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Sri Lanka...  
i tam byłem 

Międzyrzecz i Świebodzin:  
„Małżeństwo” z rozsądku  

Skrzyżowanie autostrady i 
„ekspresówki” stara się wyko-
rzystać także burmistrz sąsied-
niego Świebodzina Tomasz 
Sielicki, dla którego – podob-
nie jak dla władz Międzyrzecza 
– najważniejszym celem jest 
rozwój gospodarczy miasta i 
gminy. Podobieństw między 
obiema gminami znacznie 
więcej. Łączą je między innymi 
walory turystyczne i związane 
z nimi wyzwania. Dla miesz-
kańców Świebodzina i wypo-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Sąsiadujące ze sobą gminy 
Międzyrzecz i Świebodzin łą-
czy położenie, trasa szybkiego 
ruchu S3 i jej skrzyżowanie z 
autostradą A2, walory tury-
styczne i podobne kierunki 
rozwoju. Ich burmistrzowie  – 
Tomasz Sielicki ze Świebodzi-
na i Remigiusz Lorenz z Mię-
dzyrzecza – chcą wspólnie 
wykorzystać te atuty, dlatego 
podpisali list intencyjny w 
sprawie partnerskiej współpra-
cy między gminami.  

Burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz podkreśla, 
że jednym z atutów gminy jest 
jej położenie. – Pobliskie  
skrzyżowaniu  dwóch najważ-
niejszych ciągów komunikacyj-
nych zachodniej Polski auto-
strady A2 i drogi ekspresowej 
S3 to brama na całą Europę. A 
także magnes dla przedsię-
biorców, którzy chcą eksporto-
wać swoje wyroby, lub impor-
tować materiały do ich pro-
dukcji – mówi. 
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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 

Wynik znany, wygrana 
minimalna walczącego o ree-
lekcję. Wielka wygrana Rafała, 
którego nie wspomagał rząd, 
premier poniżał, publiczna 
TVPis go niszczyła i zdobył 
głosy Uczciwie. Nieuczciwie 
zagrał rząd, a przede wszyst-
kim ambasady i konsulaty, 
które swoje ewidentne błędy 
zwalają na poczty krajów, 
gdzie są ich placówki. Gdzie 

zatem są zagubione karty gło-
sów Polonii? O kłamstwie pol-
skiego MSZ w Irlandii nawet nie 
wspominam, to odbije się 
czkawką. Zapewne będą prote-
sty i Sąd Najwyższy musi termi-
nowo je uwzględnić, bo inaczej 
muszą być ogłoszone ponowne 
wybory. Decyzja będzie jedna – 
Ilość protestów nie ma przełoże-
nia na ostateczny wynik wybo-
rów, co zapewne wielu odczyta 
jako Przekręt czyli Wałek. Do 
tego już Sasin był przygotowa-
ny nakazując w maju druk Mi-
liona kart dodatkowo. W Sądzie 
Najwyższym protesty rozpatrzy 
Izba Spraw Publicznych i Kon-
troli Nadzwyczajnej powołana 
przez prezydenta AD. Czy trze-
ba coś więcej tłumaczyć? 

Brak debaty w końcówce 
jest tym czym jest – tchórzli-
wym zachowaniem tego co 
czytał odpowiedzi z urządzenia 
na ponoć zadawane sponta-
nicznie pytania. Czyli je znał. 
Znał chyba i wynik wyborczy, 
bowiem przed ogłoszeniem 
bazując tylko na sondażach 
piał  zachwytu. No cóż, skoro 
głosowało na niego ileś tam 
procent ludzi z podstawowym 
wykształceniem, przysłowiowe 
mohery i cała Wschodnia Ścia-
na i Małopolska to jest - jak 

jest. PKW nadzwyczaj  spraw-
nie zadziałało, aż wierzyć się 
nie chce. 

Pislicja w Krakowie zaaresz-
towała lalkę z długopisem 
uważając, że obraża… czyli 
wiedzą o co chodzi. W tym 
miejscu dygresja zasłyszana – 
ktoś w dawnej monarchii au-
stro-węgierskiej gdzieś napisał 
Cesarz idiota. Nie pomogły 
tłumaczenia, że chodziło o 
cesarza Rosji, policja stwierdzi-
ła, że dobrze wie, który cesarz 
jest idiotą. Zapewne, bo w za-
powiedzi wybranego nikt roz-
sądny nie wierzy, PAD zostanie 
nadal Notariuszem, a na urzę-
dzie dalej się roztyje, więc i 
Racuchem dla wielu pozosta-
nie. W tym miejscu przypo-
mnę, że w uchwaloną tarczę 
wspomagającą ogólnie przed-
siębiorstwa przed skutkami 
pandemii wpisano zapis o 
ochronie Prezydenta RP przed 
obrazą. Tylko jakoś nie dopre-
cyzowano zakres krytyki. Sejm 
z większością tych lepszych 
będzie tak jeszcze kombinował 
3 lata, no chyba że wcześniej 
coś zwyczajnie pierd…. O wie-
lu nieprawidłowości związa-
nych z wyborami już oficjalnie 
wiadomo. Pojawią się kolejne. 
Na bank! Amerykańska afera 

Anomalia wyborcze 
Watergate to przysłowiowy 
pikuś przy tych co zrobiła, 
robi i zrobi Dobra Zmiana.  

W niedzielę wyborczą 
popołudniem pojechałem do 
pobliskiego Rokitna. Nie z 
pobudek religijnych, choć 
stosowną świecę wotywną 
zapaliłem gdzie należy. Na 
Kalwarii Rokitiańskiej stawik 
przy Stacji Krzyżowej straża-
ków wysechł i smętnie to 
wygląda. Na ścianie Stacji 
Krzyżowej leśników, oddanej 
niegdyś z wielką pompą, ta-
blica stała się nieczytelna. 
Bubel, aż wstyd. Wstydem dla 
księdza kustosza sanktuarium 
jest nawierzchnia alejki 
wzdłuż licznych wot ofiaro-
wanych przez AA, zwana po-
pularnie aleją alkoholików. 
Buty czy nogi można połamać 
chodząc po nierównych kwa-
dratowych kafelkach. Odpo-
wiedzialność sądowa i nie ma 
zmiłuj się Boże. Park przy ba-
zylice niby lubuska perełka, a 

jednak nie do końca. Złośliwi 
mówią, że państwo mamy z 
tektury, okazuje się, że KK w 
Polsce też, a mam nie tylko na 
uwadze otoczkę niektórych 
świątyń.  

Byłem u wnuczki na ko-
munii św. Tradycja. W koście-
le proboszcz pokazał olbrzy-
miego pluszaka – wilka, który 
będzie przez 7 dni u dzieci 
komunijnych w domach, aby 
patrząc na niego wewnętrz-
nie z wilka stały się owieczka-
mi, co mają w formie pisem-
nej przekazać proboszczowi, 
a pluszaka kolejnemu dziec-
ku. Słowem nie wspomniał o 
dezynfekcji tego siedliska 
zarazków…  Powiało zgrozą, 
żeby nie rzec głupią nieodpo-
wiedzialnością. 

SPRZEDAM MIESZKANIE  
ok 50 m2, bezczynszowe,  
na parterze w Grochowie. 

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek gospodar-
czy lub ZAMIENIĘ  

na kawalerkę  
w Międzyrzeczu.  
Tel. 517 746 073  
lub 507 017 962 

SPRZEDAM PAWILON  
handlowo-usługowy + dział-

ka handlowo-usługowa  
- 2,5 ara, uzbrojona.  

Cena 50.000 zł (Międzyrzecz). 
Tel. 511411087 
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Muzycznie w DDS+ 

Nasz instruktor muzycznym Woj-
ciech Witkowski jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w Poznaniu,  or-
ganista, dyrygent i pedagog muzyczny. 
Ma doświadczenie muzyczne w pracy z 
dorosłymi - prowadzi z powodzeniem 
Międzyrzecki Chór Kameralny oraz z 
dziećmi- pracuje jako pedagog i muzyk 
w Państwowej Szkole Muzycznej I stop-
nia w Międzyrzeczu.  

 
Zajęcia w DDS z seniorami odbywa-

ją się dwa razy w tygodniu i cieszą się 
ogromnym powodzeniem wśród 
uczestników. Główny cel zajęć to relak-
sacja poprzez bezpośredni, żywy kon-
takt z muzyką. Jest to jednak aktyw-
ność wymagająca zaangażowania ze 

strony seniorów, którzy do akompania-
mentu instrumentalnego uczą się czy-
sto i poprawnie śpiewać określony re-
pertuar piosenek. Poprawnie oznacza 
stymulację aparatu głosowego, zwłasz-
cza strun głosowych i utrzymywanie 
ich w dobrej formie oraz włączanie do 
śpiewu przepony umożliwiając tym 
samym komfortowe i długotrwałe 
utrzymywanie aparatu głosowego w 
doskonałej formie. To współdziałanie 
odpowiednich mięśni sprawia przyjem-
ność samego wydawania głosu, ale 
ważne znaczenie ma dobór odpowied-
niego repertuaru i akompaniament 
instrumentalny dostosowany do możli-
wości i upodobań odbiorców. Dlatego 
w wyborze piosenek istotną rolę odgry-

wają sami Seniorzy, którzy chętnie 
dzielą się swoimi upodobaniami mu-
zycznymi i proszą o aranżację konkret-
nych piosenek.  

 
Pan Wojciech dopasowuje tonacje i 

akompaniament oraz krok po kroku 
uczy melodii i tekstu. Najchętniej wy-
bierane utwory to te, które kojarzą się 
Seniorom z miłymi wspomnieniami, 
ważnymi momentami ich życia oraz 
takie, które często towarzyszą im przez 
całe życie. Repertuar jest bogaty: 
„Tango milonga”, „Serduszko puka w 
rytmie cza-cza”, „Ach jak przyjemnie”, 
„Już taki jestem zimny drań”, 
„Parasolki”. To tylko kilka przykładów, a 
zamówienia na nowe utwory pojawiają 
się na każdej próbie.  

 
Dodatkowym elementem terapeu-

tycznym jest wspólne śpiewanie, które 
bardzo dobrze wpływa na nastrój , do-
daje odwagi, wzmacnia poczucie wła-
snej wartości i tworzy pewną więź, po-
czucie przynależności tak przecież waż-
ne dla Seniorów, którzy często mają 
daleko swoich bliskich albo są po pro-
stu samotni. Pan Wojciech nie poprze-
staje jednak na samej przyjemności, bo 
wie, że uczymy się przez całe życie…, 

dlatego podnosi poprzeczkę, prowoku-
jąc do wykonań solowych, a także 
akompaniamentu wykonywanych 
przez samych seniorów na prostych 
instrumentach perkusyjnych, czy har-
monijce ustnej. Najlepszym jednak 
sprawdzianem i motywacją do aktyw-
ności są koncerty. Jeden z nich odbył 
się podczas kolędowych zmagań w 
kościele św. Wojciecha w Międzyrze-
czu. Seniorzy byli bardzo podekscyto-
wani tym wydarzeniem. Wyszło wspa-
niale, o czym świadczyły reakcje pu-
bliczności. Bardzo ważne w prowadze-
niu zajęć muzykoterapeutycznych  są 
relacje z całym personelem DDS. Szcze-
gólne podziękowania należą się Natalii 
Wiśniowskiej, kierowniczce placówki, 
która nie tylko wspiera działalność mu-
zyczną ale sama chętnie angażuje się 
we wszelkie inicjatywy muzyczne, które 
były i są planowane. A w planach na 
pewno występy, które najlepiej poka-
zują jak można cieszyć się życiem bę-
dąc Seniorem. Miejmy nadzieję, że 
wkrótce doczekamy się tego, że grupa 
muzyczna Senior+ będzie mogła szer-
szej publiczności zaprezentować swoje 
umiejętności. 

 
MARLENA BŁAWUCIAK 

Reklama 

511 225 133 

Szukaj nas w sieci 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  
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czywających tam turystów 
pobliskie jeziora Wilkowskie i 
Paklicko Wielkie mają iden-
tyczne znaczenie, jak jez. Głę-
bokie dla międzyrzeczan i ich 
gości.    

– Razem możemy zdziałać 
więcej.  Dlatego postanowiliśmy 
nawiązać partnerską współpra-
cę. Pierwszym krokiem jest wła-
śnie podpisanie listu intencyjne-
go w tej sprawie – dodaje R. 
Lorenz.  

List został podpisany w 
międzyrzeckim ratuszu. – Jego 
najważniejsze punkty to plano-
wanie strategiczne i przestrzen-
ne oraz rozwój gospodarczy 
i wspólne działania na rzecz 
pozyskiwania inwestorów – 
akcentuje  R. Lorenz. – Pozo-
stałe dotyczą rewitalizacji ob-
szarów zdegradowanych, och-
rony dziedzictwa kulturowego, 
ochrony środowiska, oświaty, 
kultury, sportu i turystyki, a tak-
że podnoszenia kompetencji i 
umiejętności mieszkańców oraz 
poprawy infrastruktury.  

 

Burmistrz Międzyrzecza 
zapowiada, że już niebawem 
oba samorządy przystąpią do 
konkretnych działań, których 
celem jest poprawa jakości 
życia mieszkańców.  

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Kolejne komputery dla uczniów  
podstawówek  

Niebawem 40 uczniów 
szkół podstawowych otrzyma 
laptopy ze specjalistycznym 
oprogramowaniem, które 
umożliwią im zdalną naukę. 
Komputerów będzie jednak 
więcej, gdyż gmina ogłosiła 
kolejny przetarg na ich zakup. 
Wcześniej do szkół i następnie 

do rąk uczniów trafiło 37 lap-
topów. Gmina kupiła je za do-
tację z Ministerstwa Cyfryzacji. 

O dwóch dotacjach na za-
kup laptopów dla uczniów 
informowaliśmy już na na-
szych stronach internetowych 
i w lokalnych mediach. Przypo-
mina, że wpierw gmina otrzy-

mała z Ministerstwa Cyfryzacji 
80 tys. zł, za które kupiła 37 
komputerów z oprogramowa-
niem, a przed kilkoma tygo-
dniami dostaliśmy kolejną 
dotację na ten cel.  

– Druga dotacja wyniosła aż 
95 tysięcy złotych. To maksy-
malna kwota, jaką mogła do-

stać gmina wielkości Między-
rzecza. Planowaliśmy, że kupi-
my za nią 40 laptopów. Po prze-
targu zostało nam ponad 12 
tysięcy złotych, dlatego nieba-
wem ogłosimy kolejny, dzięki 
czemu do rąk uczniów trafi o 
kilka komputerów więcej – 
wylicza Katarzyna Szadkow-
ska, która kieruje Wydziałem 
Rozwoju Gospodarczego w 
międzyrzeckim ratuszu. 

Drugi przetarg wygrała 
firma Kombit z Poznania. Za 40 
laptopów z oprogramowa-
niem gmina zapłaci jej 82.705 
zł. Umowę podpisano 6 lipca i 
pod koniec miesiąca kompute-
ry trafią do ratusza, a następnie 
do szkół i do rąk uczniów.  

Laptopy mają ułatwić dzie-
ciom tzw. zdalną naukę. Obie 
dotacje gmina dostała w ra-
mach rządowego programu 
Zdalna Szkoła. - Jeśli minister-
stwo ogłosi kolejny nabór, na-
tychmiast wystąpimy z wnio-
skiem o następną dotację – 
zapowiada burmistrz Remi-
giusz Lorenz. 
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Maseczki  
dla medyków  

z międzyrzeckiego szpitala 

Wspólna akcja Minister-
stwa Sprawiedliwości oraz 
Służby Więziennej pod na-
zwą „Resort Sprawiedliwości 
Pomaga” pozwoliła udzielić 
wsparcia w postaci mase-
czek ochronnych dla medy-
ków z międzyrzeckiego szpi-
tala. 

 
3 lipca br. Szpital Między-

rzecki otrzymał wsparcie w 
postaci maseczek ochronnych 
od Aresztu Śledczego w Mię-
dzyrzeczu. Maseczki zostały 
uszyte w ramach wspólnej 
akcji Ministerstwa Sprawiedli-
wości oraz Służby Więziennej 
pod nazwą „Resort Sprawiedli-
wości Pomaga”. Dyrektor mię-
dzyrzeckiego aresztu mjr Piotr 
Goławski przekazał partię 
maseczek ochronnych, którą z 
powierzonego przez szpital 
materiału uszyli skazani 
uczestniczący w programie 
resocjalizacyjnym „Ja wolonta-
riusz”. Dla samych skazanych 
to lekcja niesienia szeroko 
rozumianej pomocy, a także 
jak sami twierdzą „namiastka 
odkupienia winy za swoje nie 
do końca poprawne zachowa-
nie, które spowodowało, że 

znaleźli się za więziennym 
murem”. 

 
Prezes zarządu szpitala 

Waldemar Taborski nie krył 
zadowolenia, osobiście ode-
brał maseczki, które dostarczy-
li mu międzyrzeccy funkcjona-
riusze Służby Więziennej. W 
podziękowaniach złożonych 
na ręce dyrektora aresztu nie 
zabrakło słów uznania dla cięż-
kiej pracy funkcjonariuszy na 
rzecz społeczeństwa. 

 
Ogólnopolska akcja „Resort 

Sprawiedliwości Pomaga” ma 
na celu niesienie pomocy 
przede wszystkim tam, gdzie 
jest ona najbardziej potrzebna. 
Wcześniej udzieliliśmy pomo-
cy dwóm domom dziecka oraz 
pensjonariuszom międzyrzec-
kiego domu pomocy społecz-
nej. Dziś wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom udało nam się 
pomóc kolejnej instytucji, któ-
ra była najzwyczajniej w po-
trzebie. 

 
Rzecznik prasowy Dyrekto-

ra Aresztu Śledczego w Mię-
dzyrzeczu – por. Jacek Ćwiert-
nia  

Konkretna wizyta 

Po kampanii wyborczej 
warto wspomnieć o wizycie, 
22 czerwca, kandydata na Pre-
zydenta RP. Władysława Kosi-
niaka-Kamysza. Jadąc z Go-
rzowa do Zielonej Góry zawitał 
do Międzyrzecza, gdzie miał 
spotkanie wyborcze na terenie 
szpitala.  

Jego słowa były wyważone 
i dotyczyły projektu uchwał 
złożonych przez PSL w Sejmie 
RP, a dotyczących obniżenia 
podatku VAT z 23% do 15% 

oraz stawki obniżonej z 8 do 
5%,co wg niego jest istotnym 
warunkiem aby wyjść z kryzy-
su gospodarczego spowodo-
wanego pandemią koronawi-
rusa. – Życie i zdrowie rodaków 
jest dla mnie najważniejsze – 
mówił do zgromadzonych. 
Wskazał potencjalne źródła 
dofinansowania służby zdro-
wia jak również wskazał miej-
sca, gdzie są marnowane wiel-
kie pieniądze przez rządzą-
cych. Podziękował również 

serdecznie całemu personelo-
wi medycznemu za ciężką, 
pełną poświęcenia pracę w 
okresie pandemii. 

Prezes Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w rozmowie ze 
mną m.in. bardzo sympatycz-
nie wspominał międzyrzeckie 
spotkanie z aktywistkami KGW 
z powiatu, które miało miejsce 
w sali narad starostwa, a które 
zorganizowała Z. Plewa. 

Przekazał darowiznę w po-
staci 500 litrów płynu dezynfe-

kującego od warszaw-
skiego przedsiębiorcy 
Wojciecha Krzemińskie-
go. Dar z wdzięcznością 
przyjął prezes Zarządu 
Szpitala – Waldemar 
Taborski i wicestarosta 
Zofia Plewa z ramienia 
Powiatu Międzyrzeckie-
go, który jest właścicie-
lem placówki. Stąd tytuł 
– Konkretna wizyta. Byli 
w mieście i inni kandyda-
ci, ale niczego na rzecz 
lokalnej społeczności za 

wyjątkiem słow-
nych obietnic – nie 
przekazali. 
Może zmęczenie 
wynikłe z licznych 
spotkań było powo-
dem „wpadki” za-
maskowanej ma-
seczką pani ze szta-
bu wyborczego 
głównego bohatera 
spotkania. Nazwa-
nie pani wicestaro-
sty – starościną było 
co najmniej… Sta-
rościna jest na we-
selu, to tak woli 
przypomnienia.    

 

 LM 
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ZAKOŃCZENIE ROKU  
W MUZYCZNEJ 2020 

Rok szkolny 2019/2020 na pewno 
przejdzie do historii, o której uczyć się 
będą nowe pokolenia. Ciężki czas pan-
demii wymusił nową sytuację. Piękny 
budynek szkoły muzycznej po termo-
modernizacji przez kilka miesięcy stał 
pusty. Nie bardzo był czas, aby nacie-

szyć  dobrymi warunkami. Od marca 
br. nastał dziwny nieprzewidywalny 
czas pandemii.  

Ten trudny drugi okres roku szkol-
nego, zapamiętamy jako brak kontaktu 
z uczniami i rodzicami, kadrą pedago-
giczną, uczeniem on line. Wciąż nowe 

nieprzewidywalne przeszkody i wy-
zwania dały się chyba wszystkim moc-
no we znaki. Uczniom zapewne szcze-
gólnie.  

Niekonwencjonalny rok szkolny i 
niespotykane zakończenie szkolnego 
roku. Świadectwa, dyplomy czy nagro-

dy rozdane były w kameralnym gronie. 
Aby była pamiątka, udokumentowanie 
historycznego faktu, ustawiano się tylko  
do wspólnego zdjęcia. Każdy nauczyciel 
miał swój krótki czas zobaczenia się z 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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Nowi mieszkańcy miasta i powiatu 

Katia Konieczna córka  
Eweliny i Kacpra, urodzona 
21.06.2020 r. Waga 3760 g. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu.  

Wiktoria Dubaniewicz 
córka Katarzyny i Łukasza, 

urodzona 22.06.2020 r. 
Waga 4100 g. Długość  

63 cm. Zamieszkała  
w Międzyrzeczu.  

Maria Krystyna  
Bartkowiak córka Pauliny  

i Dariusza, ur. 24.06.2020r. 
Waga 3105g. Długość 54 cm.  

Zamieszkała w Bledzewie. 

Maria Irena Pihan  
córka Mileny i Damiana,  

ur. 24.06.2020 r. Waga 3650 g. 
Długość 58 cm.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu.  

Antoni Stanisław Jasiński,  
syn Kingi i Rafała, urodzony 
22.06.2020 r. Waga 4150 g. 

Długość 58 cm.  
Zamieszkały w Trzcielu.  

Oddział Dziecięcy 

W międzyrzeckim szpitalu 
ordynatorem tego oddziału od 
trzech lat jest lek. Paweł Szo-
stak (pediatra). Zatrudnionych 
jest 6 lekarzy, w tym pediatrzy 
– Kazimierz Antonowicz i 
Jarosław Marcela, neonato-
log Barbara Marszalska zaj-
mująca się leczeniem nowo-
rodków i 2 rezydentki – Mał-
gorzata Chomiak i Dorota 
Pietrzak (robią specjalizację w 
zakresie chorób dziecięcych). 
Pielęgniarką oddziałową jest 
Aneta Kurecka-Wojcie-
chowska. Pracuje tutaj w róż-
nych systemach zatrudnienia 
12 pielęgniarek i salowe. 

 
Oddział jest przygotowany 

do przyjęcia 20 pacjentów od 
chwili urodzenia do 18 roku 

życia. Działa na drugim pozio-
mie referencyjności, co jest 
zbliżone do poziomu szpitala 
wojewódzkiego (zakres możli-
wości diagnostycznych i lecz-
niczych). 

 
– Oprócz sal ogólnych i izo-

latek niemowlęcych na oddziale 
znajduje się izolatka ze śluzą – 
mówi Paweł Szostak ordyna-
tor. – z odrębnym węzłem sani-
tarnym i wentylacją. Sala po-
zwala leczyć dzieci z podejrze-
niem chorób zakaźnych, a tych 
u dzieci nie brakuje. Na oddziale 
zapewniamy łóżka dla rodzica, 
co w przypadku maluszków jest 
zrozumiałe. Najczęściej trafiają 
do nas dzieci z chorobami dróg 
oddechowych, moczowych i 
przewodu pokarmowego. Dru-

gą grupę stanowią dzieci wy-
magające planowej diagnosty-
ki. Tu jest cała gama dolegliwo-
ści na przykład zaburzenia ryt-
mu serca, podejrzenia padaczki 
omdlenia czy astmy oskrzelo-
wej. 

 
Leczenie zaczyna się od 

diagnozy a tę wspomaga tech-
nika. Jak jest tutaj? –  Mamy 
tutaj całodobowy dostęp do 
wszystkich pracowni jakimi 
szpital dysponuje łącznie z labo-
ratorium. Na oddziale posiada-
my m.in. aparat USG, Holter 
EKG i Holter ciśnieniowy czy 
lokalizator naczyń. Są to dary 
od WOŚP Jurka Owsiaka. 

Na salach znajdują się łóżka 
dla mniejszych i większych 
dzieci, jest również sporo 

sprzętu diagnostycznego. – 
Trudno sobie wyobrazić naszą 
pracę bez tego. Stała diagnosty-
ka wspomagana najnowszą 
techniką. Nebulizatory, kardio-
monitory, pulsoksymetry, pom-
py strzykawkowe, to z reguły 
sprzęt pozyskany od WOŚP. 
Ponadto czasami wykorzystuje-
my podtlenek azotu zwany po-
tocznie gazem rozweselającym. 
Niemowlaki i małe dzieci to 
szczególny rodzaj pacjentów. 
Nie ma przekazu od chorego, 
więc opieramy się na informa-
cjach od opiekunów, diagnosty-
ce i naszym doświadczeniu. 

 
Rozpiętość wieku zapewne 

nieco komplikuje wzajemne 
relacje na sali… – Zdarza się, że 
kilkunastoletni chłopak czy 
dziewczyna leży na sali z malu-
chem, który nie ma opiekuna. 
Powstaje wówczas nić sympatii 
w postaci opieki. Jest to chwa-
lebne, szczególnie u dziewczy-
nek, ale wynika to z innych przy-
czyn, co jest w nauce zdefinio-
wane jako instynkt. 

 
Pielęgniarka oddziałowa 

jest związana ze szpitalem od 
1991 r. Oddziałową jest od 
2004 r. – Jestem absolwentką 
tutejszego Liceum Medycznego 
– mówi Aneta Kurecka-  
-Wojciechowska. – Tyle lat 
jestem związana z leczeniem 
dzieci, że nie tylko do tego moż-
na przywyknąć, jak w każdej 
zresztą pracy, co pokochać to, 
co się robi. Przez lata zmieniały 
się wymagania i przede wszyst-
kim sprzęt, który nas wspomaga 
oraz zdecydowana dominacja 

tzw. jednorazówek, co poprawia 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Naszą pracę kontroluje tutejszy 
Sanepid i inspektorzy z Wydziału 
Zdrowia LUW. Oczywiście NFZ i 
Konsultant, tak do spraw pielę-
gniarstwa jak i pediatrii. Doku-
mentacja medyczna, odpowied-
nie procedury są równoległe do 
procesu leczenia. Problemem 
jest średni personel medyczny. 
Luka pokoleniowa daje się od-
czuć w jego braku. Według mnie 
pielęgniarka powinna być na 
stałe związana z oddziałem. 
Jednak ich brak na rynku pracy 
wymusza zatrudnianie doraźne. 
Średnia wieku jest delikatnie 
mówiąc nieco wysoka, ale i fa-
chowa. Rodzice opiekujący się 
dziećmi mają dostęp do dobrze 
wyposażonej kuchni. 

 
Błędna diagnoza dotycząca 

badania na obecność korono-
wirusa wprowadziła sporo 
zamieszania na tym oddziale, 
łącznie z przeniesieniem ma-
łych pacjentów do innych 
szpitali oraz kwarantanną i 
badaniem personelu. Poszła 
fama w miasto, co wywołało 
niezdrową sensację. Powtórne 
dwa badania w innych ośrod-
kach dały wynik ujemny u or-
dynatora, co zresztą zostało 
ogłoszone przez LUW w Go-
rzowie. Dziś na oddział przyj-
mowani są kolejni nieletni 
pacjenci. Oddział spełnia zapo-
trzebowanie na usługi me-
dyczne, ale wymaga drobnych 
remontów. 

 
Rozmawiał  

LECH MALINOWSKI 
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SRI LANKA…  
i tam byłem 

Środa, 23 października 2019. 
Colombo, Nuwara Elia 
 
Przyzwyczailiśmy się już do 

snu o różnych długościach. 
Dzisiaj były tylko cztery godzi-
ny w łóżku, przepyszne śniada-
nie i w końcu dobra kawa. Ra-
dośni wyruszamy dalej. Przed 
nami kolejne siedem godzin w 
przepięknych okolicznościach 

przyrody. Piękna jest Sri Lanka. 
Wspaniałe krajobrazy. Soczy-
sta kawa i cudowni ludzie. 
Siedem godzin drogą jak ze 
Szklarskiej Poręby do Harra-
chova. Kawałka prostego od-
cinka nie ma. Lewo, prawo, 
lewo, prawo i jeszcze raz w 
prawo i w lewo. W porywach 
na całej szerokości jezdni 
mieszczą się tylko dwa auta. 

Przez mosty trzeba przepusz-
czać jadących z naprzeciwka. 
Niekończące się serpentyny 
przez środek lasu deszczowe-
go w porze deszczowej. Jak 
dobrze, że tu wróciłem. Jest 
przeuroczo i zniewalająco.  

 
Ponad osiemset metrów 

n.p.m. Przed nami urokliwe, 
przycięte niby od linijki planta-

cje herbaty. Żywopłoty co-
dziennie obrywane z najlep-
szych kilku listków. Po wielu 
godzinach dotarliśmy na miej-
sce. Drobne zakupy w lokal-
nym sklepiku i pakujemy się 
do hotelu. Coraz mniej wyma-
gamy od hoteli i coraz mniej 
dostajemy. Na początek dają 
nam trzyosobowy pokój z jed-
ną łazienką. Owszem, przywy-
kliśmy do siebie, zaryzykował-
bym stwierdzenie, że się na-
wet bardzo polubiliśmy i zżyli-
śmy ale tym razem nie wcho-
dzimy w to. Na szczęście budy-
nek stoi calutki pusty. Dostaje-
my eleganckie jedyneczki. Ja 
na ostatnim piętrze Tomek 
pośrodku i Ronnie na parterze. 
Ja mam w cenie kompletnie 
niewygłuszony dach, więc 
słychać ptaki, jakby wojsko 
nade mną przechodziło. To-
mek ma pełno komarów, po-
mimo zapewnień, że tu koma-
rów nie ma. Ronnie zaś z ob-
sługą pozbywają się wielopo-
koleniowej rodziny myszowa-
tych. Żeby zasnąć nastawiam 
muzyczkę raczej głośno, bo na 
dachu mam krajowy zjazd 
endemicznego gatunku gołę-
bi, tzw. Ostrogus nogus stukus 
pukus. 

 
Na zewnątrz robi się bardzo 

zimno, raptem kilka stopni 
powyżej zera. Do miasta, w 
którym przyjdzie spędzić nam 
kilka najbliższych dni, z całego 
półwyspu indyjskiego przyjeż-
dżają kuracjusze oraz chętni, 
aby odpocząć od ukropu, cie-
pła i słońca. Takie nasze Zako-
pane w środku dżungli. To był 
dobry dzień, bo Bóg jest do-
bry! 

 
Czwartek, 24 października, 

Nuwara Elia 
 
Pobudka o piątej rano. 

Zimno jak w lodówce. Ogrze-
wania brak, bo w budynku 
nie ma ogrzewania. Z założe-
nia nie instalują kaloryferów. 
Oprócz przenikliwego zimna 
budzą mnie moi skrzydlaci 
przyjaciele. Gołąb tylko raz 
dobrze mi się kojarzy, kiedy 
jest opisany w Biblii. Niech 
tak zostanie. Wiecie, że kon-
ferencja na dachu poszerzyła 
się o inne ptaki i zwierzaki? 
Sejm i senat. Pukają, stukają, 
dziobią, chroboczą, taraba-
nią, turkoczą i gruchają. Po-
budka o piątej rano wymu-
szona. Skoro już jestem na 
nogach, pójdę na taras poro-
bić zdjęcia. W tle, pomiędzy 
górami widać piękne jezioro. 
W powietrzu słychać tłumio-
ne dźwięki z buddyjskich 
świątynek budzące wiernych. 
Zlewa się to w jedną przyjem-
ną, orientalną melodię. Pięk-
nie. 

Spotkanie z pastorem po-
chodzenia tamilskiego, zapla-
nowane na dziewiątą rano i 
punktualnie jak w zegarku 
pojawia się nasz gospodarz. Po 
krótkim przywitaniu przedsta-
wiony zostaje nam plan na 
dzisiejszy wieczór. Rozpisany 
co do minuty. Podoba nam się 
profesjonalizm pastora. Prze-
słaniem dzisiejszego dnia bę-
dzie modlitwa o jedność ko-
ścioła w Sri Lance. Bardzo po-
różnione są tutejsze odłamy 
kościoła chrześcijańskiego. 
Nasz gospodarz ma wyraźny 
nakaz modlitwy o spójność i 
porozumienie pomiędzy wier-
nymi różnych denominacji. 
Hala miejska w Nuwara Elia 
będzie miejscem dzisiejszego 
spotkania. Ze szczytu Sri Lanki 
będziemy wołać do Pana o 
wylanie łaski na ten kraj, o 
przebudzenie, o zjednoczenie 
chrześcijan. 

 
Na scenie profesjonalna, 

wieloosobowa grupa uwielbie-
nia. Wierni gromadzą się wraz 
z towarzyszącymi im pastora-
mi. Zaczyna się wspólna mo-
dlitwa o Sri Lankę. W jedności 
bowiem będzie możliwa siła 
zmian. Okazuje się, że jest to 
pierwsze spotkanie od dawien 
dawna, jednoczące różne de-
nominacje. Płynące z głębi 
serca wołanie liderów o jed-
ność otworzyło wiele serc 
przywódców do pokuty i poro-
zumienia. Po spotkaniu pasto-
rzy sami przyznali, że długo 
modlili się o takie przebudze-
niowe spotkanie. Nie planowa-
liśmy spotkania przywódców 
kościołów, a jedynie przebu-
dzeniową konferencję. Bóg 
szczodrze obdziela łaską 
uczestników. 

 
Sri Lanka jest kolejnym 

krajem i kolejnym miejscem, 
gdzie przywódcy spotykają się 
pragnąc jedności w kościele. 
Najciekawszym jest to, że nie 
miała być to misja jednocząca 
denominacje i rozpalająca 
serca pastorów. Kto wie, jaki 
jest Boży plan dla tej części 
świata? Nieznane są drogi Bo-
że. Wierzę jednak w to, że dzię-
ki Jego łasce staliśmy się czę-
ścią Jego drogi.  

 
Tak jak Dziejów Apostol-

skich nie kończy słowo 
„Amen”, tak i my teraz wraca-
my do domów, aby przekazy-
wać innym, co Jezus robi dla 
swojego Kościoła. 

Więcej opowieści w moje 
książce „Zawsze w drodze”. Do 
kupienia m.in. w Międzyrzeczu 
przy ul. Przemysłowa 1 (PBT). 
Zapraszam na mój profil na 
Facebook’u.  

 
SEBASTIAN HERZOG 
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Absolutorium i wotum zaufania  
dla burmistrza Remigiusza Lorenza 

Podczas ostatniej sesji 
radni jednogłośnie zagłoso-
wali za wotum zaufania dla 
burmistrza Remigiusza Lo-

renza, a potem równie jedno-
myślnie udzielili mu absoluto-
rium za ubiegły rok. Samorzą-
dowiec podziękował i radnym 

i urzędnikom. Zaznaczał, że 
już niebawem rozpocznie się 
jedna z najważniejszych inwe-
stycji w historii gminy – mo-

dernizacja oczyszczalni ście-
ków. 

W posiedzeniu miejskiego 
parlamentu wzięli udział wszy-
scy radni. Wszyscy poparli też 
projekty uchwał dotyczących 
pracy burmistrza. Wpierw 
udzielili mu wotum zaufania, a 
potem absolutorium za wyko-
nanie ubiegłorocznego budże-
tu. Po zakończeniu głosowań R. 
Lorenz podziękował i radnym i 
urzędnikom. M.in. swoim za-
stępcom Agnieszce Śnieg i 
Tomaszowi Makiewiczowi, 
skarbniczce Kamili Anioł-
Szymańskiej, a także sekreta-
rzowi urzędu Annie Sawce. 
Podkreślał ich zaangażowanie 
w pracę nad raportem o stanie 
gminy, który został wcześniej 
zaprezentowany radnym. 

– Dzięki ich profesjonalizmo-
wi, przy współpracy kierowni-
ków wydziałów i szeregowych 
pracowników urzędu powstał 
dokument, który ma ogromne 
znaczenie dla przyszłości naszej 

gminy. Nie tylko celnie diagno-
zuje jej atuty i możliwości, ale 
wyznacza kierunki rozwoju na 
przyszłość – zaznaczał samo-
rządowiec.  

Burmistrz podkreślał, że 
niebawem rozpocznie się jed-
na z największych i najważniej-
szych inwestycji w historii gmi-
ny – modernizacja oczyszczal-
ni ścieków we wsi Św. Woj-
ciech, co potwierdził w swojej 
wypowiedzi Kazimierz Pu-
chan, prezes Międzyrzeckiego 
przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. 

– Po zakończeniu prac 
oczyszczalnia zabezpieczy po-
trzeby gminy w tym zakresie na 
wiele lat – zapewniał R. Lorenz. 

Podczas sesji samorządo-
wiec podziękował też dwóm 
prezesom miejskich spółek – 
Kazimierzowi Puchanowi i 
Tomaszowi Szmytkiewiczo-
wi z Zakładu Energetyki Ciepl-
nej, którzy odeszli na zasłużo-
ne emerytury. 

 
KINO MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY 

REPERTUAR NA LIPIEC 2020 r.: 

15.07.2020 r. 
GODZ. 13:00   „URWIS” 2D dubbing, Kanada/USA, animacja, b/o, 87 min. 
GODZ. 16:00   „SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA” 2D dubbing, Japonia/Kanada/USA,  animacja/przygodowy, 7 lat, 100 min. 
GODZ. 19:00   „GORĄCY TEMAT” 2D napisy, Kanada/USA, biograficzny/dramat, 15 lat, 108 min. 
 
16.07.2020 r. 
GODZ. 16:00   „SONIC. SZYBKI JAK BŁYSKAWICA” 2D dubbing, Japonia/Kanada/USA,  animacja/przygodowy, 7 lat, 100 min. 
GODZ. 19:00   „GORĄCY TEMAT” 2D napisy, Kanada/USA, biograficzny/dramat, 15 lat, 108 min. 
 
17,18,19.07.2020 r. 
GODZ. 16:00   „CZWORO DZIECI I COŚ” 2D dubbing, Wielka Bryt., familijny/fantasy, 7 lat, 110 min. 
GODZ. 19:00   „NA NOŻE” 2D napisy, USA, dramat/komedia/kryminał, 15 lat, 130 min. 
 
22.07.2020 r. 
GODZ. 13:00   „NAPRZÓD” 2D dubbing, animacja, b/o 114 min 
 
22,23.07.2020 r. 
GODZ. 16:00   „CZWORO DZIECI I COŚ” 2D dubbing, Wielka Bryt., familijny/fantasy, 7 lat, 110 min. 
GODZ. 19:00   „NA NOŻE” 2D napisy, USA, dramat/komedia/kryminał, 15 lat, 130 min. 
 
24,25,26.07.2020 r. 
GODZ. 16:00   „TURU. W POGONI ZA SŁAWĄ” 2D dubbing, Argentyna/Hiszpania, animacja/komedia, b/o, 80 min. 
GODZ. 19:00   „TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ” 2D napisy, USA, dramat, 15 lat 136 min. 
 
29.07.2020 r. 
GODZ. 13:00   „MAGICZNY DYWAN”  2D dubbing,  Dania, animacja/familijny, 4 lat,  81 min.   
 
29,30.07.2020 r. 
GODZ. 16:00   „TURU. W POGONI ZA SŁAWĄ” 2D dubbing, Argentyna/Hiszpania, animacja/komedia, b/o, 80 min. 
GODZ. 19:00   „TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ” 2D napisy, USA, dramat, 15 lat 136 min. 
 

Repertuar kina MOK oraz zakup biletów on-line na naszej stronie internetowej: www.mokmiedzyrzecz.pl 
Informacje dotyczące kina MOK pod telefonem: kasa kina 95/7411802 w. 111 

 
ZAPRASZAMY 
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Burmistrz i urzędnicy  
„pompowali” dla chorego chłopczyka 

Burmistrz Remigiusz Lo-
renz oraz siedmioro pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Mię-
dzyrzeczu – m.in. zastępca bur-
mistrza Agnieszka Śnieg i 
skarbnik gminy Kamila Anioł-
Szymańska – podjęli rękawice 
rzucone im przez burmistrza 
Trzciela Jarosława Kaczmarka 
i pracowników marketu Brico-
marche Międzyrzecz, którzy 
nominowali R. Lorenza i gminę 
do udziału w charytatywnej 
akcji #GaszynChallenge.  

Celem ogólnopolskiej akcji 
jest zbiórka pieniędzy na le-
czenie chłopczyka chorego na 
SMA (rdzeniowy zanik mięśni). 
Burmistrz i urzędnicy spotkali 
się na pomoście na jeziorze w 
Bobowicku. Zgodnie z zasada-
mi #GaszynChallenge, pano-
wie wykonali po dziesięć pom-
pek, a panie po dziesięć przy-
siadów. R. Lorenz nominował 
do udziału w #GaszynChal-
lenge kapitana międzyrzec-
kich siatkarzy Piotra Hała-

dusa i zawodników GBS Bank 
KS Orzeł Międzyrzecz, burmi-
strza Sulęcina Dariusza Ej-
charta i członka zarządu woje-
wództwa lubuskiego Marcina 
Jabłońskiego. 

 
W imieniu pracowników 

Urzędu Miejskiego zastępca 
burmistrza A. Śnieg nomino-
wała do #GaszynChallenge 
starostę Agnieszkę Olender i 
pracowników starostwa po-
wiatowego w Międzyrzeczu, 

radnych międzyrzeckiej rady 
miejskiej i jej przewodniczą-
cą Katarzyna Budych oraz 
dyrektora Międzyrzeckiego 
Ośrodka Kultury Ewelinę Izy-
dorczyk-Lewy i pracowni-
ków MOK.  

 
Zasady #GaszynChallen-

ge: Zasady są proste wystarczy 
wykonać 10 pompek, nagrać 
film i umieścić go na Facebo-
ok’u. Jeżeli nominowani nie 
wykonają zadania, wpłacają 

po 10 zł na konto chorego na 
SMA Wojtusia Howisa z Gale-
wic, a jeżeli zadanie zostanie 
wykonane 5 zł. 

 
Instytucje/osoby nomino-

wane mają 48 godzin na wy-
konanie zadania i wskazanie 
kolejnych nominacji. Zasady 
można łamać, co wiąże się z 
wpłatą 10 zł i więcej. Wpłat 
dokonujemy na skarbonkę: 
https://www.siepomaga.pl/

gaszynchallenge 

uczniami i rodzicami. Zdarzyły 
się też w trakcie spotkań krót-
kie prezentacje muzyczne soli-
stów i zespołu kameralnego. 
Zabrakło uroczystej ceremonii 
pożegnania z uczniami. Tej 
jakże ważnej otoczki wiążącej 
trudy uczniów, a także rodzi-
ców  i ich nauczycieli z zakoń-
czeniem okresu edukacji. Za-
mknięcia pewnego etapu w 
życiu młodych ludzi. Na sali 
siedzący i zachowujący odstęp 
między sobą rodzice. Dla nich 
to też był trudny czas.  Zapew-
ne każdy będzie pamiętał na 
długie lata ten nietypowy rok 
szkolny 2019/2020.  

W tym roku szkolnym mury 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Międzyrzeczu opu-
ściło 8 absolwentów: Oliwia 
Bućkowska – wiolonczela; 
Kalina Tomysek, Hanna Pań-
czuk, Filip Witkowski – forte-
pian; Aleksandra Pyrcz  - flet 
poprzeczny; Pranav Sharath 
Ragunath Babau – saksofon; 
Alicja Krawiec i Julia Kaszko-
wiak – gitara. Tradycyjne każ-
dy absolwent otrzymał pa-
miątkowe tablo. Młodzi instru-
mentaliści szkoły muzycznej to 
ciekawe indywidualności. Lau-
reaci licznych konkursów mu-
zycznych, talentów wokal-
nych, członkowie licznych 
zespołów kameralnych. Wielo-

krotnie okraszali swymi wystę-
pami różne ważne i te mniej 
ważne  wydarzenia niemal w 
całym regionie. W szkole po 
nich zostały dyplomy. zdjęcia, 
materiały prasowe, nagrania 
muzyczne. Historia w szkolnej 
kronice.  

 
Zapraszamy sympatyków i 

kandydatów do odwiedzania 
naszej szkoły muzycznej. Po-
mimo, że ostatnio sporo fil-
mów z prezentacjami muzycz-
nymi uczniów pojawiało się w 
ogólnie dostępnych mediach 
społecznościowych, zachęca-
my do wnikliwszego zaintere-
sowania się działalnością szko-
ły muzycznej. 

W tym niekonwencjonal-
nym roku były koncerty z 
muzyką na żywo dla miesz-
kańców naszego powiatu. 
Kreatywność muzyczna nau-
czycieli i uczniów dotarła do 
Skwierzyny, Międzychodu, 
nad jez. Głębokie i oczywiście 
na ulice naszego królewskie-
go miasta Międzyrzecz. Po-
wstało sporo projektów gra-
ficznych, filmowych tzw. 
challenge z prezentacjami 
muzycznymi uczniów. Szkoła 
została nominowana do Akcji 
Charytatywnej dla Julii. Przy-
siady i pompki uczestników 
akcji zostały zarejestrowane 
na filmie i „fruwają” na face-
booku. 

Kolejny wartościowy rocz-
nik, uzdolnionej muzyczne 
młodzieży opuścił nasze szkol-
ne mury. Myślę, że wielu ab-
solwentów nas jeszcze odwie-
dzi. Wspólnie wspominać bę-
dziemy przeżyte chwile rado-
ści, wahania, niekiedy przeby-
tych kryzysów 

Życzę wielu niezapomnia-
nych chwil podczas letniej 
kanikuły. Wracajcie bezpiecz-
nie do domu i szkół po waka-
cjach. Oby czas pandemii i 
lekcji on line minął bezpowrot-
nie. 

 
Z muzycznym pozdrowie-

niem  
ZDZISŁAW MUSIAŁ     

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Nowy wóz bojowy  
dla naszych strażaków 

Strażacy-ochotnicy z Bukowca do-
staną nowy samochód ratowniczo-  
-gaśniczy, który zastąpi wysłużonego 
już Stara z 1977 r. W ub.r. Star 244 z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukow-
cu nie przeszedł badań technicznych i 
od tego czasu stoi w garażu. Szansą na 
zakup nowego pojazdu jest promesa, 
którą wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak przekazał ostatnio naszym 
strażakom. 

Pojazd ma być wyposażony w 
sprzęt gaśniczy oraz specjalistyczne 
urządzenia, używane przez strażaków 
m.in. podczas ratowania ofiar wypad-
ków drogowych. Jego koszt oszacowa-
no wstępnie na 760 tys. zł. Gmina wyło-
ży na jego zakup 250 tys. zł, a 130 tys. zł 
mają dołożyć towarzystwa ubezpiecze-
niowe, które wspierają takie projekty. 
Finansowe puzzle uzupełnia dotacja z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, która 
ma wynieść połowę potrzebnej kwoty, 
czyli 380 tys. zł. 

– Złożyliśmy już wniosek o dotację z 
WFOŚiGW. Wcześniej rozmawiałem o 

tym z prezesem zielonogórskiego oddzia-
łu funduszu – mówi burmistrz Remi-
giusz Lorenz, który jest jednocześnie 
prezesem Miejsko-Gminnego Zarządu 
Oddziału OSP. O spotkaniu burmistrza 
z prezesem WFOŚiGW Mariuszem Her-
butem informowaliśmy już na naszych 
stronach internetowych oraz w lokal-
nych mediach. Przypominamy, że 2 
czerwca R. Lorenz i M. Herbut rozma-
wiali o realizowanych w gminie inwe-
stycjach proekologicznych – m.in. mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków – oraz o 
ewentualnej dotacji na zakup nowego 
pojazdu dla strażaków z Bukowca. 

 
Samochód ratowniczo-gaśniczy 

będzie kolejnym pojazdem, przekaza-
nym w ostatnich latach strażakom z 
naszej gminy. Jesienią 2017 r. służbę w 
OSP Międzyrzecz-Obrzyce rozpoczął 
nowy wóz bojowy na podwoziu Mana. 
Kosztował prawie 700 tys. zł, ale na 
jego zakup gmina wyłożyła ze swojego 
budżetu tylko 150 tys. zł, gdyż blisko 
550 tys. zł stanowiły wywalczone przez 
władze dotacje. 

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 

Biuro Informacji  
Turystycznej  

już działa  
Szukasz informacji, lub materiałów 

promujących walory turystyczno-  
-rekreacyjne naszej gminy?  Zaprasza-
my do Biura Informacji Turystycznej, 
które otwarto 1 lipca w kamienicy przy 
Rynku.  

Gmina Międzyrzecz kusi turystów 
licznymi atrakcjami; od  średniowiecz-
nego zamku i poniemieckich bunkrów 
w Pniewie, po kąpielisko nad jez. Głę-
bokie oraz spływy kajakowe Obrą, Pa-
klicą i Strugą Jeziorną. Szczegółowe 
informacje na ich temat mieszkańcy i 
turyści mogą uzyskać w Biurze Informa-
cji Turystycznej, które otwarto 1 lipca, 
w siedzibie Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. 
Rynek 9 (przy skrzyżowaniu Rynku z ul. 
Lipową – zaledwie kilkadziesiąt metrów 
od ratusza). Dowiedzą się tam m.in., jak 
dojechać w wybrane miejsce, gdzie 
zaparkować samochód i ile kosztują 
bilety. 

– Największym przebojem jest bez 
wątpienia podziemna trasa turystyczna 
w bunkrach Międzyrzeckiego Rejony 
Umocnionego, czyli Muzeum Fortyfikacji 

i Nietoperzy w Pniewie. Polecamy rów-
nież inne atrakcje. Z międzyrzeckim zam-
kiem i kąpieliskiem nad jeziorem Głębo-
kie na czele. Rosnącą popularnością cie-
szy się także kolejka ogrodowa w Nieto-
perku – informuje Martyna Osadnik z 
BIT. 

Biuro jest czynne przez okrągły ty-
dzień, od poniedziałku do niedzieli 
włącznie, od godz. 9.00 do 17.00. Bę-
dzie otwarte do 20 września. Zaintere-
sowani mogą w nim nabyć materiały 
promujące atrakcje miasta i gminy – 
m.in. mapy, pocztówki i magnesy. 
Część jest darmowa, gdyż wydane zo-
stały przez władze miasta z myślą o 
turystach wypoczywających w naszej 
malowniczej gminie.  

 
Biuro jest finansowane z budżetu 

miasta. Ze względu na epidemię koro-
nawirusa, przebywając w nim musimy 
mieć założone maseczki 

– Życzymy wszystkim mieszkańcom i 
naszym gościom udanego, bezpiecznego 
wypoczynku i niezapomnianych wrażeń 
– mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.  

Balkon  
jak malowany 

Balkon Marii i Andrzeja Uszakie-
wiczów jest najładniej przystrojony 
w bloku, a być może nawet na osie-
dlu i w całym mieście. Zdobią go set-
ki pelargonii. 

 
Balkon znajduje się na czwartym 

piętrze, ale przyciąga wzrok i wprawia 
w zachwyt wszystkich przechodniów 

na ul. Prusa. Z jego balustrad zwisają 
setki pelargonii. – Jest przepiękny. Inni 
mieszkańcy powinni brać przykład z 
właścicieli – mówi pani Krystyna, którą 
zastaliśmy przed blokiem. 

Od lat Maria i Andrzej Uszakiewiczo-
wie przystrajają balkon kwiatami. - W 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 



Nr 7(75)2020       16 lipca 2020 14 

Zapraszam  
na Kaszuby,  

do Wejherowa (1) 

Wejherowo jest zwane 
duchową stolicą Kaszub 
(Dëchòwô Stolecë Kaszëb), 
bowiem jest tu wspaniała 
Kalwaria Wejherowskiej. Ale 
o tym w kolejnym odcinku. O 
miejscowości jest wiele ogól-
nie dostępnych informacji w 
sieci, więc nie będę tego po-
wielał. 

 
Turystów zapewne zaska-

kują informacje w niebieskich, 
miejskich, autobusach przeka-
zywane z głośników. Są w języ-
ku polskim i kaszubskim. Jest 
to zapewne Szacunek dla 
rdzennych mieszkańców tej 
ziemi.  

 
Park miejski im Aleksandra 

Majkowskiego (kaszubski pi-
sarz, dziennikarz, poeta i dra-
maturg, przywódca Towarzy-
stwa Młodokaszubów, prezes 
Zrzeszenia Regionalnego Ka-
szubów, działacz społeczny, 
kulturalny, polityczny, dr nauk 
medycznych), dzięki systema-
tycznej rewitalizacji stał się 
wręcz magicznym miejscem 
przyciągającym turystów i 
pielgrzymów. Stąd zaledwie 
krok do wspomnianej kalwarii 
jak i na starówkę. Jest zatem 
łącznikiem między sacrum a 
profanum. 

 
Pałac wejherowski zwany 

jest Pałacem Przebendowskich 
i Keyserlimgków, rodów w 
których był rękach. Mieści się 
tutaj Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
Zbiory muzealne są obszerne 
tematycznie. 

Metalowe pergole z blisko 
1700 krzakami róż tworzą Aleję 
Różaną długości 200 m., pobli-
ska kolista o średnicy 20 m 
rabata kwiatowa jest uzupeł-
nieniem tego urokliwego miej-
sca. Wieczorem wzdłuż kanału 
w parku atrakcją jest fontanna 
świetlna.  

 
Tuż za Aleją Różaną jest 

ławeczka z grającym Kaszu-
bem i wiernym psem przy no-
gach. Ta postać wieńczy Szlak 
Nut Kaszubskich (do tematu 
niebawem powrócę). Kaszub 
po naciśnięciu odpowiedniego 
przycisku gra melodię i wy-
śpiewuje tradycyjną wyliczan-
kę, która dawniej pod zaborem 
pruskim uczyła dzieci języka 
kaszubskiego. Twórcami rzeź-
by byli miejscowi artyści, mo-
delem – Tadeusz Dargacz, wie-
loletni kierownik Zespołu Re-
gionalnego „Koleczkowianie”. 

 
Jeżeli warunki pozwalają na 

Letniej Scenie są występy, ka-
meralne koncerty czy prezen-
tacje. Na stawie przez pałacem 
jest domek dla łabędzi. Jednak 
największą atrakcją są woliery 
z bielikami i żurawiami koro-
niastymi. Każdy z wolierów o 
wys. ponad 8 m. ma po-
wierzchnię 185 m2. Wybrano 
ptaki z wadami zdrowotnymi, 
które nie przetrwałyby w wa-
runkach naturalnych. Tutaj 
mają doskonałe warunki egzy-
stencji. 

 
Restauracja z kawiarnią, w 

stylowej obszernej altanie, 
serwuje miejscowe pyszności. 

W podziemiach wspomniane-
go pałacu też jest restauracja. 
Zespół placów zabaw to stan-
dard. 

 
Aby poznać florę i faunę 

parku warto wybrać się na 
spacer ścieżką przyrodniczo-
edukacyjną wiodąca m.in 
przez ponad 300 metrową 
kładkę drewnianą na środko-
wym tarasie parkowym nad 
mokradłami. 

 
Na obrzeżach parku jest 

amfiteatr mogący pomieścić 2 
tys. osób. Liczne ławeczki w 
alejkach i stylowa altana są 
idealne dla odpoczynku. Moż-
na relaksować się pływając 
rowerami wodnymi wypoży-
czonymi w przystani 
„Ławeczka” nad kilkusetme-
trowym kanałem.  

 
Zapraszam – dr Mieczisłôw 

Wòjecczi, fot. Gizela Hennig. 
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Podziemna eskapada  
z ministrem 

Podczas pobytu w woj. 
lubuskim minister Funduszy i 
Polityki Regionalnej Małgo-
rzata Jarosińska-Jedynak 
zwiedziła podziemia między-
rzeckich bunkrów w Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie. Była zachwycona. 
Wcześniej rozmawiała z burmi-
strzem Remigiuszem Loren-
zem o planowanych przez 
gminę inwestycjach.  

 
Przed przyjazdem do Pniew 

minister spotkała się w Gorzo-
wie Wlkp. z wojewodą Włady-
sławem Dajczakiem i lubuski-
mi samorządowcami. M.in. z 
burmistrzem Międzyrzecza 
Remigiuszem Lorenzem. – 
Rozmawialiśmy między innymi 
o dotacjach dla samorządów – 
mówi R. Lorenz. 

Szansą na kolejne unijne 
dotacje dla naszej gminy jest 
tzw. nowa perspektywa finan-
sowa, czyli projektowany wła-
śnie modelu wsparcia dla sa-
morządów i przedsiębiorców, 
który ma uwzględnić ich ocze-
kiwania i wyzwania związane z 
epidemią koronawirusa. 

W br. jedną z największych 
inwestycji realizowanych w 
naszej gminie jest rozbudowa 
Muzeum Fortyfikacji i Nietope-
rzy w Pniewie i montaż w pod-
ziemiach bunkrów kolejki wą-
skotorowej. Koszt obu zadań 
to prawie 4 mln. 200 tys. zł.  

– Realizacja tych inwestycji 
jest możliwa dzięki unijnej dota-
cji w wysokości ponad 3 mln. 
200 tys. zł, którą przyznało nam 
Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Podczas wizyty w 

muzeum w Pniewie pani mini-
ster mogła zobaczyć, w jaki 
sposób zamierzamy wydać te 
pieniądze – dodaje burmistrz. 

 
Pani minister zwiedziła 

trasę turystyczną w podzie-
miach MRU. Miała też okazje 
przetestować transporter 
opancerzony BTR. W czasie 
eskapady podziemnymi kory-
tarzami towarzyszyli jej wice-
wojewoda Wojciech Perczak, 
Remigiusz Lorenz i dyrektor 
muzeum Leszek Lisiecki. – 
Rozmawialiśmy też o planowa-
nych i realizowanych w naszej 
gminie innych inwestycjach 
oraz o źródłach ich finansowa-
nia. Liczymy bowiem na kolejne 
dotacje z ministerstwa. Przede 
wszystkim na fundusze europej-
skie – zaznacza R. Lorenz. 

Gratulacje  
za wielkie serca  
Od 30 lat Ośrodek Pomocy 

Społecznej wspiera potrzebu-
jących mieszkańców naszej 
gminy. Okazją do podsumo-
wania działalności, a także do 
złożenia gratulacji byłym i 
obecnym pracownikom było 
spotkanie, zorganizowane z 
okazji okrągłego jubileuszu 
placówki. 

 
Ośrodek powstał utworzony 

został 2 maja 1990 r. Początko-
wo miał swoją siedzibę w ka-
mienicy przy ul. Staszica, od 
kilkunastu lat mieści się w bu-
dynku przy ul. Wojska Polskie-
go. W ciągu 30 lat zmienił się 
także zakres jego działalności. 
Pracownikom przybywa wciąż 
zadań, ale – jak zaznacza dy-
rektorka placówki Maria Górna 
– doskonale sobie radzą z 
wszystkimi wyzwaniami. Oka-
zją do złożenia im podziękowań 
i gratulacji za ofiarną pracę było 
spotkanie, zorganizowane 
ostatnio w restauracji Tequila z 
okazji Perłowych Godów pla-
cówki. 

 
W imieniu burmistrza Re-

migiusza Lorenza gratulacje 
dyrektorce i pracownikom 
złożył jego zastępca Tomasz 
Markiewicz.  

– Serdecznie Państwu dzię-
kuję za zaangażowanie i trudną 
pracę na rzecz mieszkańców 
naszej gminy. Szczególnie gorą-
ce gratulacje składam Pani Dy-
rektor Marii Górnej, która w 
ciągu ostatnich pięciu lat pracy 
na tym stanowisku dała się 
poznać jako doskonały menad-
żer, ale przede wszystkim jako 
osoba o wielkim sercu, która 
chętnie i z ogromnym taktem 
wspiera potrzebujących z naszej 
gminy. Praca socjalna to wielka 
odpowiedzialność, do której 

potrzeba niezwykłych ludzi. 
Ludzi takich jak Wy – mówił. 

Życzenia złożyli pracowni-
kom także przewodnicząca 
Rady Miejskiej Katarzyna Bu-
dych i przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Grzegorz 
Skrzek. Obsypali wręcz M. 
Górną komplementami, kwia-
tami i razem z T. Markiewi-
czem wręczyli jej okoliczno-
ściowy ryngraf.  

Do gratulacji dołączyła się 
także obecna na uroczystości 
skarbnik gminy Kamila Anioł- 
-Szymańska. W spotkaniu 
wzięło udział około 40 byłych i 
obecnych pracowników OPS. 
M.in. wieloletnia dyrektorka 
ośrodka Halina Skrzydło. O 
ich dobry nastrój zadbał wo-
dzirej i DJ z Pszczewa Euge-
niusz Górny.    

 
Obecnie z rozmaitych 

świadczeń OPS korzysta około 
2 tys. rodzin z naszej gminy. 
Znaczenie placówki podkreślał 
burmistrz w liście gratulacyj-
nym dla M. Górnej.  

– Państwa wysiłek i zaanga-
żowanie w pracę na rzecz dru-
giego człowieka budzą szacu-
nek i podziw, ale nade wszystko 
wpływają na poprawę jakości 
życia mieszkańców gminy Mię-
dzyrzecz. Każdego dnia troskli-
wie i ofiarnie pochylacie się 
Państwo nad ludzkimi drama-
tami, niosąc ulgę potrzebują-
cym i dając im nadzieję na lep-
sze jutro. Życzę Wam, aby do-
tychczasowe 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 – 
napisał R. Lorenz. tym roku w skrzyn-

kach zasadziliśmy 
pelargonie – opowia-
da A. Uszakiewicz. 

Pan Andrzej przy-
znaje, że pielęgnacja 
kwiatów nie jest ła-
twa. – Trzeba je syste-
matycznie podlewać, 
obrywać słabsze koń-
cówki i nawozić, co 
zajmuje nam sporo 
czasu. Kwiaty odpła-
cają się nam jego 
bajecznymi kolorami 
– dodaje.     

Macie fotki Wa-
szych przystrojonych 
balkonów, tarasów, 
werand? Wklejajcie 
je w komentarzach!  

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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Święto 17. Wielkopolskiej  
Brygady Zmechanizowanej 

Żołnierze 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej im. gen. broni 
Józefa Dowbora-Muśnickiego obcho-
dzili święto swojej jednostki. Zastęp-
czyni burmistrza Agnieszka Śnieg 
wręczyła jej dowódcy gen. bryg. dr 
Robertowi Kosowskiemu list gratula-
cyjny i złożyła życzenia żołnierzom.   

Ze względu na epidemię koronawi-
rusa, święto brygady miało zamknięty 
charakter – bez defilady ulicami miasta, 
pokazów sprzętu wojskowego i festynu 
dla mieszkańców, jak w poprzednich 
latach. Odbyło się 3 lipca w koszarach 
17 WBZ w Międzyrzeczu, gdzie stacjo-
nuje część pododdziałów tej elitarnej 

jednostki (pozostałe pododdziały mają 
swoje garnizony w Wędrzynie i Krośnie 
Odrzańskim).  

Uroczystość rozpoczęło nabożeń-
stwo, które kapelan „siedemnastej” ks. 
płk dr Marek Kwieciński odprawił  w 
kaplicy garnizonowej pw. Świętego 
Ducha. Po zakończeniu mszy dowódca 
11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. 
bryg. Dariusz Parylak, dowódca 17 
WBZ gen. bryg. dr Robert Kosowski i 
jego zastępca płk Wojciech Ziółkow-
ski oraz przedstawiciele władz miasta – 
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i 
kierownik Wydziału Spraw Społecznych 
Łukasz Ruta – złożyli kwiaty przed 

Pomnikiem Żołnierzy Poległych na 
Misjach przy koszarach i następnie 
przed pomnikiem patrona brygady 
gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego 
na Podzamczu. 

Gratulacje i życzenia złożył dowód-
cy brygady oraz jego podwładnym 
burmistrz Remigiusz Lorenz. – Dzięku-
ję za wzorową współpracę dowodzonej 
przez Pana jednostki  ze środowiskiem 
cywilnym i za jej wkład w życie naszego 
miasta. Gratuluję jednocześnie Panu i 
Pana podwładnym  sukcesów zawodo-
wych oraz życzę kolejnych osiągnięć i 
powodzenia w kontynuowaniu chlub-
nych tradycji Wielkopolskiej Brygady – 

czytamy w liście gratulacyjnym, który 
jego zastępczyni wręczyła gen. bryg.  
R. Kosowskiemu. 

 
Zbiórka na placu apelowym jed-

nostki była okazją do wręczenia najlep-
szym żołnierzom odznaczeń i wyróż-
nień. Jej ostatnim akordem był defilada 
pododdziałów zmotoryzowanych i 
piechoty.  

Podczas uroczystości pożegnano 
żołnierzy VII Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego, którzy niebawem wyjadą 
na półroczne szkolenie do Rumunii. 
Jego trzonem są właśnie żołnierze 17 
WBZ.   

Wakacyjny prezent  
dla dzieci i dorosłych 

W Kuźniku powstaje plac zabaw i 
plenerowa mini-siłownia. Niebawem 
dzieci będą mogły korzystać m.in. z 
huśtawki, a młodzież i dorośli z urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych. 

– Plac zabaw z urządzeniami rekrea-
cyjnymi powstaje na działce, na której 
mieszkańcy wybudowali wcześniej wia-
ty i budynek gospodarczy. Burmistrz 
Remigiusz Lorenz – To kolejna gminna 
inwestycja realizowana na terenach wiej-
skich. Gmina zapłaci za nią 50 tys. zł., ale 
plac zabaw powstaje dzięki dotacji z unij-
nego Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, którą Międzyrzecz dostał z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubu-
skiego. Zarząd województwa przyznał 
nam prawie 37 tysięcy złotych.  

W poprzednim wydaniu „Przekroju” 
informowaliśmy o przekazaniu placu 
budowy firmie ze Skwierzyny, która 
wygrała ogłoszony przez gminę prze-
targ. Cytowaliśmy wtedy sołtysa Kuźni-
ka Irenę Klepczarek, która nie kryła 
zadowolenia z rozpoczęcia tej ważnej 
dla mieszkańców inwestycji.   

 
– Czekaliśmy na to od wielu lat. Cie-

szy 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 – mówiła wtedy Irena 
Klepczarek.  


