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Podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w MOK odbyły się
licytacje i występy lokalnych młodych
artystów. Międzyrzeczanie kolejny raz
udowodnili, że mają wielkie serca. Dzięki ich hojności udało się zebrać
67.264.33 zł! Specjalne podziękowania
należą się oczywiście również dzielnym
wolontariuszom, którzy kwestowali na
ulicach miasta.
UM

Kredyty – sprawdź
czy możesz mieć taniej!
Skontaktuj się z najlepszymi
specjalistami bankowymi.

Aktywizacja ma
różne oblicza
• STR. 7

Wybrano nowego
prezesa zrzeszenia
lubuskich gmin
• STR. 9
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe
i koperty ze znaczkami:
polskie, rosyjskie
i niemieckie.
Tel. 609 110 831
Skup aut, motorów
i busów wszystkich marek
i roczników
Gotówka i formalności
od ręki
tel. 791 545 424

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841
PRACA opieka w Niemczech,
WYSOKIE zarobki – do
1650€, tel. 68 422 8111
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
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
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

Niby jest zima…
Poczta Polska to typowy NACIĄGACZ. Listy priorytetowe
nadane z Międzyrzecza odprawione są szybko. Na miejscu
przeznaczenia pojawia się problem. W Pruszkowie są nazajutrz,
przesyłka zostaje skierowana do
agendy, ta awizo o priorytecie
wystawia dzień później i w efekcie list dociera do adresata po 3
dniach. Nie inaczej jest w Zamościu, tam doręczyciel nie zastał
adresata, a tenże z awizem został
odprawiony z kwitkiem, bowiem
priorytetowa polecona przesyłka
musi być odnotowana i wydana
może zostać nazajutrz. Kpina z
nas za nasze dodatkowe pieniądze za priorytet. Tak wygląda
działalność Poczty Polskiej w
Dobrej Zmianie. Dla niecierpliwych oczekujących w kolejce do
okienka polecam przepisy siostry
Anastazji wie wiele innych rzeczy, które są dostępne na poczcie. Mydło i powidło jak dawniej się mawiało.
Prezes, ten niski, wiedział jak
zabrać kasę włodarzom samorządów w kraju. I to zrobił. A gdzie
dane o zwrocie nagród przez
ministrów (całych kwot) na Caritas? Cisza… I co na to powiedzie
członkowie PiS w mieście i powiecie. Że nie wiecie? Możliwe, bo
jesteście tylko maszynką do głosowań i powielań głupot. Choć
wielu rozważnych tego nie robi i
za to mam do nich Wielki Szacun.

Szef rządowej telewizji szumnie zapowiadał pojawie się nowych kanałów na platformie naziemnej. I co? I wielkie G… Na TVP
Kultura są programy przyrodnicze
i o gotowaniu, podobnie jak na
TVP Historia. Na TVP ABC dla dzieci też gotowanie i Cejrowski ze
swymi wizjami. Czyli bałagan,
żeby nie rzec dosadniej. Nie inaczej jest w resorcie oświaty, sprawiedliwości i kilku innych. Pic,
woda sodowa i po hucznych zapowiedziach sprawy się rozmywają. Wystarczy uważnie śledzić
media.
Minister od słynnej Carycy, co
raz daje przysłowiową plamę w
swych oracjach. Przynajmniej jest
zabawnie w sieci jak się to czyta.
Ale, że jako szef gabinetu politycznego Premiera korzysta z
komórki sieci uwikłanej w szpiegostwo… Samo życie. Kilka krajów zachodnich zabroniło swym
ministrom korzystać z tej sieci. U
nas bez zgody wydanej na jednej
z warszawskich ulic nic nie można. Paranoja!
Na rodzimym podwórku też
chwilami wrze. Niepotrzebnie. Ci,
co uważnie czytają prasę (szkoda,
że zszedł z rynku „Głos Międzyrzecza i Skwierzyny” oraz likwidacji
uległ
międzyrzecki
oddział
„Gazety Lubuskiej”) mają już wyrobione zdanie na temat nowych
radnych, którzy dostali się do
władz samorządowych różnego

szczebla. Jak działają widać podczas dyskusji lub po składanych
interpelacjach.
Była próba greckiego ostracyzmu w stosunku do pracowitego
wiceprzewodniczącego
RM.
Cenzurowanie kogoś za wpisy na
portalach w majestacie do Szacunku Rady Miejskiej jest zgoła
nie za bardzo poważne. Weźcie
się radni z 3xM za pracę w komisjach, a fora społecznościowe i
bez was sobie dadzą radę.
Do wniosku nad nieuszanowanie żałoby narodowej nawet
nie warto się odnosić. Strzał w
stopę. Gdy rozważnie się przeczyta, gdzie, od kiedy i w jakim
zakresie była ogłoszona – sprawa
jest jasna. Autorką jest radna ze
wspomnianego 3xM. Na wielu
imprezach widziałem Przewodniczącą Rady Miejskiej jak i jej
Zastępcę. Są wśród lokalnej społeczności. I tak być powinno!
Zastępczyni nie widziałem, a
może nie zauważyłem…

Z przyjemnością obejrzałem i
wysłuchałem koncertu Orkiestry
Reprezentacyjnej WP w jednym z
naszych świątyń. Dzięki staraniu
Klubu Żołnierskiego 17 WBZ.
Pełna sala, aplauz i bisy. Kto nie
był, niech żałuje i niech poszuka
pełnej relacji na
www.miedzyrzecz.biz
Koncert kolęd to inny rodzaj
sztuki. Też godny odnotowania
na plus w naszym mieście.
Niby jest zima, ale jakoś jej
nie ma. Taka aura nie wpływa
dodatnio. Także na mnie, stąd
felieton jest taki jaki jest. Dysfunkcja systemu motywacyjnego. A może udać się na prasową
emeryturę? Oj toby się wielu
ucieszyło. Na razie nie doczekanie wasze. Pozdrawiam.
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„Tysiąc powodów,
by czytać”

Na półkach biblioteki szkolnej w SP4 stanęło ostatnio aż
tysiąc
nowiuteńkich
książek! To nagroda w konkursie
sieci Empik pod hasłem "Tysiąc
powodów, by czytać". Jako
jedna z 12 polskich szkół, nasza
SP4 „wyklikała” sobie to wspaniałe zwycięstwo. Książki dostarczył do szkoły bajkowy zespół złożony z Pana Książeczki,

Hej kolęda, kolęda!
Przedszkolaki z naszej gminy z całego serca zaśpiewały na Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym już po raz piąty przez przedszkole Jutrzenka.
Burmistrz Remigiusz Lorenz objął konkurs patronatem, a dla każdego z małych kolędników przygotował upominki. Laureatami zostały Laura Pilarczyk, Maja Kozieł i Michalina Żmudzin. Jury wyróżniło też czterech kolejnych wykonawców: Maję Koban,
Igora Gackiego, Zuzię Nowak i Wiktora Śpiewaka.
Wielkie brawa dla wszystkich zdolnych i odważnych wokalistów!
UM

Kropki oraz Przecinka. Ich
przedstawienie tylko utwierdziło dzieci w przekonaniu, że
czytanie może być wspaniałą
przygodą!
Wsparcie głosujących na
SP4 mieszkańców okazało się
nieocenione. Uczniowie i nauczyciele podziękowali za każdy
oddany głos.
UM

MINUTA SMUTKU. NIEZGODA NA MORD
Środa 30 marca, godzina 20.00, pod międzyrzeckim Ratuszem jest już kilka
osób, inni dochodzą. Znicze palą się od wczoraj. Oświetlając portret Pawła Adamowicza, z kirem. Podobnie ten wieczór wygląda w wielu miastach polskich
i nie tylko polskich.
– Zamordowano dobrego człowieka, samorządowca, ojca rodziny, uczcijmy
Jego śmierć minutą ciszy...
„Sound of Silence” wybrzmiewa także w Międzyrzeczu. Piękna poetycka
pieśń wykonana a’capella.
Krzyk na bruku.
Niezgoda na śmierć.
Na morderstwo. Na zło.
Smutek.
Minuta smutku.
Iwona Wróblak
iwona-wroblak.blogspot.com
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Z Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w sobotę
2 lutego niósł się harcerski śpiew. Odbyła się tam
jubileuszowa, bo dziesiąta już „Siorba”. Na organi-

zowany przez międzyrzecki hufiec festiwal przyjechały drużyny z wielu różnych miejscowości. Tradycyjnym sposobem na otwarcie imprezy było

wspólne siorbanie kisielu, którego nie odmówił
sobie m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz i dyrektor
MOK Ewelina Izydorczyk-Lewy.
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Grali na
potęgę
W sobotę 12 stycznia międzyrzecka hala stała się areną
rozgrywek młodych adeptów
siatkówki. Cały dzień zmagań
wyłonił zwycięzców, a wśród
nich nie zabrakło naszych
drużyn. W kategorii „dwójek”
1. miejsce zdobyła drużyna
z Kędzierzyna Koźla, 2. Ozorków
a na 3. miejscu uplasowali się
zawodnicy UKS „Jedynka”.
Wśród "trójek" siatkarskich
najlepszy był zespół PSP 11
Kędzierzyn Koźle, 2. miejsce
wywalczył UKS „Jedynka”,
a ostatnie miejsce na podium
przypadło zawodnikom Bzury
Ozorków. Ogólnopolski Turniej
„dwójek” i „trójek” siatkarskich
swoim patronatem objął
burmistrz Remigiusz
Lorenz.
UM
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W dniach 14.01-25.01.2019r. w
Międzyrzeckim Ośrodku Kultury
odbyły się zajęcia zorganizowane
w ramach Ferii Zimowych m.in.
warsztaty druku na tkaninie, warsztaty wokalne, seanse kinowe, zabawy we wspólnym rytmie – muzykowanie z instrumentami świata, ferie
na cyrkowo, warsztaty fotograficzne. Wszystkie atrakcje cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem a
feriowicze chętnie korzystali z na-

szej oferty. Zajęcia w ramach zimowych atrakcji w mieście odbyły się
również w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Międzyrzeczu
oraz w jej filiach – Kaławie i Kursku,
w Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i
Wypoczynku, Klubie Wojskowym
17. WBZ w Międzyrzeczu oraz Międzyrzeckim Hufcu ZHP. We współorganizację wydarzeń włączyła się
także Gmina Międzyrzecz.
Źródło: MOK
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Aktywizacja ma różne oblicza

Problem jest znany w każdym środowisku. Nabiera cech
szczególnych w odniesieniu do
uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Międzyrzeczu. Są tam wspaniali
ludzie, zarówno uczestnicy jak i

Zamek Książ

terapeuci. Trochę znam to środowisko z racji prowadzonych
tam
społecznie
„Spotkań
Czwartkowych”, na których
prezentuję w formie fotorelacji
wydarzenia tygodnia oraz slajdy pokazujące różne cieka-

wostki ze świata z moim (a czasami wspólnym – za co jestem
wdzięczny) komentarzem.
We wrześniu ubiegłego
roku ogłosiłem tam konkurs
fotograficzno-plastyczny. Zdjęcia o charakterze wspomnień,
plastyczny dotyczący najciekawszych moich prezentacji.
Ponieważ poziom prac był
wyrównany – nagrody i dyplomy były równorzędne. Otrzymali je w grupie foto: Sebastian Nowakowski, Bartłomiej Stański, Dominika Kaczmarek, Ewa Tuczyńska. W
grupie plastyka: Waldemar
Pluciński, Janusz Żak, Dominika Kaczmarek, Bartłomiej
Stański i Sebastian Nowakowski.
Wszystkich obecnych w
tym dniu serdecznie przywitała
Katarzyna Nyczak-Walaszek,
kierownik placówki. Niżej podpisany podziękował wszystkim,
którzy spróbowali swych sił w
konkursie oraz instruktoromterapeutom, którzy wspomagali uczestników. Nagrody
redakcji „Przekroju Lokalnego” (mutacja miasta i powiatu
Międzyrzecz)
uzupełnione
przez nagrody rzeczowe moich
Przyjaciół (Anna Sawka – sekretarz UM, Zofia Plewa – wicestarosta i Andrzej Chmielewski – wiceprzewodniczący
Rady Miasta) w ich towarzystwie zostały uroczyście pod
koniec stycznia wręczone w
Środowiskowym Domu Samopomocy. Tym samym aktywizacja w tym środowisku została
poszerzona z obopólną korzyścią. Zapewne do kolejnej edycji, może w zmienionej formie,
będzie więcej chętnych.
Autorami prezentowanych
fotografii są: Bartłomiej Stański
– Stacja PKP Międzyrzecz, Dominika Kaczmarek – Zamek
Książ.
LECH MALINOWSKI,

Stacja PKP Międzyrzecz

fot. Janusz Grządko
i UM Międzyrzecz.

FERIE ZIMOWE W FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Gala Gershwinowska
Tegoroczny początek ferii zimowych był dla wielu
melomanów - jak
się okazało – okazją
do wielu niezapomnianych muzycznych spotkań. Jednym z nich było
spotkanie z Ameryką lat dwudziestych
i trzydziestych oraz
jej
największym
muzycznym kronikarzem – George’em
Gershwinem. Sam Gershwin
określił swoją muzykę mianem „muzycznego
kalejdoskopu Ameryki, w którym mieszają się rasy i narodowości, blues i wielkomiejskie
szaleństwo”. Dodatkowym atutem koncertu był prowadzący
Marcin Kydryński. Błękitna
rapsodia (Rhapsody in blue) z
pięknym glissandowym wstępem na klarnecie już przykuło
uwagę. Jej entuzjastyczne
przyjęcie sprawiło, że Gershwin
stał się gwiazdą światowego
formatu. Amerykanin w Paryżu
(An American in Paris) Piękne
oddanie klimatu tamtejszych
ulic (słynne klaksony). Dzieło
łączy najlepsze elementy rodzimej tradycji jazzowej z europejskim stylem muzyki klasycznej. Po przerwie pianista Filip
Wojciechowski – dobrze czujący klimaty jazzowo-klasyczne
wykonał z filharmonikami gorzowskimi Koncert fortepianowy F-dur. Dyrygował Jacek
Kraszewski. Owacje publiczności na stojąco i bis dopełnił
chyba całość, co w najpiękniejszych odsłonach muzyki Gershwina było, jest i będzie jeszcze do odkrycia.
Trzy koncerty cieszyły się
dużym powodzeniem. Wielu
Międzyrzeczan wybierało się
na Galę Gershwinowską. Dodam, że na koncert przybyło
spore grono pasjonatów, w
tym wielu moich znajomych,
nie tylko ze szkół muzycznych.
Po koncercie udało mi się
chwilę porozmawiać z Marcinem Kydryńskim, który w radiowej trójce prowadzi trójkową fiestę. Przy okazji wręczyłem mu najnowszy krążek CD
„Tańce na 2 gitary”, która nagrała znakomita gitarzystka z
Wrocławia Dominika Białostocka ze studentami. Premiera płyty wiosną tego roku.
„Kobieta zmienną jest...”
Skoro udany początek ferii
zimowych z muzyką to i ich
zakończenie również było

mocno artystyczno – muzyczne... Nieczęsto mam okazję
słuchać kobiecego śpiewu. A
jeszcze gdy solistką jest pochodząca z Korei Południowej
sopranistka Yeyoung Sohn,
obdarzona niebiańskim głosem i spektakularną koloraturą
to można było spodziewać się
wielu pięknych pieśni. Nie
zawiodła publiczności. Koncert
pod nazwą „Kobieta zmienną
jest...” sprawił, że było bardzo
muzycznie i przebojowo, ale
również nadzwyczaj kobieco. W programie były m.in.:
arie z operetek Johanna
Straussa, Franza Lehára, Jacques’a Offenbacha, Emmericha
Kálmána oraz piosenki i utwory orkiestrowe z musicali My
Fair Lady, West Side Story i
Skrzypek na dachu.
Filharmonicy
gorzowscy
pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego wykonali też min.
Tańce węgierskie - Johannesa
Brahmsa i Tańce słowiańskie
Antonína Dvořáka. Ciekawie
wybrzmiały Tańce symfoniczne z West Side Story czy suita
ze Skrzypka na dachu. To był
jeden z najbardziej przebojowych koncertów tego sezonu.
Jednak scena należała do
Yeyoung Sohn. Urokliwie zaśpiewane Arie: Adeli z Zemsty
nietoperza. Przetańczyć całą
noc z musicalu My Fair Lady,
Czardasz Sylvii z Księżniczki
czardasza.
Nic dziwnego, że słuchacze
zgotowali wykonawcom owacje na stojąco. Domagali się
skutecznie bisu. „Przetańczyć
całą noc” wybrzmiało kilkakrotnie. Ostatni raz z lekkim
drżeniem głosu. Nie czepiam
się więcej, bo nie mam zresztą
czego. Po koncercie miałem
okazję chwilę porozmawiać i
poprosić o wspólne zdjęcie.
Z muzycznym pozdrowieniem ZDZISŁAW MUSIAŁ
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Byłem w Pakistanie (3)

Wiecie gdzie w ich domach są okna? W korytarzu. Pokoje nawet te reprezentacyjne nie mają okien! Zawsze
jest to jeden otwór mniej do ochrony
przed insektami. Takie moje rozumowanie, bo innego nie widzę. W dodatku oświetlenie wewnątrz domów jest
co najmniej słabe. Blade, energooszczędne żarówki dają trupio mdłą poświatę. Zauważyłem, że podłączają to
wszystko do dwóch 24-voltowych akumulatorów (takich z ciężarówek) a to
dalej do przetwornicy. Rodzaj ochrony
przed częstymi tutaj wyłączeniami
prądu. Na szczęście jest również bardzo rozpowszechnione oświetlenie
gazowe no i zawsze można rozpalić
ognisko przed domem.
Na kolejne spotkania mieliśmy wyruszyć o 9 rano, później o 10, później
znowu o 9:30, a wyszło, że mieliśmy
być gotowi na 10:30. Zapomniałem
dodać, że trochę wczoraj zaprotesto-

waliśmy na stan auta i brak klimatyzacji także dzisiaj podjechali po nas... O
rany! Co to jest?! Wiecie jak wygląda
takie kwadratowo-pudełkowe japońskie auto? To takim ja cię kręcę. Konno
byłoby lepiej. Pięcioosobowe auto, a
nas czworo plus dwóch ochroniarzy,
pastor i kierowca. 8 osób! Siedzimy. W
drogę zatem.
Nasz gospodarz jak zwykle mówi,
że tylko dwie godziny jazdy. Znaczy
będzie co najmniej cztery. Przez samo
Lahore jechaliśmy dwie godziny.
Smród spalin nie do zniesienia. Na
wysepkach pomiędzy jezdniami leżą
ludzie. Nie wiem czy biedni czy pijani
czy naćpani. Wiecie, że tu są muchy,
które latają przy podłodze albo do tak
mniej więcej metra. Jak zostają sterty
butów przed wejściem to muchy przy
nich latają. I to w jakich ilościach. Jakby
zapora muchowa.
W tym kraju naprawdę brakuje
wszystkiego. Tylko smogu jest pod
dostatkiem a tego rząd nie opodatkuje
za to na wszystkim innym tak kroi
mieszkańców, że leciwe auto z Japonii
po opłatach potrafi kosztować w przeliczeniu 30’000 złotych!
Dojeżdżamy do kolejnego dzisiaj
kościoła. Fajnie tu jest. Czuć głód Słowa Bożego. Jak co spotkanie zostaliśmy przywitani łańcuchem z „czyścików do butelek” na szyi. Grzeją jak
szalik. Po raz pierwszy tłumaczyłem z
polskiego na angielski. Potem modliliśmy się o ludzi. Oni tak bardzo oczekują błogosławieństw.
Na cel bierzemy ostatnie nabożeństwo. Wyjątkowo specyficzne. Stosunkowo mały kościół na placyku przed
domem. Bez mikrofonów i głośników.
Podchodzi do nas pastor i pyta się czy
nie mamy nic przeciwko temu, że po
spotkaniu będziemy jedli rękoma bo
nasi gospodarze są zbyt biedni aby
mieć sztućce. Jakiekolwiek, nawet łyżek nie mają. Nam to nie przeszkadza,
co więcej jest to nasze najlepsze spotkanie do tej pory. Dzieciaków pełno, a
one widząc nasze zmęczenie masują
nas. Ręce, twarz, barki, głowę, czoło,
oczy. Super odpoczynek!
Żal się rozstawać ale czas nagli.
Ciężkie mamy tu noce. Chyba przez te
emocje i posiłki zaczynające się po
dwudziestej drugiej.
SEBASTIAN HERZOG
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Wybrano nowego prezesa zrzeszenia
lubuskich gmin

30 stycznia do Międzyrzecza zjechali
się samorządowcy z całego regionu. W
Międzyrzeckim Ośrodku Kultury spo-

tkali się włodarze gmin
będących członkami Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego. Podczas
głosowania wybrano nowego prezesa

ZGWL, którym został burmistrz Krosna
Odrzańskiego, Marek Cebula. Samorządowcy podziękowali też Wadimowi
Tyszkiewiczowi – prezesowi ZGWL w
kadencji 2010-2014 i 2014-2018.

Korzystając z okazji, burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaprezentował gościom walory naszej gminy i
opowiedział o realizowanych oraz planowanych inwestycjach.
UM.

Koncert kolęd
X Spotkania Kolędowe Międzyrzeckich Chórów i
Zespołów Wokalnych odbyło się w kościele p.w.
Św. Wojciecha. Po Mszy św. w intencji nieżyjących członków międzyrzeckich chórów, której
celebransem liturgii był proboszcz, ks. Paweł Tokarczyk – rozpoczął się koncert. Poprzedziła go
słowami wstępu Elżbieta Skibicka, która od lat
jest „sympatyczną sprawczynią” tych spotkań.

Silne męskie głosy chóru Arka z Sulęcina

Zespół wokalny Kęszyczanki

Przed licznie zgromadzonymi wystąpili: Chór
„Echo” z Klubu Seniora –
prowadzony przez Jana
Plebanka, Zespół Wokalny
Uniwersytetu III Wieku –
prowadzony przez Sławomira Filusa, Chór Międzyparafialny przy parafii św.
Wojciecha – dyrygent Elżbieta Skibicka, Zespół Wokalny „Jednego serca” przy
parafii św. Wojciecha – dyrygent Wojciech Witkowski, Chór Dziecięcy „Pic-

colo” z Międzyrzeckiego
Ośrodka Kultury - dyrygent
Wojciech Witkowski, Zespół
Wokalny
„Kęszyczanki”
–
prowadzony
przez Eustachego Kucharskiego, Międzyrzecki Chór
Kameralny z Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury – dyrygent Wojciech Witkowski i
jako Gość Specjalny – Chór
„Arka” z parafii św. Henryka
w Sulęcinie – prowadzony
przez Jana Murmyło, dyrygent – Diana Chajec.

Kolędy wykonano w układach
dwu-, trzy- i czterogłosowym przy
akompaniamencie lub a’capella.
„Kęszyczanki” zaskoczyły repertuarem, bowiem wykonały prześliczne
pastorałki (autor E. Kucharski) z
akompaniamentem instrumentu
elektronicznego, To zdecydowanie
ożywiło atmosferę, ponieważ (przy
całym szacunku do wszystkich
wykonawców) popularne kolędy w
tym okresie są wykonywane na
bieżąco, choć trafiły się perełki.
Tutaj w odniesieniu do kolęd siłą
wykonawców był podział na głosy
i ilość członków. Chór z Sulęcina,
bardzo liczny, w układzie czterogłosowym, a’capella zaśpiewał
m.in. „Bracia, patrzcie jeno”, która
jest rzadko wykonywana.
Wspólne wykonanie „Rozkwitnęła się lilija” zwieńczyło jubileuszowe spotkanie. Były oczywiście
wręczone dyplomy uczestnictwa i
symboliczne suweniry.
L. MALINOWSKI
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w trudnych
chwilach

W grudniu ubiegłego roku
autokar wiozący wycieczkę,
uczestników Środowiskowych
Domów Samopomocy z Międzyrzecza i Pszczewa, wracającą z Wrocławia uległ wypadkowi. Dramat rozegrał się koło
Polkowic. Przed przybyciem
służb ratowniczych duża rola
w opanowaniu sytuacji należała do obecnych i sprawnych,
pomimo wypadku, instruktorów-terapeutów. Potem, po
powrocie do Międzyrzecza
bardzo istotną rolą była pomoc rodziców i psychologów.

Ponadto trzeba było zająć się
uczestnikami ŚDS pod nieobecność kontuzjowanych instruktorów.
Doceniając trud niesienia
pomocy w trudnych chwilach
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
burmistrz miasta – Remigiusz
Lorenz i kierownik ŚDS – Katarzyna
Nyczak-Walaszek,
wręczyli w Ratuszu upominki.
Otrzymali je: Anna Szulga i
Małgorzata Wróbel (mamy
uczestników ŚDS). Bożena
Adamiec (Powiatowy Ośrodek

Nowa pracownia
gastronomiczna
8 lutego w jednym z budynków SOSW w Międzyrzeczu uroczyście otwarto nową
pracownię
gastronomiczną
dla Branżowej Szkoły Zawodowej 1. st. z oddziałami ZSZ
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wstęgę
przecięła Agnieszka Olender
– starosta Powiatu Międzyrzeckiego, Zofia Plewa – wicestarosta i Agnieszka Banak –
koordynator projektu. Wśród
obecnych byli m.in.. Arletta
Stachecka – dyrektor SOSW
wraz z Barbarą Kusiak wicedyrektorem placówki...
Pracownia wraz kompletnym wyposażeniem powstała
dzięki projektowi „Modernizacja kształcenia zawodowego
w powiecie międzyrzeckim w
ramach Osi priorytetowej 8
Nowoczesna Edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości
kształcenia
zawodowego.
Poddziałanie 8.4.1 Doskonale-

nie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez EFS”.
Skomplikowane nazwy wymyślili urzędnicy. Brzmi to na
pewno „strasznie” dla przeciętnego czytelnika, ale uzyskane pieniądze są konkretne.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu naszego powiatu przez 581 uczniów (w tym
328 kobiet) oraz 27 nauczycieli. Co daje razem 608 beneficjentów. Koszt dofinansowania projektu z UE wynosi
7.100.188 zł
W pracowni jest 10 stanowisk, każde doposażone na
kwotę 2.630 zł. Zakupiono w
2017 r. za tą kwotę m.in. robo-

Wsparcia Skwierzyna) Magdalena Nowacka (kierownik ŚDS
Lubniewice), Elżbieta Górna
(dyrektor PCPR Międzyrzecz),
Maria Górna (dyrektor OPS
Międzyrzecz) plus jej pracownicy, Agnieszka Szadkowska,
Patrycja Leonciuk, Barbara
Sobańska (psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Międzyrzecz), Ewa
Lewicka-Nowak
(dyrektor
Szpitala w Obrzycach), Łukasz
Paczkowski (psycholog ze
szpitala w Obrzycach), Mirosław Szulga (Powiatowe Zaty kuchenne, blendery, zestawy garnków, patelni, talerzy,
sztućców, termosów, termosów cateringowych. Full wypas jak młodzi mawiają. W
2018 r dokonano kolejnych
zakupów za sumę 11.097 zł. –
sprzęt AGD (lodówka dwudrzwiowa, zmywarka, 4 kuchenki elektryczne i 2 grille
elektryczne), meble kuchenne z blatem granitowym
kosztowały 32.529 zł.
W roku bieżącym,
jak informował mnie
Agnieszka Banak –
koordynator projektu
23 uczniów rozpocznie
kurs zdrowego żywienia – carving, Nauczycielem zawodu jest
Joanna Majkut. Do
końca trwania projektu
planuje się jeszcze
doposażyć pracownie
w materiały dydaktyczne na kwotę ok. 40.000
zł. W ramach nauki
zawodu uczniowi przygotowali i zaserwowali
dietetyczny
zestaw
kanapek
śniadaniowych.
LM.

rządzanie Kryzysowe) i Waldemar Walaszek. Obecni na
spotkaniu uczestnicy ŚDS podziękowali burmistrzowi miasta za okazaną pomoc
Kilkanaście dni później w
obecności radnych, również w
Ratuszu zostały wręczone podziękowania i upominki dla
instruktorów-terapeutów.

Otrzymali je: Katarzyna Nyczak-Walaszek, Beata Huzar i
Janusz Grządko. Podziękowania i upominki wręczali: Katarzyna Budych – przewodnicząca Rady Miejskiej i Remigiusz Lorenz – burmistrz Królewskiego Miasta Międzyrzecz.
LM. Fot. autor i UM
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Ferie na obiektach MOSiW
minęły i co dalej?
Czy były udane? Na to pytanie sami sobie dzieci i młodzież odpowie, bo
zdanie rodziców jest różne z zasady. Jak ocenia to MOSiW? Z tym pytaniem zwróciłem się do Grzegorza Rydzanicza – dyrektora ośrodka.

Ferie MOSiW - hala

– Przygotowana przez nas
oferta była bardzo szeroka niewątpliwie atrakcyjna dla spędzenia wolnego czasu przez dzieci i
młodzież na naszych obiektach
sztandarowych jakimi jest Pływalnia Miejska „Kasztelanka” i
hala widowiskowo-sportowa. W
pierwszym tygodniu ferii na pły-

walni mieliśmy dmuchany tor
przeszkód. Pokonanie jego, to
nie tylko była rywalizacja, ale
również trening sprawnościowy.
Kilkakrotnie dziennie tam zaglądałem i byłem pod wrażeniem
wspaniałej zabawy w wodzie.
– W hali w ramach Dni
Otwartych w pierwszym tygo-

dniu grano w piłkę w różnych
wariantach. Czasami tłok utrudniał zabawę ale młodzi dali
sobie radę. W drugim tygodniu
były codziennie rozgrywki turniejowe halowej piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, tenisa
stołowego i badmintona czyli
popularną kometkę. Uczestników masa rzec by można.
To cieszy, ale MOSiW po
okresie ferii dalej realizuje
swoje plany…
– Oczywiście. Jako gospodarze m.in. udostępniamy i przygotowujemy halę na treningi i
mecze klubowi siatkarskiemu
„Orzeł” Międzyrzecz. Byliśmy
partnerami przy organizacji
„Biegu Wyzwolenia” zorganizowanego przez Klub Biegacza
„Piast” w ramach Grand Prix
2019. Przed nami „Bieg po słońce” oraz II Bieg Weterana i XXVIII
Międzyrzeckiej Dziesiątki. Już

Foto ferie MOSiW - basen

trwają rozmowy z 17 WBZ w tej
spawie, ponieważ to już znaczne logistyczne zadanie, które
musi być poprzedzone szeroką
informacją.
Biegi są dobrą formą promocji Międzyrzecza, a promocją MOSiW?
– Nasza promocja jest ściśle
związana z miastem i jego placówkami oświatowymi. Współpraca ze szkołą podstawową nr
1 z oddziałami sportowymi już
daje wymierne efekty. 30 stycznia rozegrano na naszej pływalni zawody pływackie uczniów
tej szkoły. Niebawem zima zniknie i będą dobre warunki do
wykorzystania miejskiego stadionu. Mamy w planie zorgani-

zować „Lekkoatletyczne czwartki”, którym patronuje, Marcin
Woronin, aktualny rekordzista
Polski na 100 m z czasem 10:00
ustanowionym w 1984 r. Aktualnie trwają w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami z
Warszawy. Infrastruktura sportowa do uprawiania lekkoatletyki będzie dostępna nie tylko
dla uczniów klas sportowych,
ale także innych. W hali widowiskowo-sportowej w marcu odbędzie się finał Halowej Piłki
Nożnej. Na który już dziś serdecznie zapraszam.
Dziękuję za rozmowę
LECH MALINOWSKI
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Roczne podsumowanie Mini siatkówka chłopców
4 lutego br. w klubie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie odbyła się uroczysta odprawa roczna, podsumowująca działalność Wielkopolskiej Brygady w 2018 r. Podzielona była na cztery
części. Część pierwszą wypełniła odprawa rozliczeniowo-zadaniowa, podczas której dowódca 17WBZ
gen. bryg. dr Robert Kosowski wysłuchał meldunków
dowódców pododdziałów o stopniu realizacji zadań
w ubiegłym roku oraz sposobu wykonania czekających wyzwań w roku bieżącym.

W części drugiej wystąpił przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej, który
ocenił funkcjonowanie brygady z perspektywy przestrzegania prawa, dokonano analizy i oceny dyscypliny w pododdziałach cyfrowej brygady oraz wysłuchano pouczających prelekcji księdza kapelana 17WBZ oraz terapeutyki
ds. uzależnień Beaty Wagner. Roczną
działalność podsumowała także psycholog Marta Urbańska.
Najprzyjemniejszą częścią odprawy
było podsumowanie współzawodnictwa sportowego oraz wręczenie wyróżnień dla najlepszego oficera, podoficera i szeregowego 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej.
W kategorii najlepszy pododdział
ogólnowojskowy zwyciężyła 9 kompania piechoty zmotoryzowanej z 15 batalionu Ułanów Poznańskich, wśród
artylerzystów prym w 2018 r. wiodła 1
bateria artylerii samobieżnej z 7 dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej.
Siłą wojsk przeciwlotniczych jest 1 bateria przeciwlotnicza z 7 dywizjonu
Artylerii Przeciwlotniczej, a ciągłość
dowodzenia najlepiej zapewnia 1 kompania dowodzenia batalionu dowodzenia Strzelców Wielkopolskich. Logistyczne wsparcie wzorowo realizowała
kompania remontowa batalionu logistycznego, a pełną wiedzę o terenie,
przeciwniku z pewnością zapewnią
żołnierze 1 plutonu rozpoznawczego

kompanii rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich.
Najwyższą lokatę oraz puchar w
współzawodnictwie sportowym zdobył
batalion dowodzenia SW, który jest
„kolebką” sportowców 17WBZ, tuż za
nim uplasowała się kompania rozpoznawcza oraz batalion logistyczny.
Po pucharach i wyróżnieniach zespołowych, przyszedł czas na wyróżnienia indywidualne, wśród oficerów bezapelacyjnie zwyciężył – kpt. Damian
Ćwierkiewicz, który w trakcie podziękowania przytoczył motto żołnierzy
Navy Seal przypominając że „komfort
jest naszym wrogiem”, ponieważ tłumi
czujność i ciągłą konieczność doskonalenia i pracy nad sobą.
Miano najlepszego podoficera roku
w 17 WBZ przypadło plut. Marcinowi
Chludzińskiemu z kompanii rozpoznawczej, a najlepszy w korpusie szeregowych zawodowych został żołnierz
7dAKW, strażak, ratownik wodny st.
szer. Łukasz Protasiewicz. Wszystkim
laureatom serdecznie gratulujemy i
życzymy powodzenia w dalszej służbie.
Finał odprawy uświetnił występ
świetnego i uznanego saksofonisty
Marcina Pesosa.
tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
foto: st. szer. Agata Orłowska

12 stycznia na hali widowiskowo-sportowej MOSiW
rozegrano Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców pod patronatem Burmistrza Międzyrzecza i Honorowym Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W sportowych zmaganiach uczestniczyły kluby: „Piast” Poniec, SP-1
Szprotawa, Akademia Siatkówki UKPS
Lubin, UKS Jedynka Międzyrzecz, PSP
11 Kędzierzyn-Koźle, MLKS „Volley”
Gubin, „Bzura” Ozorków i SP-3 Nysa.
Kilka klubów wystawiło więcej niż jedną drużynę.
Zawodników, trenerów i wszystkich
przybyłych przywitała Anna Pawelska
prowadząca spotkanie. Zawody otworzyli: Remigiusz Lorenz – burmistrz
miasta i Monika Szypszak – dyrektor
SP-1 z klasami sportowymi, organizator
turnieju (wspomagał MOSiW, za co
ciepłe słowa podziękowania wypowiedziała dyrektor SP-1 w Międzyrzeczu ).
Zanim zawodnicy rozpoczęli gry
(„Dwójki” w systemie grupowym,
„Trójki” w systemie każdy z każdym)
swoje umiejętności zademonstrowały
cheerleaderki z kl. 1a sportowej i 5a
(opiekun – Anna Grobelna) oraz Szkolny Klub Kibica.
Sędzią głównym zawodów był Arkadiusz Żyła, wspomagany przez fachowców. od gry w piłkę siatkową.
Ostateczne wyniki. „Trójki”: I - PSP
11 Kędzierzyn-Koźle 1, II – UKS Jedynka

Międzyrzecz, III – „Bzura” Ozorków, IV –
„Piast” Poniec, V - UKPS Lubin, VI – SP-3
Nysa 1, VII - PSP 11 Kędzierzyn-Koźle 2,
VIII – SP-3 Nysa 2, IX - MLKS „Volley”
Gubin.
Klasyfikacja końcowa „Dwójek”. I PSP 11 Kędzierzyn-Koźle 1, II – „Bzura”
Ozorków, III – UKS Jedynka Międzyrzecz 1, IV – „Piast” Poniec, V – SP-1
Szprotawa 1, VI – SP-1 Szprotawa 2, VII
- Akademia Siatkówki UKPS Lubin, VIII –
„Bzura” Ozorków 2, IX – „Bzura” Ozorków 3, X – UKS Jedynka Międzyrzecz 2,
XI - MLKS „Volley” Gubin, XII – SP-3
Nysa, XIII - Akademia Siatkówki UKPS
Lubin 2, XIV - Akademia Siatkówki
UKPS Lubin 3.
Puchary, nagrody i dyplomy wręczali
wspólnie: Katarzyna Budych – przewodnicząca RM i Monika Szypszak.
Najlepszymi zawodnikami turnieju
okazali się gracze z PSP 11 KędzierzynKoźle. Nagrodę specjalną, koszulkę
klubową „Zaksy” Kędzierzy-Koźle i reprezentanta Polski Łukasza Kaczmarka
(z autografem) szczęśliwie wylosował
Michał Łyczko (kl. 4a) zawodnik z UKS
Jedynka Międzyrzecz.
Tekst i fot. Lech Malinowski
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Zmiana dowodzenia
w międzyrzeckim areszcie
przez ostatnie dziesięć lat pełnił służbę na stanowisku kierownika działu penitencjarnego, na którym był odpowiedzialny głównie za pracę wychowawców i psychologów.
Ostatnie dwa lata pracował
jako specjalista zajmujący się
sprawami penitencjarnymi w
Okręgowym
Inspektoracie
Służby Więziennej w Szczecinie, gdzie również zastępował
w pełnieniu obowiązków służbowych Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.
24 stycznia 2019 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński
powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr. Radosława
Jaźwińskiego. Akt powołania
nowy dyrektor aresztu otrzymał osobiście z rąk generała w
trakcie uroczystości, która
miała miejsce w Centralnym
Zarządzie Służby Więziennej w
Warszawie.
W
spotkaniu
uczestniczył również Dyrektor
Okręgowy Służby Więziennej

w Szczecinie płk Piotr Warenik.
Mjr Radosław Jaźwiński z
Służbą Więzienną związany
jest od przeszło dwudziestu
lat. Doświadczenie zawodowe
zdobywał głównie pełniąc
służbę w dziale penitencjarnym Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. To właśnie z tą
jednostką penitencjarną był
związany przez większość stażu swojej pracy zawodowej. W
gorzowskim zakładzie karnym

Nowy dyrektor swoje obowiązki w Areszcie Śledczym w
Międzyrzeczu objął z dniem 25
stycznia 2019 roku zastępując
ppłk. Arkadiusza Tomczaka,
który został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu
Karnego w Gorzowie Wlkp.
Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia
zdjęcia: Centralny Zarząd
Służby Więziennej w Warszawie – kpt. Michał Grodner

V Sesja Powiatu
Międzyrzeckiego
Odbyła się 30 stycznia i
obfitowała w wiele ciekawych
fragmentów. Pierwszy raz
zaiskrzyło podczas punktu
dotyczącego interpelacji i
zapytań. Radny Jerzy Gądek
zwrócił uwagę na zawiłą odpowiedź jaką otrzymał pisemnie po zadaniu prostego pytania – Czy księgowa szpitala
otrzymała podwyżkę. Po kilku
minutach dyskusji. łącznie z
obecnym radcą prawnym
starostwa, wyjaśniło się – że
żadnej podwyżki nie było.
Konkluzją tej w pewnym sensie pustej dyskusji jest fakt, że
można urzędniczym językiem
na proste pytanie odpowiedzieć bardzo zawile. Bez sensu. Radny Krzysztof Marzec
słusznie zauważył i tego dowiódł, że przekazywane radnym sprawozdania z pracy
zarządu między sesjami są
zbyt lakoniczne, czyli pozbawione konkretnych treści. Po
tych uwagach bez wątpienia
praca zarządu rady powiatu
się poprawi.

Zainteresowanie wzbudziło
sprawozdanie Szymona Prochery, dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych. Poparte zresztą
obszernym pokazem multimedialnym. Drogi i chodniki są
takie, jakie są. Kasa na ich naprawę, budowę też nie jest
obfita. Dlatego zarządcy dróg
należy się Wielki Szacun. Ponadto dyrektor delikatnie, acz
sugestywnie przypomniał o
braku od lat podwyżki dla pracowników fizycznych, którzy
utrzymują drogi i pobocza w
stanie używalności.
Najbardziej jednak rozgrzała się atmosfera po przedstawieniu nowego prezesa międzyrzeckiego szpitala – Marzeny Kucharskiej. Powściągliwie, bez emocji przedstawiła swoją wizję funkcjonowania
szpitala. Zadawane pytania
były szczegółowe. Nawet
chwilami bardzo. Jednak trudno po kilku dniach prezesowa(Ciąg dalszy na stronie 14)
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OSP w Kaławie
Trwa kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP w powiecie międzyrzeckim. W remizie OSP Kaława, 8 lutego spotkali się
członkowie jednostki, przedstawiciele władz związku szczebla
wojewódzkiego i gminnego, sołtys wsi i sympatycy.
Zanim rozpoczęto zebranie. Prezes jednostki poprosił
obecnych o uczczenie chwilą
ciszy pamięć druhów: Krzysztofa Obsta i Jarosława Wiktorowicza, którzy odeszli na
„wieczną służbę”.
Zebranie prowadził mł.
bryg. Dariusz Surma – Komendant Gminny OSP. Prezes
jednostki – dh Andrzej Obst
przedstawił szczegółowe sprawozdanie, podobne przedstawili przewodniczący komisji
statutowych oraz osoby funkcyjne. Zarząd otrzymał absolutorium, co świadczy o dobrej
współpracy wszystkich. W tym
miejscu warto przypomnieć,
że jednostka od lat dominuje
w
zawodach
sportowopożarniczych na szczeblu gminy i powiatu.
Podczas dyskusji, jakże
merytorycznej, głos zabrali
m.in. Dariusz Surma - Komendant Gminny, dh Mieczysław
Witczak – członek Prezydium
(Ciąg dalszy ze strony 13)

nia zadłużoną placówką jednoznacznie
określić priorytety. W tym miejscu. Niemalże w nieskończoną polemikę z M.
Kucharską wdał się radny Tomasz Jarmoliński. Obserwując z boku, można by
mieć wrażenie, że zna problem od tzw.
podszewki i dąży do naprawy. Jednak po
czasie okazało się, że Odział Pediatrii to
jego konik, a reszta… Ma częściowo rację. Czasy i możliwości placówek ościennych się zmieniły. Takie dyskusje na forum rady są tylko tzw. biciem piany. To
rozstrzyga się na komisjach i w gabinetach. Emocje tutaj są NIEPOTRZEBNE.
Zaplanowane uchwały podjęto. Kontrola NIK została zakończona. Padłom
zasadne pytanie czy stać powiat (a może
czy warto) przeprowadzić audyt wewnętrzny, którego koszty wyniosą ok. 80
tys. zł brutto.
Prowadzący bardzo sprawnie obrady
przewodniczący Tadeusz Jasionek, poinformował, że 27 marca odbędzie się
uroczysta sesja rady powiatu w MOK z
udziałem Wojewody Lubuskiego (XXlecie samorządu). Radny T. Jarmoliński

zaproponował spotkanie z samorządowcami w miastach i gminach powiatu w
najbliższym czasie. 6 spotkań, które należy uzgodnić znacznie wcześniej z logistycznego punktu widzenia nie wchodzi
w rachubę. Na takich spotkaniach jak
znam życie będą tzw. gorzkie żale. Powiat na swoje priorytety, miasta i gminy
swoje. No chyba, że komuś zależy na
poklasku i zdobycia punktów. Pomysł do
końca nie przemyślany, rzucony ad hoc.
Robi się coraz ciekawiej na tych sesjach.
Nie mniej jednak zgodzono się aby formułę przemyśleć i spotkać się w późniejszym, może majowym terminie.
Oprócz wspomnianej nowej pani
prezes szpitala, na scenie życia publicznego pojawiła się nowa dyrektor PUP –
Beata Gołębiewska oraz st. kpt. Marek
Koperwas, którego przedstawił st. bryg.
Marek Harkot, Komendant Powiatowy
PSP jako swojego nowego zastępcę.
Całkowicie prywatnie poniosłem porażkę. Wykonane zdjęcia się nie zapisały
na kartę pamięci. Niby japońska technika, a zawiodła…
LECH MALINOWSKI

www.przekrojlokalny.pl

ZOW ZOSP RP Województwa
Lubuskiego, dh Marcin Kusik
– radny miejski (jest obecny na
wszystkich zebraniach OSP w
gminie, co daje mu wielką
wiedzę na temat działalności
jednostek, niezbędną podczas
posiedzeń rady miejskiej, która
dzieli środki, m.in. na działalność OPS). Wśród obecnych
był również radny Jan Skoczylas, który sercem i rodzinnie
jest związany z jednostką. Nie
zabrakło Krzysztofa Fertały,
właściciela tutejszej firmy
KAMSTAR oraz Małgorzaty

Gralewskiej, sołtysa wsi. Ona
to podziękowała serdecznie
strażakom za wielką pomoc na
rzecz wsi podczas jej kadencji
jako sołtys.
Przyjęto plan pracy, stosowne wnioski zostały uchwalone, co było zwieńczeniem
zebrania, którego protokolantem była dh. Barbara Sułkowska – członek ZMG ZOSP RP w
Międzyrzeczu. Relację sporządził dh Lech Malinowski,
Członek Honorowy OSP Kaława.
Red.
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Uczniowie w ratuszu

Podczas lutowej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprzysiężony został nowy radny Szymon Zając, który zajął miejsce ustępującej koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Kaławie. Życzymy
radnemu Szymonowi samych sukcesów i dużo energii do działania!
UM

Co można robić w sali ślubów i co zapisane jest w stuletnich księgach leżących na
półkach archiwum Urzędu
Stanu Cywilnego?
Czy fotel burmistrza naprawdę jest taki wygodny i jak
wygląda gabinet pani burmistrz?
Jaki widok roztacza się z
drugiego piętra ratusza i jak

prezentuje się Międzyrzecz z
lotu ptaka?
Tymi oraz wieloma innymi
pytaniami zasypywały nas dziś
dzieci z Bukowca, które odwiedziły urząd miejski.
Uczniów szkoły podstawowej po budynku ratusza opro-

wadziła sekretarz Anna Sawka
opowiadając przy okazji o pracy władz miasta i urzędników.
Poczęstowała miłych gości
cukierkami i wręczyła maluchom upominki, za co odwdzięczyły się uśmiechami i
przytulasami.
UM

Podziękowali za pomoc

14 stycznia burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
razem z włodarzami sąsiednich gmin, dyrekcją, opiekunami oraz podopiecznymi
Środowiskowych
Domów
Samopomocy w Międzyrzeczu i Pszczewie wybrał się do
Polkowic. Spotkali się tam z
władzami miasta oraz przedstawicielami służb ratowniczych. Nie kryjąc wzruszenia,

podziękowali za szybką reakcję oraz pomoc udzieloną
poszkodowanym po wypadku, do którego doszło 6 grudnia ub. r. pod Polkowicami.
Tydzień później, w międzyrzeckim ratuszu burmistrz
wraz z kierowniczką Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu Katarzyną
Nyczak-Walaszek podziękował wszystkim, którzy wycią-

gnęli pomocną dłoń do poszkodowanych. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, zarówno oni, jak i ich najbliżsi
zostali otoczeni troskliwą
opieką w niezwykle trudnych
chwilach. Katarzyna NyczakWalaszek oraz wychowawca
Janusz Grządko zostali wyróżnieni za swoją postawę również podczas sesji rady miejskiej.
UM
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