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wydarzenia-informacje- wydarzenia- cieka wostki-informacje
Sesja rady miejskiej w
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w
. która odbyła się w dniu
27 czerwca 1991 roku podjęto następu
Międzyrzeczu,

jące uchwały:

1. W sprawie ustalenia Regułam~inU
Organiza<:yjnego Urzędu Miasta i Gmi
ny w Międzyrzeczu.
2. W sprawie upowainienia Zarządu
Gminy Międzyrzecz do nieodpłatnego
przyjęcia w mienie !komunalne 01biek_tów Zakładu Lecznkzego dla Zwierząt
w Międ.zyrzec:zlU przy ul. Mardnkowskiego.
3. W sprawie zmiany klasyfikacji do
chodów i wydatków bud'żetu gminy
na 1991 r.
4. W SJPrawie zmitlny uchwały w
sprawie ustalenia inkasentów oraz wy, saGmści wynagrodzenia za inkaso ·w
zakres•ie łącznego zobowiązania pieniężneg·o.
5. W SJPrawie przeniesienia kredytów
między działami.

6. W S!Prawie przekazania wodociągu
wiejskiego() wraz ze J) tacją wodociągo
wą sołectwa w Wys12:anowie.
7. W . sprawie li'kwidacjii Zakładu
Remontowo-Budowianego pr,zy Urzę
dzie Miasta i Gminy Międzyrzecz.
8. W sprawie ustalenia czasu pra-cy
pla•c ówek handłowy·ch, gastronomicznych i usługowy.ch.
9. W sprawie zmian w składach osobowy-ch stałych Komisji Rady Miejskiej.
10. W Sjp rawie zmian i nadania nazw

1. Dubojewski Marek

Władysław,

lipcu, ich rodzicom

Wiesławy

i Eugeniusza

4. Ostrowska Paulina Lucyna, córka Edyty i Krzysztofa
Ągnieszki

i

Artura

6. Sznajder Magdalena Klaudia, córka Jolanty i Dariusza
7. Grzesz<;>lski Bartosz Mateusz, syn Krystyny i
Michał,

Stanisława

syn Barbary i Edwarda

9. Uymarczyk Malwina, córka Doroty i Krzysztofa
10. Tomczyk Kamil, syn

Ąnny

Róża

i Marka

KONTO ZŁOTOWKOWE: .

KONTO DEWIZOWE:
Jarosław

Surowiec - Skwierzyna, ' Po~
morski Bank
Kredytowy
Szczecin
o/Skw•lerzyna ~r 362052-25898-152-1795.

LA T
w ostatnim

2. PAŃKO Nina
3. SZYSZKA Dorota
4. LISZKOWSKA Urszula
1
5. MUDERHAK Robert
6. ZYŁA Waldemar
7. ZUKOWSKI Tomasz
8. FIEDLER Agnieszka
9. MARZEC Małgorzata
10. SKALSKA Małgorzata
.11. TOSTA Grażyna
12. GANDURSKI Marek
13. MERDA Małgorzata
14. WISNIEWSKI Toma sz
15. KORZENIECKI Dariusz
16. WĘGIELSKA Sylwia
Zyczymy wiele

11. Agrest Mariusz Eugeniusz, syn Anieli i Jacka

Wawrzyniak

Polsk·i.e Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło Terenowe w Skwierzynie,
Bank Spółdzielczy w Skwierzynie "Leczenie Jarka Surowca".
~r 921305-53978-132-5.

dorosłych

Do grpna

3. Antosiak Konra<;i Edward, syn Joanny i Jana

8. Gajowniczek

działań.

'

miesiącu

l. JASIOWKA Jacek

syn Edyty i Kazimierza

5. Ojrzanowska Paulina Sa11;tana, córka

dowemu uczeń ze Skwierzyny Jarek
Surowiec. Przeprowadzona w klinide
Akademii Medycznej w Szczecinie dperacja uratowała mu życie. Chłopiec jest
jednak sparaliżowany i dalsze leczenie
możliwe jest tylko za granicą. Udało
si~ nawiązać kontakt z kliniką w RFN
dokąd Jarek wyjechał 22.06.9.1;. Przewidywany koszt operacji wynosi 90 tys.
marek. Zwróciłam się z prośbą o pomoc do instytucji i osób prYiWatnych,
proszę również Redakcję Kuriera Mię
dzyrzeckiego o zamieszczenie notatki w
tej spra.wie. Z góry dziękuję potencjalnym ofiarodawcom za wsparcie naszych

UKOŃCZYLI 18

pomy ś lności.

2. Dziobek Wojciech Krzysztof, syn

W czasie ubiegłorocznych wakacji
uległ poważnemu wypa-dkowi samocho-

18. W sprawie uchwalenia planu pra
cy Rady Miej:skiej na II półrocze 1991
roku.
1'9. W SJPrawie zobowiązania Zarządu
Gminy do ustalania opłat za wod~ oraz
ścieki wpr-o wadzane do urządz-eń kanalizacji miejskiej.

MIĘDZYRZECZU

zdrowia i wszelkiej

APEL O POMOC

ło Międzyrzecza.

Dzieciom urodzonym w miesiącu czerwcu
życzymy

ły '

uli<: om. Z dniem l września br. doty·chczas owa uJica Armii Czerwonej no
sić będzie nazwę Kons.t ytucji 3 Maja.
11. W s.p.rawie nadania statutów i z,.g:twierdzenia regulaminów organizacyjny•c h dla przedszkoli i żłobków oraz reorganizacH Złobka Nr l w Międzyrze
czu.
12. W sprawie zmiany odrpłatnośd za
przedsZJkola ·i żłobki.
Jl3. W sprawie upoważnienia Zarządu
Gminy w Międzyrzeczu do podjęcia
czynności organizacyjnych w celu utworzenia ' PrzedsZJkola Gminnego· w
Bukowcu.
·
14. W SIPrawie zwiększania budżetu
na 199'1 r. Zwi~kszono dochody i wydatki budietowe
gminy o kwotę
l 7·55 806 tys. zł.
15. W sprawie zmniejszenia zadań z
zakresu administracji rządowej.
16. W sprawie !Przyjęcia rezygńa•cji
ze stanowiska Zastępcy Bumnistrza.
17. W sprawie orpłaty miejscowej w
O śTodku Głębokie. Rada zrezygnowała z pobierania opłaty miejs,c owej od
osó:b fizy,c zny.c h przebywający.ch czasowo w celach wy,poczynkowy<:h lub
turysty.c zny·ch w Ośrodku Głębokie ko-

USC INFORMUJE
URODZENI w

Wszystkie wymienione wy·żej uchwawywieszone są w pełnym brzmieniu w gablotach ogło szeniowy ch w Ra
tuszu
Nas,tępną sesję ws•tępni·e zaplanowano
na drugą połowę miesiąca września.
DANUTA SOKOŁOWSKA

Międzyrze~zu

weszli !TI.in.:

17. WALCZAK Bogdan
18. FACHOLAK Arieta
19. WILCZAKRobert
20. W ASKOWSKA Magdalena
21. GUZICKI Zbigniew
22. KONIECZNA Mirosława
23. OMAŃSKI Waldemar
24. ZYCH Aneta
25. JASTRZĘBSKA Joanna
26. MARECKA Elżbieta
27 . SIKORA Marcin
28. WISNIEWSKA Agnieszka
29. STRZELIŃSKI Daniel
30. GAJEWSKA Agnieszka
31. KIESZK OWSKA Bogumiła
32. JANAS Janusz

1

pomyślności

osiągnięć

w

dorosłym

12. Agrest - Sebastian Damian, syn Bożeny i ~n drze ja
13.

Le śkiewicz Paweł,

syn Teresy i Tomasza

14. Podlasiak Ariel Mateusz, sy~ Elżbiety .i Krzysztofa
15. Miszkiewicz Katarzyna, córka Ewy i

Stanisława

16. Magdziak Mateusz Lech, syn Iwony i Mariana
17. Wojcik Karolina Anna,, córka Elżbiety i Józefa
18. Weihs
19.

Paweł,

Traczyńska

syn Renaty i Krzysztofa

Piotr

ślubnym

Leżyński

kobiercu

i Joanna Kania

Paulina , córka Agaty i Jacka

21. Zep Tomasz,

syn

Elżbiety

23. Jackowska Joanna Katarzyna, córka Beaty
Dariusz

Bartłomiej,

syn

Małgorzaty

,K rzysztof Kochan i Iwona

Karasińska

Mariusz Mróz i MałgÓrzata Sulej

i Jerzego

22. Jurczyk Paulina Kazimiera, córka Ewy i Andrzeja
Gągała

Na lipcowym
13 lipca

20 lipca

20. Wojciechowska Anna Maria, córka Haliny .i Jerzego

24.

ŃA LIPCOWYM ŚLUBNY1Y KOBIERCU

27 lipca

Józefa

Andrzej Offman i Aneta Hak

Jerzego

Rafał

Bulak i

Małgarzata

Stachowiak

życi u.
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W poniedziałek, 8.07 około godz. 12
ruszy!J:am pod Ratusz. Idąc w trzydzie
st ostopniowym upa~e myślałam ·o jednym : czy ktoś pnzyj'dzie, bo: UIPał, wa
ikacje, niez'byt dogodna godzina. Na
chodniku przed Raiu's zem czekała już
jednak grupa około 30 osób. Parę minut po 12 (c zyilby jakieś C2l'ujki?) wyszedł p. Burmistrz i zaprosti.ł ws:zystkLch
do ·s ali 'k onfeT-e ncyjnej. Atmosfera roz
mów qyła gorą·ca nie tyllko· ze względu
na upał za ·o knem. W spotkaniu wzięli
również udział: K. Solarewkz dyr.
PGKiM, A. S ~czerski - .

PIKIE .T A
oraz H . Ru.sJecka z UMiG. Według
OIPinii p . Burmi6trza cała nadzieja na
rozwiązanie p r oblemu wody w mieście
to zalkoń•czenie budowy Sta·cji" Uzdatniania Wody termLn: g.ru<dzień 91
oraz kopanie nowych studn~, co wbrew
po·z orom wcale nie jest proste, trzeba
bowiem s~ęgać aż do J . Bukowieckiego.
Probierny te są jednak znane Mię
dzyrzeczanom, od kilkudziesięciu lat
miasto boryka si ę bowiem z brakiem
wody. FolPrzedni gospodarze mia:s·t a nie
zrolbili nk ż-eby sytua,cję poprawić. Obecnie, pom.imo iż podo1bno co trzecia
złotówka z budżetu mia&ta wydawana
jest na ten cel, ni•c . nie zwiastuje poprawy. Nie wiem, czy to !Przypadek, że
w ,poprzedzają,cy pikietę weekend woda
była o dziwo _.prawie pr.z ez całą dobę
nawet na mo1m trz.ecim piętrze. Panowie: Sołarewicz i Sz.czerslki twJerdz.ą,
iż jest to wynikiem podłą,czerua do s·i e
ci miejskiej ujęcia na ul. Rolnej, w
masarni ou:a·z innych studni zakłado
wych. Z apew,n1ają oni, że poprawa zaopatnenri.a w wo.dę będzie odczuwalna,
choć są to działania dmaźne. J eż·eli nie
wystąpią awarie staT-ej sieci w wyniku
przepływu wody pod wysokim ciśnie
niem susza w kranach powinna się
skoń•czyć.

IW spotlkaniu uczestniczyli miesz.kań
cy z różnYich dzielnic. Przeważali jed
nak _,przedstawiciele częś·ci północ-!'lej,
st_a reJ, gdzie sy·t uacja jest najgorsza,
me tylko z powqdu niedrożności rur z
~oczątkiu wielku, ale również dłatego,
z·e w tej części miasta nie ma miejskie
go ujęcia wody. Istnieje !konieczność
p~z·~pompowania
jej przez wieikawą
Wlezę _ ciśnień z odległycli u·jęć, co powoduJe znaczny spadek ciśn~enia.
DyskUJtaniCi ostro polemizowali z
przeds.tawi·ciełamJ

sprawy

drażliwe

władz

IliP·

opłat .

porus·zają.c

za

wodę,

:no~towania wodomierzy, udąiliwości
zyc1a codziennego, marnatrawstwa wody przez przeds.ięb.ioT.stwa i osoby prywat·r:~ '. ~?odlewania ogródków. bodowili
nutr11 1 mnych zwierząt domowych któ
re_ t~ż piją, więc ich wł.aściciele' powm::u za, t~ płacić więcej. S;z;czególnie
P~me mow1ły z ożywieni em , one bov..:"1·e m muszą sobie poradzić z go·t owa~ ie~" praniem, utrzymaniem rodziny
1 . mles.z kania w czystośd . Pierws,ze star
Cle ~ sprawie wody między m~esozlkań
carru, ~ władzami zakończyło się wyznac:em~m terminu kolejnej rundy na
pomedzlałek 29.07. o godz. 15.
Wróciłam do domu a wody
nie
było!!!
'
···
ANINA KUZMIŃSKA
P.S.
Jest lepiej, woda płynie. Jak db~go?
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MIĘDZYRZECKIE
O tym, że między.rzeckie szk oły ".pę
w s·z wa•ch" kaildy z nas wie nie
od dzisiaj. Przyzwy.cza ili śm y s i ę już do
widoku malucha z tornistrem maszerującego do. sekoły o 7 rano . W tym roku okazało się, że szkoły ni·e pomies zczą tzw. klas "0". Było k'lka konc·epcji
rozwiązania problemu. Najleps.zą z nich
wydaje się być utworzenie oddziałów
" 0" w Przeds:zkoł,ach Nr 2, 5 i. 6, które
~naj!dują się w ró:żmy.ch częściach mia
sta i ni·edałeko S'Zikół, do który•ch dzieci by musiały uczęsz·czać.
kają

Do "zerówki" w Przedszkołu Nr 2,
przy uł. Chrobrego uczęsZJczać będą dzie
ci z okręgu Szkoły Pods,t awowej Nr 1
(tj. z Os. P'ia:stowskiego, ułic: Waszikiewicza, Reymonta, Głowackiego Kiliń
skiego, Chrobrego, Ściegi.ennego: ze Ska
lków i Głęboikiego).

W Przedszkolu Nr 5, przy ul. Armii
Coz.erwonej bę,dą dzieci z ok ręgu Szkoły
Podstawowej Nr 2 (tj. z Os . Centrum,
Sienkiewicza, z uE.c: Pamią:tJk.owej, Sło
nec~ej, 30 Stycznia, Spo-rtowej., Stas.zi,ca, Armii Czerwonej, K s . Skargi).
Do "·zerówki" w Przedszlkolu Nr 6,
przy ul. Mi·ckiewi·cza uczę.s.zczać będą
sześciolatki z okręgu Szkoły Podstawowej Nr 3 (tj. z ul. Wojska Połslkie
go, za,chodniej, Świerczewskiego, Łą'ko
wej, .z Os . G en. Sikorskiego, Kas•ztelań
skiego i z Jagielnika) . . Dzieci te będą
uczęszczały do klas· " 0" na 2 zmiany
nie dłu!Zsze niż 4 godziny dziennie IliP·
od 8 do 12 i od 12 do 16. Za pobyt
ty.ch dzieci w Prz·eds•zkola,ch rodzi-c pła
c1c będz.ie miesi.ęczmie 50.000 złoty.ch .
Zakłada się, że dzieci te nie będą ko rzystać z przedszkolnych posiłków, podawać się im będzie ciepłe napoje do
przyniesi onego drugiego śniadania.
Są to s•z•cz.egóły , które zostaną domówione na p·i erws,zym spotkaniu dyrek·cji Przedszkoli Nr 2, 5 i 6 z rodzicami dzieci z " zerówki". Niez.ałeżnie
od tego·, ~e do Przedszkoli Nr 2 5 i 6
uczetsZ'czać będą s.ześdolatkd w ' systemie zmianowym i bez wyżywienia w
przedszkola.ch ty.ch utrzymane zostaną

ZARZĄD

ZE ROWKI

dalej gru;py ,przedsZJkolne. s ześciolatków
z całodziennym wyżywieniem podobnie
jak 'grupy 3, 4 i 5 latków. Grupy 6
latków 4 godzinne i bez wyżywienia
tworzone są w zas adzie dla dzie·c i rodziców niepracują.cy,ch, którzy są w
stanie dzieciom zapewnić op i·ekę - co
nie oznacza; ż e nie mogą one uczęs z
czać do przedszkoli w systemie 8 god.z innym z wyżywieniem . W przedsz.kolu p rz ez 4 godziny dzienni·e dzieci sześ
ciole.t nie przygotovzywać się będą do
podjęcia naulki w szkole.
O tym, że start g,z kolny dzieci uczęsz
czających do "zeróWtki" jest inny illiż
dzieci, iktÓTe ,z pe:wnych powodów do
"zerówki" nie uczęszczały rod z~ców nie
muszę przekonywać. Na początku wrze
śnia DyrektoTiki Przedszkoli Nr 2, 5 i .6
zrobią zebrania z rodzicami dzieci Slześ
cioletnich, k·t órzy zapisali już dzieci do
szkolny1ch kla·s "0".
Rod:zńców, któny jeszc.z e tego nie uczynili pros.zę o zgłoszenie dziecka bezpośrednio ju·ż do wybranego przedszko
la w terminie' do 5 września bie.żącego
roku.
ELŻBIETA WROBEL

NOWINKI
l. W dilliu ~5 lipca br. powołano Stowar.z yszenie "KONTAKT" .zajmują{;e się
współpracą w .zakresie wymiany osobowej m.i ędzy zaprzyjaźnionymi z nami
gminami RFN, Holandii i Francji. Ws.z y
stkie osoby zainteresowane przystąpie
niem do Stowarzyszenia prosimy o zgła
szanie się do U.rzędu Miasta i Gminy
w Międzyrzeczu sekretariat polkój
Nr 6, tel. 28-46.
2. Stan ludności na dzień 31 XII 1990
roku wynosi:
m i as· t o Międzyrzec z - 20.100
mężczyźni 9.778
!kobiety - 10.322 osoby
w s i e - 5.308
mężczyźni 2.684
ikorbiety - 2.624 osoby..

MIASTA l GMINY MIĘDZYRZECZ

zow 1io· damia.
o, przedłużen~u do 15 sierpnia 1991 r. zbierania of.e d na dyre·k tom
Pr zeds·iębim·s1'Wo Gospodarki Komuna,lnej i Mie's zkaniowe'j w Mię
d~yrzeczu og.łosz·onego w Nr 25 "Ga.z·e·t y· Lubus·k,ie'j''.
wa-ru.nlk·i ja·kie winni spełniać kcmdydaci:
(1echniczne, ekonomiczne, prawnicze),
minimum 5 lot pracy na stanowiskach samodzielnych,
- rwie•k do 50 la:t :i dobry st•an zdrowia:,
- podanie wraz z m01tywocją i propozycjami reorganizacji,
- dokumenty: kwesNonar.iusz osobo'Wy, ży~oiorys, odp·is dyplomu.
Oferty wra.z z do'kument-9mi należy składać w se~k~re•ta,ri·acie
Ur.zędu
lub prz·esł·a·ć J.i.stem po·l econym do 15 sierpnia 1991 r.
O wyni:ku ·konlkursu z·ainłe'resowani będą powiadomieni pis·emnie
po jego zdkończeniu.
•
BURMISTRZ GMINY MIĘDZYRZECZ WLKP.
dr EUGENIUSZ ZIARKO.WSKI
,P,r.zyiPomina

s~ię

wyk1SZ•łałcenie · wyższe
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Kronika Policyjna
l. W no·cy z l~fil7.06.91 r. dokonano
włamarua

1'2. W nocy z 28;)29.06:91 r. włamano
do samochodu Mercedes zaparkowa
nego na terenie OTW Głębokie., z którego skradziono 6 płyt kom!Paktowych
war.tości około 1,1 m[n zł na S·zkodę
obywatela Niemiec Andrzeja A.

się

do kiosk.u ogólnospożywcze
go ,.Mała Gasrtronornia" przy lrl. Swier
c~wskiego skąd skradziono artytkuły
13. W nocy z 28/!29.06.91 r. z budyDiku
spożywcze wartości 1,2 młn zł na szkoprczy ul. Sciegiennego skradziono motodę Anny B.
rower · Jawa wartości l mJ.n zł na
szkodę Kxzys.ztotfa J.
2. W nocy z 17/118.06.91 r. ®konano
kradzie~y z . włamaniem do ·kó.oSJku spo14. W dniu 1.07.·91 r. w godz. 9.00.żywczego przy Uil. Piastowskiej, z któ-10.00 dokonano włamania 'do piwnicy
rego sprawcy .skradli pienią?ze i art!~
w bloiku na Os. Centrum skąd dolkOlilakuły spożywcze
o łączneJ wartosc1
no kradzieży 100 tys. zł na szkodę Ger
1,9 mln zł na szkodę Rysrz arda K.
trudy H.
3. W nocy z 17/118.06.91 r. dokonano
15. W dniu 1.07.91 r. o godz. 19.45 w
włamania
do samochodu osobowego • Międzyrzeczu na skTzy,żowarui.u dr.ogi
mał'ki Polonez zaparkowanego na parnr 3 z drogą do Roikitna kier.urjący m9
kingu Os~edla Kasztelańskiego. Spraw torowerem Simson Paweł M. wymus·ił
ca dokonał kradzieży radioodbiornika
pier'Ws.zeńlstwo pmejazdu na kierują
prod. japońsiktiej,, SIP'l'Zętu wędkarskiego
cym motoc)'!klem MZ-150 Robertern D.,
i kompletu klurczy samochodowych.
w wyn~ku czego nastąpiło zder~nie się
Straty wynoszą około 2,7 młn zł na
pojazdów. Rober:t D. doznał złamania
s· :z;kodę Henryka R.
śródStopia lewej nogi. Straty w porj azdach wynoszą około 3 mln zł.
4. W nocy :z 20/01.06.91 r. około godz.
2.5·5 patrol policyjny zatrzymał ~ ~ez
16. W dniu 2.07.9rl r. powiadomiono
pośxednim pości~u na ul. Was.zklewioc.z~
o włamaniu do magazynu POM w Mię
dwóch mies·zikańców Gorzowa A.Ł. 1
dzyrzeczu, z którego sikradcziono 4 pary
T.D., którży dokonali włamania do
butów roboczych i 2 lisy hodowlane o
kiosku sp,ożywczego przy ul. Chrobre- łącznej wartoś<:i 120 tys. zł.
go należącego· do Anny B., z którego
skracHi
wagę
•uchylną
warto·śd
2,8 mln zł. Poszk:odowana mienie odzyskała.

5. W dniu 22.06.91 r. po'w iadomiono
o włamaniu do piwnicy , Ob. Mikoła
ja N. na Os. Cenrtrum, z którego. skradziono rower "Peliikan" wartości ok.
200 tys. ,zł na szkodę ,w w.
6. W dniu 26.06.91 r. ok·oło godz. 4.40
ujawniono włamanńe do Zaikładu fryz
j.erskiego na Os. Centrum, skąd skradziono radioodrbiorniik "Slężak" prod.
polskiej, radiomagnetofon dwukaseto~
wy mariki "Internati'onal", słuchaw'k1
stereofon~czne mariki "Philips,", 8 kaset
magnetofonowy;ch, 2 maszynki eiektry.czne do strzyżenia i brzytwę z nas-adką. Łą<czna suma s·t rat wynos~ około '2,3 mln zł na s:zkodę Bogdana· K.
7. W nocy z 26/!27.06.91 r. dokonano
z włamaniem do kurr~ika
przy ul. 30 Sty.cznia skąd skradziono
6 kur o łą·cznej wartości około
300 tys. zł na szkodę Jadwigi D.

kradzieży

8. W nocy 26/f27 .06.91 r. dokonano
z włamaniem . do piwnicy na
Os. Centrum, z której skra-dziono 2 rower~ o łącznej wa.rtoś.ci .2,3 mł!n zł na
s·:z;kodę Jadwigi K.

kradzieży

17. W nocy z 4/5.07.91 r. dokonano
do kiosku z art. spo.żywczy;..
mi na -U'l. Piastowsildej, z którego skra
dziona papierosy, czekoladę i konserwY.
mięsrre
o
łącznej
wartości
Olkoło
800 tys. zł na siZlko.dę Danieli K.
włamania

18. W dniu 5.07.91 r. z nieustalonych
przyczyn wybuchł po.żar barakowozu
z ulami ustawionego w les·i e przy dro
dze Międzynecz-Kalsiko·. Straty powstałe w wyniku po•żaru oszacowano na
około 11 mln zł na szko:qę Jerzego G .
lt9. W dniu 5.07.91 r. oikoło· \g odz. 23.40
wybJto szybę w drzwiach wejściowych
do siklepu ogółnospożywczego przy uL
KnlBińsik<iego. '

20. W nocy z 7/8.07 .91 r. z ,piwnicy
W. na url. Pias:tows!kiej ikra
dziano motorower markJi Korna.r war::.
tości oikoło l mln zł.

Mirosława

21. W nocy z 8/9.07.91 r. włamano się
pomieszczeń ZDZ przy ul. Staszica,

do

skąd

skradziono
marki
800 tys. zł.

tryc~ną

ręczną

p<>[erlkę

"Celma"

elek-

wartości

22. W :nocy z 8/.9.07.91 r. dokonano
do piwnicy Wlitolda P., · z
której skra·dciono dwa rowery o łącz
nej wartości l' 7 mln zł.
włamania

MIĘDZYRZE·CZ NOCĄ
Okres no.cnej służby policjantów na
do najbardziej ciężkiich i wyczerpujących, gdyż w tym czas,i e zostaje
popełniony·ch
około 80% różnego rodzaju pr:zes-tępst"Y kryminalny;ch i wykroczeń. O wielu z nich piszemy w
kronice policyjnej, która zapewne uzmysławia państwu w pewnej części
co dzieje s·ię w Międzyrzeczu nocą. Dla
niektórych osób godziny nocne stanowią pobudkę do prarcy, a dla pewnej
części społeczeństwa w sezonie urlopowym w szc:zególnośd, czas na rozrywkę w pelonym tego słowa zna•czeniu.
Tak to się jui utarło w nas-zym społeczeństwie, że · rozrywka za·w s·z e ma
ścis.ły związek z_ alkoholem;
Dlatego
też we wszystki-ch . punktach SIPTzedaży
alkoholu można zaiUważyć wzrost konsumpcji tego trunku.
leży

Działające lokale są właściwie preludium do pravydziwej, no0cnej zarbawy,
g.dyż w większoś·ci s· ą one czynne do
22.00. Te, któ.r e bawią swoich klientów
dłużej, mają na.jczęś·ciej do .czynienia
10. W nocy 27/!28.06.91 T. nieznani
z nietrzeżwymi, podatnywi na awantur
sprawcy przez · niedomknięte
oikno ·
nicze zachowanie się, będącymi potenwes,zili do kawiarni "RICCO!.O" przy
cjalrną ofiarą przestępstwa·. Tak dzieje
ul. PiastorwrSkiej, z której zabrali piwo
pusmo·w e, kawę, artykuły cuikó.ernicze,
s·ię w znanym jutź ,,PIEKIEŁKU", nocpapierosy i . ta·śmy magnetofonowe.
ny;m laikału w kompleksie "Zamkowej",
Łąrczna
suma strat wynosi około
gdzie ~pija się wręcz do nieprzytom1 mln zł na s:z;kodę Marka G.
noscl swo·i ch konsumentów, którzy
·
1'1. W dniu 27-28.06.9·1 T. nieznani
pó:źJniej okradani są do ostatniej zło
sprawcy wykorzystując braik kłódki zatówki pr,zez mniej pijany,c h kompanów
bee.pieczają.cej drzwi do piWlil~cy Mał
lutb przez przygadnie poznane panienki.
gorzaty W. wes(l].Ji do niej, skąd skradli
rower prod. radzieokiej i 4 turystyczne
Oczywiście .zamknięcie lokali gastrobutle gazowe
o
łą(:znej
wartości
nomicznych nie powoduje całkowitego
800 ty;s. zł.

9. W dni•u 27.06.91 r. w mieszkaniu
'la ul. Spokojnej w wyniiku ,p_rz·edawkowania ałkohołu zmarł Piotr W., lat
64. Udział osób tTQ;ecirch wykluczony.
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dostępu do alkoholu, bo można
go za 50 tys. zł w kilku miejscach naszego miasta o każdej porze.

braiku
kulPić

Tak to jest już od wieków, że rneodłącznym kompanem przy alkoholu
jest kobieta, która jest w stanie za jed_y ne 50 DM spełnić najskrytsze ży
czenia 'm~czyzn. Foliejarrei trafiają na
akt spełnienia takich życzeń w róż
nych miejs·cach, najczęściej są to sarnochody parkujące w najbardziej zaciemniony·ch zaułkach, nie zaws·ze zgodnie
z prawem, Lub też w krzakach parku
jordanowskiego, czy też wvd~uż brzegu
Obry. Fanie obsługujące " Zaja:ljd nad
Głębok!m" zarz wyczaj przyjeżdżają na
,gościnn·e występy z różny·ch stron Fol
siki, a stawki o.bowiązują•ce za usŁugi
Zlilane są tyl!k'o. ich partnerom. Z poufny,c h wiadomości wiemy, że niektóre
nas.ze pan:ie obsługurj·ą też zajazdy w
innych województwach.
T•a ka działalność w Połsce nie j-est
karalna i Po1icja w zasadZ'ie nie jest
tym zainteresowana·, choć bardzo częs~
to takie poOczynania mają ś.cisły zwią~
zeik przyczynowy z zaistnieniem przes-tępstw. Rano~ kiedy jwż zaczyna świ
tać "rozwiązuje srię worek" z r®żnego
typu zgłosze,niami ; że pewnemu męż
czyźnie 'ktoś opróżnił klieszenie, kiedy
smacznie spał na ławce w parku, lub,
że ktoś kogoś pobił lub zniewarżył, a
następnie

o

roztpoczynają

się.

włamaniareh, zn~IZcze·niach

zgłoszenia

mienia.

ZBIGNIEW MELNIK

KURIER
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ni Międzyrzecza
997 informuje D_
z 0 s,tąl i

uj ęc i

sp r awcy

nastęJPu,jący.ch

pr z es tępstw:
l ) właman i e

do SJkde;pu Hałiny Cz.
pr zy ul. 30 St ycznia dokonanego w nocy z 2/,3,06.91 r.
·2) k ra d zie ży p a pier osów i kaii.Jk u.l atora z Domu Działko·wca przy ul. Piatstowslkiej d ok onanej w okresi·e letnim
· w 1990 r.,
3) serii włamań do samochodów d ó'k onan y,ch na p i'IZełomi e 1990 r . i 1991 r.
na ul. Z ac hodni ej , Pias tows kiej , Osied
1u Kas ztelańskim w Mi·ędzyrzeczu ,
4) krad':z;ieży pieniędzy
w
kwocie
170 tys. zł dokonanej w dniu 10.06.91 r.
na szkodę R omana W.
5) kr adzieży kołumn głośnikowy·ch z
res t a ur a•cji "Zamkowa"
dokonanej w
nocy z 8/19.06.911 r.
6) kr adzi eży z włamaniem do samocho du matki Polonez dokonane j na
Os. Kas·ZJt elańskian w nocy z 17/118.06.
1991 r.,
7) k r ad~ieży z włamaniem do kiosku
ogóln ospożywczego przy uL P.ias to·w sikiej dokonanej w nocy z 17AI8.06.91 r.,
8) kr adzieży kurtki damskiej i węd
lin dolk onanej w nocy z 27/12·8.06.91 r.
n a S·ik o dę M aŁgorzaty G . zam. GoTZy.C?,
9) k rad :z;ieży namiotu dokonanej w
dniu 27.06.91 r. na s·zkodę Kazimierza B . zam. Ni·eto:perek, ,
10) kra dzieży radioodibio·r nilka marki
"L ena" dokonanej w dniu 28.06:91 r.
n a s zkodę Halin:y- S .,
11) kradz i eży motor.oweru maJ'ki Jawa z budy,nk!U nr 9 przy ut Sdegi-ennego dokonanej w nocy z 2·8/!29.06.91 r .,
12) wła mania do domku jednorodzin
nego p r zy ul. S:z;kolnej dokonanego w
d ni:u 29.06 .91 r.,
,13) us1iłowania włamania do sklepu
ogółn os:pożywcze_go przy ul. Krasi ńskie
g o. w dniu 5.0'7.91 r.

NOWOŚCI ~ Z MDK
Od wrześn i a MDK organizuje kurs
nauki jazdy w kategoriach : A - motocyklowe, B - sam. osobowe, C - sam.
c iężarowe, zajęcia pro· wadzić będzie wy
kwałifukowana kadra s zkoleniowa, cena
kursu najniżs za w mieście, zap~sy
tel. 18-02 do końca si·e rpnia.
MDK w.:obogacił się o nowy sprzęt:
t elew.i zor i magn-etowid marki ~harp,
będzi e on wykorzys,t any jalko pomoc
dydaktJlczna do nauki jazdy oraz ję
zyków ·o bcych, od w.rześnia ro:z;po.cznie

OGŁOSZENIE

Poszukuję opiekunki do 9-miesięczne
go dziecka . Informacje tel. pod nr 27-85
w godz. od 8.0Q........-:15.00.

wiosną

czy

jesienią?

ta Toczyńs!ka. S erdecznie gratulujemy
Coro-czne Dni Mi·ędzyrzecza po r a z
i życzymy dals zyc h sukcesów w turnie
pierws zy w tym roku obchodzi[iśmy od
joWJICh :z;tna~gani·a ch.
15 do 23 cz·erwca a nie., j a:k do,tyc hc zas
we wrześniu . Czy jes:t to termin odpoEk·onomtzacja życia wdarła si ę takż-e
wie.dni? prze mawia za tyrrn wiele ·/do kułtury i zor.ga nizowanie t egoż turczyrnni'ków: ocliPowiednia aura, początek
nieju wymagało wspar cia s•p onsorów.
S·ezonu turys t y czmego, końco•we dni r oNie po raz p ierwszy imp r ez y kulturalku s·~olnego. Wydaje si ę, ż-e w s zystne wspomaga f·i rma " I n:s•t ał'ko " pana
kie okołi·czn ooci prz-e mawi ają za, -al e
Romana St rzelczyk·a .
Do c e n~ ając poj es t to takż·e ok res pra:ktyik sz,kołny·ch
trzeby kurrt ura ln-e między r z ec ki e j mło
i nie ws.z ys.tkie s,z'koły mogły pokazać
dzieży i godnego przyjęci a go ś c i firswój program żalkirradowy 17 czerwca.
ma zakupił a dla tancerzy nagrody, któWłaśnie w tym dniu aura spłatała fig
r e wręczył
j e j p rzedstawi-ciel pan
la, dlatego imprezę przenies iono do .sali.
E . Gałą,zka .
Jury oceniają,c e pos-:oczeg;ólne prograRozkręcona lkaru•zeła M i ędzyr.zecki-ch
my, długo zas tanawiało · s ię nad klaDni nie z·atrzy.my wała s ię, pogoda usyfika. cją szkótl:.
Ostateczny werdykt
s t abilizowała się i dals ze imp.rezy odjury •i pulbhczności usat JIS·fa·kcjonow.ał
by.wały się w amfiteatrze Ogni.ska Mumłodzież z Liceu.m O.gółnatks.ztałcą-cego·,
zy·czn-ego. Na ·estradzi-e prezento.wały
która jako nagrodę otr zymała kwot ę
się dzieci i młodz i eż s kupi·o na w róż
5.000.000 zł.
nego rod.zaj,u koła·ch i &ekcj,a,ch zainTegoroczni or gani zatorzy Dni Między
t eresowa ń M iędzyrzeckieg·o Domu K•uil·rzecza tj. Międzyrre~ki Dom KuHury
tury i Ogniska Muzy,cznego.
i Urząd Miasta i Gminy s tarali . s ię '
Srodowy dzd.eń, 19 czerwca,, oobfiltował
prz.eds,taw.ić .społeczeń:srt;wu cykl r ó.ż;n o 
w imprezy o różnJlm charakterze. Były
rodny.c h imprez . KatŻdy dzień był inny.
' t o przedistaw~·enia teatralne, ko·n :kurs
fW sobotnie popoŁudnie , 15 czerwca, markowania· i wyścigi kajakowe. W go
d'zina.ch poran ny,ch · prezen'towały się
sala gimnas ty.czn a Liceum Ogólnok s zt·ał
teatrzyki dziecięce ze Szkoły Podstacącego rozbrznniewała rytmami tanec:zwowej w Kaławie , MDK i z,espół teanJiffii: w ak a , samlby, tanga , rurnib y.
tralny z Liceum Medy.c zne.g o.
Odlbyv,rał s ię tam TuTniej Tańca TowaDu~ym zainteres owaniem cieszył s!ię
rzyslkiego zorganizowany przez Między
kon'kur's markowania gwiazd es•t rady.
rzećki Dorrn Ku'ltury dla pa r tane:czByła to pierwsza impreza tego typu,
ny-ch k1l.as y D i par bezklas·owych . Gos a le nie ostatnia albowi em pomysłowoś
podarze zaprosili pary taneczne z kluci naszym dzieciom nie brakuje. Liczą
bów: Gorzowa, Po.znania, Piły, S:z;czecis~ ę także chęci i Ulmiejętnoś-ci skrzęt
na, Zielonej Góry i Między·rrecza.
nie niekiedy ukrywane. Ale dlacz.e go?
. iPo raz pierW!s zy na tu~niejowym .p ar
A może to -braik akcepta•cji środo·wis
ki-e cie patkazały się pary' beziklas owe z ka.? Brawa tym, którzy zaprezentowali
Go.rwwa i Międzyrz·ecza adepc i w
s woje umieję'tnoś.ci. Artur Folikawsiki
tań1cach · towarzyskich. To oni najbar jako M. Jackson swoiJm ubiorem i gesdziej przeżyh gor yc.z, pora:żjki , która st'ta
tami "wy.rharkow ał" I nagrodę. W s'Uła się dla nich więks zą motbiHza c ją do
mi·e iiTIJPreza widowis kowa i bawiąca
dalszej edukacji tanecznej , aby dorówr zes,ze z;grom'adzonych widzów.
nać parom iklasy D i gościnnie wys tę
Reasumują.c po krót,ce t egoroczne Dni
pują·cym parom klas y B. Cieszy fakt ,
Międzyrzecza na·leży w spomnieć o imiż najl eps.zymi w turnieju -zosta~y dwie
preza-ch ·o mniejs zym zasięgu ani-żeli
pary międzyrz e ckie: Sławomir Milller
(Dok. n a s tr. 14)
-Joanna Depta i Maciej Slterni k-Bea-

...

~--------------------------~
~--------~-----~------BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYRZECZU,
ul. W.aszkiewicza 24
ogłasza
sprzedaż:

przetarg na

ró~nież dzaałalność Vidąo-C:l!Uib, będ"Zie

mozna obejrzeć ciekawe fi1lmy na po. kazach przedpremierowych.
W da}lszy·ch pLanach MDK jes·t zakup
k a moery video . oraz anteny satelitarnej.
MDK prowadzi .również d:z;iałalność
usłuJgową w zakresie przewozów tra n sportowy•ch oraz koę,zenia trawy.
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l. samochód "NYSA" T 522 -

1986 cena

wywoł.

11.000.000

zł

2. pianino "CARL: H. HINTZE" cena wywoławcza 2.500.000 zł

1

~
ł

J
i

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 1991 r. o godz.
10.00 w siedzibie Banku. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy do godz. 9.50. Powyższe ruchemości można ogląda~ na 3 dni przed przetargiem pod adres~m: Międzyrzecz, ~L Swierczewskiego 123. Zastrzegamy sob1e prawo odwołama przetargu bez podawania przyczyny.

-- ------ ----

--

-

~

X------------------------~
-~
~--~
~~- ~,.

Przemiany własnoś'Cio·we w gospodar
. ce są jednym z komponentów reform
ekonomi·cznych krajltl. Są one w znacz
nym stopniu zależne od poUtY'ki fi nans.owej, monetarnej i pr.zemysłowej
pańs,twa i w tym też sens~e limitują
p rzebieg prywatyzacji w posz.czególny·ch gminach. Jest to jednak element
na tyle Wla·żny , że reforma bez zmiany
stosunków własnoś·ciowych byłarby połowiczna a jej cel nieosiątgalny.
Jednak już na s amym ws•tępie nale z całą mocą podikreś,Hć i tę prawdę, ;że prze:miany własnościowe prowadzą·ce do zm9ie}szenia rohl państwa w
gospodarce me mogą być C€lem S~amym
w sobie, ani też sposOibem rOIŻwiązywa- ·
nia ws.z ystkich problemów gospodarczy1ch. Tę oczywistą prawdę należy pow
tarzać na tyle częs to , aby przeciwdiziałą.ć tworzeniu zawieszonej w próżni i
bardzo niebeZ4)i·ecznej dla reform gospodarczych w kraj u ideolo~i, że prywatyZ>a·cja jest pana.c:eum na wszystkie
kłopoty ekonomi·czne i jedyną drogą
wiodącą· do sukcesu , gospodarczego s.po
ży

łeczeństwa.

Potrzeba zm:nie.js·z enia udziaru włas
naszej gospodarce i zastępowania jej własnością prywatną musi mi·eć ' za .po.ds.tawę przesłan
ki ekonomiczne a nie ideologiczne. Cha
. dzi głównie o to, aby w traikde prywatyzacji dokonywała się zmiana struktury gospodarki (.:mniana wiel!k:o·śd
przedsiębiorstw. profilu produkcji, o-rganiza,cj~ pracy,_ stoso·w nej technologii,
sprawności innowacyjnej itd .) oraz pod
nosiła się jej efektywność. Mo·żna zatem powiedzieć, że cełero do osiągnię
cia jest W{ProWiadzenie mechanizmów
go&podatrki rynkowej, wytworzenie mechanizmów zdrowej rywa>lizacji wśród
podmiotów . goopodarczych reprezentują.cych ró·żne typy własnośoi a jednym
ze środków wiodących urzeczywistnienia tego celu, jest prywatyzacja.
nośd państwowej w

Kiedy mó,w imy o · prywatyzacji należy uświadomić
sobie i tę kolejną
prawdę, ·Żie może ona .przybierać różne
formy (od swobo.dnego do stępu do akej[ przedsiębiorstw do przechodzenia w
ręce poj·edyncze,go
obywatela całych
jednostek gospodarczy·ch) oraz, że w
różnym zakresie po·dda.ją się prywatyzacji poszczególne działy goSJPodarki.
Cała trudność procesu prywatyza.cji po
łega zatem na tym, aby każdorazowo
praw i dłowo określić jej fqrmę i zakres a SiPrawdzianem trafności podjętej
decyzji mo·że - być wyłącznie wzrost efe~tywności ekonomicznej ok r eśloneg o
podmiotu gosp.odarczego.
~a's ze miasto
odizolowaną od

i gmina nie są wyspą
reszty gospodarki na rodowej a procesy za·chodząc e w całym
kraj!U występują także
nas . Zatem
również p nas obowiązują wszystkie
podstawowe ·zasady prywatyzacji, któr e

u

można
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4) wy.cena ma.jątku powinna być rzetelna, szczególnie w przYIPadku, gdy
port:enCja~nym inwestorem będzie kapit·ał zagran1czny,
5) każ.dy obywatel powinien uzyskać
sZta'I1'sę skorzystania z przewidywanych
źró deł finans owego wsparcia procesu
prywa•t yzacj1i.
Zakłada sJę także, iż prywatyzacja
oprócz wsparcia podstawowego celu
jakim jest wzrost efektywności gos,podarowani:a, powinna przyczynić s ię do
osiągnięcia s zeregu celów dodatkowych.
Cho'dzi tu głównie o zmniejs zenie i
zmianę chąrakteru inJgerencji państwa
w gosiPodaTk·ę, rozbi•c ie monopotlistycznej struiktury gospodarki . pań~Stwowej,
pobuld zenia konkurencyjności i przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu twa
rz·enia grupy średnich posiadaczy. Prywatyzacja może r.ównież przY'Czynić się
do zwiększenia dochodów budż·etowych
bezpośrednio z ty,tułu sprzedaży mająt
k:u komunalnego i pośrednio z tyitułu
Wizrostu wpływów podatkowych.
Programem prywatyzacji w naszym
mieśde i g.nii-nie
objęte są przedsię
biorstwa komunalne, handeł, usługi i
gastronomia·, lókale
budynki komunalne oraz grunty.

Prgwatgzacja,
Gos,p odar!ka komunalna po wprowadzeniu s amorządu terytorialnego opartego na mieniu komunalnym oraz \V
oparciu o dąienia do prywatyzacj'i dzia
łaJności gospoda·r czej bę.dzie ulegała po
ważmym zmianom. Niektór·e zmi·a ny .§.ą
już niejako wymuszone pr:uez obowią
zujące przepis y prawne, inne rpogą być
dokonywane stosownie do irc h celowoś 
ci i przyda tnośd dla realizacji zadań
gminy. Prywatyzacja przedsiębiorstw
komuna'lny·ch użyteczności pwbJicznej
oraz usług komtlna[nych wywołuje jed
nak poważne kontr·o wers.je. Dylematu
tego nie można jednak sprowadzić do
pytania, czy prywatyzo·wać? Polega on
raczej na ·tym, jakie przedsiębiorstwa
i usługi komunalne ~rywatyzować i
w jalki sposób, aby przyniosł o to pozytywne sk utki w Slferze zaspokajania
potrzeb mieszkańców oraz zwię:kszała
ef.elktywność
Wiła d

sprawność

działania

z gminy.

Zarząd

Miasta i Gminy stoi na staw s.ferze działalności Przed
s1ęlbior·stwa Gospodarki Ko·munalnej · i
nowisku,

że

Placówki handlowe w gminie Międzyrzecz ·

Tabela

Liczba placówek handlowych

Właściciel

Lp.
l.

PSS ., Jedność"

2.

W!PHW

l.OL1990 r .

l

30.09.1990 r.

37

'

l

ogółem

30.03 .•1991 r.
·9

22

26

6

l

28

2.5

3.

GS

38

4.

Ruch

2t4

21

6

5.

Fa zostałe

17

21

20

6.

Razem j. g. u.

1142

98

61

7.

Nieuspołecznione

28

95

180

170

193

24-f

. '
~

Razem:
Tabela

Piacówki

2

będące wł as nością komunalną

w dyspozycji

przedsiębio rstw

państwowych i spółdzielczych.

'

Lkzba placówek hand[owy!!h
będących

Właścióeł

Lp.'

\

" Jedność"

l.

PSS

2.

WPHW

3.

GS

4.

R uch

5.

P.ozostałe

Tabelo

3

Punkty

1.01.1990 r.

włas nością komunaJną

30.09.1990 r.

l • 30.03.1991 r.

16

usługowe

17

6

8

7

7

6

•6

5

zakłady

gastronomiczne w gminie

Międzyrzecz.

l) prywatyzacja powinna być prowa-

dzona przy zastosowani u wszyst!ki.c h
okreś[onych prawem metod,
zało·żony

cel ekonomiczny i sp opowinien być .osiągalny ora,z zr o
zumiały dla załogi przeds iębiorhwa i
społ.ecznośtCi lokalnej!
·
2)

Liczba punktów
gastronomicznych

zakładów

Lp.

1.011990 r .

łeczny

3) dystrybucja majątku komunalnego
powinna być oparta na jasnych i mają<:ych społeczne zaufanie zasadach,

30.09.1990

E.

30.03 .199•1 T.

l.

Uspołeczninne

14

13

7

2.

Nieuspo1ecznione

17

18

26

Raz ·em:

31

31

33
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Prywatyzacja ...
Mieszkaniowej należy odstąpić od pry
watyza<c ji ty·ch usług, wobec których
pGKiM występuje w roli tzw. natural
nego· monopOllisty . Dotyczy to prze de_
wszystkim u sług związanych z zaopa~
trzeniem ludnośc i w wodę i gosp odarki
ściekami. Natomiast prywatyzować moż
na pozostałe usługi i to bą:ctź prz·ez ogłasz anie przetargów na wylkonywanire
określonych usłUJg, bądź te ż przez kon
cesjonowanie inny·ch. .
Zgoła inaczej przeds tawia się problem prywatyzacji innego przedsiębior&t
wa komunalnego - F.F.B-etu. W tym
przypadku Zarzą1~ I?roponuje w pie:w
s zej fazie powoła c Jednooso b ową społ 
kę
gminy a. w drugiej wprowadzić
przedsiębiorstwo w spółkę .z innym p od
miotem gospodarczym na bazi,e wydzie
lonej częś·ci maj-ątku prz-e dsiębiorstwa.
Jeszcze inaczej przeds tawiał s ię p rob
lem
prywatyzacji
li!kwidowanego
POM-'u. Mając na uwadze określony
stan prawny przedsi ębiorstwa o·r az jego kondycję · ekonomiczną, postanowiono sprzedać prywatnemu podmiotowi
gospodarc-zemu majątek całeg·o przed
s i ębio.rstwa . Operar eję tą przeprowadze
no w dwóch etapach i najpierw wyjęto
z.arząd FOM--u na budyil!ki i grunty
a na s tępnie ·spr zedano w drodzre przeta-rgu ofer t wyjęty prze d siębiorstwu
majątek.

Celem prywatyzacji handlu na terenie miasta i gminy jest złamani'e do tychczasoweg·o
inonopol<u
!przedsię
biorstw państwowych i Stpół·dz ielc zych,
a nie ich likwidacja j a1ko korikurencyjny·c h podmiotów gospo dar czy.ch. Fi er
wsza faza prywatyzacji zakłada wypo -
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dz ierżawy wszystk im
przedsiębior s twom w odnies ire niu do lokali bę.dą·cy.ch własnością komunalną i
przekazanie ich w użytkowanie pod-

wiedzenie umów

miotom prywatnym. Na tym etapie p ry
watyza.cji odzyskano 16 lokah od PSS
" Jedność" , l 7 l okali o d WPHW Gorzów
i ą lokali od GS "Samopomoc Chłops 
ka" . W między•czasie ro·zwijano sie ć ,pla
cóweik
handlowy.ch, których hczba
wzrosła ze 170 w d niu l stycznia 1990
roku do 241 w dniu 31 m.arca 1991 ro ku. W1śród ogół11i placówek handlowych
zna·cznie wzrósł udział handlu prywat
nego, ~t·óry przekroczył 75% (!Porównaj
tabela nr l i 2). Dr uga faza prywatyzacji hand1u zakła da s prz edarż wydzier
żawio ny<ch
lokali komunalny<ch podmiotom handlu prywatnego.
Zas adniczym oelem prywatyzacji u sług i gastronomi·i jest w~ros t udziału
na loikalnym rynku p odmiotów prywatnych . W dniu l s,t ycznia 1990 ro ku na terenile miasta i gminy czynnych
było :H placówek w tym 14 pańs two
wy·ch i 17 prywatny<ch. Wś ró d u spolecz
nionych usł:u1godawców główną rolę
spełniały placówki .P SS, GS i Warty-Touris.t. Stan posia dania wymienionych podmiotów zmniejszył się w o-!_{ resie do 30 mar.ca b r . do 7 ,p la.cówek,
choć ich ogólna liczba wzrosła z 31 do
33 . W zasadniczy sposób zmieniły się
pr oporcje między działający m i jednost
karni państwowymi i pr ywatnym i; o
50% zmnie j szył się udział placów.ek upaństwowiony,ch, a o 52% wzrósł udział placówek p rywatnych (patrz ·tabela nr 3).
Po zakońc z eni u procesu komunaliza~
cji Za rząd Miasta i Gminy wchodzi w
kolejn y eta,p prywatyzacji budynków i
lolkali gminnych. D o !końca br. wszczę ta
zos,t anie procedura wyprzedaży 59 l·o-·
kal:i użytkowych, 32 lokal i . mieszkal-
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nych i 45 garaż y. WQibec ws.zys tkich
wymienionych lokali wpłynęły do Urzę du Miasta i Gminy wnioski o ich
wykupi,eni u. S:z;czególnych promocji wy
maga wyprzedaż lokali mieszk:alnych.
Za r ząd .

Miasta i Gminy planuje tak dwóch dużych obi·ektów. Jednym z nich jest zespół pałac o
wa-lParkowy w Kursku , a w d r ugim
budynek hotelowy przy ul . Ryn ek 3.
W stosunku do obu obiektów przygotowuje się zaktualiz owaną wy·cenę , któ
r a jest niezbędnym warunkiem sfinalizowania przetarg<u. Zagospo darowanie
obu obiektów ma na celu ro.zwój bazy
gastro nomiezna-h otelowej mi a·s ta i g mi
ny.
Fostęp p rywatyzacji w sferze obrotu
gruntami jest n ajmniej zaawansowany l
i wymaga S•z.cz,ególnych dz iał ań promocyjnych. J ednocześnie s ukc esywnie
będą r·ealizowane wnioski w sprawie
wy,prze daży działe!k .budowlanych i tzw.
rze m ieś lniczy.ch. Tempo
prywatyzacji
gruntów pozo stawało w be~p ośre dnim
zwią,zku z przebiegiem komuna.l.izacji
i w chwili obecnej przewidzianych do
realizacji jest 11 wniosków d oty·czą 
cych sprzedaży działek budowlany ch
i 9 rzemieślniczych.
że

prywatyzację

JJod ~ umowując

można powiedzieć ,

że

miasto i gmina posiadają opracowany
program prywatyzac ji. J.est on już w
znacz1;1ym stopniu talide realizowany,
choć ni e we w szystkich działa.ch życia
gos podarczego równie · daleko zaawan so wany. W Y'maga dalszego rozwijania
i wzbogacania o nowe rozwiązani a . w
handlu, gdzie proces prywatyzacji poszedł najdal<
e j, widoczne są pierwsze
pozytywne efek ty j ego reailizacji . Bę 
dzi emy oczekiwali na dalsze.
dr EUGENIUSZ ZIARIKOWSKI

miejskiej w Sejmie, popierając reforma
torskie s.tmnnictwo u b oku H . Kołłą
taja. Przew odniczył "czarnej procesji".
W yznaczony jednym z . 7 pJ.enipote.ntów
dla przeprowadzenia żą dań mieszczan w
Sejmie. W 1790 r. wybrany ponownie
prezydentem W arszawy.
Atakowany
przez przeciwników ref ormy miast, bliski ruin y finansowej spowodowanej w y
datkami na · pr owa dzoną akcję, zapadł
na pł uc a
wkrótce zmarł .

stopadowego i Fauliny z Rehfeldów. Uklas y czną, w
jako nauczyciel w gimnazjach w Nakle, Poznaniu,
STEFAN CZARNIECKI h . Łodzia
B ydgoszczy, Między rzeczu i N ysie. W
(1.399-1665).
Wojewoda ruski od 1657 r., hetman pol- 1892 r. przeniósł się do G alicji. W 1909 r.
przeszedł n a emery,turę ,i poświęc ił się
ny koronny od 1665. Foch odził ze śred
pracy naukowej w dzied zini-e pedago= ·
nio zamożnej szlachty. W wojsku słu
giki. W 1919 r. przyjął k ated rę pedażył od wczesnej 'młodości. Walczył m.in.
gogiki na Uniwersytecie P oznańskim ,
w kampanii szwedzkiej 1626-29, przegd zie nas.tę,pnie został w ybTanym jego
ci\W{:o powstaniu Chmielnickiego na Upierwszym prorektorem. W yda ł ogó_łem MELCHIOR GURÓWSKI h. Wczele (zm.
krainie (1648), brał u d ział w W:Yprawie
na Moskwę w 1660 r. W czasie "Poto- 66 prac naukOWY'Ch dot y cząc y ch głów
1704) kasztelan poznański. Syn Samuenie dziejów wy.chowania i szkolnictwa
pu'' szwedzk iego odegrał w y bitną r ow Folsce pedagogiki ogólnej oraz h is- .l a i Z ofii Che łk ows kiej. Pochodził z ro
lę, b y ł jednym z głów:n y ch doradców
d ziny drobnoszlacheckiej . Protegowawojskowy,c h króla J ana Kazimierza. torii, literatury starożytnej i pol-skiej.
Opracował m.in. materiały archiwalne
Według wzmianki w
" Pamiętnikach "
n y Leszczyńsk i ch , którym zawdzięczał
J .Ch. Faska, przejeżdżał w 1658 r. przez . M·i ędzyrzecza, dotyczące dziejów parafii małżeństw'o z pos a żną Kr y.s t y;ną Przykatolickiej i magistratu Międzyrzeckie
Międzyrzecz na czele korpusu ekspeilyb ys zewską. Sekretarz królewski i poseł
go od czasów Reformacji do 1744 roku.
cyjnego na pomoc sprzymierzonej Dana s-e jmy. Nagrodzony za swą służbę
nii. P o zawarciu ze Szwecją pokoju w
JAN DEKERT ~1 .738-;:--<1790) prezydent ' wieloma nadaniami: w 1,685 otrzymał
Oliwie (1660) walczył przeciwko kozacWarszawy. Fochodził z Bledzewa, praw
kim powstańcom. Wskutek odniesiostarostw,o wałeckie, w 1689 został kany ch ran zmarł w drodze do Lwowa . dopodobnie ukończył szkołę jezuicką w
sztelanem międzyrzeckim, w 1695 gnieM·iędzyrzeczu.
Następnie
przeniósł
się
Ta łożu śmierci otrzymał buławę hetz W iel,k opolski do Warszawy. Tam dzię źnieńskim, a w 1697 poznańskim. Ze
mańską. Przesze dł do h istor ii jako wzór
ki swym zdolnościom · stał się zamoż- skromnych począ,tków doszedł do forsł użącego ojczyźnie żoŁn1erza .
. n y'm kupc-em i właścicielem -tkackich
tuny niemal magnackiej. Pierwszy w
manufaktUII'. Od 1769' r : zaczął pełnić
funkcje publiczne. W 1789 w ybrany d9 Wielkopolsce, w 1695 r., zwolnił za wy~
delegacji mającej czuwać nad interesa-. kUJPem poddanych z prawa pańszczy
ANTONI DANYSZ (1853-1925): pedami mieszczan Warszawskich w Sejmie. źnianego, przenosząc ich na czynsz.
gog, profesor uniwersytecki. Urodzony · W 1,789 wybrany na prezydenta WarBożena Grabowska
w Poznaniu, s yn I~nacego, powstańca li szawy. Odltąd stał się obrońcą sprawy
kOI'l·czy ł filologię polską i
latach 1878-92 pracował
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DEBIUTY LITERACiilE- DEBIUTY LITERACiilE- DEBIUTY
W pustelni własnego pokoju
niewielki prorok
jego telewizor ,razem ,z nim
płonie stos ludzkich myśli
płonie ·stos wydumanych idei
dymią zgliszcza wymarzonego

w

i

i

zapisane kartki papieru
topór

wznoszą

w

zbłę kitniałych dłoniach

PRZECHADZKA

kątach,

Liść

klonu opada na :runo leśne ...
jednatwarz przygląda się t obie uważnie
jedenumysł poświęca tobie nieco czasu
jedenaktor ·zaprasza w _p rogi swego te atrzyku
a ty kryjes z się pod :k oronami drzew
Mech cicho szeleści ...
patrzyły na ciebie okna ·.b loków
przyglądały się tobie szyby samochodów
to wszystko jest teraz za twoimi plecami
Wiatr pląsa .wokół ,s osnowych igi eł ...
ty .krzyczy·sz: "ja wariuję!"
Wiatr pląsa, drży ...
piszesz: " maj betoTJ, ... "
drzesz kartkę

Niebo -pustynia
milcząca

miasta
z antycznymi mózgami
szukają podziemi przeszłości
naznaczeni
uwięziło jałowe

mężczyźni

piętnem błękitu
pięknym

jak

topór, by

świata

milczenie wali młotem w ścianę,
setna nazwa boga próbuje wedrzeć się przez okno
jak muezzin w mieście umarłych
we własnym ·pokoju
niewielki prorok otoczony osobistą tragedią

gdzie

wznoszą

ciąć

uśmiec hy niemowl!łt

z pocztówek

Drwią z nich młodzi poeci ·
Drwią, c ho ć

oczy im

ch ociaż

wściekłe

jak

krwawią

pragną,

wilki

by

zatopić

DOMIN IK KOMANIECKI ---
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3.08. sobota. -

LIDII

Główne
cechy: Uczuciowość,
w ość, towarzyskość, intuicja.

----

zmysło

Psychika: miewają napady złości, bar
dzo subiektywne, mają d użą pewność
siebie.
Zawód: ·są stewardesami , antykwar iuszami, modelkami. interesują je wszystkie zawody związane z modą i dekoratorstwem.
Uczuciowość: są uczuciowe, ale nie okaZiują tego, są bardzo zabor.c ze, nawet
w dzieciństwie.
Zmysłowość: bardzo kobiece, kokieteryjne i zmysłowe. Ich sex-appel ła
mie serca mężczyznom.
Towarz ys ko ść:
uwielbiają
pr.z yjmować gości i to wystawnie, doskonale
się ubierają, jako żony są więc bardz:>
reprezentacyjne.
·
9.08.

piątek

-

ROMA NA .

aktywność, intelekt, zmysłowość.
Psychika: nie · ulegają wpływom, p~
trafią być obiektywni, cechuje ich pewność siebie granicząca z fanatyzmem.
Główne

~

cech y : wola,

Zawód: mogą być doskonałymi szpiegami, a;gitatorami, Ludźmi interesu, po..:
licj~ntami, fanatykami politycznymi.
w nich głębokie, nana'miętne porywy,
które jednak
przejawiają się na zewnątrz ledwie wiUczueoiowość: są

wet

docznym poruszeniem.
Zmysłowość: w dziedzinie sekJSu mają
wiele problemów, gdyż nie umieją i
nie chcą czekać, a ich pożądanie znacznie bardzi'ej wynika z instynktu, niż
z miłości.
Towarzysko ść: nie są zbyt towarzyscy.

""'

.

~

-~·

-

·.."

17.08. sobota- JACKA

Główne cechy:
słowość, zdrowie.

-

-~·---~-

-

-·~--

~-

-----~

-..--..26.08. poniedziałek -

Główne

wola, dynamizm, zmy-

student

cechy: wola,

MARII

uczuciowość,

mo

ralność, aktywność.

Psychika: to ekstrawertyk, dla którerego liczy się tylko świat zewnętrzny.

kającymi się

Zawód: lub i zawod y, w których c oś
dzieje, może być lotnikiem, politykiem, pios
sportow,c em.

ją konta:kt z dziećmi i chorymi: mogą
być lekarza.'mi,. pielęgniarkami, nauczy-

się

Psychika:
Zawód:

introwertycz:kami zamyw sobie, są skry.t e.

są

lubią

zawody, w których ma-

cielkami, zakonnicami.

silna, potr.zebuseksualnych, jak
sparza im wielu kło

Uczuciowość: łatwo je
obrazić
zranić, zdolne są do przyjaź-ni, ale
jaciół starannie dobierają.

~Y

przy
1

l

•.

Zmysłowość: wst:y.stkie przyjemnoŚc i

życ ia wiążą się u nich z miłoś cią w
najszczytniejszym tego słowa znaczeniu .
szeroko
otwierają
Towarzyskość: czują się swobodnie w
drzwi każdemu, kto w nie zastuka, ko- • towarzystwie, chociaż nie potrzebują in
chają rodzinę, ognisko domowe służy
nych.
im za odskooznię do nowytc h przygód.
27.08. wtorek - CEZAREGO
21.08. środa - JOANNY
Głó wne cechy: uczuciowość.
moralGłówne cechy: wola, aktyWność, inność, zdrowie, wola.
telekt, uczuciowość.
Psychika: żyć czy pracować z nimi to
Psychika: to ekstrawertyczki, odczu- przyjemność. Obracają się w prostym
wają silną potrzebę dawania czegoś z
świecie, . gdzie wy,s tarczy rozumieć i ko
siebie bliźnim, lub sprawie narodowej
chać, by być szczęśliwym. Jako ekstraczy religijnej.
wertycy mają oczy szeroko otwarte na
otaczają c y ś wiat.
Zawód: przychodzą na św.iat z dokład
nym planem
być d ziałaczZawód: -pasjonuje ich psychologia i
kami, polityk
· onistkami.
medycyna, mogą też być pisarzami, war
tościowymi nauczycielami, przenikliwYmi politykami.
Zmysłowość: jest bardzo użależniona
od. drgnięć serca, w małżeństwie znajd ują możliwość pe~nego rozkwitu.

zaw.iera
dumne, a ich przyjest niera.z despotyczna, ale jeśli
kogoś obdarzą, są bardzo wierne.

Towarzysko ś ć: są

jaźń
nią

tym dzieciom: wystarczy
widok s2lczęścia rodziców.

Uczuciowość:

do

szczęścia

Towarzyskość: potrafią

dobierać

przY

jaciół i środowisko, które obdarzy ich
sympatią,

tak im

potTZebną.
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ZOSTAŃ KORESPONDENTEM
KURIERA MI~DZYRZEGKIEGO!

*

*

Pewien ~ cet z Głębok.i e.go
psa bardzo rasowego,
łe n pies nie lu b i ł szynki
i jadał tylko rodzynki.
A co komu do tego !
CERTA
miał

Wakac je to czas wyjaroów, zwiedzamy
województwo·, Po•lskę, Europę,
świat. ,,Kurier Międzyrzecki " chętnie za
mieści na s woich łamach relacje z wakacyjny·c h wypraw. Czekamy na odważnych, którzy chcieliby ,podzielić się
z ,czyte-!lnikami swoimi wrażeniami.
Zapras.zamy! Tak zaczynał Zygmunt
Bronia-rek. ..

nawa.
CERTA

*

Pewien facet z Głębokiego
nie chciał pić mleko krowiego,
pi:joł tylko czystą wódkę
i zagryzał 'kurzym udkiem.
Aż . twfił do Zakła·du odwy.k~o,weg o.
CE,RTA

CERT.A

W lipcowym numerze re dakcja Kuriera Międzyrzeckiego ogłosiła dwa kon '
kurs y: na Miss Międzyrz ecza o·r az o
tytu!ł Handlowego
Mis.tera. Niestety,
do tej .pory nie zgło siła się żadna kandydatka marząca o karierze Anety
Kręgłickiej ,
cz~by
brak o d w a g i,
a przecież po uJi>cach naszego m iasta
spaceru1ją piękne, młode osoby z- ciekawym wnętr zem. Zachę camy!
Na drugi konkurs wpłynęła jedna
propoiZycja,, d:l·a czego? Przecież jest kogo chwalić i ganić, potrzeba tylko tro-chę zainteresowania i o d robinę wysił 
ku, by wysłać l ist . Wierzymy, że oba
kon!kurs·y uda si ę prz·eprowardzić dz ię~i
aktywności naszy,c h czytel ników, czekamy na odzew!
1

Z·ESPOŁ

Pewien facet z Głę bok i ego
Myślał, że jest Don Diego
l st.nzelał byka. za. bykiem.
Choć nie był toreodor-)'lkiem.
Taki blagier był z niego.
C6RTA
Pe.w.ien facet z Głębok i ego
synka całk ie m czamego·,
Sprawa nie wi·t zem
chłopie c mógł być w szachownicę
Bo ma.tko była z lądu afrykańskiego.
CE·RTA
Miał

dz iew
wci
•Wbrew Z·aSa
P isać dla
1Aie była z
Hoże

Chciało

REDAKIC Y JINY

W ruiiłach podziemnej twierdzy
o zatopionej Bursztynowe j Komn a cie i ostatnich dniach
jej obr oń ców, ale po u!kazaniu się dru
giego od cinka "Ruin P odziemn ej Twier
dzy" kilka os(>b zwróciło się do mnie
(telefonicznie i osobiście) wyrażając swo
je niezadowolenie sposobem p otraktowania prz:eze mnie zagadn ienia odpadów radioaktywnych.
Z poczuciem odpowiedzialnoś ci za to
co napisał em i pod cz ym podpisałem się
imieniem i na'z wiskiem postanowiłem
teraz odpowied zieć moim rozmówc.o'm.
Otóż zasadnicZinym tematem
moich
dwóch poprzednich opracowań była
pr,zeszłość Międzyr zeckiego Rejonu Umocnionego. Odpa dy radioaktywne s~taDziś miał em pisać

A ja chciałe
ws;pólny, że zł o'
nie wielu lud zi,
mi filozofiami

mieniona

z Wy·szo;no·w.a
wc i ąż, od nowa
stylistyk i
Hmerytki
j noga stołowa.
CERTA

i

kazać, że

tywność

nika ta:m tych
żadn ej grupy
nie jes,t em
tus.zu. Z
studia so·cjol
niu. Nie wch
łego zespołu

W RUINACH PODZI

b ył

h do organiM tienny ch a nawet
palit ycztykule nie padł o
nie została w y. 0 ........~~.~j a

Starałem

sukces

się na niego d zia ła
kierują,cych się różn y ~

społeczna.

tans i ob iekuczestnal eżę do
i naprawdę
Wł adzy na Rałączą mnie · t ylko
UAM w Poznaw skład ścis
o. Nie jest r ów

N~

Walka z atomistami, która kiedyś nas
teraz dzieli. Je dni uważają
się za waimiej.szych od drugich. P.rzypi
sują sobie wy lącmość na suk·c es, a jednocześnie lekceważąco odnoszą się do
? ziałań iru;1ych osób, przedkładają c swo
Je zasług i nad zasługi pozostałyc h .
łączyła -

Mój dzisiejszy {:Zas drukowania dobiega końca. Przepraszam 'czytelni.I5:ów
za od łożenie zapowiedzianego wcześniej
tematu. P owró cę do nie.go po urlopie.
(Nie odpoczy wając y koledzy przewodnicy nadal przyjmują zgłoszenia wycieczek w każd y pon iedziałek między godz.
16-18 w K ole Przewodników przy PTTK
na ul. Sciegiennego 3 pod nr tel. 25-97).
Wyjeżdżam z c6rką nad morze, ale z tematem Bursztyn owej Komnaty si~ nie
rozsta ję . Je dna z wielu hipotez mów i,
że słynna k omnata płynęła 30 stycznia
1945 r. przez Bałtyk na statku "Wilhelm
Gustloff", który został stor.pedowany
przez ra dziecki okręt podwodny "S-13"
pod dowó dztwem kapitana A. Marinesk o. Niemiecki r adiotelegrafista
w

swym ostatnim sygnale - podał pozytonąceg o statku 55°08'N i 17°39'E.
Według moich informacji szczCłltki "Wilhelma Gustl offa" do d ziś spoczywają na
głębokości 45 m pod w od ą w pozycji
55°07'N i l7°42'E.
Może warto sprawd żić tą d robną roz
bieżność dan ych? Na d mor.ze zabieram
z sobą płetw y i maskę do nurkowania.
A d o zapowiedzianego wcześniej ~ema 
tu ' p owrócę w następnym 4-tym odcinku "Ruin P odziemnej Twierdzy".
Jerzy L. Krysiak
(przewodnik podziemnY)
Z ostatniej chwm: us talono zaJscidY
zwiedzania MRU w sezonie l:etnim. W
każdą sobotę o godz. 11 i 14 przewodnik czeka na zwiedzających przY wystawie nietoperzy, a więc zwiedzanie
od bywać się będzie tylko w zorganizowanych grupach .
cję

mojego
nak stałem s i ę
t ycznej wolności
Myślę, że

n ych

zasłu

oprac
nach P·odzi e~neJ
się na siłach
pujące

jąć.

Może

ktoś

· Ge zarowi t o co
Bogu to, co nal
i ·napisze h istor
ka od pa dów ra
nie Międzyrzeck
n ego.
Natop1iast dla
pozostaje na dal
sz1ośc i, teraźniej

Podziemnej

Pewien facet z Głębokiego
s i ę u le karza słownego,
·Płacił mu zawsze sowicie,
A ż w końcu postradał życ i e .
A lekarz ma już następne,go.
CERTA
Leczył

TWIERDZY .· (3)

nawiły

tylko jeden z wielu podtematów tej h istorii. P oruszając go chc'iał.em jedynie zas y~nalizować pewien ważny moment w dziejach Ziemi Między
rzeckiej. T o przecież wted y w R e jonie
Umocn ion ym z.:rodz i ła się nasza obywa telska społeczn ość. Nigdy wcześniej i
niestety nigdy później już takiej jedności nie by ło, n~e ma i przYPuszczam,
że nie bę d zie o ile naukowcy nie p owrócą w mię d z yrzeckie podziemia. T aka to już nasza polska histor y czna na~
tura. NAJPIERW GINIEMY ZA WOLNOSć A POTEM PRZEZ WOLNOSć.

,

prze
Ru in

KURIER
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Co- się dzieje w gminach

.

prz e dłużenie

·"Powiał, reg1on
•W po;pr·z.ednich teks1taC'h tego cylklu
informacje mówiące o
pow"Staniu samor ządów na po0iomie
g min, ·i ch u,pra,w,n~e niach , k mnpeten- '
cjach i mo.żJliwościa.ch. W ostatn.i_!!l t ekś
cie tego cylk·lu (".KJu.ri·er Międ·zy,rzecki"
rur 3) wskazywałem na podsil;awoiWe re
l.acje i podział władzy mię dzy orgańy
samo'l··ządu gminnego a .admiln is•tra·cję
p ańs.twawą. Ptrzy 1tej oka'Zj!i ·na zakoń
czenie t ego tekstu wyraził·etm myśl , ż e
na·l ·eży dal.e j ro?JSz erzać
k om p etencje
samo.rzą dów i w ten SIPOSób tdecentral·iz ować wła dzę państwa. W tym m iej cu w.racam raz jeszcze do tej myśH 'Z
zamia.rem jej ro~w i.nięcia.
zamiesZJczałem

dz iałacze i pracowni cy samomówią o k o:n!iecm oś'Ci dalszeg o rozwoju samorządności w :naszym
kraj'U, rto mają n a my·śl·i rrie tyllko ro.zszerzeni·e
k ompetencji
amorzą!dów
grninny.ch, al·e także (a może przede

K iedy

nzą.dowi

w szystkim) p ow.stanie nowych struktur
Chodzi ni mniej ni
więcej o .dal.szą reformę admi.nils tTacyjną k.Yalju , w efekcie której po.s zerzy się
sam orządność gminy oraz po•ws•ta;ną n Q
we jednostlki o WYlfa·:Dnie r o.zsz-erzconej
samQ!rządności pov.nia.ty ·i J" eg.~ony.
soam'orz ąodo•wych .

Gminy, w na szym _przyi!)adku: miasto
S•tamowią bez wątpi eni a -e1ementa.r ne i najbardziej stabi'lne jed nost
k i s•amorząodow.e. Nie oznacza to je dnatk , że /samorządność na zego s połe - •
czeństwa ma s ię zakończyć na tym po2liomie. W rę cz pTZeci:wnie O Jle myśl'i 
my poważnie n a t-emat Wizrostu podmiotowośd olbywa.t eli naszego pańs.twa
a hasło: ,1n k o nas be-z nas" nie ma
być jedynie pustym frazesem, to, da!lszy J"ozwój sa~morządii1ości jest potr ze b ą najbEższych mi esię cy i lat.
i gmina,

samorz ądn ośc i"

czas SIPotkania ,p rz-edwybor czego. do sa dojść do nowego podziału administ ragminnych wskaz uj ąc , że mu
cyjnego k ra ju, co jest już spr awą prze ' są.dzoną, a podział: ten nie ma być po
szą l eczyć ·się w odl e gł ym i bez dogodnych 'POłączeń ikomuniikacy•jn ych nawnie k(Jins t.rukcją wy myiŚ lo n ą przy
M iędz}'II'zec zu , ikiiedy t ui , pod nosem
biurku , O diPowJa•dającą jedynie interemają l·elkarzy w Nowym T omyś l u (woj.
som ufo.rmowany ch przez m inione 45
ponn ańskie) . Opowiadali taikże, jak zi
lail; Slbruktur a.d mini.s•tracyjn:o -pa ńs.tw o 
mą oc zys .zczający t rasę E -2 plug śnie ż
wych, to r.efo~rma· ta nie moż.e się dony pod nosi łyżk ę p rze d ich . wsią i ok ona ć
bez wyrażenia w tej kw.e stii
puszcza k Hika kiJametrów za ich miej- wł asnego stanowiska· przez wł·adze sa
scowością, gdy ż pług jest z woj. pozmonąuowe pos~czeg ol.nyc h g m in oraz
nańskiego a t e k ilka k il ometrów tra y
zamieszkującą na jej terenie ludność .
E- 2 'nal·eży do woj. go.r zowskli ego,! Opo
Dla prawidłowego f unkcjonowa•nia S'a w iadaii \W·eszcie, jak awtobusy P,KS -:u
m or ządów gminnych nie jest obojętny
z woj . poznańsk ieg 9 zabiera j ą dzieci
nawy ksz.t ałt adminisira cyj ny kraju i
doj e~d żają·ce do szkoły · ty liko z poznań
zalkres S•amorządności nowo pow:s•tały·ch
sikiego a pozos.taw i ają na przy tanku
sbrulkt u·r . Ni e jest obojętne r:; zy dzieci
i ch dz ieci, bo one są z woj. · go;rzowski e
mies zkańców B ol ewi c nadal będą chogo?!
1
dz iły p ies zo do szk oły a ich ro,dzice
będą "p r ZY!Pisani" d o l ekanzy mię dz y 
Ta k ich pr zykład ów na teren·i e calerzeckich .
go kraju można by ?ebrać ty siące, al e
wszysrt:kie one ilus,tru ją jedną praw.dę
Sporo działacz y i p racowników s a do· czego p r ow.aodzi lekcewa-żeni e m w.ząd owy.ch dostrz-ega pilną pot rzeb ę
przy p odzial-e adminils·tracyjlnyrrn kraju
prz·edSJtawieni.a wła•sne j koncepcji re historycznie uik's ztałtowanych szlaków
formy adm~ nistra-cyjnej kraj·u . P.r a ce
komurrikacyj.nyd1, więzi gos podarczych n a d je j ks.z.lt ałtem są d a•l eko zaawan.:.
i k ul1tura-l.nych oraz poc zucia tożsamoś
sawane. W przyszły.m numerze "Kuci r·eg ionałnej.
: riera ' prze d s •tawię jeden z takich pr ogramów, kt óry ma b e21po ' rednio zwią 
Mo·żna obecni·e zapy.tać: dła.cz-ego o
e:ek z nas'zą gmin ą.
tym mówimy i jatk i t o ma zwią.zelk z
samorządem gminy? O dpoWJiadam: otóż
dr EUGENIUSZ ZIA.RKOWSKI .
ma i t o ogromny . Sąd zę, że j eżeli ma
m o r ządów

Biblioteka Klubu Garnizonowego zaprasza

PomysJ: nai!)isania powieści " I m!perium sł-oń c a" dojil'zewał 40 lat. JAMES
GRAHAM BALLARD, uzn any i sław
ny brytyjski pi•sa~r z science-ficti on p oN ikogo z nas nie trz eba p rzek.ony- · trzebo.wa'ł 20 la t b y zapomni.eć, i na wa ć. że ·podział a dmini tracyj;ny'. kraju
Sitępny. ch 20 lat by przypomnieć sobi·e
"zafundo·w any" naan w lataoch siedem- t o co. przeżył jako dzieoko w latach
dzi.esi ąt ych pTZ·ez ów. ozesną ekipę wła 
194·2-45.
dzy jest wiel.ce nieracjonalny. Nad pod
S .za:ngha.j na p r zełomi-e lat trzydziesj ęciem takie j d ecyzji zaciążyły , nie p o
r a z p ie-rwszy i osta•tni, w.zględy politych i czterdzies.tyoh naszego wi.ek u
ty;czne. Chodz iło wówczaos główni e o
jes-t s tał ym miejs-cem walk o domina cję m iędzy Ch inami a Japonią . Elemak:.syunalne osłabien·ie j.edn os,tek vvł a
dzy terenowej, aby w te n sposób wzmóc ganoe·k;ie dziel1nke obcokrajowców .za nić władzę centr alną. W efekcie uzysm i eszk ują boga·ci Am erykanie i Bry kaliśmy wymyślony pr.zy biurku nowy
tyjczycy. J e den .z pałac yków należy do
podz.iał
dm1niSitracy]ny kraju z 49 ma :rodziny malego J i m a . C h ł OtPak żyjąc y
łymi , · słabymi woj ewództwa mi, kltóre
do t e j p or y b eZip.robl-e mowo, owładnięty
same w sobi e stan owi ą jedno.sbki ca•ł
jes t tylko jedny m fnarzeniem - latak owicie zależne i poąporządkowamoe wła
n iem. Z podziwem patr zy na bojowe
dzy central,ne j . Co więcej, nieflfasobEsamolo ty j apo·ńs k ie.
wie dopr·ow.adzono do poz.r ywania .naod Do 7 grudnia 1941 roku japońsko
wąltlo ny ch p rz ez k omu.nis ty.czne rządy
t r adycyj.nych w i ęzi ek onomi,czych i kul
-chiirsk·i p.r ob'lem niewiele obchodził
b rytyj sk ą rodzinę i ich przyjatCiół. Dla
turowych k'tóre ł ą,cz yły ludno ść zamies'Zk ującą n a pewny.ch obs za,rach kra
całej kolonii bryrt:yj:skie j, d ata ata•k u ja
pońs•k i ej floty i loit;ni ctwa na a;m ery'j·u w c ało•ści o charaikterze hist<oryczno kań.slką bazę w Peau:-1 Harbour , oznacza
- ekonomiczno -kuLtUirowy.m.
koniec idylli i p oc zątek wojennej geEfekt tych zabiegów p rzy,bi & ał cz ęs t o
henny, która tak mo cno o dbiła się na
fo.rmę wręcz karyka1tu ra1ną i stanowi
losach młodego Jima.
do d z iś po.wa'Żne utrudnienie dla ży c ia
co dziennego ludności. Przypominam S·O
W 'zamie.s.zaniu woj ennym ~ czasie
uei ec?Jk,i przed szyikanarni wo•j5k oku- ,
bie z jakim WYlfZUitem i 'PO·czuci·em
pacyjnych mały J im· o dł ącza się od ro
k rzywdy wy.pow.iadali się m ies.zikańc y
wsi Bolewic-e (gmina Miedzichowo) p oddziców. C h~opak jak dzikie zwierzę ,
1

Tozbi'tek na morzu wojny p r ób u,j.e żyć
w og.ra:bionym p rze z chińską służbę d o
mu. G dy sko ńc zy mu s i ę żywność b ę 
dzie mus iał Jednak wyj1ść na nienawi dzącą go ulioeę. P ochwycony t r af·ia d o
obozu w LUN GH UA, w k tórym E u:ro p ejczy·cy p rzetrzy m ywani byli w strasz
nych warunk ach prze.z wo j.s.ka japoń 
sk•ie . Tam twar dnie je, dorasta, z chłop
ca zmienia s•ię w mężczyznę. T eraz a m er ykański e maszy ny UP P - 51 Mus tang stają się jego ideałem - ozna cza
ją

zbliżającą

się wo1ność .

Kraina Słońca t o nie t ylko obrazowa
nanva t yc ząca się Jap-o nii. i Japończy
ków, których kultura ·i zwy.C'zaje przez
cz tery lata przekazywane za pośr ed nict
wem brutalne j siły obozowych drutów '
wywaTły WJP ły w na życie mał eg o chłop
ca, ale i sugesltia pows,tania· no.w ego
świata•, któr ego począ:tkiem była n uk1 earna ekspl ozja nad Nag as aik i. Jim
był
naocz.nym świadkiem wybuchu
pierW!szej zabójczej bomb y atomowe j.
Ks iąi1kę "Imperium Słoń·ca " J. G. Bal larda czy1elni.cy mo gą wypoży.czyć w
Bibliotece Klubu Gar.nizonowego . Tym
samym pr:zy;pom•i:nam, i.ż w Międtzy,rz.e 
czu opTócz Bibhotek •i Publicznej Miast a
i Gminy oraz jej fil ii na Os . Piasto.w skim d ziała wyżej wymieniona b ibh otełka i obie· ściśle ze sobą w,s,półjprac u j ą .
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Wspomnienia .

·początki
"Z

nauczania m . PRL

pr zyjemn oś c ią przekazuję

do ewent ua•l nego w yk orzystan ia w Kurierze M ię

dzyrzeckim k ron ikę szk olną pisaną przez mojego .męża , który w latach 1_945-48
by ł pierwszym polskim nauczyc-ielem w Szk10le Podstawowej w Zófwinie. Kr o-

nika ta jest ,świad ectwem, w ja:k trudn ych. warunkach p ierwsze pokolenie nauczycieli

prac ow a ł o

P ani

s ołty s

z

słowa kieruję

Zó.łw ina skła d am

n ik i i przekaza n ie jej w

ubiegł ym

d o obecnego pok olenia nauczycieli.

serdeczne

podzięk owan ia

za zach ow an ie

otrzy małam

do

fra.gmentó~ .

przedruku

ręki

raz

od czuć

ludzi -

tę kronikę, miałam

zamiar

Po przeczytan-iu j•e j, jednak,

stanie okaleczony tak cenny

materiał

i nie odda w
myślę,

p ionierów. Wobec tego

~r o

ręce ' '.

roku w moje
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Halina Rusiecka
Rok szkolny 1946/47
,pnia 6 września przy b y łem d o Zół
wina. B yło już prawie ciemno, tak że
nie m ogłem z orientować się w .położe
niu szkoł y . Dopiero następnego dnia już
wczesnym rankiem w y szedłem od soł
t ysa, z którego g ościn y korzy stałem , a·że b y obejrzeć budynek szkoł y. Na zewnątrz prezentuje się
bardzo okazale.
Psuje tylko ogólne wrażenie brak oszklenia w klasie. Ze zmąrtrwienie.m m yślę o t ym fak.cie, gd yż doskonale wiem,
jak tru dno dzisiaj o szkło. L~cz wewnątrz ; o, co za przykra niespodzianka.
Klasa cał•a zaśm iecona i zad ymiona d o ·
tego stopnia, 'że mowy nie ma o normalnej nauce, bez gruntownego remontu. P y.tam się .s ołt y sa, cóż jest przyczyną t~iej dewa stacji i dowiaduję s i ę,
że w sali szkolnej b y ł pożar, jeszcze
gdy r osy jscy żołn i erze zajmowali s,zkołę, jako izbę chorych. I rzeczywiście
odkrywam, że w jednym kącie cały ·
pła:t podłogi je,st w ypalony. Idzi·emy dalej. I tu przyjemna niespodzianka.
Mies-z kanie dla nauc.zydela jest w zupełn y m p orządku, żadnego remontu n ie
p otrzeba . Je_st t ylk o jedn o ale i t o brak
jak ie gok oliw iek m ebla . I jak tu mieszka ć w t ak ich w arunkach? Hm, a b y ł o
p ow iedziane w Inspektoracie że szkoła jest w najlepszym porządku ; t ylko
s iąść i uczyć. h cha, a gd.z ie są ławk i ?
'ro g·orsza historia. Po małej konferencji z sołt ysem wa d ziliśm y , ż~ ławki
przy•w iezie się z B obowicka, sąsie d n i ej
ws i, gd zie równ ież znajd uje się szk oła , lecz ską d dzieci (z powod u m ałej
liczby,) chodz iły d o Z~wina. Nauka bę- .
dzie s ię odb y wa ła na razie w izb ie
mieszka lnej, póki nie przepr.owa d~on y
- zo~t a.nie rem ont, a nauczyciel bę d zie
m 1eszk ać u sołtysa .
.

10 wrześllłia. Dzisiaj odb ył y się za-

Cóż za różnor odny element. Przeważnie os i edleńc y z woj. łódzkiego. Kil-

PlS Y.

ka rodzin z w oj. poz.nańskieg.o, kilka
zza Buga i troc;hę autochtonów. · Ci osta~ni d obrze mówią po polsku, lecz ich
dzieci "ani w zą.b". Cięilka będzie spraw~. Zapisało s.ię 42 dzieci i to 20 z Zół
~ma, 11 z KuU~owa, , 5 z Marianowa i
6 z .Bobowicka. Wyglą d dzieci nie bardzo

za ch ę cając y .

T ylk o u

kilk or o

za uwa-

ż y łem zaciekaw ienie, r eszta robi w r aż en i e otępi on ych. Zobaczym y co bę dz i e
dalej. Jutr o k las yf ikacja, gdy ż w ięk 

szoś ć

dzieci n ie p osiada

ża dnych

za ś 

wiad czeń.

12 września . Nauka odb ywa się normaln ie. Utw orzy łem po klasyfikacji I,
II i III k l as ę . P oziom um y słow y dzieci nie pozwala n a utworzenie dal•s zych
Jest czwor o' dzie-c i więcej zaawansowan ych, które powinny przerabiać program VI klasy. Utw'orzyłem dla nich
'prowizor yczną VI klasę,
lecz czy inspektor to zatwierdzi? Klas y są łąc:llo
ne i to I z II i III z IV. Straszna ciasnota. W izbie mało m iejsca ; ławek jest
t ylko na 20 dzie·Ci. A remont klasy posuwa się w żółwim tempie. Utrudnia
róWI!lież pracę brak podręczników. Nie
moż·:ąa ich na razie w Między.r.zecz:u kupić, lecz ponoć są zamówione w Poz.naniu . A w ięc cierpliwie czekamy.

20 września. Odbyło się dzisiaj w ieczorem zebranie gr.omadzkie u sołt ysa ,
na którym omaw iana b y~a sprawa rem ontu klas y, a p rze de wszystk im oszklenia . Ws zelkie starania w gminie o
uzyskanie jakieg oś funduszu na ten cel
spełzł y na niczym, g dyż Z a rząd Gm inn y nie r ozporządza żadn ym i pienię d z
m i. W obec tego gromada musi sobie sama radzić. Ućhwal·ono zrobić dobrowolną skła dkę w Zółwinie, Kul igowie i B obowicku na cele .odnowienia kl asy i
os:aklenia.
Kat~g or yezn i e
zażą d ałem
przyspieszenia prac, gd y,ż primo: w izb ie mieszkalnej, gdzie nauka się odb ywa , jest ciasno, a po drugie chcę s ię
wprowad zić d o m ieszkania
s?lkoLnego,
gdyż wiecznie nie mogę kiorzy.stać z g oś
ciny sołtysa. Na apel sołtysa zebrani zadeklarowali trochę mebli na urządze
nie nauczyciela. Ciekawym co też z tego całego bur,z liweg·o ga dania w yniknie, gd yż jak s i ę przekonałem lu dność
tutejsza ma dużo zdolności d o el okwencji, lecz gdy przy.chodzi d o czynnego
p oparcia to jest z t ym zazwyczaj bard zo "miserere" .
l

października.

podręcznik i .

No, mamy wres zcie
Nauka odb ywa się więcej

utrudn ia rob otę,
gd y Je dn o dzi'ecko czyta z gazet y, drugie z k sią żk i do nab ożeńs twa, a trzec ie
ze zbioru b a jek. U dzieci za uw aż yłem
w ię ksze
zai nteresowanie się n a uką,
ch ętni ej
pr zy ch od zą d o szkoł y , a n a wet w domu apel uj ą d o r odziców o
pr zyspieszen ie prac remontowych w sali szkolne j. Z t ym rem ontem t o istna
gehenna. T o nie m a wapna, to dr a bin,
t o p ę d zl i, t o zn owu l u dzi, gd y ż jest p ilna rob ota w p olu, a s ił r oboczych
st•r 'aszny brak. I tak s ię. b iadolim y w tej
jednej izbie. Zebrano składkow o na cele odnowienia szkoł y 750 złp; z tego
Zółw in 500 z1p, Kuligowo 200 złp. a Boboruicko 50 złp . Otrzymałem z tego 300
złp na zakup
najn i ezbędniejszych utensyliów, jak kreda, dzienniki klasowe
itp., a reszta będzie na oszk1enie. Zarząd gminny wspan ia łomyślnie przy słał
"aż"- c7ltery kawałk i kredy. Dziwię się,
;że w ogóle się na to "wysilili".
15 października. Nareszcie ukończono
remont szkolnej sali. Nauka odbywa s i ę
normalnie w klasie. Są na razie 3 klasy. T ych czworo z szóstej mus i uczę
s zczać na zarząd zen ie
nspekt oratu d o
s zkoł y zb iorczej w M i ę d zy.rzeczu . Szy , b y są na razie pojedync.ze, ale lepsze
t o n i ż b ez szyb, t ym · bardziej, że
. r ob i się już~ chł od n o. Oczekujemy ~eż
w ięks zego trans portu repatr ian tów zza
Buga, tak że spod ziewam s i ę, ż e liczba
dzieci wzr ośn fe do 60.
31 października . P o d łu gich i c i ęż
k ich cierpieniach zwiezion o tr och ę gr a t ów do s zkoł y , tak, że mieszkam już w
szkole. Najgorsza b y ła sprawa z p ierzyną , lec.z p o d ługich r ok ow ania ch of iarowa no pierzy nę i p od uszk ę nauczycielowi. W a runki utrzyman ia w Zółw inie
są bard.z o ciężkie. Mim o zapewnien ia
Inspektora, że gmina musi n auczyciela utrzy mać i , urzą dzić, n ie uczyn iono nic w kierunku zapewnienia n a uczycielowi utrzymania . P onieważ z pensji 800 złp trudno wy ż y ć, gdy pr~ec ię t
nie wydaje się 50 zł p d ziennie, a ża d 
n ym i f un d uszami n ie rozp orząd zam ,
zm uszon y b ył;e m prz y j ąć po p ołu d n iu 2
lekcje pr ywatne i t o j ed ną za ob iad , a
r ugą za k olacj ę . ~-rac uj ę w ięc 8 goa z.
A gdzie czas na zr ob ienie dyspozyc ji
lekc y jn ych?
4 listopada. O d b y ł o si ę Z'ebranie rodziców, na k tórym u cbwalon o pow oła
nie do ż y c i a K om itet u R odzicielskiego.
Przez aklama cję w ybra n o n a przew odnicząceg o sołt y sa gr om ad y Zółw in Anton iego środ ę ~ a n a sekret arza AntOn iego P od y mę sołty s a gr om a dy Kuligow o. Ska rbnika n a razie n ie w ybrano. Fostanowiono ~aa pelować d o ob.
Pełnomocnika
o przyspieszenie prac
zw iązanych z naprawą sieci elektrycznej, celem umożliwien ia otwar c ia szkoły dla d or osłych. P o poł.udniu odbyły
s ię zapis y d o szkoły dla d orosł Y·Ch. Zapis ało s ię 30 mł od zież y ob ojga płci w
wieku od 14-18 lat".
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Nr ~
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Obrzgce
przed mojną
cią g

Dzisiaj

dalszy

chcę zapozna:Ć

Czy,t elrhków, w
Obrzy,czan z planem Ob!r'zy.c, który nie ,zmienił stię od niemal
90 lat, zmieniły się na.t omiast funkteje
i przeznaczenie pos~zczególnych budynków; a niekttÓ'rych budynków przybyło•. ZamiesZJczo.ny obo:k schemat po·choclzi ze wspomnianego w poprzednim nu
merze plisemika " Die Ans talt Obrawald e", niesi•ety z powodu ki1Jkou ksel!'okopii i dn.'ulku może być trudny c;l.o odczy,tania. Przepras~a m. Dla ułatwien ia
p ropon uję, abyśmy omawiając go po-

szczególnoś·ci

sługiwali

się

nas.t~ującą

regułą:

będę

op isy;wa•ć

budynki w rzędach od dołu
ku górze i od lewej ku prawej. W nawia sa ch postaram się podać aktualną
numerację oddz·ia:łu czy bu.dynikou l•ub
j·ego nazwę. No , to . do pracy!
U sa mego ·dołu planu mamy dwa bu
dyneczkli - po l ewej oznaczoną cyką
5 - budynek ogrodnika ze szklatrn ią,
którą to rolę spełnił n*'ma•l do dnia
dzisiejszego. o s,t atnim milesz:kającym
tam etatowym ogrodnikiem był ś:p. A.
L ewandow ski. Po prawe j budynek, w
kitórym mi e:s•zkali dy:r ektorzy Szpitaila
w gwarze wtajemnkzonych 'Zwany "Sta
rówiką", po. wo.jni·e niemał zawsze d yrelktoc miał sutblokart;Qlra.
W następnym rzędzie od l ewe j oznaczony 6, budyneik który przed wojiną
był rod'za]e:m hotelu dla pielęgniar.ek,
po woj•n ie p.rzez długi czas żło;bldem i
pTZedsZJkoJem a obecni·e domem mies.zkalnyan. Z aJchodnia część · budynku administracji 3, 4 sł•użyła jako mies•z kania dla urzędniików i pomies z.czenia
gościnne, obecnie są tam miesZJkania
personelu. Ardlminils bracja zaws:ze administra.cją w tym budynku była i jes t
Izba Pr.zyj~ ć , ga•b inet dyrek,t ora , urzęd
ników, na górze sala kinowa i była
tam też sa•l a konferencyjna. Obecni·e na
jej miejs cu jes t Izba Pamięci. Najbar-dziej' na prawo, za gazonem, budynek
kaplicy sZJpi taln ej.
Przechodzimy do planu zasa dniczej
Szpitala. Budynek najlbardrzi.ej na
lewo (2 - oddzia~ p sychia;b ry•cz,ny), k i·e
dyś był oddZ'iałem dla sta:r ców, są•sie d
nia, dzis·i e jsza (l) podobnie jak obecnie, przezmaczona była dla psy.chkznie
chorY'ch kobiet. W części środkowej.,
niemal punlkJtem zazna·czono wieżę ciś
nień, d o tyłu od niej bud )'lnek kuchni;
któr a służy nadal. Na prawo od nich
oddział (11) o·z na,czony na planie 10, ·zaj
mowalii chorzy p sychicznie mężczyźn i ,
obecnie jes1t to oddział somaty·c zny dla
chorych. Po prawej od nieg.o oznaczony
11 to dzisie jsza (12), .p odobnie jaik prze d
wojną j·es t oddz i ałem neurologicznym.
częśc· i

W następnym rzędz•ie od l ewej dzitSi ejsza (4) , obecnie Klub chorych, na
planie 17, była pned woj'ną oddziałem
położniczym żyją jesZICZ·e ludzi·e , któ
rzy tam się ' urodzili. Tuż obok (3) na
plan1ie jako 16 - żłobek dla n iemo.w -

lątt, obecnie oddział dla przewlekle cho
rych p sy.chi•cznie kobiet. Dwa budynki
w ozęś·ci central'nej, n a tej wysokoś·c1 ,
to pod nr 15 był d om gospodarczy dla
50 kobiet p sy,cóicznie chory•ch, które
pracowały g1ównie w kuchni, obecnie
tzw. butdyne'k "samotny", p r zys.tos'Owa ny "na sił·ę'' do zamieszkan ia przez rodziny oraz ku północy od ni·ego podobnie ja1k przed wojną - pralnia. Na
tej wysokości po s tr onie prawej budyne!k nr 13 (,rów,nież obecnie 13), w
którym prze d wojną były psy.ch~cznlie
chore dzieci, a teraz chorzy pTzewlekle
i srt;a.r•CY z za,burzeniami psychi·cznymi
tego wieku . Obok oznaczo ny jako 12 dzisiaj (14) był oddział e m gin e:kologi.cz
no.,Polożn i·czym , obecnie
subrejonowy
oddział dla chorych psychkzni·e męż
czy.zn.

Kolejny rzą-d od lewej o-twiera duży
budynek, k.t óry przed wo•jną był pTZed
s.ZlkoJ.em, później s łużył jaiko oddział
dla chory.ch przewlekle ko'biet - sltaruls zek do chwitli obecnej. Na piętrze
są przewlekle chorzy mę;i:Jczyź·ni. W iy:m
budynku, już ·za mojej pamięci , był
talkż.e oddział internistyczny,,
gabinet
s.tomalto·logiez.ny, przychatdnia zakłado 
wa (6). Obok niego dzrsie )ls za (5) na
planie za,zna-czona jako 19, była kd edyś
dom em dla kalelk, obecnie jest to oddział tzw. " chroniczny" dia kobiet. Ńa
tym po•zi.omie planu , w centralnej częś
ci ma sywny budynek kootłowni, kuźn i ,
pie'k aT.ni i ślusar n i, z czego kotłownia
•została przeniesiona poza S zpital, pozos.tałe wa.rszta.t y
działają.
Dod atkowo
jest jes!Z·cze tu st Qlla'l'nia. Po s tronie pra
wej kolejno "i·dą": d zisie jsza (15) z
chorymi p.s.y chi'cznie, przewil.·ek.le, sltal!·szymi męż·czyznami podobnie jaik
przed wojną i na prawo od niej dzisie jsza (16) - obecnie dwuo.ddziało-wy
(góra· i dół) blok, ·oddziały ko·eduka.cyjne, kie dy ś tyllko dla chorych mężc·zyzn .
Z lewej teraz na pla n ie p oja·w ia s·ię
bocznitra kolejowa,, lk.tó.ra do końrca l a t
70~t y ch jes zc.ze była czynna i kończyła
się hałdaani węg•Lo.wymi. Za nią po siTo
nie lewej budyn·e'k oznaczony 31 (8) kie dy.ś oddzia\1: dla cho r ych psychirezonie
z chorobami płu c - ró.wni·eż pnez jakiś czas po wojnie, obecnie ładny oddział s•ubr·ejonowy dla kobiet. Obok, k1:1

osi sy m etTi i dzisiej1sza (7) w pr zebudowie - k i·edyś od dział dla · chorych kob iet. W lini i środlkowej , na tej wysokości pla n u , ciekawy obiekt ozna·czony
ja·k o 28, ob ecnie s łużący jako dom
mieszkatl ny (napr,zeciw pomnika) przed
wojną były tam warsztaty siodlars k~ .
s:z·ewski, krawiecki - 'terapia zajęoiowa
d[a męż.cz yzn na parterze, na piętrze '
pomieszczenie mies'~ka lne dła nich. Budyn elk t en ma wewnętr21ne p odwórze,
zaś daJch nad nim j-est szik·l any. Po . o!bu
strona·ch tego b wdy.n!lw były f ontanny,
obecnie są resztki po je.dnej .z nich mię
dzy piekarn ią a (5), nie wiem czy te
sa me. P o p rawej stro n ie planu oznaczone ja,k o 26 i 25 to budynki dzisiejszej (17) - teraz oddz.iał dla· chorych
p sy,chicZJnie k·obiet i mężc·zyzn , kiedyś
tyliko dła mężczyzn zaś 25 to dzi siejsza
(1•8) - s uib rejonowy oddz ia ł dla męż
czyzn. Tr.zy budynki wy·chodzące teraz . po
lew-ej poza plan: to nadal istni·ejąca i
czynna sala gimnas tyczna o.ra,z naprze
ciw siebie s toją.ce budynek 32 obecnie
s·~koła podstawowa .kiedyś dom mde
szkalny dla spo'k o jny.c h chorych kobiet,
vis-a -vi•s d om o1becnie mi·es.z'kalny a
przed wojną szlw.ła.
W os tatnim rz~dzie idąc od lewej,
czteTy oddz iały dzis iad (10, 9, 19, 20)
przed wojną były prze>znaczone dla cho
ry ch niesjpokojnych, oddzielone od sie .
bie i o d reszty sz,,pitała wyrs<okim, ceglanY'm murem, którego fragmenty są
zachowane do d'ztiś·. Obecnie na (10) jęs•t
Ośrodek
Leczenia Nerwic, na (9-tce),
na dole Oddział Zaika:źny ZOZ w Mię
d zy.rzecz.u, na piętrze chorzy psych1cznie z chorobami płuc. P.o drugiej st'I'O
n ie (19) odd(liał dla niespokojnych
chory·ch obo.jga płci - góra kobiety,
dół m ęiJczyźni. Zaś dzisiejsza (20)
na plan~ e 39 - to dzisiaj ZOLA . zakłaid leczen ia odwykowego a-lkoholików i tzw. d etolk lsykcja.
(Dok . na str. 13)
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"GŁĘBOKI~"
Obeszło się .bez skandalu, choć ~ię na
niego zanosiło. W momencie kied y
obecnY numer "Kuriera" dotrze do rąk
czytelników pełnoprawnym właścicie
lem Ośrodka Turysty~no- Wypoczyn!k.owego "Głębokie" będzie prawdQPodobnie gmina Między·rzecz, Piszemy, prawdopodobnie, gdyż warunkiem zakończe
nia przejmowania terenu Ośrodka jest
doprowadzenie do końca procesu komunalizacji a dotychczas "szed~ on jak
po g.rudzie".
.
Przypqmnijmy fakty. Jeszcze w roku
ubiegłyim (w październiku) zaproponował nam spotkanie w siedzibie
Nadleśnictwa Międzynecz naczJelnik Okrę
gowego Zarządu Lasów Państw.owych
w Szczecinie mgr inż. H. Mazurski, który przedstawił _propozycję przejęcia Oś
rodka przez władze gminne. Z wypowie
dzi Pana naczelnika wynikało, że um.o
wa zawarta pomiędzy Zarządem Lasów
a Wartą-Tourist obowiązuje jedynie do
końca 1990 r . W związku z wielokrotnym łamaniem warunków tej umowy
przez Wartę-Tourist dyrekcja Las6w
nie zamierzała jej przedłużyć. Nie bę
dziemY w tym miejscu opisywali tych
nieprawidłowości, gdyż jest to materiał
na odrębny, obszerny artykuł i nie m y
powinniś·my b yć jego autorami. Faktem
jest natomiast to, że od tego czasu jako Za-

Varius- znaczy inn!f···
Obr~gce
przed · mojną
(Dok . ze str. 12)
BUJdynki oznacz.one na planie 40 i 41
przed wojną służyły · jako oddziały dla
cho-ry.ch ps ychi·cznie przes·tępców i ba·r
dzo niespokojnych. Po wojnie były war
szt.altami terapii zajęciowej i teraz słt:l
żą jako m ·ieStzikania persQnelu.
W tymże, os.ta,t rrim rzędzie oznatc zone
nr 37 chłodnia - po prostt u ziemianka
·z UlSYJPaną nad nią górką, kitó.rą dzieci
dz'i.siaj nazywają ,',kajpl,lś'Cianą" z powodu przechowywam.ia tamże do niedarwna tegQ wanywa. Na szczyc}e tej :gór
ki była kiedyś drewniana altanka. W
linii środkow.ej, na półno.c od chladnikaplltca 'omentarna z kostntcą. Najlba~t
d'ziej skTa jny po prawej budynek 42 przed woj;ną i o:becnie zwany "Leś
ny~' - tak wó.w.czas, jak i tteraz słu- ·
żyły za mies,Z kania personelowi.
Za · ukośnie przebiegającą na pianie
czarną drogą (przed wodną też s·chrwa·r zer Weg) zazmaczone bUidy·Iliki wioski .
pielęgnia(rsk·iej, przy czym ozna,c zonego
nrr- 55 nie ma, natomiastt nr 54 to budynek, k~tóry zawStZe zachwyca mnie
swoim ks2ltałtem i elewacją.
Zosta·ło deszcze kilika obiektów któr€, można by omówić czy też ~kich,
ktore pows.tały później - taik mieszkalne jaik i pomocni•c ze - myślę, ~
WSJPomnę o nich omawiając powo.j enny okres Obrzy>c.
. T~c zas~ zwtrocaun uwagę Czytelmk_ow na :ro.zmaittość roddz.iałów przed
wo,Jną z nastawieniem wszechstronnej
pomo~y. i służby tym chorym, którzy
pnzec1ez s ą inni ... Varruus.
(c.d.n.)
RYSZARD KRA WIEC
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redakitor podpisującą się ,,gra'' w
jednym z wydań "Gorzowskiej Gazety Ń owej·" . Czyni ona na.m zarzut, że
zbyt późno rozpoczęliśmy przygotowarząd Gminy podjęHśmy starania o doprowadzenie do komunalizacj i Ośrod nia Ośrodka do sezonu, wyrażając jednocześnie myśl, iż " ..wiadomym wszak
ka.
było, że minister zezwoli na przejęcie
Sprawa okazała się jednak bardziej gruntów bez zmiany przeznaczenia".
Nie wiemy skąd u Pani Re daktor ta:.
złożona niż pierwotni'e można było są
dzić a głównymi problemami prawnyka pewność. Zarząd Miasta i G'mi.IrY tami, które należało rozwiązać, stały się kiej pewności nie miał! tym baz:dziej,
dwie kwestie : (l) na jakiej podstawie że wiele ·gmin starają.cy•ch się o prz.eprawnej wyjąć Zarząd Lasom Państwo jęcie gruntów leśn ych w mienie komuwym nad gruntami wcpodzącymi w
nalne, takiej zgody nie otrzymało. Wysld-ad Ośrodka oraz (2) jak uniknąć wie jątkowość podjęfej decyzji wielokrotnie
lomiliar.dowe} opłaty za zmianę charak- podkreślał w rozmowach z nami naczelt.eru użytkowania· gruntów. W tym miej nik mgr inż . H . Mazurski. Oświadczył
scu należy wyjaśnić, że dottychczasowy on, że przejęte pr,2'Jez Ministerstwo Ouży;tkownik gruntów (które w świetle
chrony Środowiska rozwiązanie w odpra-i>-a poz.ostaw<ill:y nadal lasami), a któ . niesieniu do Ośrodk a "Gł-ębokie'' jest
rymi była Warta-Tour.i.st, doprowadził wyjątkowe i zastosowane tyliko w tej
do faktycZJnej zmiany charakteru użyt sprawie. We wszystkich pozostałych
k<'>wania gruntów z leśnych na niel~ś- przypadkach jakie były r<XZpatrywane
. ne, dopuścił do lokalizacji trwałej nie odstępuje się także od zasady wno
zabudowy na terenie Ośrodka ale nie szenia przez przyszłych użytkowników
wniósł wymaganych · z tego tytułu oterenów leśnych wielomiliardowych opłat z ty,tułu zmiany charakteru użyt
płat.
kowanych gruntów. Można zatem poW.ielokrotne rozmowy telefoniczne z wieqzieć, że mieliśmy szc.zęście w nienaczelnikiem mgr inż. Mazurskim do- · szczęściu.
prowadziły do kolejnego
spotkania w
Druga przyczyna ukazania się- tego
Szczecinie, które odbyło się jeszcze w
marcu br. Podczas tego spotkania opra tekstu tkwi w tym, że turystom a prze
de wszystkim mieszkańcom Międzyrze
cowaliśmy dalszy plan
działania. Zacza należą się wyjaśnienia i pełniejsza
rząd Gminy miał się zwrócić . do Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobów informacja o ich Ośrodiku. Dobór słów
Naturalnych i Leśnictwa z wnioskiem nie jest tu przypadkowy, gdyż rzeczyo wyrażenie zgody na wyjęcie zarządu wiście po zakończeniu procesu komunad gruntami Ośrodka, które sprawo- nalizacji będzie to, w pełnym tego sło
wa znaczeniu, Ośrodek Międzyrzeczan.
wał Zarząd
Lasów Państwowych w
Szczecinie. Tak też uczyniliśmy. Z nie Już jest naturalnym zapleczem wypowiadomych nam przyczyn poparcie te- czynkow ym dla mieszkańców a stanie
go wniosku przez Zar,ząd Lasów nie na się jednocześnie źródłem dodatkowych
dochodów.
·
stąpiło w trybie natychmiastowym, jak
to uzgodniono podczas roztnów w Szcze
I jeszcze jedna okoliczność omawiacinie. Nasze wielokr.ótne prośby kiero- nej sprawy. Zarząd Gmin.y mógł nie powane do Ministerstwa Ochrony Srodo- d ejm ować za dania komunalizacji Oś- ·
wiska o podjęcie decyzji w tej sprawie rodka, pozbywając się w ten sposób
stale był y kwitowane taką samą odpo- kłopotów z załatwianiem jednego z trud
wiedzią: "bez popierającego wasz wnio
n iejszy,c h problemów. Władze samorzą
sek pisma z Zarządu Lasów w Szczecidowe nie przyczyniły się przecież do
ue, nie możemy podjąć decyzji". Nato- zaistnienia kryzy,s owej -sytuacji w funmiast ze Szczecina słys:z!eliśmy stale od kcjonowaniu tego obiektu. Jedna:k Odpowiedź, że stosowne pismo zostało już
stąpienie od komunalizacji .,Głębokie
wysłane do Ministerstwa. Nie nam r•ozgo" groziło zamknięciem Ośrodka, przy
strzy,gać gdzie b y ła prawda, pozostawanajmniej w tym sezonie. Kto by się
ły jedynie _usilne nalegania na obie inwtedy przejmował tak "blachą sprawą" •
sty_tucje, aby maksymalnie przyspieszyja:k, gdzie mają wypoczywać Między
ły tok załatwiania naszej sprawy.
rzeczanie?
Ostatecznie dopiero 18 czerwca br. (3
Ośr od ek " Głębokie' ' jednak ruszył.
dni po rozpoczęciu się sezonu turysty- ' Od l lipca uruchomi ony został plac
cznego) minister Ochrony Srodowiska campingowy a od 3 lipca cały Ośrodek.
wydał zgodę na wyłączenie terenu Oś
Czynne są sanitariaty, jest ciepła woda.
r.odka z zasobu Lasów Państwow
y cł1.
Nieźle funkcjonuje handel i gastrono1
PoZiWoliło to nam na podjęcie k olejnej
m ia . Zatrudnieni są ratownicy i pielęg
inicjatywy, czego w ynikiem b yło po- niarka. Policja uruchomiła swój sezonowne
spotkanie
zainteresowanych - nowy posterunek. Naszym zadaniem w
stron, ale już w Urzędzie Woj4':lwództym roku jest utrzymanie podobnego
kim w G orzowie.. W jego wyniku je- poziomu usług jak w roku ubiegłym.
szcze tego samego dnia złożyliśmy na
Na zakończenie chcielib yśmy skieroręcę wojewody
gorzowskiego pismo z wać słowa uznania za ekspresowe uruprośbą o wyrażenie zgody na komunachomienie Ośrodka dla dyr. OSiR-u
lizację Ośrodka, ~ dwa , dni później ZaWitolda Starosty i kierownika Ośrodka
Henryka Tomaszewskiego. Oddzielnie
rząd Miasta i Gm iny wydał decyzję wy
ga,szającą Zarzą d Lasów Państwow y cp
podziękow·ania, za zrozumienie trudnej
na tym terenie. W efekcie tych wszyssytuacji i życzliwe doradztwo, kierujetkich zabiegów d opiero 3 lipca br. mo- my pod adresem pana Ignacego Czabatula. A wszystkim wypoczywającym
gliśmy uruch omić własne środki finansowe w celu przygotowania Ośrodka do życzymy dużo słońca, ciep~ej wodx i
wielu atrakcji. Turystów zapraszamy
sezonu.
· ponownie za rok i przypomina'm y, że
Należy obecnie postawić p ytanie: dlastale korzystacie z jeziora o najwyż
czelg o o tym piszemy, przedstawiając szym stopniu czystości wody!
może nazbyt szczegółowo tok załatwia
nia tej sprawy?
Eugeniusz Ziarkowski
Dwie są tego przyczyny. Pierwsza wią
Ptiotr
BuszewiJki
że się z informacją zamieszczoną przez

ma gospodarza

panią
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Międzgrze.cza

JEZIORO BUKOWIECK.O
WYSZANOWSKIE

MIĘDZYRZECKIEGO
Międzyrzecz Wlkp.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydrukowanie mojego wyjaśnienia w sprawie artykułu zamieszczonego w
Gorzowskiej Gazecie Nowej z dnia 03.07.1991 r. Nr 127. Proś
bę swą kieruję do Waszej Redakcji gdyż zaJadąc z Międz)'lrz-ecza w kierunku po
leży mi aby wyjaśnienie moje dotarło do
~ieszkańców Ziemi Międzyrzeckiej.
łu:dniowyin, na Bu·k owiec. Zbą szyń, w
W artykule pt. " Przetarg o bufet szpitalSkoka·ch mijamy przy młyn i-e wodnym
ny" zamieszczonym w Gorzowskiej Gazecie
północny lk•raniec j-ezi.o.ra
B uko.Wiiecko
Nowej z dnia 03.07.1991 r. podpisanym przez
Wys:zanow.s:kii.eg>o.. Ci ągil'iie sd ę ·ono na po
A .W. zawarte są sugestie, z którymi zgodzić
się nie mogę i dlatego wyjaśniam, że:
ludni-e ·c a 7 1km w całkowilei-e be'Zl•ud1. Nie spotkałem się z tzw. "oburzeniem"
nym i leśnym rt:er-eni.e. J ·esrt: to·· w zasaze strony członków Związku Zawodowego
dzi·e staw młyń'Siki, mtmo S•wej znaczPracowni ków tut. szpitala. Być może , że donej., bo prawi·e 140 ha powi-e rzchni. · Potyczy to poszczególnych osób byłego Zarzą
du Związlm. Z pewnością decyzja moja jest
WiSitał przyfPUIS•Z'OZa.lnie w XI'II wi·eku w
zrozumiała dla całej załogi , a tylko na tym
wynilk u przeg7rqdzenia d oliny Paklti.cy,
mi zale ży .
w !ktfuej znaj•dowały się dwa płytkie
2. Nie jestem "s olidarnościowym dyrektoj eziora - w części wys-zanowskiej - po
rem". Ze Związku Zawodowego wystąpiłem
w 1980 r. i dotychczas do żadnego Związku
ludnio wej - ca 15 ha oraz w części
Zawodowego nie należę.
bukowi·eckie-j - ha tzw. oik u - przy
3. Nigdy nie udzielałem "enigmatycznych
odlpływi· e w kierunku jeziora OcZJko i
odpowiedzi" i nie wiem co Pan Redaktor
A . W. pod tym terminem rozumie. Uważałem
Es, ca ~ ha.
i · nadal uważam , że wszelka działalność przy
nosząca korzyści materialne winna być pro-· ·
P~rzez wiele l a1t w jeziom;e i na obwadzona w ramach Szpitalnej Sekcji Socjalr,z,eża,ch ulksz;ta ttowała się trwale chanej i służyć całej załodze , niezależnie od
przynależności Związkowej,
partyjnej czy
'rak.t-erYis'tY'czna flo;ra i fauna. T:rwał'o
innej. Nie robię z tego' tajemnicy czy zatalk .gd,zieś do .połowy la.t sześćdzi.esią 
gadki.
·
tych. Czę ść ze stars-z ych mies21kańców
4. Dysponentem funduszu. socjalnego jest
Międzyrzecz a pamięta je jako piękne
w tut. Szpitalu Komisja. Socjalna wyłoniona
drogą wyboru dokonanego przez "Mężów zai d:z;ikie j-e zioro, o ogtromnym b ogadwie
ufania". Komisja ta działa w porozumieniu
rośl!inności SZJuwarów •i ·roślin podze Związkami Zawodowymi (Związek Zawowo:dnych. Właśnie teraz - wczesnym
dowy Pracowników Szpitala i NSZZ "Solidarność "). Działa ona w dobrze pojętym inlatem, całe jezio·r o na obrzeżach lus•tra
teresie CAŁEJ ZAŁOGI.
wody, a częs to całych paDti.ach powie5. Myli się Pan Redaktor stwierdzając, że
;r;zcłllhi , po1
.k;ryte by·ło białym kobi•er•cem
decyzję moją Związek Zawodowy Pracownikwitnących gtrzyibieni lili i wodnych
ków Szpitala traktuje "jako szykanę" o charakterze politycznym. Przekonania polityczne
- a gdzieni-e:g dzie żółrt:ym± ~wialtami
są

sp.rawą

osobistą

kiiżdego

członka

społe

czeństwa i

podobnie moje przekonania polityczne są moją OSOBISTĄ SPRAWĄ i nie
powinny być przedmiotem oceny Pana A. W. ·
Z

poważaniem

dr med.

Dni

DYREKTOR SZPITALA
STANISŁAW SZWE DKOWICZ
specjalista psychiatra

Międzyrzecza. :.
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estradowe. Przy stolikach, z
karta•mi · w ręku walczono o pry•m w
turnieju brydżowym z okazji Dni Mię
dzy-rzecza. N ajl~ps.ze pary otrzymały
nagrody ufu ndowa ne przez S irg.az.
Nieco cięższym sprzętem niż karty okazały się wiosła kajakowe . K.to silniej wiosłował ten zdobył nagrody ufund owane przez Burmis:t rza Miasta i
Gmrny, a organ iz acją kajakowy.ch wyś
ctgów zajął się pan Krzysztof ·s oj:ka.
Karty i wiosła owszem do.bre, ale niezawodne są nasze nogi, które umiejęt 
nie Wykorzystał w pieszym Rajdzie
Swię'tojańskim pan . Czesła w Woźniak
dOiprowadzając tym samym Dni Mię
dzyrzecza d o mety nad jezioro Głę
bokie .
Wieczorne, sobotnie ognisika i niedzi-e lna grochówka zadowolriły wszystki-ch u czestnilków. Nie ulega wątphwoś
ci, że ka~dej irrwrezie towarzys-z y pewien niedosyt. . Zabrakło w;prawdzie
wie'l:ki·ch nazwisk i renomowany•ch zespoł·ów ale międzyr zecka kułtur a jes·t
i będzie , a najwierniejszymi jej odbior
cami są dzieci i młodzież.
JOLANTA FAGHOLAK-STRYCZEK
wys.t ępy

Nr

g>rążeli,

w a!Syście piękny,eh pływają
CJ'Ch li ś:ei. P ·ravV'ie cał.e dno pokry.t e był!o latem kobiercem II'óżnorodnej II'oślin
ności podwodnej. Wśró d ogrr-omnyoh ,po
łaci szuwarów były całe labilfynty ko;rytarzy 1i o-cze'k ·wodnych sprawi ających
wrażenie osobnych
z.bimn~k ów. W·o·d a
była kiry.stalkzna czys.t a tak, ~e pły
nąc łodzią miało się wrażenie, że to
alkwalfium.
·
1Równie bogaty, zarówno ilościowo i
gatunkowo jak szata ro·ślinna był świat
zwier.zęcy, w tym rylb, ,p tactwa, a talkże
ss.a lków zwią•zany.ch ze śro:dowisk·iem
wodnym lu1b przywodnym.
Natu:raln!ie zbitofln'ilk wodny .zawsze
ko.ja;rzy s.ię na:m głównie z rybami. Było ich lfzeczy;wiście bogactwo gatunkowe i i-l•oś ci•ow.e, poczyna•jąc od maleń 
'k:.ic-h różanelk, a koń·cząc na potężny.ch
s umach. Odno śnie sumó:w, to był to je
d en .z najii'ybniej:szych Z'bionillilków wodnych w Polsce.
Talk jak W:SIPOmil!liałem, było pra:~vie
do· począi!Jków lat siedemdzi•esdątych. Ta
właśni-e de'kada -.: la:ta siedemdzi.esiąt.e
- -okazała s•ię dla je:llior.a tragi•czna.
Ni-ezauważalnie prawJe dla oka do jeziora zaczęły spły•wać w-raz z wodami
Pakili:cy ws•z.ellki-e zdobycze cywillizCllcjli
w rolnid·w ie i leśnidwie . Także na,tur·ałni e poS!tęp w ·r ylba,obWie miał w tym
zna-c zny udział. Jezioro jako osadnik wszy
s tikiego co spływał.o Pa:klicą , co sp adało z
deszczem, :co zostało do niego wrz·ucone,
wJ.ane liUb Wipus·zczo.ne, w krótkim cza
si e kiJku lart; zmi.eniłio całlkowide swój
chalfalktter. Fostarzało ·s·ię biologi·cZJnie o

wiele tys-i ęcy lat, al e to jesz.cze
ws zystko, jego cha1rak•t er
biolog·icz.ny
zdegradował się w zna·cznym s•t opni:u.
Zmętnriały od ws.z;e.lkiej zawies~ny wody
jezio'I'a, powstały długoMwałe zakwity
na skwtek przeżyźnienia wody. Zniknęła roślinność podwodna. Osady den,.
ne prawie na całej ,p owierzchni przesy.cone Z:OS·tały sialfkowodor.em z ni.e do
końca rozJkładający.ch s•ię sz.czą·t·ków or
ganiczny<eh~ Z dna zniknęł· o ży.cie zarówno .roślin zanuif!zon.y.ch ja.k i organiz.mów zwierzęcych .żyjących na dnie
lub ZIWiązanych z d nem. Wi·ele gatunków ryb s•traciło tereny żetrowisk, miejs
ca tarła, a także zostały mocno przerze
d zone połowam~ . Gart:ll'l1•k i mniej biologicznie oid.IPor:ne, zarówno ro·ślin jak '
zwierząt, zos1tały WJipa·r te z jezi'ora, in
ne pozosltają jeszcze w forma'c h reli'kt.o:wych - prawli.-e. Te na1tomia's•t , ba:rdziej odpo•r n•e i elas ty,cZJne bio.Jogkznie,
ba.r dziej, czy ·mnilej p ożyteczne, znałazłY.
warunik~ korzys;tniejiS>Zego bytowania.
W tym właśnie momenc•i e jako '!'ybacy popełniliśmy IPOWażny błąd. Zarybiono jezioro znatczmą illością amurą.
- rybą o.bcą dla ś:rodoWii.slk w.ocinych
naszego k ·r aju, nie mają•cą w naszyn1
rybostanie -o dpow,iednika. Jalko roślino- .
żerca, w krótkim czasie amur zniszczył rośLinność na-czyn·iową jeZiio.r a, zarówno g!fZyibienie, grążel, jalk i roślin
ność szuwarów. Martwe szczątki tej roś
l irmoś ci p akryły jes·z.cze gru!bs.zą wa:rst
wą i talk bogate namuły dna jeziora.
P ojawiły się cora.z w.ięks,z.e ni•edobory
tlenu. Swdowi•slko bytt-owaJnia r yb stało
się jeS'zc-ze balf dz•i ej niekorzy tne. Wyg,inęły mał- że i ślimalki, a t ak że dwa
rodzime gatunki raków. Połowy ryb
waitościo·wy.ch
gospodar-c zo znacznie
spadłY,, dory1bia111.ie nie dawało e-f.ektów.
Zacrzęła ~być rea1lną b[ologkZ:na ka.tast!fOJfa. W.iele galtunlków ·ptaków gniazdują•cych na
jeziorze l-ub •obrzeżach
zniknęło. Te ba~rdzi·e.j odporne i mniej
wymagające
:zJmniej.szyły swą liczebność w niekor.z y!Sltnym. śro.dowisku. Tył
ko. lustr-o wody, jako miejsce siadów
ptaków pr.zelo,tmych peł-ni jeszcze d awną rolę.

Zaczęto int.em;yrwtnie jezioro zarybiać
no.w ym gatunlk:li:em :z diłłekiego wschodu - tołjpy,gą - w dwu odmianach, bia
ł-ej i pstr-ej . Ja:ko ryiby spełnia j ące rolę
filt.rów naj'd !robniej 1szych organizmów
za!fówno rośHnny·ch , jak i zwier zęcy.ch,
unoSIZących się w toni wodnej, zaczęły
hamować proces degradacj i j.eziora . Wo
da za·częła stawać stię bardziej czysta,
rodzime gatunki ryb nie,c o bardziej odżyły. powie:rzchnia dna zart:rwtego siark'OIWodolfem ja'kby się nli eco zml!li-ejszyła.

Talk•że
się

w ostatnich lata·ch

ładunek

·zanieczys-zczeń

zmniejs.zył
spływają

cy.ch do je-zioll'a WU"a:z z wodami PakliiiCy. J.est jednak w dalszym ciągu Z:byt
duży w porów.na:nliu z mo·żl~wościami
neutralirza-cji ich w zhiorniiku jezior-
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Waruniki atmosferyczne. P ora dnia w danym
miestiacu fazy Księ:ży,ca, c iśnienie atmosferyczne, ternperatura ..:Vody i powietrz·a, kierunek wiatru to niewąrtpliowie ~
spół czynników mający,ch wpływ na . nasze wę?kowan_l~ .
Oto pierwsze zawody wędkarskie w tym xoku, p~ któ·ry.ch Zmiany, zwłaszcza gwałtowne czy to k1erunku w1atru!. Cl~
nienia, tem;peratu;ry to zwykle powód znacznego .o?m~en:~
uśmiech gościł na twarzach zawodników i orgamzatorow.
p-rzy!Ilajmnie j dwa p.o~ody były przyczyną _ tego zadowol~: . żero•wania' ryb. Stan Księży.ca ma z całą pewnos·c1ą Jaikl·S
wpływ na wyn1Jki połowów. Ry.~y to· s·~w~ rzenia żyw~, o~-:
·a Na star·cie za,w odow o Fuchalf Bu11"m1strza
z o!kazJl
darzone ins,t ynktem, a nie rozum1em, dz1ęk1 czemu postadaJą
~ni Między·rzecza·, które odbył~ s~ę ~3.06. br. _stanęŁo 26 s•e - SZ·
e reg odru·chów kierujątcych ich zaC·~O·~ąniem. _Wę_dka:.z
. ·w oraa; młodzież - 23 JUmorow w wu~lku od 6 do
mus·i być sprytniejszy, aby przechytrzyc 1ch podeJrzhwosc,
>ll'lOrO
• - w1,' d.ok d ZleCla
. . k_ow
'
ł
l6-4u lat. To ten pierwszy powod
oostrożność i płochliwość.
wiących różnym sprzętem, z pom~cą lub bez swmch ro:
dziców, wy.ciąga,jących z w:ody ogołem 2,5 kg. ryb. Drugl
Jakże dużą wiedzę, s.po SJttr zegawczośc , umie1jętność obser'wód łą<e'ZY się z faktem, ze ryby zaczęły brac n~ wędlkę.
wa~cji i wy1ciągania wniosków powinien posiadać wędkarz
reniof'ki i seniorzy złowili łącznie 14,5 kg czę~o. memały<Ch
ch:cący odnosić sulk.ces'Y. I ~ie jes-t to tylko problem wędka
sZJtuk. I tUJtaj 111!iespodzianka - . "~IUcha.r Burm1strza" _wyło
rza zawodni1ka stant.ującego w zaw,o dach, czy wędkarza urwiła •k ol. DUDEK MARIA naJiWH~kszą rybą za.w.odow
lopowego hlib niedz·i elnego bo to jes1t WĘDKARSTWO leszczem 580 g. Kol. Dudek MaTia wędkiUje dopiero od 2-c~
kontakt z wielką PRZYRODĄ.
lCllt a puchawwa ryba jes·t Jej pi€["WSQ:yan OKA·Z EM. ŁowJ.

NA RYBY

dl~ prz)'ljemnośd i wędkowanie traktuje jako fo·rm~ spędze
nia woJmego czasu oprócz słuchania dobrej mU'zyik1 po pracy w laboratorium s.?Jpi.ttala ~ O?~zycac_h. ~agrody dla WS'!-Y
stkich dzie·C•ia!ków OII'az .zwytclęs!kueJ ,czołoWilci ~o~osłych _uf~r:
dował Pan Bun:nistrz. Zaw·ody wyg.rał z naJWlększą ilosc1ą
ry:b Łozowsiki Roman -. 2 735 'g, w ~ym kleń 510 g, ~o;
czak Marian - l 700 g 1 Soh>!ka Zof1a - l 500 g. Sposrod
młodzieży t·r zy pierws·ze miejosca zdobyli: Bator Wałidemar
650 g, PaltUs·z ak P·rzemysław - .455 g, Krawczyk R emigiusz
- 320 g.

Wy,głąda jednak na to, że cała ta kw estia ZUipełnie bled-:nie, gdy ~pojrzymy dokoła~ gdzie coti"az mniej jest ~
zachęcających do wędkowania·, coraz mniej ryb do ło;wle
nia. A prz)'!Czyna jest ogólnlie z,nana - tragiczny stan nas.zego środowiska: zanieczY.szczenia J?r~e:mysłowe, kon:~al
ne, rolrucze i leśne, wody coraz mna.e.)' ·l coraz brudme)sza.
Pesymi'ści twierdzą, że pierwsi znikną znad wód wędkarze:
świat jednak ma coraz większą świ,adomość zag,rożenią 1
tr,zeba mieć nadzieję, iż CZŁOWI•EK nie chce zgir:1ąć w zbio
rowym s•a,mobój!S;twie .

l

Na zawodach brakorwało tyl!ko oprawy handLowo-usługowej. Proponowałaśmy wiel•u osobom spnzedaż na nas·z ej impreZii·e sprzętu wędkarskiego, lodów, napojów, kiełbasek itp.,
ale międzyll'zeccy handlowcy jeszcze nie wiedzą, że przy
takiej okazji można również' zarobić pall'ę złotych - chyba,
że nie wado się wytSilać ... Mimo WIS·z ystko zapraszamy ICH
już na pr.zyszły roik na Dni Międzyr,zecza na zawody węd
karskie.
RYBA NIE CHCE BRAC KILKA REFLEKSJ.I WĘDK,ARZA
Często

po godzinny.c h przygotowaniach na zwykłą wylub dłużs,zy,ch przygotowaniach na węd
kaTSik·i urlop z r.odziną do~eżdżamy Wtl'es~cie na wcześniej
upatrzone miejs'Ce i po. s;por·ej k•rtZątt aninie zarzucamy węd
ki. A sprzęt mamy częs,to tak liczny jak i kosoztowny. S po
glądamy na wodę i widzimy całą obfLtość ryb, które chcieliby śmy złowić,
a tu godzina· mija za godziną, a· nasz spła
wik jak stał tak s•t oi zaczarowany. Już nie wiadomo czy
iść na grzyby, opałać się czy j.es!Zcze .coś innego.
prawę wędka!l'ską

Dlaczego 'fyba nie bierze - chyba wiełu z nas zastanawiałq się wielokroć. I riie łatwo odpowiedzieć na to pytan ie. Przyczyn okazuje się, mo,że być tutaj " całe mnó;;two".
O kilku z nich pokrótce.

iiN walce .o ratowanie przyrody wędkarze nie mogą s:tać
z boku, być kibicami... Muszą wał<Czyć, bo pierwsi obs.e.rwu:ją
rzeki i. jeziora, k:tóre są ws!kaźnbkiem stanu naszego Ślrodo 
wiiS!ka. Wałikę je.dna!k pow·i nni za•cząć o.d siebi,e. A zdarzają
się nad wodami ro·z matite bulwersują1 ce wręcz s)'ltuacje.

Rybka nie bierze to ·wędkan myje swó·j s·a mochó.d wodą
•z je,ziora czy poioku, · dla źle rozumianej wygody butduje
pomost rujnu,jąc trzcinę i prz)'lbrzeżne zielsko pasa o.chron
negó, rybika J?ierze, to po ucz;cie naczynia najlepiej myje
się "ludwikiem" i wodą j-eziorną itd., itd. A etyka wędlkar
skao mierzona niewymiarowymi rybikami, okresami -o chronnymi, ta.rliskami. Dobry węd!k·arz nie po~os taw.ia po sobie
żadnych śladów ani na brzegu, ani w wodzie: nie niszczy
ul'ządzeń wodnych, ziel-eni, nie śmieci, nie W'l'zesoz;czy, nie
wytklina, nie ...
Wiele osób po prostu nie zdaje- sobi.e sprawy, lZ takie
a nie inne zachowanie się nad · wodami przyczy.ni,a s.ię do
niepowetowanych stra:t w' przyrodzie.
To fakt, że wc.zasy .z.01rganiz.owane są kosztowne, a taniej jest nad wodą, w lesie. Tyl!ko ,c zy Tachunek sporządzo 
ny w.e wrześniu lulb potem aż nadto nie u'świadamia nam
naszego jakże częs.tego b!l'aku wyobraźni , bezmyśłnaści i głu
poty le,t ni:e•j kanikuły. Oby to o czym pis•zę_ nie dertyczyło
prawdziwych wędkarzy - miłośników przyrody lulb ,po prostu w.raZliwy,c'h LUDZI. Każdego ro1k.u będzie nas· więcej.
A tymczasem miłego wypoczynku i czasem trochę refleksji.

S p[' z ę -t. Dzisiaj n ie powinien nikt narzekać na. jakże wyrafinowany technkznie i dostępny za. średnie pienią-dze
sprzęt. Dysponujemy najcieńszymi żył!kami o duż-ej i bardzo
duże·j wyltrzymałości, haczykami najle.pszy<eh firm, pr.zeró'Ż- '
nyrni spławikami oraz innym.i aikces'Oriami uważanymi za
INFORMACJE:
niezbędne wyposażenie . W .tym bo•g,a ctw1e na,leży umieć wy- nów księżyca. 10 bm.
bierać. Bo trzeba pamiętać , . że jeśli płoć ryba os,trożna
i wielce płochl·iwa to mało czuły s pławik i gruba żyłka
- ~ełnia k siężyca 25 bm
sukcesów nie wróży. Sztuką jest, aby z całego bogadwa
sklepów wędkarskich wybierając, dobrać odpowiedni sprzęt
- w sierpniu do·b re brania: l, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
do łowionej ryby w danym akweni·e.
30, 31
słabe bra n ia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 19, 2.0,
P r 'Z y;n ę t a. R)'lby biorą riie tylko swoje zwykł·e po.żywi e
21, 27, 28, 29
nile, ale talkże inne, często nieprawidopodo1bne. Nie ma więc
złe brania·: 22, 23, 24, 25, 26.
tej jednej jedynej, najlepszej . Oczywiście , że .pewne przynęty sprawdzają się czę~ciej , a jakie s1tos·ować na daną rybę
Prezes.
w danym łowisku to często tajemni:ce miej'Scowych, doświad
cwny.ch wędkarzy lub lata pr·a ktyki.
ANDRZEJ BREMSKI

nym. za,czyna być wadoczna pewna
szansa, ż·e po. jeszcze wielu latach w
jeziorze zaczną ustępować niekorzystne
zmiany. Mo;że jeszcze ikied% zalkwi:tną
Poła•cie liJ.!i,i wodnych a wśród nich
czaić się będą ogu:-o~ne sumy . Może

kiedy.ś po dobrą wo.dę na hetrbatę bę
dzie się j.eźdlnić, jak kiedyś do situdni
przy leśniczówce Sikolki lulb czell'pać
beZi,POŚredni·o z jezi'OTa, zamias,t międ~y

rzeckie] 'kranówki. Ale to chy.b a fylil_{o
baśń o przyszłości. M~mo jednak wszy

st!kiego złego co napisał-em, jest to nawet teraz jeszcze jezioro atralk.cyjne
dla tu:rylStów, .rybaków, myśliwych, a
główniie ,przyjaciół SIPO'ko.ju, ci:szy i przy
:rody.
MAREK GIELO
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TEŻ OBRA

s!k.iego. w t erenie talk pięknym i dzilkim,
ten kto tamtędy nie 1 us.iłował przepłynąć kajaki·ean .ni!g.dy tego nie do·ceni. Zakolra , sta:r.arzeCZ<jl·, wysokie brzegi z osuwisikaimi p,iaskow)'lmi, drzewa
w nurl powalone a W2ldłUJż ściana roś
Hnnoś.ci wodnej z pa~sem zaJClrz,ewi·eń
boga~tym w obiekity pomnikorw e. Roi s.i·ę
ta~m od na.jpnzeróżn:oiej:Szego fruwające
go drobiazgu , a j.ark kto się dobrze zasraodJzi lto i bobra wypatrzy.
Niestety, odcinek ten . funkcjonuj·e w
innym wymia~rze. Na długoś•oi :tej działa największa w okohcy i całlkiean niezła· JPO-d wZJględem skutecznuści o,czys'ZczaiLnia ści·ek ów m~ejsikiich. W·oda r·z eczna ,prOIWadzona talkti mi mea•n drami kotłuje się st.raiSłZ'n ie i przez to natlenia
na tyiJ..e 11inlteTl!Sywnie, że !POniżej elektrowni w Biedzewie woda jes,t czys1ta
i całik'iem ryibna, a boib rów to już .ta~m
całą kolo.nię sltwier·cbiŁem. Gdyby nie
Zalew Biedzewski to· by chyba taik dob
rze nie było, ale nie powstał on prz·ecież by roblić jalko osadrnik.
Swia.t cywilizowany już tego w tak
brzydki spos,ób .nie robi bo wie, że mo·ż
li!Wości samooczyszczające wód rzecznych są ograniczone., a k.t o temu nie
Wlierzy ni·echaj p opatrzy jak Bałty\k
skończył. Od t.ego są oczyszczalnie ście
ków.
·W rt;ym nas,zytm Zaipóźnieniu jednak .
kto:ś ki edyś na oczy przejrzał i widząc
co się krr oi założył spółkę opa~rrtą na
Pmwi e Wodnym (nie każda W•itdać mu
si być nomen.'k:-1-a turowa) JPO.d w.dzię·cz
ną nazwą "Obra", a której C·e lem m 'i a
ło być pobudowanie oczysZJczalni ści-e
ków w Thzcie'lu i MiędzY!I'zece:u a dallej
ich ektstp.l.oart:acja. Pos'lllnięcie cełne bo
uderza w na<jwiększy•ch karmilCieli na
odcinku doln.ej Obr y. Lelk't 'UTa założeń
t ec hni•czno-ekonomi·cznych nie pozwa la mi wąltpić w słuszność p>rojektowany,ch rozwiązań, a pociesza to·, że obiek,ty takie w 'klraju działają i się spra
wdzają .' Obiekt w Trrzcielu jest już na
że

Piszę ten arty.l(JUilik w sytuacji, w której mias,to nasze l edwo zipie .z powodu
poj'arwiają·cej się na trochę przed pół
nocą wody w krana·ch, a mieszkańcy
żyją niechęc~ ą do burmiMrza, zaTzą.du
(j;estean jego czł·onbem) i ociywiści·e
cadnych. Pos:tano.WtHem się naifa~zić i t ej
wiOidy, której nie ma s•ię nie czepiać ,
a zająć się tą, która ju,ż jest i do której produlkrcji każ.dy mieszkaniec Mię
d.zY!I'.zecza S'ię przyczynia . Ze co? Jak
mało wody dają to jes1
t mniej ścieków?
Z·g oda, ale za to jakie tłuste.
Jesz·c ze jra ko l·edwo pływają.cy drugoklatS:ista obrzyrckiej trzyklaso.w.ej ,podsta
wówlki (:uczyły tyllk:.o Pa:ni·e Mroczek i
Świderska.) kcwałem się chętnri.ej w Ob
r.z.e niżeli w SąJS·iedni ch bas·enarc h, bo
woda w nich wprawdzie cieplej&za była
ale mało · przeŹToczys,ta. W rze·ce zaś
rru!fkowało s'ię fajnie, bo widać było
wi·el·e, a czaiSam·i się jarkiś ,.ska;rb " wydobyiło. Z cza's·em jednalk kąp;i.eł w rzece była trud.11iej1sza, ponieważ cma:z
m n •iej 'było w niej widać i coraz ła,t
wi·ej był·o sobie s~opę o resztk~ jaikiejś
:fil.as:2lki rozciąć. W•o.dta w basena·ch zaC'zęła cora:z szybciej kisnąć i żeby jak
wielu mokh kolegów nie doSitać ,p!I'ys·zc.zy jakowychś na ciel.e prz.e!nio.słem s~ę
na j ezi•ol!'a i · ta!k mi już po·zostało.
Dzisia•j ta mo•ja nostalg•ia j.est już n ie
talka ro,man<ty.cZ'na choć o"Wszem (do
C.ie:hie Andrzeju O. piję) ponieważ na
moi.oh o.cza1ch Obra piTawie uma.rła. Pa
kowano w nią co:ra!Z więcej różmego
pas,klU;dztwa aż w końcu nie wy/trzymała i PJ:ZY mostach się pokazała , a że
komuś s ię az!kawką o.dibli·ja to mnie tył
~o cieszy, bo gęba brlisrko mózgu to mo.że coś }emu p.od,powie.
Tymczasem dahrze podlkall"mjona rP'r o
wardzi swe wody Obra: naJ odcinku od
w:Si Wojeiechowo do. Zalewu Błedzew-

kąpielisko w :Ę3uł
C) szczególny rower - może być
stołowa; D) sławna niewolnica; E) bogini świtu - do no,szenia wody; F) ' archipelag na m. Egejskim; G) zakrzywiona drog a - zydel; H) dawna broń s ieczna ; I) śpie
wająca Wanda ziółkó; J) miasto w Norwegii; K) m ienie - minerał promieniotwórczy; L) miasto nad D onem;
M) faza podziału jądra - szkodnik lasów.

POZIOMO: A) bramkarz radziecki różanecznik;

garii; B)

PIONOWO: l) owad nadwodny, efemeryda - okowita;
2) ansa ; . 3) miał go cham - miasto nad Rabą; 4) część
ery; 5) dusigrosz; 6) surogat; 7) kawior; 8) malowana strug; 9) wybitny niemiecki przedstawiciel prozy realist ycznej - roślina · na wianek; 11) zaplecze; 12) między- ·
rzeckie sołectwo; 13) Jan, kanclerz i pryma s w XVI w.;
14) rynek starogrecki; 15) z góry lub absolwentów
struś amerykański; 16) Paklica; - 17) I a lub najwyższa klika.
HASŁO:

K2, G8, JlO, E4, L15, C5, L3 - F14, A13, Bl, K3,
G1'4, G3, D6, C5 - Cll, B13, F7, E5, ElO, Ml3,
F16. FlO.

Rozwiązania

rozlosowane

prosimy przesyła ć do 20.08. br.
3 nagrody niespodzianki.

zostaną
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ukończeniu i lada dzień do Obry bę
dzie wpuszczana całikiem niezła woda
natomias't MiędzY'rz,ecz będz,ie musiał
sobie jeszcze po:czekać do 9·5 -•t ego roku.
M ia ło być u .nas• ·O rok w.c.ześnri.ej ale
udziałowcy słabo pła·cą, no bo jak mówią jes,t czas teraz na taikie "cienkie
ś,piewainie". Miało być tak, że wszyscy
s•t os·o:wnie do tego jalk dużo i jak tł\J:Slte
ZlliPki produkują talk zasilać mają budowil.aną Slkanbonkę. Niestety płatnOIŚ
ci za rok 1990 zoSJtały wylko.nlaine zaledw ,i.e w 30% i dobrze da się tyllko mó.:.
wić o talkiich platnilk a.ch jak Wydział
Ochrony Srodo·w ilska UW w GOT'ZJowie,
Ur.ząid Miaslta i Gminy, Jednootlka Woj
ska PoJskiego i kHku ,p omniejs.z y·c h.
Gdyiby wszyscy udziałowcy w Hcz'bie 52
wywiązywali się z nałożonych na nich
płaltności można by był'O uwo1nić sfę
od dre;pta1jąrcego IPO piętach dyirektcxrowi J ońcy widma zwinięcia :&.o ntu robólt.
.
Przeto apeluj·ę do wsz}'lSitkich ,pa1'tycy
pantów budujących, chcą•c nie chcąc
r odZJimy k31pitałllizm, :nie żabujde g'l"os·z a, rbo to pieniądz dobrze illllW.eSJtowany. Wzmocni on korzeni·e drrzewa, na
którym wszysrc y bez wyjątku si·edzimy.
A tak na koniec co·ś j.es'Zcze. Pr.o fesor Klrajnialk na któ.rejś z lekcj!i geo~afii rzucił myśl taką przew;r otmą, że

dobrze by było kazać pobierać wodę
do picia z rzeki za;raz pO'Illiżej mi.ejs·ca
z.r zutu ścielków. P amię.tam, że wszys·cy ·
się z tego śmiał'i.
·
P .S. W naw.iązainiu do pewny.c h wypowiedzi z p.o,p rz·ednkh numerów ponow·ni.e zapraszam Pa~na Rusieckiego ,do
obej!l"Z·enia s·y stemu oc:zys'Zczania śde
ków przemysłowych w Zalk:łada1ch Prze
mysh1 Chemioz:nego (dawniej " Gumtex"), a Fani KuŹimińsrk'iej odpowiadam, że fetować •to ja nie lubię cok.olwieik b y to nie było , ale za to rob oty się ni.e boję.
JERZY DABROWSKI
Folska P an:-tia Zi·elonych
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Adres redakcJI l biura ogłoszeń : Rynek l, teł. 28-46 , 23·47. 28·48, 28·49. Koszt ogłoszeń ... - l cm 2 - 4000,- zł, ogłoszenia drobne - słowo - 2000.~ zł.
Poglądy wyrażone na łamach .,Kuriera Międzyrzeckiego" są poglądami autorów. Redakcja zastrzega sobie ·prawo dokonywania skrótów materiałów nie za- twierdzonych 'bez wiedzy l zgody autora. Numer zamknięto dnia 16.07.1991 r. Cena ,3000-, Konto bankowe: BS M-cz ' 921246-72586·136-61
Druk: .,JADAR" Zakład Poligraficzny 66·300 1\łiędzyrzecz , ul. Różana 6 , tel/fax 25·93 W. Płoszka, zam. 609, nakład : 1500 egz.
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