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Uroczyste podsumowanie biegów
4 stycznia w Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiW w
Międzyrzeczu podsumowano
cykl biegów długodystansowych Grand Prix Gminy Międzyrzecz za 2019 rok. Spotkanie otworzył Grzegorz Rydza-

nicz, dyrektor MOSiW. Przywitał serdecznie licznie przybyłych zawodników oraz gości.
Powiedział m.in. – Nasza gmina jest jedną z nielicznych gmin
w kraju, na terenie której rozgrywa się Grand Prix, bowiem za

wyjątkiem
półmaratonów,
wspólnie z Klubem Biegacza
„Piast” organizujemy wszystkie
biegi na długich dystansach.
Cieszy udział zawodników z
innych krajów, którzy tutaj startowali. Byli to Amerykanie stacjonujący w ramach sił NATO w
Skwierzynie, gościnnie zawodnicy z Ukrainy oraz Hindusi pracujący w jednym z międzyrzeckich
zakładów. Cieszy udział zawodników płci obojga z licznych
zespołów z naszego województwa jak i województw ościennych. Władze samorządowe
Gminy Międzyrzecz jak radni
doskonale rozumieją społeczne
zapotrzebowanie na czynne
uprawianie sportu, w tym także
bieganie. Te długodystansowe
jak i krótkie. Te ostanie na wspaniale zmodernizowanym obiekcie stadionu miejskiego, jednym
z najnowocześniejszych w województwie.
Zbigniew Kolis, prezes KB
„Piast” w swym wystąpieniu
podkreślił społeczną aktywność swojego klubu, znaczenie
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany
j. niem. komunikatywny, do
1500 euro na rękę, legalnie
od zaraz 535 340 311 lub 533
848 005 lub 730 340 005

Początek roku nadziei

Sprzedam sklep + bar
w Prusimiu
koło Międzychodu.
110 m2 + 400 m2 działki.
Cena 170.000.
Tel. 505914651

krzyki w czasie przemówień i
łamania konstytucji oraz ślepe
posłuszeństwo wiadomej opcji
politycznej w środkach masowego przekazu już nie przeraża, to normalka. W wyborach
sejmowych obóz PiS dostał
prawie milion głosów mniej niż
antypisowskie partie opozycyjne. Więc niech nie kłamią, że
wybrała ich większość. To system proporcjonalny dał im
dobry przelicznik głosów na
mandaty poselskie. Przy systemie większościowym byłoby
inaczej. Tego jednak nie da
rady zmienić, bowiem zapisane
jest to w Konstytucji RP.

Każdy z nas ma marzenia,
a więc nadzieje. Nie inaczej
jest w polityce. Jeśli chodzi o
wybory prezydenckie, nic nie
jest pewne. W sondażach (nie
bardzo wiadomo na kim i
gdzie prowadzonych) prowadzi obecny, ale wynik wyborów parlamentarnych i do
Sejmu i do Senatu pokazuje,
że jego wygrana nie jest przesądzona. Tyle krytyki i inwektyw jakie obecny prezydent
zbiera za swą nieudolność,

Więc rządzący robią co i jak
chcą. Kiedyś za zegarek nie
wpisany w PIT rząd został obalony. Teraz afera goni aferę i
cisza. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co się
dzieje z bohaterami afery? Wiceminister niczym kozioł oﬁarny sam złożył dymisję. Niektórzy są na zdrowotnych urlopach. Podległa Zeru prokuratura działa bez widocznych skutków. Kolejne „dociskanie” nocą, kolanem, ustaw. Afery w
SKOK-ach, Banaś, itp., itd. Jest
nadzieja w Senacie RP, ale

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

obrzydliwe zachowanie się
wobec jego Marszałka świadczy o zwykłym chamstwie. Tak
też można nazwać zachowanie
się posłów PiS, którzy w chwili
rozpoczęcia się debaty dotyczącej zamykanych szpitali
demonstracyjnie wszyscy wyszli. Przegrana Dudy w maju
oznaczać będzie koniec Pisacjum, co jest marzeniem wielu
rozsądnych Polaków.
W Międzyrzeczu rok rozpoczął się ciekawymi kulturalnymi imprezami o czym wiele w
numerze. Sporo jest tematycznie związanych ze świętami,
ale to taki okres, godny udokumentowania. Dla mnie osobiście, a więcej niż trochę w prasie pracuję, była zaskakująca
odpowiedź prezesa biegaczy.
Chodziło o listę wyróżnionych
pucharami i nagrodami. – Mam
sobie to znaleźć w internecie!
Dziwne podejście do promowania swego klubu. W internecie było kilka błędów, które
uważni wypatrzyli i klub przyznał rację. W tym miejscu komentarz jest zbyteczny. Dzięki
pomocy Przyjaciół z MOSiW nie
wszedłem na minę… Rozsądni
organizatorzy imprez dla me-

diów przygotowują czytelne
scenariusze i listy wyróżnionych lub zaproszonych. Na
tym polega transparentność,
bowiem nie każdy ma medialny głos lub sprzęt nie zawsze
wychwyci czytelną treść przekazu. Tym, którzy ułatwiają
pracę mediów lokalnych serdecznie Dziękuję. Wrócę jednak do rzeczonego prezesa.
Zaproponował bowiem zmianę w tegorocznym Biegu Żołnierza. Msza św. w Rokitnie
byłaby jego inauguracją
(podobnie było pod Grunwaldem). Czemu tam, a nie w
jednej z wielu świątyń w mieście? Domysły są różne…
Tajemnicą poliszynela jest to,
że tam prezes jest nieznany,
tu od Wędrzyna po Międzyrzecz wiadomo jaki kierunek
szkoły oﬁcerskiej skończył, co
jest to wychwycenia w sieci.
Nawrócił się Kmicic to i on
może. Na koniec niby żart

uwaga rzucona przez prezesa
– Ci co biegają nie chorują…
Chorują niestety, bo pewnych
rzeczy nie da rady czynnym
uprawianiem sportu pokonać, ani przewidzieć.
Trudno też przewidzieć
czy list ordynatorów szpitala i
innych skierowany do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu
zostanie w całości odczytany
na najbliższej sesji. Silny w
swej wymowie jest w pewnym sensie pokłosiem mego
tekstu sprzed miesiąca. Jak
zachowa się prowadzący obrady? Zobaczymy.
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Pro Memoria
21 grudnia 2019 r. został pochowany na międzyrzeckim cmentarzu JAN SCHNEIDER, pedagog, instruktor terapii zajęciowej,
wychowawca znany wśród wielu ludzi, którzy od lat są w różny
sposób związani z pedagogiką specjalną.
Urodził się 27 października 1947 r. w Dobrodzieniu w powiecie lublinieckim. W latach 1965-67 w Państwowej Szkole Medycznej w Baranicach k/Opola zdobył wykształcenie instruktora
terapii zajęciowej. Znalazł zatrudnienie w Państwowym Szpitalu
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-Obrzycach.
Pracował tam w latach 1967-1971. Instruktorem terapii zajęciowej był następnie przez dwa lata w Domu Pomocy Społecznej w
Rokitnie. Od chwili przyjazdu na Ziemię Międzyrzecką, stał się
wielkim orędownikiem turystyki i przyrody tego regionu.
W 1972 r. obejmuje stanowisko dyrektora DPS w Rokitnie
(pensjonariuszami były dzieci). Szefował temu ośrodkowi aż do
1998 r. W międzyczasie ukończył w 1980 r. 2-letni kurs dla kadr
administracyjno-gospodarczych w Studium Medycyny Społecznej
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz kursy z zakresu muzykoterapii (1994/1995/1996), w 1999 r. – Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, kierunek – terapie
naturalne, kierunek – feng shui, a w 2000 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze – Wydział Nauk Pedagogicznych i
Społecznych – kierunek pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna.
W latach 1998-2001 był zastępcą dyrektora DPS w Pilce. Do
Międzyrzecza powrócił w 2001 r. zostając aż do 2007 r. na stanowisku kierowniku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu.
Zmiany administracyjne w systemie opieki specjalnej spowodowały, że został instruktorem terapii zajęciowej jako terapeuta w pracowni ceramicznej stosując różne techniki ceramiczne w pracy z
osobami niepełnosprawnymi, gdzie pracował do prawie końca
2019 r.
Muzyka niekonwencjonalna byłą jego pasją. Jako muzykoterapeuta prowadził sekcję rytmiczną z wykorzystaniem instrumentów samodzielnie wykonanych i bębnów. Był organizatorem
wycieczek pieszych i rowerowych, spływów kajakowych i biwaków dla osób niepełnosprawnych. Kilkanaście lat działał w kole
terenowym Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, którego
był prezesem.

Na ostatniej XXII Olimpiadzie Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego w Międzyrzeczu, we wrześniu 2019 r. w imieniu
zespołu redakcyjnego w uznaniu jego zasług dla licznej grupy niepełnosprawnych w mieście i powiecie wręczyłem mu list gratulacyjny i puchar. Było to jego ostatnie wyróżnienie…
Złożeniem urny z prochami do grobu towarzyszyły delikatne
dźwięki dzwonków i bębenków tybetańskich. Odszedł Wielki, może
i chwilami niedoceniany, Człowiek.
LECH MALINOWSKI
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Wigilijne spotkanie
harcerzy

Fot. Artur Anuszewski

Druhny i druhowie Hufca Międzyrzecz ZHP spotkali się na wigilijnej wieczerzy.
Ich gościem był m.in. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który podzielił
się tradycyjnie opłatkiem i podziękował harcerzom za społeczną działalność dla
Międzyrzecza i jego mieszkańców. Złożył również świąteczne i noworoczne życzenia. Czuwaj!
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(Ciąg dalszy ze strony 1)

kondycji ﬁzycznej dla zdrowia
oraz przedstawił nieco zmodernizowane plany najbliższego „Biegu Żołnierza”. On również przedstawiał kolejnych
wyróżnionych, którzy z rąk
Agnieszki Śnieg, wiceburmistrza Królewskiego Miasta Międzyrzecz oraz radnych: Grzegorza Skrzeka i Krzysztofa
Kochana – otrzymali puchary,
statuetki, dyplomy oraz nagrody.
Klasyﬁkacja
końcowa.
Kategoria międzyrzeczanie.
Kobiety: 1 – Magdalena Kewluk (17 WBZ), 2 – Anna Balcer, 3 – Izabela Sikorska

(Sikorski Run). Mężczyźni: 1 –
Cezary Walkowski (Klub Miłośników Biegania), 2 – Łukasz
Muchajer (Muszki Team), 3 –
Krzysztof Sikorski (Sikorski
Run). Kategoria Open. Kobiety: 1 – Magdalena Kewluk (17
WBZ), 2 – Anna Balcer, 3 –
Ewelina Jakóbczyk (BBL Gorzów Wlkp.). Mężczyźni: 1 –
Cezary Walkowski (Klub Miłośników Biegania), 2 – Damian
Wąchała (5 BSap. Krosno Odrzańskie), 3 – Andrzej Piotrowski (Pszczew). Kategoria
K–15: Debora Szmytkiewicz
(Gorzów Wlkp.). Kategoria
K–20: 1 – Magdalena Kewluk
(17 WBZ), 2 – Ewelina Jakóbczyk (BBL Gorzów Wlkp.), 3 –

Martyna Jakimczyk. Kategoria K–30: 1 – Barbara Jeleniewska (Gorzów Wlkp.), 2 –
Wioletta Paduszyńska (17
WBZ), 3 – Izabela Sikorska
(Sikorski Run). Kategoria
K–40: 1 – Anna Balcer, 2 –
Joanna Bienas (Międzyrzecz),
3 – Lucyna Poznańska
(Kołczyn). Kategoria K–50: 1 –
Bernadeta
Niewęgłowska
(Skąpe), 2 – Małgorzata Molska (OSP Kłodawa), 3 – Katarzyna Sulkowska (Międzyrzecz). Kategoria M–15: Andrzej Piotrowski (Pszczew).
Kategoria M–20: 1 – Tobiasz
Żyła (Międzyrzecz, AWF Runnig Team), 2 – Bartosz Sawicki (Dzikie Dziki Gorzów Wlkp.).

Kategoria M–30: 1– Damian
Wąchała (5 BSap. Krosno Odrzańskie), 2 – Krzysztof Sikorski (Sikorski Run), 3 – Grzegorz Otczyk (Międzyrzecz).
Kategoria M–40: 1 – Cezary
Walkowski (Klub Miłośników
Biegania), 2 – Łukasz Muchajer (Muszki Team Międzyrzecz), 3 – Edwin Kuszczyk
(Team Kopeć Międzyrzecz).
Kategoria M–50: 1 – Zbigniew Kolis (KB Piast), 2 –
Andrzej Jakimczyk (Goruńsko), 3 – Zbigniew Opłatkowski (Jenin). Kategoria M–60:
1 – Krzysztof Grzybowski
(GMBT Amator Gorzów Wlkp.),
2 – Andrzej Dawdowicz
(Bledzew, Samsebiegam), 3 –

Bronisław Kalisz (Międzyrzecz). Kategoria M–70: Kazimierz Okonek (BBL Gorzów
Wlkp.).
Podsumowując
wyniki
organizatorzy brali pod uwagę
m.in. zajęte miejsca w: III Biegu
Wyzwolenia, XVIII Biegu po
Słońce, IV Biegu Konstytucji,
XXVIII Międzyrzeckiej Dziesiątce – II Biegu Weterana, XX
Maratonu Sztafet, IV Biegu
Żołnierza i IV Biegu Niepodległości. Fundatorami nagród
Grand Prix byli: UMiG Międzyrzecz, MOSiW oraz KB Piast.
Tekst i fot.
LECH MALINOWSKI
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KINO MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
REPERTUAR NA STYCZEŃ 2020 r.:
15,16.01.2020 r.
GODZ. 15:00 „URWIS” 2D dubbing, Kanada/USA, animacja, b/o, 87 min.
GODZ. 17:00 „JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA” PREMIERA, Polska, sensacyjny, 15 lat, 140 min.
GODZ. 20:00 „MAYDAY” PREMIERA, Polska, komedia, 15 lat, 113 min.
17.01.2020 r.
GODZ. 16:00 „URWIS” 2D dubbing, Kanada/USA, animacja, b/o, 87 min.
GODZ. 18:00 „JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA” PREMIERA, Polska, sensacyjny, 15 lat, 140 min.
GODZ. 20:00 „PSY 3.W IMIĘ ZASAD” PREMIERA, Polska, 15 lat, 120 min.
18,19.01.2020 r.
GODZ. 15:00 „URWIS” 2D dubbing, Kanada/USA, animacja, b/o, 87 min.
GODZ. 17:00 „MAYDAY” PREMIERA, Polska, komedia, 15 lat, 113 min.
GODZ. 19:00 „PSY 3.W IMIĘ ZASAD” PREMIERA, Polska, 15 lat, 120 min.

Repertuar kina MOK oraz zakup biletów
on - line na naszej stronie internetowej:
www.mokmiedzyrzecz.pl

22,23.01.2020 r.

Informacje dotyczące kina MOK pod telefonem:

GODZ. 16:00 „URWIS” 2D dubbing, Kanada/USA, animacja, b/o, 87 min.
GODZ. 18:00 „MAYDAY” PREMIERA, Polska, komedia, 15 lat, 113 min.
GODZ. 20:00 „PSY 3.W IMIĘ ZASAD” PREMIERA, Polska, 15 lat, 120 min.

kasa kina 95/7411802 w. 111

24.01.2020 r. - 9.02.2020 r. – Bajkowe Ferie w kinie MOK.

ZAPRASZAMY
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Nowy mostek już gotowy

Do „czwórki”
traﬁły nowe
urządzenia
kuchenne i meble
do stołówki

Przed Bożym Narodzeniem
zakończyła się trwająca kilka
tygodni budowa nowego mostu na Paklicy. Prace trwały
kilka tygodni.
O budowie mostu informowaliśmy już na łamach
„Przekroju Lokalnego”. Przypominamy, że z wyzwaniem
zmierzyli się żołnierze 5. Kresowego batalionu saperów z
Krosna Odrzańskiego, który
jest jednym z bojowych ogniw
stacjonującej w Międzyrzeczu
17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej. Zaczęli od
rozebrania starego mostu, po

czym pracownicy miejscowej
ﬁrmy wylali na brzegach rzeki
betonowe przyczółki. Kiedy
beton stwardniał, saperzy ułożyli na przyczółkach metalowe
przęsła, a potem zrobili drewniane poszycie i bariery.
Ostatnią odsłoną inwestycji
były drobne prace porządkowe, które zakończyły się w
piątkowe popołudnie. – Most
powstał na solidnych przyczółkach i metalowych przęsłach, a
poszycie wykonano z drewna
modrzewiowego, które jest bardzo odporne na niesprzyjające
warunki atmosferyczne – za-

znacza burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Inwestycja zostanie sﬁnansowana po połowie przez gminę i muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Jej tzw. wartość kosztorysową oszacowano na 177
tys. zł. – W związku z zaangażowaniem wojska liczymy na to,
że zapłacimy jednak mniej –
zaznacza R. Lorenz. Burmistrz
podkreśla, że budowa mostu
była jedną z bardzo wielu różnych inwestycji, zrealizowanych w br. przez władze w
mieście i na terenie gminy.

Prawie 80 tys. zł kosztowały
urządzenia,
zamontowane
ostatnio w kuchni i stołówce
SP-4 w Międzyrzeczu-Obrzycach. Ich zakup i montaż był
możliwy dzięki dotacji z rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu”.
Kolejna szkoła w naszej
gminie skorzystała z rządowej
dotacji i ﬁnansowego wsparcia
gminy. Do kuchni i stołówki w
Szkole Podstawowej nr 4 traﬁły ostatnio urządzenia kuchenne – m.in. zmywarka gastronomiczna, naleśnikarka, patelnia
gastronomiczna, a także szafki
i stoły ze stali nierdzewnej,
przybory kuchenne ułatwiające przygotowanie posiłków
oraz stoły i krzesełka. Jak podkreśla Katarzyna Szadkow-

ska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim
ratuszu, zakup tych urządzeń i
mebli był możliwy dzięki dotacji w wysokości 63 tys. 940 zł,
którą władze gminy otrzymały
z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Koszt
urządzeń wyniósł blisko 80 tys.
zł. – Pozostałą część sﬁnansowaliśmy z budżetu gminy –
dodaje K. Szadkowska.
Jak podkreśla szefowa
gminnej oświaty Izabella Korejwo, miasto systematycznie
inwestuje w przedszkola i
szkoły podstawowe. W ub.r.
wydało ponad 145 tys. zł. na
remont szkoły w Kaławie, a do
tego prawie 48 tys. zł na boisko przy Szkole Podstawowej
nr 2.

Wigilia w DPS

www.przekrojlokalny.pl

Jak od lat, tradycyjnie w
DPS w Międzyrzeczu, spotkali
się mieszkańcy tego ośrodka
oraz uczestnicy WTZ. 20 grudnia przybyłych powitała Julia
Filipek. Następnie głos zabrała Anna Kwiecińska, dyrektor
DPS. W jej słowach było wiele
serdeczności skierowanych do
wszystkich. Wśród gości byli
m.in. Agnieszka Olender –
Starosta Międzyrzecki, Zoﬁa
Plewa – jej zastępca, Remigiusz Lorenz – burmistrz Międzyrzecza, Agnieszka Śnieg –
jego zastępca, Katarzyna Budych – przewodnicząca Rady
Miasta, Marcin Romanowski

– prezentujący PCPR (goście
na ręce dyrektorki DPS wręczyli okolicznościowe upominki, wygłaszając stosowne życzenia).
Przed wszystkim wystąpiła
grupa
teatralna
„Teraz
My” (Marcin Mazurkiewicz,
Grzegorz Nowakowski, Honorata Maksymiuk, Łukasz
Wilczyński, Marcin Żyrak,
Julian Kurylak) w ciekawej
aranżacji „Dziewczynki z zapałkami”.

(Ciąg dalszy na stronie 13)
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KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Tradycyjnie pod koniec roku kalendarzowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu odbywa się jeden z najpiękniejszych koncertów. Co prawda zabrakło za oknem
śniegu w tym roku, ale Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów był
bardzo ciekawy i wprowadził magię
aury świątecznej. Młodych muzyków
sporadycznie na scenie wspierali nauczyciele. Wydarzenie miało miejsce w
piątek 20 grudnia 2019 r. Okolicznościowy wiersz Marta Walczak był wprowadzeniem do koncertu. Dalszą część
artystyczną koncertu z choinkową scenograﬁą na scenie prowadziły śnieżynki: Hania i Wiktoria.
Rozpoczął Kwintet saksofonowy z
klasy Czesława Nowakowskiego kolędami "Anioł Pasterzom mówił" oraz
"Pójdźmy wszyscy do stajenki". Prawie

wszyscy o tym wiedzą, że polskie kolędy
są najpiękniejsze pod względem treści i
melodii. Kolędy stanowią cenny skarb w
naszym dziedzictwie kulturowym.
Duet wiolonczelowy - Krzysztof
Bajorek i Zuzanna Szewczyk wykonali
kolędę "Lulajże Jezuniu". Uczniów przygotowała Katarzyna Winkiewicz. Julia
Keptia zaśpiewała dla nas utwór pt.
"Jeden dzień w roku". Kolęda pt.
"Mizerna cicha" w wersji fortepianowej
na cztery ręce wykonali: Patrycja i Igor
Oleksiak. Przygotował ich Tadeusz
Nowak. Tomasz Puka z klasy ﬂetu
Jana Kupczyńskiego zaprezentował
pastorałkę "Oj maluśki, maluśki”. Słowo
wiążące które powadziły śnieżynki miało na celu min. przygotowanie sceny.
Całość wypadła nad wyraz sprawnie i
bez zakłóceń.

Wystawa w muzeum

Prawie pod koniec roku w Muzeum
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu otwarta została
wystawa czasowa pt. „Adam Mickie-

wicz 1798-1855”. Otwarciu towarzyszył
wykład Katarzyny Jakimiak z Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza, zobrazowany prezentacją multimedialną.
Przybyłych międzyrzeczan powitał
dyrektor Muzeum, Andrzej Kirmiel.
Referat był niezwykle interesujący, albowiem przedstawiał naszego narodowego wieszcza z nieco innej, niż zazwyczaj,
perspektywy. Przede wszystkim twórczość literacka nie była tematem wiodącym. Zdecydowanie więcej miejsca zajęło życie osobiste poety. Porządek narracji wyznaczały najważniejsze momenty
życia poety, a nie tworzone przez niego
dzieła. Wielu słuchaczy zaskoczyły informacje o jego znakomitym wykształceniu, budzącej podziw znajomości literatury klasycznej, fenomenalnej pamięci,
czy nad wyraz słabej kondycji ﬁnansowej rodziny Mickiewicza. Zaakcentowane zostały perypetie sercowe, małżeń-

Zespół wokalny z klasy I pod kierunkiem Wojciecha Witkowskiego zaśpiewał melodię świąteczną "Świeć
gwiazdeczko". Akompaniowali: Kamila
Głębocka – gitara, Filip Witkowski –
fortepian, Tomasz Puka - ﬂet prosty.
Zespół skrzypcowy z jej nauczycielką
Jolantą Helwig, zagrał pastorałki "O
gwiazdo betlejemska" i "Zaśnij dziecino". Zespół kameralny z klasy Zdzisława Musiała zaprezentował instrumentalną melodię "Pada śnieg". Wzbogacony o solistę Tomka Pukę zaprezentowali pastorałkę "Jezusa Narodzonego".
Kolęda pt. "Składam Ci życzenia" do
tekstu Kazimierza Musiała i muzyki
Zdzisława Musiała miała swoją prapremierę. Trio wokalne w składzie: Kamila
Głębocka, Julia Szymańska i Tomasz
Puka przy akompaniamencie fortepianowym Filipa Witkowskiego pięknie i

skie i rodzinne wieszcza. Duży nacisk
położyła Katarzyna Jakimiak na przybliżenie jego działalności politycznej, społecznej i…wojskowej. Poszczególnym
wątkom towarzyszyły ujęte w prezentacji portrety, dagerotypy, czy karykatury
przyjaciół, krewnych i znajomych poety,
a także wizerunki domów, miejscowości, przedmiotów, litograﬁi, rękopisów i
wydawnictw, mających związek z jego
życiem i twórczością. Obraz Mickiewicza, jaki się z
tego
wykładu
wyłonił był nie
tyle pomnikowy,
ile raczej głęboko
ludzki.
Po zakończeniu
wykładu,
uczestnicy spotkania przeszli do
podziemi starościńskiego dworku, gdzie prezen-

z wyczuciem czasu i miejsca wykonali
tę kolędę. Zespół akordeonowy z klasy
Aliny Plebanek wykonał kolędy pt.
"Gdy śliczna Panna" oraz "Dzisiaj w Betlejem". Kwartet dęty zagrał melodie
świąteczną pt. "Santa Claus". Trio ﬂetowe z klasy Darii Puciatej wykonało
kolędę "Z narodzenia Pana". Śpiewająca Weronika Robak zaśpiewa okolicznościowa piosenkę "Przekażmy sobie
znak pokoju". Kinga Czerwińska zagrała na ﬂecie "Anioł pasterzom mówił"
Przygotowanie Jan Kupczyński. Fleciści: Julia Szymańska i Tomasz Puka
zaprezentowali kolędy pt. "Gdy się
Chrystus rodzi" oraz "Bóg się rodzi". J.
Kupczyński przygotował ten duet.
Kalina Tomysek zaśpiewała piosenkę
świąteczną pt. "Noel". Zespół wokalny z
kl. II i III zaśpiewał utwór pt. "Uciekali,
uciekali ". Antonina Grzesiak zagrała
na ﬂecie kolędę "Lulajże Jezuniu ". Przygotowanie J. Kupczyński. Chór pod
batutą Wojciecha Witkowskiego wykonał kolędę oraz pastorałki - "Cicha
noc", "Mario, czy już wiesz?" oraz "Niech
błyśnie pierwsza gwiazda" Jako ostatni
wystąpi trio przygotowane przez Martę
Walczak. Bartosz i Maja Dobosiewicz
oraz Filip Witkowski przygotowali
"Cichą noc" oraz "We wish you a merry
Christmas", czyli życzę Wam wesołych
świąt zabrzmiało jako ostatnie.
Nowa tradycja dzielenia się opłatkiem ze słuchaczami została zapoczątkowana przez małych kolędników. Dyrektor szkoły Małgorzata TelegaNowakowska podziękowała uczniom i
nauczycielom za piękny i wzruszający
koncert. Życzyła wszystkim wszelkiej
pomyślności i życzyła udanej przerwy
świątecznej. Dla uczniów Mikołajki
przygotowały prezenty. Podziękowanie
dla Rady Rodziców Państwowej Szkoły
Muzycznej Stopnia w Międzyrzeczu.
Czytelnikom życzę wszelkiej pomyślności na różnych poletkach życia w
2020 roku
ZDZISŁAW MUSIAŁ

towana była wystawa. Wystawę zaprojektowali Elżbieta Banko-Sitek oraz
Jacek Chromy. Stanowił ją zespół wielu
barwnych plansz, stanowiących swego
rodzaju kolaże. Zaprezentowany na nich
obraz i tekst tworzyły harmonijną całość,
okraszoną szczyptą mickiewiczowskiej
poezji. Prelekcja wraz z wystawą stanowiła znakomite repetytorium z wiedzy o
życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
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Wystawa
szopek
w muzeum
Tradycyjnie, jak co roku, w Muzeum
Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego można było oglądać wystawę szopek bożonarodzeniowych. Tym razem
22 szopki ze zbiorów Działu Etnograﬁi
zaprezentowano w piwnicach muzeum,
gdzie na dużej przestrzeni można było je
wyeksponować. Dominowały tzw. Szopki Krakowskie. W tym miejscu warto
przypomnieć, że tradycja budowy wyjątkowych w skali świata szopek krakowskich została wpisana na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Lidzkości UNESCO.
Akcentem uzupełniającym wystawę
były m.in. unikatowe przedstawienia
świętej rodziny w formie płaskorzeźb.
Wystawę dopełniły również małe
choinki przygotowane przez dzieci z
Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu i ich
rodziców. Wykonane z różnego materiału same w sobie są interesujące. Wystawę przygotowała Mirosława Jakubaszek, opiekun zbiorów etnograﬁcznych.
Łukasz Bednaruk,
fot. L. M.
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Gmina nie zwalnia tempa

Miniony rok był bardzo pomyślny
dla gminy. Upłynął pod znakiem inwestycji, a także ciekawych wydarzeń artystycznych, które odbiły się głośnym
echem w całym regionie. Było o nas
głośno także dzięki wysokim dotacjom,
wywalczonym na ważne dla mieszkańców inwestycje.
W 2019 r. w gminie wykonano lub
rozpoczęto kilkadziesiąt różnych inwestycji. Najważniejszymi z nich były re-

monty dróg w Kaławie i Wyszanowie, a
także rozpoczęcie programu rozwoju
zieleni miejskiej i miejsc rekreacji, który
będzie kontynuowany do końca bieżącego roku. Gminie udało się zdobyć unijne i
rządowe dotacje na zadania, które będą
realizowane w 2020 r. M.in. na utworzenie żłobka, uzbrojenie działek w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym nr 2 i budowę czterech dróg na os. Nad Obrą (za
marketem Dino przed Obrzycami).

– Nie zwalniamy tempa. Ten rok będzie równie udany, jak poprzedni. Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na efekty. Na przykład drogi na osiedlu Nad Obrą mają być gotowe do końca
sierpnia – zapewnia burmistrz Remigiusz Lorenz.
O Międzyrzeczu było głośno także
za sprawą imprez, które odbiły się
echem w całym regionie oraz przyciągnęły tłumy mieszkańców ościennym

miast i powiatów. Sztandarowymi były
Dni Międzyrzecza z energetycznym
koncertem Agnieszki Chylińskiej oraz
Euforia Dźwięku na bunkrach. Na
gminnych dożynkach w Kalsku mieliśmy gości z Zielonej Góry i Gorzowa
Wlkp., a w grudniu furorę zrobił Jarmark Mikołajkowy. Burmistrz i dyrektor
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy zgodnie zaznaczają, że podobnie będzie w 2020 roku.

Radni uchwalili budżet
Gminy Międzyrzecz
na przyszły rok
Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad budżetem na 2020 r. Projekt
uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Aż 16 mln. 391 tys. zł. przeznaczono w
nim na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Przed głosowaniem radni dokonali
kilkunastu zmian w projekcie budżetu.
W ramach wniesionej przez burmistrza

Remigiusza Lorenza tzw. autopoprawki, zabezpieczono m.in. 50 tys. zł.
na nowy samochód dla strażaków-ochotników z Bukowca (ich pojazd nie
przeszedł ostatnio badań technicznych
i stoi w garażu, co wykluczyło jednostkę z udziału w ewentualnych akcjach
ratowniczo-gaśniczych).
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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Wielokulturowość
regionu jest jego siłą.
Kolejne (10 stycznia) spotkanie z kulturą łemkowską w międzyrzeckim muzeum było swoistym ukłonem w stronę najnowszej historii regionu. Łemkowie na nasz teren przybyli nie z własnej woli i wiele już o tym
napisano. Po przywitaniu obecnych przez Andrzeja Kirmiela – dyrektora
placówki, głos zabrał ks. Ernest Sekulski, proboszcz paraﬁi grekokatolickiej p.w. Świętego Cyryla i Metodego, który przeprosił za nieobecność zapowiadanego autora (Jarosława Giemzy) książki pt. „Cerkwie
i Ikony Łemkowszczyzny”. Obiecał jednak, że do spotkania i możliwości
nabycia książki nad którą autor pracował 15 lat – dojdzie. Wówczas ciekawe aspekty związane z cerkwiami grekokatolickimi zostaną szerzej
przedstawione.
Proboszcz E. Sekulski, wspomagając się prezentacją multumedialną,
wygłosił wykład związany z kultem religijnym, który jest integralnym
składnikiem religii i kulturotwórczą rolą w każdej cywilizacji. Ponieważ
wykład sam w sobie był wielowątkowy, chwilami nosił znamiona głoszenia słowa Bożego. Jednakże uważnie wsłuchując się można było
„wychwycić” interesujące epizody, mało znane lub wcale w odniesieniu
do religii Kościoła Katolickiego. Grzech to grzech, ale obrządek wschodni rozróżnia grzechy zamierzone i nie zamierzone. Oﬁary za grzechy to
osobny rozdział omawianego kultu, rytualne mordy i wiele innych spraw
zostało sugestywnie i czytelnie przedstawione.
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Po wykładzie sala się ożywiła bowiem grupa dzieci i młodzieży z paraﬁi greko-katolickiej przedstawiła jasełka w gwarze łemkowskiej, będącej wg znawców mieszanką języków regionu zamieszkałego przez Łemków. Występ zwieńczyła kolęda, podchwycona przez zebranych. Miło
było słyszeć ten język w wielogłosowym wykonaniu. Oklaski zasłużone.
Mały pastuszek w wielką czapą spadającą na oczy zachwycił swą grą. W
tą postać wcielił się, prawie czteroletni, Mikołaj, najmłodszy syn proboszcza, a córka Emilka była Matką Boską.
Jest to moje kolejne spotkanie z moimi paraﬁanami w szerszym gronie w
gościnnych progach muzeum – mówi ks. E. Sekulski. – Poprzednie miało
bardziej słowo-muzyczny charakter, teraz nasze jasełka zwieńczyły nasze
święta Bożego narodzenia, które wczoraj się zakończyły. Mój wykład, może i
chwilami nieco zawiły zapewne w jakiejś części zostanie w pamięci. Omawiany przeze mnie kult jest wielokulturowy, wszak objawienie się Boga miało miejsce dopiero w Izraelu, ale wcześniej ludzie w coś wierzyli. Dziś niby są
rzeczy oczywiste ale w świadomości ludzi sprzed setek lat wstecz kult to nawet dla badaczy-archeologów jest na zasadzie hipotez. Cieszy mnie, że dziś z
blisko 80 paraﬁan wielu tutaj przyszło i wspomogło mnie w różnej formie za
co serdecznie im dziękuję.
W podziemiach muzeum, wśród bożonarodzeniowych choinek oczekiwał gorący poczęstunek przygotowany przez paraﬁan. Pierogi z doskonałym nadzieniem, krokiety, kutia i czerwony barszcz oraz słodkości były
przepyszne. Było wspólne kolędowanie. Wiele osób miało na sobie charakterystyczne koszule łemkowskie. Wspólne rozmowy i kolędowanie
stworzyło atmosferę sprzyjającą integracji.
LECH MALINOWSKI,

fot. autor i Kazimierz Czułub
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

Zanim ks. kan. Paweł Tokarczyk pobłogosławił wigilijne potrawy, przygotowane

przez personel kuchenny
ośrodka, słowa z Pisma Świętego odczytał Marcin Mazurkiewicz. Dzielnie się opłatkiem,
spożywanie tradycyjnych wigi-

lijnych potraw oraz rozmowy,
to typowy akcent zwieńczający takie spotkania.
LM

(Ciąg dalszy ze strony 11)

– Chcemy kupić nowy pojazd. Kwota 50 tysięcy złotych
jest oczywiście za mała, dlatego
będę zabiegać o dotację ze źródeł zewnętrznych. Jest również
za niska na tak zwany wkład
własny. Dlatego w odpowiednim momencie, kiedy poznamy
koszt pojazdu i wysokość dotacji, złożę wniosek o zwiększenie
puli na wkład własny. W ostatnich dniach przeprowadziłem
wiele rozmów na ten temat –
mówi burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Dochody gminy zaplanowano na 130.988.635 zł, natomiast jej wydatki oszacowano
na 138.154.907 zł. Deﬁcyt wyniesie 7.166.272 zł i pokryty
zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz z wolnych środków.
Jak podkreśla burmistrz, na
inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie a
16.391.950 zł. – To bardzo duża
kwota. Dzięki niej zrealizujemy
wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji – komentuje R.
Lorenz.
Najważniejszą inwestycją
w 2020 r. będzie kontynuacja
trwającej już rewitalizacji zieleni miejskiej i rozbudowy
miejsc rekreacyjnych. Gmina
zapłaci wykonawcy 10 mln.
185 tys. zł, przy czym dotacja z
Ministerstwa Środowiska wynosi 4 mln. 671 tys. zł.

Inwestycja rozłożona jest na
dwa lata – 2019 i 2020 r. Jej
ostatnim akordem ma być rewitalizacja skwerów przed skrzyżowaniem ul. Młyńskiej z ul. Mieszka I i Kazimierza Wielkiego. Projekt zakłada, że wyburzone zostaną znajdujące się tam szalety
miejskie. Dlatego gmina planuje
wybudowanie toalety publicznej w innym miejscu.
Na wymianę źródeł ciepła
w pona100 mieszkaniach w
dziesięciu budynkach wielorodzinnych – likwidacje pieców i
przyłączenie lokali do miejskiej
sieci ciepłowniczej – zaplanowano 310 tys. zł. Celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza w mieście.
Kolejną ważną inwestycją
będzie budowa żłobka dla
dzieci do trzeciego roku życia.
Koszt inwestycji oszacowano
wstępnie na około 2,5 mln. zł.
Gmina złożyła wniosek o dotację w wysokości 1,584 tys. zł.
Otrzymała już 787 tys. zł z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie placówki
– m.in. na wyposażenia i etaty
wychowawców.
Największą inwestycją drogową będzie budowa ulic Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Alfa Kowalskiego na os.
Nad Obrą. Przetarg został już
rozstrzygnięty, gmina zapłaci
wykonawcy niespełna 5 mln.
200 tys. zł. Burmistrz zaznacza,
że gmina otrzymała na to 2
mln. 773 tys. zł z Funduszu
Dróg Samorządowych.
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Byłem
w Indiach (2)

Bhadrachalam, Indie, 14
października 2019, poniedziałek. Odgłosy ulicy budzą mnie
na mój ulubiony posiłek dnia.
Przepadam za tutejszymi śniadaniami. Są jak nasze obiady.
Wielość smaków łaskocze podniebienie. Razem z Tomkiem
ruszamy do pobliskiej restauracji, wskazanej nam wczoraj
przez obsługę hotelu. W delikatnym pośpiechu, niecierpliwie głodni otwieramy drzwi
do knajpy. Nieczynna. Sprawdzamy czy aby na pewno to
miejsce, godziny otwarcia itp.
Wszystko się zgadza. Prawie
wszystko, bo mówią, że dzisiaj

zamknięta. Chwilę językiem
migowym pogadaliśmy i robimy nawrotkę. Śniadania nie
będzie. Wracamy. Dobrze, że
mamy kawę, jabłka i wafelki
ryżowe. „No breakfast” mówię
do pana w recepcji. Potwierdza i mówi, że wczoraj też nie
było i przedwczoraj, ale jutro
będzie. Żadne pocieszenie.
Oni mają strajk. Jak w „Misiu”,
tyle tylko, że to nie jest bank.
Szkoda, że wskazując nam
wczoraj miejsce, nie powiedział, że jest nieczynne. Taki
szczegół.
Wracając do tematu, z którym tu przyjechaliśmy. Dzisiaj

odbędzie się konferencja pastorów. Zapowiada się ich
ponad 200! W tak trudnym
terenie! Zaczynamy spotkanie,
będąc prowadzeni na czele
pochodu. Kwiaty w rękach,
wieńce na szyjach. Jak gwiazdy ﬁlmowe. Jest podniosła
atmosfera i podniosła temperatura, jakbym siedział na kaloryferze w łazience. Duszno.
Wentylatory tylko rozrzedzają
upalne powietrze. Próbowaliście rozmieszać miód kawałkiem papieru. Nie da się.
Zgromadzeni pastorzy z
ogromną uwagą słuchają kazania pastora Ronniego. Dotyka
ich przesłanie, które Duch
Święty położył na sercu kaznodziei. Brawa i okrzyki przerywają od czasu do czasu brawurowe przemówienie. Boża obecność manifestowała się w
spontaniczny sposób przenikając zgromadzonych. Po modli-

twie pastorzy dzielili się świadectwami działania Bożego.
Puk, puk! Natrętne puk,
puk! Otwieram. Ronnie z pastorem i z jakimiś gośćmi
wchodzi do pokoju. Chwilę
wcześniej, naszych gospodarzy odwiedzili oﬁcerowie służby bezpieczeństwa. Nie, to nie
policja to tylko oﬁcerowie wywiadu, próbuje uspokoić nas
gospodarz. Dla mnie osobiście
to lepiej jakby przyszła policja
niż jakieś SB. Myślę sobie, to
już po głoszeniu.
W mieście gdzie za głoszenie ewangelii policja zamyka
do więzienia, trzech białych
ewangelistów musi budzić
zainteresowanie. Proszą o paszporty, robią zdjęcia, chwila na
wyjaśnienia. Z powodu miejscowych terrorystów służba
bezpieczeństwa jest bardzo
rozbudowana. Każdy krok, każdego obcokrajowca, a w szcze-

gólności misjonarzy jest kontrolowany od wjazdu do Indii.
Sprawa na dzisiejszy wieczór wygląda tak, że głosić możemy, ale nie możemy modlić
się o ludzi. Dobre i to. Skoro nie
możemy modlić się o ludzi, to
będziemy za to wywyższać
Jego imię ile mamy sił. Czegoś
takiego nie doświadczyłem.
Proste, prawdziwe, szczere,
płynące z serca modlitwy rozgrzały do białości duchową
rzeczywistość! Alleluja.
Po powrocie do hotelu
okazuje się, że policja była
tutaj rozpytując się o nas, u
naszego gospodarza. Nie chcą
nas tutaj, ale nasz Pan Jezus
Chrystus jest z nami! To był
dobry dzień. Chyba trzeba
będzie się ewakuować. Gdzie?
Jeszcze nie wiemy. Ambasada
RP w New Delhi została poinformowana!
SEBASTIAN HERZOG
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Wigilijne spotkanie sołtysów

Sołtys Kurska Julia Górna
była gospodarzem wigilijnego
spotkania sołtysów z gminy
Międzyrzecz, które odbyło się
w piątek po południu w sali
wiejskiej w Kursku. Świąteczne
i noworoczne życzenia złożył
uczestnikom m.in. burmistrz
Remigiusz Lorenz.

W wigilijnym spotkaniu w
sali wiejskiej w Kursku wzięli
udział sołtysi ze wszystkich 18
sołectw w gminie Międzyrzecz oraz przedstawiciele
władz miejskich – burmistrz
Remigiusz Lorenz, jego zastępca Tomasz Markiewicz i
kierowniczka Wydziału Go-

spodarki Mieniem Dorota
Nowak.
Uczestnicy przełamali się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. – Żeby Wam się darzyło w
domu, żeby Wam się darzyło
wśród bliskich, żeby szczęście nie
opuszczało, a i zdrowia nigdy nie
zabrakło – życzył sołtysom burmistrz Remigiusz Lorenz.
Burmistrz zaznaczał, że
Boże Narodzenie to szczególny
okres. – Im człowiek bardziej
dojrzały, tym bardziej się cieszy,
że potraﬁ obdarować druga
osobę – podkreślał.
Rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym
Roku życzyła uczestnikom także
sołtys Kaławy Małgorzata Obst-Gralewska. Kulinarnym zwiastunem Bożego Narodzenia
były natomiast tradycyjne, wigilijne potrawy przygotowane
przez miejscowe gospodynie.

Orszak Trzech Króli
i jasełka w Międzyrzeczu

Fot. Artur Anuszewski

Ulicami naszego miasta
przeszedł Orszak Trzech Króli.
Kilkuset wiernych przeszło do
kościoła-sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski,
gdzie obejrzeli wystawione
przez dzieci jasełka i wzięli
udział w Mszy Świętej.
Orszaki wyruszyły o godz.
16.00 sprzed dwóch kościołów
– pw. Św. Jana Chrzciciela i pw.
Św. Wojciecha. Połączyły się na
skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i
Młyńskiej, skąd wierni przeszli
ul. Młyńską, Zachodnią i Krasiń-

skiego do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.
Orszak prowadzili Trzej
Królowie i proboszcz paraﬁi
pw. Św. Wojciecha ks. Paweł
Tokarczyk, natomiast nad
bezpieczeństwem wiernych
czuwali policjanci na czele z
szefem międzyrzeckiej „drogówki” Piotrem Szczepanikiem. Za zabezpieczenie orszaku stróżom prawa podziękował ks. P. Tokarczyk.
Przed sanktuarium wiernych przywitali proboszcz

paraﬁi pw. Pierwszych Męczenników Polski ks. kustosz
Michał Łabuza SAC oraz
proboszcz paraﬁi pw. Św.
Jana ks. Marek Walczak.
Kolejnym akordem uroczystości wystawione przez
dzieci jasełka, przygotowanie
przez siostrę Barbarę i siostrę Magdalenę. Po zakończeniu spektaklu wiernym
podziękował ks. P. Tokarczyk
i zaprosił ich jednocześnie na
Mszę Świętą, która zakończyła uroczystość.

Gmina stawia
na zieleń i rekreację.

Ruszyły prace w ogródku
jordanowskim przy ul. Staszica. Na skwerze powstają nowe
ścieżki oraz wyznaczane są
miejsca pod nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych. To kolejny etap rozwoju
terenów zielonych i miejsc
rekreacyjnych w naszym mieście.
Ogródek jordanowski przy
ul. Staszica to zielone płuca
miasta. Niebawem przybędzie
tam zieleni oraz rozbudowana
zostanie infrastruktura rekreacyjna. – Ogródek jest jednym z
jedenastu miejsc, które objęte
są programem rewitalizacji
zieleni miejskiej – informuje
burmistrz Remigiusz Lorenz.
W ogródku powstają nowe
ścieżki oraz wyznaczane są
miejsca pod nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych. Podobne prace trwają w
kilku innych miejscach. Na
tzw. łące kolejowej wybudowano już ścieżkę dla pieszych i
rowerzystów oraz zamontowano przy niej lampy. Kolejnym
etapem prowadzonych tam
robót będą nasadzenia drzew i
krzewów. Podobna ścieżka
powstaje między mostkiem na
Obrze na os. Kasztelańskim i
Winnicą. Po jej ukończeniu

teren zostanie obsadzony szlachetnymi gatunkami drzew i
krzewami ozdobnych. To tylko
zwiastun większych zmian w
tych miejscach. Ich efekty zobaczymy dopiero za rok – zapowiada burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Zmienia się całe miasto. Na
Podzamczu
zamontowano
ostatnio nowe ławeczki, a wiosną zostaną tam zasadzone
krzewy ozdobne i kwiaty.
Gruntownych zmian doczeka
się także pobliski bulwar Jana
Pawła II, gdzie zamontowano
już nowe lampy i przygotowano miejsca pod nasadzenia
drzew.
O programie rozwoju zieleni i miejsc rekreacyjnych wiele
razy informowaliśmy już mieszkańców naszej gminy. Przypominamy, że w 11 miejscach
zasadzonych zostanie około 40
tys. drzew i krzewów. Zamontowane też zostaną ławeczki,
lampy, urządzenia rekreacyjne i
zegary słoneczne.
Roboty potrwają do końca
2020 r. Koszt inwestycji wyniesie 10 mln. 185 tys. zł. Jak podkreśla R. Lorenz, gmina wywalczyła na nią rekordową
dotację w wysokości 4 mln.
641 tys. zł.
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Magia Bożego Narodzenia
na Gminnej Wigilii

Dla mieszkańców naszego
miasta i pobliskich wsi zwiastunem zbliżających się Świąt
Bożego
Narodzenia
była
Gminna Wigilia, która odbyła
się 19 grudnia w Hali Sportowo-Widowiskowej.
W Gminnej Wigilii wzięło
udział około 200 mieszkańców
naszej gminy. Przywitali ich
burmistrz Remigiusz Lorenz,
przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Budych, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Górna i proboszcz paraﬁi pw. Pierwszych Męczenników Polski ks. Michał Łobaza
SAC.

– Spokojnych i rodzinnych
świąt. Niech się Wam darzy w
Nowym Roku – życzył uczestnikom burmistrz Remigiusz Lorenz.
Przez ponad kwadrans
mieszkańcy składali życzenia
znajomym i nieznajomym oraz
dzielili się z nimi opłatkami, po
czym zasiedli do stołów, suto
zastawionych wigilijnymi potrawami. Czekały tam na nich m.in.
pierogi, krokiety i porcje smażonego karpia. Artystycznym
akordem imprezy były natomiast występy Międzyrzeckiego
Choru Kameralnego i zespołu
Nietoperzanie z Nietoperka.

13 stycznia 2020

Jest umowa na budowę czterech dróg.
Niebawem w ruch pójdą łopaty
Burmistrz Remigiusz Lorenz i przedstawiciel ﬁrmy Exalo Drilling S.A. podpisali umowę
na budowę czterech ulic: ks.
infułata Henryka Guzowskiego,
Żołnierskiej, Alfa Kowalskiego i
Sybiraków.
Niebawem ruszy budowa
nowych ulic na osiedlu Nad
Obrą. Gmina zapłaci wykonawcy
niespełna 5 mln. 194 tys. zł, przy
czym – jak zaznacza burmistrz
Remigiusz Lorenz – władzom
miasta udało się wywalczyć na
nią bardzo dużą dotację. Dostaliśmy aż 2 miliony 773 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.
W ogłoszonym przez władze przetargu wystartowało
aż sześć ﬁrm. Najbardziej korzystną ofertę złożyła spółka
Exalo Drilling S.A. z Piły. Jej
zwycięstwo przypieczętowała
umowa, którą w poniedziałek,
23 grudnia, podpisali burmistrz Remigiusz Lorenz i
kierownik Wydziału Budow-

nictwa Infrastrukturalnego z
Exalo Drilling Piotr Kuśmierek.
Podpisanie umowy odbyło
się w ratuszu. Burmistrzowi
asystowały jego zastępczyni
Agnieszka Śnieg i kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim
magistracie Katarzyna Szadkowska. – Budowa tych ulic
będzie największą gminną inwe-

stycja drogową w 2020 roku –
zapowiada burmistrz.
Firma z Piły wybuduje cztery
drogi o łącznej długości ponad
jednego kilometra. Ulice zostaną utwardzone tłuczniem i następnie wyłożone kostką. – Powstaną tam również chodniki,
oświetlenie i kanalizacja deszczowa – wylicza burmistrz. –
Inwestycja ma się zakończyć do
31 sierpnia 2020 roku.

Święty Mikołaj
odwiedził dzieci w szpitalu

Pierwsza Wigilia w nowej
siedzibie seniorów

Seniorzy
podsumowali
kończący się rok podczas wigilijnego spotkania, które odbyło się przed Bożym Narodzeniem w Domu Dziennego Pobytu Senior Plus.
W spotkaniu wzięli udział
także przedstawiciele gminnych władz: burmistrz Remigiusz Lorenz i przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna
Budych, którzy złożyli seniorom i pracownikom ośrodka

życzenia radosnych Świąt Bożego narodzenia i wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku.
Jak podkreślał burmistrz,
Dzienny Dom Pobytu Senior
Plus został otwarty równo rok
temu – po zakończeniu remontu byłego Ogniska Muzycznego, który został przeprowadzony przez gminę m.in.
dzięki 300 tys. zł. rządowej
dotacji z programu Senior
Plus.

Przed Bożym Narodzeniem ulubiony przez dzieci
święty przyniósł małym pacjentom ogromny worek prezentów. Dzieci odwdzięczyły
się mu pięknym rysunkiem,
na którym uwieczniły jego
zaprzęg, choinkę i bałwanka.
Święty Mikołaj dotarł do
szpitala w bardzo silnej eskorcie. Asystowały mu Śnieżynki,

czyli dziewczęta z Młodzieżowej Rady Miasta oraz burmistrz
Remigiusz Lorenz wraz ze
swoją zastępczynią Agnieszką
Śnieg. W świetlicy oddziału
pediatrycznego spotkał się z
kilkunastoma małymi pacjentami, ich rodzicami oraz pielęgniarkami i lekarzami.
– Wszystkiego najlepszego.
Mam nadzieję, że na święta

wrócicie do swoich domów –
życzył dzieciom R. Lorenz.
Dzieci chętnie pozowały
do zdjęć ze Św. Mikołajem i
zaśpiewały razem z nim kolędę „Przybieżeli do Betlejem
pasterze”. Radość na ich buziach wywołały paczki z łakociami i gadżetami promocyjnymi gminy.

