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Zawodnicy Orła zajęli dru-
gie miejsce podczas turnieju, 
który zainaugurował sezon 
piłki siatkowej 2020-2021 w 
naszej gminie. Burmistrz Re-
migiusz Lorenz życzył im 
kolejnych zwycięstw i jak naj-
wyższego miejsca w finale 
drugoligowych rozgrywek. 

Dwudniowy turniej roze-
grany został 5 i 6 września w 
hali widowiskowo-sportowej 
w Międzyrzeczu. Dedykowany 
był dwóm byłym zawodnikom 

Orła – Michałowi Pajorowi i 
Pawłowi Dziekanowskiemu, 
którzy zginęli 21 marca 2008 r. 
w tragicznym wypadku samo-
chodowym. Podczas oficjalne-
go otwarcia imprezy jej 
uczestnicy uczcili pamięć siat-
karzy minutą ciszy.  

Organizatorami i gospoda-
rzami rozgrywek byli zawodni-
cy międzyrzeckiego klubu LBS 
Bank KS Orzeł Międzyrzecz. 
Zmierzyli się z zawodnikami z 
Żagania, Głogowa, Zielonej 

Góry i Szczecina. Rozgrywki 
zaczęli od gładkiego zwycię-
stwa z zielonogórskimi akade-
mikami. Potem jednak musieli 

uznać wyższość gości z Głogo-
wa. Na koniec wygrali bardzo 
zacięty i wyrównany mecz z 
siatkarzami z Żagania, co w 

końcowej kwalifikacji przeło-
żyło się na ich drugie miejsce 
w turnieju. 

 
Memoriał wygrali zawodni-

cy z Głogowa. Puchar wręczył 
im burmistrz Remigiusz Lo-
renz, który sprawował patro-
nat nad sportowym wydarze-
niem oraz ufundował dla zwy-
cięzców puchary, statuetki dla 
najlepszych zawodników oraz 
gadżety promocyjne dla 
wszystkich drużyn. Złożył też 
gratulacje i podziękowania 
zawodnikom Orła. Życzył im 
kolejnych zwycięstw i jak naj-
wyższej pozycji pod koniec 
siatkarskich rozgrywek.  

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

W październiku 
ukaże się 

Specjalny Dodatek 
dotyczący 

oferowanych usług 
Międzyrzeckiego Szpitala 
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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 

Sądząc po niespełnionych, 
solennie przyrzekanych, obiet-
nicach wyborczych  coś jest na 
rzeczy. Ale nie dotyczy to wy-
branych czy w niejasnych za-
granicznych wyborach – wy-
branego. No cóż Rodzina na 
swoim się rozwija. W emerytal-
nym wieku zatrudnienie po-
ciotka urzędującej głowy pań-
stwa w zarządzie jednej ze 
spółek kolejowych, nie znają-
cego się na kolejnictwie jest 

kpiną z nas. Pod presją z podob-
nych stanowisk zrezygnowało 
kilka osób. A ile ich jeszcze jest 
diabli wiedzą. 

Kłamiący premier zachęcał 
emerytów do pójścia do urn, bo 
wirus w odwrocie. Wyszło jak 
zwykle, czyli oszustwo. Wazeli-
niarzy nigdy za mało, wystarczy 
poczytać, posłuchać jak kłamie 
władza, część purpuratów i sze-
regowy poseł  małego wzrostu. 
Zakłamują historię na naszych 
oczach. Najważniejszy od edu-
kacji publicznie wyznał, że dzieci 
powinny się uczyć o agencie 
Bolku. Chyba do niego nie do-
tarło, że była SB fałszowała do-
kumenty, a i w IPN w końcu 
(dzięki niezawisłym jeszcze są-
dom) zorientowano się, że ich 
wysoki urzędnik z tytułem nau-
kowym fałszował dokumenty 
ludzi nie przychylnych Dobrej 
Zmianie.  

Wracając do znanego szere-
gowego posła, to gorąco wy-
chwalał znanego Ojca dyrekto-
ra. Jakoś nie pamiętał jak tenże 
publicznie zbeształ jako czarow-
nicę śp. jego bratową, a i bratu 
nie poskąpił oskarżeń. Ten sam 
szeregowy poseł zwany z prze-
kąsem Naczelnikiem Państwa 
kłamie, że dzięki niemu i bratu 
Solidarność zwyciężyła. W publi-
kowanych archiwaliach Tygo-

dnika Solidarność nazwisk obu 
bliźniaków nie uświadczysz.  

W każdym porządnym de-
mokratycznym kraju gdyby 
Rzecznik Praw Dziecka zarzucił 
edukatorom podawanie dzie-
ciom tabletek zmiany płci – wy-
leciałby nazajutrz na zbity pysk 
jako niepoczytalny. Podobnie 
jak ten od zdrowia ze swym 
zastępcą za kasę, którą szemra-
na firma w wysokości 70 mln zł  
bez żadnych podstaw prawych 
wzięła jako zaliczkę, i do tej poru 
nie zwróciła, a minęło 3 miesią-
ce a sprawnych respiratorów nie 
dostarczyła, za wyjątkiem 1/3 
zamówienia lecz nie komplet-
nych i bez gwarancji serwisu. O 
wiele sprawniej działają pompki 
do rowerów i kompresory po-
wietrza… Owi spece od zamó-
wień podali się do dymisji. Sza-
rego obywatela dawno by 
zgnojono. Jakoś ucichło wywa-
lenie w przysłowiowe błoto 70 
mln zł wydanych na druki do 
niedoszłego głosowania, bez 
żadnych prawnych umocować. 
Ten spec od wszystkiego nadal 
ministruje. A swoją drogą to ma 
on wyczucie w swym ogrom-
nym nosie. Tu wątek sprzed 10 
lat. Jako pracownik kancelarii 
Prezydenta RP zorganizował 
niefortunny lot do Smoleńska, 
ale sam nie poleciał… 

Czy król jest nagi? 
Tylko w Polsce jest możli-

we, że przewodniczący komisji 
ds. zbadania wiadomej kata-
strofy dobrał sobie speców od 
wszystkiego ale nie od wypad-
ków lotniczych i co raz wymy-
śla nowe zamachowe teorie i 
za wyjątkiem animowanego 
filmu nic w dokumentach nie 
przedstawił, ale kasę bierze. I 
to nie małą. Część społeczeń-
stwa widziałaby go we Wron-
kach albo Tworkach. Nic dziw-
nego, że śmieją się z nas w 
świecie. 

Internet obiegła informa-
cja, że wrogie siły prezydento-
wi stolicy założyły stronę z 
licznikiem ścieków zrzucanych 
w wyniku awarii do Wisły. Chy-
ba to zrobili jasnowidzący, bo 
założono ją na kilka dni przed 
awarią. Przypadek? Może tak, a 
może nie. 

Ileż to krwi napsuto naszym 
żołnierzom, chyba jednak wa-
zeliniarskim dowódcom, w 
czasach „rządów” Misiewicza. I 
znowu pojawił się żołnierz z 

ogromnym parasolem nad 
Ojcem dyrektorem, bo padało. 
I tak żołnierz stał się ponownie 
lokajem. Zresztą jest nimi cały 
czas w stosunku do władzy. A 
ta ma nas w zależności od do-
raźnych potrzeb w różnych 
nazwijmy to elegancko – kon-
stelacjach gwiezdnych. A że w 
przestrzeni kosmicznej jest 
Czarna Dziura, dosadne słowo 
zamiennik samo przychodzi na 
myśl. 

Szumnie zapowiadano 
budżet zrównoważony, a ma-
my potężny deficyt, i nie wol-
no wszystko zwalać na pande-
mię. Tolerowanie tego wszyst-
kie świadczy o słabości pań-
stwa, czyli Król jest nagi. 

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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Nowoczesny sprzęt ratowniczy 
dla międzyrzeckich  

strażaków-ochotników  
z programu „Mały Strażak” 

W ramach programu Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej pn. „Ogólnopolski pro-
gram finansowania służb ra-
towniczych”, za pośrednic-
twem WFOŚiGW w Zielonej 
Górze, wszystkie jednostki 
OSP z terenu naszej Gminy 
pozyskały dofinansowanie w 
wysokości po 25 tys. złotych 
każda, z przeznaczeniem na 
zakup specjalistycznego sprzę-
tu wykorzystywanego w ak-
cjach ratowniczych oraz pod-

czas usuwania skutków zagro-
żeń. Poszczególne jednostki 
otrzymały:  

 
OSP Gorzyca i OSP Kur-

sko – nowoczesny system 
selektywnego alarmowania 
jednostek OSP z syreną elek-
troniczną DSE 600 S. Dodatko-
wo po 3 przęsła aluminiowej 
drabiny nasadkowej oraz kur-
tynie wodnej 52. 

 
OSP Międzyrzecz-Ob-

rzyce – aluminiową drabinę 

nasadkową, plecakowy opry-
skiwacz spalinowy STIHL SR 
450, cztery kompozytowe bu-
tle powietrzne MSA 6,8l/300 z 
reduktorami oraz pokrowcami, 
prądownicę wodną Turbo 
marki Rosenbauer – RB 101 
EN, przenośny zbiornik na 
wodę 2500l – AT 504 PRO-
TEKT, dwa mostki przejazdo-
we, rozdzielacz kulowy, kurty-
nę wodną 52, kurtynę wodną 
75 oraz 10 par rękawic specjal-
nych. 

 

OSP Kęszyca Leśna – alu-
miniową drabinę nasadkową, 
plecakowy opryskiwacz spali-
nowy STIHL SR 450, cyfrowy 
radiotelefon przenośny Moto-
rola DP 4600e, cztery kompo-
zytowe butle powietrzne MSA 
6,8l/300 z reduktorami oraz 
pokrowcami, prądownicę 
wodną Turbo marki Rosen-
bauer – RB 101 EN, rozdzielacz 
kulowy, kurtynę wodną 75 
oraz 8 par rękawic specjal-
nych. 

 
OSP Wyszanowo – alumi-

niową drabinę nasadkową, 
plecakowy opryskiwacz spali-
nowy STIHL SR 450, dwie kom-
pozytowe butle powietrzne 
MSA 6,8l/300 z reduktorami 
oraz pokrowcami, prądownicę 
wodną Turbo marki Rosen-
bauer – RB 101 EN, przenośny 
zbiornik na wodę 2500l – AT 
504 PROTEKT, cztery mostki 
przejazdowe, rozdzielacz kulo-
wy, kurtynę wodną 75 oraz  
3-częściowe ubranie specjalne 
TEXPORT i 11 par rękawic spe-
cjalnych. 

 
OSP Kaława – zestaw hy-

drauliczny HT S90/LSH 4 do 
cięcia pedałów i wyważania 
drzwi, plecakowy opryskiwacz 
spalinowy STIHL SR 450, dwie 
kompozytowe butle powietrz-
ne MSA 6,8l/300 z reduktora-

mi oraz pokrowcami, prądow-
nicę wodną Turbo marki Ro-
senbauer – RB 101 EN oraz 6 
par rękawic specjalnych. 

 
OSP Bukowiec – aluminio-

wą drabinę nasadkową, pleca-
kowy opryskiwacz spalinowy 
STIHL SR 450, cyfrowy radiote-
lefon przewoźny Motorola DM 
4600e, dwie kompozytowe 
butle powietrzne MSA 
6,8l/300 z reduktorami oraz 
pokrowcami, prądownicę 
wodną Turbo marki Rosen-
bauer – RB 101 EN, wentylator 
oddymiający PH-VP 600 oraz 6 
par rękawic specjalnych. 

 
Doposażenie naszych jed-

nostek w powyższy sprzęt 
wpłynie na podniesienie stop-
nia gotowości operacyjnej 
powołanych w nich Jednostek 
Operacyjno-Technicznych, 
poprawę skuteczności działa-
nia oraz przede wszystkim na 
podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców gmi-
ny. Nowoczesny sprzęt wpły-
nie również na komfort pracy 
ratowników niosących pomoc 
potrzebującym podczas róż-
nych, niejednokrotnie skom-
plikowanych oraz niebez-
piecznych działań. 

 
DH DARIUSZ SURMA,  

Komendant Gminny OSP 
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Zgodnie z rekomendacjami, kon-
sultując sytuację na bieżąco z Po-
wiatową Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Międzyrzeczu sto-
suje się wiele procedur mających 
minimalizować zagrożenie zakaże-
niem koronawirusem podopiecz-
nych i pracowników. 

 
Pomimo ograniczeń kadra jed-

nak stara się tak zorganizować 
działania, aby aktywizować podo-
piecznych i zmniejszać dyskomfort 
wynikający z wymaganych środ-
ków bezpieczeństwa. 

 
W pracowniach terapeutycz-

nych i wokół Domu odbywają się 
zajęcia wykorzystujące różnorodne 
metody i techniki. Mieszkańcy są 
angażowani codziennie w gry i 
zabawy na świeżym powietrzu dla 
utrzymania formy i wzmacniania 
kondycji.  

 
Od miesiąca dużą popularno-

ścią cieszy się konkurs kroków, do 
którego przystąpiła spora grupa 
„piechurów”, dziarsko maszerują-
cych wokół obiektu, aby osiągnąć 
jak najlepsze miejsce w prowadzo-
nym rankingu. Poza prestiżem i 
wzrostem formy, podopiecznych 

motywują nagrody przewidziane 
dla uczestników zadania. Na tere-
nie placówki organizowane jest 
także grillowanie oraz pląsy i zaba-
wy przy muzyce. 

 
Przy zachowaniu odpowiednich 

środków ostrożności podejmuje 
się także aktywności poza placów-
ką. Podopieczni biorą udział w 
specjalnie dla nich zorganizowa-
nych seansach filmowych w Mię-
dzyrzeckim Ośrodku Kultury. Pod 
opieką terapeutów osoby niepeł-
nosprawne wychodzą na spacery 
oraz uczestniczą w pieszych i ro-
werowych wycieczkach do lasu, 
nad rzekę, w miejsca atrakcyjne 
przyrodniczo, ale mniej uczęszcza-
ne przez ludzi. 

 
Atrakcją lata był udział uczest-

ników Warsztatu i mieszkańców 
Domu w projekcie z obszaru tury-
styki i krajoznawstwa współfinan-
sowanym ze środków Powiatu 
Międzyrzeckiego, który przeprowa-
dzono we współpracy z między-
rzeckim kołem terenowym Polskie-
go Towarzystwem Walki z Kalec-
twem. Była to już II edycja projektu 
pn. „Nasza okolica – naszą pasją”, 
dzięki któremu osoby niepełno-

sprawne mogły poznawać arkana 
turystyki konnej. Celem zadania 
było promowanie aktywnych form 
wypoczynku w oparciu o lokalne 
walory turystyczne powiatu mię-
dzyrzeckiego, rozwijanie bezpo-
średniego kontaktu z przyrodą 
poprzez poznawanie atrakcyjnych 
zakątków naszego powiatu, pro-
mowanie turystyki konnej, jako 
formy o oddziaływaniu terapeu-
tycznym, popularyzowanie aktyw-
ności i zachowań prozdrowotnych, 
a także nauka bezpiecznego i od-
powiedzialnego zachowania w 
obcowaniu ze zwierzętami, w po-
szanowaniu środowiska naturalne-
go.  

 
W pobliskim Sierczynku, pod 

okiem certyfikowanych instrukto-
rów podopieczni skorzystali z 
dobrodziejstw hipoterapii. Pozna-
wali także walory przyrodniczo-  
-krajobrazowe okolicy, spacero-
wali, piekli kiełbaski przy ognisku. 
Kontakt z naturą, relacje z przyja-
znymi zwierzętami stanowiły 
świetne wytchnienie i pozwoliły 
nieco zapomnieć o niełatwej co-
dzienności.  

 
BEATA ROMANOWSKA 

Życie w pewnej izolacji 

Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mię-
dzyrzeczu tak jak pozostałych mieszkańców nasze-
go miasta i kraju obowiązuje wiele ograniczeń wy-
nikających z panującej sytuacji epidemiologicznej. 
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Kolejna partia maseczek ochronnych  

trafiła do medyków 

„Resort Sprawiedliwo-
ści Pomaga” – wspólna 
akcja Ministerstwa Spra-
wiedliwości oraz Służby 
Więziennej po raz kolej-
ny pozwoliła udzielić 
wsparcia w postaci mase-
czek ochronnych dla me-

dyków z międzyrzeckie-
go szpitala. 

 
Szpital Międzyrzecki 

otrzymał pomoc w postaci 
kolejnej partii maseczek 
ochronnych uszytych przez 
skazanych w ramach akcji 

„Resort Sprawiedliwości 
Pomaga”. Maseczki zostały 
wykonane w trakcie realiza-
cji programu readaptacji 
społecznej „Ja wolonta-
riusz”, który z założenia ma 
na celu niesienie pomocy 
innym. 

Dyrektor Aresztu Śled-
czego w Międzyrzeczu mjr 
Piotr Goławski zgodnie 
z wcześniejszymi ustalenia-
mi przekazał kolejną już 
partię maseczek ochron-
nych, która została uszyta 
z powierzonego przez szpi-
tal materiału. W trakcie 
przekazania przytoczył sta-
rą zasadę „…dobry ratow-

nik, to żywy ratownik…” – 
dlatego należy pamiętać, 
że właśnie lekarze, pielę-
gniarki oraz ratownicy są 
najbardziej narażeni na 
kontakt z osobami chory-
mi, a tym samym na ewen-
tualne tego konsekwencje. 
Pomoc skierowana do tej 
grupy zawodowej jest 
jak najbardziej wskazana. 

 
Udział w programach 

readaptacji społecznej to 
dla skazanych lekcja mają-
ca głownie na celu wzbu-

Szumi dokoła las 

W Dziennym Domu Se-
nior+ w Międzyrzeczu oprócz 
różnorodnych zajęć w siedzi-
bie organizowane są także 
wycieczki. Cieszą się ogromną 
popularnością. Seniorzy bar-
dzo lubią wspólnie spędzać 
czas na łonie natury i wśród 
pięknych krajobrazów.  

9 lipca br. wybraliśmy się 
na wycieczkę do lasu w okolice 
wsi Skoki. Chcieliśmy wspólnie 
spędzić czas i zintegrować się 
jako grupa. W dobrym nastroju 
wyruszyliśmy o godzinie 9:45 
wynajętym autobusem na 
parking leśny położony nieda-
leko miejscowości Skoki. Po-
czątek pobytu w lesie rozpo-

częliśmy od wspólnej gimna-
styki prowadzonej przez naszą 
fizjoterapeutkę Agnieszkę 
Kędrak. Rozruszaliśmy kości, 
dotleniliśmy płuca i wprawili-
śmy się w jeszcze lepszy na-
strój. Potem każdy z nas mógł 
spędzić ten czas tak, jak lubi i 
jak tego potrzebuje. Niektórzy 
wybrali się na spacer po lesie. 
Grzybów, co prawda, nie zna-
leźliśmy, ale jagody i owszem, 
stały się naszą zdobyczą. Jedna 
seniorka zebrała prawie litr 
tych smacznych owoców lasu. 
Otrzymała gromkie brawa i 
gratulacje od wszystkich. 
Część z nas postanowiła posie-
dzieć i oddać się rozmyśla-

niom i rozmowom. Wśród nas 
byli i tacy, którzy wykorzystali 
czas, aby zebrać różne leśne 
skarby: trawy, gałązki, liście, 
kwiaty, mech itp. Działaniom 
tym przewodziła jedna z opie-
kunek, Danuta Rozbicka.  

Następnego dnia wspólnie 
z seniorami poprowadziła zaję-
cia z rękodzieła. Wspaniałości 
zebrane w lesie zostały wyko-
rzystane do zrobienia prze-
pięknych kompozycji, które, 
po ususzeniu, do dziś zdobią 
wnętrze naszego Domu. W 
czasie pobytu w lesie wspólnie 
śpiewaliśmy nasze ulubione 
piosenki. Jak zawsze dało nam 
to wiele radości i pozytywnej 

energii. Szum leśnych drzew 
stanowił piękny akompania-
ment dla naszego śpiewu. 
Potem wszyscy usiedliśmy i 
wypiliśmy kawę oraz zjedliśmy 
świeże pączki, które rozpływa-
ły się w ustach. O słodką prze-
kąskę zadbała niżej podpisana 
kierownik ośrodka.  

Na koniec pobytu w lesie 
zagraliśmy w grę, która nosi 
nazwę bule. Jest to tradycyjna 
francuska gra towarzyska z 
elementami zręcznościowymi. 
Gra polega na rzucaniu z wyty-
czonego okręgu metalowymi 
kulami (bulami; fr. boule – kula) 
w kierunku małej drewnianej 
lub plastikowej kulki po fran-

cusku cochonnet, co znaczy 
prosiaczek, w Polsce częściej 
używa się nazwy świnka 
(źródło: Wikipedia). Dla zdecy-
dowanej większości z nas był 
to pierwszy kontakt z tą grą. 
Wspólna zabawa dostarczyła 
nam wiele wrażeń, radości i 
uśmiechów. Były okrzyki rado-
ści, emocje przy kibicowaniu 
poszczególnym osobom, gry-
masy zawodu, gdy nie udało 
się rzucić kuli tak, jak się zapla-
nowało. Najważniejsza jednak 
była wspólna zabawa i dobre 
współzawodnictwo, które nie 
dzieliło nas, lecz motywowało 
do wysiłku i zaangażowania. 
Seniorzy wyrazili chęć, aby 
częściej grać w bule i może 
kiedyś uczestniczyć w jakiś 
zawodach. Dostaliśmy już na-
wet zaproszenie od tworzące-
go się Dziennego Domu Se-
nior+ w Nowej Soli. 

Czas spędzony na wyciecz-
ce w lesie dał nam możliwość 
odpoczynku i aktywności na 
łonie natury. Można powie-
dzieć, że dzięki niemu nałado-
waliśmy nasze „wewnętrzne 
akumulatory”. Z niecierpliwo-
ścią i radością czekamy na ko-
lejny wyjazd. Na pewno będzie 
ciekawy i udany, bo w tak do-
borowym towarzystwie 
wszystko jest możliwe. 

 

NATALIA WIŚNIOWSKA 

dzenie woli współdziałania 
w kształtowaniu ich spo-
łecznie pożądanych po-
staw. Szycie maseczek 
w ramach programu „Ja 
wolontariusz” daje im 
możliwość rozwoju, budo-
wania pozytywnych relacji, 
uczy sumienności,  a co 
najważniejsze uczy tego, 
że warto pomagać. 

 
Ogólnopolska akcja 

„Resort Sprawiedliwości 
Pomaga” ma na celu nie-
sienie pomocy przede 
wszystkim tam, gdzie jest 
ona najbardziej potrzebna. 
Wcześniej mieliśmy oka-
zję pomóc dwóm domom 
dziecka, pensjonariuszom 
domu pomocy społecznej, 
a także międzyrzeckim 
medykom. Dziś udało nam 
się po raz kolejny wspo-
móc Szpital Międzyrzecki. 

 

Rzecznik prasowy  
Dyrektora Aresztu  

Śledczego  
w Międzyrzeczu  

 
POR. JACEK ĆWIERTNIA  
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Kto demoluje nasze miasto? 
Wandale poprzewracali i uszkodzili 

kosze na śmieci w parku przy ul. Stocz-
niowców Gdańskich. Niestety, to kolej-
ny akt wandalizmu w naszym mieście, 
Dlatego władze chcą zamontować w 
mieście dodatkowe kamery. 

-W nocy z czwartku na piątek nie-
znani sprawcy poprzewracali i uszko-
dzili kosze na śmieci, ustawione przy 
alejach spacerowych w parku przy ul. 
Stoczniowców  Gdańskich. - Zawiado-

mimy o tym policję. Mamy nadzieję, że 

sprawcy zostaną ustaleni, zatrzymani i 

przykładanie ukarani – mówi Katarzy-
na Szadkowska, która kieruje Wydzia-
łem Rozwoju Gospodarczego w mię-
dzyrzeckim ratuszu.  

Park przeszedł ostatnio gruntowną 
metamorfozę. W ramach programu 
rewitalizacji zieleni i miejsc rekreacji 

zasadzono tam setki krzewów ozdob-
nych, utwardzono asfaltem dwie głów-
ne alejki oraz zamontowano budki lę-
gowe dla ptaków, nowe lampy, ławecz-
ki i kosze na śmieci.  

Uszkodzone kosze to kolejny akt 
wandalizmu w tym miejscu. W trakcie 
prac nieznani sprawcy skradli specjalne 
grzybki, którymi robotnicy zabezpie-
czali metalowe pręty wzdłuż parko-
wych alejek. Lista chuligańskich wybry-
ków jest niestety znacznie dłuższa. 
Przed kilkoma tygodniami wandale 
uszkodzili drzewka na skwerze przy ul. 
Malczewskiego oraz  ławki wzdłuż bul-
waru Jana Pawła II i na skwerze między 
mostem kolejowym i budynkiem Barki. 
– Nagminne jest wyrywanie sadzonek i 

kwitnących kwiatów – dodaje K. Szad-
kowska.  

Burmistrz Remigiusz Lorenz wystą-
pi do Komendanta Powiatowego Policji 
z wnioskiem o zwiększenie ilości patroli 
w miejscach, gdzie najczęściej docho-
dzi do aktów wandalizmu. Liczy, że 
wandali „poskromią” kolejne kamery. – 

Wystąpię do radnych z wnioskiem o roz-

szerzenie monitoringu miejskiego i zakup 

nowych kamer, które zamontujemy w 

tych miejscach  - zapowiada. 
Przypominamy, że przed kilkoma 

laty dzięki nagraniom z kamer udało się 
ustalić i zatrzymać dwie kobiety, które 
zniszczyły rabaty z bratkami na skwerze 
przed głównym skrzyżowaniem. Wcze-
śnie ukarano dzięki nim wielu innych 
wandali oraz sprawców rozmaitych 
przestępstw i wykroczeń, których wy-
stępki zarejestrował miejski monito-
ring.  

Międzyrzecz pamiętał o rocznicy wybuchu najkrwawszej z wojen 
Przedstawiciele wojska i lokalnych 

władz oddali hołd bohaterom Kampa-
nii Wrześniowej z 1939 r. i ofiarom Dru-
giej Wojny Światowej. – Dzień 1 wrze-

śnia to jedna z najważniejszych dat w 

historii naszego kraju i całego świata – 
zaznaczał burmistrz Międzyrzecza Re-
migiusz Lorenz. 

Przed Pomnikiem Weteranów na 
Podzamczu odbyły się obchody 81. 
rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec 
na Polskę i wybuchu Drugiej Wojny 
Światowej. Ze względu na pandemię 
koronawirusa, uroczystość miała bar-
dzo skromną oprawę. Odbyła się bez 
tradycyjnej asysty pocztów sztandaro-

wych, wojskowej kompanii honorowej, 
harcerzy i kombatantów. Wzięli w niej 
udział tylko przedstawiciele władz gmi-
ny i powiatu oraz stacjonującej w na-
szym mieście 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej.  

Jako pierwsza wiązankę kwiatów 
przed pomnikiem złożyła delegacja 
„siedemnastej” z szefem sztabu ppłk 
Mariuszem Filem na czele. Kolejne 
złożyli przedstawiciele lokalnych władz. 

M.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, 
radni miejscy Andrzej Chmielewski, 
Edward Toczyński i Tadeusz Filus 
oraz starosta Agnieszka Olender wraz 
z zastępcą i sekretarzem powiatu.  

 

– Dzień 1 września to jedna z najważ-

niejszych dat w historii naszego kraju i 

całego świata. Nie możemy zapomnieć o 

rocznicy wybuchu najkrwawszej z wojen 

oraz o jej ofiarach – zaznacza burmistrz. 



Nr 9(77)2020      10 września 2020 7 

Szymon Krzystyniak ur. 15.08.2020 r. 
Syn Agnieszki i Michała.  

Zamieszkały w Gaju  

Filip Jędraszyk ur. 18.08.2020 r. 
Waga 5410 g.  

Syn Karoliny i Tomasza.  
Zamieszkały w Gorzowie  

Wojtek Zaremba ur. 23.08.2020 r. 
Syn Agnieszki i Eugeniusza.  

Zamieszkały w Łagowcu  

Joanna Bąk ur. 24.08.2020 r.  
Córka Katarzyny i Rafała.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Ida Golisz ur. 28.08.2020 r.  
Córka Marty i Adriana.  
Zamieszkała w Kalsku  

Maluszki urodzone w Międzyrzeczu 

Leoś Spiecha ur. 29.08.2020 r.  
Syn Pauliny i Marcina.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu  

Nikodem Leuk ur. 1.09.2020 r.  
Syn Aleksandry i Roberta.  

Zamieszkały w Świebodzinie  

Gracjan Krakowiak ur. 1.09.2020 r. 
Syn Małgorzaty i Łukasza.  
Zamieszkały w Skwierzynie  

Oliwia Faberska ur.4.09.2020 r. 
Córka Natalii i Daniela.  

Zamieszkała w Dębówku  

Miłosz ur. 05.09.2020r.  
Syn Dominiki i Mateusza.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu 

Olivier Maliński ur. 18.08.2020 r. 
Syn Karoliny i Adriana.  

Zamieszkały w Międzyrzeczu  

Alicja Rydkodym ur. 11.08.2020 r. 
Córka Anny i Bartosza.  

Zamieszkała w Skwierzynie  

Tymoteusz Piszczyglowa  
ur. 13.08.2020 r.  

Syn Agaty i Mateusza.  
Zamieszkały w Lutolu Suchym 

Gabrysia Jędrzejczak  
ur. 14.08.2020 r.  

Córka Pauliny i Bartosza.  
Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Hania Mielczarska ur. 14.08.2020 r. 
Córka Agnieszki i Adama.  

Zamieszkała w Międzyrzeczu  

Trzecie miejsce zajęli za-
wodnicy z Żagania, czwarte ze 
Szczecina, a piąte akademicy z 
Zielonej Góry. 

Ze względu na pandemię 
koronawirusa, turniej rozegra-
ny został zgodnie z obowiązu-
jącymi obecnie zaostrzonymi 
rygorami higienicznymi. Przy 
wejściu do hali żołnierze 151 
Batalionu Lekkiej Piechoty ze 
Skwierzyny sprawdzali tempe-
raturę kibiców i spryskiwali im 

dłonie płynem dezynfekują-
cym. Burmistrz podziękował za 
to ich dowódcy ppłk Arturowi 
Filipowiczowi oraz płk. Rafa-
łowi Miernikowi - dowódcy 12 
Wielkopolskie Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej, w której 
skład wchodzi m.in. stacjonują-
cy w Skwierzynie Batalion.  

 
Zawodnicy Orła rozpoczną 

ligowe rozgrywki 26 września. 
Pierwszy mecz rozegrają we 
własnej hali z siatkarzami z 
Gorzowa Wlkp.    

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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Byłem  
w Bułgarii (2) 

Środa, 5 grudnia,  
Stara Zagora 

 
Kebab w szmacie to jest to! 

W wydaniu bułgarskim oprócz 
mięsa i sosów są frytki, ogórki 
kiszone i ziemniaki. Pycha. 
Przed nabożeństwem zwie-
dzamy Starą Zagorę. Pastor 
oprowadza nas po swoich 
miejscach. Jego pierwszy ko-
ściół, dzielnica, ciekawe miej-
sca, wielki pomnik na wzgórzu 
upamiętniający jakąś bitwę. 
Widoki fajne, oczywiście jeśli 
komuś podobają się bloki i 
wieżowce, które są tu absolut-
nie wszędzie. Rzucają się w 
oczy – różne, różniste, bloki, 
bloczki, osiedla bloków, bloko-
wiska, wieżowce, osiedla wie-
żowców, koszary wojskowe, 
parki, centra handlowe. No i 
jeszcze stadion i szpital.  

Romska dzielnica, romski 
sierociniec. Robi się coraz 
smutniej. Wychodzą do nas 
małe dzieci z wyuczoną, wycią-
gniętą do żebrania ręką. Do-
cieramy do miejsca, skąd wi-
dać całą dzielnicę romską na-
szego pastora. Cygańska dziel-
nica. Myślałem, że pochodzimy 
sobie trochę tamtymi ulicami, 
ale nie udało się. Później do-
wiedzieliśmy się, że nie jest 
tam bezpiecznie. Nawet za 
dnia i nawet z pastorem. Wra-
camy. Za dwie godziny nabo-
żeństwo. Ale się działo! Prawie 

każdy, który podchodził do nas 
dotykany był Bożą mocą. Wier-
ni oddawali życie Jezusowi. 
Cudownie jest służyć Króle-
stwu Bożemu, do którego zo-
staliśmy wyrwani z ciemności. 
Nic dodać nic ująć. Bóg jest 
dobry. 

 
Czwartek, 6 grudnia,  
Stara Zagora 

 
Wiele ostatnio rozmawiali-

śmy o widocznych gołym 
okiem podobieństwach po-
między Pakistańczykami a 
bułgarskimi Romami. Gdyby 
ich wszystkich ubrać podob-
nie, to mielibyście duże pro-
blemy z rozpoznaniem, kto 
jest z jakiego kraju. Oni są 
wręcz tacy sami. Jakby z jedne-
go korzenia, z tej samej gliny. 
Bóg nas prowadzi przez Swoje 
Ciało, przez Swój Kościół tylko 
sobie znanymi drogami. 

 Zostaliśmy zaproszeni do 
domu pastora na obiad. Nau-
czyliśmy się już rozróżniać 
Romów (takich jakich znamy z 
Polski) od Romów bułgarskich. 
Ci ostatni, czyli między innymi 
nasi gospodarze nawet nie 
mówią po romsku. Znają tylko 
bułgarski. Bardzo nie lubią, 
kiedy przyrównuje się ich do 
Cyganów. Co z tego, skoro w 
dalszym ciągu wyglądu się nie 
wyprą. I później powstają ste-
reotypy... 

Dom, a raczej domek może 
dwu-, trzyizbowy stojący w 
szeregu z innymi. Skromny, 
ale zadbany. W pokoju gościn-
nym niski stół, telewizor, kana-
py, a kuchnia tak jakby pół 
piętra niżej. W rogu stoi koza 
(piec nie zwierzę), której rura 
ciągnie się przez cały sufit 
ogrzewając pomieszczenie. 
Kiedy siedzisz, w stopy jest 
wręcz lodowato, ale jak tylko 
wstaniesz, masz pot na czole. 
Taki klimo-grzejnik. Dziwne, 
bo powinno być odwrotnie. 

Jedzenie dobre. Musaka i gro-
chówka z parówką. Grochów-
ka przed nabożeństwem?! 
Wiara u chłopaków wielka! 
Talerz wybuchowej zupki, ma-
ła kawa i w drogę z powrotem 
do hotelu. Za kilka godzin ko-
lejne spotkanie. 

Chwila, chwila... co to jest? 
Indonezyjska flaga? Aha, to 
polska tylko, że do góry noga-
mi. Znowu się pomylili. Kiedy 
zwróciliśmy im uwagę, prze-
kręcili ją, ale tylko w osi piono-
wej i dalej była flagą Indonezji, 
tylko że patyk był tym razem 
po lewej stronie. Śmiechu było 
z tymi flagami. Nabożeństwo 
zaczęło się uwielbieniem. Tu-
taj jest ono dłuższe niż w na-
szych kościołach. Zaproszeni 
pastorzy z innych kościołów 
zostali pobłogosławieni przez 
pastora Kołodziejskiego do 
niesienia przebudzenia w swo-
ich społecznościach. W świecie 
duchowym nastąpił przełom. 
Wierzę w to głęboko. Po emo-
cjonującym, pełnym ekspresji i 
mocy Bożej kazaniu, wierni 
jeden po drugim coraz odważ-
niej i śmielej przychodzili po 
modlitwę. Każdego dnia coraz 
więcej. Chwała Panu za Jego 
Kościół!  

 
Piątek, 7 grudnia,  
Stara Zagora, Sofia 

 
Kończy się nasza przygoda 

w Starej Zagorze i Bułgarii. 
Jedziemy na lotnisko w sześć 
osób plus nasze walizy w aucie 
typu kombi. Da się? Chyba 
będzie to charakterystyczna 
część każdej wyprawy. Sofia 

żegna nas piękną pogodą, a 
my Bułgarię z rozpalonymi dla 
naszych braci w Chrystusie 
sercami. Był to piękny czas. 
Bardzo radosny, pełen Bożej 
obecności, szczerych rozmów, 
głębokich modlitw, wzruszeń i 
uścisków. Poznaliśmy wspa-
niałych ludzi i ciekawe miejsca. 
Wielu rzeczy byśmy nie do-
świadczyli, gdyby nie nasi go-
spodarze. Doceniam ich 
otwarte serca i Boże prowa-
dzenie. Chciałbym bliskość, 
szczerość i otwartość tego 
Kościoła przenieść tutaj. Je-
stem bardzo Bogu wdzięczny 
za to, że wykorzystał nas do 
budowania Ciała Chrystusa. 
Do wzmacniania Jego Kościoła 
tu na ziemi. Jesteśmy wszyscy 
Jego Ciałem. Jesteśmy Jego 
ukochanymi dziećmi. Dziękuję 
Panu za każdą sekundę spę-
dzoną w Bułgarii. 

Więcej opowieści w mojej 
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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BRNO 2020.  
WAKACYJNA PRZYGODA 

Dukic i my 

Niecałe 500 km od Między-
rzecza na południe, po czeskiej 
stronie granicy leży malowni-
cze miasto Brno. Tutaj od 1 do 
6 sierpnia br. odbywał się 29. 
Międzynarodowy Festiwal 
Gitarowy oraz 16. Międzynaro-
dowy Konkurs Gitarowy Talent 
Brno 2020. Po całym roku miło 
było spotkać znajomych, z 
którymi tworzymy wielką świa-
tową gitarową rodzinę. 

 
Stowarzyszenie Lubuski 

Weekend Gitarowy i jego sym-
patycy brali udział w tym moc-
no artystycznym wydarzeniu 
w Brnie. Koszt uczestnictwa w 
festiwalu i podróżowania nie 
jest tani. Za to wrażenia wer-
balne i artystyczne doznania 
wynagradzają trudy podróżo-
wania. Organizacja festiwalu 
sprawna. W tym roku biuro 
festiwalowe mieściło się w 
„Divadle”, czyli w teatrze.  

 
Tutaj odbywały się też lekcje 

MasterClass. Prowadzili je: Mar-
cin Dylla (Polska), Zoran Dukić 
(Chorwacja), Tali Roth (Izrael), 
Raul Mannola (Hiszpania), 
Irina Kircher (Niemcy), Alfonso 
Montes (Wenezuela), Lucjano 
Tortorelli (Włochy), Vladislav 
Blaha, Zdenek Dworak, Milan 
Kasuba i Stepan Rak (Czechy). 
Lekcje otwarte były dla uczest-

ników, więc podglądaliśmy, jak 
uznani pedagogowie prowadzą 
zajęcia ze studentami. 

 
Koncerty. Solistami byli: 

Marcin Dylla, Zoran Dukić i Tali 
Roth. Najwięcej publiczności 
czekało na Z. Dukicia. Niesa-
mowite wykonania, wirtuoze-
ria, najwyższy kunszt muzycz-
ny. Wszystkie recitale były 
niepowtarzalne. Duo Alfonso 
Montes & Irina Kircher prze-
pięknie i z wdziękiem wykonali 
swój program koncertowy.  
Skromny i sympatyczny duet 
zauroczył przybyłą publicz-
ność w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Brnie. Akustyka 
koncertów rewelacyjna. Duo 
Conde i Canto Sylwia Mirarchi 
(wokal) i Luca Villani (gitara) 
słyszałem tylko na próbach.  

 
Ensueno Flamenco de An-

dalusia to spektakl flamenco. 
Dwie gitary, taniec kobiecy i 
męski oraz gardłowy charakte-
rystyczny dla tego gatunku 
śpiew był interesujący i wido-
wiskowy. Przetrwany przez 
padający deszcz. Warto było. 
Tancerz rewelacyjny. Flamen-
co (w deszczu) zawsze za-
chwyca publiczność.  

 
Wystąpili uczestnicy festi-

walu. Soliści pięknie się zapre-

zentowali. „Kasuba band” wy-
konali ciekawie dwie znane 
melodie. Tradycyjne wystąpiła 
orkiestra gitarowa, którą przy-
gotował Vladimir Nowotny. 
Stepan Rak obchodzi swoje 75 
urodziny bardzo, ale to bardzo 
muzycznie. Prof. wykładowca 
akademicki, kompozytor, gita-
rzysta jest bardzo sprawnym 
muzykiem. Koncert, na który 
przybyło najwięcej sympaty-
ków ledwo ich pomieścił w 
Sali. Szacowny jubilat wystąpił 
jako solista, w duetach ze swo-
im synem Janem Matejem 
Rakiem i V. Balhą. Punktem 
kulminacyjnym było trio Rak-  
-Blaha-Rak. Koncert nieco się 
przedłużył jak to bywa przy 
takich okolicznościach, pu-
bliczność wytrzymała w ma-
seczkach. Po koncercie gratu-
lując jubilatowi wręczyłem 
album, nuty i swoje DVD. 
Otrzymałem od mistrza naj-
nowszą piękną płytę CD z au-
tografem! Warto też posłuchać  
wrodzonej muzykalności Cze-
chów. 

 
Konkurs gitarowy w którym 

miałem zaszczyt być człon-
kiem międzynarodowego jury 
konkursowego Brno 2020. 
Tworzyli go: Lucjano Torto-
relli – przewodniczący, Giu-
seppe Chiaramonte, Jiri To-

masek, Vladimir Nowotny, 
Tatiana Drobysch – sekretarz 
jury. Udział w konkursie wzięło 
ponad dwudziestu uczestni-
ków. Konkursowicze byli z 
Polski, Rosji, Ukrainy, Niemiec, 
Włoch, Słowenii i Czech. Po-
dzielony był na dwie katego-
rie: Junior i Brno-Tokio. Kon-
kursowicze reprezentowali  
bardzo wysoki poziom wyko-
nawczy. W obydwu katego-
riach zwycięzcami  pierwszych 
miejsc okazali się polscy gita-
rzyści. 1– miejsce Kamil Anioł, 
2 – Maria Balcerowa (Czechy), 
3 – Aleksander Anioł. Grupa 
Brno-Tokio: 1 miejsce Kacper 
Dworniczak (wygrał tym eli-
minację do konkursu gitaro-
wego w Tokio), 2 – Oleg Ser-
geev (Czechy), 3 – Natalia 
Danczura. Zdobywcy laurów 
wyjechali z dobrymi lutniczy-
mi gitarami  (Jan Schneider), 
futerałami (Pavel Štůla) i licz-
nymi akcesoriami gitarowymi. 
Brawo dla młodych gitarzy-
stów (17 i 19 lat). 

 
Jak to zwykle się dzieje 

wokół dużych festiwali byli 
wystawcy gitar, futerałów do 
gitar, nut, płyt CD, gitarowych 
koszulek i innych akcesoriów. 
Gitary epoki romantycznej, 
nieco inaczej wyglądające, niż 
te które znamy wg wzoru  

Antonia Torresa. Można było je 
przetestować. Gitara ośmio-
strunowa, taka, na jakiej grał 
rewelacyjny hiszpański gitarzy-
sta Narciso Yepes. Włoski gita-
rzysta G. Chiaramonte promo-
wał też swoją płytę CD „Johan 
Kasper Mertz – Fantastic for 
Solo Gitar”.  

 
Taki wyjazd na pewno mę-

czy fizycznie, ale różne wyda-
rzenia, koncerty, spotkania i 
gitarowe tematy itp. daje silną 
motywację do dalszych dzia-
łań. Mówiąc trochę uproszczo-
nym językiem daje pozytywną 
energię i „ładuje akumulato-
ry”, aby były siły do wszelkich 
działań na kolejny szkolny rok.   

 
Patronat nad naszym wy-

jazdem na festiwal objęła 
Agnieszka Olender, Starosta 
Międzyrzecki. Zaopatrzeni w 
koszulki z logo powiatu, albu-
my (wręczone jako podzięko-
wanie dla organizatorów i 
uczestników konkursu gitaro-
wego). Chociaż ciężkie, zostały 
dowiezione do Brna. Flaga 
powiatu była obecna podczas 
trwania festiwalu. Pragniemy 
za to serdecznie podziękować, 
również w imieniu obdarowa-
nych. Patronat medialny nad 
naszym wyjazdem objął Portal 
Społecznościowy Ziemia Mię-
dzyrzecka. Również serdecznie 
dziękujemy. 

 
Podczas festiwalu mocno 

eksponowana była autorska 
twórczość kompozytorska. 
Wykonawcom miałem okazję 
wręczyć dedykowane im wła-
sne kompozycje. Kuchnia cze-
ska urozmaicona i dobra. Szla-
chetny pieniący się napój do 
posiłku zamawiało wielu 
uczestników. Rozmowy po 
koncertowe trwały długie go-
dziny, oczywiście przy czeskim 
dobrym piwie. Dzień był tak 
wypełniony różnymi wydarze-
niami, że niewiele czasu pozo-
stawało na zwiedzanie piękne-
go Brna. Na Youtube są nagra-
nia z koncertów.. Do zobacze-
nia za rok na jubileuszowym 
30. Międzynarodowym Festi-
walu Gitarowym w Brnie.  

 
Zabrałem wrażenia z który-

mi w imieniu naszej Polskiej 
Grupy pragnę się z czytelnika-
mi podzielić. 

Z muzycznym pozdrowie-
niem  

ZDZISŁAW MUSIAŁ 
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Zapraszam na Kaszuby do Wejherowa (3) 

W 1920 r. na podstawie Traktatu 
Wersalskiego, Wejherowo znalazło się w 
granicach województwa pomorskiego II 
Rzeczypospolitej. Prężnie rozwijające 
się miasto regionu północnego stało się 

stolicą powiatu. Dwa lata później kon-
kurs na głównego architekta miasta 
wygrał Stanisław Świątkiewicz. W 1925 
r. powstał Komitet Upiększania Miasta. 
Przełom lat 20/30 to ożywiony ruch 

budowlany. Ówczesny burmistrz Teo-
dor Bolduan opracował rekreacyjno-
kulturalną przyszłość miasta. Wybudo-
wane kąpielisko miało wielkość basenu 
olimpijskiego. Funkcjonował w latach 
1939-1990. Korty tenisowe, pierwsze 
działające na Pomorzu były m.in. go-
spodarzem Tenisowych Mistrzostw 
Morskich. Wspomniany S. Świątkiewicz 
po wojnie (przetrwał ją w Krakowie) 
pracował w dyrekcji odbudowy Gdań-
ska, a w 1950 r. powrócił do Wejhero-
wa i ponownie został architektem 
miejskim. Władze miasta zdecydowały  
na rewitalizację obszaru dawnego ką-
pieliska i powstały Wodne Ogrody przy 
ul. Kalwaryjskiej 

 
W okresie międzywojennym wybu-

dowano w mieście wiele obiektów w 
stylu modernizmu, zachowanych do 
dziś, ciesząc oczy kubiczną formą z 
płaskimi dachami, fasadami pokrytymi 
szlachetnym tynkiem z dodatkiem miki 
czy płytkami ceramicznymi i klinkie-
rem. Ten ostatni stanowił atrakcyjną 
oprawę drzwi wejściowych. Balkony 
domów mają pełne opływowe kształty. 
Po wojnie, w wyniku której zabudowa 
niewiele ucierpiała, powstało nowo-
czesne modernistyczne osiedla, np. 
Harcerskie, 1000-lecia Państwa Polskie-
go.  

 
Warto odwiedzić Ratusz, pełniący 

funkcję urzędową, reprezentacyjną i 
kulturową zarazem. Jest tu sala tradycji 
i cela więzienna z czasów gdy w magi-
stracie był posterunek pruskiej policji. 
Trudno nie wejść do miejscowych 
świątyń, które są nie tylko miejscem 
kultu. W podziemiach kościoła klasz-
tornego oo. Franciszkanów są krypty 
rodziny Wejherów oraz Przebendow-
skich.  W kościele jest słynny obraz 
Marki Boskiej Wejherowskiej. Stary 
Rynek otoczony starą zabytkową  za-
budową mieszkalno-usługową ma w 
centrum pomnik Jakuba Wejhera. Nie-

opodal jest XVIII wieczna kolegiata pw. 
Świętej Trójcy. Budzi podziw przeszklo-
na bryła Filharmonii Kaszubskiej, gdzie 
jest siedziba Wejherowskiego Centrum 
Kultury. 

 
Wejherowski Szlak Kaszubskich Nut 

„zaliczyć” trzeba obowiązkowo. Rozpo-
czyna się od kościoła pw. Św. Anny. 
Wiedzie poprzez Stary Rynek, rzekę 
Cedron, ul. Wałową, kolegiatę, deptak 
Starego Miasta, Park Kaszubski, filhar-
monię, Kalwarię Wejherowską, Stary 
Cmentarz, amfiteatr, park Aleksandra 
Majkowskiego i kończy się przy Pałacu 
Przebendowskich. Na tym szlaku są 
pomniki nawiązujące do instrumentów 
ludowych, nut i kaszubskiego języka. 

 
Zwiedzając Wejherowo nie trudno 

zauważyć rzeźb dwóch niedźwiedzi 
polarnych i czterech pingwinów na 
estetycznie zagospodarowanym skwe-
rze tuż za kanałem i nowym mostkiem 
przy ul. św. Jacka. Starzy mieszkańcy 
miasta pamiętają, że niegdyś  (od lat 
60. ubiegłego wieku do 1982 r.) figury 
tworząc miejską fontannę zdobiły plac 
Jakuba Wejhera. Plac wtedy był im. 
Armii Czerwonej. 

 
Na koniec inna ciekawostka. Tu 

ukłon w stronę mego Przyjaciela Maria 
Łysakowskiego, m.in. kolekcjonera 
dzwonków, którego zbiory prezento-
wane były w międzyrzeckim muzeum i 
na łamach Przekroju Lokalnego. Otóż 
na wejherowskim cmentarzu jest grób 
ks. Andrzeja Darznika, który również 
był kolekcjonerem dzwonków. Na jego 
mogile są dzwonki z jego zbiorów. Każ-
dy kto odmówi modlitwę na prawo 
zadzwonić dzwoneczkami. Kaszubi 
szanują ten zwyczaj i nikt tych dzwon-
ków nie próbował ukraść. 

 
W następnym odcinku przybliżę 

Szanownym czytelnikom atrakcje oko-
lic Wejherowa. Dziękuję Pani Gizeli 
Hennig, rodowitej Kaszubce za pomoc 
w realizacji odcinków o mieście i wyko-
nanie zdjęć. 

 
Zapraszam  

DR MIECZISŁÔW WÒJECCZI,  
fot. Gizela Hennig 
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Kochani za nami wakacje, a tym samym koniec Letniej 
Strefy Kultury w MOK J Dziękujemy, że tak chętnie korzystali-
ście z organizowanych przez nas warsztatów, koncertów i 
spektakli J Dziękujemy za Wasz uśmiech, radość i zaangażo-
wanie J Szczególne podziękowania kierujemy do naszych 
wspaniałych i niezastąpionych instruktorów – Dworzec Two-
rzec, Justyna Wittchen, Harmonika Ewa, pani Krzyżanek, Maja 
Wilczewska, KinoSzkoła Łukasz Nieradko, Teatr Kultureska, 
Bajanka.  

Jak uratować jezioro Głę-
bokie przed ekologiczną kata-
strofą? Debatowali o tym 
uczestnicy spotkania, które 
odbyło się w muzeum z inicja-
tywy posła Jacka Kurzępy. 
Zdaniem burmistrza Remigiu-
sza Lorenza, spadek poziomu 
wody może zatrzymać odbu-
dowa jazu na Obrze. – Bez fi-

nansowego wsparcia z Warsza-

wy bądź Brukseli ta jakże ważna 

inwestycja nie dojdzie jednak do 

skutku – zaznacza R. Lorenz.  
Głębokie jest jednym z 

najczystszych jezior w Zachod-
niej Polsce, co potwierdzili przed kilkoma mie-
siącami eksperci z Unii Europejskiej. Znajdujące 
się tam kąpielisko przyciąga latem mieszkań-
ców całego regionu i obcokrajowców. Niestety, 
mieszkańców, turystów i władze coraz bardziej 
niepokoi drastyczny spadek poziomu wody w 
tym akwenie. Z problemem próbuje się zmie-
rzyć burmistrz Remigiusz Lorenz. Przed rokiem z 
jego inicjatywy w ratuszu odbyło się pierwsze 
spotkanie w tej sprawie, o czym informowali-
śmy w internecie i w lokalnych mediach. 

Przed kilkoma miesiącami burmistrz przed-
stawił problem posłowi Jackowi Kurzępie. Efek-

tem były spotkania w Warsza-
wie i Poznaniu, podczas których 
Remigiusz Lorenz i jego za-
stępczyni Agnieszka Śnieg 
rozmawiali o tym z urzędnikami 
Państwowego Przedsiębiorstwa 
Wodnego „Wody Polskie”, które 
wdraża właśnie rządowy pro-
gram walki ze skutkami suszy. 
Kolejne spotkanie odbyło się w 
piątek, 4 września, w między-
rzeckim muzeum. Jego uczest-
nicy zastanawiali się nad przy-
czynami tego zjawiska. Twier-
dzili, że jedną z nich może być 
obwodnica, będąca lokalnym 
fragmentem drogi szybkiego 
ruchu  S3. Jej pierwszą nitkę 
oddano do użytku w 2006 r., 
natomiast rok później odnoto-
wano gwałtowny spadek wody 
w jeziorze. – Trasa S3 odcięła 

akwen od jednej trzeciej jego 

zlewni – mówiła Agnieszka 
Olek z Pracowni Projektowej 
Ecogito. 
Dyrektor poznańskiego oddzia-
łu „Wód Polskich” Bogumił No-
wak zwrócił uwagę, że wysycha-
nie wód i stepowienie występu-
je w całym kraju. Zwłaszcza w 
jego zachodniej części. – Na 

Pojezierzu Gnieźnieńskim poziom 

wód obniżył się o sześć metrów. 

Mokradła zamieniają się w łąki, a 

akweny wysychają jeden po dru-

gim – mówił.  
Zdaniem burmistrza Remigiusza 
Lorenza, proces wysychania 
Głębokiego może zatrzymać 
odbudowa jazu na Obrze w 

okolicach wsi Gorzyca. – Jaz podniesie poziom 

wód gruntowych o półtora metra, co pośrednio 

będzie miało wpływ na stabilizację lustra jeziora – 

przekonywał. 
Pomysł burmistrza popiera B. Nowak. Pod-

kreśla przy tym, że w ramach rządowego pro-
gramu walk z suszą na Obrze koło Perzyn i Ry-
bojad mają powstać dwa jazy. Trzeci wybuduje 
w Policku prywatny inwestor. Niestety, w pro-
jekcie ministerstwa nie ujęto podobnej inwesty-
cji koło Gorzycy. – Dlatego liczymy na unijne lub 

rządowe dotacje – podkreśla R. Lorenz. 
Burmistrz nie ukrywa, że liczy na dalszą po-

moc posła J. Kurzępy, który już od kilku miesię-
cy wspiera gminne władze z poselskiej ławy na 
Wiejskiej w Warszawie i w rządowych instytu-
cjach.  

 
Obecny na spotkaniu radny gminny Edward 

Toczyński twierdzi, że jezioro może uratować 
pompowanie wody z Obry. Postuluje, aby część 
wody z rzeki skierować na mokradła między 
Obrą i akwenem. Przekonywał, że nawodnienie 
tych terenów nie tylko ustabilizuje, ale również 
podniesie poziom Głębokiego. Projekt zacieka-
wił obecnych na spotkaniu leśników. Mówił o 
tym m.in. Krzysztof Sielecki, zastępca dyrekto-
ra do spraw gospodarki leśnej w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w  Szczecinie. 

 
Kolejny pomysł dotyczy zasilania mokradeł 

wodą z oczyszczalni ścieków koło wsi Św. Woj-
ciech. – Musimy przeanalizować wszystkie pomy-

sły, ale pierwszym krokiem musu być przeprowa-

dzenie specjalistycznych badań - komentował J. 
Kurzępa. 

Jezioro należy do Skarbu Państwa, a jego 
zarządcą jest starostwo, które pobiera pieniądze 
za jego dzierżawę od Polskiego Związku Węd-
karskiego. – Akwen nie należy do gminny, ale 

biorąc na uwagę rozwój turystyki i dobro naszych 

mieszkańców, którzy licznie i chętnie wypoczywa-

ją nad tym akwenem, musimy zmierzyć się z tym 

wyzwaniem – dodaje.  
Zdaniem posła J. Kurzępy jest szansa, że 

realizacja tego projektu zakończy się w 2022 r. 
Jak dodaje B. Nowak, na efekty będziemy jed-
nak musieli poczekać kilka lat.  

Problem dostrzegają nie tylko mieszkańcy i 
władze gminy, ale także ekolodzy i społecznicy. 
Pomysł budowy jazu promuje i wspiera m.in. 
stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-
Warta, która aktywnie włączyła się w działania 
posła Kurzępy i władz gminy Międzyrzecz. 

Ratowanie jeziora  
należy zacząć od odbudowy jazu na 

Obrze 
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Bezpieczne  
przedszkola i szkoły  

Prawie 2,9 tys. dzieci rozpoczęło 
naukę w gminnych przedszkolach i 
szkołach podstawowych. - Niech nauka 

będzie dla Was wspaniałą zabawą oraz 

okazją do rozwijania zainteresowań i 

uzdolnień – życzył im burmistrz Remi-
giusz Lorenz. - Pamiętajcie też o zacho-

waniu zasad bezpieczeństwa!  
Po kilku miesiącach przerwy zajęcia 

w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w podstawówkach rozpo-
częło dziś 873 dzieci, a w szkołach pod-
stawowych 1.995 uczniów.  Szczegól-
nie przejęci byli pierwszoklasiści, dla 
których był to pierwszy dzień ich przy-
gody ze szkołą.  

- Wszystkim przedszkolakom i ucz-

niom, ich rodzicom, nauczycielom i pra-

cownikom oświaty życzę wszystkiego 

najlepszego w Nowym Roku Szkolnym 

2020/2021 – życzył im burmistrz Remi-
giusz Lorenz.  

We wszystkich przedszkolach i pod-
stawówkach pierwszy dzień roku szkol-
nego różnił się od uroczystości z po-
przednich lat. Ze względu na pande-
mię, dyrektorzy placówek oświatowych 
zrezygnowali z uroczystych apeli, prze-

mówień i występów artystycznych. – 

Musieliśmy zachować szczególną ostroż-

ność – zaznacza Izabella Korejwo, 
która kieruje gminną oświatą. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Minister-
stwa Edukacji Narodowej, w klasach na 
każdego ucznia przypada co najmniej 
1,5 m. kw. powierzchni, a w czasie 
przerw dzieci mają nosić maseczki i 
dbać o zachowanie odpowiedniego 
dystansu między sobą. Wszystkie pla-
cówki zostały wyposażone w płyny do 
dezynfekcji rąk.  

 
Przed rozpoczęciem zajęć burmistrz 

spotkał się ze wszystkimi dyrektorami 
placówek oświatowych. – Rozmawiali-

śmy o przygotowaniu szkół i przedszkoli 

do wznowienia zajęć oraz o bezpieczeń-

stwie uczniów i nauczycieli. Zastosowali-

śmy wszystkie zalecane środki ostrożno-

ści. Dlatego rodzice mogą być spokojni o 

bezpieczeństwo swoich pociech. Prosimy 

jednak, żeby sami przestrzegali zaleceń i 

w przypadku podejrzenie choroby u 

dziecka, nie posyłali go do przedszkola, 

czy szkoły – mówi R. Lorenz. 

Kolejne komputery  
dla dzieci z naszej gminy 

Uczniowie między-
rzeckich podstawówek 
dostaną  niebawem 40 
laptopów, które ułatwią 
im naukę. Gmina kupiła 
je dzięki dotacji przyzna-
nej przez Ministerstwo 
Cyfryzacji. To kolejna 
dotacja z rządowego 
programu „Zdalna Szko-
ła”. Wiosną gmina kupiła 
i przekazała uczniom 37 
komputerów.  

Laptopy z oprogramo-
waniem i zestawami słu-
chawkowymi kupiono za 
dotację, przyznaną naszej 
gminie przez Ministerstwo 
Cyfryzacji w ramach rzą-
dowego programu „Zdal-
na Szkoła”. Wcześniej do-
staliśmy 80 tys. zł, za które 
kupiono 37  laptopów, o 
czym informowaliśmy już 
w lokalnych mediach i na 
naszych stronach interne-
towych. Teraz dofinanso-
wane wyniosło aż 95 tys. 
zł. To maksymalna kwota, 
jaką mogła otrzymać gmi-
na wielkości Międzyrzecza. 
Tym razem zakupiono  
40 laptopów.  

Pierwsze zestawy 
trafiły do Szkoły Podsta-

wowej nr 2 i Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Między-
rzeczu-Obrzycach. Dy-
rektorki tych placówek - 
Katarzyna Dymel z 
„dwójki” i Alicja Utrata-
Błochowicz z „czwórki - 
odebrały je z rąk burmi-
strza Remigiusza Loren-
za i pracownika Wydzia-
łu Rozwoju Gospodar-
czego Tomasza Dembo-
wego.  

- Po rozstrzygnięciu 

przetargu zostało nam  12 

tysięcy złotych, za które 

ubezpieczymy laptopy – 
wylicza Katarzyna Szad-
kowska, która kieruje 
Wydziałem Rozwoju 
Gospodarczego w mię-
dzyrzeckim ratuszu. 

Laptopy mają ułatwić 

uczniom tzw. zdalną nau-

kę w domach. Minister-

stwo Edukacji Narodowej 

zdecydowało wprawdzie 

o powrocie do stacjonar-

nej nauki w szkołach, ale 
– jak zaznacza burmistrz 
Remigiusz Lorenz – musi-

my być przygotowani na 

kolejną falę pandemii 

koronawirusa oraz zwią-

zanymi z nią zaostrze-

niem przepisów i ponow-

nym zamknięciem placó-

wek oświatowych.  
- Jeśli ministerstwo 

ogłosi kolejny nabór, na-

tychmiast wystąpimy z 

wnioskiem o następną 

dotację – zapowiada R. 
Lorenz.  

Siatkarze  
podziękowali burmistrzowi 

Burmistrz Remigiusz 
Lorenz spotkał się w Ratu-
szu z wiceprezesem klubu 
siatkarskiego Piotrem Ha-
ładusem i byłym zawodni-
kiem Orła Andrzejem Ba-
rańskim, to były zawodnik, 
który jest obecnie człon-
kiem zarządu klubu. Jest 
również jednym ze sponso-
rów.  

Siatkarze podziękowali 
burmistrzowi za finansowe 
wsparcie ze strony władz miejskich 
(gmina jest strategicznym sponsorem 
klubu, gdyż dotacje z ratusza pokrywa-
ją lwią część jego wydatków). Ofiarowa-
li mu także koszulkę z nr 1 i napisem 
„Burmistrz”.  Ich nowe stroje na sezon 
2020-2021 maja lokalne akcenty. Logo 
gminy i napis „Odlotowy Międzyrzecz” 

uzupełniają grafiki ratusza i między-
rzeckich bunkrów.  

 Rozmawialiśmy również o szkoleniu 

dzieci i młodzieży. Liczę na dalszy rozwój 

akademii siatkarskiej, która rozwija się 

pod skrzydłami Orła. Mam nadzieję, że 

obecni zawodnicy doczekają się godnych 

następców – dodaje burmistrz.  


