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Co się dzieje
w gminach (c z. l)

Od Redakcji
SZANOWNI M IESZK AŃ CY !!!
Odd ajemy do Was zy ch rąk pierwszy numer miesię cznika inf ormac y jne go, w którym znajdziecie Państwo przekaz najw ażni ejszych wydarzeń z te renu miasta i gminy Międzyrzecz. J est to czas opismo l okalne, zatem p oświęc one w calośc i spraw om dotyczącym sp oł eczno ści Międzyrzecza i zwią
zanych z miastem mieszkańców wsi . Miesięcznik zastal powolany do ż yc ia
z zamiarem inf ormow ani a ludności o t ym, co wydarzyło się w naszych
miejscach zamieszkania i pracy oraz jakie decyzje podjęty władze samor zą
do we. W ten sposób zam i erzamy przybliżać mieszkańcom aktu alne prob le my, z jakimi borykają się radni i członkowie Zarządu . Informować .będzie
my •także o boląc zkach życia codziennego oraz o r ad o ściach i o siągnięciach
naszych mieszkańców.
R edagowani a "Kuriera" podjął się zespól "zapaleńców", w skład którego
przedstawici el e różnych grup zawodowych oraz k il ku radnych
i pracowni ków Urzędu.
wchodzą

Według zamysłu członków zespołu mies ięcznik powin i en stać się zaczynem przyszlej gazety lokalnej, gazety Międzyrzeczan. Zachęcamy do współ
pracy wszystkie zainteresowane inicjatywą osoby i instytucje oraz do listownego wyrażania własnych opinii i ocen.

I jeszcze jedno wyjaśnienie: "Kurier Międzyrzecki" sprzedawany będzie
w różnych punk•tach miasta po cenie gwarantującej zwrot jedynie poniesionych nakładów. Autorzy za swoje teksty nie będą pobierali wynagrodzenia. Każdy publikowany tekst będzie podpisany przez jego autora .i
ostatecznie tylko on ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim informacje.
Zachęcamy

zatem do kupna i lektury Twojego czasopisma!

Burmistrz Miasta i

Gminy

Przewodniczący

dr EUGENIUSZ ZIARKOWSKI

POCZĄTEK?
Kioski "Ruchu" pełne są różnorodnych
cz.a sopism o zasięgu ogólnopolskim, czasem trafiają się równeż wydownicłivfa lokolne, w których por.uszane są problemy
regionalne, środowiskowe, ważne dla mieszkańców wybranego
terenu; Warszawa
"Gama "Zycie Warszawy", Kraków zetę Krokowską", Międzychód "Nowego Orędownika Międzychodzkłego". A co
Mięcb:yrzecz?
Dwudziestotysięczne
ma
miasto? Czy naszG, lokalna gazeta jest
potrzebna? O czym w nłej pisać? Nic ciekowego przecież u nos się nie dz1eje;
niłct interesujący, znany tutaj n'ie młeszka.
Zw~~li szor~y lud~ie chodzą po brudnych,
ciemnych ulicach, dżwigajqc na barkach
swe liczne troski i problemy życiowo-N
nansowo-zoopatrzeniowe. Kto kupi ja~ąś
- gazetę międzyrzeckq - mo·jąc do wyboru kolorowe, fachowo zrobione pisma z
ciekowymi arty.kułami lub chociażby ze
skąpo od·z ianymi panienkami. A kto z mię
dzyrzec1<itch naturystów zgodzi się na zamieszczenie swej fotografii w st,roju organizacyjnym nawet w imię lokalnego patriotyzmu? Gdzie drukować, skąd wziąć
papier, a najlepiej sponsora, który sypnie
groszem? Pomysł wydał się beznadziejny,
a ludzie, z którymi rozmawialiśmy traktowali sprawę raczej bez entuzjazmu lub pytali, kto za nami stoi. Ale jesteśmy uparci, jeżeli inni mogą, dlaczego nam ma się
nie udać? Wydajemy ten numer, by poznać głos tzw. opinii publicznej, czyli ludzi, dla których i o których chcemy pisać.

Pros·imy, odezwijcie się, dajcie znać
czy pismo poruszające sprowy naszego

Rady Miejskiej

mgr MACIEJ SAWCZYN

miasta jest potrzebne? Bo tylko po·zornie
nie ma o czym pisać, tylko pozornie nic
się nie dzjeje. Miasto stanowi żywy organi·zm, nawet jeżeli no powłerzchni cisza,
to wewnątrz wre życie: radosne lub smutne, biedne lub bogate, cieka.we lub nudne. Mamy wiele problemów, cierrpimy róż
ne, często nie zawi<nione przez siebie bolączki. Mówimy o tym w kolejkach, w domoch, u sąsiodów, dlaczego nie powiedz.ieć o wszysłkim głośno.
Dlaczego w
liście do redakcji swojej gazety·, nie jakiejś
warszow.skiej czy gorzowskiej nie napisać
o tym, co zrobić, aby woda było dostęp
na. na wszystkich piętroch o każdej porze;
jak uratować Obrę przed śmiercią biologiczną, o pomyśle zastąpienia nierentown~ch autobusów koniem p. G i i y, który
jest mn'iej kapryśny i tańszy; o cudownej
zmianie podupadłej "Zamkowej" w perłę
gas.ttonomicz.no-ro·zrywł<ową;
jak również
o ciekawym pomyśle na nudę w mieście;
poszukać wspólnik·a do biznesu; przedstawić swoje hobby; wydr.ukować wiersz czy
zamieścić r·eklamę swego zakładu usługo
wego lub butiku, o nawet przesłać cioci
życzenia imien·inowe. Sceptyk powie, że
to nic nie zmieni. Znamy jednak przysło
wie o kropli, która drąży skałę. Czy jesteśmy gorsi od Warszawy, Krokowa czy
Międzychodu, przecież pierwsza wzmianka o MiędzyHeozu pochodzi z roku 1005!?
Wierzymy, że pismo lokalne jest potrzebne, oczekujemy Waszego poparcia i zachęty do dalszego działania.
ADRES ·REDAKCJI:
Urząd

Miasta i Gminy 66-300

Międzyrzecz

ul. Rynek 1; tel. centr.: 28-46, 28-47, 28-49

ZESPOt REDAKCYJNY

D o ś ć p owszechnie s p ot y kane jest przekonanie , że cał oś ć zmian, jakie d okonał y się
w minionych kilku miesiącach w oś rodkach
terenowych, wiąże się jedynie z pierwszymi
demokratycznymi wyborami d o władz miejsk o-gminnych. Praktycznie miało by to oznac zać, że wybrano no wą radę i nowego
n ac zelnika , (które go nazywa się obecnie burmistrzem ), a w ślad za tym nastąpiły mniej
lub bardziej istotne zmiany w kierownictwie
władz gminnych.

Czy

p og l ą d

taki jest

słu szny?

że jest to daleko idące uproszczenie. Zawarte są w nim
jedynie te zmiany, które dotyczą powierzchni zjawiska a nie istoty s prawy. Tworzy
się bowiem nowa jakość w wymiarze sp ołecznym, prawnym , ekonomicznym, a w konsekwencji i kulturowym, która stopniowo
będzie wpływała na nasze warunki codziennego życia. Tą nową jakością jest z pewnością odtworzenie społeczności lokalnej, a
w ślad za tym powołanie względnie autonomicznej jednostki administracyjno-prawnej
oraz ekonomicznej.
Otó ż

na l eży

od powie dzieć,

W kolejnych numerach " Kuriera" zespół
redakcyjny będzie starał się przybliżać czytelnikom w przystępny sposób, te różne , niejednokrotnie bardzo złożone sprawy, związa
ne z kształtowaniem się społeczności lokalnej. W tym kontekście zajmę się jedynie
naszkicowaniem spraw najbardziej elementarnych, tzn. krótkim omówieniem przyczyn
rozpadu , a następnie renesansu społeczno
ści lokalnych.

Społeczności lokalne niemal od zawsze,
obok rodziny, były podstawowym elementem życia społecznego, gmina zaś stała się
ich instytucjonalnym wyrazem. Nie ulega
wątpliwości, że społeczności
lokalne były
przez wieki dominującą cechą organizacji
społeczeństw europejskich. Pierwowzorem takiego ładu organizacyjnego była niewątpli 
wie grecka polis (państwo - miasto), której
swoistą kontynuacją było miasto średniowie
czne. Powstanie w późnym średniowieczu
wielkich struktur politycznych i ukształt o
wanie się nowożytnych państw europejskich
stało się początkiem rozpadu społeczności lokalnych. Prawdziwy jednak ich zmierzch
rozpoczął się w wieku XIX i był spowodowany rozwojem społeczeństw przem ysło
wych wraz z ich masową, skoncentr owaną
produkcją i ujednoliconą kulturą.

Najogólniej można wyróżnić trzy zbiory
przyczyn słabnięcia lub nawet upadku w
owym czasie społecznośc i lokalnych w Europie. Pierwsze tkwiły w rozwoju gospoda rczo-technicznym społeczeństw i związane b y ły z gwałtownym uprzemysłowieniem or;~z
towarzyszącym
mu fo r sownym rozwojem
miast. Owe procesy nie tylko podwa żyły
materialne i przestrzenne podstawy egzystencji społeczności lokalnych, ale także p o c ią
gały za sobą powstanie nowych form zamieszkania , sposobów spędzania czasu, k ontaktów społecznych, itd. Drugi zbiór p rz yczyn związany był ze sferą kultury, któ ra
obejmuje miejscową tradycję, lokalną działalność artystyczną, wreszcie swoiste obyczaje i wzory postęp owania. Czynniki kulturowe, dotyczące słabnięcia społeczno ś ci lokalnych wiązały się przede wszystkim z ograniczeniem znaczenia tradycji w życ i u
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SESJA RADY MIEJSKIEJ w
Ostatnia Sesja

Rad y

Miejskiej w

Międz y rzeczu odb y ła się w dniu 11 lutego br. Na sesji podjęto szereg istotnych dla mieszkańców miasta i gmin y uchwał :
l. Uchwalono statut sołectw gminy
Międz y rzecz .

2. Uchwalono program gospodarczy i
nakreślono kierunki rozwoju miasta i gminy Międzyrzecz w okresie od
l stycznia 1991 roku do 30 maja
1994 roku.
3. Ustalono regulamin targowiska miejskiego w Międzyrzeczu przy ulicy
Garncarskiej określając w nim godziny otwarcia targowiska oraz obowiązki

4.

w sprawie przezna-

TELEFONY:
GODZINY PRĄCY
KIEROWNICTWO

czenia do sprzedaż y gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i uż y t
kowych stanowiąc y ch własność miasta i gminy Międzyrzecz, jeżeli ich
funkcja jest zgodna z planami ogólnego zagospodarowania.
5. Podjęto uchwałę o prz y stąpieniu
Miasta i Gminy Międz y rzecz do
"Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski".
Obrad y sesji w większości poświę
cone był y sprawom budżetow y m zwią
zanym z ustaleniem obowiązków podatkowych oraz budżetu na 1991 rok
- podjęto w tej sprawie następujące
uchwały:

stawki i zwolnienia w
podatku od nieruchomości.

Danuta

Sokołowska

Nowinki z Ratusza
URZ~DU:

TELEFONY:
Centrala
Sekretaria·t Burmistrza Telex
-

28-46, 28-47, 28-49
23-85, 23-11
0442594

GODZINY PRACY URZĘDU:
..,..... codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.15
- w k·ażdą pier,wszą sobotę miesiąca od godz. 7.30 do godz.
12.30
- Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i zaża
leń w każdy wtorek od gad~. 15.00 do godz. 17.00
- Burmis·tr·z spoty.ka się z mieszkańcami gminy i miasta Mię
dzyrzecza w każdy pierws·zy poniedziałe-k miesiąca o godz.
17.00 w Rotusz·u ,p okój Nr 8
- dyżury radnych peł-nione są w każdy czwartek w godzinach
od 16.00-18.00 w Sekretaria-cie Urzędu.
KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY W MIĘDZYRZECZU:
Burmistrz
Eugeni•usz ZIARKOWS~I, tel. 23-85
l Zastępca Burmistrza
Ludwik HELBIK, ł·el. 23-11
11 Zastępca lurmistrza i jednocześnie Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Bernadetła SIER.P,A TOWSKA

Skarbnik
Zofiia GUZIKOWSKA
Sekretarz
Danuta SOKOŁOWSKA
Kierownik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Lokalami
Andrzej KOBI'E,RSKI
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Obiektów
Użyteczności Publicznej
Adam OGRODNIK
Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami
i Spraw Rolnych
Piotr B·USZEWSKI
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Maniola OLCZAK
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Mieczysław WITCZAK
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Grażyna RYBACKA
Kierownik Wydziału Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu
Elż,bieta WROBEL
Wydział Turystyki, Handlu i Usług -

stanowiska kierown·ika.

2. Uchwalono obn iż enie stawek podatku od ś ro d ków transportowych.
3. Ustalono stawki podatku od posiadania psów, okr eślając zasad y poboru oraz terminy płatności.
4. Uchwalono również projekt budże
tu na 1991 rok, który jest pgdstawą
gospodarki finansowej naszej gmin y.
Wszystkie wymienione tutaj uchwał y w ywieszone są w gablotach ogło
szeniowych w UMiG w' Międzyrzeczu .
Osoby, które bliżej chcą zapoznać się
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych od s y łam do Dziennika Ustaw
Nr 9 z dnia 30 stycznia 1991 roku p. 31.

l. Ustalono

sprzedających.

Podjęto uchwałę

MIĘDZYRZECZU

l. W dniu 13 lutego br. odbyło się pierwsze organizacyjne
posiedzenie komisji ds Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy, Ośrodka Pornocy Społecznej, przedstawiciel Ko:mendy Rejonowej Policji, Kurator dla dorosłych z Sądu
Rejonowego w Międzyrzeczu oraz pracownik Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych.
2. W dniu 14 lutego br. zebrała się Społeczna Komisja
Mieszkaniowa składająca się z 13 osób. Do zadań tej
Komisji należy opiniowanie wniosków o przy dział mieszkań i współudział przy sporządzeniu list przyd ziału mieszkań. Na posiedzeniu w dniu 14.02. wstępnie analiŻowano
wnioski na mieszkania stałe .

3. W dniach od 14 do 16 lutego br. na terenie naszej gmi- .
ny przebywała 14-to osobowa delegacja z Holandii z zaprzyjaźnionego miasta OUDENBOSCH. Goście byli zainteresowani zagospodarowaniem przedsiębiorstw będą
cych w likwidacji lub przeznaczonych na sprzedaż. Zwiedzili również Ośrodek Wypoczynkowy Głębokie, Zespół
Pałacowo-Parkowy w Kursku oraz Mię d zy rzecki Rejon
Umocniony.
4. Od dnia 19 lutego do 6 marca br. w 15 wsiach sołeckich
odbywać się będą zebrania wiejskie, na których · dokona
się w yboru Sołt y sów i Rad y Sołeckiej.
5. Do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie skierowano pismo, w którym podano osoby mające wejść w skład komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów położonych na terenie wsi Kęszyca ,
a zajmowanych przez Je d n ostkę Wojsk Radzieckich.
6. Po trzyd niowym posiedzeniu Społeczna Komisja Mieszkaniowa ustaliła projekt listy przyd ziału mieszkań stałych na rok 1991, na której umieszczono 24 nazwiska oraz projekt listy przydziału mieszkań zastępczych, na
której jest 60 nazwisk osób w yczekując y ch na mieszkania. Listy w ywieszono do wiadomości mieszkańców w
gablotach ogłoszeniowych w Urzędzie w dniu 22 lutego
1991 roku.
7. Pracownicy Urzędu inicjują akcję zapraszania na wakacje letnie dzieci z okolic Czernobyla. Jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby gościć u siebie dziecko, prosim y o
zgłoszenie się do sekretariatu Urzędu.
8. W w yniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia należącego do Skarbu Państwa, do Wyd ziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych wpłynęło już od Wojewody około 300 decyzji o stwierdzeniu nabycia przez
naszą gminę z mocy prawa nieruchomości, które stał y
się własnością samorządową .

do tej pory nie obsadzono

Danuta

Sokołowska
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WODA DLA MIASTA
Miasto Międz y rzecz liczy obecnie
ponad 20 tys. mieszkańców. Poło ż one
jest w widłach dwóch rzek - Obry
i Paklicy, otoczone jeziorami i trudno
sobie wyobrazić, że mamy ogromne kło
poty z powodu braku w ody. Jest to
jednak faktem, a znaczna część mieszkańców przez kilkanaście godzin na do bę jest pozbawiona wod y.
Zapotrzebowanie na w od ę w ce1u
zaspokojenia potrzeb mie s zk ań ców i zakładów pracy
w ynosi obecnie około
8.500 ma na dobę, natomiast obecne w yd obycie wody w ynosi 3.500 - 4.000 m 3
na dobę.
:~
Do 1970 roku podstawowym i jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną było ujęcie wody przy ul. Staszica wybudowane w 1914 roku, k tóre aktualnie jest w stanie uz d atn ić zaled wie 20% wody. Pozostała ilość posiada ponadnormatywne zanieczyszczenia
składnikami żelaza, manganu i jest warunkowo dopuszczona do sp_ożycia od
kilkunastu lat. Jakość tej wody wpł y 
wa bardzo niszcząco na sieć wodocią
gową, powodując jej "zarastanie'' oraz
na nasze domowe urządzenia sanitarne,
a także bieliznę i pościel. W w yniku
tego występują częste awarie 1 częś ć
sieci w ymaga w ymiany.
Większo:§ć

zakła dów

Międzyr zecza

korzysta z własnych ujęć wody w ykonanych w · latach 1958-1988 r.

Co

.

Się

dzieje w gminach (cz. II)

(dokończ.

ze str. 2)

zbiorowym oraz z przemianami obyczajowymi. Oba te zjawiska uwarunkowane były
głównie rozwojem środków masowego p·rzekazu (prasy, radia, TV) oraz częstymi przemieszczeniami wielkich mas ludności i zanikiem tradycyjnych form zachowania.
Zasadnicze

jednak przyczyny redukcji
lokalnych tkwiły w sferze polityki. Wiązały się one w latach siedemdziesiątych ubieglego
stulecia z kryzysem
państwa liberalnego i uformowaniem ·zmian
prowadzących do powstania , tzw. państwa
dobrobytu. Od tamtego czasu rozpoczyna się
nieustanny proces wzrostu roli państwa w
życiu gospodarczym i społecznym, którego
dodatkowe wzmocnienie nastąpiło w wyniku wybuchu I, a potem II wojny świato
wej. Ta nowa koncepcja organizacji życia
zbiorowego posiadała dwie wielkie inspiracje: praktyczną, którą był przybierający na
sile ruch socjalistyczny i teoretyczną, w postaci nowej doktryny ekonomicznej (Keynes), która dawała uzasadnienie daleko posuniętej ingerencji państwa w życie gospodarcze i społeczne.
Dla społeczeństw Europy Srodkowej i
Wschodniej szczególnie destrukcyjne znaczenie w odniesieniu do społeczności lokalnych
miało uformowanie się nowej doktryny społeczno-politycznej, jaką był faszyzm i stalinizm. Można dostrzec, że cechą charakterystyczną teorii i praktyki obu tych dokspołeczności

W 1982 roku rozpoczęt o budowę n owej stacji uzdatniania wody ze zbi ornikiem
retenc y jnym.
Projektowana
z d olność uzdatnian ia wraz z ist n ieją
cymi zasobami w yniesie 4.5 00 m 3 n a dob ę. Jest to ilo ść wy starczająca dla obecnej ilości m ies zkańców, o czym aby
powiększyć stację już na etapie budow y informowano Urząd W ojewódzki już
w 1985 rok u. Zwłaszcza, że UW b y ł
grvwnym inwestorem w t ym zakresie
ri o końca 1990 roku.
Zaawansowanie prac na t ym obiekcie w ynosi obecnie ok-oło 75%. D o wykonania pozostał montaż wyposażenia
technologicznego stacji, którego koszt
określony jest na kwotę 4,5 mld zł.
Od bieżącego roku, zgodnie z ustawą
samorząd ową,
finansowanie tego
przedsięwzięcia musi
przejąć
bu dże t
miasta i gminy. Równocześnie należ y
kont y nu ować
rozpoczęty już program
pos zukiwań wody oraz rozbudowy istniejących ujęć, co wiąże się z wydatkami w kw ocie około 4,8 mld zł.
Najgorsza jest sytuacja na Osiedlu
Kasztelańskim, którego bud owa
była
planowana równolegle z budową stacji uzdatniania wody. Od 1989 roku
Urząd Wojewódzki
zaczął
zmmeJszać
środki na ten cel, do całkowitego wycofania się z fin an sowania w połowie
1990 roku, co spowodowało opóźnienie
do terminu pierwotnego.

tryn stało się między innymi podporządko
wanie, a w konsekw encji eliminowanie spontanicznych zachowań i działań społecznych
poprzez narzucenie sformalizowanych schematycznych wzorców zachowań.
Wątpliwe osiągnięcia
obu tych doktryn
wpłynęły po II wojnie światowej na pewien
wzrost centralizmu rządów krajów zachodnich. Jednak niszczące skutki tego systemu
ujawniły się z całą mocą w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Dlatego dzisiaj nie tylko na· zachodzie, ale i na Wschodzie szukamy dróg powrotu do ładu lokalnego.
II
Renesans społeczności lokalnych na świe
cie jest jednym z najbardziej niezwyklych,
zaskakujących zjawisk
społecznych
końca
XX wieku . Staje się on nie tylko modą, nie
tylko szansą rozwoju, ale swojego rodzaju
światopoglądem, który wyznaje coraz wię
cej zwykłych obywateli, menadżerów i polityków. Główną przyczyną tego zjawiska
jest kryzys państwa, a ściślej polityki pań
stwowej w zakresie życia społeczno-gospo
darczego. Nieefektywność państwa oraz jego
dążenie
do kontroli i reglamentacji coraz
większych obszarów gospodarki były podstawową przyczyną powstania i niezwykle
dynamicznego rozwoju gospodarki nieformalnej, która z natury rzeczy stała się waż
nym czynnikiem odnowy układów lokalnych. Wszystkim tym procesom sprzyjało
jeszcze jedno zjawisko: trwający od blisko

W związku z t ym w y stąpiliśmy do
Ministra Finansów o w yas ygnowanie
dla naszego miasta 9,8 mld zł subwencji z r ezerwy bu d żetowej państwa.
F odczas pobytu w Mię d z yr zeczu w
dniach 9 i 24 stycznia br. Wojewoda
Gorzowski uznał, że problem wody jest
w naszym mieście jednym z ważniej
szych zadań i obiecał, że w t ym roku
przeznaczy na ten cel 9 mld zł.
Niezależnie od pow yżs zego,
samorząd gminy w
uchwale programowej
umieścił jako pierwsze zadanie sprawę
zabezpieczenia miasta w wodę, na co
zostaną
przeznaczone wszelkie uzyskane środki.
Jak widać, sytuacja jest poważna i
tru dna. Samorząd gminy dołoży jednak wszelkich starań, aby problem ten
został rozwiązany. Możliwe, że pod koniec tego roku mieszkańcy Między rze
cza o d czują wyraźną poprawę w zakresie zaopatrzenia w wodę.
Adam Ogrodnik
Halina Rusiecka
PS.
Komunikat z ostatniej chwili: 20 lut ego br. otrzymaliśmy pismo od Wojewody Gorzowskiego informujące o
przyznaniu nam środków finansowych
na rok 1991 w wysokości 2,5 mld zł(!)
i to na II półrocze na budowę Stacji
Uzdatniania Wody i Przepompownię
ścieków w Międzyrzeczu.
Czy nasze nadzieje zaczynają nas zawodzić?

Halina R:usiecka

pól wieku p okój między krajami wysoko
rozwiniętymi, który dokonał erozji scentralizowanych struktur państwowych
tychże
krajów. Silne, scentralizowane państwo nie
sprzyja bowiem, w dłuższym horyzoncie czasowym, pokojowemu rozwojowi gospodarczemu, a intensyfikacja gospodarki może nastąpić tylko przez zwiększenie swobód gospodarczych.
Również w Polsce podejmowane są próby
ożywienia gospodarki przez
jej decentralizację, ale rzecz jest bardzo skomplikowana .
Wzrost gospodarczy jest możliwy tylko pod
warunkiem powrotu do gospodarki rynkowej, tzn . opartej na względnie wolnych
działaniach wielu niezależnych
podmiotów
gospodarczych. Chodzi zatem nie o zmianę
prowadzonej polityki gospodarczej, ale o
zmianę typu ładu
społeczno-gospodarczego ,
czyli o głębokie, rewelacyjne wręcz, przeobrażenia całej struktury
społeczno-gospo
darczej.
A zatem, kiedy mówimy o wydarzeniach
ostatnich kilku miesiący, jakie zaszły także
w naszym mieście i gminie, to należy je
ujrzeć w odpowiedniej perspektywie. Podejmowane wysiłki mają bowiem na celu nie
tyle dokonanie wymiany elit władzy, co
stworzenie prawnych i ekonomicznych podwalin pod długotrwały proces przemian. Jego efektem będzie przywrócenie naturalnej
rangi podmiotowości jednostki i znaczenia
wolności życia gospodarczego oraz reanimacja społeczności lokalnej. jest to początek
powrotu do wielkich i odległych tradycji
społeczeństw kultury europejskiej.
dr Eugeniusz Ziarkowski
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Dwa kilometry na wschód od cent rum Międzyrzecza, przy ulicy Poznań
s kiej, kryje się za typowym "blokowiskiem" szczególna enklawa: Szpital dla
Nerwowo i Ps ychicznie Chorych- Obr zyce.
Dla większości mieszkańców miasta
Dbiekt pozostaje nieznany, czasem taj emniczy, niekied y wstydliwy, na zas adzie: wszyscy wiedzą o co chodzi,
w ięc nie ma o czym mówić.
Tymczasem... Tymczasem korzystaj ąc
z okazji uważam za konieczne
zwrócić uwagę Państwa na tę dzielnicę Międzyrzecza, z. którą miasto jest
zwią zane od niemal 90 lat, ponieważ
j est ona wyjątkowa.
Obecnie ścisł y teren Obrzyc ma powi erzchnię 71 hektarów,
mieszka na
nim ok. 1.300 osób stałych mieszkań
ców. Szpital zatrudnia 611 osób personelu, w tym 444 osoby, tzw. "person elu białego". Kadra lekarska liczy 21
lekarzy. Szpital dysponuje 1.100 łóżka
mi dla pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego. Stąd łatwo obliczy ć,
że "na stałe" w Obrzycach przebywa
Dk. 2.500 ludzi. Szczególność dzielnicy
polega głównie na tym, że splatają się
tutaj, współistnieją i współzawodniczą
ze sobą sprawy chorych i pracowników,
interesy zakładu pracy i dzielnicy mieszkaniowej, miejsca nauki, zabaw dziec i, terenu rekreacji i lecznictwa, problemy sąsiedztwa i ogródków działko
wych oraz wiele innych spraw. A to
w szystko pod jednym szyldem: "Szpital
Obrzyce" - czego dowodem są chod zący po terenie pacjenci tegoż szpitala.
To tytułem wstępu, a teraz do rzeczy!
Szpital powstał w latach 1901-1904
jako czwarty z kolei zakład dla chorych psychicznie w dawnej pruskiej
prowincji poznańskiej. Początkowo szpi-

jest lustrzane podoodpowiada prawej).
Wsz ystkie budynki w ykonane są z dwu
k olorów cegł y, żółtej i czerwonej, mają skośne, kryte
czerwoną dachówką
dachy, a na nich liczne wież y czki, szpik ulce i ozdobne wykończenie belkowania . G dzieniegdzie zachował y się ozdob y· na kalenicach. Krawę d zie bud ynków, parapety, gzymsy często wykań
czane są polewaną, zieloną cegłą. N ie
ma tynków. Na dzwyczaj staranne jest
ułożenie cegieł w każdej płaszczyźnie,
wykończono każ dy szczegół. Duże okna, z których większość nie ma krat,
tylko niektóre, o drobniejszych szybach, po bliższym zbadaniu okazują się
b y ć w ykonane ze stali. W drzwiach jeszcze dość licznie zachował y się pięk
ne secesyjne gi ęte, nitowane kraty.
W całkiem niedalekiej przeszłościte
ren każdego oddziału oddzielony b ył
płotem z siatki, co ułatwiało zagospodarowanie terenu i utrzymanie porząd
ku. Teraz już bez płotów należy "do
wszystkich" z widocznymi tego rezultatami. Ulice do lat 60-tych brukowane, obecnie pokryte asfaltem. Wśród
budynków nieregularnie posadzono wieloletnie sosny, kilka odmian dębów,
topoli, rzadkie odmiany świerków. Niektóre oddziały obwieazwne zostały ży
wopłotem z berberysu
czy ligustru,
miejscami spotykamy krzewy pigwowca i drzewka głogu ozdobnego. Po
bokach prostokątnego planu w różnych
odstępach
pobudowano· domki mieszkalne dla personelu, tzw. wille, które
są utrzymane w stylu całego budownictwa szpitala. W szpitalu jest również bardzo ładna, neogotycka kaplica,
w ostatnim okresie szczególnie pieczołowicie odnowiona. Nad całym
terenem góruje wieża ciśnień i charakterystyczny wielometrowy komin starej kotłowni, na którym l września 1982 roku nieznani sprawcy umieścili hasło
ter y styczną cech ą
bieństwo
(lewa

Okruchy historyczne

. " ...
znacz g "1nng

tal

był-

przewidziany dla 700 chorych,
jednak jego rozbu d owę i po
kilku latach licz ył on już 1.200 łóżek .
W czasie II wojny światowej pojemność jego b y ła znacznie większa (ponad 2 tys.).
Zasa d niczą część szpitala stanowią
pawilony dl a chorych, jest' ich dwadzieścia. Umieszczone
są one
na planie
prostokąta
o wymiarach 516X330 m.
Teren tego prostokąta poprzecinany
jest uliczkami krzyżującymi się pod
kątem prostym w taki sposób, że WY- znaczają one "działki'' dla poszczególnych pawilonów. Po każdej stronie osi
symetrii planu, którą stanowią kuchnia,
magazyny, dwa budynki mieszkalne i
stara kotłownia, pobudowano po lO pawilonów - oddziałów, których charakzakładano

"Solidarność".

Obrzyce są szczególnie piękne jesiea przed erą motoryzacji stanowiły,
zgodnie z przeznaczeniem, oazę spokoju. Ale jak w każdej oazie toczy się
życie, o którym postaram się napisać
w następnych numerach.
Ryszard Krawiec

nią,

Zmiany kadrowe
No początku stycznia br. nastąpiło zmiana na stanowisku
Dyrektora Biblio~eki Publicznej w Międzyrzeczu. Po wieloletniej
pracy w Bibliotece odeszło na emeryturę Pani Hanna Kołysko.
Pełniło ona funkcję Dyrektora tej ploców:ki przez 37 lot. Na stan owisku tym wy.kozoła się ja-ko doskonały organizator, człowiek
głęboko zaanga.żowony w swoją pracę oraz bardzo dobry fachowiec. Dziękujemy.
Obecnym Dyrektorem jest Pani Krystyna Pawłowska zatrudniona w Bibliotece od 1981 roku.

* * *
W ciSłatnim czasie odwołano ze stanowisk:
Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
kaniowej w Międzyrzeczu Pa.na Kazimierza Relugę;

Mies.z-

-

Międzyrzeckiego
Panią Irenę Gerlach;

Dyrektora

Domu

Kultury

w

Międzyrzeczu

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Święcick i ego w Międzyrzeczu
Pano Józefa Lewickiego.
No wszystkie w/w stonowiska rozpisano konkursy, ogłaszając je
w prasie lokolnej. Do tej pory wpłynęły po dwie oferty na stonowiska dyrektora PGKiM oraz MDK.

-

* * *
Od dnia 01.02. br. nowym Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu jest wyłoniony w drodze konkursu Pan
Leszek Kołodziejczak z wykształcenia mgr ekonomii. Zatrudniony w ZOZ od 1973 roku.

* * *
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Kronika Policyjna

Rok 1990 w statystyce policyjnej
W Międzyrzeczu, jak i w innych
miastach naszego kraju, odnotowano
wzrost ilości przestępstw z 493 w 1989
do 682 czynów przestępczych w 1990 roku. Wśród tej liczby przestępstw 526
czynów stanowią przestępstwa o charakterze kryminalnym, 107 o charakterze
gospodarczym i 40 przestępstw z zakresu komunikacji drogowej.

Zanotowano:
137 -

kradzieży

135 -

kradzież y

52 -

z włamaniem do obiektu prywatnego
mienia prywatnego

zagarnięcia

mienia

społecz

nego
51 -

kradzieży z włamaniem
biektu społecznego

19 -

kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójni-

do o-

czych
18 6 -

przestępstw

polegających

uszkodzeniu

ciała

na

czynów przestępczych zwią
zanych z nielegalną produkcją spirytusu

4 - bójki
40 -

przestępstw

Nr l

MIĘDZYRZECKI

wodowanych

drogowych spom.in. przez 5

nietrzeźwych

użytkowników

dróg, w wyniku czego 35 osób zostało rannych a 5-ciu
poniosło śmierć .

W zakresie zwalczania przestępczo
ści osiągnięto 65,3% wskaźnik wykrywalności, który to jest o 4,2% wyższy
od średniego wskaźnika wykrywalności w województwie gorzowskim. Przedstawione dane klasyfikują Międzyrzecz
na drugim miejscu po Gorzowie Wlkp.
pod względem zagrożenia przestępczoś
cią, gdzie
stwierdzono 5110 czynów
przestępczych po czym w kolejności uplasowały się takie miasta jak: Choszczno - 501, Myślibórz - 500, Słubice

-

404, Strzelce Krajeńskie - 281, Su289 i Międz y chód - 266 przestwierdzonych.

lęcin stępstw

Województwo gorzowskie ze swoim
61% zajęł o
III miejsce w kraju, co w porównaniu
z województwem stołeczn ym, gdzie
wskaźnik ten kształtuje się na w ysokości 19% może być powodem do za'Clowolenia.

W dniu 10.01.1991 o godz. 11.45 na droWysoka podczas podjazdu na wzniesien ie nietrzeźwy kierowca
ciągnika "U·rsus C-360" wskutek nie zachowania ostrożnośc i zsunął się wraz z
przyczepą załadowaną nawozem z 4-metrowej skar py. W związku z powy ż szym
do•znał obroż·eń ciała i usik· odz i ł poja·zdy
na o-koło 10 mln zł otych .

dze Kałowa -

*

wskaźnikiem wykrywalności

Co wobec tego o takim stanie rzeczy sądzi społeczeństwo naszego miasta, czy wobec tego może czuć się bezpiecznie? Policjanci robią wszystko w
tej kwestii, aby zapewnić bezpieczeń
stwo swoim obywatelom, lecz sami nie
osiągną takich efektów, o jakich im się
marzy. Oprócz działań zmierzających
do ustalania sprawców przestępstw i
wykroczeń już dokonanych staramy się ,
w jak najszerszym zakresie, wpływać
na zachowanie się ludzi w taki sposób, aby stosowali możliwie jak najlepsze środki ostrożności. Stare powiedzonko, że "okazja czyni człowieka zło
dziejem" sprawdza się w ż yciu całko
wicie, o czym będziecie mogli Państwo
przecz y tać w naszej rubryce policy jnej.
O przykładach, jak właśnie dochodzi do
takich przestępstw, gdzie osoba później
poszkodowana przyczynia się do zaistnienia na swoją szkodę przestępstwa
będziem y
informowali.
Stwierdzamy
również fakt,
że wraz
ze wzrostem
przestępczości dorosł ych rosme przestępczość nieletnich, gdzie w 1990 roku
76 małoletnich dokonało 84 czynów karalnych, podczas gdy w 1989 - 64 nieletnich popełniło 70 czynów.
W tej kwestii możliwości działania
Policji są ograniczone, w obec czego odwołujem y się do różn y ch instytucji o
pomoc w działalności profilaktyczno-wychowawczej naszej młodzież y.
zdołam y w t ym r oku ograniprzestępczość zależ y to nie t ylko
od samej Policji, ale również od społecznego wsparcia naszych działań.

Czy

cz y ć

Kom. Zbigniew Melnik

W dniu 14.01.1991 o godz . 11.00 n-a ul.
w Międzyrqeczu, jadąca
rowerem kobieta, w wyniku n ie zachowania no·l eżytej ostr-ożno-ści podczas skrętu
w lewo, uderzyła w bok prawidłowo wyprze'dza.jqcego ją samochodu marki "Pol-onez". Kierująca· rowerem doznała obra ż eń
ciał-a i przebywa w sz·pi.t alu.
Świerczewskiego

*

W dniu 16.01.1991 o godz. 19.30 na drodze lokalnej Zółwin Kuligowo nie posiodojący uprawnień do kierowania 15-letni chłopiec, wioząc pa•sożera na motocyklu "Jawa 350", w wyniku nadmiernej
prędk-ości, uderzył w drzewo, powodując
rozległe obrażenia u pasaż.era i uszkodzenie pojazdu.

*

W dniu 23.01.1991 o godz. 14.00 na
dr·odze Nr 2 w Nie.t operku kierujący motorowerem marki "Jawa 50" podczas skrę
tu w lewo nie zochował należytej o-sb· oż
ności, wobec czego uderzył w kabinę samochodu marki "luk". Kierujq<:y w wyniku obr·a·żeń ciała zmarł w szpitalu.

*

W dniu 24.01.1991 o godz. 22.50 no drodze Międzyrzecz Bobowieko uczeń lot
16 nie posiadający uprawnień do kierowania motorem, jadąc z paso.żer·em, najechał na pieszego, idącego po krawędzi
jezdni. W wyniku najechania· pieszy doznał złaman-ia· nc·gi.

*

W dniu 25.01.1991 o godz. 21.50 no
Pieski kierujący somochodem morki "Star 200" , w wyn,iku nie
dost~sc.wonio prędkości jazdy do panują
cych warunków drogowych i atmosferycznych, wpadł w poślizg i przewrócił ciąg
nik wraz z naczepą, powodując straty no
ok. 3 mln zł. Kierujący doznał obrażeń
ciała i priZebywoł w szpitalu.
drodze Kursko -

*

ZBRODNIA
na Osiedlu Piastowskim
l stycznia 1991 roku kiedy wiele rodzin Międzyrzecza składało sobie Zyczenia Noworoczne ok. godz. 15.35 milczą
cy od wielu godzin telefon alarmowy
"997'' powiadomił dyżurnego Komend y .R ejonowej Policji w Międzyrzeczu,
że w piwnicznym korytarzu jednego z
bloków Osiedla Piastowskiego leży nieprzytomna, zakrwawiona kobieta.
Natychmiast na miejsce udał się patrol polic yjny oraz grupa operacy jno-dochodzeniowa, która ustaliła, że Ob.
A.B. lat 36 podczas trwania awantury

ugodził
n o żem
kuchennym
36-letnią żonę, która w drodze
szpitala zmarła. Sprawca po zadaciosu zbiegł w nieznanym kierun-

d omowej
swoją

do
niu
ku. W w yniku działań poszukiwawczych o godz. 17.05 został przez funkcjonariuszy Policji zatrzymany podczas
. spaceru w okolicach rzeki "Obry". Sledztwo wszczęte przez obecnego na miejscu zdarzenia Prokuratora Rejonowego
w y kazało, że d o zabójstwa doszło w w yniku sporu między małżonkami o alkohol, którego sprawca sobie nie odmawiał .

T ymczasowo aresztowany sprawca
zabójstwa pozbawił życia swoją żonę i
osierocił trójkę dzieci.

Kom. Zbigniew MeJnik

W dniu 28.01.1991 o godz. 13:30 przy
sk.rzyżowa·niu ul. 30 Stycznia i Sciegiennego w Międzyrz-eczu pod przejeżdżający
motocykl nagle wto.rgnął pieszy, który doznał ogólnych potłuczeń.

*

W dn iu 1.02.1991 o godz. 18.15 w M i ędzyrzeczu no ul. ŚWiierczewskiego w odległości 100 m za tablicą
miejscowości,
k i erujący somochodem mor'ki "Fiat 126p",
na.jechoł no prowidłowo jodq<:y, lecz nie
oświetlony rower, w wyniku cz·e go k.ier•ujący rowe-rem doznał obrażeń
głowy,
a

kierowca, nie udzielając pomocy zbiegł z
miejsca w~padku. W wyniku dz·iołoń policyjnych za.tr.z ymono kierującego somochodem morki "Fiat", który po przesłu
chaniu w Prok.urOiturze Rejonowej w Mię
d:zyrzeczu zo-s·tał zwoln iony do domu.
Kom. Zbigniew Melnik
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W kulturze
Działalność Międzyrzeckiego
O wartości działalności kulturalno-oświatowej decyduje
jej związek z życiem społecznym, a szczególnie w y chodzenie naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom środowiska.
W związku ze stał y m rozwojem ż y cia społecznego., również i działalność kulturalno-oświatowa powinna podlegać
ciągłej zmianie i stałemu rozwojowi, tak w zakresie form,
jak i treści. Takie stanowisko reprezentuje również pełnią
ca obowiązki dyrektora Międzyrzeckiego Domu Kultury pani Jolanta PACHOLAK-STRYCZEK, z którą rozmawiam na
temat działalności tej placówki.
- Pełni Pani obowilłzki dyrektora od stycznia bieżącego
roku. Czy przez ten krótki okres kierowania w Międzyrzec
kim Domu Kultury dokonały się jakieś zmiany?
- Trudno mówić od razu o wielkich zmianach. Staramy się spełnić oczekiwania i potrzeby społeczne. Potrzeby
i zainteresowania mieszkańców są jednak bardzo różne . Teraz kiedy dużo ludzi posiada w domu video i odbiera telewizję satelitarną musimy się bardzo starać, aby dotrzeć
d o odbiorcy. Zorganizowaliśmy ostatnio konkurs "Mała Miss
Międzyrzecza 1991", który wzbudził duże zainteresowanie
społeczne. Powodzeniem cieszy się również urządzona przez
nas giełda kwiatowa. Udało się także zatrudnić choreografa tańców ludowych. Podpisaliśmy również umowę o współ
pracy z Klubem Garnizonowym w Międzyrzeczu. Staramy
się, aby więcej ludzi przychodziło na seanse filmowe poprzez odpowiedni dobór sprowadzanych do kina filmów.
W okresie ferii zimowych prowadziliśmy codziennie zaję
cia dla dzieci, między innymi były organizowane projekcje
bajek w ki'nie, aerobik, nauka tańca towarzyskiego, konkursy plastyczne i rysunkowe, konkursy taneczne, dyskoteki. Dzieci chętnych do wspólnej z nami zabawy nie brakowało. Udało nam się wreszcie doprowadzić do otwarcia
znajdującej się w naszym budynku kawiarenki.

SŁOWNIK

MIĘDZYRZECKI
Autochton - człowiek należący do rdzennej ludn oś ci danego obszaru, tubylec; przed
1945 r. ludzie narodowości niemieckiej, polskiej, żydowskiej, zamieszkujący obszar Mię
dzyrzecza i o kolic (Dąbrówka) , których los
po wojnie był niejednokrotnie tragiczny:
prześladowanie, emigracja, utrata tożsamo ści
narodowej.
Bożnica synagoga; świątynia żydowska ;
miej sce modlitwy i studiowania Tory; przybytek Boga: w Międzyrzeczu budynek przy
ul. Sciegiennego.
Fontanna - wodotrysk ; element architektoniczny zdobiący mia st o; w Międzyrzeczu
kł o p o tliwe zbiorniki zasypane gruzem.
"Józio" - dawniej sławna spelunka alkoholowa przy ul. Armii Czerwonej, obecnie
sklep ogrodniczy.
· Woda - H : O, substancja płynna, podstawa życia roślin, zwierząt i ludzi; w Mię
dzyrzeczu pojawiająca się rzadko, niczym
UFO lub inne zjawisko nadprzyrodzone, ok o ło 3-4 w n ocy.
"Pod Trupkiem" - popularna nazwa par,
ku i restauracji " Zamkowa" z racji poło
żenia
na terenie dawnego niemieckiego
cmentarza.
Integracja - zespolenie się: scalenie, twor zenie całośc i z części ; integracja społeczna:
proces scalania się, zespalania zachodzący
w s p o łeczno ści , wyrażający się częstością
kontaktów, ich intensywnością oraz wspólnotą idei i interesów; o becnie w Między_rze
cz u proces bardzo konieczn y.

-

Domu Kultury dzisiaj
A jakie ma Pani plany na

przyszłość?

Wolałab ym ich jeszcze nie ujawniać . Będzie to w dużej mierze zależeć od uzyskanej dotacji finansowej. Oblicz yliśmy, że potrzeba nam w t ym roku ponad 600 mln zł,

-

na kwotę 200 mln zł planujemy uzyskać dochody własne.
Brakuje nam niestety 400 mln zł. Duż y % naszych wydatków stanowią koszty utrzymania obiektu, naprawa dachu
i wymiana kotła centralnego ogrzewania. Po drugie, jak
wiadomo, Zarząd Miasta i Gminy ogłosił konkurs na dyrektora Międzyrzeckiego Domu Kultury. Nie jestem jedyną kandydatką na to stanowisko. Mogę więc dzisiaj zasygnalizować tylko organizację koncertów Bogdana Smolenia,
Andrzeja Rosiewicza oraz w maju i czerwcu cykl imprez
kul turalny ch.
- Nie wszyscy mieszkańcy Międzyrzecza niestety wiedzą, jakie sekcje i koła zainteresowań działają w MDK.
- Działa u nas Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, a dla
dzieci 4-7 letnich prowadzone są zajęcia rytmiczne. Są także 2 grupy Zespołu Gimnastyki Artystycznej, Klub Tańca
Towarzyskiego grupa młodzieży szkół średnich, grupa
dorosłych i grupa dziecięca, Teatr Lalkowy Pacynek, Teatr
Lalkowy Kukiełek, Teatr Zywego Słowa, sekcja recytatorska dorosłych. Dużą popularnością cieszą się prowadzone
odpłatnie lektoraty języka angielskiego dla młodszych dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. Prowadzimy również
sekcję brydża sportowego. Oczywiście, zapraszam wszystkich do korzystania z naszych ofert.
Rozmawiała:

-

Dziękuję

za

rozmowę

"Kaczmarki" - popularna nazwa mieszwoj. ,poznańskiego i Wielkopolski;
w Międz y rzeczu znaczna częsc osadników
przybywających po wojnie na te ziemie, cechuj ąc a
się: prac o witością, oszczędnością i
zamiłowaniem do porządku.
kańców

"Na Oczku" - nazwa miejskiego cmentarza.
Kirkut nazwa terenu położonego za
cmentarzem żołnierzy radzieckich; obecnie
wysypisk o śmieci; dawniej cmentarz żydow
ski.
Osadnicy - ludzie zasiedlający nowe ziemie : prz y bywający do Międzyrzecza po 1945
roku z różnych s tron, dobrowolnie z Wielk o polski lub przymusowo - repatrianci ze
w schodu , Łemkowie.
"Kargule" - p o pularna nazwa mie szkań
ców dawnych województw wschodnich leżących na wschód od Bugu: tzw. repatrianci
przybywający
do Międzyrzecza po 1945 r.
jako osadnicy.
Przesiedleńcy ludzie zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania ze względów politycznych lub ekonomicznych; w Między
rzeczu tzw. Łemkowie, ludność pochodzenia
ukraińskiego przesiedlona z terenów pd-wsch.
Polski.
Kaczy Dołek - pochodzenie nazwy nieznane; dolinka nad Obrą przy ul. Waszkiewicza; dawniej centrum kulturalno-rozrywkowe (kiosk z napojami i lodami, fontanna),
miejsce niedzielnego wypoczynku oraz zabaw ludowych; obecnie " centrum" handlowo-usługowe miasta.
"U Ojrzanowskiej" - popularna nazwa
sklepu mię s nego przy ul. 30-go Stycznia
z wiązana z nazwiskiem długoletniej kierowniczki sklepu.

Elżbieta

Wróbel

"Maleńka" dawniej wspaniała kawiarnia młodzie żo wa vis a vis PKO; obecnie
mini-bar " Ania " .
Oczko - nazwa jeziorka przy szosie do
Sulęcina ; dawniej
dzikie kąpielisko, obecnie karpnik.
"U Zorakowej" - popularna nazwa sklepu z materiałami przy ul. 30-go Stycznia
związana z nazwiskiem długoletniej kierowniczki sklepu.
"U Piwańskiego" - popuiarna nazwa sklepu odzieżowego przy ul. 30-go Stycznia zwią
zana z nazwiskiem długoletniego kierownika sklepu.
"u pani Marysi"
popularna nazwa
sklepu z obuwiem przy ul. 30-go Stycznia
związana z osobą długoletniej kierowniczki
sklepu p. Marii Majchrowskiej.
"Promień" dawniej
swojska nazwa
s półdzielni odzieżowej, mieszczącej się przy
ul. 9 Maja ; obecnie obcojęzyczny "Con{ex".
Młodzież grupa zbliżonych wiekowo
jedonstek, zjednoczona we wspólnym buncie · przeciw zastanej rzeczywistości, układom,
schematom, mitom, animozjom, drożdże i
nadzieja miasta ; rząd: naczelne (niedługo naczelnicy); rodzina: ssaki (wysysają finansowo rodziny); gromada: międzyrzeczanie; gatunek: korkowcy, oazowcy, punki, skini,
rockersi, wipowcy, UMD, metalowcy, ekologiści, kibice "Orła" Międzyrzecz , poborowi,
wielbicielki Dona Jonsona , tendencja do
szybkiego rozmnażania się.
"Wapniaki" - inaczej "beton", konserwa,
obrońcy
starych układów, charakteryzują
cych się schematyzmem myślenia; rząd : naczelne (jeszcze); gatunek zanikający (na
s zczęście); uwaga : Nie chronić!

Anna
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ce na cel u zmianę t ego stanu rzeczy,
na zrozum ienie wła d z miejskich
i przych ylne decyzje r a dy nar odowej
w te j m a terii. O szczegół a ch p_g infor mujem y w najbliższy m czas ie, gdy pewne decyzje zapadną. S ymptomem pewn ych zmian w "Orle'' jest uzupełnien ie zarzą d u n ow ymi, prężn y m i l u d źmi ,
p owrót do d ruż yny trenera M. Mikuły
(twórcy największych sukcesów mię 
dzyrzeckiego futboolu), co pow inn o w
zespół tchnąć ducha, stoi on b owiem
przed trudn ym zadaniem utrz yman ia
s i ę w makroregionie.
Dziwnym i niezr ozumiał ym jest
fakt, że mniejsze aglomeracje miejsk ie
(Barlinek, Drezdenko, Kostrzyn) już dawno zapewniły sobie rozwiązania or ganizacy jne, które pozwalają im na skoncentrowanie się na kwestiach zasadniczych dla futboolu, a nie muszą d rżeć ,
czy finanse klubu w y starcz ą na 1__:_2
li cz ą c

Z d użą ra d ością witamy wszystkich
czytelników "Kuriera Międzyrzeckiego"
którym w tym bloku chcemy przeka~
zywać informacje o sporcie w yczyn ow ym , szkolnym, masowym, turystyce i
rekreacji.
Międzyrzecz posiada określone trad ycje sportowe, a w niektórych dyscyplinach były wartościowe i znaczące
sukcesy na mapie sportowej kraju i regionu. Nie od rzeczy będzie wspomnieć
tu trad ycje i sukcesy międzyrzeckich
lekkoatletów, piłkarzy, siatkarzy, kolarzy, także osiągnięcia sportu szkolnego ...
Historia sportowa Międzyrzecza jest
jednak przede wszystkim historią pił
ki nożnej, która istnieje nieprzerwanie
w klubie "Orzeł'' Międzyrzecz". Jest to
jedyny klub, który zachował się do dnia
dzisiejszego. Filkarze "Orła" grali na
różnych
szczeblach rozgrywek, przy
czym największym sukcesem były baraże o wejście do II ligi w 1966 r., w
których zostali
w yprzedzeni
przez
"Warmię '' Olsztyn oraz "Star" Starachowice. Po wielu latach posuchy w
naszym rodzinnym futboolu, od 2 lat
obserwujemy ustabilizowanie się naszych piłkarzy w lidze makroregionalnej wielkopolskiej , a ambitnym zadaniem piłkarzy jest utrzymanie się na
t ym szczeblu rozgrywek. Sprawa naszej
międz yrzeckiej piłki nożnej jest problemem o wiele bardziej złożonym i
skomplikowanym, aniżeli się na pozór
w ydaje. Wiąże się to bowiem również
z zapewnieniem odpowiedniej bazy dla
tej d yscypliny sportowej, ze zmianą
statusu prawnego klubu "Orzeł", gd yż
aktualny nie w ytrzymuje próby obecn ych czasów. Aktualnie kierownictwo
klubu czyni energiczne starania mają-

jest sekcja tenisowa. Jest to dyscyplina, której r ozwój jest związan y przede
wszystkim z nież y j ą c y m już p. Henrykiem Dobrowolskim. Człowiek wielkiej
kultury osobistej, pas jonata tej pięk
nej dyscypliny sportu, wszczepił ją syn owi Maćkowi, jak również wnuk owi
- Rafałowi Helbik ow i. Sukcesy Mać 
ka Dobrowolskiego, jego gra w Fucharze Devisa w 1975 r oku przeciwko Wło
chom, wszyst k o t o sprawił o, że kli mat dla tenisa w naszym mieście zaowocował późniejszymi sukcesami utalentowanej tenisistki Iwon y Kowalskiej,
jak również udanymi ed ycjami Grand
Prix dla tenisistów niezrzeszonych,
które cieszyły się d użą popularnością
w latach 70-tych. Aktualn ie treningi
sekcj i tenis owej prowadzi Jan Pomesn y, a najw y żej w klasyfikacji indyw idualnej jest notowany Rafał Helbik ,
wnuk p . H enryk a i siostrzeniec Ma ć k a
- Dobrowols kich . W ostat nim okresie
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Dz iałacze
Stowarzyszenia "Volleysprawując y opiekę organizac y jną ,
finansową nad sekcją piłki siatkowej

bal!'

"Orła" Mię d z yrzecz w y chodząc

naprze-

ciw d użemu zainteresowaniu siatkówką
w Mię d z yrzeczu - zorganizowali turniej piłki siatkowej mężczyzn z udziałem 3 zespołów I ligowych "Płomie
n ia'' Sosnowiec (zdobywca Pucharu Europy w 1978 r .), "Stali Stocznia" Szczecin (2-krotny Mistrz Folski w 1985 r .
i 1987 r.), "Stilonu'' Gorzów i gosp odarzy - "Orła" Międzyrzecz. Turniej ten
r ozgrywany pod patronatem Bur~istrza
Międzyrzecza o Puchar
W yzwolenia,
miał na celu usatysfakcjonowanie wspaniałej międzyrzeckiej publiczności, któr a tak dzielnie wspierała siatkarzy "Orła' 1 w trudnych bojach o II ligę. Zdecydowanym zwy cięzcą została "Stal
Stocznia" z kompletem zw y cięstw , przed
"Stilonem", "Płomieniem' ' oraz gospod arzami. ·
Komplet wyników :
Stilon - Stal
Stal - Orze ł
Pł om ień O r z eł
Orzeł Stilon
Stal - Pł omie ń
Pł om i eń Stilon

l :3

3:0
3:0
0:3
3:l
2 :3

miesiące .

Dru gą

sekcją

"Orła "

Mię d zyrzecz

Nr l
p od wzg lę d em sportow ym w y biła się
sekcja męskiej piłki siatkowej .,Orła "
Międ zyrzecz . Reaktyw owana w 1987 ro-'
ku (jesienią), w 1988 roku awans owala do ligi między w ojewódzkiej makroregionu wielkopolskiego, by w 1990 roku, jako mistrz t ych rozgrywek, wziąć
u d ział w turnieju w Grudziądzu o wejście do II ligi państwowej. Zajmując
tam 3 miejsce (za Stalą Grudziądz i
Górnikiem Jaworzno, a przed Burzą
Wrocław) ambicje awansu do II ligi
trzeba było odłożyć na rok następn y .
Aktualnie nasi siatkarze zdecydowanie
prowadzą w lidze makroregionu wielkopolskiego i mogą się już spokojnie
przygotowywać do turnieju barażowegO<
o wejście do II ligi, który od będzie się_
w Międzyrzeczu w dniach 12-14 kwietnia br. Międzyrzeccy kibice siatkówki"
którzy mieli już okazję oglądać siatkówkę I-ligową w naszym mieście z okazji styczniowego turnieju pod· patronatem Burmistrza Miasta i Gminy drE . Ziarkowskiego o Puchar Wyzwolenia Mię d z yrzecza , bardzo liczą na awans siatkarzy d o II ligi, a więc tego
szczebla rozgrywek, którego Międz y 
rzecz jeszcze nigdy nie miał w żadnej
dyscyplinie sportowej. Tak przedstawia się w dużym skrócie "raport" o
mię d z y rzeckiru sporcie kwalifikowanym
na dzień dzisiejszy.
W następn y ch numerach Kuriera bę
dziemy starali się pisać o sporcie m a sowym, szkolnym , o innych dysc yplinach sportu, o sylwetkach ciekawych
związan y ch ze sportem ludzi Międz y 
rzecza, o szeroko rozumianej kulturze
fizycznej. Nasze łamy są otwarte dla
wszystkich, którym dobro sportu leż y
na sercu, ·i którzy pra gną, b y prastary
gród nad Obrą b y ł znany na mapie
sportowej regionu, a być może i kraju.
Tadeusz Wolniewicz

SPORT
wszyscy
jak wielu

uczestnic y.
teg o
miasta utożsamia się z jego sportową
nobilitacją. Dużą atrakcją b ył, tzw. turniej "gwoździa" - polegając y na ocenie, który z zawodników najsilniej uderzy piłką w parkiet. Nagrodą był
odtwarzacz pł y t compactowych ufundowany przez p . M. Kisłowskiego (firma "U Szwagra") - a zdobył go zdecydowanie M. Fałowski (Plomień).
Dużą pomoc w przeprowadzeniu turnieju okazało Dowództwo JW 26 26
(mjr B. Wis, ppłk M , Girek), nad posiłkami dla zawodników, sędziów czuwała p . Danuta Wojniusz (kasyno woj skowe) oraz p. Marian Łuczak (Restauracja "Piastowska"), na d całością czuwał niezmordowany
mgr Zenon Bło
chowicz (dyrektor RDP) - przewodnicząc y komitetu organizacyjnego.
p od kre ś lali

Tabela turnieju
l ) Stal
2) Stilon
3) Pł omi e ń
4) Orzeł

3
3
3
3

Siatkarskie

święto

6
5
4
3

9:2
7: 5
6: 6
o: 9

w Międzyrzeczu
Naj lepszym i zawodnik am i turnieju
zostali uznani:
l) M aciej Fał o wski (Pl o m ień) - najlepszy at a kując y
2) R oma n B orówko (Stilon) - najlepszy r o zgr y wając y,
3) B ogumił Kasprzak (Stal)
najwszechstronniejszy.
Nagr od y otrzym ali również
najmłodsz y zawodnik
t urnieju - P iotr
Faluch (Stilon) i n ajstarszy - B ogumi ł Kasprzak (Stal).
Turnie j cies zył s ię d uż ym zain teresowan iem p u bli cznoś c i, b ył bar dzo do brze przygotowany organizacyjnie, co

wykazał,

jego

mieszkańców

tego turnieju pozwo"Volleyballu " przygotow ać na właściw ym
poziomie turniej
ba r a ż owy o wej ś cie do II ligi w dniach.
12-1 4 k wietnia br.
P owodzenia ...!
Do ś wi ad czenia

lą

d ziałacz om

Tadeusz W olniewicz:

