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Poradnia endokrynologiczna  
– już czynna 2 x w tygodniu! 

– Zdecydowanie sytuacja w 
międzyrzeckiej poradni endo-
krynologicznej poprawia się –  
Zapewnił mnie Waldemar Ta-
borski, prezes szpitala w Mię-
dzyrzeczu. – Wprawdzie przyj-
muje tylko jeden lekarz-  
-specjalista Tomasz Kowalik 
ale w zwiększonym czasie pra-
cy. Cel jest konkretny, zlikwido-
wać kolejki, które z powodu 
pandemii znacznie się wydłuży-
ły. Choroba nie stoi w miejscu, 
ona się rozwija, stąd taka decy-
zja, aby ulżyć oczekującym. 

Kim zatem jest specjali-
sta endokrynolog pracujący 
w poradni? 

– Studia medyczne ukoń-
czyłem w 2010 roku, następ-
nie obowiązkowo roczny staż 
podyplomowy, aby uzyskać 
pełne prawo wykonywania 
zawodu. W 2011 rozpocząłem 
specjalizację w zakresie cho-
rób wewnętrznych, którą 
ukończyłem zdanym egzami-
nem w 2017 roku. W tym sa-
mym roku rozpocząłem spe-
cjalizację w dziedzinie endo-

krynologii, którą w tym roku 
zakończyłem egzaminem. 

 
Dziesięć lat i dwie specja-

lizacje, praca poparta talen-
tem… 

– Każdy lekarz postępuje 
według zasady – Po pierwsze 
nie szkodzić. Drugą zasadą jest 
czerpać wiedzę ze wszelkich 
źródeł, aby ją umiejętnie wy-
korzystać. Już podczas nauki 
związanej z chorobami we-
wnętrznymi na pierwszy plan 
moich zainteresowań wysunę-
ła się endokrynologia. Praco-
wałem w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, Nadciśnienia 
Tętniczego, Endokrynologii i 
Gastroenterologii szpitala w 
Gorzowie Wlkp., co niewątpli-
wie wiele mi pomogło pod-
czas toku specjalizacji, bo-
wiem zajmowałem się również 
pacjentami z chorobami endo-
krynologicznymi. Praca z pa-
cjentem jest podstawą, a 
wspomniany talent… nie-
zręcznie jest samemu siebie 
oceniać, niech to pacjenci o 
tym wyrażą opinię. 

 
Szpital w Międzyrzeczu 

wychodząc naprzeciw po-
trzebom oraz mając na uwa-
dze znaczną kolejkę do en-
dokrynologa postanowił 
zwiększyć czas pracy porad-
ni, gdzie do nie dawna pra-
cowało dwóch specjalistów. 

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

848 005 lub 730 340 005 

Czyli faktycznie nie mamy nic 
do gadania. Nawet głosując byli-
śmy zrobieni w pióro ogólnie rzecz 
biorąc. Stąd ponad 6000 protestów 
wyborczych, które odpowiednia 
Izba SN, powołana przez PADa, 
zapewne w wielkiej powadze od-
rzuci lub stwierdzi, że nie miało to 
wpływu na wynik głosowania. 
Różnica 422 385 głosów przy po-
nad 20 mln oddanych może być 
różnie odbierana. 377 724 głosy 
nieważne. Problem 400 tys. wybor-
ców, którzy musieli wrócić w dru-
giej turze do miejsca pierwszego 

głosowania. PKW zwracało na to 
uwagę, posłowie to olali. Granda z 
niedopuszczeniem obserwatorów do 
lokali zamkniętych z powodu pande-
mii. O licznych naruszeniach wybor-
czych niezależne media szeroko 
informowały. I na koniec  fatalna 
organizacja głosowania za granicą i 
tylko 3 dni na złożenie protestów. 

Jednak pokonany napędził PiSowi 
stracha. Cała TVPis ostro go atako-
wała i wspierała tylko jednego. Poczta 
Polska do skrzynek wrzucała ulotki i 
pisemka szkalujące kandydata opozy-
cji. Agitacyjne podróże urzędników 
państwowych. Wielki, wszechstronny 
udział Premiera zwanego słusznie 
Pinokiem (został sądownie skazany za 
kłamstwa) w kampanii wyborczej na 
rzecz urzędującego prezydenta w 
ramach nienormowanych godzin 
pracy jest naganny nazywając najdeli-
katniej. Rozdawanie kartoników jako 
prezentów finansowych, konkretnie 
jeszcze nie uchwalonych przez Sejm, 
było zwykłym przekupstwem czyli 
korupcją. Reasumując – Wybory nie 
były równe! 

Przewodniczący PKW z radością 
wręczył akt wybory wybranemu po-
nownie prezydentowi, na Zamku 
Królewskim. Przy nierozpoznanych 
6000 protestów wyborczych zakra-
wało na farsę. Na nią, podczas wystą-
pienia PADa, raczył wejść spóźniony 
szeregowy poseł-prezes. Dotychczas 
nie spotkałem się z taką nonszalancją 
wobec urzędującej Glowy Państwa. 
Pokazał zatem prezes, kto tu na-
prawdę rządzi. Zresztą kilkanaście 
minut potem po angielsku opuścił 
salę. Czyżby miał ambiwalentny 

stosunek do „wyborczej musztardy”? 
Zresztą owa musztarda nadal w skle-
pach jest po starej cenie. Kolejny 
kłamstwo wyborcze PADa ma krót-
kie nogi. 

Tenże ogłosił się triumfalnie 
przywódcą po raz kolejny wszystkich 
Polaków. Nie jest to wielką sztuką, 
to tylko hasło. Sztuką jest nim być. 
Złośliwi mówią, a ich nigdzie nie 
brakuje, że na Jasnej Górze nie było 
modlitwy dziękczynnej tylko prośba 
do Najwyższego aby odpuścił mu 
grzechy kłamstw i poniżanie krzy-
kiem inaczej myślących Polaków. 
Prośba o spokojne następne 5 lat 
kadencji przed obrazem Czarnej 
Madonny to kamuflaż pisowskiego 
kameleona. 

PAD jako obrońca tradycyjnej 
rodziny, zapora przed pomysłami 
LGBT, obrońca wszelkich socjal-
nych plusów wydaje się „swoim czło-
wiekiem”. Jego szef sztabu wyborcze-
go rozwód i drugi szybki ślub. Bulte-
rier pisu, szef TVPis – drugi ślub 
przed ołtarzem będąc rozwiedzio-
nym. Wieruszka partii rządzącej też 
podobnie. Pogratulować wielkich 
wartości, także religijnych. 

Nie odnoszę się do obietnic 
wyborczych, te są już spokojnie ni-
welowane. Nie będzie zapowiadanej 
regulacji płac i wielu, wielu innych 
istotnych dla społeczeństwa spraw. 
Ciemny lud i tak to kupił, wystarczy 
przeczytać dane o wykształceniu i 
przedziale wiekowym oraz skąd wy-
borcy PADa pochodzą. Zapewne 
jakiś ochłap komuś się rzuci i silnie 
medialnie nagłośni w publicznej 
(czytaj partyjnej) telewizorni. 

Jesteśmy znaczkami naklejonymi na kopertę 
Chyba nie jest to przypadek, że 

kontrolerzy NIK zawitali do 
skromnej jednostki OSP w miej-
scowości gdzie frekwencja wybor-
cza była jedną z najwyższych. Stra-
żacy mieli dostać nowy wóz bojowy 
właśnie za frekwencję w gminie. 
Wygrał tam zdecydowanie Trza-
skowski, to dostali kontrolę. Dru-
howie pomalujcie na czerwono 
stary rower, doczepcie do niego 2 
gaśnice w uchwytach oraz jeden 
odcinek węża z prądownicą, na 
kierownicy zamocujcie klakson typu 
gruszka od lewatywy i sprezentujcie 
to pomysłodawcy wysłania do was 
kontrolerów. Niech to będzie Wasz 
dar wdzięczności, który zapewni 
mu ochronę ppoż. jego czterech 
liter. 

Inwigilacja byłego ministra od 
słynnego zegarka przez spec służby 
podczas, gdy był związany ze szta-
bem wyborczym kandydata Trza-
skowskiego, a rzecz dotyczyła okre-
su jego pracy na Ukrainie, jest 
wyjątkowym skandalem. Istnieje 
uzasadnione domniemanie o prze-
kazie uzyskanych informacji szta-
bowi PADa. Jeżeli ktoś w to wątpi, 
to niech sam siebie zapyta, komu te 
spec służby podlegają. 

Minister od Carycy zasłynął 
kolejną wypowiedzią – Sądy są 
powolne ale rychliwe. Zaprzeczenie 
same w sobie w wykonaniu peruka-
rza z zawodu. Minister od wielu 
rzeczy, wszystko spieprzający Sasin 
zadrwił z Polaków – Nie wykorzy-
stane karty do majowego glosowania 
mogą być powtórnie wykorzystane 
przez PKW. Nawet do podtarcia się 
nie nadają… zbyt sztywne. Ale 
poczcie trzeba będzie oddać 70 
baniek, z naszych, podatników 
pieniędzy. Winnych nie ma i nie 
będzie.  

Politycy rządzący, dzięki więk-
szości sejmowej, robią z nami co 
chcą, za nic mając prawo, zasady 
moralne czy wręcz zwykłą przy-
zwoitość. Traktują nas jak znaczek 
naklejony na kopercie. W odpo-
wiednim miejscu i równo pod wolę 
władzy. Przybity stempel określa 
czas rozpoczęcia…  Czego? Każdy 
niech sobie sam dopowie. 

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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– W tutejszej poradni pra-
cuję od prawie 3 lat. Dojeż-
dżam z Gorzowa. Niegdyś pra-
cował tu również specjalista 
dojeżdżający z Poznania. 
Obecnie w poradni przyjmuję 
pacjentów sam. Oczywiście 
ogromną pomocą jest pani 
pielęgniarka Elżbieta Kufel, z 
którą pracuję w poradni od 
samego początku. Aktualnie 
dyżury pełnimy w poniedziałki 
od godz. 9.00 do 13.30 i w 
środy od godz. 14.00 do 20.00. 
Pacjentów powinni kierować 
lekarze rodzinni lub inni spe-
cjaliści, co wynika z rygorów 
formalnych. Wskazane jest 
posiadanie ze sobą ostatnich 
wyników podstawowych ba-
dań laboratoryjnych. W przy-
padku chorób tarczycy (które 
dominują wśród pacjentów 
poradni) istotny jest wynik 
badania TSH. Wyniki badań 
stężenia hormonów wydziela-
nych przez gruczoły dokrew-
ne, są dla mnie wskazówką w 
leczeniu i znacznie przyspie-
szają diagnozę, bowiem nie 
traci się czasu na ich wykona-
nie. Badania obrazowe, mam 
tutaj na myśli USG tarczycy, 
wykonujemy na miejscu, gdyż 
posiadamy w poradni aparat 
ultrasonograficzny. Generalnie 
endokrynologia jest nauką 
zajmującą się gruczołami wy-
dzielania wewnętrznego. Naj-
bardziej znane to tarczyca, 
przytarczyce, przysadka mó-
zgowa, jajniki, jądra i nadner-
cza. 

 
Czy w pracy zawodowej 

zetknął się Pan z ciekawymi 
przypadkami? 

– Jak już wcześniej wspo-
mniałem, wśród pacjentów 
endokrynologicznych dominu-
ją chorzy z nadczynnością lub 
niedoczynnością tarczycy. 
Duże wrażenie natomiast wy-
warło na mnie spotkanie z 
pacjentem chorym na akrome-
galię. Jest to choroba związa-
na z nadmiarem hormonu 
wzrostu. Jego poziom w pew-
nym wieku „stabilizuje się”, ale 
matka natura potrafi czasami 
zrobić coś na przekór. Wów-
czas nadmierny wzrost czy 
nawet przerost organów jest 
szkodliwy dla zdrowia a nawet 
życia pacjenta. Spotykając 
wspomnianego chorego, mo-
głem na własne oczy przeko-
nać się jak ogromny, często 
niekorzystny, wpływ na zdro-
wie i funkcjonowanie pacjenta 
może mieć „choroba endokry-
nologiczna”.  

 
Nie samą pracą człowiek 

żyje, jakieś konkretne hob-
by?  

– Z przykrością muszę 
stwierdzić, że na hobby nieste-
ty zawsze jest za mało czasu. 
Cenię sobie aktywne spędza-
nie wolnych chwil. Lubię jazdę 
na rowerze, pływanie oraz od 
niedawna zacząłem biegać. 
Marzę, aby w niedalekiej przy-
szłości rozpocząć naukę gry w 
tenisa. Lubię również przeczy-
tać dobrą książkę, szczególnie 
kryminał.  

Przed panem Tomaszem 
Kowalikiem praca niczym 
przed antycznym herosem, bo 
kolejka do poradni jest bar-
dziej niż długa, ot proza ży-
cia… 

Rozmawiał  
Lech Malinowski 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

www.przekrojlokalny.plwww.przekrojlokalny.pl  

Inwestycja  
dla potrzebujących 

Przy wejściu do ogródka 
jordanowskiego wybudowana 
zostanie nowoczesna toaleta. 
Rozstrzygnięto przetarg na 
budowę szaletów miejskich. 
Będą komfortowe i w pełni 
zautomatyzowane, a do tego 
przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo.   

Ogłoszony przez władze 
miejskie przetarg wygrało kon-
sorcjum dwóch firm – Tombud 
z Jagielnika pod Międzyrze-
czem oraz Ecogigant z Gorzo-
wa Wlkp. Gmina zapłaci im 
238 tys. 620 zł, czyli o ponad 
tysiąc złotych mniej, niż zakła-
dał kosztorys inwestorski. Przy-

pominamy, że to był już trzeci 
przetarg. Dwa pierwsze unie-
ważniono, gdyż oferty znacz-
nie przekraczały kosztorys.  

– Warto było poczekać. Po-
dobnie było z drogą w Kaławie, 
którą wybudowaliśmy przed 
rokiem. Po drugim przetargu 
wybraliśmy ofertę, która była o 
milion złotych niższa od tej z 
pierwszego przetargu – zazna-
cza burmistrz Remigiusz Lo-
renz.  

 
Umowa zostanie podpisa-

na na początku sierpnia. – Pra-
ce mają się zakończyć 28 grud-
nia – informuje Tomasz Dem-

bowy z Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego w między-
rzeckim ratuszu.  

Obiekt powstanie przy wej-
ściu do ogródka jordanowskie-
go od strony ul. Ściegiennego.  
Będzie w pełni zautomatyzo-
wany. Komputer ma sterować 
drzwiami, podajnikami wody i 
mydła, spłukiwaniem i… my-
ciem podłogi, która w dodatku 
będzie podgrzewana.  

 
Toaleta ma zastąpić szalety 

z czasów PRL, które znajdowa-
ły się przy głównym skrzyżo-
waniu i zostały wyburzone 
wiosną br.  
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SPOSÓB  
NA MUZYCZNE WAKACJE  

Oryginalny sposób na wa-
kacje znaleźli Maja, Kacper, 
Szarat i piszący te słowa. 
Umawiali się co czwartek w 
lipcu, aby wspólnie pomuzy-
kować. Dobrym miejscem na 

takie spotkania okazał się zie-
lony skwer przy pewnej popu-
larnej lodziarni w Międzyrze-
czu. Punktualnie w samo połu-
dnie (zapewne, aby trochę 
dłużej pospać) przychodzili z 

saksofonami i gitarami na 
planty. Przyznać trzeba, że 
zawsze budzili spore zaintere-
sowanie przypadkowych prze-
chodniów i smakoszy lodów, 
którzy z zainteresowaniem 

słuchali popisów młodych 
muzyków. Skromnie usado-
wiwszy się przy jednym stoli-
ku, rozłożywszy instrumenty 
wykonywali znane i mniej 
znane utwory muzyczne. Sak-
sofon swym brzmieniem i 
wolumenem słychać było 
wszędzie. Gitary raczej kame-
ralnie, ze względu na niezbyt 
głośne brzmienie. Powstawały 
spontaniczne duety i tercety, 
by swoją radość wyrażać mu-
zyką. Zapytani o  wrażenia nie 
za bardzo chcieli mówić, wole-
li grać.  Najfajniejsze było 
wspólne spotkanie. Niektórzy 
z grających nie widzieli się 
kilka miesięcy. Wszyscy są 
uczniami Szkoły Muzycznej w 
Międzyrzeczu. Jeden z mło-
dych muzyków jest już absol-
wentem tej szkoły.     

Taki pomysł wakacyjnych 
spotkań z grającą młodzieżą 
był już realizowany w ubie-
głym roku. Pamiętam, że zaan-
gażowali się w ten pomysł 
rodzice np. pani Małgorzata 
czy pani Alicja. Brali też udział 
Kamila i Filip. Były nawet mu-
zyczne wyjazdy na Głębokie. 
W tym roku, czasami w chłod-
ne i mżyste dni spotykaliśmy 
tylko się na międzyrzeckich 
plantach. Na dalszą część wa-
kacji każdy ma już inne plany.  

Po wspólnym muzykowa-
niu nagrodą były przepyszne 
lody. Poznaliśmy przy okazji 
bogatą paletę smaków. Myślę, 
że to nietuzinkowy pomysł, 
aby w ten sposób spędzać 
wolny czas. Przyjemne z poży-
tecznym. Wyjście z domu i 
spotkanie z kolegami i kole-
żankami buduje więź emocjo-
nalną. Publiczne granie dopin-
guje, podnosi ego, uodparnia 
na radzenia sobie tremą sce-
niczną. Przy okazji można spo-
tkać wielu pasjonujących lu-
dzi, którzy pozytywnie wspie-
rali nas dobrym słowem. Spo-
tkać można też starych znajo-
mych, min. absolwentów na-
szej szkoły muzycznej, których 
przyznam ledwo rozpoznawa-
łem. Urośli i wydorośleli. Kie-
dyś wspólnie graliśmy. Zachę-
caliśmy też do podjęcia nauki 
gry w międzyrzeckiej szkole 
muzycznej. 

 
Spotkania były spontanicz-

ne, pełne radości i uduchowia-
ły. Rodzice z aprobatą przyj-
mowali te niebanalne waka-
cyjne muzyczne spotkania. 

 
Z wakacyjnymi pozdrowie-

niami  
MAJA, KACPER, SZARAT  

I ZDZISŁAW (MUSIAŁ)  
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Z historii wojska… 
Międzyrzecka 17 WBZ 

będąca częścią 11 LDK-
Panc, ma swoje pododdzia-
ły również w Wędrzynie, 
miejscowości od zawsze w 
historii związanej z woj-
skiem. Także sprzed wojny. 
Pobliski wielki poligon uzu-
pełnia i krajobraz i historię. 
Mało ludzi jednak wie, że 
był w Wędrzynie oddział 
dyscyplinarny czyli karna 
jednostka – o czym poniżej 
w tekście. 

 
Oddziały karne czy dyscy-

plinarne są częścią historii 
wojska, bez względu na przy-
należność narodową. Kompa-
nie czy bataliony karne na 
frontach ostatniej wojny po-
syłano na trudne odcinki, z 
reguły na stracenie. Okupie-
niem win  służących w tych 
formacjach żołnierzy była 
śmierć lub odniesienie ran. 
Przywracano wówczas skaza-
nemu poprzedni stopień woj-
skowy (często oficerski), orde-
ry i medale i jeżeli przeżył 
wracał do macierzystego od-
działu. W armii ZSRR były ofi-
cerskie karne kompanie. Lite-
ratura wojenna jak również 
produkcje filmowe w fabular-
nej formie są dostępne dla 
zainteresowanych. Angielski 
film „Wzgórze”, serial rosyjski 
„Karny Batalion” czy wspania-
ła (przeczytałem ją z zaintere-
sowaniem) autobiografia ofi-
cera Aleksandra Pylcyna 
„Byłem dowódcą oficerskiej 
kompanii karnej Armii Czer-
wonej” - to najbardziej znane 
pozycje. 

 
W latach 1943-1945, w 

Ludowym Wojsku Polskim 
było sześć pododdziałów 
karnych dla żołnierzy, którzy 
popełnili przestępstwa woj-
skowego albo dopuścili się 
poważnych naruszeń dyscy-
pliny lub porządku wojsko-
wego. Wojna deprawowała 
nie tylko noszących mundu-
ry. Pierwszy (nieetatowy) 
oddziałał karny był w struktu-
rach 1DP im. T. Kościuszki. 

 
Wojna się skończyła i już 

22 maja rozkazem Naczelne-
go Dowódcy WP roz-
formowano etatowe i nieeta-

towe kompanie karne. Jed-
nak pozostał problem z żoł-
nierzami, którzy nie prze-
strzegali regulaminów i nie-
pisanych reguł życia w kolek-
tywie. W czerwcu 1945 r. de-
kretem Rady Ministrów w 
ustalonych karach dyscypli-
narnych (było ich 14) było 
skierowanie do oddziału kar-
nego. Surowszą była kara 
degradacji. Ponownie więc 
odtworzono te oddziały. Do-
wódca pułku mógł szere-
gowca skierować do odbycia 
kary do 4 tygodni. Kolejni 
przełożeni mieli zakres po-
większony o 2 tygodnie w 
stosunku do poprzednika. W 
styczniu 1951 r. stosowną 
ustawą utrzymano karę służ-
by w oddziale karnym. 

 
W 1953 r. na bazie kompa-

nii karnej w Modlinie utwo-
rzono 3 batalion karny, który 
miał być w Zbąszyniu z prze-
znaczeniem do prac w Mię-
dzyrzeckim Rejonie Umoc-
nionym. Jednak do tego nie 
doszło, bowiem jednostkę 
skierowano do wałbrzyskich 
kopalń, gdzie żołnierze pra-
cowali do chwili rozformowa-
nia w maju 1956 r. 

 
W sierpniu 1963 r. kolejna 

Ustawa o dyscyplinie wojsko-
wej utrzymała karę skierowa-
nia do oddziału karnego. Od 
1970 r. służba w tym oddziale 
trwała od 1 do 3 miesięcy. 
Zmieniono nazwę na oddział 
dyscyplinarny. Chyba najbar-
dziej znana była JW 1370 w 
Orzyszu, zwana potocznie 
jednostką karną. 

 
Śląski Okręg Wojskowy 

miał swój Oddział Dyscypli-
narny w Wędrzynie. Oznaczo-
ny nr 10. Jednostka Wojskowa 
nr 2683 sformowana została 
w grudniu 1984 r. 1 lutego 
następnego roku przyjęto 
pierwszego ukaranego żołnie-
rza. W skład oddziału wcho-
dziły trzy plutony, pluton za-
bezpieczenia i areszt. Jedno-
razowo służbę w oddziale 
mogło pełnić 100 ukaranych 
żołnierzy.  

 
W pierwszym plutonie 

mieli pełnić służbę ukarani 

karą dwóch i więcej miesięcy 
służby w oddziale dyscypli-
narnym, w plutonie trzecim – 
ukarani karą jednego miesią-
ca służby w oddziale dyscy-
plinarnym, a w plutonie dru-
gim – żołnierze z obniżoną 
kategorią zdrowia, wobec 
których stosowany był inny 
program szkolenia. W prakty-
ce stosowana była zasada, by 
w każdym z trzech plutonów 
była taka sama liczba żołnie-
rzy.  

 
Pierwszym dowódcą od-

działu był mjr Roman 
Ostrowski. W 1989 r. zastąpił 
go mjr Stanisław Orłowski. 
Zastępcami ds. polit. byli: kpt. 
Ryszard Kaczmarek i kpt. 
Krystian Szymczak. Dowód-
cą 1 plutonu był por. Nor-
bert Wrotek, pomocnikiem 
sierż. Wiktor Jutkiewicz. 
Dowódcą 2 plut. był por. Ma-
rek Pluskota, pomocnikiem 
sierż. Zenon Wierzbicki. Plu-
tonem trzecim dowodził por. 
Mieczysław Krzywania z 
pomocnikiem sierż. Stefa-
nem Kobierskim. Dowódcą 
plutonu zabezpieczenia był 
początkowo chor. Walczak, 
po nim był por. Krzysztof 
Szurgaj. Za areszt odpowia-
dał profos plut. Piotr Lach, 
następnie sierż. Olszewski. 
Szefami kompanii byli: Stani-
sław Chojnacki i Stanisław 
Ziemniewicz.  

 
Kierownikiem kancelarii 

tajnej była Ewa Zarejczyk-
Kaczmarek. Pracowała tam 
również Helena Paczkow-
ska. W kancelarii personalnej 
pracowały: Bogusława Ma-
ciejewskai Czesława Hala-
garda.  

 
Zabezpieczenie medycz-

ne sprawowali lekarze medy-
cyny: por. Grzegorz Prę-
czyński, por. Mieczysław 
Grecki, por. Krzysztof Wit-
kowski oraz pielęgniarka 
Gabriela Krzywania. Psy-
chologiem był dojeżdżający z 
Gorzowa mjr Cezary Gra-
bowski. 

 
Szkolenie podporządko-

wane było zasadom obo-
strzonego regulaminu we-

wnętrznego, dotyczącego 
tego typu jednostki, a pole-
gało m.in. na intensywnych 
zajęciach z taktyki, kilkudzie-
sięciokilometrowych wymar-
szach, co ułatwiała bliska 
obecność poligonu. Ze 
względów bezpieczeństwa, 
na wyposażeniu żołnierzy 
odbywających tam karę, ka-
rabiny miały rozwierconą 
komorę nabojową. Żołnierze 
odbywający tam służbę po-
tocznie zwani byli „Har-
cerzami”, a po 40 dniach służ-
by w oddziale „Tygrysami”. Ci 
co ukarani byli karą dłuższą, 
tytułowali się „Sandokanem”, 
znanym z literatury i filmu 
malezyjskim piratem szla-
checkiego pochodzenia. 

 
W oddziale wędrzyńskim 

(jest to swoista ciekawostka) 
tytuł i medal „Tygrysa” przy-
sługiwał żołnierzowi, który 
odbył w nim co najmniej 60 
dni kary. „Medal” wykonany 
był z monety o nominale 20 
zł. Na awersie medalu 
umieszczona została głowa 
tygrysa i nazwa miejscowo-
ści, w której stacjonował od-
dział. Na rewersie wygrawe-
rowano rzymską maksymę – 
Veni, Vidi, Vici (Przybyłem, 
Zobaczyłem, Zwyciężyłem) 
oraz nazwę miejscowości, z 
której pochodził ukarany żoł-
nierz i liczba „60” oznaczająca 
liczbę dni kary. Oczywiście 
był on wykonany metodą 
chałupniczą przez samych 
żołnierzy i dziś ma swoją ko-
lekcjonerską i na pewno sen-
tymentalną wartość. 

 
W grudniu 1991 r. Ustawą 

z katalogu kar dyscyplinar-
nych usunięta została kara 
służby w oddziale dyscypli-
narnym, a tym samym rację 
bytu straciły oddziały dyscy-

plinarne, które zostały rozfor-
mowane. Problem niezdyscy-
plinowanych żołnierzy pozo-
stał. Powołano więc nieba-
wem Wojskowy Ośrodek Wy-
konywania Kary Ograniczenia 
Wolności  w Ciechanowie. 
Ponieważ zlikwidowano służ-
bę zasadniczą z poboru w 
marcu 2010 r. ośrodek został 
również zlikwidowany.  

 
Dziękuję byłej kadrze wę-

drzyńskiego garnizonu za 
pomoc w opracowaniu tego 
tekstu. Szczególnie serdecz-
nie dziękuje mjr. rez. Mieczy-
sławowi Krzywania. Jeżeli 
zostało przekręcone nazwi-
sko lub brak imienia lub stop-
nia wojskowego – przepra-
szam. Zostało to spisane z 
przeprowadzonych rozmów, 
a nie dokumentów archiwal-
nych. Zapewne po przeczyta-
niu żyjący przypomną sobie 
coś więcej, bowiem służba 
nawet w takiej jednostce nie 
była pozbawiona swoistych 
ciekawostek z elementami 
nie tylko „czarnego humoru”. 
Liczę na kontakt, nie tylko 
mailowy, może za jakiś czas 
uzupełnimy historię tamtego 
garnizonu. Historię tworzyli-
ście sami sobą. Sprzęt, nazwy, 
numeracja czy rozkazy są 
ważne, ale Wy Panowie Żoł-
nierze w stanie spoczynku 
byliście solą, jak się to zwycza-
jowo mawia, tego leśnego 
garnizonu. I nikt Wam tego nie 
odbierze. A może odezwą się 
żołnierze, którzy byli tam skie-
rowani za łamanie dyscypliny 
lub służyli w plutonie zabez-
pieczenia. Zapiszmy wspólnie 
wspomnienia, bo one stają się 
z czasem ulotne. 

 
DR LECH MALINOWSKI  

 
lechm47@wp.pl 
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Z historii  
Międzyrzecza 

Kiedyś międzyrzeczanie balowali 
w tej kamienicy, teraz rozliczają w 
niej podatki. Urząd Skarbowy ma 
swoją siedzibę w jednej z najbardziej 
okazałych i charakterystycznych ka-
mienic w centrum miasta. Przed dru-
gą wojną światową mieściła się w 
niej jedna z najbardziej znanych mię-
dzyrzeckich restauracji.  

 
W okresie międzywojennym fasa-

dę obecnej skarbówki zdobił napis 
„Cafe Reichert”, który  przyciągał 
mieszkańców na kawę i wyśmienite 
ponoć ciasta, ale także na posiłki i 
okazjonalne koncerty. Mieszkający w 
Wyszanowie znawca historii Ziemi 
Międzyrzeckiej prof. Marceli Ture-
czek z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go opisał historię tej restauracji w 
wydanej w 2013 r. książce „Zabytki w 
krajobrazie kulturowym Międzyrze-
cza”. Ustalił, że otwarto ją blisko 154 
lata temu - 1 listopada 1866 r., choć 
obecna kamienica jest o ponad pół 
wieku młodsza. Pierwsza znajdowała 
się w tym samym miejscu i miała 

tylko jedno piętro. Spłonęła jednak w 
nocy z 3 na 4 grudnia 1921 r. W la-
tach 1924-25 restauracja została od-
budowana. Właściciel postawił bar-
dziej okazały dwupiętrowy budynek, 
który przetrwał wojenną zawieruchę.  

 
Po zakończeniu drugiej wojny 

światowej w dawnej „Cafe Reichert” 
nadal znajdowała się restauracja. 
Potem budynek stał się siedzibą ko-
mitetu Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, a po jej rozwiązaniu 
został przejęty przez Urząd Skarbowy 
w Międzyrzeczu. Swoją siedzibę miał 
w nim także hufiec ZHP, który obec-
nie ma harcówkę w hal sportowo-
widowiskowej.   

 
Mimo kilkukrotnych remontów, 

budynek częściowo zachował swój 
dawny wystrój i układ architektonicz-
ny. Obecna sala operacyjna skarbów-
ki wciąż wygląda prawie tak samo, 
jak znajdująca się tam dawniej sala 
koncertowa. Dowodem jest pocz-
tówka z lat 30. minionego wieku. 

Zaczęło się od szpitala… Dzieje 
Obrzyc (niemiecka nazwa Obrawal-
de) są ściśle związane z prowincjonal-
nym zakładem dla obłąkanych, czyli 
obecnym Szpitalem dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych. Czarną kartą w 
ich historii były lata drugiej wojny 
światowej, kiedy personel zamordo-
wał tam około 10 tys. pacjentów.  

 
Zespół szpitalny otwarty został 

blisko 116 lat temu – jesienią 1904 r. 
Budowa trwała trzy lata, autorem 
projektu był międzyrzecki architekt 
Kübler, który wzorował się na popu-
larnych w tamtych czasach założe-
niach miast - ogrodów.  

 
Układ urbanistyczny szpitala ma 

charakter pawilonowo-uszeregowa-
ny. Na przełomie XIX i XX w. takie roz-
wiązanie uchodziło za najlepsze dla 
architektury szpitalnej. Pierwsza faza 
budowy objęła 13 pawilonów dla 
chorych, gmach administracyjny, ko-
ściół, budynki zaplecza gospodarcze-
go i technicznego oraz domy miesz-

kalne dla dyrektora, lekarzy i persone-
lu pomocniczego. Zabudowa zakładu 
jest symetryczna. Główną oś wyzna-
cza od południa budynek administra-
cji a od północy kostnica, a między 
nimi kolejno wieża ciśnień, kuchnia, 
pralnia, maszynownia, warsztaty. 

 
W następnych latach kompleks 

szpitalny został rozbudowany, a w 1928 
r. wieś została przyłączona administra-
cyjnie do Międzyrzecza (ówczesna na-
zwa Meseritz). W latach 1922-1928 w 
szpitalu znajdowały się urzędy prowin-
cji Marchia Graniczna – Poznań Prusy 
Zachodnie, której stolicą była Piła.  

 
Lata drugiej wojny światowej były 

czarną kartą w historii placówki. Hi-
tlerowski personel zamordował tam 
około 10 tys. pacjentów. Przede 
wszystkim Niemców. Po wojnie Ro-
sjanie zatrzymali kilku lekarzy i pielę-
gniarek. Mordercy zostali osądzeni i 
straceni. Obecnie w Obrzycach znaj-
duje się Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych. 
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Bliźniak I Aleksander Wosik 
ur.14.07.2020 r. o g. 9.06.  

Waga 2620 g. Długość 52 cm.  

Bliźniak II Antoni Wosik 
ur.14.07.2020 r. o g. 9.10.  

Waga 2955 g. Długość 54 cm.  

Alicja Ostapowicz  
córka Marleny i Marka  

ur. 16.07.2020 r. o g. 10.48.  
Waga 3150 g. Długość 56 cm. 

Zamieszkała w Bogdańcu.  

Basia Bojanowska  
córka Moniki i Marcina  

ur. 17.07.2020 r. o g. 11.30.  
Waga 3090 g. Długość 55 cm. 

Zamieszkała w Wierzbnie.  

Hanna Woźniak córka  
Anity i Karola ur. 22.07.2020 r.  
Waga 3440 g. Długość 55 cm. 
Zamieszkała w Skwierzynie. 

Maluszki urodzone w Międzyrzeczu 

Julia Zwierzyńska  
ur. 25.07.2020 r.  

córka Angeliki i Adriana.  
Waga 3190 g. Długość 56 cm. 

Zamieszkała w Bobowicku. 

Kuba Hołyst ur. 21.07.2020 r.  
o g. 8.22. Syn Joanny  

i Radosława. Waga 3520g.  
Długość 57 cm. 

Zamieszkały w Międzychodzie. 

Maciej Inczewski  
syn Katarzyny i Tomasza  

ur. 14.07.2020 r. o g. 7.50.  
Waga 4200 g. Długość 60 cm. 

Zamieszkały w Różankach. 

Marcel Vezetiu  
syn Marty i Iwana.  

ur. 20.07.2020 r. Waga 3330 g.  
Długość 58 cm. 

Zamieszkały w Sulęcinie. 

Miłosz Matuszczak  
syn Anny i Przemysława  

ur. 17.07.2020 r. o g. 7.55.  
Waga 2445 g. Długość 50 cm.  

Zamieszkały w Trzcielu. 

Synowie Katarzyny i Marcina, zamieszkali w Gorzowie Wlkp. 

 Paweł Wieczorek  
syn Katarzyny i Pawła  

ur. 16.07.2020 r. o g. 2.33.  
Waga 3240 g. Długość 52 cm. 
Zamieszkały w Skwierzynie. 

Antoni Udalski  
ur. 29.07.2020 r.  

Syn Katarzyny i Tomasza.  
Waga 4100 g. Długość 59 cm.  
Zamieszkały w Skwierzynie. 

Franio Jóskowiak  
ur. 30.07.2020 r. Syn Justyny  

i Dawida. Waga 3460 g.  
Zamieszkały w Chycinie. 

Ignacy Sienkowski  
ur. 30.07.2020 r.  

Syn Małgorzaty i Tomasza.  
Waga 3200 g.  

Zamieszkały w Skwierzynie. 

Kornelia Tusińska  
córka Pauliny i Bartosza.  

ur. 27.07.2020 r. Waga 3290 g.  
Długość 56 cm.  

Zamieszkała w Kęszycy Leśnej. 

Wiktoria Kostka córka Marty  
i Tomasza ur. 27.07.2020 r.  

Waga 3750 g. Długość 59 cm.  
Zamieszkała w Miedzyrzeczu 

Lena Jackowska ur. 5.08.2020 r. 
Córka Katarzyny i Mirka.  

Waga 3540 g. Długość 57 cm.  
Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Mia Dębicka ur. 8.08.2020 r.  
Córka Dominiki i Adriana.  

Waga 2160 g. Długość 51 cm. 
Zamieszkała w Gorzowie  

Emilia Mamot ur. 9.08.2020 r. 
Córka Anety i Michała.  

Waga 4210 g. Długość 62 cm. 
Zamieszkała w Baczynie  

Bartosz Kapuściński ur. 10.08. 2020 r. 
Syn Klaudii i Piotra. Waga 3120 g. 

Długość 55 cm.  
Zamieszkały w Skwierzynie  
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Bułgaria 2018 

Poniedziałek, 3 grudnia, 
Warszawa, Sofia 

 
Zakładałem, że do Bułgarii 

na początku grudnia albo nikt 
się nie wybiera, albo tylko ja-
cyś desperaci, którzy pomylili 
pory roku, albo Hubert Urbań-
ski z Milionerów (pół-Bułgar). 
Okazało się, że leciał calutki 
samolot desperatów. Po co 
tam lecą? Śmiem twierdzić, że 
oni patrzyli na nas z takim sa-
mym zdziwieniem, jak my na 
nich. Czasami nie warto się 
zastanawiać, bo i tak nic lo-
gicznego nie przychodzi do 
głowy. Co zaś do samej Bułga-
rii, to z mojego ostatniego tam 

pobytu, kiedy miałem dziesięć 
lat, pamiętam kleszcza za 
uchem, sklepik na campingu, 
gdzie zamiast drobnych pie-
niędzy wydawano nam sasze-
tki z cukrem i gorące, palące 
słońce. Aha, jeszcze osła pa-
miętam i radio Safari 5a prze-
handlowane za już nie pamię-
tam co, i koniki morskie suszo-
ne na kamieniach oraz muszle. 
Teraz ma być podobno ina-
czej. Na pewno zimniej, ale czy 
czasami nie goręcej w sercach? 

Witamy w Pakistanie! 
Wróć… – w Bułgarii! Przywita-
ni zostaliśmy przez pastora i 
jego żonę. Jeśli jakiekolwiek 
stereotypy krążą wam po gło-

wach, słysząc określenie Rom 
albo Cygan, to musicie sobie je 
wymazać. Uśmiechnięci i prze-
mili ludzie. To coś się czuje 
nawet, jeżeli nie jesteśmy w 
stanie się z nimi porozumieć, 
bo komunikują się z nami za 
pomocą tłumacza Google. Nie 
polegajcie na tych tłumacze-
niach. Nigdy! Takie bzdury 
tłumaczył, że aż gorąco nam 
się robiło. Na pytanie, czy pa-
stor zrobił plakaty? Tłumacz 
odpowiedział, że „dopiero 
zrobi” – czujecie tę irytację i 
napięcie jakie powstało?! Do-
datkowo wyobraźcie sobie 
czterech facetów używających 
do porozumiewania się głębo-

ko ukrytych zasobów języka 
rosyjskiego z lekcji w podsta-
wówce. Kabaret. Uczcie się 
języków! Jakichkolwiek. Przy-
dadzą się. 

Ruszamy w drogę z Sofii do 
Starej Zagory. Wychodzi na to, 
że małe auta nas kochają. Do-
brze, że już zostaliśmy w Paki-
stanie przećwiczeni w pakowa-
niu się jak sardynki do puszki. 
Teraz szło to wszytko jednak 
dużo sprawniej. Przed nami 
jakieś dwieście pięćdziesiąt 
kilometrów leciwym opelkiem. 
Dużo śniegu na poboczach, 
gęsta mgła i korki. Będzie ja-
kieś trzy, cztery godziny jazdy. 
Każdy kraj ma swój za-
pach .Tutaj czuć gaz z instalacji 
samochodowych. Drogi takie 
jak w Polsce. Normalne. Euro-
pa. Po drodze zatrzymujemy 
się w knajpie przy autostra-
dzie, takiej dla kierowców TIR-
ów. Gwarantuję wam, że by-
ście tam postoju nie zrobili. A 
szkoda, bo jedzenie było tego 
warte. Kiełbaski z baraniny, 
frytki, tzatziki i szopska sałatka. 
Około dziesiątej wieczorem 
dotarliśmy do hotelu. Jutro 
zapowiada się piękny i sło-
neczny dzień. Mówią, że ładne 
to miasto. Zobaczymy. 

 
Wtorek, 4 grudnia,  
Stara Zagora 

 
Z samego rana zdecydowa-

liśmy się wyjść, by zobaczyć 
miasto. Teraz już wiem, dlacze-
go pani w recepcji delikatnie 
uśmiechnęła się ze współczu-
ciem, kiedy poprosiłem ją o 
wskazówki do największych 
atrakcji w Starej Zagorze. Otóż, 

ich tu po prostu nie ma, chyba 
że atrakcjami są wszechobec-
ne, wolnostojące automaty do 
kawy i kasyna. Co w tym mie-
ście jest takiego, że mają tu 
tyle agencji turystycznych? Nie 
wiem. Ciekawa musi być histo-
ria tej miejscowości. Albo tu 
nic nie było, albo zostało znisz-
czone jak Warszawa czy Berlin. 
Na gruzach zbudowano kwa-
dratowe miasto. I tak je nazwij-
my. Wszystko jest tu kwadrato-
we. 

Wyobraźcie sobie teraz 
sytuację, kiedy spotka się w 
jednym miejscu ponad setka 
Romów, z których każdy potra-
fi śpiewać. Robią to z głębi 
serca i czują muzykę każdą 
nawet najmniejszą częścią 
ciała i duszy.  to się nazywa 
Uwielbienie przez duże „U”. 
Nasze serca i dusze radowały 
się razem z nimi. Łzy same 
leciały po policzkach. Pięknie, 
pięknie, pięknie!  

Jak przystało na uczestni-
ków i jednocześnie gości ho-
norowych, dla naszej czwórki 
były dwie tłumaczki. Zupełnie 
jak na konferencji ONZ, tylko 
kraje im się pomyliły. Zamiast 
polskiej flagi, dali indonezyj-
ską. Nie muszę wam chyba 
pisać, co się stało kiedy zaczęły 
się modlitwy... Moc Ducha 
Świętego dotykała jednego za 
drugim. Bóg się przyznawał do 
nas – były uzdrowienia, uwol-
nienia. Brakowało tylko 
wskrzeszenia z martwych. 

 
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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Kolekcjoner zza miedzy 

– Moim ostatnim nabyt-
kiem jest polski motocykl SHL 
MO4 z 1953 r. – mówi Tade-
usz (Krzysztof) Soloch, 
mieszkaniec Sulęcina – Sztyw-
na rama typu trapezowego. Te 
motocykle produkowano 
przed wojną. Po wojnie pro-
dukcja ruszyła w Kielcach w 
1947 r. i trwała do końca 1951 
r. po czym linia produkcyjna 
została przeniesiona do War-
szawskiej Fabryki Motocykli. 
Był do uzyskania w tym sa-
mym miejscu także przedwo-
jenny niemiecki motocykl NSU 
z 1936 r., wprawdzie bez kół, 
które zostały odkręcone, ale i 
tak to swoisty rarytas. Wspo-
mniane koła miały obręcze 
drewniane. Przepadły, szkoda. 

 
Masz bogaty zbiór jedno-

śladów silnikowych… – Jest 
ich sporo. Dominują motocy-
kle, ale nie mało jest motoro-
werów rodzimej, dziś zapo-
mnianej produkcji. Komar, 
Żbik, Żak. W tej kolekcji brak 
mi Rysia. Są skutery i motocy-
kle różnych marek i z różnych 
krajów. Te rodzime są bez 
wątpienia sentymentalne po-
przez wspomnienia. WFM, 
WSK, SHL czy Junaki to klasy-
ka. Oczywiście polska. Brakuje 
mi Iża Planeta z dwoma rodza-
jami siedzeń. Mam K-55 z cha-
rakterystycznym licznikiem 
szybkości poza lampą przed-
nią, czeskie Jawy, węgierskie 
Sceple z napędem nie łańcu-
chowym lecz wałkowym i Pa-
nonie są w moich zbiorach. 
Trudno nie mieć enerdow-

skich MZ. Te ostatnie w wersji 
Trophy ES 250 wyparły polskie 
Junaki w milicyjnej drogówce. 

 
Wiele z nich wymaga pra-

cy nad przywróceniem ich 
świetności. – Oczywiście. 
Stale przy nich w miarę czasu 
wolnego pracuję. Pozyskałem 
je w różnych okolicznościach. 
Problemem są zawsze części 
zamienne. Sprawa odrdzewie-
nia, piaskowania i położenia 
farb to inny problem. Instala-
cje elektryczne robię od nowa. 
Ogumienie można dobrać, ale 
z uszczelkami gumowymi, np. 
na teleskopach są poważne 
problemy. Dostępne są za-
mienniki, ale oryginału nie 
zastąpią. 

 
Masz w zbiorach ciekawy 

motocykl przedwojenny, 
bodajże francuski… – Tak. 
Jest nim Rovin z 1920 r. z cha-
rakterystycznym siodełkiem 
zachodzącym na zbiornik pali-
wa. Na tabliczce znamionowej 
jest wybity nie tylko rok pro-
dukcji ale również nazwisko 
właściciela. Mało kto wie, że 
takowy produkowano. Prze-
ciętna wiedza przedwojenne 
czy wojenne motocykle koja-
rzy z polskim Sokołem, nie-
mieckim BMW Sahara czy 
amerykańską Indianą czy Har-
leyem Davidson WLA 42. Mo-
im marzeniem jest posiadanie 
przedwojennego polskiego 
motocykla Sokół 1000 M111. 

 
W twoich zbiorach są rów-

nież amerykańskie krążow-

nik szos, tak bowiem nazywa-
no w latach 50-60 ubiegłego 
wieku potężne gabarytowo 
Oldsmobile – Są one perełka-
mi, aczkolwiek wymagają wielu, 
bardzo wielu, godzin pracy i 
jest to kosztowne. Czasami 
trudno mi znaleźć czas, bo pra-
cuję prowadząc firmę rodzinną, 
a doba ma tylko 24 godziny i 
odpocząć też trzeba. Cieka-
wostką tych amerykańskich 
samochodów jest np. wlew 
paliwa w tylnym skrzydle nad-
wozia czy elektryczna zmiana 
biegów poprzez system przyci-
sków z lewej strony kierownicy 
w Mercurym.  

Na dość obszernym placu 
jak i pod dachem stoi wiele 
aut osobowych rodzimej jak 
i obcej produkcji. – Warsza-
wa garbus, plejada Fiatów, 
Polonezów i Syrenek oraz 
kilkanaście nie polskich marek 
– Skoda, Wartburg, Trabant. 
Brakuje mi Syrenki Bosto, nie-
gdyś pojazdu przeznaczone-
go dla rolników, a z obcych 
marek limuzyny Tatra. Zapew-
ne przy moim szczęściu i takie 
egzemplarze zdobędę. Kilka 
zabytkowych pojazdów nale-
żało niegdyś do mieszkańców 
Sulęcina. Najcenniejszym, 
darzonym przeze mnie senty-
mentem jest przedwojenny 
Fiat 1100 B z 1938 r. Należał 
niegdyś do dra Mirosława 
Dudka, znanego i szanowane-
go w Sulęcinie lekarza. Po 
jego śmierci auto pozostało w 
rękach jego zięcia Romana 
Pietrzyka. Tenże zabrał się do 
jego renowacji ale nie docze-

kał… Córka jego Małgorzata, 
obecnie mieszkająca w Buda-
peszcie, znając moją pasję 
zdecydowała się mi go odstą-
pić. Za co jej serdecznie dzię-
kuję. Tym samym ów Fiat, jako 
część historii miasta pozostał 
tutaj i niebawem będzie cał-
kowicie odnowiony. 

– Nie wszystko można 
mieć, choć zbieram, to co wi-

dzisz, od 40 lat. Nie mam le-
gendarnej czarnej Wołgi. Mo-
im celem jest stworzenie mu-
zeum techniki, konkretnie jed-
nośladów silnikowych i samo-
chodów osobowych. Miejsce 
mam, odpowiedni budynek 
także. Ale to dalsza perspekty-
wa czasowa. Poszukuję in-
strukcji budowy i napraw pol-
skich motocykli i aut. Były kie-
dyś takie dość obszerne wy-
dawnictwa. Komuś mogą być 
zbędne, mnie się przydadzą. 

 
Tadeusz kolekcjonuje wiele 

innych rzeczy, które z racji swej 
profesji przechodzą przez jego 
ręce (ordery, medale, odzna-
czenia, również monety i bank-
noty). Jest życzliwym i otwar-
tym człowiekiem. W rozwoju 
jego pasji wspomaga go sym-
patyczna żona Jolanta i star-
szy syn Dawid. Prywatnie z 
żoną jeżdżą na wycieczki solid-
nym trókołowcem, Hondą 

Gold Wing (Złoty Wiatr) lub 
amerykańskim Hummer H1. 
Budując równolegle kilka zbio-
rów, tych na kółkach i tych w 
klaserach należy do grona 
ludzi pozytywnie zakręconych. 
Takim ludziom warto poma-
gać. 

 
Rozmawiał  

LECH MALINOWSKI 
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Międzyrzeckie bunkry  
w turystycznej ekstralidze  

Muzeum Fortyfikacji i Nie-
toperzy w Pniewie ze znajdują-
cą się tam podziemną trasą w 
bunkrach Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego to naj-
większy przebój turystyczny w 
naszym regionie. Turystom 
łatwiej będzie tam trafić, gdyż 
w mapach najbardziej popu-
larnej wyszukiwarki Google 
zostało oznaczone tzw. Złotą 
Pinezką.  

Złota Pinezka to wyróżnie-
nie przyznane atrakcjom tury-
stycznym na podstawie opinii 
użytkowników Map Google i 
lokalnych przewodników. W 
naszym województwie najlep-
sze opinie uzyskało Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie z podziemną trasą 
turystyczną w bunkrach Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego. Nagrodą jest właśnie 
charakterystyczna Złota Pinez-
ka, która wskazuje muzeum w 
Pniewie, kiedy szukamy na 
mapach Google turystycznych 
atrakcji w kraju i w naszym 
regionie. 

– To wspaniała wiadomość. 
Nasze bunkry zostały zaliczone 
do turystycznej ekstraligi obok 
takich znanych obiektów jak 
zamek w Malborku, czy Wały 
Chrobrego w Szczecinie. Są te-
raz wyżej pozycjonowane w 
wyszukiwarce Google, dlatego 

potencjalnym turystom będzie 
łatwiej tam trafić – zaznacza 
międzyrzecki regionalista An-
drzej Chmielewski, który jest 
autorem wielu publikacji o 
historii Ziemi Międzyrzeckiej – 
w tym również o bunkrach. 

Statuetka Złotej Pinezki 
trafiła już do muzeum w Pnie-
wie i możemy ja zobaczyć w 
kasie. Nagroda ucieszyła m.in. 
dyrektora placówki Leszka 
Lisieckiego, który zaznacza, że 
trasa turystyczna w między-
rzeckich bunkrach w przeszło-
ści była laureatem wielu presti-
żowych konkursów i plebiscy-
tów. – Muzeum ma już wyrobio-
ną markę wśród miłośników 
fortyfikacji. Jestem przekonany, 
że specjalne oznaczenie na ma-
pach Google przełoży się na 
wzrost zainteresowania naszym 
muzeum turystów – dodaje. 

Bunkry MRU to system for-
tyfikacji, wybudowanych przez 
Niemców w latach 30 minione-
go wieku. Miały zabezpieczać 
wschodnią granicę III Rzeszy 
przed atakiem ze strony Polski. 
Na przełomie stycznia i lutego 
1945 r. zostały przełamane bez 
większych walk przez radziec-
kich żołnierzy, obecnie zaś są 
największą atrakcją turystycz-
ną Ziemi Lubuskiej oraz naj-
większą w Polsce zimową sy-
pialnią nietoperzy.  

Mamy nowe fotościanki  

W dwóch miejscach w naszej gminie zamontowa-
no tzw. fotościanki. Zachęcamy mieszkańców i tury-
stów do robienia przy nich pamiątkowych zdjęć. 

 
Pierwszą fotościankę ustawiono przy placu zabaw 

dla dzieci między Bulwarem Jana Pawła II i ul. Ogro-
dową. Autor projektu uwiecznił na niej kilka najbar-
dziej charakterystycznych budowli naszego miasta – 
m.in. zamek i ratusz. Drugą przedstawia jeden z na-

szych turystycznych przebojów, czyli kąpielisko nad 
jez. Głębokie i zamontowano została przy placu za-
baw nad tym malowniczym akwenem.  

 
Autorem projektu jest znany ilustrator książek z 

Zielonej Góry Robert M. Jurga, który specjalizuje się 
wprawdzie w rysunkach bunkrów i zamków, ale do-
skonale sobie radzi także z pejzażami i karykaturami. 
Znawcy fortyfikacji znają go jako autora licznych pu-

blikacji na temat Międzyrzeckiego Rejonu Umocnio-
nego. Zaprojektowana przez niego fotościanka jest 
jedną z atrakcji Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie.  

 
 
Fotościanki są ostatnim projektem, który zo-

stał zrealizowanym w ramach tzw. budżetu oby-
watelskiego. Gmina zapłaciła za nie 11 tys. zł.  
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Miasto zamienia się  
w kwitnący park  

Dzięki programowi rozwoju zieleni i 
miejsc rekreacyjnych Międzyrzecz za-
mienia się w kwitnący park. Dzięki unij-
nej dotacji w mieście powstały dwie 
łąki kwietne z rabatami ziół, plenerowa 
siłownia, nowe ławeczki i pergole, ze-
gar słoneczny i lampy, ale przede 

wszystkim zasadzono około 40 tys. 
drzew i krzewów ozdobnych.  

Dobiegają końca pierwsze inwesty-
cje, realizowane w naszym mieście w 
ramach programu rozwoju zieleni 
miejskiej i miejsc rekreacyjnych. Ostat-
nie zostaną zakończone w październi-

ku, a ich efekty zobaczymy wiosną 
przyszłego roku, kiedy Międzyrzecz 
zazieleni się i zakwitnie.  

– Już widać zmiany. Szczególnie 
atrakcyjnie prezentuje się park przy ulicy 
Staszica i Kaczy Dołek – mówiła nam 
ostatnio pani Janina. 

Turystów zachwycają zadbane 
skwery, natomiast mieszkańcy ul. Pia-
stowskiej wychwalają nową ścieżkę na 
łące kolejowej, przy której powstała 
plenerowa siłownia oraz miejsce na 
ognisko, a po jej drugiej stronie zieleni 
się łąka kwietna. – Ścieżka skróciła nam 
drogę do centrum miasta – mówią. 

Kolejna ścieżka połączyła Winnicę i 
tzw. Biały Most, a druga łąka kwietna 
utworzona została za budynkiem ko-
munalnym przy ul. Malczewskiego. 
Furorę wśród mieszkańców robi ostat-
nio słoneczny zegar, zamontowany na 
skwerze przy ul. Staszica. Wiele osób 
robi sobie przy nim zdjęcia i publikuje 
je na portalach społecznościowych.  

 
Jak podkreśla Katarzyna Szadkow-

ska, która Wydziałem Rozwoju Gospo-
darczego w międzyrzeckim magistra-
cie, gruntownego liftingu doczekało się 
11 różnych miejsc w naszym mieście. 
Oprócz łąki kolejowej metamorfozę 
przeszły lub przechodzą jeszcze park 
przy ul. Stoczniowców Gdańskich, Pod-
zamcze, Kaczy Dołek, Podzamcze, bul-

war Jana Pawła II i ścieżka wzdłuż Obry 
między mostem kolejowym i stadio-
nem miejskim. Lista inwestycji jest 
znacznie dłuższa. Tereny rekreacyjne 
powstają m.in. przy ul. Pięciu Świętych 
Braci Międzyrzeckich oraz na tzw. plan-
tach przy po obu stronach ul. Młyńskiej, 
gdzie wyburzono już szalety miejskie 
nazywane potocznie przez mieszkań-
ców Metrem. 

Najważniejszym elementem progra-
mu jest obsadzenie miasta tysiącami 
krzewów ozdobnych i drzew. W tym 
również śliwami i jabłoniami, które już 
za kilka lat powinny owocować. – Bę-
dzie nie tylko zielono, ale także smacznie 
i zdrowo– dodaje K. Szadkowska. 

– Program rewitalizacji rozpoczął się 
w ub.r. To największa gminna inwestycja 
realizowana w mieście. Jej łączny koszt 
to 10,2 mln zł.  – zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz. – Na realizację tego 
ambitnego projektu gmina zdobyła do-
tację z Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska.  

 
– Dostaliśmy ponad 4 mln 600 tysięcy 

złotych. Mimo ogromnego zaangażowa-
nia finansowego w realizację tego pro-
jektu, prowadzimy równocześnie wiele 
innych inwestycji. Na przykład budowę 
czterech dróg na osiedlu Nad Obrą i no-
wego pawilonu wystawienniczego w 
muzeum w Pniewie – dodaje R. Lorenz.  

Wojenna pułapka  
czeka na turystów 

W podziemiach Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego otwarto nową 
trasę turystyczną. Szlak kończy się w 
bunkrze nr 719, gdzie turyści mogą zo-
baczyć i przetestować zapadnię, która 
blokowała dostęp do schronu. – To jedy-
na czynna zapadnia tego typu nie tylko w 
bunkrach MRU,  ale w całym kraju – mó-
wi Leszek Lisiecki, dyrektor Muzeum 
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. 

Bunkry Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego są turystycznym prze-
bojem gminy i całego regionu. W ub.r. 

ich międzyrzecki odcinek zwiedziło 
ponad 40 tys. turystów z całego świata.  
Największą popularnością cieszą się 
podziemne trasy w Muzeum Fortyfika-
cji i Nietoperzy w Pniewie. Na zwiedza-
jących czeka tam wiele atrakcji. Na po-
wierzchni zobaczą m.in. ekspozycję 
sprzętu bojowego z czasów II wojny 
światowej. Po wejściu do bunkra wy-
obraźnię turystów rozpalają pomiesz-
czenia dla załogi i pancerne kopuły, a w 
podziemiach adrenalinę podnoszą im 
koszary, magazyny i labirynt korytarzy.  

- Z myślą o naszych gościach otwo-
rzyliśmy kolejną trasę. Wycieczka trwa 
trzy godziny, a jej ostatnim akordem jest 
zwiedzanie bunkra 719, który był jednym 
z dwóch bojowych ogniw grupy warow-
nej Gneisenau. Turyści mogą tam zoba-
czyć czynną zapadnię, która broniła do-
stępu do tego obiektu – mówi Leszek 
Lisiecki.  

Zapadnia została ostatnio urucho-
miona przez pracowników muzeum i 
miłośników fortyfikacji.  

- Gdyby żołnierze nieprzyjaciela ja-
kimś cudem sforsowali pancerne drzwi, 
obrońcy podnosili zapadnię, która po 
ustawieniu w pozycję pionową blokowa-
ła korytarz prowadzący do pomieszczeń. 
Odsłaniała jednocześnie pułapkę w po-
staci szybu o głębokości około czterech 

metrów. W dodatku obrońcy mogli ma-
sakrować atakujących ogniem z karabi-
nu maszynowego, gdyż na wprost wej-
ścia znajduje się strzelnica – dodaje 
znawca fortyfikacji Andrzej Chmielew-
ski, który jest autorem wielu książek o 
przyrodzie i historii Ziemi Międzyrzec-
kiej.  

Nowa trasa jest odpowiedzią muze-
alników na epidemię koronawirusa i 
związane z nią obostrzenia. – Możemy 
w ten sposób rozproszyć turystów, którzy 
zwiedzają podziemia. Dzięki niej po-
szczególne grupy nie mijają się ze sobą 
podczas eskapady w podziemiach – do-
daje L. Lisiecki.  

Więcej informacji na temat bun-
krów i możliwości ich zwiedzania na 
stronie www.bunkry.pl.  
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Zapraszam na Kaszuby do Wejherowa (2) 

Kościółek Trzech Krzyży 

Miasto Jakuba Wejhera, duchowa 
stolica Kaszub ma Jerozolimę Kaszub-
ską – Kalwarię Wejherowską. Wybudo-
wana została niemalże w całości w 
połowie 17.stulecia i składa się z 26 
barokowych kaplic. Dzięki funduszom 
UE (ok. 14 mln zł – 75% dotacja) i wkła-
dem własnym wykonano całkowitą 
renowację. Położna jest na trzech 
wzgórzach i sąsiednich dolinach. 
Wzgórzom nadano biblijne nazwy: 
Góra Oliwna, Syjon i Golgota. Wspania-
ły, dorodny kaszubski drzewostan to-
warzyszy pątnikom i turystom na całej 
ok. 5 km trasie. Początek szlaku rozpo-
czyna się od Góry Oliwnej. 

Na wzgórzu są 4 kaplice: Wniebo-
wstąpienia (fundatorem była Joanna 
Katarzyna Radziwiłł, druga żona J. Wej-
hera), Ogrójca (fundator opat cyster-
sów oliwskich Aleksander Kęsowski), 
Judasza, niewielka budowla w formie 
absydy, Grobu Matki Bożej, w niej figu-
ra św. Marii w oszklonej trumience. 

Kolejne kaplice na trasie wędrówki: 
Cedronu (w czasach biblijnych rzeka 
Cedron oddzielała Górę Oliwną od 
Jerozolimy) wybudowana w XVII i roz-
budowana w XIX w. Przez Bramę Jero-
zolimską wchodzimy na Górę Syjon. 
Tam pierwszą kaplicą jest Dom Anna-
sza. Kolejnymi – Wieczernika; Dom 
Matki Bożej (najskromniejsza na całej 
Kalwarii, budowa szachulcowa); Dom 
Kajfasza z umieszczonym kogutem na 
dachu; Pałac Piłata – I stacja Drogi Krzy-
żowej; Pałac Heroda z iluzjonistycznym 
obrazem o płaskiej drewnianej nasta-
wie; Podjęcia Krzyża – II stacja, typu 
otwartego; Pierwszego Upadku Chry-
stusa – III stacja, typu otwartego; Spo-
tkania z Matką – IV stacja, ponoć naj-
piękniejsza; Szymona z Cyreny, – V 
stacja, typu otwartego (ciekawostką 
jest strój Szymona wspomagającego 
nieść krzyż Chrystusowi bowiem ma 
strój kaszubskiego rybaka); Weronik – 

VI stacja, typu otwartego, konstrukcja 
szachulcowa; Drugi Upadek Chrystusa 
– VII stacja, symbolicznie ozdobiona 
motywami łez; Płaczących Niewiast – 
VIII stacja, najmniejsza z kaplic. 

Góra Golgota, zwana Górą Kalwarią. 
Na niej oraz na zboczach jest 6 kaplic. 
Trzeciego Upadku Chrystusa – IX sta-
cja; Obnażenia z Szat – X stacja; Przybi-
cia do Krzyża – XI stacja, z 
17.wiecznymi malowidłami; Trzech 
Krzyży (zwana też kościołem) – XII sta-
cja, najokazalsza na tym wzgórzu (w jej 
otwarciu brał udział J. Wejher z rodziną 
i dworem) z postacią fundatora licz-
nych kaplic w zielonym stroju z epoki, 
stojąca obok malowidła z głębią pano-
ramy pejzażu kaszubskiego; Matki Bo-
żej Bolesnej – XIII stacja, budynek typu 
szachulcowego; Grób Jezusa – XIV sta-
cja Drogi Krzyżowej, zbudowana z pia-
skowca, jedyna budowla ciosowa na 
Pomorzu. Wykonana w Krakowie, prze-
wieziona Wisłą do gdańska i następnie 
tutaj; Brama Oliwska jest kaplicą poza 
terenem Kalwarii i nie jest z nią ściśle 
związana tematycznie, miejsce powi-
tań pielgrzymów od strony Gdańska.  

Jakub Wejher uzyskał pozwolenie 
na budowę Kalwarii w 1649 r. na tere-
nie Woli Wejherowskiej. On i rodzina 
oraz co znakomitsi szlacheckiego uro-

Kaplica Matki Bożej Bolesnej 

dzenia byli fundatorami. Pod każdą z 
kaplic znajduje się garść ziemi z Ziemi 
Świętej. Król Jan Kazimierz w uznaniu 
zasług pomysłodawcy i twórcy Kalwarii 
w styczniu 1650 r. podnosi osadę do 
rangi miasta badając mu nazwę Wejhe-
rowo. Król Jan III Sobieski nadał przydo-
mek miastu i Kalwarii – Królewskie. 
Okres pruskiego panowania to wygna-
nie zakonników (sekularyzacja zako-
nów) z Wejherowa. Opieka nad Kalwa-
rią spoczęła na duchowieństwie diece-
zjalnym. Zakonnicy powrócili w paź-
dzierniku 1946 r. Ojciec Jerzy Kraj dele-
gat, franciszkanów pracujących w Zie-
mi Świętej w 2008 r. ofiarował relikwie: 
kawałek skały z Golgoty oraz krzyż wy-
konany z drzewa oliwnego z fragmen-
tami relikwii XIV stacji Drogi Krzyżowej, 
na znak łączności Ziemi Świętej z ka-
szubską Jerozolimą. 

 
Świątynie Wejherowa to temat rze-

ka, godny osobnego omówienia. Dwie 
ciekawostki – Koronacja Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej w 
czerwcu 1999 r. podczas mszy sprawo-
wanej w Sopocie przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II. W wejherowskim Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjnym w 2008 r. 
odsłonięto kopię tablicy z modlitwą 
Ojcze nasz w języku kaszubskim. Orygi-
nał umieścili Kaszubi w jerozolimskiej 
bazylice w 2000 r. podczas pielgrzymki. 

Szczególną wartość dla rozwoju 
ruchu pątniczego miały dekrety papie-
skie ogłaszające możliwość uzyskania 
odpustu całkowitego. Pierwszy pocho-
dził z 1661 r. Przez wieki grupy pielgrzy-
mów stworzyły swoisty ceremoniał, 
spotykany tylko na Kaszubach, ale o 
tym przy okazji. Franciszkanie (refor-
maci) sprowadzeniu w 1647 r. tu do 
Woli Wejherowskiej już w 1717 r. roz-
powszechnili drukiem modlitewniki 
zwane kalwaryjkami. Były one ostoją 
języka polskiego przed wynarodowie-
niem i wydawane są do chwili obecnej. 
Aktualnie celebruje się tutaj 5 odpu-
stów z okazji uroczystości: Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, Trójcy Świętej, 
NMP Uzdrowienia Chorych (od 1996 r. 
dodano – Na duszy i ciele), Wniebowstą-
pienia NMP i Podwyższenia Krzyża. 
Każdy obiekt Wejherowskiej Kalwarii 
jest opisany na tabliczkach w języku 
polskim, niemieckim i angielskim. Ilu-
minacja wieczorową porą sugestywnie 
podkreśla wagę tego miejsca. 

W następnym odcinku będzie o 
niedźwiedziach polarnych i pingwinach 
w mieście oraz o modernizmie i nie 
tylko w architekturze tego zacnego i 
zasłużonego dla polskości miasta. 

 
Zapraszam  

DR MIECZISŁÔW WÒJECCZI,  
fot. Gizela Hennig  

Kaplica Przybicia do Krzyża 

Kaplica Spotkania z Matką 



Nr 8(76)2020      13 sierpnia 2020 15 

Wmurowanie kamienia 
węgielnego pod nowy 

żłobek  

Przestronne sale do wy-
poczynku i zabaw, nowocze-
sna kuchnia, stołówka oraz 
pomieszczenia socjalne – tak 
będzie wyglądać żłobek, 
który gmina buduje dzięki 
dwóm dotacjom. Budowa 
już ruszyła. W poniedziałek, 
20 lipca, w jego fundamenty 
wmurowano kamień węgiel-
ny. 

 
Żłobek powstaje na placu 

przy ul. Zamoyskiego. To ideal-
na lokalizacja. Działka należy 
do gminy, jest tam sporo miej-
sca i zieleni, a w pobliżu znaj-
duje się przedszkole nr 4 Baj-
kowa Kraina. Poza salami dla 
dzieci, w budynku znajdować 
się będzie kuchnia, stołówka i 
zaplecze socjalne. – Został tak 
zaprojektowany, żeby potem 
można go było rozbudować – 
zapowiada Katarzyna Szad-
kowska, która kieruje Wydzia-
łem Rozwoju Gospodarczego 
w międzyrzeckim ratuszu. 

 
Budowa ruszyła w drugiej 

połowie lipca. W poniedziałek, 
20 lipca, przedstawiciele władz 
miejskich i wykonawca - bur-
mistrz Remigiusz Lorenz, jego 
zastępczyni Agnieszka Śnieg, 
przewodnicząca Rady Miej-

skiej Katarzyna Budych i Nor-
bert Chudy z firmy Nor Bud z 
Bolewic – wmurowali w funda-
menty budynku tubę z aktem 
erekcyjnym. Obie panie dosko-
nale sobie radziły z kielnią, 
dlatego wykonawca zażarto-
wał, że chętnie zobaczy je na-
stępnego dnia na placu budo-
wy. 

 
O przygotowaniach do 

budowy tzw. Klubu Dziecięce-
go, czyli żłobka dla dzieci do 
trzeciego roku życia, wielo-
krotnie informowaliśmy na 
naszych stronach interneto-
wych i w lokalnych mediach. 
Przypominamy, że ogłoszony 
przez gminę przetarg wygrała 
firma Nor Bud z Bolewic, która 
zrealizowała już wiele innych 
inwestycji w naszym mieście. – 
Budowa ma się zakończyć jesz-
cze w tym roku. W żłobku będzie 
prawie 50 miejsc dla dzieci do 
trzech lat – informuje R. Lo-
renz. 

 
Budowa żłobka jest naj-

większą, choć nie jedyną w 
tym roku inwestycją oświato-
wą w międzyrzeckiej gminie. 
Władze miasta zapłacą wyko-
nawcy 2 miliony 964 tysiące 
złotych. Burmistrz podkreśla 

jednak, że finansowy wkład 
gminy będzie dużo mniejszy. – 
Dostaliśmy dwie dotację na 
realizację tej inwestycji. W sierp-
niu ubiegłego roku Zarząd Wo-
jewództwa Lubuskiego przyznał 
gminie 787 tys. zł na utworzenie 
i prowadzenie tej placówki, a w 
tym roku Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej doło-
żyło do budowy 1 mln. 584 tys. 
zł z programu Maluch Plus – 
wylicza. 

 
Budowa żłobka jest jedną z 

kilkudziesięciu inwestycji, rea-
lizowanych w tym roku przez 
władze miejskie. Przed kilkoma 
dniami rozpoczęła się budowa 
nowego pawilonu wystawien-
niczego w Muzeum Fortyfika-
cji i Nietoperzy w Pniewie, a 
już za kilka tygodni mieszkań-
cy Osiedla Nad Obrą doczekają 
się nowych, równych jak lustro 
czterech ulic. Powoli dobiega 
końca także program rewitali-
zacji zieleni i miejsc rekreacji, 
dzięki któremu miasto zamie-
nia się w kwitnący, zielony 
park.  

– Nie zwalniamy tempa. 
Mimo pandemii koronawiurusa 
realizujemy wszystkie najważ-
niejsze zadania inwestycyjne – 
zaznacza R. Lorenz. 

Mieszkańcy  
przestaną narzekać 

na dziury i kałuże  
Budowa czterech ulic na 

osiedlu Nad Obrą przekroczyła 
już półmetek i powoli zbliża 
się do finału. To największa w 
tym roku gminna inwestycja 
drogowa. Miasto otrzymało na 
nią prawie  2 mln. 780 tys. zł z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych. 

 
Wiosną br. mieszkańcy ulic 

Ks. infułata Henryka Guzow-
skiego, Żołnierskiej, Alfa Ko-
walskiego i Sybiraków niszczy-
li podwozia i amortyzatory 
samochodów na dziurach, 
którymi poszatkowana była 
gruntowa nawierzchnia osie-
dlowych dróg. Po deszczach 
zamieniały się w ogromne 
kałuże błota, w których grzęzły 
pojazdy, a piesi niszczyli obu-
wie. Już za kilka tygodnikie-
rowcy będą śmigać swoimi 
autami po równych jak stół 
jezdniach, a piesi zapomną o 
kałużach i błocie. Ich budowa 
przekroczyła już półmetek i 
powoli zbliża się do końca. 
Drogowcy z Piły wykorytowali 
drogi, teraz utwardzają je 
tłuczniem i montują tam kana-
lizację deszczową, a na Żoł-
nierskiej rozpoczęli budowę 
chodników. 

 
– Drogi zostaną utwardzo-

ne kostką. Wzdłuż nich wybu-
dujemy chodniki, kanalizację 
deszczową i oświetlenie – 
wylicza burmistrz Remigiusz 
Lorenz.  

 

O gminnej inwestycji na 
osiedlu Nad Obrą informowa-
liśmy kilka razy na naszych 
stronach internetowych i w 
lokalnych mediach. Przypomi-
namy, że przetarg wygrała 
spółka ExaloDrilling z Piły. 
Gmina zapłaci jej niespełna 5 
mln. 194 tys. zł, przy czym – 
jak zaznacza burmistrz. – Wła-
dze miasta wywalczyły na nią 
dotację z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 

 
Łączna długość remonto-

wanych dróg wynosi nieco 
ponad jeden kilometr. – Do-
staliśmy prawie 2 miliony 780 
tysięcy złotych. To kolejna 
dotacja na realizowane w na-
szej gminie inwestycje drogo-
we  – zaznacza samorządo-
wiec. 

 
Burmistrz podkreśla, że 

remonty dróg w mieście i po-
bliskich wioskach należą do 
najważniejszych inwestycji 
realizowanych przez władze 
gminy. W ub.r. wybudowana 
nowe drogi w Kaławie i Wysza-
nowie. Mimo epidemii korona-
wirusa, gmina nie zwalnia 
tempa. – Przed kilkoma tygo-
dniami otrzymaliśmy 2 milio-
ny 754 tysiące złotych na re-
mont ulicy Długiej – dodaje R. 
Lorenz. – Sukcesywnie napra-
wiamy drogi znajdujące się w 
najgorszym stanie. Niestety, 
wszystkich od razu nie wyre-
montujemy. Dlatego prosimy 
mieszkańców o cierpliwość. 

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl 
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Zmiana warty w międzyrzeckiej brygadzie  

Dowódca 17 Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej gen. bryg. dr 
Robert Kosowski awansował na stano-
wisko rektora-komendanta Akademii 
Sztuki Wojennej. Jego obowiązki prze-
jął dotychczasowy zastępca płk Woj-
ciech Ziółkowski. Gratulacje i życzenia 
złożył im burmistrz Remigiusz Lorenz. 
Uroczystość odbyła się na terenie ko-
szar. Dotychczasowy dowódca odszedł 
po 855 dniach dowodzenia elitarna 
jednostką. 

Gen. bryg. R. Kosowski podziękował 
za dotychczasową współpracę przełożo-

nym – m.in. dowódcy 11. Dywizji Kawa-
lerii Pancernej gen. bryg. dr Dariuszowi 
Parylakowi, dowódcom innych jedno-
stek Czarnej Dywizji oraz żołnierzom 
„siedemnastej”. Podkreślał też doskona-
łą współpracę brygady z władzami gmi-
ny i burmistrzem Remigiuszem Loren-
zem. O realizowanych przez miasto i 
żołnierzy 17 WBZ rozmaitych przedsię-
wzięciachmówił też burmistrz, który 
jako jedyny samorządowiec z regionu 
wziął udział w uroczystości.  

– Serdecznie Panu dziękuję za ponad 
dwa lata dowodzenia 17 Wielkopolską 

Brygadą Zmechanizowaną. W historii 
Międzyrzecza był to okres wzorowej 
współpracy jednostki wojskowej ze śro-
dowiskiem cywilnym miasta i gminy, co 
zaowocowało wieloma wspólnymi ini-
cjatywami.Przykładem są na przykład  
festyny dla mieszkańców, ale także bu-
dowa mostów na Paklicy I Obrze, w czym 
udział mieli saperzy z dowodzonej przez 
Pana Brygady – mówił R. Lorenz. 

 
Burmistrz przekazał generałowi 

okolicznościowy ryngraf oraz życzył mu 
dalszych sukcesów zawodowych oraz 

powodzenia i satysfakcji w życiu osobi-
stym. Złożył też gratulacje i życzenia 
płk W. Ziółkowskiemu, którego minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak 
wyznaczył na stanowisko pełniącego 
obowiązki dowódcy 17 WBZ.  

 
Płk. W. Ziółkowskiego doskonale 

znają nie tylko żołnierze międzyrzeckiej 
brygady, ale także cywilni mieszkańcy 
naszej gminy. Służy w brygadzie od 
2003 r. (z kilkuletnią przerwą) oraz bar-
dzo aktywnie uczestniczy w życiu mia-
sta.  

W diecezjalnym sanktuarium Matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 
odbyły się powiatowe obchody święta 
Policji. Gratulacje policjantom i pracow-
nikom administracji złożyła m.in. za-
stępca burmistrza Agnieszka Śnieg. 

Piątkową uroczystość rozpoczęło 
nabożeństwo w rokitniańskiej bazylice. 

Po mszy świętej funkcjonariusze Ko-
mendy Powiatowej Policji w Międzyrze-
czu, duchowni i ich goście przeszli na 
dziedziniec koło świątyni, gdzie komen-
dant powiatowy mł. insp. Paweł Ryn-
kiewicz wręczył 37 policjantom awanse 
na wyższe stopnie. Podziękowania za 
ofiarną, często niebezpieczną służbę 

Policyjne święto  
w sanktuarium 

złożyła im także zastępca burmistrza 
Międzyrzecza Agnieszka Śnieg, która 
wręczyła komendantowi wiązankę kwia-
tów i list gratulacyjny podpisany przez 
burmistrza Remigiusza Lorenza.    

- W tym wyjątkowym dniu, w 101 
rocznicą powołania Policji Państwowej, 
życzę Panu i Pana podkomendnym za 
ofiarną i często niebezpieczną służbę na 
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego – mówiła. 

Zastępczyni burmistrza złożyła też 
gratulacje i życzenie dalszych sukcesów 
wszystkim funkcjonariuszom i pracow-

nikom policji. W szczególności tym, 
którzy awansowali na wyższe stopnie. – 
Powiatowe obchody Święta Policji są 
ukoronowaniem ciężkiej i odpowiedzial-
nej pracy. Niech będą również okazją do 
podsumowania Waszej służby w ostat-
nich miesiącach oraz nagrodą za profe-
sjonalizm i wyniki w zwalczaniu prze-
stępczości – dodała.  

Wśród awansowanych było kilkana-
ście pań. Prowadząca uroczystość st. 
asp. Justyna Łętowska zaznaczała, że 
w tym roku przypada 95 rocznica po-
wołania policji kobiecej.  


