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Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Oddział mieści się na trzecim piętrze międzyrzeckiego
szpitala, dzielonym wspólnie z
Oddziałem Położniczo Ginekologicznym. Ordynatorem oddziału jest lek. med. Janusz
Jaskowicz. Na oddziale zatrudnieni są lekarze specjaliści
ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marek Łukasik,
Mateusz Kacperski, Daniel
Baran oraz Ireneusz Czerniec. Personelem pielęgniarskim jak i pozostałym personelem pomocniczym kieruje p.o.
pielęgniarki oddziałowej Iwona Laskowska. Sekretarka
medyczna Karolina Michal-

ska zajmuje się wszelkimi pracami administracyjnymi wewnątrz oddziału.
– 15 łóżek specjalistycznych
w 6 salach chorych zapewnia
idealne warunki powrotu do
zdrowia. Odział został otwarty 9
lat temu, jest więc stosunkowo
młody – mówi ordynator –
Początkowo ortopedia działała
przy oddziale chirurgicznym,
następnie została wyodrębniona jako osobna jednostka organizacyjna. Wyposażenie oddziału w wysokiej jakości sprzęt
techniczny taki jak: kardiomonitory, pompy infuzyjne itp. pozwala nam na pełne monitorowanie, szczególnie pacjentów
po zabiegach operacyjnych.
– Co roku wykonujemy wiele
zabiegów endoprotezoplastyki
stawów biodrowych i kolanowych. Zakres operacji jest bardzo szeroki. Zespół lekarzy stara
się poszerzyć zakres wykonywanych procedur medycznych.
Niestety warunki lokalowe są
barierą ograniczającą możli-

wość przyjmowania większej
ilości pacjentów.
– W oddziale przeprowadzane są różnego rodzaju operacje
zarówno stricte rekonstrukcyjne
jak i artroskopie. Staramy się
wykonywać zabiegi dostępami
małoinwazyjnymi z wykorzystaniem systemu endoskopowego np. w przypadku operacji
stawu kolanowego. W oddziale

chcielibyśmy mieć na wszystkich salach specjalistyczne łóżka, jak również salę do gimnastyki rehabilitacyjnej. Pomimo
ograniczeń o których wspomniałem udaje nam się unikać
kolejek do planowych zabiegów
operacyjnych.
Lekarze pracujący w oddziale, jak i pielęgniarki poszerzają swoją wiedzę na kursach
specjalistycznych. Dwóch lekarzy zrobiło dodatkową specjalizację z medycyny sportowej.
Tym co łączy personel lekarski
jest niewątpliwie sport. Jedni
uprawiają kolarstwo, drudzy
nurkują, ordynator natomiast
ceni sobie relaks na wodzie,
żeglarstwo i surﬁng.
Przed całym zespołem oddziału wiele wyzwań, z którymi bez wątpienia dadzą sobie
radę,
Rozmowę przeprowadził
LECH MALINOWSKI
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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

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

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

Przy urnach wyborczych
wszystko się rozstrzygnie, choć
wielu odważnie mówi, że w liczeniu głosów korespondencyjnych
mogą być przekręty na korzyść
Dobrej Zmiany. Skoro wszystko
zawsze psujący minister Sasin
zamówił bez stosownych przepisów ponad 1 mln kart więcej do
głosowania listownego – to rodzą się słuszne podejrzenia.
Zresztą owe karty pójdą na przemiał i 70 mln poszło w PiSdu…
Nowo wybrany prezydent
powinien być NIEZALEŻNYM od

Wybory – Święto Demokracji
partii rządzącej, a nie być Długopisem podpisującym wszystko co
mu podsuną. Często nocą. Znacznie przytył na pałacowym wikcie,
stąd w sieci określa się go pieszczotliwie Racuchem.
Wszyscy kandydaci chcą
normalności, tylko według jakich
kryteriów? Andrzej obiecuje
cuda na kiju. Mami kolejnymi
plusami, które posłuszny szeregowemu posłowi Sejm RP zatwierdzi. Pieniądzy się dodrukuje. Obiecane 1000 zł na bony
turystyczne w ciągi kilku dni
zmalały do wartości 500 zł. I
dostaną je rodzice z dziećmi. O
bezdzietnych i emerytach ani
słowa. Oczka wodne, kolejne
hasło Andrzeja. Pomijam prawne
aspekty sprzedaży działki z oczkiem, bo prasa szeroko to opisywała. Dla emeryta czy rencisty
nocnik będzie takim oczkiem…
Andrzej to PiS czyli obiecanki
na maxa. Milion zasadzonych
drzew, milion mieszkań czy milion samochodów elektrycznych.
Nic z tego to tylko puste słowa.
Przy okazji tzw. ustawki w szpitalu, na weselu czy wożenie ze
sobą gospodyń, kapeli, itp., bo
miejsce gdzie chciał brylować
jako urzędujący Prezydent nie
było mu przychylne. Dno poniżej
dna w jego walce o zabawki w
pałacu prezydenckim. Wystąpienie w Międzyrzeczu było typo-

wym ble ble ble z kilkoma błędami merytorycznymi. Jego lokaj
wyborczy, zapasiony Bielan też
kłamie we wszystkich mediach,
no ale za to bierze pieniądze.
Panie Prezydencie AD, prezydentura minie – wstyd pozostanie. Złamałeś Konstytucję RP
wielokrotnie, podobnie jak posłowie PiS, i za to zapewne będziesz
rozliczony.
Wkrótce
wszelkie afery Dobrej Zmiany
będą rozliczone i bycie członkiem PiS będzie gorzej oceniane
niż bycie w PZPR.
Miała pandemia zanikać, a
wzrasta szczególnie na Śląsku.
Zapewne brak masowości w
badaniach obniżały wskaźniki.
Przekręty z zakupami maseczke
to już standard i szeroko opisany. Do kościoła można tłumnie,
do kin, teatrów ograniczenia.
Konia z rzędem temu, kto to
czytelnie wyjaśni. Wszystkim
rządzi polityka szeroko pojęta
czyli kasa. Duża kasa! Znany
francuski ﬁlozof Voltaire rzekł
kiedyś – Ogólnie sztuka rządzenia
polega na zabraniu najwięcej
pieniędzy od jednej klasy obywateli w celu przekazania ich innej
klasie. Pewną modyﬁkację wprowadził Andrzej mówiąc – To ja i
rząd dał wam 13 emeryturę. Dano ochłap wcześniej pobierając
znaczny podatek od emerytur.
Kłamca, po stokroć kłamca. O

obietnicach złożonych i nie
dotrzymanych 5 lat temu zapomniał zapewne.
Na koniec ﬁniszu wyborczego kilkanaście tytułów prasowych: Jesteśmy wściekli na
wyborcze sztuczki władzy. Tyrada Morawieckiego na odsiecz
Dudzie. Rząd kupuje lojalność
służb mundurowych. Prezes
nie traktuje Dudy serio. Jak
politycy PiS wyrzucili miliard w
błoto. Morawiecki jest sam,
Kaczyńskim się gubi. Kaczyński
o opozycji „hołota”. Gdzie zniknął Ziobro? Nasz ulubiony
wróg. Duda wyzwany na ubite
pole. Epidemia oswojona i
upartyjniona. Speckomórka od
zastraszania. Chcecie szacunku
– nie pałujcie. Czeski ﬁlm,
kryształ czy polski dzban? Kaczyński mizerna kopia Sarkozy’ego. Dwie twarze ministra
zdrowia., która jest prawdziwa?
Ludzie na rower idźcie zawsze
w kasku. – Ten tytuł najbardziej
mnie przekonuje w trosce o
własne bezpieczeństwo.

Na koniec lokalna ciekawostka. Jedna z ﬁrm zarządzająca wspólnotami wystosowała
pismo, a w nim m.in. …
Podnieśliśmy wartość rynkową Państwa nieruchomości jednocześnie obniżając koszty utrzymania lokali poprzez znaczne obniżenie kosztów CO i ciepłej wody.
Prawdą jest to, że to wspólnota
wzięła kredyt, odpowiednie
urządzenia zakupiła i zainstalowała, kredyt spłaciła i sama obniżyła koszty, a nie zarządca. I tyle
w tym temacie. Ludzie nie bądźcie bezwolnymi tumanami, którym dookoła nie nieudaczni
politycy wciskają przysłowiowy
kit. 28 czerwca mamy Wielką
szansę Wiele zmienić i pogonić
politycznych darmozjadów wraz
ich doradcami za nasze z podatków pieniądze.

Nr 6(74)2020

3

11 czerwca 2020

Zapomniany kirkut
za miedzą powiatu
Na sulęciński cmentarz żydowski rzadko
kto zagląda, choć pasjonatów historii miejscowej, jak i tej zza miedzą nie brakuje.
Podczas ubiegłorocznej konferencji w międzyrzeckim muzeum, zorganizowanej
przez słubicką Viadrinę i Niemców, którzy
rewitalizują kirkuty po obu stronach rzek
granicznych – nikt nie wspomniał o żydowskim cmentarzu w dawnym Zielenzig, dzisiejszym Sulęcinie. Nawet nie potraﬁł profesor z Niemiec jak i Polki z tytułami dra
odpowiedzieć na proste pytanie – Czy o
takowym wiecie? Powielali na konferencji
rzeczy znane. Standardowo, no na to mieli
fundusze zapewne z jakiegoś programu.
Sulęciński kirkut dokumentowałem
fotograﬁcznie 2 lata temu. Odwiedziłem
go ponownie w maju. Tym razem moja
wiedza była szersza na temat tego miejsca. Na niemieckich stronach internetowych odnalazłem szereg szczegółowych
informacji dotyczących zamieszkałych i
pochowanych tutaj Żydów. Po słynnej
Kryształowej Nocy w III Rzeszy wszystko
związane z judaizmem obrócone zostało
w perzynę. Nic zatem dziwnego, że i kirkut
na wzgórzu za miastem uległ z czasem
swoistej dewastacji, bowiem o szczątki tu
złożone nie się nie upominał.
Zapewne i nasi osadnicy groby mogli z
niecnych pobudek rozszabrować, choćby
dla pozyskania materiału do budowy, co
w wielu przypadkach na Ziemiach Odzyskanych miało miejsce i jest udokumentowane.
Groby pochowanych tutaj Żydów są
przez Niemców sfotografowane, częściowo opisane i zamieszczone na stronach w
sieci. Tylko tyle i aż tyle zostało przez pasjonatów zrobione.
Dalej jednak jest to miejsce nieciekawych spotkań tubylców, o czym świadczą
puste puszki i butelki. Okalający mur z
zachowaną efektowną bramą coraz bardziej jest rozbierany. Kilka płyt epitaﬁjnych
zniknęło. Są na moich zdjęciach sprzed
dwóch lat jak i na fotograﬁach w sieci niemieckiego internetu, w rzeczywistości ich
już nie ma. Na grobowcach rośnie trawa,
kwiaty, często, gęsto pokrywają je krzaki.
Miejsce na wzgórzu nieco odległe od szosy jak zwykło się mawiać. Jeszcze kilka,
kilkadziesiąt lat i ślad historii zatrze czas.
LECH MALINOWSKI

Dostaliśmy
kolejną dotację
na zakup komputerów
dla uczniów
podstawówek

Gmina otrzymała 95 tys. zł
na komputery, które umożliwią tzw. zdalną naukę uczniom Szkół Podstawowych.
Urzędnicy chcą kupić dla nich
40 laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem. To
kolejna dotacja, przyznana
naszej gminie przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wcześniej do
szkół i następnie do uczniów
traﬁło 37 laptopów.
Epidemia
koronawirusa
spowodowała, że zajęcia
szkolne odbywają się zdalnie
za pomocą internetu. – Niestety, niektórzy z uczniów nie mają
komputerów, ani dostępu do
sieci. Zdalną naukę umożliwią
im laptopy, które zakupimy za
dotację przyznaną nam przez
Ministerstwo Cyfryzacji w ramach rządowego programu
„Zdalna Szkoła” – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
Ministerstwo
przyznało
nam 95 tys. zł. – To maksymalna kwota, którą mogła otrzymać gmina wielkości Międzyrzecza. Zamierzamy za nią za-

kupić 40 laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem –
informuje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego
w międzyrzeckim ratuszu.
Urząd Miejski ogłosił już
przetarg na dostawę laptopów, Jego wyniki poznamy już
niebawem. – Może się okazać,
że za rządową dotację uda się
kupić więcej laptopów, niż planujemy. Tak było poprzednim
razem, kiedy pierwszy przetarg
ogłosiliśmy na dostawę 32 laptopów, a ostatecznie kupiliśmy
ich o pięć więcej – dodaje
K. Szadkowska.
To kolejna dotacja, którą
Międzyrzecz dostał na zakup
komputerów dla uczniów
szkół podstawowych, podlegających władzom gminy. –
Wcześniej otrzymaliśmy 80
tys. zł, za które kupiliśmy 37
laptopów. Jeśli ministerstwo
ogłosi kolejny nabór, natychmiast wystąpimy z wnioskiem
o następną dotację – zapowiada R. Lorenz.
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Funkcjonariusze
dzieciom…

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w ramach akcji
Resort Sprawiedliwości Pomaga zorganizowali pomoc rzeczową dla podopiecznych Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie.
W piątek, 15 maja br. Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka w Skwierzynie
z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności odwiedziła mjr Agnieszka
Wietrzyńska – zastępca dyrektora
Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu,
która wspólnie z rzecznikiem prasowym aresztu przekazała dla dzieci zgromadzone artykuły higieniczne.

„…Warto pomagać, dobro
powraca ze zdwojoną siłą…” tymi słowami zachęcano
wszystkich
funkcjonariuszy
i pracowników do przyłączenia
się do ogólnopolskiej akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga.
Funkcjonariusze międzyrzeckiego aresztu w ramach akcji zorganizowali zbiórkę pieniędzy, za
które zakupili artykuły higieniczne. Zbiórka trwała niespełna
dwa tygodnie– tyle czasu wystarczyło na zorganizowanie
pomocy. Chętnych nie brakowało. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy
i pracowników udało się zebrać na tyle
pokaźną sumę, że wystarczyło na zakup
środków higienicznych, których jak się
okazuje na chwilę obecną w domu
dziecka najbardziej brakuje.
Jest nam niezmiernie miło, że nawet
w tym trudnym dla wszystkim czasie
potraﬁmy się bardzo szybko zorganizować i nieść pomoc tam, gdzie jest ona
najbardziej potrzebna.
por. Jacek Ćwiertnia - Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu, zdjęcia: Anna Piskorska

11 czerwca 2020

Barierki poprawiły
bezpieczeństwo
mieszkańców i turystów
Głębokie jest jednym z największych i najbardziej znanych kąpielisk
na lubusko-wielkopolskim pograniczu. Niestety, od lat lustro jeziora
powoli się obniża, co jest związane ze
spadkiem poziomu wód gruntowych
w całym regionie. Wyschły m.in. wewnętrzne baseny między pomostami,
które zmodernizowano wiosną 2013
r. Tymczasem pomosty mają ponad
metr wysokości i ewentualny upadek
z nich na piasek może zakończyć się
tragedią.
– W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i naszych gości zdecydowaliśmy się zabezpieczyć pomosty metalowymi barierkami od ich wewnętrznej
strony – mówi burmistrz Remigiusz
Lorenz.
Na pomostach nad jez. Głębokie
zamontowane zostały dodatkowe
barierki. Burmistrz Remigiusz Lorenz
zaznacza, że metalowe balustrady
mają chronić wypoczywających tam
wczasowiczów.

Gmina zapłaciła wykonawcy 75
tys. zł. – Balustrady zostały zamontowane w taki sposób, że będzie je można łatwo rozebrać, jeśli poziom jeziora
się podwyższy – zapowiada burmistrz.
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Kwarantanna w twórczości
Seniorów z Dziennego Domu
Senior+ w Międzyrzeczu

Plan pracy
Poradni
W Szpitalu w Międzyrzeczu, aby skorzystać z Poradni
Specjalistycznych należy zarejestrować się w Centralnej
Rejestracji. Mieści się ona w niskim parterze budynku
szpitala. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie. Pacjenci obsługiwani są od poniedziałku do piątku.
Poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.45.
Wtorek od 7.30 do 15.45.
Środa od 7.30 do 16.45.
Czwartek od 7.30 do 15.45
Piątek od 7.30 do 14.15
Rejestracja telefoniczna pod numerami: 95 7428282
lub 504 232 193

Nasi seniorzy nawet w
okresie kwarantanny nie
nudzili się, bowiem kształcili
zdolności manualne i nadal
odkrywają twórczy potencjał.
– Pomysły na prace plastyczne, zrodziły się same –
mówi Gertruda Stawniak. –
Swoboda i czerpanie radości z
procesu tworzenia i wykorzystywanie różnych technik plastycznych to sposób na rozwijanie
kreatywności. Każdy z nas odczuwa potrzebę tworzenia, aby
móc wyrazić swoje emocje.
Sztuka jest zapisem ludzkich
uczuć, zarówno tych najbardziej
radosnych, jak również smutnych.
Plastyka jako jedna z najczęstszych form wykorzysty-

wania w arteterapii daje dużą motywację do ekspresji.
Taką twórczość budząca zachwyt oddaje swych pracach
Gertruda Stawniak. W pracach
autorki odnajdziemy tradycyjne techniki plastyczne takie
jak: malowanie farbkami wodnymi, kolaż – technikę artystyczną polegająca na formowaniu kompozycji z różnych
materiałów – ﬁlc, wełna elastyczna, materiał i naturalnych
surowców: kamyczki,
gałązki itp. Elementy są naklejane na karton. Takim sposobem
sympatyczna Trudzia
stworzyła portrety „Manii” i
„Stefana" gdzie emanuje koloryzmem. Traktowanie koloru
to najważniejsze tworzywo
kompozycji zaznaczenie formy ,kształtu. Pozostałe prace

to „Krajobrazy” wykazują się
nieco delikatnością, precyzją wykonania dopracowanie
każdego szczegółu. Wykonane obrazki dają pomysł do
stworzenia poezji. Nie tylko
nasza seniorka
wykazała
się twórczością w czasie pandemii. Również uczestniczki:
Bronisława
Nakonieczna,
Aleksandra Drogosz, Janina
Urbanek, swoją twórczość
wskazywały w robótkach ręcznych.
Ich pasja jest szydełkowanie. Jak same mówią – To zajęcie wyciszające i pożyteczne
hobby. Natomiast Marianna
Mizera swoją twórczość wykazywała w dzierganiu na drutach, Jak sama mówi – Sprawia jej to wielką radość przez
ten czas w wolnych chwilach
wydziergałam skarpetki.
Wszystko na to wskazuje
że nasi uczestnicy są aktywni. Seniorzy swoją twórczość
rozwijali na zajęciach plastyczno-manualnych i artystycznych. Te prowadziła i od
kilku dni czyni to ponownie
niżej podpisana opiekun –
animator i Maria Wółczecka.
Nad całością pieczęć sprawuje kierownik Dziennego Domu Senior+ Natalia Wiśniowska.
MARLENA BŁAWUCIAK

Do poradni specjalistycznej wymagane jest skierowanie
od lekarza POZ lub innego specjalisty, które powinno zawierać:
– dane osobowe pacjenta
– rozpoznanie jednostki chorobowej
– dane lekarza kierującego
– Regon jednostki kierującej
– numer umowy z NFZ
– data wystawienia skierowania
W celach informacyjnych prosimy Pacjentów o udostępnienie swoich numerów Telefonicznych. Prosimy również o informowanie Rejestracji w przypadku rezygnacji
z zaplanowanej wizyty u lekarza.
W okresie trwania stanu pandemii, rejestracje są tylko
telefoniczne
Podstawowe zadania Poradni Chirurgicznej mają na
celu diagnostykę o leczenia z zakresu chirurgii ogólnej,
planowanie i wykonywanie tzw. drobnych zabiegów. Poradnia kontynuuje leczenie i kontrolę pacjentów hospitalizowanych w oddziale. Prowadzi badania kontrolne po leczeniu zabiegowym oraz świadczy usługi konsultacyjne.
Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza
POZ lub lekarza specjalisty.
Świadczeń udzielają: dr W. Górski, dr W. Sokół
Telefon do poradni – 95 724 82 26. Rejestracja do Poradni – 95 742 82 82
W okresie letnim, czyli od czerwca do sierpnia, rejestracja do poradni specjalistycznych czynna będzie w godzinach od 07.30 do 14.15.
Godziny przyjęć do Poradni Chirurgii Ogólnej – Poniedziałek od godz. 11.00 do 15.00.

Nagrobki Granitowe
Marcin Mazurek
Międzyrzecz, ul. Młyńska 12
tel. 792 791 755, 502 693 834
www.nagrobki-gorzow.pl

PUNKT SPRZEDAŻY tel. 531 222 038
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Do Redakcji…
W odniesieniu do Waszego
artykułu, jaki się ukazał w dniu
13 maja 2020 r. pt.
„Wędkarze zrobieni w bambuko”, a zawierającym wiele
przekłamań, chciałbym wyjaśnić co następuje:
1. Jeziora, o których piszecie
nigdy nie były w dzierżawie
czy użytkowaniu Okręgu PZW
w Gorzowie Wlkp., tym samym nie mogliśmy ich oddać
w dzierżawę komukolwiek.
Jeszcze za czasów, gdy istniały Państwowe Gospodarstwa
Rybackie, Okręg PZW w Gorzowie Wlkp. podpisywał z
ówczesnym dyrektorem Liszkowskim porozumienie na
udostępnienie tych wód do
wędkowania dla członków
PZW z Okręgu gorzowskiego
(należy podkreślić udostępnienie).
2. W imieniu Okręgu PZW w
Gorzowie Wlkp. wielokrotnie
proponowałem przedstawicielowi Okręgu PZW w Jeleniej Górze zawarcie porozumienia na udostępnienie dla
wędkarzy z naszego Okręgu
wód, które są wymienione w
artykule w zamian za udostępnienie
wędkarzom
„jeleniogórskim” wszystkich
wód będących w naszym
użytkowaniu w powiecie
międzyrzeckim – niestety
zgody nie wyrażono.
3. Jeżeli autor artykułu pisze, że
wędkarze może i kłusują, to
kto to sprawdzi, chciałbym
poinformować, że na terenie
powiatu
międzyrzeckiego
działają trzy grupy Społecznej
Straży Rybackiej powołanej
uchwałą Rady Powiatu na
nasz wniosek Każdą z grup
doposażyliśmy w samochód
terenowy, łodzie, umundurowanie, noktowizory i inny
drobny sprzęt niezbędny do
tych czynności. Oprócz Społecznej Straży Rybackiej jest

Państwowa Straż Rybacka i
Policja Państwowa, także nie
można pisać: „bo kto to
sprawdzi?...”
4. Ilość Kół PZW jest inicjatywą
oddolną i tu warto by było
zapoznać się z Regulaminem
organizacyjnym Koła PZW i
Statutem PZW. Wszystkie te
dokumenty są dostępne dla
chcącego w internecie, na
koniec wody, które są wymienione w artykule nie są wodami stojącymi, może z wyjątkiem Oczko Skoki? Na przyszłość przed napisaniem artykułu (jakiegokolwiek) o PZW,
prosiłbym o zasięgnięcie
informacji u źródeł tak, aby
były one zgodne z prawdą.
Z poważaniem
Dyrektor Biura Zarządu Okręgu
PZW w Gorzowie Wlkp.
Andrzej Zakrzewski
Uderz w stół, nożyce się
odezwą, jak mówi znane porzekadło. Zatem wszem i wobec
odpowiadam:
Dot. pkt 1. Doskonale się
orientuję, że te wody nigdy nie
były w gestii PZW Gorzów lecz
użyty zwrot „zwyczajnie oddał”
oznacza – nie podjął skutecznych działań ażeby przytłaczająca większość jezior z naszej Gminy została w Okręgu.
Dot. pkt 2. Pisze Pan, że
wielokrotnie proponował Okręgowi PZW Jelenia Góra zawarcie porozumienia na udostępnienie wód. Powiem tak – Pańska propozycja zawarcia porozumienia na udostępnienie dla
naszego okręgu wód które są w
artykule w zamian za udostępnienie wędkarzom jeleniogórskim wszystkich wód będących
w naszym użytkowaniu (i tu
uwaga tylko w powiecie międzyrzeckim) jest po prostu
śmieszna i nie dziwię się okręgowi jeleniogórskiemu, że pro-

pozycje odrzucono. Podpisuje
się porozumienie albo okręg z
okręgiem albo wcale. Okręg
Jeleniogórski ma nieodpłatne
porozumienia z okręgami: Legnica, Wrocław, Wałbrzych,
Białystok, Zielona Góra, Nadnotecki, Słupski, Elbląski oraz za
obopólną niewielką opłatą z
okręgami: Kalisz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Katowice i Szczecin. PZW Gorzów ma
porozumie tylko z PZW Zielona Góra okresowe i tylko na
jedną wodę, co jest wystarczającym komentarzem.
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Pomoc dla domów
dziecka
i domu pomocy
społecznej

Dot. pkt 3. To że są utworzone we wszystkich okręgach
grupy Społecznej Straży to jest
norma, po co więc pańska informacje o tym fakcie. Zwrot że
wędkarze może i kłusują… odnosi się z tzw. przymrużeniem
oka do zabierania z łowiska
niewymiarowych rybek.
Dot. pkt 4. Znam regulamin i
nie muszę się kontaktować z
żadnym okręgiem w sprawie
jakichkolwiek wyjaśnień. Tworzenie kół jest oczywiście inicjatywą oddolną. Smutne jest tyko
to, że traktuje się je jak maszynki do zbierania opłat , koła
chcąc wprowadzić wiele udogodnień albo inicjatyw oddolnych chociażby w sprawach
zarybień tak naprawdę są bezradne albowiem nie mają osobowości prawnej. Rozdrobnienia na mała koła są na rękę
zwierzchnikom, co od dawien
dawna jest znane choćby w
polityce. Jedno silne koło miejskie jest na walnym zebraniu
zagrożeniem dla bytu personalnego tzw. góry
I na koniec twierdzenie że
jeziora nie są wodami stojącymi
wprawiło mnie w prawdziwe
zdumienie.
dr Lech Malinowski, redaktor
prowadzący mutację powiatu
międzyrzeckiego „Przekroju Lokalnego”

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu w ramach wspólnej
akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą „Resort
Sprawiedliwości
Pomaga”
udzielił wsparcia dla Domu
Dziecka w Skwierzynie, Domu Pomocy Społecznej w
Międzyrzeczu, a także dla
instytucji z sąsiedniego powiatu – Domu Dziecka w Sulęcinie.
W środę, 3 czerwca br. dyrektor międzyrzeckiego aresztu mjr Piotr Goławski odwiedził trzy instytucje, którym
udzielił wsparcia w postaci
maseczek ochronnych uszytych przez skazanych w trakcie
udziału w programie readaptacji społecznej „Ja wolonta-

riusz”. Wsparcie otrzymał Dom
Dziecka w Skwierzynie, Dom
Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz instytucja z sąsiedniego powiatu - Dom Dziecka
w Sulęcinie.
…Traktujemy to jako wyraz Pana dobroci i niesienia
pomocy potrzebującym. –
tymi słowami Dyrektor Domu
Dziecka w Sulęcinie Natalia
Wójcik wyraziła swoje uznanie
za udzieloną pomoc. Słów
podziękowania i uznania nie
zabrakło również ze strony przedstawicieli pozostałych instytucji, którym w tym
dniu udzielono wsparcia.
Pomoc potrzebującym w
tym trudnym dla wszystkich
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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KULTURA W UŚPIENIU
Marzec, kwiecień, maj, czerwiec ... nie są dobrym czasem
dla kultury. Wszystkie przybytki kultury pozamykane były na
przysłowiowe cztery spusty.
Dla większości ludzi pozostają
media z powtórkami ﬁlmów,
koncertów, wydarzeń, spotkań
itp. Co prawda pierwsze muzea i biblioteki, salony fryzjerskie, kawiarnie i kina zaczynają
działać, ale to ciągle jest kulturalny zastój i niebyt.
Z drugiej strony wielu twórcom kultury: pisarzom, muzykom, kompozytorom nadmiar
czasu pozwala na zrealizowanie projektów, na które w normalnej sytuacji brakowało
czasu. Powstają nowe nagrania tak chętnie eksponowane
na różnych kanałach min. facebook, youtube. Zaległe plany
urealniają się nowymi kompo-

zycjami na różne instrumenty
muzyczne. Te już nie są tak
skwapliwie
upubliczniane
przez twórców. Polskie radio
min. program drugi ogłaszało
różnorodne konkursy na ruszenie z zapaści działań kulturalnych. Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego przeznaczył na ten cel kilkadziesiąt
milionów złotych. Od maja
ruszyły już pierwsze projekty.
Naprawdę trudno żyć beż
kontaktu z wieloma dziedzinami kultury. Zapewne w nieco
bardziej komfortowej sytuacji
są osoby bezpośrednio zaangażowane w tę sferę np. muzycy. Mogą ćwiczyć i grać praktycznie całą dobę. Ale jest zaledwie garstka. Dla innych, którzy żyją z koncertów ten czas
jest niezwykle ciężki. Rachunki,
różne zobowiązania ﬁnansowe

płacić trzeba, nie mówiąc o
życiu codziennym.
Kultura w uśpieniu tak długo nie wytrwa. Z historii wiemy, że nasz ojczysty język,
pomimo zawirowań historycznych i 123 lat niewoli przetrwał. A twórcy tacy jak Fryderyk Chopin tworzyli na obczyźnie. Losy Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu narodowego też mają swoją konotację w nieprzychylnych latach,
gdzie na mapie nie było kraju
Polska. Ale to tekst na inny
artykuł.
Nauczyciele mają kontakt z
uczniami on line. Nauczyciele
szkół muzycznych są w nieco
innej sytuacji. Zwłaszcza ci klas
instrumentalnych. Uczenie on
line przez Skypea, Teams,
WhatApp ma swoje plusy i
minusy. Jednak jest to kontakt

wizualno-werbalny. Sam takie
prowadzę, przez co mam inne
spojrzenie na proces nauczania. Nauczyciele stale i ciągle
się uczą. Postępu technologicznego zatrzymać się nie da!
Nieco inaczej wyglądają
próby z muzycznymi partnerami, często oddalonymi o wiele
kilometrów. Tutaj postęp techniki jest wręcz pożądany. Na
www. jest sporo bardzo udanych prezentacji artystycznych. - W innej sytuacji zapewne nigdy by nie doszło do takich
spotkań – słowa Łukasza Kuropaczewskiego, gitarzysty i
wykładowcy AM w Poznaniu.
Uczniowie szkół muzycznych
w kraju również się prezentują
na facebooku. Uczniowie naszej szkoły muzycznej w Międzyrzeczu także zamieszczają
na tym portalu prezentacje
muzyczne w postaci krótkich
ﬁlmów i tzw. challenge. Jest to
dowód na olbrzymią kreatywność młodego pokolenia podparta wiedzą o sztuce ﬁlmowej!
Również i my mamy GuitarBigDuo (Grzegorz Klicki i autor) już pierwsze próby za sobą i innowacyjne doświadczenia w tej materii tj. muzykowaniu on line.
Z rozmów ze znajomymi i
dopiero co poznanymi osobami wynika, że styczność z ludźmi na żywo, klimatem teatru,
ﬁlharmonii czy innych miejsc
koncertowych nie za bardzo
sprawdza się w odbiorze on

line. Jak przeżywać spotkanie
ze sztuką w domowym zaciszu, przy szczekającym psie i
rozmowach
domowników?
Tutaj potrzeba tej intymności
odbioru sztuki, celebracji
„zapachu muzyki”. Transmitowane msze święte w radiu,
telewizji dla ludzi jednak nie
zaspokajają ich potrzeb duchowych. Wolą jednak chodzić
do kościoła, niekiedy pomimo
złej aury. Tak samo jest z dziesięcioma Muzami. On line ich
nigdy nie zastąpi. Słuchanie
mówionego słowa, muzycznego dźwięku, gestów ... ma dla
odbiorcy ogromne znaczenie.
Tym pozytywnym akcentem
życzę dużo przeżyć duchowych oraz zdrowia.

(Ciąg dalszy ze strony 6)

Ogólnopolska akcja „Resort
Sprawiedliwości Pomaga” ma
na celu niesienie pomocy
przede wszystkim tam, gdzie
jest ona najbardziej potrzebna. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom udało nam się
pomóc trzem kolejnym instytucjom, znajdującym się w
potrzebie.

okresie czasu, kiedy borykamy
się z problemem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest
ważnym elementem relacji
społecznych. Dla skazanych
uczestniczących w programie
to lekcja wrażliwości i potrzeby dbania o drugiego człowieka. W ten sposób skazani mogą odpracować na rzecz społeczeństwa część swojej winy.
Zyskują przy tym poczucie
bycia potrzebnym i pożytecznym.

Z muzycznym pozdrowieniem
ZDZISŁAW MUSIAŁ
P. S.
Zapraszamy dzieci i młodzież, którzy przeżywać chcą
przygodę z muzyką do zapisania się do Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Termin naboru zaplanowano na 17 czerwca br.
Może on ulec zmianie w związku z panującą sytuacją w kraju.
Podania można pobrać ze
strony
www.psmmiedzyrzecz.pl
lub osobiście z sekretariatu
szkoły. Adres Międzyrzecz, Oś.
Centrum. Więcej informacji
pod nr. telefonu 95 741 24 44

Rzecznik prasowy Dyrektora
Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu
por. Jacek Ćwiertnia

Szukaj nas w sieci

www.przekrojlokalny.pl

Reklama

511 225 133
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Byłem w Nepalu (2)

Niedziela, 20 października.
Bardaghat, Nawalparasi
Godzina jazdy na miejsce
nabożeństwa otworzyła nam
oczy na to, gdzie jesteśmy i z
jakim posłaniem jedziemy. W
samym środku nepalskiej wioski na podwórzu stoi kościółek.
Ściany w połowie wybudowane, dach ze słomy, nagłośnienie raz działa, raz nie działa. Za
to Duch Święty działa jak chce.
Przechadza się z mocą jakiej
tutaj nie widziano. Jego obecność dotyka potężnie każdego.
Wracając do domu pastor
stwierdził, że oni dzisiaj po raz
pierwszy doświadczyli wylania
Ducha Świętego. Jak w Dziejach Apostolskich! Widząc, co
się dzisiaj wydarzyło, na jutrzejsze spotkanie spontanicznie i całkowicie niezapowiedzianie szykują się już wierni z
Indii.
Przed snem próbuję czytać
Dzieje Apostolskie, ale znaki i
cuda, które działy się podczas
dzisiejszego poranka nie pozwalają mi skupić się na tekście. Stale odbiegam myślami

od słów apostoła Pawła wprost
do biednego kościółka gdzie
Bóg obdarzył wiernych swoim
nieskończonym bogactwem.
Idealnie pasują tutaj słowa z
dziewiętnastego
rozdziału
Dziejów Apostolskich – Jaki
więc chrzest przyjęliście? – zapytał. A oni odpowiedzieli –
Chrzest Janowy.
– Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu,
aby uwierzyli w Tego, który za
nim idzie, to jest Jezusa – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana
Jezusa. A kiedy Paweł włożył
na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami
i prorokowali. (Dz 19:3–6)
Poniedziałek, 21 października. Bardaghat, Nawalparasi
Kolejny dzień misji. Tylko
jedno, duże nabożeństwo, ale
za to międzynarodowe. Będą
goście z Indii. Pocztą pantoﬂową dowiedzieli się o nas i zdecydowali się nas odwiedzić.
Przyjechał cały autobus ściśniętych jak sardynki ludzi.
Dojechały również traktory z
przyczepami, na których rów-

nież było pełno wiernych.
Alleluja!
Zaczynamy w miarę punktualnie. Z grubsza wszystko
idzie według planu. Słowo,
modlitwa, uwielbienie, ale
Duch Święty jednak lubi zaskakiwać. Dotykani są wszyscy. Manifestacje obecności
Jego mocy pokazują, jak bardzo realny jest Bóg. Uzdrowienia, uwolnienia, prorocze
słowa,
błogosławieństwa.
Wolność dla udręczonych i
zniewolonych. Chwała Panu!
Wtorek, 22 października.
Bardaghat, Nawalparasi,
Katmandu. Nepal.
Dwudziesty
pierwszy
dzień w podróży. Siedzimy
przed hotelem czekając na
transport na lotnisko i wyobrażamy sobie śniadania jakie
byśmy zjedli. Parówki, białe
pieczywo, jajeczka, mocna
kawa. Och jak skromne stały

się nasze wymagania. Do
każdej sytuacji da się przyzwyczaić. Do niektórych łatwiej, inne zaś przychodzą z
oporami. Położyłbym sobie
głowę na miękkiej poduszeczce, przykrył się kołderką… Już niedługo.
Wylot planowany jest na
wpół do dziewiątej rano. Kierowca się spóźnia. Wróć!
Wcześniej umówiony kierowca nie przyjedzie. Wystawił
nas! Obraził się na nas! Szukamy kolejnego. Do wylotu
godzinę, a my dalej w hotelu.
Nikt z gospodarzy się tą sytuacją nie przejmuje, ale my
jednak i owszem. Może to
rozwinięta i zaawansowana
cywilizacja
niepotrzebnie
dała nam czas. Gdziekolwiek
w trakcie naszych misji się nie
pojawiliśmy, nikomu nie był
potrzebny zegarek, tylko
nam.
Dwadzieścia po ósmej
docieramy na lotnisko. Bez
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pośpiechu idziemy do check-in. Krótkie info na tablicy odlotów, że lot będzie opóźniony, bo póki co lotnisko z powodu mgły jest zamknięte a loty
wstrzymane. Wszem i wobec
przyznaję temu lotnisku przedostatnie miejsce na świecie,
jeżeli chodzi o standardy poczekalni. Ostanie miejsce w
rankingu rezerwuję dla lotniska bez poczekalni. Przesuwają
nam lot o kolejną godzinę i
znowu o kolejną. Coraz ludniej
robi się w hali odpraw. Imadło
czasu zaciska się. Dochodzi
południe, a my dalej bez żadnej perspektywy wylotu. Nie
widać nawet tlącej się ostatkiem płomienia świeczuni nadziei. Mgła przynajmniej na
jakiś czas, zmąciła nasze plany.
Jest! Mgła opadła! Lecimy dalej.
O czternastej jesteśmy znowu w Katmandu. Nasz planowany i opłacony samolot do
Indii jest już dawno w powietrzu niestety bez nas. Ściągamy z taśmy bagaże, szybkim
tempem idziemy do części
międzynarodowej lotniska i
musimy podjąć decyzję co i jak
robimy. Żeby wejść do hali
odlotów musimy mieć ważne
bilety. Nasze straciły ważność
jakąś godzinę temu. Idziemy
„na pałę” pokazując ochronie
nieważne bilety. Proszą tylko
jeszcze o paszporty i jesteśmy
już w środku. Równie dobrze
weszlibyśmy na zeszłoroczny
bilet na taras widokowy lotniska we Wrocławiu. Kupujemy
bilety na kolejne loty. Spokojni
i wyluzowani czekamy na lot.
Przez te ciągłe emocje, które
nam towarzyszą, jak wrócę do
Polski to od czasu do czasu
będę musiał pojechać sobie
autostradą pod prąd.
Więcej opowieści, których
gazeta nie „podźwignie” już
wkrótce w mojej nowej książce
pod tytułem „Zawsze w drodze”. Zapraszam na mój proﬁl
na Facebook’u.
SEBASTIAN HERZOG.
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Wiosenny
Międzyrzecz
urzeka
i zachwyca
Nasze miasto szczególnie pięknie prezentuje się u progu lata. Mieszkańców i
turystów zachwycają ukwiecone barierki
mostów na Obrze i Paklicy, wieże kwiatowe na rynku oraz tonące w kwiatach
i zieleni zabytki. M.in. średniowieczny zamek, który jest jedną z wizytówek Międzyrzecza. Kolejną atrakcją jest z pewnością
Obra, która przyciąga i zachwyca uczestników spływów kajakowych. Zapraszamy i
życzymy udanego wypoczynku na Ziemi
Międzyrzeckiej.
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Nie samą pracą człowiek żyje, więc
korzystając z niższych cen, bo to po
sezonie, pojechałem nad morze. Polskie morze oczywiście. Pałacyk Prawdzic w Niechorzu był strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Pogoda dopisała,
dojazd bez specjalnych problemów.
Sześć nocy i pięć dni spędziłem wspaniale. Żadna kryptoreklama, skoro w
„Wyborczej” ten ośrodek się reklamuje
i cena była identyczna. 580 zł.
Basen, jacuzzi, dwa zabiegi w cenie,
no i wspaniała kuchnia. Szwedzkie
stoły bogato zastawione rano i wieczorem, obiad serwowany do stolików.
Dwa wieczorki taneczno-muzyczne.
Wspaniała obsługa, częściowo ukraińska (podobnie jak w nielicznych sklepach w tej nadmorskiej miejscowości)
fajne pokoje z łazienkami. Wszystko na

miejscu łącznie z tawerną, gdzie grill
czy schłodzone piwo tudzież inne
trunki za przyzwoitą cenę były w zasięgi możliwości portfela.
Zwiedziłem Muzeum Rybołówstwa
Morskiego z ciekawymi eksponatami
jak dla typowego szczura lądowego
oraz Park Miniatur Latarni Morskich.
Tutaj cena wejścia chyba z suﬁtu, no
ale raz się żyje. Oprócz miniatur latarni
morskich były miniatury wybranych
elementów architektury zabytkowej
na naszym wybrzeżu plus ORP Orzeł,
Dar Pomorza i statek latarniowiec.
Ciekawostką jest miniatura (ja przy niej
jestem małym) buczka mgłowego
(nautofona) z wyspy Kobba Klintar.
Oryginalny wysyła od 1910 r. sygnały z
3 piętra domu pilotów naprowadzając
żeglugę do portu położonego na wy-

spach Alandzkich. Ponoć miniaturę
budowało 6 specjalistów przez 2 miesiące
Latarnia morska to obowiązkowy obiekt do zaliczenia w Niechorzu.
Budowla z 1866 r. Schodów nie liczyłem, ale z 200 jest na pewno. Pomimo
słonecznej pogody na górze nieco
wiało od morza. Motylarnia nieczynna,
bo po sezonie. Kolejką wąskotorową
dotarłem do Rewala i Trzęsacza. Byłem
tutaj w połowie lat 60.tych, a więc pół
wieku temu. Rewal o tej porze roku to
dziura, podobnie jak Trzęsacz. W obu
miejscowościach ciekawe zejścia na
plaże, które są na kliﬁe morskim. W
centrum Rewala współczesny kościół i
ogromne drewniane szkielety wielorybów, jako wdzięczny temat do okazjonalnej fotograﬁi. Trzęsacz z zabezpie-
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czonymi ruinami kościoła z XV w. i
Multimedialnym Muzeum Na Kliﬁe nic więcej nie oferuje. Dobre i to. Na
zakupionych lodówkowych magnesach widać historię „zabierania” przez
morze kolejnych ścian świątyni. Tyle w
skrócie. Dodam – warto było.
Jak będzie w tym roku? Tylko Najwyższy raczy wiedzieć. Branża turystyczna „siadła” a więc konia z rzędem
temu, kto trafnie wytypuje – Spadek
czy Wzrost cen w sezonie, o ile nie
powrócą obostrzenia, zakazy przemieszczania się i ponowny wirusowy
„wysyp”. Wówczas wszystko diabli
wezmą i znowu pozostaną wspomnienia i zdjęcia oraz mandaty za przekroczenia szybkości.
L. MALINOWSKI
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Jak uratować Głębokie? Miasto kupi respirator
Władze gminy mają pomysł!
dla szpitala

Podczas spotkania z wiceprezesem
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztofem Wosiem, zastępca burmistrza Agnieszka
Śnieg przedstawiła pomysł na podniesienie poziomu wody w jeziorze Głębokie.
Spotkanie odbyło się w piątek, 5
czerwca, w poznańskiej siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Oprócz A. Śnieg i K.
Wosia uczestniczyli w nim m.in. posłowie Marta Kubiak i Jacek Kurzępa,
dyrektor gorzowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Roman Jabłoński i dyrektor biura
starosty międzyrzeckiego Czesław
Toczyński. Tematem było „Odtworzenie zasobów wodnych Obry i
jezior położonych w jej zlewni”.
- Liczymy na odbudowę jazów na
Obrze. Spiętrzenie rzeki będzie miało
wpływ na podniesienie poziomu wód
gruntowych na naszym terenie. To jeden
z elementów rządowego programu walki
z suszą – zaznacza A. Śnieg.
Władze gminy liczą, że dzięki rządowym pieniądzom uda się uratować
jezioro Głębokie przed dalszym wysychaniem. O spadku poziomu wody w
tym akwenie wiele razy informowaliśmy mieszka ńców na naszych stronach
internetowych oraz w lokalnych i regio-

nalnych mediach. Przypominamy, że w
ostatnich latach lustro wody w tym
jeziorze gwałtownie się obniżyło. Dalszy ubytek wody może się okazać
ogromnym ciosem w ruch turystyczny
w naszej gminie, gdyż nad jeziorem
znajduje się jedno z największych i
najbardziej popularnych kąpielisk na
lubusko-wielkopolskim pograniczu.
– To globalny problem, który dotyczy
także innych akwenów w naszym kraju.
Zwłaszcza w województwach lubuskim i
wielkopolskim. Dlatego dobrze się stało,
że doszło do porozumienia w tej sprawie
między samorządami i w dodatku że
zajęły się nią również rządowe instytucje
– zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Zastępczyni burmistrza przestawiła
uczestnikom spotkania pomysł radnego Edwarda Toczyńskiego, który postuluje zasilenie terenów przy jeziorze
wodą z Obry. – Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, podczas którego omówimy szczegóły tej koncepcji – dodaje.
Przed kilkoma tygodniami burmistrz
przedstawił pomysł radnego posłowi J.
Kurzępie, który podczas wizyty w międzyrzeckim ratuszu obiecał władzom
naszej gminy swoją pomoc i wsparcie
w rządowych instytucjach.

Radni miejscy zdecydowali o przekazaniu dla szpitala powiatowego pieniędzy na zakup przenośnego respiratora. Wcześniej przekazali placówce 75
tys. zł na zakup środków ochronnych. –
Gmina wspiera też ﬁnansowo szpital
psychiatryczny – zaznacza burmistrz
Remigiusz Lorenz.
Podczas ostatniej sesji radni miejscy
jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o
przekazaniu szpitalowi 35 tys. zł na
zakup przenośnego respiratora, używanego m.in. w karetkach pogotowia.
Pomysł zgłosił na jednej z komisji wiceprzewodniczący rady Andrzej Chmielewski, a projekt uchwały w tej sprawie
przygotował burmistrz Remigiusz Lorenz.
Gminna dotacja na respirator jest
kolejną „cegiełką” gminy na lokalnym
froncie walki z epidemią koronawirusa.
Wcześniej radni przekazali szpitalowi
75 tys. zł na środki ochronne dla personelu i pacjentów - maseczki, przyłbice,
fartuchy i płyny dezynfekujące. Miasto
użyczyło też Dom Seniora na noclegi
dla tych pracowników szpitala, którzy
mieszkają poza Międzyrzeczem i po
dyżurach nie mogą wracać do swych

domów ze względu na bezpieczeństwo
bliskich.
Burmistrz dodaje, że miasto pomaga też Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w MiędzyrzeczuObrzycach, choć placówka podlega
władzom samorządowym woj. lubuskiego. – Podobnie jak w przypadku szpitala powiatowego, pomoc prowadzona
jest na kilku płaszczyznach. Przekazaliśmy tej placówce środki na wyposażenie
pawilonów dla pacjentów, ewakuowanych do Obrzyc ze szpitala w Gorzowie.
Personelowi udostępniliśmy natomiast
nasze domki nad jeziorem Głębokie –
podkreśla R. Lorenz.

Międzyrzecz,
którego już nie ma
Bank Rzeszy

Loża masońska Luiza

Budynek starostwa, gimnazjum i
dawna siedziba loży masońskiej Luiza –
to tylko trzy z wielu obiektów publicznych, które zostały zniszczone na przełomie stycznia i lutego przez wycofujące się z miasta oddziały Wehrmachtu
oraz nacierających na zachód żołnierzy
Armii Czerwonej.
Wyburzone po wojnie budynki zachowały się tylko na archiwalnych
pocztówkach i w pamięci byłych
mieszkańców. Ich zdjęcia budzą
ogromny sentyment i tęsknotę za miastem, którego już nie ma. Z pejzażu
Międzyrzecza bezpowrotnie zniknęły
kamieniczki z wschodniej pierzei miasta. M.in. tzw. Dom Napoleona, czyli
kamienica kupca Jacoba Volmera, w
której jesienią 1806 r. nocował Cesarz
Francuzów. Zniszczono także staro-

stwo i sąsiadujący z nim bank powiatowy, które znajdowały się między pocztą
i obecną Willą Starosty, czyli wcześniejszą siedzibą starostwa). Wichry wojny
nie oszczędziły także Banku Rzeszy (stał
przy skrzyżowaniu obecnych ulic 30
Stycznia i Szkolną), byłą lożę masońską
Luiza przy obecnej ul. 30 Stycznia (teraz
w tym miejscu znajduje się market ABC)
oraz okazały gmach gimnazjum, wybudowany w 1838 r. przy skrzyżowaniu
obecnych ul. Konstytucji 3 Maja i Mieszka I.
Po wojnie zniszczono też kilka pomników. M.in. pomniki cesarza Wilhelma i Germanii oraz monument poświęcony mieszkańcom Międzyrzecza, którzy zginęli podczas I Wojny Światowej i
Walk Granicznych, jak Niemcy nazywali
Powstanie Wielkopolskie.
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Władze gminy nie zapomniały Rocznicowe pamiątki wróciły
o najmłodszych
do Międzyrzecza
mieszkańcach w dniu
ich święta

Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak przekazał burmistrzowi Międzyrzecza Remigiuszowi Lorenzowi
zestaw fotogramów, wykonanych
przed czterema laty w Międzyrzeczu
podczas wojewódzkich i diecezjalnych
obchodów 1.050 rocznicy Chrztu Polski.

Z okazji Dnia Dziecka kierownik
Wydziału Spraw Społecznych w międzyrzeckim magistracie Łukasz Ruta
odwiedził gminne przedszkola i szkoły
podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Nie przyjechał tam z pustymi
rękoma. Przywiózł dzieciom łakocie i
złożył im życzenia w imieniu burmistrza
Remigiusza Lorenza, który nie mógł
spotkać się z maluchami ze względu na
pilne obowiązki służbowe (przebywał
w tym czasie na spotkaniu w Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim).

- Dzieci są naszą i radością i przyszłością. Staramy się, aby miały jak najlepsze warunki do zabawy, nauki oraz
rozwijania swoich zainteresowań i
uzdolnień. Z myślą o nich i ich rodzicach przed dwoma laty otworzyliśmy
nowe przedszkole przy szkole podstawowej nr 3, jeszcze w tym roku wybudujemy nowy żłobek przy przedszkolu
„Bajkowa Kraina” – akcentuje R. Lorenz.

Sześć fotogramów upamiętnia
wojewódzkie obchody 1.050 rocznicy
Chrztu Polski, które odbyły się 18
czerwca 2016 r. w Międzyrzeczu. Były
jedną z najważniejszych uroczystości
sakralnych w naszym regionie, a jednocześnie lekcją historii i patriotyzmu.
Na zdjęciach uwieczniono uczestników uroczystości, które odbyły się na
rynku oraz w kościele-sanktuarium
Pierwszych Męczenników Polski – zespoły artystyczne, harcerzy, dzieci,
młodzież i dorosłych mieszkańców. Dla mieszkańców naszego miasta i

gminy bardzo ważne było to, że obchody odbyły się w Międzyrzeczu.
Święto Chrztu Polski obchodzimy
14 kwietnia. Zostało ustanowione w
ub.r. W dniu 22 lutego 2019 roku Sejm
uchwalił ustawę, na mocy której 14
kwietnia stał się nowym świętem narodowym. Ustawa weszła w życie 3
kwietnia 2019 r. po podpisaniu jej
przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowi mieszkańcy miasta i powiatu

Hanna Kozłowska, córka Emilii
i Krzysztofa, urodzona 2.06.2020 r.
o godz. 18.35, waży 3330g

Hanna Tomczak,
mieszkanka Pszczewa,
córka Eweliny i Tomasza,
urodzona 4.06.2020 r

Ivan Rozhkevych syn Ivany i Dmytro,
urodzony 4.06.2020 r.
Waga 3565 gram. zamieszkały
w Międzyrzeczu.

Marcel Spiralski,
mieszkaniec Pszczewa,
syn Sandry i Mateusza,
urodzony 4.06.2020 r
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W Kuźniku powstanie
plac zabaw i mini-siłownia

„Kopciuchy” przestaną
zatruwać powietrze

Mamy dobrą informację dla
dzieci z Kuźnika, a także dla
dorosłych mieszkańców tej
urokliwie położonej wsi. Nawet bardzo dobrą! Za kilka
tygodni na działce przy drodze
do wsi Skoki postanie plac
zabaw i mini-siłownia plenerowa. Kolejne w gminie miejsce
rekreacji wybudowane zostanie dzięki unijnej dotacji.
Plac zabaw z urządzeniami
rekreacyjno-sportowymi powstanie przy wiatach, które
wybudowano w ostatnich
latach na zachodnich rogatkach Kuźnika. W czwartek, 14
maja, przedstawiciele gminy –
m.in. burmistrz Remigiusz
Lorenz, kierownik Wydziału
Realizacji Inwestycji Sylwester
Suchowski i sołtys Kuźnika
Irena Klepczarek - przekazali
plac budowy właścicielowi
ﬁrmy ze Skwierzyny, który
wygrał konkurs ofert na realizację tej inwestycji.
- To nasza kolejna inwestycja na terenach wiejskich. Zapłacimy za nią niespełna 50

tysięcy złotych – wylicza R.
Lorenz.
Burmistrz podkreśla, że
realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji jest możliwa dzięki dotacji z unijnego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, którą gmina dostała
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego. –
Dostaliśmy prawie 37 tysięcy
złotych – dodaje.
Zadowolenia nie kryje sołtys Kuźnika. - Jesteśmy bardzo
zadowoleni. Czekaliśmy na to
od wielu lat. Cieszy nas również
to, że burmistrz docenił działania sołectwa. Między innymi to,
że zdobyliśmy pieniądze na
budowę wiat, a ostatnio sami
wylaliśmy posadzkę, a potem
wybudowaliśmy na niej budynek gospodarczy – komentuje
Irena Klepczarek.
Zgodnie z umową plac
zabaw ma być gotowy do lipca. Wykonawca zapewnia jednak, że zakończy inwestycję w
ciągu kilku najbliższych tygodni.

unijne dotacje na inwestycje
związane z ochroną środowiska. Ze względu na epidemię
koronawirusa, wszyscy mieli
maseczki na twarzach.

nych zostanie ponad sto pieców, które mogą być źródłem
ewentualnych pożarów. Właściciele i najemcy zyskają na
tym również ﬁnansowo, gdyż
ogrzewanie z sieci jest tańsze.
W dodatku spadną z nich
uciążliwe obowiązki wnoszenia węgla i drewna, czyszczenia pieców i wynoszenia popiołu – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.

Gmina Międzyrzecz otrzymała blisko milion złotych
(bez symbolicznego grosza). –
Dzięki tej dotacji będziemy
mogli przyłączyć do miejskiej
sieci ciepłowniczej dziesięć
budynków
wielorodzinnych
przy ulicach Dąbrowskiego,
Kilińskiego i Kazimierza Wielkiego. Po wykonaniu przyłączy
i instalacji w ponad stu mieszkaniach zlikwidowane zostaną
piece na drewno i węgiel oraz
poprawi się jakość powietrza w
naszym mieście. Zyska na tym
środowisko i mieszkańcy całego Międzyrzecza, ale przede
wszystkim właściciele i najemcy mieszkań znajdujących się w
tych budynkach – zapewnia R.
Lorenz.

Ponad sto mieszkań zostanie przyłączonych do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Burmistrz
Remigiusz Lorenz podpisał
umowę na unijną dotację na
likwidację pieców centralnego
ogrzewania w dziesięciu budynkach wielorodzinnych. –
Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, wystąpimy o następną
dotację, dzięki której będziemy
mogli kontynuować ten program w naszym mieście – zapowiada.

Podpisanie umowy odbyło
się 20 maja w gorzowskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oprócz burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza i skarbnika Kamili Anioł-Szymańskiej swój podpis
pod dokumentem złożył członek zarządu woj. lubuskiego
Marcin Jabłoński, któremu
asystowała posłanka Krystyna
Sibińska. – To inwestycja w
przyszłość. Zyskają na niej nasze

dzieci i wnuki – zaznaczał burmistrz.
Podobną umowę podpisał
na miejscu prezydent Gorzowa
Wlkp. Jacek Wójcicki, natomiast w ramach telekonferencji – poprzez połączenia internetowe ze swoich biur – w
wydarzeniu uczestniczyli też
burmistrz Żar, starosta powiatu żarskiego oraz prezesi
dwóch związków komunalnych gmin, które otrzymały

O korzyściach z inwestowania w ochronę środowiska
mówił także M. Jabłoński. –
Likwidacja kopciuchów w Międzyrzeczu oznacza poprawę
jakości powietrza nie tylko w
tym mieście, ale także w jego
okolicach – zaznaczał.
Burmistrz Międzyrzecza
wskazywał na inne korzyści
związane z realizację tej jakże ważnej inwestycji. – Nad
budynkami przestaną się unosić kłęby trującego dymu, ale
równie ważną sprawą jest to,
że znacznie wzrośnie bezpieczeństwo, gdyż zlikwidowa-

Projekt zakłada, że miejska
spółka ciepłownicza ZEC wybuduje sieć, natomiast część
kosztów przyłączenie do niej
poszczególnych
mieszkań
pokryją ich właściciele.
Realizacja projektu została
rozłożona na dwa lata. – Gminny program walki ze smogiem
zamierzamy realizować etapami. Jeśli będzie taka możliwość,
wystąpimy z wnioskiem o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
kolejnych budynków – zapowiada R. Lorenz.
Koszt inwestycji oszacowano na ponad dwa miliony złotych. Unijna dotacja ma pokryć
50 proc. kosztów przyłączenia
mieszkań do sieci ciepłowniczej. Pozostała część sﬁnansowana zostanie z budżetu gminy i przez właścicieli mieszkań.
Gmina dołoży ze swojego budżetu 30 proc., natomiast właściciele mieszkań zapłacą kolejne 20 proc. – To bardzo korzystne. Nakłady poniesione na
przyłączenie zwrócą się po pewnym czasie – przekonują
urzędnicy.
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Szkoła Podstawowa
w Bukowcu dostała ponad
67 tys. zł na meble
i urządzenia do stołówki
i kuchni

Perłowe Gody
opieki społecznej
jutro” – czytamy w liście gratulacyjnym, który burmistrz wręczył dyrektorce OPS podczas
dzisiejszego spotkania w ratuszu.

Mamy dobrą informację dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Bukowcu. Dzięki rządowej dotacji oraz ﬁnansowej pomocy
rodziców i mieszkańców wsi, do szkolnej kuchni i stołówki
traﬁą nowe urządzenia kuchenne i meble, które ułatwią pracę
kucharkom i podniosą estetykę pomieszczeń.
Nowe urządzenia i gastronomiczne oraz meble zostaną
zakupione dzięki dotacji z rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu”. W całym województwie podobne dotacje
otrzymało zaledwie 13 podstawówek.
– Dostaliśmy ponad 67,1 tysięcy złotych, które przeznaczymy
na doposażenie szkolnej kuchni i stołówki w przybory kuchenne
ułatwiające przygotowywanie posiłków oraz stoły i krzesełka –
zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
Koszt urządzeń oszacowano na 83 tys. 934 zł. Brakującą
część – ponad 16,7 tys. zł - sﬁnansują szkoła, Rada Rodziców
oraz Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”.
Podobną dotację otrzymała wcześniej Szkoła Podstawowa
nr 4 w Międzyrzeczu-Obrzycach. Na początku br. do szkolnej
kuchni i stołówki traﬁły urządzenia kuchenne – m.in. zmywarka gastronomiczna, naleśnikarka, patelnia gastronomiczna, a
także szafki i stoły ze stali nierdzewnej, przybory kuchenne
oraz stoły i krzesełka.

Prezydent RP
Andrzej Duda
z wizytą w Międzyrzeczu
Odsłonięcie okolicznościowej tablicy było głównym punktem wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Międzyrzeczu.
Piątkową wizytę w woj. lubuskim Prezydent Andrzej Duda
rozpoczął od Międzyrzecza, gdzie przywitali go m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, jego zastępczyni Agnieszka Śnieg
i przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych. Prezydentowi towarzyszyli m.in. europoseł Elżbieta Rafalska, poseł Elżbieta Płonka i wojewoda lubuski Władysławem Dajczak.
Prezydent podkreślał rolę samorządów w rozwoju polskich
miast i gmin oraz o korzyściach dla lokalnych społeczności,
płynących z ich współpracy z administracją rządową. Po oﬁcjalnych przemówieniach, razem z wojewodą W. Dajczakiem
odsłonił tablicę, zamontowaną na fasadzie ratusza i poświęconą 75. rocznicy utworzenia organów administracji publicznej
w naszym regionie.
W drugiej części swojej wizyty w naszym mieście Prezydent odwiedził też muzeum i park zamkowy. Potem odwiedził
też Gorzów Wlkp., a ostatnim przystankiem podczas jego wizyty w woj. lubuskim była Zielona Góra.
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Od 30 lat wiele rodzin z
naszej gminy korzysta ze
wsparcia Ośrodka Pomocy
Społecznej. Z okazji Perłowych
Godów placówki burmistrz
Remigiusz Lorenz złożył gratulacje i życzenia jej dyrektorce Marii Górnej.
„Z okazji 30-lecia działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
składam Pani i Pracownikom
Ośrodka najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za

równie oﬁarną, co trudną pracę
na rzecz mieszkańców naszej
gminy. Państwa wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz
drugiego człowieka budzą szacunek i podziw, ale nade wszystko wpływają na poprawę jakości
życia mieszkańców gminy Międzyrzecz. Każdego dnia troskliwie i oﬁarnie pochylacie się Państwo nadludzkimi dramatami,
niosąc ulgę potrzebującym
i dając im nadzieję na lepsze

Burmistrz wręczył też M.
Górnej kwiaty oraz złożył jej
gratulacje i życzenia. – Życzę
Wam, aby dotychczasowe osiągnięcia były dla Państwa inspiracją do dalszych działań, a
słowa wdzięczności za oﬁarowaną pomoc i wsparcie motywowały Was do pokonywania
trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego
człowieka – mówił.
OPS utworzony został w
czerwcu 1990 r. Obecnie z jego
świadczeń, zasiłków i rozmaitych form wsparcia korzysta
ponad 2 tys. rodzin z naszej
gminy. Jak podkreślał burmistrz, trudno przecenić znaczenie ośrodka dla mieszkańców, zwłaszcza tych najuboższych.

Gmina inwestuje w ekologię
i liczy na dotacje dla strażaków
Planowane i realizowane już w naszej gminie inwestycje ekologiczne oraz ewentualna pomoc dla jednostek
Ochotniczej
Straży Pożarnej to najważniejsze
tematy,
które burmistrz Remigiusz Lorenz poruszył
podczas spotkania z
prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze Mariuszem Herbutem.
Spotkanie odbyło się we
wtorek, 2 czerwca, w siedzibie
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Oprócz burmistrza Remigiusza Lorenza oraz prezesa
WFOŚiGW Mariusza Herbuta i
jego zastępcy Ireneusza Ma-

deja uczestniczyli w nim także
kierowniczka Wydziału Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie Katarzyna
Szadkowska oraz pracownik
Urzędu Miejskiego Daniel
Sobolewski.
Burmistrz podkreśla, że
spotkanie było bardzo mery-

toryczne i upłynęło w życzliwej atmosferze. - Omawialiśmy
najważniejsze problemy i planowane inwestycje, związane z
ochroną środowiska. Kolejnym
tematem
były
programy
WFOŚiGW, z których mogłyby
skorzystać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej
gminy – dodaje R. Lorenz.

