtysa wsi. W zebraniu 
uczestniczył st. kpt. Jerzy 
Ratkiewicz, d-ca JRG PSP. 

We wszystkich zebraniach 
uczestniczyli: dh Mieczysław 
Witczak, członek Zarządu 
ZOW ZOSP RP w Zielonej Gó-
rze, dh Dariusz Surma, Ko-
mendant Gminny OSP oraz 
dh Barbara Sułkowska, se-
kretarz ZOG ZOSP RP w Mię-
dzyrzeczu. Dwaj pierwsi wy-
mienieni wyjaśniali szczegó-
łowo wiele spraw, a druhna 
Basia protokołowała wszyst-
kie spotkania. 

LECH MALINOWSKI 

Drużyna kobieca OSP Bukowiec 

Uczestnicy zebrania w OSP Kursko 

Zebranie OSP  

Międzyrzecz-Obrzyce 

Kaława, głos zabrał  

Komendant  

Powiatowy PSP 
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Władze gminy przymierzają się do remontu mostu między 
os. Kasztelańskim i Winnicą. Udogodnieniem dla osób niepeł-
nosprawnych i kobiet z wózkami mają być nasypy po obu 
stronach Obry.  

Most na Obrze łączy os. Kasztelańskie z prawobrzeżną 
częścią miasta. Mieszkańcy nazywają go Białym Mostem. Ko-
rzysta z niego wielu pieszych i rowerzystów. – Jego stan tech-
niczny wciąż się pogarsza, dlatego przymierzamy się do remon-
tu. Chcemy wymienić drewniane deski pokładu na nowe, a 
spróchniałe balustrady z drewna zastąpić stalowymi – zapowia-
da burmistrz Remigiusz Lorenz. 

Burmistrz rozważa też budowę nasypów, które ułatwią 
korzystanie z mostu osobom niepełnosprawnym i kobietom 
z dziećmi w wózkach. – Obecnie od strony ulicy Zamoyskiego 
trzeba wpierw zejść po betonowych schodach na dół, a potem 
wejść po drewnianych schodkach na most, co jest sporym wy-
zwaniem dla osób na wózkach. Dlatego planujemy wybudować 
tam nasyp. Kolejny powstanie z drugiej strony mostu. Od strony 
Winnicy schody zrobimy na wprost, natomiast nasyp ze zjaz-
dem i wjazdem będzie z lewej strony – zdradza szczegóły inwe-
stycji. 

Przy przejściu między mostem i ul. Zamoyskiego znajduje 
się wejście do parku zamkowego. – Teren przed furtką należy 
do muzeum. Dlatego przed rozpoczęciem remontu musimy 
uregulować sprawy własnościowe, czyli przejąć grunt od mu-
zeum – zapowiada R. Lorenz.  

Biały Most doczeka się liftingu 

tarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka, która odpowiada za pracę 
urzędu i zna wszystkie jego sekrety. 

Swoją wizytę w ratuszu zuchy rozpoczęły od Urzędu Stanu 
Cywilnego. Jego kierowniczka Izabela Kępińska opowiedziała im 
o udzielanych w tej sali ślubach oraz księgach przechowywanych 
w archiwum USC. Maluchy odwiedziły m.in. Wydział Spraw Spo-
łecznych, gdzie zaśpiewały piosenkę, która przyniosła im główną 
nagrodę podczas ostatniego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Sior-
ba  2020. 

Zuchy zasypały urzędniczki gradem pytań. Interesowało je 
m.in. gdzie w ratuszu znajduje się skarbiec, czy jest w nim jeden 
duży sejf, czy wiele małych? Oraz, czy pani skarbnik pożycza pie-
niądze mieszkańcom? 

Po zakończeniu wizyty sekretarz przekazała gościom drobne 
prezenty, ufundowane przez burmistrza Remigiusza Lorenza. 
Wizyta w ratuszu była dla maluchów lekcją samorządności. Dzięki 
niej zdobyli sprawność Młodego Obywatela.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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BHADRACHALAM,  
 
15 października 2019,  
wtorek.  

 
Pobudka szósta rano. Wy-

jazd o siódmej. Wszyscy mieli 
dobre i spokojne sny dzięki 
modlitwom płynącym z całego 
świata. Na dzisiaj zaplanowane 
są dwa spotkania. Po drodze 
odwiedzamy z krótką wizytą 
miejsca, gdzie powstają nowe 
budynki kościołów. Dzielimy 
się Słowem i modlitwą. Pod-
czas kolejnego już spotkania 
dowiadujemy się wielu cieka-
wych rzeczy dotyczących by-
cia Chrześcijaninem w Indiach 
i tak: 
 Obecny rząd, całkowicie 

antychrześcijański chce 
wprowadzić prawo, że aby 
móc chodzić do kościoła 
musisz się zarejestrować. 
Taka rejestracja oprócz 
swobody uczestnictwa w 
nabożeństwach jednocze-
śnie całkowicie uniemożli-
wia pracę w rządowych 
instytucjach i firmach. 

 W odległości kilku kilome-
trów od świątyni jakiegoś 
tutejszego bożka, która jest 
w naszym mieście, Chrze-
ścijanie nie mają prawa 
przebywać. Teraz wiemy, 
dlaczego tak bardzo się 
nami interesują i nas tu nie 
chcą. 
 
Krótko po zakończeniu 

głównego spotkania z ponad 
setką pastorów dowiadujemy 

się, że musimy zabierać baga-
że, opuścić hotel oraz region, 
w którym jesteśmy. Bardzo nie 
spodobaliśmy się tutejszym 
służbom, które nie tylko wy-
musiły na nas przeprowadzkę, 
ale kategorycznie zabroniły 
głosić Ewangelię w jakiejkol-
wiek formie. Czekamy zatem 
na dalszy rozwój sytuacji. Naj-
prawdopodobniej będziemy 
mieli tylko kilka minut na spa-
kowanie się i powrót do Haj-
darabad. 

 
Ruszamy! Plan jest taki, 

podjeżdżamy pod hotel, ma-
my maksymalnie pięć minut 
na spakowanie i do auta. Do-
bra. Działamy. Po schodach 
wbiegamy do hotelu. Klucze 
proszę! Szybko! Z boku wyglą-
da jak napad. Raz, dwa do po-
koju. Gacie, piżama, kubek, 
kosmetyczka, buty, plecak. 
Już! Biegiem na dół. Bagaże 
stawiamy przy aucie. Uff. Uda-
ło się. 

 
A gdzie tam! Nagle, znikąd 

pojawia się pełno funkcjona-
riuszy służb specjalnych. Wy-
glądają jak z filmów Bollywo-
od. Cztery obroty w powietrzu 
i są przy nas. Zaczyna się zwy-
kła przepychanka. Biorą Ron-
niego na przepytanie, nam 
każą wsiąść do samochodu. 
Czekamy. Raz pozwalają je-
chać. Raz nie. Jeszcze zdjęcia. 
Jeszcze paszporty. Jeszcze to i 
tamto. Jedziemy. Nie jedzie-
my. Łapie wi-fi z hotelu i na 
bieżąco sytuację przedsta-

wiam na naszej grupie domo-
wej. Czuje się jakbym na ja-
kimś Onecie relacjonował wy-
darzenie sportowe. Nikt nie 
zna wyniku i wszyscy z napię-
ciem czekają na bramkę. 
Goooool! Puszczają nas! Może-
my jechać.  

 
Jestem pełen podziwu dla 

naszego gospodarza, pastora 
Jana Marka. Boży spokój całko-
wicie go wypełnia. Jest mu 
przykro z rozwoju sytuacji, ale 
cóż on może zrobić? Mówi, że 
jak będzie trzeba to my poje-
dziemy, a on za nas pójdzie do 
więzienia. Taki człowiek! Dzie-
sięć lat grozi za głoszenie 
Ewangelii! 

 
I znowu siedem godzin w 

sześć osób z bagażami w śred-
niej wielkości vanie. Nogi bolą, 
tyłek boli, nie ma gdzie głowy 
położyć, klima wieje w twarz, 
raz zimno raz ciepło. Jestem 
tak zmęczony, że nie mogę 
zasnąć. Wiele razy zatrzymuje-
my się na krótkie postoje, żeby 
rozprostować kości. Drogi są 
słabe. W ciągu dnia trzeba 
ciągle mijać jak nie krowę to 
psa, jak nie dziurę to małpę. 
Jak nie kozę to zajmujące dwa 
pasy traktory. Prawie tak samo 
jest w nocy tyle, że inne zwie-
rzęta wychodzą na drogi i 
dziur nie widać. Przy okazji 
trafiliśmy na tropikalną ulewę. 
Znaczy zaliczyliśmy komplet. 

 
O trzeciej nad ranem dzięki 

Bożej łasce dotarliśmy do ho-

telu. Nasi gospodarze wracają 
przez kolejne siedem godzin 
do domu, a tam czeka ich 
przesłuchanie przez policję. 
Wielki, ogromny szacunek dla 

pastora Jana Marka i jego 
uczniów. To był dobry dzień, 
bo Bóg jest dobry. 

 
SEBASTIAN HERZOG 
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Z młotem na Metro.  
Szalety przestaną szpecić miasto 

Rozpoczęła się rozbiórka 
szaletów w centrum miasta. 
Sygnałem do rozpoczęcia prac 
było kilka symbolicznych ude-
rzeń młotem w wykonaniu 
burmistrza Remigiusza Lo-
renza.  

Wyburzanie toalet publicz-
nych rozpoczął burmistrz Re-
migiusz Lorenz. W kasku na 
głowie kilka razy uderzył mło-
tem w jedną ze ścian. – Szalety 
przestaną wreszcie szpecić 
nasze miasto. W ich miejscu 
zasadzimy ozdobne krzewy i 
szlachetne gatunki drzew- 
zapowiada samorządowiec.  

Ze względu na charaktery-
styczną konstrukcję szalety 
nazywane były potocznie Me-
trem, lub Bunkrem. Mieszkań-
cy są zgodni, że budowla z 
czasów Polskiej Rzeczpospoli-
tej Ludowej szpeci miasto i 
odstrasza turystów. Jej wybu-
rzenie jest kolejną odsłoną 
programu rozwoju zieleni i 
miejsc rekreacji, który rozpo-
czął się wiosną ub.r. i potrwa 
do końca tego roku.  

– Publiczne toalety dla miesz-
kańców i turystów postawimy w 
ogródku jordanowskim przy ulicy 
Staszica – zapowiada.  

Łopaty poszły w ruch.  
Ruszyła budowa czterech dróg 

Na osiedlu Nad Obrą rozpo-
częła się budowa czterech ulic: 
ks. infułata Henryka Guzow-
skiego, Żołnierskiej, Alfa Ko-
walskiego i Sybiraków. To naj-

większa gminna inwestycja 
drogowa w tym roku. Miasto 
trzymało na nią prawie  2 mln. 
780 tys. zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych.  

O budowie nowych ulic i 
rządowej dotacji informowali-
śmy już na „Przekroju”. Przypo-
minamy, że przetarg wygrała 
spółka Exalo Drilling z Piły. 
Gmina zapłaci jej niespełna 5 
mln. 194 tys. zł, przy czym – jak 
zaznacza burmistrz Remigiusz 
Lorenz – władzom miasta uda-
ło się wywalczyć na nią bardzo 
wysoką dotację.  

– dostaliśmy prawie 2 milio-
ny 780 tysięcy złotych z Fundu-
szu Dróg Samorządowych – 
zaznacza samorządowiec. 

Prace już się rozpoczęły. 
Urzędnicy i budowlańcy zazna-
czają, że roboty drogowe będą 
się wiązać z pewnymi utrud-
nieniami dla mieszkańców. – 
Postaramy się jednak, żeby 

były jak najmniej uciążliwe – 
zapewnia Sylwester Suchow-
ski, który kieruje Wydziałem 
Realizacji Inwestycji. 

Termin zakończenia inwe-
stycji zaplanowano na 31 
sierpnia. Cztery ulice o łącznej 
długości ponad jednego kilo-
metra zostaną wpierw utwar-
dzone tłuczniem, a następnie 
wyłożone kostką. - Powstaną 
tam również chodniki, oświetle-
nie i kanalizacja deszczowa – 
wylicza burmistrz.  

Burmistrz zaznacza, że re-
monty dróg w mieście i pobli-
skich wioskach należą do naj-
ważniejszych inwestycji reali-
zowanych przez władze gmi-
ny. W ub.r. gmina wybudowała 
nowe drogi w Kaławie i Wysza-
nowie, obecnie przymierza się 
do kolejnych inwestycji drogo-
wych. 

Koszt inwestycji wyniesie 5 
mln. 194 tys. zł. Dotacja z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
wynosi blisko 2 mln. 780 tys. zł.  

To kolejna odsłona progra-
mu rozwoju zieleni i miejsc 
rekreacyjnych w Międzyrzeczu 

Ścieżka dla pieszych i rowe-
rzystów połączyła tzw. Biały 
Most nad Obrą z dawnym fol-
warkiem na Winnicy w prawo-
brzeżnej części miasta. Prace 
rozpoczęły się już w ub.r. Ich 
pierwszym akordem było wy-
cięcie rosnących tam chaszczy 
oraz uporządkowanie i wyrów-
nanie terenu. Ścieżka o długo-
ści kilkuset metrów została 
utwardzona kostką, ale prace 
porządkowe na tym docinku 
wciąż trwają.  Ich efekty zoba-
czymy późną wiosną, kiedy 
ścieżka zostanie obsadzona 
ozdobnymi krzewami. 

Nowa ścieżka jest zwiastu-
nem większych zmian w na-
szym mieście. Podobne prace 
trwają, lub niebawem rozpocz-
ną się w dziesięciu innych 
miejscach, objętych gminnym 
programem rozwoju zieleni i 
miejsc rekreacji, o którym wie-
le razy informowaliśmy już na 
naszych stronach w internecie 
i w lokalnej prasie.  

W ramach tego programu w 
11 różnych miejscach zasadzo-
nych zostanie około 40 tysięcy 
krzewów ozdobnych i szlachet-

nych gatunków drzew. Powsta-
ną też elementy małej infra-
struktury, ławeczki, zegary sło-
neczne i urządzenia rekreacyjne 
– zapowiada Katarzyna Szad-
kowska, która kieruje Wydzia-
łem Rozwoju Gospodarczego 
w międzyrzeckim magistracie. 

Lista planowanych inwe-
stycji jest bardzo długa. Ścież-
ka i siłownia na łące kolejowej, 
nowe ławeczki i lampy na Pod-
zamczu i wzdłuż Bulwaru Jana 
Pawła II, ścieżki na Kaczym 
Dołku i skwerze perzy ul. Sta-
szica to pierwsze odsłony pro-
gramu, który ma zmienić mia-
sto w wielki ogród. Tereny 
rekreacyjne powstają m.in. 
przy ul. Pięciu Świętych Braci 
Międzyrzeckich, gruntownego 
liftingu doczeka się park przy 
ul. Stoczniowców Gdańskich 
oraz tzw. planty przy po obu 
stronach ul. Młyńskiej przed 
głównym skrzyżowaniu.  

 
Prace mają się zakończyć w 

października 2020 r. Ich łączny 
koszt to 10,2 mln zł. – zapowie-
dział burmistrz Remigiusz 
Lorenz - Gmina zdobyła na aż 
4,6 mln. zł z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. 

Nad Obrą powstaje 
nowa ścieżka.  
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Jak uratować jezioro Głębokie?  
Gmina liczy na wsparcie rządu 

Władze gminy są zaniepo-
kojone spadkiem poziomu 
wody w jeziorze Głębokie. 
Chcą zapobiec dalszej degra-
dacji jeziora. Burmistrz Remi-
giusz Lorenz zaznacza, że 
problem dotyczy całego regio-
nu oraz wymaga globalnych 
rozwiązań i współdziałania 
wielu instytucji. Dlatego liczy 
na pomoc Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.   

Od wiosny ub.r. poziom 
wody w jeziorze obniżył się o 
ponad jeden metr. – Problem 
jest bardzo poważny. Zwłasz-
cza, że nad akwenem znajduje 
się jedno z największych i naj-
bardziej znanych kąpielisk na 
lubusko-wielkopolskim pograni-
czu. Za retencję wody w tym 
akwenie odpowiadają wpraw-
dzie władze powiatu, ale nie 

możemy być obojętni wo-
bec tego problemu  – mówi 

burmistrz Remigiusz Lo-
renz. 

Burmistrz podkreśla, że 
wody ubywa w całym regionie, 
a nawet kraju. Kolejnym przy-
kładem z naszych okolic jest 
Obra, która z każdym rokiem 
robi się coraz płytsza.  – To glo-
balne zjawisko. Wymaga kom-
pleksowych działań na szczeblu 
rządu oraz współpracy wielu 
instytucji. Rozwiązaniem i przy-
słowiowym lekarstwem ma być 
rządowy plan przeciwdziałania 
skutkom suszy. Jako gmina 
wzięliśmy udział w konsulta-
cjach prowadzonych przez Mini-
sterstwo Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej oraz złoży-
liśmy do projektu dwa wnioski 
dotyczące Obry i jeziora Głębo-
kie – dodaje samorządowiec. 

Plan będzie wykazem inwe-
stycji, które mają zapobiec 
stepowieniu kraju. Najważniej-
sze z nich to budowa i przebu-
dowa urządzeń, które mają 

zatrzymywać wodę i popra-
wiać jej retencję. Pierwszy z 
wniosków złożonych przez 
gminę Międzyrzecz dotyczy 
przygotowania dokumentacji i 
odbudowy trzech jazów na 
Obrze, a drugi opracowania 
projektu i zatrzymania degra-
dacji jeziora Głębokiego.  

– Liczymy na rządowe 
wsparcie. Jeśli je otrzymamy, 
program ratowania rzeki i jezio-
ra ruszy w przyszłym roku. Jego 
zakończenie planujemy na 2024 
rok – zapowiada burmistrz. 

 
Wysychanie jez. Głębokiego 

i związane z tym działania ra-
tunkowe burmistrz zapropo-
nował wpisać do strategii woj. 
lubuskiego, jako jedno kluczo-
wych zadań dotyczących zapo-
biegania skutkom suszy w na-
szym regionie. Wcześniej z 
inicjatywy radnego Edwarda 
Toczyńskiego w ratuszu od-
było się robocze spotkanie na 
ten temat. Ostatnio burmistrz 
rozmawiał o tym problemie 
podczas spotkania w Minister-
stwie Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej, gdzie 
pojechał razem z burmistrzem 
Trzciela Jarosławem Kacz-
markiem i wójtem Pszczewa 
Józefem Piotrowskim,  – Spo-
tkaliśmy się z panią wicemini-
ster Anną Moskwą i wicepreze-
sem Wód Polskich Krzysztofem 

Wosiem. Rozmawialiśmy m.in. 
o gospodarce wodnej oraz od-
tworzeniu jazów na odcinku 
Obry między Zbąszynkiem i Sta-
rym Dworem. Poruszyłem oczy-
wiście sprawę Głębokiego – 
informuje burmistrz.  

Spotkanie w sprawie 
zagrożenia  

wystąpieniem koronawirusa 

Z inicjatywy burmistrza 
Remigiusza Lorenza w ratu-
szu odbyło się spotkanie w 
sprawie procedur i działań, 
które powinny być wdrożone 
w podlegających gminie insty-
tucjach w przypadku wystą-
pienia, lub podejrzenia wystą-
pienia koronawirusa.  

W spotkaniu wzięli udział 
urzędnicy oraz prezesi, dyrek-
torzy i kierownicy przedszkoli, 
szkół, spółek i tzw. zakładów 
budżetowych, podlegających 
władzom gminy. Prowadził je 
dr Jarosław Marcela – Powia-
towy Inspektor Sanitarny, któ-
ry m.in. podziękował władzom 
gminy i dyrekcji Przedszkola nr 

1 z Grupami Żłobkowymi „Pod 
Jarzębinką” za błyskawiczną i 
właściwą reakcję na informacje 
o możliwości zakażenia koro-
nawirusem dzieci uczęszczają-
cych do tej placówki. 

– Naszym celem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Podczas spotkania 
omawialiśmy procedury i dzia-
łania, które powinny być wdro-
żone w podlegających gminie 
instytucjach w przypadku wy-
stąpienia koronawirusa, lub 
zagrożenia jego wystąpienia. 
Jego termin wyznaczyliśmy 
kilka dni przed wydarzeniami z 
ostatnich dni – informuje bur-
mistrz Remigiusz Lorenz.  

Przy wybudowanej ostat-
nio ścieżce dla pieszych i ro-
werzystów na łące kolejowej 
powstała kolejna w mieście 
siłownia plenerowa. Składać 
się z sześciu podwójnych urzą-
dzeń plenerowych. Na razie to 
teren budowy, dlatego na 
oficjalne otwarcie siłowni 
mieszkańcy będą musieli jesz-
cze poczekać.  

Siłownia jest jedną z ostat-
nich inwestycji realizowanych 
w ramach tzw. budżetu oby-
watelskiego. Jest jednocze-
śnie kolejną odsłoną realizo-
wanego w mieście programu 
rozwoju zieleni i miejsc rekre-
acji, o którym wiele razy infor-
mowaliśmy na naszych stro-
nach i w lokalnych miesięczni-
kach.  

Nowa siłownia  
na łące kolejowej 

Stypendia dla młodych  
mistrzów sportu 

Burmistrz Remigiusz Lo-
renz wręczył stypendia mło-
dym sportowcom. Gratulował 
im pasji i zachęcał do upraw-
nia sportu. 

Samorządowiec spotkał się 
ze stypendystami oraz ich 
trenerami i rodzicami w Sali 
narad ratusza. Wręczył stypen-
dia, listy gratulacyjne i wyróż-

nienie dla sześciu młodych 
sportowców ze szkół pod-
stawowych i średnich. 
Wszyscy mogą się pochwa-
lić osiągnięciami na impre-
zach o randze ogólnopol-
skiej, a jedna z zawodni-
czek klubu Korona z Kała-
wy zabłysnęła nawet pod-
czas Mistrzostw Europy w 
Sumo.  
 
Burmistrz zachęcał uczniów 

do dalszego uprawiania spor-
tu. Zaznaczał, że sport to zdro-
wie i przypomniał przy tym 
maksymę „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”.   


