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Sesja Rady Miejskiej
w

Międzyrzeczu

Na. ostatniej Sesj i Ra dy Miejskie j w
k•t ór a od b yła się w dniu
30 sierpnia 1991· r oku p od jęt o na stępu
jące uc hwa'ł y :

gł o

utworzono 14 obwodów gł os owa
nia. Siedziby Obw,o dowych Komis~i Wyborczych znaj d ują się w
tych samy-ch l okalach co podczas
w y;borów Prezydenta RP.

21. W sprawie imiany uchwał y mówią
.c ej o przeznaczeniu d o sprze d aży
gruntów, bud ynków, ~okali m ieszkaln ych i uż y tk ow y ch .

6. W sp rawie w yboru
strza.
-

Danuta
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MIĘDZYRZECZu

Danuta

Sokołowska

NA WRZEŚNIOWYM ŚLUBNYM KOBIERCU
7

września

kobie r cu

1991 roku

K a czmarek Rob ert i Klaus Marze na
Grabowski Andrzej i Mikuczewska
Jeziorski

.P aweł

.Tę drzejczyk

Bożena

Na tak postaw ione pytanie można od
p owiedzie ć krótko: pow inien
Wlięcej.
Na c.enę 3.000 zł skła·dają się t ylko dwie
pozycj e: k oszt druikarnli ze zdj ęciami
- 4,2 mln - 4,5 lńln zł oraz ko~por
taż 0,3 mln zł . Pr zy nakła d zie 1000 egz.
cena · 3.000 zł nie pokry·w a k osztów.
Zespół re dakcy jny w br.e w obiegowej
opinii i plotkom nie t ylko n ie zarabia
kokosów na pisaniu, gdyż za to nie wy
płacam y h onorarium, ale oprócz pracy
społecznej wniósł również ud~iały finansowe.
Od- samegu początku , chc·e my, aby KU
RIER był gazetą otwartą dla wszystkich poglądów i. każdego kto chce się
nimi po~ielić. Prosimy więc o opinie,
polemiki, kryt yczne uwagi na wszystk1ie ~,ma,ty nurtujące mieszkańców
Międzyrzecza.

- ZWII'ac.amy się d o wszystkich czy,t elników z prośbą o pmpoc w redagowaniu i rozpowszechnianiu gazety, a spon
sorów o fundowanie nagród dla uczes
tników konkursów.
Jest szansa, aby KURIER MIĘDZY
RZECKI stał się pis·m em każdego i dla
każd~go.
·

września

1991 roku
Krzysztof i Gołębiowska .Ągnieszka
J a neczek Dariusz i Krykwińska Sylwia
Lechert Andrzej i Keydrowska Edy ta
Barszczak Grzegorz i Jońca Joanna
Kabaczuk Jarosław i Tornysek Katarzy n a
KUmanej Jacek i Janas Katarzyna
21 września 1991 roł!;u
Ku schek -Piotr i Swaczy na Agnieszka
Bąk Józef i Wit Anna
Klimek Krzysztof i zuza Bea ta
Marciniak Jan i Majewska J oa n na
Korzeniewskj. Henryk i Ło j o w sk a Wiole tta
28 września 1991 roku
Stępień Wiesław i Górka Izabela
Martyszus Maciej i Piąt ysz ek Ba r bara
żyła Arkadiusz i Dubiniec Agnie szka
Lehmann Krzysztof i Bańk o S y lwia
Sowiński Andrzej i Bałd y ga E w a
Pa r om małżeńskim , k t óre we wrze ś niu zawarły związe k mał-:
żeń ski składamy serdeczne ży czenia i gratulacje.
Danuta Sokołowska

Szkudłarek

UKOŃCZYLI
Do grona
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

18 LA T

dorosłych

w ostatnim

PIETRUSIK Waldemar
JUREWICZ Krzysztof
SUDER Przemysław
DZIADEK Andrzej
JAKUSZEWSKA Joanna
BUTOKA Katarzyna
WYLĘGAŁA Z o fia
BUGAJ Beata
ŁUCZAK Mariusz
ZUZA Jaro sław
PARYS Edyta
KOWALSKI Krzysztof
KĘDZIOR

Małgorzata

MAZURA Paweł
GRACA Beata
KUBlAK Kat arzyna
P A WLAK Bogumiła
KLIMCZAK Agnieszka

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34 .
35.
36.

m ies ią c u

weszli

międz y

in n y mi:

WĘGLIŃ'SKA

Dorota
TULA TYCKI Artur
A T AMAN Anna
WYBUDOWSKI Wit old
STASIAK Piotr
SZACHNIEWICZ Ja ro sław
JARNUT Agnieszka
SZCZEPANIAK Sławomi r
WAWRZYNOWSKA Kata r zyna
SZULC Tomasz
GROCHOLEW SKI T omasz
W ALAS Tomasz
MIZGAJSKA Ma r ia n na
R YBACKA Aneta
PODEBSKA A nna
WOJTKU N C zesła w
P A FROCKI A rk adiu sz
KACZMA REK R emigiusz

życz ym y szc z ęścia i pomyślności' w do rosłym życiu.

i Rorczak Arleta

Walde m ar i

Sokołowska

Ile kosztuj e KURIER'!

Gaździcki

Dzieci urodzone w lipcu, sierpniu i . wrześniu
1. Zyża Adam Adrian, s y n Czesława i Małgorzat y
2. Sta s ieńk o P a weł , sy n Edwarda i Elżbiety
3. Szewczyk M a gda M onika, c ó r k a Sław o mira i Teresy
4. P e r z Karolina Maria, .córka Piotra i Renaty
5. Bułat Damian, sy n Jana i Bo gumiły
6. F o biedziński Damian Michał, syn Krzysztofa i Beaty
7. Łunkiewicz Ju styn a M a ria, córka Miro sława i Ewy
·
8. Cerech Maciej , s yn Grzegorza i Agaty
9. Pi ha n Malwina Sabina, córka Pawła i Sabiny
10. Suchecka Joanna Aniceta, córka Edwarda i Jolanty
11. Gruca Paulina Anna, córka Jan a i Krysty n y
12. Mielczarek Milena Dominika, córka Józefa i Danuty
13. N iemiec Mateusz, syn Andrzeja i Anny
14. Rzeszowski Piotr Adam, syn Pawła i Renaty
bl. I
15. Rzeszowski Paweł Aleksander, sy n Pawła i Rena t y
bl. II
16. Kurkiewicz Barbara Elwira , córka Mieczy sława i U rszuli
17. Paczkowski Michał , syn Sławo mira i Katarzy n y
18. Wojtkowiak Agnie szka , córka Ireneu sza i Beaty
19. Górczyński Teodor Dariu sz, sy n Dariusza i Beaty
20. Sawczyn Bartosz Ma r ia, syn Klemensa i Violetty
21. Dyla Wojciech Jakub,_ s yn Walentego i Ann y
22. Skrzypczak Ewa, córka J ózefa i Ma łgorzaty
23. K a niuk Jacek Mieczysław , syn Józefa i Ren a t y
24. K o nieczka Mateusz, syn Andrzeja i Beaty
25. Strugała Kamil Jan , syn Wiesława i Gra ży n y
26. Mizera Jakub R oman, syn Miro sła wa i Barbary
N owo n a rodzonym dzieciom i ich r o dzicom życzymy z dro wia
i w szelkiej p om y śln oś ci.

w r ze śn i ow ym

Burmi-

7. W sprawie zmi an w uchwale Nr
X/'56/91 z dDJia 25 marc~ br. ustalającej budżet i zadania rzeczowe Gmil
ny Międzyrzecz na 11991 r.
Wszy;stkie wymienione wyżej uchwa
ł:Y
zostały
wywieszone w
pełnym
brzmieniu w gablotach ogłoszeniowych
na terenie miasta oraz w Ratuszu.

USC INFORMUJE

Na

Zastępcy

w w yniku tajnego głosowania na
stanowisk·o Zast~pcy Burmistrza
Gminy Mię d zyrzecz w y;brano Pa
na Piotra. BUSZEWSKIEGO.

3. · W spra wie zm iany uchwał y Nr
VIII/ 33/90 z dnia 29 grud111ia 1990 r .

URODZENI w

opła t y

5. W sprawie odpłatn oś c i za Przedszko
le Gminne w Bukow.cu .

sowania w Gm inie Międ zyrZ'ec z w
w ybora.c h d o Sejmu i Senatu.
-

dzienne

4. W sprawi e utworzenia Przedszkola
Gminnego w B ukow cu.

Międzyrzeczu,

l. W spr aw ie utwor zenia ohWiodów

stawki

targ owiej .

Izabela

D a nuta

Sokołowska
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Listy .do .Redakcji
Redakcja
Kuriera Międzyrzeckiego
Proszę o sprostowani e kli.lku informa
cj i zawartych w nr 7 Waszego pisma:
1. W notatce "Remont ele.wracj.i Ratus za" :imlieruiono p:ilsownię nazwisk: nie
Misztel, ale Misztal ; rue Kurek, ale
Kureń.

2. Błędne są sformułowania włożone
mi w usta: " Flanujemy jednak w ybudowanie sta łych ciągów handlowych np.
przy uL Marcinkow.skiego, róg Zachod
niej i Mllick.iew.icza oraz częś ciowo na
tzw. łące kolejowej przy ul. Chrobrego..." i dallej do końca cytatu. Stałe cią
gi spełniające wszelkie w yrnoga san!i.tar
ne .i a·r chitektoniczno-plastyczne planujemy tylko przy ul. Garncarskiej (hasło "hala targowa") i na r.ogu zachodniej i Mickiewicza, a po opracowaniu
planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego także, być może, · w
dnnych miejscach. Natomiast przy Mar
cinkowskiego i Chrobrego mają być lok altizowane kioski na takich zasadach,
jak na ta'r ,gowlitsku tw.. na ktrótkie t·e rminy, bez możliwoś,ci ich zakorzenia- .
ni a. Sprosto.w anie dotyczy artyikułu:
"Ta:ójgłos O• tar,g owisku".

Andrzej Kobierski

Międ zyrzecz, wrzesień 1991 r .

Marian Piniarski
ul. Armii Czerwonej 59
66-300 Międzyrzecz
Redakcja
Kuriera Międzyrzeckiego
ul. Rynek l

Str. 3
sną prow.Lzoryczną metodą serków, któ
re b yły nazwatle "Perła Lubu.ska" z jednego Lifra mleka - jeden serek:
- skup mleka był bardzo ograniczony od l 00-·500 Litrów dziennie. Dalsza
h istoria pr.zez następne lata jest bardzo ciekawa i postarałem się spisać w
"Kr onikę'' lecz oddzieLny temat.
Pll."zy jechałem
do Międ~yrzecza w
czerwcu 1947 roku i jako jeden z pię
ciu pracowników przepracowałem w
t.·ej Inleczarni do 31.12.1990 roku z
przejśc.iem na emeryturę, co z pewnoś
cią pamiętam wzloty ti upadki spół
dziel<czości mleczarskiej. Mile wspominam początki lart odbudowy, gdzie
większość czasu spędzaliśmy w mleczar
ni. Gdy zgłodnieliśmy, siadalJiśmy na
rampie, wyciągaliśmy chleb •i popijaLi
mlekiem i dalej się pracowało bez "wol
nych sobót i n iedziel''! Ale duch był
dobry, ludzie zżywali się z sobą i moc
no wiązali z zakładem - niekiedy na

Międzyrzecz
Uprzejmie proszę pokazać społeczeństwu Międ zyrzecza jak wyglądaŁ obiekt
zakładu mleczar-skiego w Mrl.ęd zyr zeczu
przed 100 laty (budowa 1890 r.) oraz
jego pierws.z ego właściciela pry.w atnego- Faula Dittmallifa, następnie przeszedł w ręce m ie jscowej spół (iizielczoś ci
mleczai1Skiej.
, Po odzyskaniu Międzyrzecza w 1'945
r . wszy,i tko' się zgadzało ,i b ył główny
pudynek prodoocy jny, chl.e wnia, komin, na środku dziedzińca fontanna i
nawet krokusy, t Yl·e że w ś·cianach
głównego budynku pozostały w ielkie ocałe ż ycie.
twory, któr~i wy ciągnięto demontoDziś, gdy WISpominam 45-lecie d~a
wane w pośpiechu maszyny, chlewnia
łalinoś·c.i spółdzielczości mleczarski ej w
stała pusta, po serach zostało t ylko tro
Mię dzyrzeczu jak już wspomniałem za
chę . pleśni w dojrzewalnia·Ch.
Niemniej jednak. podstawy do odouczęto skup ml·e ka od 100 lit. dziennie
dowy mleczarstwa były zachęcające ,
do · "Pł ynącej rzeki mleka" w latach
w.ięc
·g rupa przybyłych osadników, 1970-1976 - 80 ty.s. litrów dziennie, i
ob\=cnie od 30-125 tys. litrów dziennli.e.
wśród nich WJielkopolanin Franciszek
Dąbrowski dawny działa,cz spółdziel- Jedno jest pewne, że spółdzielczość
czy, zdemohilizowany major W'P Stefan · mleczax,s ka w dobry.c h i złych czasach
Kozłow!Sk!i, mechanik też żoŁnierz WP
~w-sze żywiła. społeczeństwo. P:rzypomina'my lata stanu wojennego, gdy by
Wład ysław Kurzeja oraz kilku rolniły pu.s.t e półki, lecz ml•eka dla dziec i
kó,w postanow.ili zawiązać w Między
rzeczu spółdzielinię mleczarską. Pow.s ta . nie zabrakło. Dziś gdy jest konkureac;ja i napływa żywność mleczarska z
la 13 września 1945 roku jako pienwsza na Ziemi Lubus•kliej . W parę dni importu, C·iężko konkurować, czyżby po
po zarejestrowaniu rozpoczęto skUip mle
100 latach miał powrócić : Ink. Paul
ka i przystą'Ptono do w ytwarzania wła
Dittmann?

Co słychać w KONTAKCIE

Z przedszkolnego podwórka

Informuję
nych, że w

wszystktich zainteresowasekretariacie UM:iG w Mię
dzyrzeczu zapisujemy chętnych do udziału w pracy Stowarzyszenia. Podkreślam, że człohkow.i.e Stowarzyszenia
nawiążą wzajemne kontakty nawet ca
ł Ymi rodzinami, grupami zawodowymi,
kuJtura·l n)Tmi z podobnymi z gmin ho
lenderskiej i niem:ieckii.ej. Jest jednak
l podstawowy warunek~ każdy z nas
• przystępujący do Stowarzyszenia musi
b yć przygotowany na przyjęcie u siebie gości z Vlagtw:ed de czy Haren. Jeżel\i rodzina międzyrzecka nawiąże kon
takt np. z rodziną holenderską - kon
tak.t ten będzie obustronny. ·
W związku z tym proszę o zgłasza
nie jakiego t ypu wymiana Pańs.twa in
teresuje. W pa~dzierruiku bowiem musimy prz'eka·zać konkretną propozycję
wspóŁprac y członków
KONT AKTU"
- ile rodzin. ile i jakie grupy zawodowe, kul.t uralne itp. pragnie nawiązać
W~jemne kontakty - towarzyskie, wy
m1any kulturalne, spor·t owe, turystyczne, wymiany doś:wiad.czeń grup zawodo
w ych czy hobbi.s·t ów
W dniu 5.09.1991 ;oku odbyło się ze
branre or,g anizacyjne Stowarzyszenia
"KONTAKT".
Wybrano Zarząd w składzie:
l. Przewodniczący: Mieczysław Witczak
2. Z-ca: Ewa Janetzka
3. Z-ca.: Jerzy L. Krysiak
~· Skarbnik: Elżbieta Wróbel
;,. Członek: Joanna Szypszak
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
l. Przewodniczący: Bohdan Rusiecki
2'. Członek: Ola Janusiewicz
3. Członek: Bernadetta Sierpatowska
Jerzy L. Krysiak

MIĘDZYRZECKI

Dużo b yło emocji w zwią•zku z ogros.zeniem konkur·s u na d yrektorów mię
dzy•r zeckich przedszkol~:

Oto

zwy•c.ięzcy

konkursów :

Dyrell dor Przedszk.ola Nr l ·
HALINA SIWCZAK
Dyrektor P'l'zedszkola Nr 2
GRAŻYNA ILIŃCZYK
(pełniąca również tą f.unkcję wcześniej)

Dyrektor Przedszkola Nr 3
JADWIGA STASIAK
Dyrektor Prz.edszkola Nr 4
TERESA CIERPICKA
fpełniąca również tą funkcję wcześniej)

Dyrektor Przedszkola Nr 6
ALICJA STRZELCZYK
Peł;rJ.ienie
szkoła Nr

obowil\zków Dyrektora Przed
5 (w związku z url·opem zdro
wotnym pani Cel.iny Pawlaczyik) pow.ierzono pani ANNIE LEDERMAN.
Wszy&tkim dyrektorkom życzymy sukcesów w pracy.
sierp~ia bi.eż~e.go roku na eme·r yprzeszła pani· MARIA . HAŁUSZ
CZAK pełniąca od 1964 r . funkcję kierownika Społecznego Przedszkola Nr l

31

turę

w Międzyrzeczu i następnie od 1972 r .
dyrektorka Przedszkola Nr l w Między
rzeczu. Jak tw~erdzą rodzice maluchów

uczęszczając)'1ch

Maria

stworzyła

do tej placówki pani
w niej rodzinną i m.i

łą atmosferę .

Zasłużonej

ern·e rytce życz~m y dużo
i zdrowia a mło d ej następczy
ni życzymy, aby potrafiła tą atmosferę

szczęścia

utrzymać.

9

września rozpoczęł o d ziałalność

oP!l"Zedsz.kole
G'minne w BUKOWCU. PoWistało ono
w miejsce zlikwidowanego. Przedszkola
Zakładowego ·PPGR w Bukowcu.
Dyrektor PPGR w Bukowcu przekazał nieodpłatnie
wyposażenie
przedszkolne, dyrektor ZEAS przekazał do
nieodpłatn·ego użytkowania po.miieszcze
nia na przedszkole. Pomimo skromnego budżetu Rada Miejska w Między
rzeczu znalazła środki na ZCllbezpieczenie podsitaiWowej diZJiałaln.oś~i pr.zedszko
la. Część prac remontowych wykonał
pe.r sonel, rodzk.e za.dekla.rowaH się dostarczać go prrzedsz.kolnej kuchni warzyrwa i owoce co znacznie zmniejsza
koszty przedszkola, a tym samym i od
płatność rod:z~ców za pobyt dzieci w
tej placówce.
Rodzicom i personelowi przedszkola
gratulujemy zapału.
T ylko tak dalej!
Elibieła . Wróbel
piekuńczo-wychowawczą

KURIER .MIĘDZYRZEC.KI
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Varius

znacz9

.

stwowe i palf.tyjne, wysok•ie stopnie SS
że niek.iedy uśmiercano również ludzi
zdrowych, że nie była to żadna euta..:
nazja - bo żaden · z zall,lordowanych
ani nikt z rodziny n!e prosil o ś·mierć'
to było zabójstwo, że obowiązuj~y ~
tym czasie niemieck\i k odeks. karny za
zab?jostrwo na wyraŹine i ŚWiiadome żą
dz9:nych, zapowiadając, że z akcją lidaillle osob y pragnącej .ś;mierci przewikw:tdowa!ll.ia "bęzużytecZ~nych pożeraczy
dywał karę więzienia nie krótszą niż
chleba" poczeka do wojny. Przedtem
już od 1933 roku prowadzono szeroką trzy lata, że ..., że ...
Klim b yli Ci lwdzire? Co b yło motoakcję propagandową przecl.i:wko tej gru
rem ich postępowania? Czy t ylko pypie ludzi (czytaj: współrodaków!). Wycha, która zaprowadziła ich na szczyt
dawano czasopisma i podręczniki powład zy, a potem lęk o je,j utratę? CzY.
święcone zagadnieniom ras y, narodu, w
szczególnie poj~ta hl tość? Sadyzm?
szkołach ·ruormowano jakie są koszty
52 lata temu Hitler podpisał dokuutrzymania t ych ludzi, i jak.i stanowi
ment zezwalający na "Gnadentod'' dła
to uszczerl::iek dla państwa. Podtęcznik
tych, którzy są inni...
_
Adolfa Bronera do matematyki z 1935
Zgodnie z jego zaleceniem prowadzo
roku zawierał między •innymi takie za
no tę akcję w szpi,t alach III Rreszy do
dania: "Budowa zakładu dla obłąka
1941 roku, m. innymi w zakładach tanych wymaga 6 milionów mał"ek. Ile
kich jak Grafenck, Hartheiin, Berndomów mieszkalnych można by za tę
burg, Sonnenstein , Hadamar i przerwa
sumę wybudować, j.eżeli koszt jednego
no ją tamże na skutek protest6w spodomu stanowrl. 15.000 'marek?" lub: "We
łeczeństwa i Koś·cioła. Nie zaprzestano
dJJug ostrożnej oceny mamy w Niemjednak tej dzi ałalności, tylko przenieczech 300 tysięcy psychicznie chorych
siono na tereny wschodnie Niemiec i
epileptyków it d. w leczellli.u szpitalnym:
ziemie okupowane. Tu należy przypomIle kos.ztują oni rocznie przy stawce
4,- RM dzienn ie ? Ile pożyczek po 100 . nieć , że Obrzyce w tym czasi:e b yły w
obszarze III Rzeszy. Dla tego SZPitala
marek q1ożna b y ud.Z'iel:ić rocznie z tych
ponury okr es planowanego likwidowapieniędzy z okazji zawar cia małżeńst
nia chorych rozpoczął się z przybyciem
wa, rezy;~ują.c z późniejszych spłat?"
Waltera Grabowskiego, administratora
Ocenę tego r odza ju działanri.a pozosta
zak_ładu i trwał od 1942 do 1945 roku.
wiam Czytelnikom. Stosunkowo łatwo
Nawiasem - poprzedni dyrektor i jego
przeszła sprawa zapobiegania wydawa
zastępca ponieważ odmówili udziału w
. n.ia na św.iat dziedzicznie chorego pot€j ak·c ji zostali przesunięci na inne
tomstwa, tak w części ptawnej jak i
stanowiska, a jeden z nich (dr. Vollw praktyce. W latach 11933--=--1936 doheim) pl'acował w Obrzyca.ch do końca
konano w Niemczech 8.800 "zapobJegaw
wojny jako ord_ynator.
.
czo" zabiegów sterylizacji w trosce o
O losach chory-ch różnych narodowoś
czy,stość rasy, i b yły to zabiegi z mocy
ci, głów:nie Niemców zamo:rdowanych
ustawy.
w czasie wojny w Obrzyckim Szpitalu
Tak podczas Procesu Norymberskie- w następnym numerze, poprzedzajągo, jak i w czas,i e innych dotyczących
·
·
tego zagadnienia i tych zbrodni zada- - cym Swiięto Zmarłycł_!.
RYSZARD KRAWIJ;C
wano sobie pytanie - dlaczego' niektó
P.S.
n~ osoby dopus zczały s ię w sposób zor
Opisując ten okres korzystam szeroganizowany i świadomy takich czynów
ko z 'm onografii p .p. Józefa li Jerzego
sprzeczny.ch z podstawami etyki zawoRadziek ich pt. "Zbrodnie hlitlerowskie
dów medycznych? Zebrane dowody, do
służby sanitarnej w zak ład zie dla obkumenty, zeznania śwdadków ,i wyjaś
łąkanych w Obrzycach" Lub. Tow. Nau
n ienia oskarżonych ujawniają, że moż
k?we, Zielona Góra 1975, Inne piśmien
na b ył o odmówić współpracy w tym ha
mctwo u aut ora artykułu.
n iebnym prog.r amie (co najwyżej traOD REDAKCJI:
ciło się posadę), że znaczna częś ć feKolejne artykuły nie ukazy wa ły się w pokarzy biorących udział w tej działal
przednich numerach z przyczyn redakcyjności przynaFeżało do NSDAP, niektónych, a nie z winy autora.
rzy piastowali wysokie stanowiska pań

Illll!J ...

OBRZYCE CZASU .WOJNY
W północnej
odldziałami 9 i

części

S·z pitala

między

19 stoi granitowy obe-

l!isk z wyrytyim nap~em: "W t ym Szpi
talu H itłier.ow.cy wymordowali w lata-ch 1942-1945 ponad 10.000 chorych
róimy·c h na,rodowoś·ci. O zbrodniach ludz
kość nie zapomni".
. ~~hodzim_y w tym miesiącu kolejną,
JUZ :>2 roczmcę wybuchu najstraszniejszej z wojen - n wojny światowej.
Pr·zyjęto da tę napaści
jako początek
wojny, choc.iaż mrok ideolo~iczny grożąc y 'jej wybuchem obejmował Niemcy
ha wiele la1t wcześniej i co gorsza zdo
b ywa ł zw.olennJików w iimych krajach.
Nie jest mo,i m zamiarem omawianie
założeń i rozwoju fas.z yirnu. Chcę t ylko przypomnieć, _że w tej ideologii nie
było miejsca dla ludzi słabszy ch, ułom
nych, niedorozwin~ętych, po prostu innych w :zmaczeniu "varius". Hitler jed
nozna,c znie oklfeślił ich jako "bez uż y
tecznych poż-eraczy chleba" i przy
pie,rws.Zej na dar zającej się okazj.i, a by
lo to Wiłaśnie l września 1939 r. wydał
- dokument uprawniając y grupę lekarzy
do "udzielania śmierci z ła·skli". Pozwo
rę sobie przytoczyć tu tłumaczenie tego
dokumentu : "Reischleiter Bouhler i dr
med. Brandt otrzymują pod odpowiedzialnośaią polecenie, tak rozszerzyć uprawnienia imienne wyznaczonych lekarzy, żeby ·chorym, których · stan zgod
nie z ludzką wiledzą i przy najbardziej
kryt ycznej ocenJie zostanie uznany za
nieuleczalny, można b yło zezwolić na
uśmiercen ie z ła·ski (Gnad entod)".
Kos.z marne'm u "urokowi" tego dokumentu uległ o tylk o 35p z 90 tysięcy le
karzy niemieckich (stanow.i to ok. 0,4%)
'i itó na pewno jest o 350 za dużo. Pamiętamy jednak, że cała ta ideologia
podbudowana pychą i rządzą władzy
pasowała jak ulał
do słabej natury
lu:dzki.ej - na początek wydawało się,
że wszystko jest dla dobra ludzi, narodu, kraju, że jest to rodzaj misji...,
i stopniowo każdy czyn, każdą zbrodnię rnoima qyło doskonal;e wytłumaczyć
motywując ją wyżs.zymi celami. Proszę
·z>Wócić uwagę, że na podstawie tego
p olecenia Fi.ihrera można było przyznać · "śmierć z łaski" przede wszystkim
słabszy'm
wspóhroda.kom (co za perfidia) a w dalśzej kolejności rozszerzy ć
to · na słabszych w narodach po dbitych ... B ył to kolejny (wyższy?) stopień
ras izmu, w założeniu prow ad zący d o
wyniszczenia słabszych, chorych · i genetycznie mzlkodzony-ch czł onków narodu, siprowadzają c y się do oczyszczenia rasy i utrzymania . czystości, . a w
perspektywie również , wyniszczen ia innych słabszy ch lliczebnie i gospodarczo
naro dów. Celem było st.worzlenie rasy
i ery ,;nadludzi". Dokument Hitler.a nie
mówi o chorobie ·ps ychicznej, a bardzo
ogól!!ie o "stanie nieuleczalnym", któ,remu to pojęciu można b yło przyp!sać
różne w iśtoc i<e swej i rokowaniu' 'th'o
roby uznawan e za nieuleczalne;· ano·malie ,rozwoj.owe ; i .inne · stany, kt.óre
nJie mus iały b yć uciążliwe . społeczni.e
szkodHwe dla otoczenia. Hitl·er wielokrotnie ·w swoich ·wystąP,ienia,ch, w
tym takż·e w "Mein Kampf" w ypowd.adał sdę zdec ydowanie negat ywnie o cho
:n r-ch psychicznie i genetycznie uszko-
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Międzyrzecza

Partii jest sto...

"Solidarność"

jest jedna

w n ad ch od zą•cy.ch wyborach Między
rzecz bę d zie mia ł dwóch kand ydatów
na p os elski fotel- pana Zygmunta Szczu
ckiego z _listy NSZZ "Sol.idarność" oraz
pana Władysława Biernata z list y Unii
Demokratycznej . R oimawiam z p. Zygmuntem Szczuckim o jego wizj i "Soli darn ośc-i" i wynik ają·c ych z niej port rze
bach poselskich d ziałań.
P yt.: Zacznę od stereotypowego pytania - dlaczego P an kandyd ~~e?

lidarnoś ci" twie·rdzą, że etos ,,Solidarności" jest ich chlubą. Solidarrność jest
jedna. Sprawie uświadamiania tej jednoś ci chcę sJJu,żyć i w kampanii w yborczej i w paTlamencie, jeżeli zostanę
wyhr any, a przede wszystkim w d~ia
łalnośei
związkow ej. Solidarność Jest
nadal naszym ,;być albo nie b yć". Inn;.= organizacje, aby określić swoją toż
samoś ć muszą dodać określenie "chlfześcijańska'', "katolicka'' solidarność
tego nie potrzebuje. Soli:da.rność jest sy

Odp.: Dlaczego kand yd uję? Pozwoli
Farni, że odpowiem na to p yrtanie pewną
refleksją, idącą z moich doś wia d 
czeń "Solidarnoś· ci". Ci, którzy
mnie
znają, wJed zą , jak wielką wagę l)["ZYkła dam do roli symoold.. Uważam, że
symbole wia•r y, państwowośCi są przeka.z em wartości, pomagają te wartości
r ozurruec i utrwala ć · ,,Solidarność"
porównuję do chleba·, chleba symbolu,
balfdzo wymownego symbolu szczególnie uboga·conego obrazami bibhjnymL
S tąd w os tatnią uroczy·stość Matki Bo
żej Zielnej w Rokitnie, re.prezentując

nonimem miłości , a miłość to przec.ie ż
wypełnienie chrześc ijaństwa.

Mię dzyrzecką

"Solidalfność" wręczałem

dar ofiarny : pęk rozmaitych kwiatów
- jako obraz pl:U!ralizmu wyrrosłego z
"S olidarnoś ci", który może b yć piękn y,
a także kosz. Wręczając kosz powied ziałrem Księdzu Biskupowi, że "Sol~i
d arność" jest jak chleb, który można
łamać, którym można." się dzielić, obda
rzać z tr oską, aby żaden okruch z idei
"Solidatrnoś ci" nie za.g.inął.
Wlfęczon y
kosz był dla mnie symbolem troski o
odnalezienie wszystkich porzuconych okruchów. Swoją wypowiedź uzupełni
łem prośbą o umocn'ienie -nas w wypeł
ni,a niu tej troski. I właśnie to jest 'm o
tym mojej zgod y na kandydowanie do
Sejmu - ·troska, aby żaden oluuch z
idei ,,Solida·rności" nie zg~inął.
Pyt.: Czy NSZZ "SoHdarność" jest
najwłaśrciwszą organ.iza;cją poprzez którą można realizować troskę, którą w
P ana wypowiedzi tak ś·ciśle łączy się
z nauką społ·eczną Kościoła, z jteg.o kUil
tern, a

wyraiŻa

modłiitwą?

Odp.: Przypomina mi

się

fakt, kiedy

już po powstaniu "Solidarności" posta-

wiono mi pytanie, jak wyjaśniam tak
szy;bki rozkwit 10-cio milionowej organizacji w talk krótkim czasie. WóiWcza,s
odpo\VIiedztał.em, że "Solidarność'' była

spełnieniem tęsknot

krzewJ.ony.c h od lat
w rodzinach, umacnianych przez Koś
ciół w nauce o moralnych zasadach ży
cia społecZillego. Fr.zecież wówczas nikogo z nas nie dziwiły fakty, że ujawnianie solidarności, realizowanie solidarnoś-ci łączyło srię z publJ.cznym wyznawaniem wiał"y przez tłumy ludzi,
Poszczególne jednostki i przez przywód
có.w powrStającego ruchu. Łączył nas
oŁtarz, krzyż, a robotnik klęczący przy
konfesjonale nie był znakiem upokorzenia, lecz moc y. Ja · w tej tęsknocie
trwam, odczytuję ją w środowisku i
~ważam, że powrót do tych tęsknot,
'Ich reaUzacja może być drogą do odrodzenia "SoHdarnośc.P'. Wszyscy się zgadzamy, że odrodzenia potrzebuje, aby
być _źródłem sliły dla swoich- człon.kó;w
i dła t ych, którzy idą·c poboczami "So-

Pyt.: N o tak, ale ...
Odp.: Widzę zdziw ~enie w Pani oczach, odczytuję je jako pytanie o kon
kret, o odpowiedź określającą pl!ogram
w yborczy mój i związku . Program
zwią•zku nie jest jeszcze do k ońca sformułowany. Już - niedługo _otrzyma on
fo.rmę deklaracji pr.ogramowej, którą
w daLszej kampanlii w ybor·c zej będzi·e
m y przedstawiali a następnie nasza reprezentacja parlamenta,rna będz,ie ją re
alizować. Uważam, że zrręb y tej deklaracji można w yrazić zdaniem zaczerpnięt y m z ostatniej encykliki papieskiej
"Centessfmus Alnnus". : "Podźw.ignięcie
ubogich jest wielką szansą dla moralnego, kulturalnego; a także gospodarezego wzrostu .. .'' Rozumiem to zdanie
nie t ylko w tlen sposób, że .dźwiganie
się z ubóstwa popra.w ,i nasze morale, ubogaci ~ulturę, oży;wi gospodarkę. Odczytuję to zdanie także z innej perpekty;wy a mianowicie, że poprzez odnowę
mora:Jną, rozwój szeroko pojętej kultur y, a także szczególne nakierowanie rozwoju gospodarczego na popl!awę bytu
społeczeństwa z uwzględni• entem jeg.o
pokładów najniższych, które
zw,iemy
ubó-stwem ·i nędzą, dojdziemy do tego,
co słowami encykliki wyraża się: "pod źWignięciem ubogich". Rozwój gospodarczy bez zachowania zasad moralnych
owocuje aferami, korUirpCją i inn ymide
wiacjamf Silna "SoUdarność" powinna
b yć stróż!em tych zasad moralnych także i w parlamencie.
Pyt.: Będę jednak uparta - jeże1Ji
w ten . sposób rozumie Pan zadania ,1Solidarnoś·ci" to dlaczego nie oktr'eśiLił się
Fan wobec jednej z par,t ii, co dawało
by Fanu większe szanse działania, choć
by wobec Z}'e:dnoczenia Chrześdjańsko
-Narodowego czy
Chlfześdj·ańskiego
Stronnidwa Pracy?
Odp.: Jak ju,ż mó.wiłem uwa±am, że
NSZZ "Solidarność" jest dla mnie na.dal na;jwłaśeiiwszym polem działa
nia. Wdękiszość par.tJ.i dopiero się ksz.tał
tuje, warlczy o swój pr.ogram, pod~.s
gdy "Sol'idarrność" poprzez swó.j funda'ment oparty na nauce społecznej Kościoła jest określona jasno od począt
ku. Poza tym działaJn~ć partyjna mnie
nie poc:iąga . Promocja mojej kandydatUify przez Międzyzakładową Komisję
Koordy;nacyjną w Międzyrzeczu, poparta .przez macierzys.tą Kromisję Zakłado
wą NSZZ "Solidarność" w Szpitallll dla
Nel"IWowo i Fsych. Charych w Między
rzeczu utwierdza, mnie w przekonanitu,
że moja działalność powinna być :z:wią
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zana z tą formacją społe cz,ną. Co wię
cej, ta promocja i poparrCie stalo się
dla rnn.ie potwierdzeniem, że moja postawa i działalność oparrta o chrześc i
jańskie wartości jes.t aprobowana. Czu
ję, że " Sol idarność" ffinJie potrzebuje.
I tego odczucia nie odmie·n i nawet fakt
przegranej w wyborach; Zresztą - czy
przegrania? Według mnie "So1idamo-ść"
nie może prrzegrać, "Solidarność'• w ygra, bo tak naprra.wdę ż yje ona w sercach mil.ionów Folakó-w. ILe razy myślę o "Soli da rności" powracają sJ.o J?Uie
slowa, poety St anisława Wyspianskiego,
który tak pięknie ,i prosto mówi o P ol
sce:
"Da.j nam poczucie siły
I P ol:skę daj na'm żywą ,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą".
W takim obraz·ie ją wid zę.
Pyt.: Prozwoli Pan, ~e zac yt uję fragment . Pańskiej biografi•i związkowej,
którą sformuł·owała Komisja Zakłado
wa: "Fan Z ygmunt SZJczucki jest pracownikiem· nas:zego szpitala i członkiem
Komisji Zakła dowej NSZZ "Solidarność". Jest to człowiek głęboko uczciw y, tą głęb oko ukorzenioną uczciwoś
c i ą, która powoduje, że b y ł i jest wiern y prawdzie i ideałom sol.idarnego po
chyl.enia się 'nad innym człowiekiem.
Pos.tawę tę repl!ezentował już w czerwcu 197.6 roku, kie dy jako jed yny w
szpitalu miał odwagę w y s•tąpić prze~iw
ko inscenizowanym masówkom po w ydarzeniach ra domskich. A b ył y to zupełnie inne czas y i innej odwagi wymagał y , Był także
jedn y'm z trzech
pierwszych za~·ożyrCieli "SoHdacrności"
jesri. enią 1980 r oku. B y ł również delegatem na Walne Zgromadzenie Del'egató-w w 1981 r. _w Gorzowie. Fo 13
grudnia 1981 r. aktywnie działał w KI~
i Duszpas.t erstwie Świata Prac y. N1e
zniechęciła go tragedia osobista, jaką
b y ło uwięzienie za pogląd y polityczne
syna i z konieczności odejścit~ na rentę. Pan Zygmunt Szczucki był Wlf_
eszcie reanimatorem "Solidarności" w 0brzyca.ch . i dzięki jego postawie i inicjatywom istnienie na.s zeg.o związku by
ło i jest zauważane przez załogę. Jest
czł.owd eki'em absolutnie
bezinteresownym ... " Pańska biog,rafia związkowa
jest niezwykle konsekwentna i jednoznaczna.. Fana "przygoda" z "Solidarnością' ' zmieniła, się w etos żyda ...
Odp.: Eto~ był chyba wcześniej ukształtowany, "Solidarność'• go uzupeł
niła, pozwoliła się · jemu artykułować,
pow.s.t anie "SoUda.rności" traktował:em
rzeczywiścii e 1ako drogę ku niepodJ.ległoś.ci, a w tej ·kwestii mam whowią
zania rodzinne - mam w rodzinie powstańców styczniowych, później przez
siedem lat czekałem ,n a poWTót ojca z
Syrberii.
Pyt.: W zacytowanej wyzeJ opmu
czytam tak~ o Panu - "ma ogromne
poczucie powinnoś·ci i słu~by; służy
sprawie, nigdy S·Obie" a także "potrafi
· działać energi.cznie i konsekwentnie".
• Opinia pię!kna, ale i wielce zobowiązu
jąca .

ten ciężar odpowJ.edzia!nigdy n:ie· starałem stę
jej u~itkać. Fostaram s.ię nie zawieść
tego· zaufania. Myślę, że w d~lsz~
działaniu może ono stać się moJą siłą.
W takim razie życzę powodzenia l
bardzo dziękuję za rozmowę.
Odp.:

ności

Czuję

zresztą
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Zerwała m d ziś k olejną kaa::tkę z ka mierz Letowit, w lat a ch 1956- 1959 p.
Mic hał Fijałka
1~5 9-1975 p. C zesław
lendarza. Jest nie dz iela, 1-szy wrześ
nia, 52-ga r ocznica wybuchu II wojny
Gliński (najdłuższy staż na tym stano
światowej. · Ileż to już rocznic poza :mną,
wisk u) 1975- 1989 p. Józef P a paj, od
1989 p . A dam Ż yła. I kilka zdań o ży
ile okazji do W5!Pomrueń! A dni uciekają ,szczególnie emerytce - i albo ciu k ulturaln ym w szkole w przeszło
za-cier ają s ię, al1
b o odżyw a ją na now o ś c i. Uczniowie pracowali w kilku sekwydarzenia, przeży(:ia, fakty. Dzl,ień 1cja ch, ale szczególnie int ensyWnie pra
szy wrześ:nia t o t akże tradycy·jnie pocował zespół dramatyczny. No có ż, n ie
czątek n'o wego roku szkolnego. I ·zawbył o j eszcze telewizji, t ego ws półczes
sze, choć dzieje się t o mimo mej woli,
nego "poż eracza" czasu i "zabijacza"
w dniu t ym sięgam pamięc ią do moich iinkj at yw y, nic więc dziwnego, że ucz33 lat pra·cY w powojennym szkolm c- · n iowie •próbowali, z ogr omnym zres ztwli·e, do dwóch lat ud ziału w czasie
tą zapałem, prze obrażać się w
aktowojny w ta jnym n a uczaniu .
rów, bohaterów lektur - i n ie tylko.
W B'o bowicku znaleźliśmy s:ię z mę
Pierwszym utworem WJ'IstaW!ionym
żem we wrześni u 1959. Od tej pory· nie
na scenie szkolnej w r. 1959 b ył "Ską
przerwa n ie do lutego 1979 pra•cowałam piec" Moliera, a w r. 1961 "Moralność
tu ucząc j. pol'skiego, prowa d ząc biblio pani Dulskiej" Zapolskiej. Kii.erował
tekę szkolną i k i erując przez szereg
ze&p ołem p . Stefan Herman. W listopa
lat tzw. d ziałem świetloi.c ow ym . Szkoła
dzie 1962 uczniowie przygotowali "Conrozwinęła. się, z każdyim r.okiem przy. siliurn fa·cul·t ahs" Fredry, a w 1964 jeb y.wało uczniów. Naro dziła się tradydnoaktówkę tego samego autora "Pocja, powstała historia•, na którą składa
sażna jedynaczka". Zespołem kierowasię wiele zdinzeń. Dziś chciałia.bym je
łam już ja. Od r. 1961 pr.zez kilka ko- ·
dynie wybrać kilika z nich, by, gwoli lejnych la.t, zawsze 26 listopada, (data
przypomnienia, odtworz yć cząstkę prze śmierci poety) przygotowywaliśm y mię
szłości szkoły.
dzyklasowy konkurs mickiewiczowski.
Próby zabirerały nam od wrze śni a prak
Mam przed sobą monografię szkoły
tycznie wszystkie w.ieczory, .ponieważ
opracowaną przez dwie uczenmc·e klazgodn:ie z regulaminem, uczn:iowille z
sy ma,t uralnej w r. 1973, Ulę Bimek i
każdej - klasy zobowiązani b yli WJ'Is.taKrysię Maciejewską. W skorowidzu u
mieściły one m.in. takie działy,
jak: · wić jednego recytatora i przygotować
krótka ~istoria szkoł y, absolwenci, go- fragment utworu Mirc kiewicza w inscenizacji. Do dziś m yślę ze wzrUISzeniem
spodarstwo szkolne, . ży.cie kulturalne,
o Zosi Chada,j grającej Rollisonową z
nasz internat. Punkierw.. wyjścia mojej
III c z. "Dzia.dów", czy o Bolku CdchopierwąŻej rl.n forma.c ji o Bobowieku sta
szewsk·im w opow,i.adaln:iu Sobolewski·e
ła ~ię właśnie histor ia. szkoły i, z tygo. Myślę że ta właśn:ie praca poza wie
tułu o d powied zialności za dział, życ ie
loma korzyściam1 spowodowała, że w
kulturalne. A oto historia.
1967 r. narsza uczennica Ania K óściuk
Technikum łloda.wlane w Bobow.icku
na Centl"alnym Konkurs1e Recytatorpow.stało w r . 1954, pierwsi absolwenskim zajęła II-gie miejs-c e - zwycię
ci opuściilii je w r. 1959. · Początk,owq
stwo nie notowane w dzi•e jach powo·sie dzibą szkoły był budynek obecnego
jenn~go szkolnictwa rolniczego.
NBP w M-czu i d o,piero w sty,c zniu
W y brałam tylko ni ezwykle sk r dmne
1955 pr.zen:iesiono ją do pałacyku w Bo
epizody z jakże bogatej histor·1i szkoły
bowicku i do dwu postaw~onych dla jej
potrzeb baraków. W roku s·zkołnym w Bebowicku, szkoły , która od wr.ześ
śnia tego roku qtworzyła.' I kl. Liceum
57/ 58 ~ot y chczasowe Technikum Hodo
Zawodowego
dla Dziewc·J?;ąt o specjalwlane zmieniono na Technikum Rolnicze, od roku 1965/66 prowadz ono równo ności - gospodar.atwo wiejskie . Umie .
szczona w li:pcowym numerze Kuriera
legle obydwa proftile, by po pięciu latach przejść w y łą,cznie na k ierunek ho Mi~dzyrzeckiego informacja oraz zachę
ta ze . strony p. DanuJy Sokołowskiej
dowlany. W maju 1959 oddano do uspow od ował y ,, iż się'gnęłam do ws p·omż ytku nowy internat, zaś - w styczniu
nień .
'1964 nowy budynek szkolny.
Pierwszym dy.r ektor-e m b ~ p. KaziHalina Glińska

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Po krótkiej wakacyjnej przerWlie chcę
do rozpoczętego tematu naszej
oczyszczalini ścieków. 'J ak już W!spomitla.łam re3iizowana jest ona z udzi ałem
W'szystkich użytkowników odprowadzających śc ieki 01
r az W.ojewódzkiego Fun '.
duszu Ochrony Srodowiska. Według za
łożeń ilnw.esty'Cja -będzie realiżowana w
okresie 5 lat tj. 1990-1994 za około 50
mld. Za.k:łladana w I etapie przepustowość wyniesie 12·.000 m 3/dobę (docelo·w.o 18.000 m3/dobę) , co w porówńaniu
z obecnymi potrzebami miasta jest imponujące. Kilkakrotnie przewyższa ilOść
wody otrzymywaną obecnie z wodocią
gu miej ..k.iego i ujęć zakładowych . Na
· leżałoby się za-stanowić : czy to jest pra
wrócić

widłowe.
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W .roku ubiegł ym w ykonano roboty
za 0,5 mld zł, w większości dot y.czą
cych zorganizowa"nia placu budow y !i
budynku socjalno-usługowego pełniąe-e
go w trakcie budowy funkcję zaplecza .
Budynek ten do dziś jest przedmiotem
krytyki ze wzglę'du na swe · olbr·z ymie
rozmiary .
.
Na rok bieżący zaplanowano wyko- .
nanie robót za około 14 mld z'łl, co wy
daje S'ię · zu,pełnie nierealne z uwag-i na
brak środków finansowych, k-tór e w
większości pow.inny wpłynąć od par.t ycy,p antów. Tak wdęc w ykonanie oczyszczalni w Cliągu 5 lat róW!Ilież jest pod
znakiem zapytania. ··
Jeśli w .dals.i ym ciągu będą następo
wały takie opóźnienia w g~romadzeniu
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fund u~zy i budo~ie,. ~ięd znzeccy uży
tkown:cy urzą?z.en sc.Iekowy.ch, p 0 us.t a
woweJ 5-letnieJ karencjt bę d ą płacić
"słone" kary za 'odprowadzanie nieoc z:rszcz?~Ych ścieków. Nie będzie rów
m ez mozhwe um or zenie czy odłożenie
płatności kary.
M~jąc na_ uwadze postępuj ące zatruwam~ rzek i, sądzę, że jest już najwyż
s~a pora, a by zabrać s'i ę za razwiąza 
me pr obłemu, któr y coraz bardziej
brzydko· pachnie. c.d.n.
H. Rusiecka

Po ciuchy do (atusza ?
P o przeczy-taniu ai!'tykułu w Ziemi.
G orz?wskiej . "Strachy na łachy" i ja
w teJ sp rawie chcę wtrącić swoje trzy
grosze. Pomijając wzgl ę d y i wątpliwoś
ci sanitar ne, które n ie do końca zostały rozwiane, chciallbym się zatrzymać
na, lokalizac ji handlu tym t owarem.
Uważa:m, że najlepszym m iejscem do
handlu_ o dZiieżą używaną, szczególnie
~agraruczną, są szopy, piwnice, garaże '
:t-~. I_ tak to w zdecydowanej większo
S CI s i ę odbyWa. Nie mogę jednak zrozumieć jaki cel przyświe cał właścicie
lowJ Domu · Towarowego zlokalizować
"lumpeks" na ekspono,w anym miejscu
i piętrze. Nie najlepiej WYigląda i pachnie ta odzież w zestawdeniu z eleganckimi perfumami czy kosti umami.
I jak do taki.e go sklepu przyprowadzić
g-ościa, np. zagranicznego, Pomimo wie
lokrotnego prania \i dezynfekowania
(podobno) . użyWanej odzieży zagranicznej nie pachnie ona w swej masie naj
l'e piej.
.
J-eśli tak bard zo ciuchy są potrzebne
dla PSS-u to proponuję, aby je przenieść do ,,kaufhali" przy uł. 30 Stycznia, która stoi pusta.. Je żeli w naszym
mieś-cioe ma b yć jak:iś dom towa.r owy
to niech on będzie porządny. Pr0:szę s~
bie wyobrazić jak · będzie wyglądać
plac przy ratuszu gd y zrobimy na nim
skup złomu i surowców wtórny.c h, a
szmaty będziem y . kupować w ratuszu.
A może by tak s.próbować?
Inną ' za.dziw,i ającą sprawą jest
tak
szybki, żywiołow y wa:ęcz rozwój sklepów typu "lumpeks" Pow.stają one jak
grzyb y po deszczu. Chyba dlatego, że
Zachód ma wreszcie gdzie pozby.wać
s-i ę swoich odpadów i szmat. Wi-d ocznie
można na t ym nieźle zarobić . Jeszcz'e
do nieqawna miel!iśmy swoje komisy i
,:pchle targi", gdzie m ożna było taniej
S'ię przy_od zi a ć i nie b y ł o w tak.iej ilości ciuchów n iemgnego pochodzenia.
Czyżb y aż tak daliśmy s ię zauroczyć .
za.c hodowi , że musimy brać byle co?
Niestety dotyczy to również ż ywności,
która w w iększoś ci jest t ylk o ład niej
~pak owan a. T o co jest t ańs·ze nie zaw:sze jest n a jlepsze i n a.jzdrowsze.
;Sklepy z tańszYffii. towarami był,Y; ·są
i będą i · nikt · teg.o ·n ie ma. zamiaru
zmieniać. Ale n iech ja w iem do jakiego sklepu wchodzę . Widzę p.oriZądnY
sklep na zewn ątrz, a w ś rodku byle co.
Przecież w sklepie delikatesowym nikt
nie urządza ".tanliej jatki", czy też
sklepie Diora. nd.e ma łachmanów. To
tak jakby do fraka zał ożyć gumowce.
Zachód czy Europa nie przyjmie nas ze
złotówk9-mi, jeż·el i n ie
okażemy się .
choć trochę k·u lturainymi i porządnymi.
·B. Kusieeki
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Wybory, "Wybory ...
Polski Ludowej już nie ma, chociaż
negatywne i pozytywne skutki jej istnienia odczuwamy i odczuwać będzie
my jeszcze długo. W obliczu pierwszych
wolnych wyborów po wojnie wacr:,t o
przybliżyć nieco killis y pa!rlamentaryzmu minionego okresu.
Autor tych słów nie czuje się powołanY abY poddać go ocenie, pragnJie tyl
ko przedstawić garść faktów. Do kogo
należała wtedy władza?
Podobno do
ludu pracującego miast i wsi - tak ,po
wiadała konstytucja PRL. J est to hasło bardzo wzniosłe i nieokreślone zaraz;em, sugeruje, że oprócz ludu istnie
je i.nlla ~ategoria społeczna , do której
wła d za już nie należ y. Cały lud w swej
masie i różnoxodności nie wied ział co
jest dla niego dobre. Receptę na wszy
stko miała tylko jego awangarda, prze
wodnia siła, czyli PZPR. Partia dec ydowa ła co jest dobre i wskazane, jej
członkowie b yli wszechwiedzący, znali
się na wszystkim. Ten sam
człowiek
mógł być miniswem spraw wewnętrz
n ych i równie dobrym ministrem rolnictwa, g enera ł owi e znaH SJi ę n a przemyśle i administracj i.
C złowiek żył w t amtych czasach spo
kojniej wiedząc, że przewodnia siła na
posiedzeniach, egzekutywach i zjazdaieh

tytanicznie wysila się, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dosta,t niej. Do czegóż więc był potrzebny
sejm, przeży;tek poprzedniej epo -i .> ka
zany przez prawa dialektyki na cbumarcie? Z sytuacji politycznej wynika
lo, że nie był potrzebny, a j~ednak istniał . Nawet nieomylnym nie udało się
podważyć słów starego Churchila, ż·e de
makracj a jest us,t rojem złym, ale nikt
jeszcze lepszego nie wymyślił. Musiała · wię c is tn ieć z przydomkfe·m "ludowa" li stwarzać pozory prawdziwej,
zwłas zcza, że istniały w Polsce bogate
tradycje parlamentaryzmu, sięgające
wieków. Wybory musiały odbywać
się. Ca ła rzecz pole gała na
tym, aby
nie dać ewentualnym kandydatom spo
za kręgu przewodniej siły dostać się do
sejmu.
W czasach B olesława Okrutnego się
gano do r epertu aru metod md:z1ieckich.
Poprzez fizyczną el iminację czyli mor
derstwa polityczne, fałszowanie wyn.ików, kontr olę, ·za,s trasza.nie wyborców
a tym pod·obne mało eleganckie metody wy~ywano w ybory. W ten właśnie
sposób ro;z prawiono się z PSL-e'm w
1947 r. Później wa,c hlarz metod zachę :
cając ych do głosowania
na "właści
wych ludzi" rozszerzył się. Zgodnie z

Kiedy jleŚt malutk ie nie widać go
wcale i łatwo z chwastem pomylić. Po
tern chude i pająkGwate zadziWtia nas
szybkością wzrastania krzepnąc p owoli w majestacie d orodności. Od tego mo
mentu zmiany postrzegamy coraz wol
niej ponieważ przy-rost ma raczej cha
raJk,t er polegając y na pogrubianiu wszy
stki·e go co już b yło, a wzrastalilie wzwyż
nie jest już tak intensywne. Drzewo
okrzepło a· bardziej nasze wy obi-ażenie
o n im czego najlepszym dowodem jest
pustka, którą przychodzi nam czasami
ku zaskoczeniu dostrzec, ki·e dy już le
ż y powalone piłą, wichurą czy .t~ż roz
darte burzą. T ych w lasach nie odre
agawujemy już tak silnie, bo jest ich
Wliele i zdaje s ię nam, że pojedyńcze
wypadki to nic wd!elk!iego w tak wielkiej masie. Dopiero gdy jakiś pożar,
zrąb lub poważn e wiatrołomy zmienią
radykalnie pejzaż uświadamiamy sobie
jak wie1ką ponieśliśmy stmtę.

wrócelln.em, że chore jest i niebawem
odpadnie e:iężki konar i zabije dzieci,
że budowa jakaś . idzie i n ie da się tego
nijak obejść, al'e żeby chc ieć je wyciąć
z tego powodu, że zadenia jedno okno
i to z północnej strony, albo na przykład, że s yp:ią sd ę z n iego liście do ryn
n y i to tylko mz w roku. A jak czę
sto chce się je wyc iąć z tego powodu,
że jakieś takie nie wydar,z one i jak go
nie będzie będzie ładniej oraz więcej
miejsca na stawdanie samochodów. Je
dnego razu w ycięto całkiem dużą aka
cję, która zacJ.eniała mieszkańcom do. kładn:i'e od ·północ y . Chyba najbardziej
w noc św . Jana k iedy niebo właśnie od
północy najbardziej świeci.

W miastach drzewostan jest w syt.JJ.ac ji szczególnej, podobn:i<e jak każdy in
n y żywy organizm w środ owisku siłnie
przeksztakony'm przez człowieka. To tu
taj grunt w znacznym stopniu pokryty
asfaltami i betonami uniemożliwia od
dech" korzeniom . Bzdurne układy ·~
chitektoniczne czy . też ignorancja zaj
mujących się nasadzeniami uniemożli
wia drzewom swobodny rozwój. Dodać
do tego oddychanie powietrzem pełnym
spalin samoch odow ych i dymów powę
glowych oraz paskudzenie różn ymi che
roikaliami w strefie korzeni od,żyw
czy,c h i mamy w miarę pełny obra,z
trudnego życia nielicznej grupy drzew
miejskich.
J ako Zlielonemu zapropooowano mi
w d ziałania ch Gminnej Komisji
ds Wycinki Drzew. No i zaczęło się .
Na;we.t ni~ wy obrażałem sobie jak ludziOm drzewa potrafią prżeszkadzać.
~ozumiem, że drzewo w dom wrasta,
ze uschło· i grozi w każdej chwili wy
ud ział

W społeczeństwach , które wcale nie
za późno przej;rzały, drzewa miejskie,
gminne i wszystkre inne traktuje się

DRZEWO
prawie z taką samą troską jak człowi e
ka, tym większą gdy iim się coś dzieje.
Sta.r annie zabezpieczona powierzchnia
gleby nad korzell!iami zapewnia doPływ wód opadowych, przem yś lne zabez
pieczenia mechaniczne przed próchnie
niem i rozłamaniami, a nade wszystko per
spektywiczna politYka nasadzeń uwzglę
dniająca własnośCi osłonowe i estetycz
ne wzrastających drzewostanó~.
Komisja nasza ma ustawowo bardzo
poważne uprawnienia namdania
kar
za samowolne usunięcie k,ażdego gmin
riego drzew,a. Można za . dor osły okaz w
zależności · od gatunku zapłac ić nawet
k!il!k:adziesiąt milionów złot y ch. Uzyska
nie z kolei leg,a lnego pozw.olenia na ·
wycięcie zdrowego okazu nie zagraża
jącego komu i czemukoLwiek kosztuj-e
też niebagatelne milionowe
kwoty. I
jakby o tym wiedząc -próbują różni
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zasadą, że przez żołądek do serca', zao
patrywano przed wyborami sklepy we
wszystko czego normalnie nie można
było dostać. Nie sposób było wątpić w
dobrą wolę przewodniej siły. Chyba j'e
dnark najbardziej wyrafinowanym sposobem była konstrukcja ordynacji wy .
borczej. Nie bY:łlo mowy, by przez jej
gęste sito przeszedł jakii.ś nieod,powied
~i kandydat. Prawo do lich w ysuwania
zastrzeżone było tylko dJ.a odpowiednich organizacji. Resztę załatWJiało au
tomatycznie jedno z najprostszych praw
logiki, które przystosowane do naszego
artykułu mówi, że jeżeli spośród dWóch
czy więc.ej X-ów wy_brany zosta1ie jeden to i tak zawsze będzie to X.
Sejm w przytłaczając ym procencie
(ta jednomyśLność wyborców była a ż
nieprzyzwoita) składał się z posłów
podporzą d kowanych
przewodniej sile,
zostawiano zaws~e jakiś niewielki mar
ginesik dla dychawicznej opozycji, że 
b y posłowie nie umierali z nud ów. Do
piero w ybory z czerw,c a 1989 r. w 35%
do sejmu ·a l 00% do senatu b ył y demo
kratyczne. Famfr azując słowa A. Mickiewicza pow!Stała polska kulawa demokracja. Miejmy nadzieję, że po w y
borach październik owych nasza demomokracja stanie na obu zdrowych, silnych nogach.
'

Piotr

Skołożdrzy

prze-różn y ch sztuczek. A to c oś rozs ypią lub rozleją w ok ół pnia, albo też na
wiercają go i tru ją jakimś świństwem
wlewając do otworów. Nad
jeziorem

Trzy Tonie w gminie Ps,z,czew doliczy
łem się . ponad dwudziestu dorodnych
brzóz w ten sposób potraktowanych na
terenie parkiu krajobrazowego:
Cieszy mnie j·ednak to, że komi.S'ja
ma jeszc~e inne bardziej wdzięczne u
prawntenia. Możemy występować z
wnio·skoami o uczynienie szczególnie oka
załych i wiekowych drzew pomnikami ,
przyrody. K.ryterria tutaj są bardzo ostre i głównie obmiarowe, ale dodatko
wo co ·m nie szczegótnó.e cił:!szy udaje
się przepchnąć osobniki dorodne i oso
bliwie położone a wręcz stanowiące w
sposób zasadniczy o I)ięknie danego za
kątka. W tym roku udało się nam o"
pomnikować cztery dęby wokół Jeziora Bobowick!iego, po jednym wiązie w
Zółw.inie i KuUgowie, dwa dęby i pla
tan w ,zamostowie, d ą:b m kształcie bu
telki w lesie koł o Gorzycy, więrzbę
przy tartaku ora,z miłorzęb japońsk,i na
ulicy Ks. Skargi. Osob y, które potrafią wskazać dodatk owo interesujące obiekty zapraszam do współpracy.
Artykuł powyższy dedykuję pamięd

doktora Szwedk owicza , który ani na
chwdlę nie . pozwalał mi zapomnieć, że ,
drzewo .t'eż czuje.

P.S.
Nie

tematu tłumaczenia
azbestem a styropianem, bo gdzie Rzym a gdzie Krym, ale

różnic

muszę

podejmuję
pomiędzy

się

przyznać, że

znalazłem się

w kłopotliwej sY•t uacji tłumaczenia nie
mileckiemu agrotechnikowi związanemu
z Griines dLaczego Slię u nas spala sło
mę na polu, a nie zwraca: którymś ze
znanych sposobów z poWrotem glebie.
Jerzy Dąbrowski
Polska Partia Zielonych
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W obec prz y jęQia przez R adę Mini~
trów projektu usta.wy o zmianie ustaw y budżetowej na roK 1991 M inis ter
E dukacji Narodowej stwierdził, że ob
niżenie
w yda tków dl a oświa t y i wychowania o 3,7% w stosunku do ustawy
budiJetowej na 1991 r. tj. o kwotę
· 11.105.100 mln spowodowało konieczność
podjęcia działań oszczędnościowych , któ
r ych celem jest zachowan ie c iągłoś c i
funkcjon owania oświaty: W zwtiązku z
tym dnia 24.08.91 r. Minister w ydał roz
porządzenJi e wprowa·d zające zmniejszenie o 4 godz. tygodniowo na oddział plan6w nauczania we wszystkich typach szkół oraz racjonaHza.cję czasu
pra.c y i stanu zat rudni'enia pracowników admi.nistratc ji i obsługi z · możlii.wo
ścią u dzielania niektórym pracownikom
okresowych urlopów bez:Ptłatn y ch. Nie
było to jednak pieliwsze tak drastyczne
dzrl.ałanie oszczędnościowe w oświacie.
Już w mies.i ącu maju br. wprowa dzono w życie tzw. program dostosowawczy. PoYegał on na znies.i.eD!iu zajęć po
zalekcyjnych (SKS, kółka przedmio-
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towe i zainteresowań, zajęcia w yrównawcze) . O opinie na temat tych działań oszczędnościowych w oświa<Cie 'zwró
cild.śmy się do r odziców,
nauczycielri,
władz lokaLny,c h i oświa tow y.ch.
Pyt.: Czy zarząd zna sytuację oświa 
ty i ma jakąś koncepcję pomocy?
Odp.: Burmis1Jr.z M iG M iędzyrzecz dr
Eugeniusz .f:.i arkowski:
Szkoły nie podlegają samorządom i
prawnie Zarząd nie jest zobowiązany
do udzielania im pomocy. Z .tego
wzglę d u 'o/Ydatk.i na szkoły nie są ujęte w budżecie. Zasilanie finansowe
jest możriwe t ylko z dochod ów ponadplanowyĆh. Takie d ochody w tym roku
uzyskaliśm y i wobec
bardzo trudnej
sytua,c ji w Zespole Szkół :im. H. Swię 
cickiego, ta szkoła otrzyma zaSiilanie
finansowe w wysokości około 150 milionów złot y ch. Udzielamy pomocy w
remoncie b iblioteki w Kaławie, w c·e lu
adoptowania bUJdynku na potrzeby szko
ły.

Pyt.: Do 30 grudnia 1993 r. szkoły
przekazane samorządom. Czy
popiera pan tę koncepcję?
Odp.: Popieram koncepcję przekazania szkół samorządom. Sytuacja cent.r al
mają być

obrocie, przy który.c h .Czechosłowacja,
Od zawsze starałem się spędzić utatk dla nas do niedawna zasobna, zda
rlop za granicą. P.odróże kształcą. Gd y
je s·ię dziś szara i smutna. Równocześ
nie miałem prawdziwego paszportu i
nie SZOKUJE ich organizacja tego
prawdziwych pieniędzy jeździłem .za
przedsięwzięcia. Prymat fiskalizmu nad
Kar.paty. Boć ta·m ciepło, trochę inaproduktywnością gilównie w obszaczej, a pikanteria gulaszu tłumHa jarach rodzimego rolnictwa, rzemiosła i
koś mdły posmak realnego socjali zmu.
przetwórstwa - jest nie do powieleOdwdedziłem w1
s zystkich braci (za w y
n ia. Kierunek bUJdzi najw y ższy szacujątkiiem "wielkiego"), a~e cel w yznaczanek . Uogólniając: znakomicie obmyślo
ły imponderabiłiia . Powtarzałem za J .
ny interes niweczą w znacznym stopBemem: "Jestem tak bardzo PoLakiem,
że spośród wszy~tkich, którycp ce.nię,
wybier·a m Węgrów" . Ostatntmi laty
przeważał kierunek zachodni.
Warto
było widzieć, jak ten zły kapiJt alizln umiera. (Piękna śmierć!) Nadszedł czas,
b y przy jrzeć się agonili. systemu przodującego; w krajach, z którymi dzieliliśmy los wspóLny i w stolicach,
nie
nii.l błęd y , nawet prostactwa szczegóchcę na.w et powie d z i eć ilu,
iżby
n iJe
łów. Pł'akt yczni!e: cóż to za rożen, któ
sprawiać kłopotów nadzwy,c za:j ostrożne
r y nie ma chłodni? Cóż to za napoje
mu naszemu MSZ. Bo Praga, bo Buchłodzące, których temperatura
Slięga
dapeszt, to metropolie uznane, ale co
25°C? Cóż to za, zajazd (a nie hotel papowie dZJieć o Brat ys ławie, o Zagrzebiu,
rogwiazdkowy), w którym ceńa ob:ia<du
a cóż dopiero o Brnie, nawet Berlinie?
przekracza 10 marek? Cóż to za cam• Jestem świ·adom ogranliczonośc i ogl ą
ping - bez imperatywów (AIDS) sadu spraw j rzeczy z pozycji' turysty. że
nitarnych, bez pral!lli, prasowalni, w .
jednak b ywałem tam często, na Węg
którym gospodarzy za:stępują inkasenrzech kilkanaśc ie, zaś w Czechosłowa
c1? Córż to za k·r aj, w którym- ulicami
c'ji i b yłej NRD na.w et k ilka dziesi<l!t ra
miasta w samo połudnre chodzą pijazy, że oczy mrewam otwarte, .co nieco
ni osobnicy? Refleksja Międzyrzeczani
dostrzeg łem. O widokowych
ur okach
na: nasze Głębokie, jeden z lepszych
krajów nam bltiski·c h może innym racampingów w Polsce, pięknie położone
zem. C iekaw by łem W ARUNKOW, w
i o nie ograniczony,c h wręcz możliwoś
jakich sąs.iadom wypadło w y,chodzić ze. ciach, odstaje od najprzeciętniejszych
Zil!iewolenia, chciałem porównać je z
u sąsiad ó,w o epokę. Tymcza.s e·m opn a szymi.
t y.rrui:ml budzą sami wczasowicze (Po
Turysta, to znaczący w świecie współ
staremu, duch
wyprzedza
mateflię!)
czesnym gatunek. Już stosunek do nie
Szczególnie młodzi potwierdzają podgo wiele mówi. M y traktujem y turys ręcznikową prawd ę, że Folska leży w
tów jak gości, czyli nieracjonalnie.
Europie. A propos! Co to jes.t Europa?
Przesk ok od szczerego "zastaw się a
Czy przynależność do tego obszaru cypostaw" do rzetelnej zwyczajnośc i whl.izacyjnego należ y mier zyć nagością
póki co, Wii.edzi'e przez wiele cwaniacb iustów czy szerokością tasiemek "kry
twa, pogoni za szybkim zyskiem, co
jąc ych" fra gmenty
ciała
niżej pasa?
_wychodZJi na antyturystykę. A szkoda!
Włosi czy Francuzi, a więc oi, u któW c.ią.g u roku moglitb yś'my na t ym tn
rych Europa WZJięła swój początek już
teresie zar ob ić więcej - z pożytkiem
da!Wno w ycenili owo zejś·cie ze ścieżki
dla · środowiska społecznego i naturaleuropejskości. Florencja na 41, Wenenego - niźli na węglu, siarce, m1·e dzi
cja na 50, a Francuzi i Hiszpanie nai statkach - razem wżiętych. Wszy·s wet na 60 dolarów. Za głup.otę i brak
tkim IMPONUJĄ nasze d okonania w
zmysłu estetycznego trzeba płacić! 0(umownej) sferze wolnego rynku. Ta
sta,t ecznie: "każd y ma po· dziurki w no
obfitość towarów, ten liheraUzm w ich
sie w 1doku odsłonięt ych tłust y ch brzu-

Wakacie

z

na jest bardzo zła , a samorządy trzymają się dobrze. Ze środk ów wyp:racowanych przez gminę pozosta je · tyJko
1/7. Gdyby w · gmi:rui.e pozostało 50,% tak
jak w gminie Vlagtwedde w Holandii
z którą współpracujem y, oświata i słu~
żba zdrowia miałyb y zapewni'one lepsze warunki pracy."
Pyt.: Jakie refleksje przynosi począ
tek roku szkolnego?
Odp.: D yrekt or Zespołu Szkół irn.
H. Swięcickiego w Międ zyrzeczu mg.r
Bożena Bortnowska.
Refleksj~ są raczej smutne. Wprowa
dzenie zarzą dzenia Ministra o obniżce
godzin spowodowało niepokój o poziom
szkoły. Koniecz;ność
r edukowania tak
wa.żnych przedmiotów jak: język polski, fizyka, matematyka, usprawli.edliwia w pełni zaniepokojenie ś·rodowiska
szkolnego. Szkoły są straszliwie zdewastowane, ponieważ od wi elu lat nie
inwestowano w nie. Niezbędny jes·t' ge
neralny remont szkoły oraz modernizacja sali gimnastycznej i sanitariatów. Dużą pomocą sŁuży Zarząd M!iasta i pan burmistrz dr E. Ziarkow~ki.
Dzięki inicjatywie pana burmistrza na
sza szkoła nawiązała WispóŁpracę z gichów, ZW!iot,czałryc h
pośla d ków " .

damsk.i<ch sutków i

("European z dnia

2.VIII. 1991 r.).

Węgrzy, Jugosłowianie, Niemcy Wschod
ni: zbaczają z tej ś·cieżki. M y ch yba· i:na

my szansę ustrzec się tej odchyłki. Eu
ropa połapała się w tej dziwa<c znej re
tory ce. Już wie, co to libertymi2im, a
co "Hberalizrh", kto to erotoman, a ~to
"naturysta" ...
Ponoć znowu pod wpływem Ameryki,

Międzyrzecza
jedyneg o

dZliś mocarstwa zdrowego w
w ymiarze. M i eszkańc y b y ł y ch
demoludów przeważni e d bają o dobre
maniery i stosowne stroje. Tyt-e, że
krój i marny gatunek tkanin zdradzają zapóź.n.ięnia. Ale auta, 51Przęt turysty
czny, nawet przy;bory podręczne. Polacy wyraźnie wyrómiają się in plus.
Trzeba koniecznie mliędzy, bajki wło
żyć rzekome
"nastroje antypolski'e".
Nikt nie dał'.zy sympatią pijaczka, przy
dr·oŻinego handlaxzyny, ale to nie ma żad
nych odniesień do nacji. Docenia się
rolę Folski w burzeniu czerwonego to
taloi:t aryzmu, ceni konsek~vencję w odchodzeniu od tegoż monstrum. T!I'udno
wymagać u obcych znajomości szczegółów, jak też drugoplanowych
a-ktorów s·c eny pol'skiej. Niezmiennym autorytetem cieszy się Lech Wałęs a. Są
s:iedzi - i nie t ylko - zazdroszczą nam
Prezydenta. Szczere uznanie, jakie WY
rażałem wobec osobowości W .
Havla
nawet Czes i kwitowali zadowoleniem
li. konstatacją zwięzłą: "n1e ta · klasa".
Interesujące uzasa dnien ie przytoczył mi
'młod y wyJCadowca starego un iwersytetu. (Heide-lberg.) C ytuję : "Swiat wie,
że system wspierany doktryną o r.obotniczo~chłopskim prymacie li strasz
liwym potencjałem mil itaJ'nym , mógł o
baldć bez potwornych zniszczeń naszej planety tylko r ob otnik o chłops
kim rodowodzie". Co ciekawe, Europa,
którą poznałem, ta "statyst yczna'' a nie
elitarna, najw yżej ·ceni to, · co w oso..
każdym
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MOIM ZDA·NIEM
mówi WOJCIECH GORZNY - kierow- tów wielk opłytowych, może oznacza
nik Zakładu Prefabrykacji nr 2 w · to, że czas tej technologii mińął?
Prredsiębiorstwie
Produkcji Betonów.
- Obecnie jest to technologia doPrywatyzacja to obecnie modne sło minująca w naszym budownictwie, a
przy tak wielkim potencjale pr.odukwo, czy w Pana przedsiębiorstwie prowadzone są jakieś działania w tym cyjnym będzi·e ona stosowana jeszcze
dŁugo. Wady i zalety wielkri.ej płyty okierunk1,1?
- Słyszałem, że rozważa się taką mawiano wielokrotnie, ma ona sporo
jednych i drugich. Nie dopracowano się
możliwość, zl,e cono nawet pewne dziajeszcze w Polsce innego systemu konłanria firmie konsultingowej. Nie uwakurencyjnego ekonomicznie. Natomiast
żam jednak, by powszechna prywaty:..
za<:ja była je_dynym sposobem na uzdro estetyka budynków i osiedli zależy od
inwencji proj,e ktanta i odt techniki wy
w ~enie naszej gospodarki i wydźwignię
cie jej z .zapaści. Myślę, że obok zakł-a kończenia. Zastosowanie ciekawych, nodÓw prywatnych mogłyby ęfektyWnie woczesnych elementów do elewacji bu
dynków może dać interesujący efekt.
funkcjonować również zakła dy państwo
we. Wymaga to oczywiście zmian struJest Pan MiędzyrzecŻaninem od ukturalnych i organizacyjnych w przed- rodzenia, jak widzi Pan nasze miasto
siębiorstwach.
Zmiany te, moim zda- dziś?
n iem, powinny dotyczyć zasad organi- Cóż, muszę z przykrością stw.ierzacji pracy, kompetencji kadry kierowdzić,
że nie wid.zę
zmian na lepsze.
ni<:zej, zmiany struktury zatrudnienicl, Przeciwnie, działania nowych władz
podziału zysków, czyli zmian w systenie przynoszą efektów, które byłyby
mie wyna,grodzeń. Prywatyza·c:La, rozu- widocz.ne dla każd-ego mieszkańca. Womiana jako wykupienie zakładu przez da i ścieki to dwa problemy, z którypolskiego lub zagrani<:znego bi.:z.nesme- mi Międzyr.z,ecz boryka się od zawsze
na, nie spowoduje cudu przy kurczą i nadal nie zn ajdują one rozwiązania.
cy,c h się rynkach zbytu, fatalnym syste- Zewsząd otacza nas brud i bała.gąn.
mie kredytowania -(wysokie oprocento- Stan "obiektów" handlowych to Trzeci
wanie). Należałoby najpierw uporząd- ' Świat, budy na targowisku wołają o
kować syslem kredytowy, ceny, przepipomstę do architektoniczno-plastycznesy prawne, aby uniknąć afer będąc ych go nieba. Może zabrzmi to pesymistyw y!Iliikiem
luk
prawno-regulamino- cznie, ale nie Wlierzę w poprawę ogólwych.
nego stanu miasta w najbliższym czaJeżeli nie znajduje Pan zbytu dla
sie.
Rozmawd.ała: A. Kuźmińska
produkowanych przez zakład elemenOGŁOSZENIA

Sprzedam,

Zamienię mieszkanie po-~

DROBNE

dużo

części

do Zaporożca. Międz!Jrzecz
ul. Piastowska 36b/9
tel. 25-93 do 14-tej.

l

kój z kuchnią (27 m kw .)
kwaterunkowe w Radomiu
na podobne w Międzyrze
czu lub Zielonej Górze
Wiadomość:
Międzyrzecz,
ul. Głowackiego 6/6.
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A SPRAWA POLSKA

Dwa lata przemian ust;rojow ych w
P olrSce odcisnęły swe piętno na naszym
ż ydu politycznym, CZ!ego w yra.z em jest
funkcjonowanie w naszy'm systemie po
nad stu pa;rbi i ugrupowań polit yczn y•c h. Zdec ydowaną większość stano.}Vlią
' tzw. ".partie kanapowe", które nie pos.iadają szerszego
poparcia ze strony
społeczeństwa, a ich działalność ogranicza się z · reguły do posiedzeń wą.s
k;ich kręgów aktywistów i składania
górnolotnych ośw.iadczeń, pouczeń czy
też gróźb pod adresem społeczeństwa,
wła d z, a pr.zede wszystkim innych sił
poliitycznych. Na tle w yczuwalnego, w
zw iązk u z przyszły.rńi WYJborami parła
mentarnymi, wzrostu najpięcia. poHtycz.:.
nego, pozytywni-e wyróżnia się s·pośró d
całe•j rzeszy partii i party jek
Folska
Partia Przyjaciół Piwa.
Powstała ona wiosną tego
roku w
Warszawie na żjeździe założycielskim,
gdzie · powstał progTram, statut 'i: wyło
ni-ono władze w postaci Naj•wyższej Ła
wy Piwnej, z ex-skautem piwnym, zria
nym aktorem,· .:(anuszem Rewińskim na
czele. M ylą się ai, którzy sądzą, że
pow\sta.nie PPPP jest t ylko żCl!r,te·m lub
pr.owokacją poliiy czną, gdyż par.t ie tego typu są stosunkowo popularne we
wszystkich krajach Europy Zachodniej,
a ich działalność jest koordynowana
przez Międzynarodówkę PiWIJ.ą (proszę
nie mylić z ,inną M!iędzyna.r.odó.wką).
Istnilenie tego typu ugru,powań, oprócz
tego, że ubarwia scenę poHty,czną,- jest
podyktowane wieloma innymi czynnikami, które stanowią podwa.Jiny ich
programu.
·P odista wą programu PPPP jest s ł u
szne spostrzeżenie .J. Haszka o 'korelacji między strukturą spożycia. alkoholu, a pewnymi C'echami narodowymi.
Członkowie PPPP, opiera1jąc się na tym
założeniu, zauważyli, że w wyniku p;re
ferowania p;rzez Polaków alkoholi wy
soko procent·owy·c h wykształciły się takie wady narodowe jak: brak realitzmu politycznego i gospodar.czego, mega,l omania narodowa, nietol-erancja. Ce
cł}y te stały się przyczyną tragiczne. go losu omz za;późn.ienJia cywilizacyjne
go wielu narodów np. Polski, Rosji czy
Irlandi·i. Inaczej przedstawia się sytuacja. narodów, które w st!fuktUJrze spo
ż y.cia preferują alkohole niskoprocentowe tj-. wl!no, a przede wszystkim piwo. Takim przykładem są kraje anglo
saskie oraz Czechy charakteryzują•ce się
odmienną od .naszej mentalnością narodo
wą, której podstawę
stanowią · takie
przymioty jak : pracowitość, tolerancja, skr. omność oraz konstruktYIWJ~zm go
spodarczy. O słusz:r;wści tego spostrzeżenia możemy się przekonać porównując sytuację
polityczną i gospodJar.czą
państw Europy Zachodni~j i Wsch od._ niej.
·
PPPP opierając swój program na po
wyższym zał.ożeniu postuluje walkę o
zmianę struk,tury s,po ż y cia alkoholu na
rzec'z piwa spoży.wanego oczywiś·cie w
kulituralny-ch warunkach i rozsądnych
ilościach. Dot ychczas władze PRL, kiie
r).ljąc · się z drową, komuillli.sty·czną zasa·dą r.ozpij naTód i rządź - sk.u.tecznie
uniemożliw iały dostę;p do złocisto-bur
sztynowego trunku. Dowodem na to
jes.t tak urniiejętnie wprowadzona w
życie
usta;wa antyalkohołowa; która
przy nieograniczony·m WiProst dostępie

do wódek, ograniczała powszechność do
do piwa . Znikł o ono z półek s:kle
powych, a nieliocm1e p,iwiarnie przyczyni
ły się raczej do ugruntowan:ia w świa
domości społecznej stereotypu "pija,c zka spod bud ki z piwem". Zupełnie ina
czej w ygląda to w krajach zachodnio-europejskich, kanclerz Niemiec H. Kohl
czg prezydent C zechosłowacji V. Havel
ruręcz afiszują się sruoim upodobaniem
do tego trunku.
Jednym z priorytetowych celów PPPP
jest dążenie do upowszechnienia dostęp
nośc.i pliwa oraz podniesienie kultury
jego spożycia. Marzeniem członków par
tU jest stworzenie w Polsce sieci piwiarni, wzorem czeskich "Hospod" lub
niemieckich "Bierschtube", w których
każdy może dobrze zjeść, a prz-ede wszy
stkim uraczyć się schłodzonym piwem
·podanym w warunkach nie urągają
cym wymogom hi:~ieny.
stępu

P oważnym zadaniem jest stworzenie
tak,ich środków nacisku na kompetentne wła d ze, aby zmianie ulległy ruieko-:.
rzystne relacje cenowe międ~y piwem,
a innymi napojami alkoholowymi, W
sytuacji, gdy czołowe polskie hrowaJI'y
są jednymi z na.jobardziej rentownych
przedsiębiorstw, j•e st moż~iwe
ohonilże
nie podatku obrotowego i dochodowego dla przemysłu browarni-czego; co w
zna·c znej mierze przyczynli.}oby się do
obniżenia ceny piwa . PPPP posiada też
własny program ekologiczny poleg•ający
na. szeroko rozumianej ochronie środo
wiska na,t uralnego, oprócz tego partia
popiera politykę regionalizacji i rozwój
przedsiębiorstw

drobnokapitał owych,

które stanowią podstawę zdroweg.o ryn
ku kapita.Ji.stycznego. Autor tego tekstu wyraża nadzieję, że przybliżył czytelnikom założlenia programowe PPPP
i pr,zysporzył jej grono sympatyków,
których pozdrawia na zaikończenie cz.e
ską maksymą "Piw.o to je ono'".

Dariusz

Brożek

KAWIARENKI ...
Jeżeli w Mię dzyrzeczu któr yś z panów zechce zaprosić miłą panią do
przytulnej kawiarenki na deser i symboliczną lampkę dobrego Wina. C.ZY koniaku z góry skazany jest na niepowodzenie. Dlaczego? O dpÓwiedź jest
prosta. Ni•e ma niestety w naszym mie
ści e ZJbyt dużo k~w.iarni,
w któ.r ych
przytulnie i miło można spęd2lić czas
sącząc jednocześnie WJino czy koniak.
Najleps.zą s y.tuację posiada kawiarrllia "Kasztelańska" czynna obecnie na
wet do 24, ale niestety w niedzielę po
p.<i.ud niu trudno tam mówić o przytul .
nej atmosferze. Kawiarnie "Ania" i
"Topaz" n ie posiadają natomiast zezwo
lenia na sprzedaż alkoholu powyżej
4,5%. Można w nich wypić WJięc tyliko
piwo (szkoda, że w mieści'e nie ·m a pli
ja:J.ni piwa bo może w ka.w iarniach by
loby mniej tych smakoszy p iwa, którzy
muszą wypić kilka butelek trunku;
aby poczuć jego smaik).
Kierownic y lokaLi starają się od dłuż
s.z ego· czasu o zezwolenie na spr,ze daż
alkoholu pow y żej 4,5% - ntiestety bezskwtecznie. W daLszym ciągu bowdem
obowią~uje
ustawa o wychowaniu w
trzeźwości. Liczbę plllnktów sprzedaży
alkoholu określi'ł Wojewoda Gorzowski.
UMiG w y stąpił do W oj.e.w ody z proś
bą o z1w.iększenie tej liczby wykazując

również istniejące

w mieście lokale bez.
prawa do podawania w nJich wdna czy
koniaku. Pók.i co, w niektórych ka.wi~
niach możemy się raczyć piwem. (Obecnie mamy ponad l 00 punk.tów s·p rzedaży piwa jest jednak w.iele wnioskó-w nie rozpatrzony.ch z powodu bra
ku Li'mitu).
I<nter·esanci często zarzucają urzędni
kom Wydz;iał u .Handlu nieżydiowe podejście do sprawy, udawadnJiając. że
obowiązująca jeszcze us·t awa o wychowaniu w trzeźwości hamuje ich inicjatywę. Zdziwieni są również faktem,· że
w dobie samorządr.!lenia się gmin n.ie
Burmistrz a Wojewóda ustala dla Mię
dzyrzecza liczbę punktów sprzedaży alkoholu. Zadają również bardzo rzeczowe py,tania związane z posiadaniem
przez sąsiednie gmilny np. Międzychód
znacznie większej iloś·ci. tych punktów.
Trudno się tym pytaniom i zarzutom
dziwJć. Póki co obowiązuje nas ustawa
i limit na punkty sprZJedaży alkoholu,
gdzie w kolejce po zezwolenie muszą
również czekać lokal-e gastr.onomic~e.
Pr oponuję więc panow.ie ni e z~pra
szać do tych lokali swoich pań, jeżeli
nie potrafide im wy.Uumaczyć dlacz.ego dla uczczenia uroczego spotkania
nie możecie zafundować im lam:pki wi
na czy szampana.
~
Elżbieta Wróbel
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Dnia i2 października 1991
STACJA DIAGNOSTYCZNA
przy ul. Świerczewskiego 31
przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym
będzie

świadczyć

BEZPŁA 'UNIE

sprawdzanie

ustawianie świateł oraz hamulców w pojazdach
w godz. a·.oo-16.00

K URIER MIĘDZYRZECKI

Nr 8
mnazjum im. M.C. ·Skłod owsk iej w Ber
Linie. W dniach 5-7 września 10 osob o
wa grupa ruJodzież y z naszej szkoły
gościła w Ber linie.
Pyt.: A jak rodzice odbierają począ
tek roku szkolnego?
Odp.: Nasze uczucia są mieszane. Za
dowolenie związane z ohniżką godzin
jest połączone z niepokojem o w yniki
w n~oce . B oi.m y się, czy nasze dzieci
n ie bę dą miały w ięc ej kłopotów ze zda
niem egzaminów do szkół maturalnych
i na stu diia. Czy napr a wdę k oniecz:ne
jest nau czani e PO np. kosztem naucza
nia języka niem ieckiego lub angielskiego.
Negatywnie pale*y ocenić. zawieszenie kół przedmiotowych i za:interesow ań . Zlikw idowanie zajęć pozalekcy jnych m.oże spow odować zna.czn.e ograni
czenlie d ziałaln oś c~ lwlturalno-ośwJato
w ej i rekreac y jno-sportowej, a mło
d zież może p ozostać- t ylko n a uHcy.
Pyt.: Jak minął pierwszy tydzień pra
cy nauczycieli?
•
Odp.: Nowy rok szkolny 1991/ 92 rozpoc zęliśm y z niepokojem i apatią. Wpro
wadzenie decyzji Ministra spowodowa

ło znaczące pogłębienie się trudnej sy
tuacji socjalno-b ytowej nauczycieli oraz WiProwadziło niepokój czy przy nie
zmienionych programach nauczania mo
żlLwe jest opanowanie przez uczni ów
pełny•ch treśC:i programowych . Us.ta·w a
teoretycznie zapewnia nauczycielom pła
ce w w ysokośc i 103,6%. W prakty.c e je
dnak pła.ce te nlie przekroczą 65-70!)t
Wynika to z faktu, że nie przeprowadzono waloryzacji za II i III kwartał
oraz zabrano doty·c hczasowe na dgodziny. Nauczyciele zaczną za·rabiać mni ej
od bezrobotnych pobierających zas i:łek .
W b i eżąc ym roku nie WtPłYnęła· ani je
dna złotówka na konto f unduszu socjal
nego i mieszkaniowego. Ze względu na
brak środ ków f inansow ych nie odbyłY s i ę konferencje metodyczne,
które
ch oć w m inimalnym stopniu pomogł y 
by zre duk ować obowiązujące programy
nauczania. Wobec takich problemów
stanęła szkoła z początkiem r,o ku szkol
negó, problemów których pominąć nie
można ale rozwiązać trzeba.
W następny m numerze podana zos·t a
nie dokład na ana liza oświat y w M-czu.

bie Lecha Wałęs y "ra.zi" naszych pię
knod uchów. Jego sposób zachowania,
postawa, język nawet. Ponoć: "do k oń
ca polityc.zne, bardzo w.~półczesne, wol
n e od przemędrkowań i celebry". (Imre, węgJierski lekarz, bezpartyjny).
A jak postrzegamy się wzajem w
sfrerze pozamaterialnej, ale na p oziomie codzienności? W historyeznym Au
sterlit.z (Sławkó;w) patrzył na mnie z
obrazu - tą "celnośc ią straszltiwą" jak

zum1ec, zarówn.o im, jak i nam. Czesi,
Węgrzy, Chorwaci WIEDZĄ, że narzu
eony tej części Europy system b y ł obcy, b ył wszechstronnie zły. NieN·c zn1 le
wicowr parlamentarzyści, w ybrani w
w yborach całkowicie demokratycznych
wzorem Marka· Ka·t ona jeśli nie koń-czą,
to zaczynają swe wystąp~enia od słów:
"okrutny k,omunizr:n sprawił ... ". Nie
przetrwała ani jedna struktura: polity
czna, społ eczna , zw ią zkowa. ·żaden by

przez

J
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Andrzej Kaczmarek

stolic

parę

chce MajakowiSki Włod zim ierz !licz. W
restamacjd! Na górze GeLlerta nie
tknięto posągów krasnoarmiejców, k,tó
rzy w:praw,d zie przegnali hJ,t l•erowcó:w,
ale potem rozjechali Budapeszt czołga
mi. Przy;toc zę w yp owied zi. Na·jpierw
młodego Węgra: "Tuta.j naprawdę BY
LI KIEDYS Turcy, Austriacy, Rosjanie. Zos tawiliśmy kamienne tego dowo
dy". Acz po chwili: "Gdyby Dzierżyń
ski b ył Węgrem, trzeba by go było
zwaJ.ić " . A potem sta:rego kelnera Czecha: "W restaur.a·cH się jada, a obra.zy ogląda w muzeum". Wartość tego pragmatyzmu poznałem, gdy przyszło mi pla.cić za trzy sute obiady, łą
cz.nie z napojami, kawą i lodami. Cena
ni e przekr oczyła 9 marek .(!) Jak oni to
skalkul owali? Czyżb y pośredniej odpo
wie dzi szukać w decyzjach poUcji wę
gier·s kiej i czeskiej, która na czas żn'iw
wstrzymała wszelki ruch pojazdów po
zarol n iczych na szos:ie? R olnictwo jest
w cenie, zd ążyłem nawet o nią zapytać.
Otóż za kil.ogram ż ywca płaci się rolnictwu rów.nowa·rtość 1,5 mar.k:i (u nas
za l markę), gdy kiełbasę sprzedaje lu
dziom za 3 marki (u nas za 5 marek).
P is zę : ,,rolnictwo'' zami ast "chłop", ja
k o że w tych krajach, które zdołały
już os.iągnąć kapitalistyczne relacje cenowe, ziemia i ca ła wieś jest wcią ż sko
lektywizowana! Liczą si ę efekty, nie
doktryna, cele, n ie m et ody, Hczą się lu
dzie!
I tutaj najtru dniej pewne s~raw y zro
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k omun ista n ie pełni funkcj:i publi cznej. Chciałem wiedzieć, jak oni to
zrobili: dekomunizacja, weryfikacja,
konk.urs y? Jakby nie rozumieli pytania.
Odpowiadali nadzwyczaj lapidarnie: "0
deszli. W ciągu 24 godzin. To przecież
normalne. Żyją . Pracują. W.obec przestępcó.w toczą się sprawy w sądach".
To ws·z ystko. Nawet Istwan, który zro
bił dok,toTa•t z psychologii, na moje py
tanie o jego stosunek do kominlis sovietici machnął ręką: "nie nudź, zosta.w sprawę przyszłym filoiZofom''. Cze
chów i Słowaków nie próbowarem na
wet pytać o co8 takiego. U nich liczy
ły

się normaLność, bądź anormalność.

Na koniec - błędy w 1łch postrzega
ruu spraw naszy,c h; Lumir mieszka w
Parldubicach i od 15 lat ogląda TVP,
czyta naszą prasę. Nijak nie 'mogłem
go przekonać, że nasi Towarzysze Socjaldemokraci i Związkowcy (znają ich
nazwdska) mówią we własnym imieniu.
że prasę terenową (jak .,Ziemia G.orzowska" czy "Gazeta LubUJSka" u nas) re
dagują mi.ejscowli dziennikarze, a nie ...
agenci..(!) Zdaniem większości moich
rozmówców wielu nacji - to praktyki
spiskowe. Teoria spiskowa wykreowała
w izJ'Ie zgoła fantasmagorY·Czne, konstelacje tyleż diaboliczne, co groteskowe.
" Jakże t o?" (C ytuję)
"W katoldckiej
Polsce, kolebce solidarności, zawsze naj
łagod n iejszym baraku
obozowym, nie
do pomyślenia jest bez interwencji i
ws parcia z zewnątrz ten tupet ex-ko-

muni:stów, ten agres ywny antyklerykaLiirn". Pucz mosk'iewski, k tóry - ku
ich zdumieniu - przyjąłem ze spokojem, zapewniając, że Gorbaczow soóie
poradzi - w ywołał ich największy lęk
o los Y... Polskii..
·
.
Długo musiałem przywoł ywać nasze
trad y·c je, wy jaśniać, że w Bolsce nie
b ył o ki"ólobój.s tw prawdziwych w ojen
domowych, że sam Kościuszko konsta,t o
wał, iż w tym kraju nawet zbrodnia
pollityczna nigd y n ie była ukarana.
Przyjęl·i to z mieszamną uznania i
współczucia . A ja pojąłem , jak bardzo
nam są potrzebne wolne w ybory parlamentarne, które usankcjonują podział
miejsc i ról - także w oczach Europy.
Pozostają trudne · spra\YY,
których
tym raze·m los nam oszczędził. Hasła
wolności dla "Kraj.u Moraws.ko-Sląsk,i~
go'' na murach Brna, a dla Sł owacjd. w
Bratysławie nie budzą większy ch emocjd. u prze-chodniów. Ale narodowe fla
gi chorwackie we wsiach i lllliastach
między Murą i Drawą
znaczą
w iele.
T ym bardziej, gdy na pustej szosie spo
tykasz spiętych, uzbrojonych po zęby
członków Gwardii Nar.octowej . Lub gd y

o

pośród

,zar.ośłi

dostrzegłeś

obsługę

c.ik.m .-u. Ustas:re? Czetnicy? A może
żołnierze armii jugosłowiańsk iej?
Gay na w.idak samochodu ze znak iem PL unoszą dłontie w serdecznym
pozdrowieniu
jesteśm y
spokojni.
Przedwczoraj, w Pe esu, Papież P olak
poWiedział, że każd y naród, że· Chorwaeja również ma pełińe praw o w ybo·
ru własnej drogi do swych przeznaczeń . ·

Dopiero tam , gdzie setki tysi ęcy pa~ o·
czu widziały Jana Pawła II, Głowę Ko
ścioła, a nie "tylko" wielkaego Rodaka
zrozumiałem, jak olbrzymią wagę: dla
Węgrów, dla Niiernców, dla Chorwatów,
ale i dla Serbów również (!) mają sło
wa tego Sternika cywiliza.c j;i współcze
snej.
Nigdy przedtem n ie zdołałem pojąć
do k,ońca wielkośc i przesłania:
Gaude Mater Polonia.
.
Aleksander Zielonka

o tr.

~
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Kronika Policyjna
1 . W dniu 15.08.1·991 r. z namiotu sto
jącego na OTW Głęb okie dokonano kra
d:z,ież y odzieży war-tości około 800 t ys.
zł na szkodę Tomasza M . ze Stargardu

Szczeci(ls.kiego. ·
2:. W dniu 16.08.1-991 ' r . ok ołlo god z.
9.00 na tra-sie Kursko - P ieski została
pobi1a listonoszka wracająca z rejonu
służb owego.

3. W nocy z 16/.17.08.1.991 r. dokonano włamania do sklepu spożywczo-prze
my.słowego w miejsc owości Śwd.ęty W oj
ciech w wyniku czego właś-cicielka poniosła. straty sięgające około 12, mln zł.
·4. W nocy z .!7}18.08.1991 r . dokonano
włam ania d o sklepu stanowiącego włas
ność Heleny G., a mieszczącego Slię przy
ul. G arncarskiej w Mię d zyrzeczu, ską d
skradZJiono mienie o wartości 70 0 t ys. zł .
5. W no-cy z 17}18.08.1-991. r. dokonano włamania· do Muzeum Autonomicznego w Międzyrzeczu· skąd skradziono
eksp onaty muzealne wartości l miliarda złotych:

MIĘDZYRZEC KI

7. W nocy 19.08.1,991 r. dokonane wła
mania do smażalni Jerzego P . znajduj ąc e j się na terenie
OTW G łębok i e
skąd skra dziono piwo wart oś ci 600 t ys.
złot y ch.

8. W nocy z 19/20.08 .1991 r. dok onano
do sklepu znaj d u j ącego się
w bud ynku PRINZ Mię d zyrzecz ską d
skrad ziono papieros y i inne art ykuł y
spożywcze o ogólnej sumie strat 2,5 mln

właman ia

złot y ch .

9. W noc y z 22/23.08.1991 r . d okonano wł amania do altanki d ziałkowej mile
szczącej
się
przy Os. Pd.ast owskim
skąd skradziono butlę gazową oraz inne' przedmioty o ogólnej wa.rtości
400 t ys. zł.

Ujęt y człowiek krzy.czał coś

27.08.1991 r . dok onano

14. W n ocy 27/12!8. 08 .1991 r. włamano
do
nowobudowanego budynku
m 1eszkalneg o należącego do Danuty B.
skąd skradziono serwis d o kawy, radi-oodbiornik oraz inne przedmioty wartości 3,4 . mln zł.
.
15. W dniach od 5.09.1991· r. do dnia
6.09.91 r. dokonano kradzieży kamer y
vid~eo mar,kii Schnej der z budynku Ma
riana G . w B obowieku o ogólne j wart ości 20 mln zł.
r 6. W dniu 8.09.1991 r. w Kęszycy
dokonano kradzi eż y motoroweru m·a rki
"Komar " wartoś c i około l mln zł na
sZJkodę Wojciecha F.

b yło czasu na emocje, wszystko rozgry
waŁo s ię błyskawkżni e . Wie działem je
dno: muszę go złapać!".

niezrozumiale, ut-kwiło mi w pamięci
tylko jedno zdanie "Zas.trzlel mnie"!
Od początku pośc ig u nie myślałem wca
.Ie o możld.w oki użycia broni, chooiaż
nieźle strzelam. Nie było zresztą takiej
koniecznoś-ci, uciekający n~e używali jej
również. Nie bałem się, w ogóle nie

13. W noc y

włamania d o altanki d zi ałkowej zna jdującej się przy
Os. Pdastowskim w
Mię d zyrzeczu ską d skradziono butlę ga
z ową oraz inne przedmioty na ~ zkodę
Haliny W . o ogólnej wartości 400 tys.
złot ych .

10. W noc y z 24/25.08 .1 991 r. d okonano włamania do k iosku "Ruchu" na
ul. Świer czewskiego przy J ednostce
Wojskow ej ską d skradziono papi-eros y,
czekolady, gumy do żucia i inne artykuły o łącznej wart oś ci l mln zł.

Zastrzel lllnie!

kającym.

12. W dniu 27.08.1 99!11 r. z pr~ed blo
ku na Os. Centrum d okonan o krad zieży motocykla mark i CZ-35.0
wa:rt ości
około 2 mln na szk odę Zen ona J.

się

11 O godz. 1.00 :Q.a dr odze Mię d zy 
rzecz - Głębokie kierująca samoch odem ma.rki H yundei w w yniku · nJie dostosowania prędkości jazdy · do warunków panuj ą c y ch zjechała na przeciw-

Te słowa usł ys zał s i erżant policj.i An
drzej ZambrzyckJi w nocy 18.08.91 z ust
złapanego przez siebi e w muzealnym
parku przestępc y . Ale zanim kajdankli
zatrzasnęły się na rękach
złodzieja ...
"1:7 .08.91 miałem wolny dzień, zresztą
niecodzieriny, bo skończy łem właśnie
2.9 lat. O 2~ godzi-nie niespodziewanie
wez:Wań.o mnie na służbę
z powodu
choroby kolegi. Z kol. Z. Kaźmiercza
kiem wyjechal.iśm y na rutynowy, noc
n y patrol. Około godziny 0,40 dyżurny
otrzymał zgłoszenie, że po dachu budynku muzeum ktoś chodz;i. Po obudzeniu stróża weszliśmy na teren zam
kowy. Gdy znal azłem się na wprost
głównego wejśc ia, w odległości 15 me
trów, zobaczyłem stojącą postać, następ
nie zauważyłem wyrzucany pakunek .i
usł ys zał em brz~k metalowych
prz·edm iotów. W ślad za pakunkiem z lewe
go skrzydła budynku w y skoczyła druga postać. Krzyknąłem d.o kolegi: "Zby
szek, zło d zieje!" Zacząłem bie.c w kierunku od dalających s.ię postaci. Nie w:i
działem
sy>lwetek,
słysza}ie,m
tylko
brzęk .metalu, b ył to dla mnie "dr-ogowskaz" . B yło· ciemno. Bi egną-cy rozdżie
Hli się . Usłyszałem brzęk porzucanego
tobołka z łupami, zauwa.żyłem św~atło
latarki, byłem na tropie. Wreszcie zoba-czyłem miotającą się bezradnie postać , Obra i fosa blokowały mu d:rogę
ucieczki. Podhiegłem, wyjąłem ka.jdan
ki, ~'kładając je ujętemu za,uważyłem
kolegę, który pobie~ za drugim ucie-

ny pas ruchu · w w yniku czego zderzYła się bocznie z samochodem
marki
Jelcz. W w yn iku w ypadku Barbara a·.
d oznała złaman ia nogi oraz spowodowała straty na ok oło 50 . mln zł.

9. W nocy 22.08.1991 r. z pokoju w
hotelu "Nad Głębokim" skradZJiono torebkę damską z zawartością doku mentów i gotó;wki około 5 mln zł na szko
dę Janiny Ł .

6. W nocy z 18j.19.08.l!J91 r. dokonan o
do biur Suszarni w Między
rzeczu skąd skradziono różnego rodzaju przedmioty jak i z ka.sy pancern.e j
skradziono gotówkę. Łączna suma strat
ok oło 8 mln zł .
właman i a
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Tak rel acjonuj~ w ydarzeD!ia pam ięt
nej n ocy s ierżant Zambr zycki - 2 la
ta pracy w pollicj i, absolwent Szkoł y
Podoficerów PoHc ji w Słu psku ; dzieln/i
cowy dla : Obrzy c, Poznańskiej, Rolnej ,
Ma:rcinkowskiego--; Krótkiej , Długiej , Le
śnej. A więc "Miami Voice" po polsku! ·
Sierż. A. Zambrzy·c ki twierdZJi też, że
obecnie międzyrzeck i ej Po1icj1., oprócz
nowoczesnego wyposażenia, najbacrdziej
przydałoby się wsparcie: moralne i wię
cej zaufania ze strony lokalnej społecz
noś-ci: "Musimy czuć, że nasZ'e działa
nia są aprobowane przez społeczeń
stwo". Poprzy jmy t en apel!
Anna

Kuźmińska

P.S. Za pośrednictwem Kuriera Mię
dzy!l"zeckiego społeczność Obrzyc chce po
dziękować
swemu d zieLnicowemu za
skuteczne działania w celu przywrócenia ciszy :i spokoju na terenie szpitalnym pop:rzez w yeliminowaD!ie "szaleją
cych młodzieńców na hałaśliwych maszyna-c h". Nareszc ie jest ciszej .i spokojniej.

Kolejna tragedia
Nasze mdasto nie omijają ludzkie
tragedie. W tym roku zginęŁo Wlielu mi-e
szkańców Międzyrzecza i tak: dwóch
młod y ch mężczy :z,n w wypadku drogowym przed świeckiem , takż·e dwóch
przy ul. Waszkiewi<:za jadąc y ch na mo
torze oraz jeden w w ypadku drogowym

kom. Zbigniew Melnik

po dyskotece koło Mię dzy.chodu .
Do listy t'ej zaliczyć należ y również
kobietę zamor dowaną w dni:u l stycznia na · Os. Piastowskim, zamor dowane ·
go n oworodka nad jeziorem w Bobow:1cku i kol·e jn ą zbrodD!ię w d niu 10
września na podwórzu przy uL Waszkiewicza w Mię d z y.rzeczu. Teg_o właś
nie , dnia ok . godz. 18.00 dyż urny KRP
Międzyrzecz otr zymał telefoniczną informację, że na poses ji przy u l. Waszkiew1cza w Mię dzyrzeczu dokonano za
bójstwa Czesław a J. Przyb y ła na miejsce zdarzlenia grupa operacyjno-docha
dzeniowa potwier d ziła zgłoszoną li-nformację. Ustalono, że cżynu tego dokonała żona El•ż.bieta J . lat 37. Do· tra
gedii doszło, kiedy nie stroniący od kie ·
lls.Z'ka .Czesław J. przyszedł na p odwó
rze w stanie n ietrzeźw ym i urządził obie:rają·cej jabŁka Elżbiecie J. awanturę używając wobec niej słów powszech
nie uznawanych za obelż y we. W wyn!i
ku awantury, pod wpł y wem silnego
w.z .burzenia, kobieta u g odziła nożem
swojego męża w se-r ce, w konsekwencji
czego nastąpił jego zgo~.
W dniu 12.09.1991 Prokurator Rejonowy w Międzyr zeczu t ymczasowo are
sztował sprawczynię tego zdarzenlia•. Je
szcze raz alkohol przyczy nił się w zna
cznym stopniu do tragedii, którą najbo·leśniej odczuje czwórka pozostawionych dzieci.
Z-ca Komendanta
Rejonowego Pol!icji
w Międzyrze-czu
kom. Zbigniew Melnik
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KIEROWCY
UWAGA !~

ZAKŁAD

UW A ·GA!

UBEZPIECZEŃ

Jedyna w Międzyrzeczu
pojazdy do 3,5 t i motocykle

WESTA S.A.

rejestrująca

PROFONUJE ROLNIKOM
UBE ZPIECZENIA
OBOWIĄZKOWE

1: Budynków wcho dzących
2.

w skład gospodarstwa
Odpowiedzialność cywilną
z. tytułu prowadzenia

gospodarstwa rolnego
DOBROWOLNE
l. Mienia
2. Zwierząt od padnięcia
i uboju z konieczności
3. Upraw
4. Drzew i krzewów
owocowych od wym_arz nięcia
i huraganu
Ponadto "WESTA" prowadzi
ubezpieczenia komunikacyjne .
OC, AC zarejestrowanych
pojazdów rolniczycJt.
Informacja i ·ubezpieczenia
w P r zedstawicielstwach,
Agencjach i u pośredników
"W E S T Y"
na terenie całego kraju.
ZAPA MIĘTAJ TEN ZNAK!
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MIĘDZYRZECKI

;

STACJA DIAGNOSTYCZNA

;

Wznawia działalność po przerwie urlopowej
codmennie w godz. 8.00-16.00
Międzyrzecz, ul. Swierczewskiego 31
parking przy Paklicy teł. 19-75

~

X. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • X
ZAKŁAD UB EZPIECZEŃ"

NA ŻYCIB
"W E S T A -L I F E" S.A.
PROFONUJEMY PAŃSTW U
ROZNEGO RODZAJU
UBEZPIECZENIA NA ZYCIE

l

DJ ren to we DJ posagowe DJ droga życia Dl okolicznościowe _,_.
srebrne gody - złote gody DJ rodzinne grupowe i indywidualne
DJ na wypadek osierocenia dziecka \(]) odprawa pośmiertna DJ na
dożycie z funduszem inwestycyjnym
·
ZAWIERANIE UMÓW I INFORMACJA O WARUNKACH
UBEZPIECZEŃ W ODDZIAŁACH "WESTY"
I " WESTY-LIFE" SA
. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ "W E S T A" S.A.
Przedstawicielstwo w Gorzowie Wlkp.
PUNKT AGENCYJNY
66-300 w M i ę d z y r z e c z u
ul. 30-go Stycznia 47, teł. 25-43

_______....... ______
._

WE IS TA
Przedstawicielstwo Z.U. "WESTA" S.A.
w GORZOWIE WLKP.
W elniany R y nek 18
Armii P olskiej 20

SZA!NOWNI PAŃSTIWO!
NOWA OFERTA! NOWE MOŻLIWOŚCI!
·"ziELONĄ KARTĘ" czyli ubezpieczenie OC w
nicznym już od 1.07.1991 roku moż ecie zakupić

STA" SA.
Posiadacze ubezpieczenia OC na kraj w Z.U. "WESTA" S.A.
otrzymują przy zakupie "ZIELONEJ KARTY" zniżkę w wysokości 50% składki podstawowej
Kupując "ZIELONĄ KARTĘ" na cały rok można otrzymać
zn i żkę za bezszkodową jazdę do 60%
SWOJĄ PODRÓŻ ZACZNIJ OD

TO "WESTA"
PRZEŁA MAŁA MONOFOL
PZU
DZIĘKI "W E S C l E"
KAŻDY MOŻE WYBRAĆ

NAJKORZYSTNIEJSZE
WARUNKI UBEZPIECZENIA
NASZA DEWIZA TO:
KONKURE NCYJNESKŁADKI

ruchu zagraw Z.U. "WE-

" c..:

WESTY
SZEROKIEJ DROGI!

SPRA WNA I UPRZEJMA
OBSŁUGA

. ZAWIERAJĄC
UBEZPIECZENIA
OBOWIĄZKOWE,

W "WESCIE"
.MASZ SZANSĘ
WYLOSOWAC
CENNE NAGRODY.
NIEKTORZY SĄ JUZ
SZCZĘSLIWYMI

POSIADACZAMI
CIĄGNIKOW I KOMBAJNU
WYKORZYSTAJ
SZANSĘ!!!

ul.

Poznańska

l 06

.KAZIMIERZ ANTONOWICZ
l ek. pediatra

ZAPRASZA.

od 10.00-17.00

WIZYTY DOMOWE
teł. 24-82 wew. 431
.
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SŁYNNI

WYBORY

CERTA

Nawet w gre ck iej demokracji
Nieobecny nie m i ał racji
l dlatego mój kolego
Idź skreśl i ć wroga swego
_
(·l ub od raz u rezygnuj z kolacji)
CERTA
Wa żn e jest dz iś
Lecz wa-żniejsze

przyrodzenie,
pochodze nie Bacz, by p o sła kapo ta
nie kryła sierpa ni mt ota,
Bo marne twoje si edzenie!
CERTA

Pol ityczne wyborców zwodz e nie
To zdwód - szlachetny szalenie
Ale tej jesieni cży wiosny,
Lepszy jest zawód miłosny
niż polityczne zawodzeoie.
CERTA

HASŁA
Sporo

naszych

wybierańców

przebierańców!

Niejednego Barana
Zobaćzymy w pozie Rejtana.

Gruba kreska, to nie gruba spódnica
A i tak warto zajrzeć co się pod nią kryje!

.

HENRYK II SWIĘTY (973-1024): od
1002 roku król niemiecki, od 1014 cesarz Niem~ec. Ostatni ' z saskiej dYlilastU LudoWngów. S yn Henryka Kłotni
ka. Następca przyjaznego Polsce cesarza Ottona III, odstąpił odl polityki
s'w ego popr,zednika. Jego dąż en ie do utrzymania zwierzchnictwa nad wschodnimi ter·e nami Eur·opy doprowadził y od
1002 r. do długotrwał y ch .wojen polsko-nie'm ieck ich.
Odwiedził Międzyrzecz w czasie wyprawy na Polskę w 1005 r. Właśnie tu,
w klasztorze benedyktyńskim obchodził
doroczne święto Legion-u Tebaickiego
(22.1X.), a z szacunku dla relikwii Pię
ciu Braci Męczenników nakazał oszczę
dzić miasto i okolicę w czasie przemarszu swych wojsk. Wzmianka o pobyc,ie
cesarza niemieckliego w naszym mieście,
zawarta w "Kronice'' z XI w. a utorstwa biskupa .Thietmara z Merseburga
jest pierwszą, historycznie pewną wiadomością o Między['zeczu .
HENRYK III WALEZY (1551-1589),
król Folski i Francji. Ostatni z Walezjuszy, trze.c.i syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej . Brat króla Karola
IX. Od 1567 r . mianowany generalnym
namiestnilkiem Francji. WspółodJPowie. dzialny za rzeź hugenotów podczas tzw.
"nocy św. Bartłdrnieja" (21.VIII.1572 r.).
W 1572 r . wybTany na króla Polski,
pod warunkiem za.twie:rdzenia zasadniczych praw szlacheckich (tzw. pacta
conventa lub artykuły henrykowslti'e).
Koronowany w 1574 r. w Krakowie,
szy:bko stxacił popularność wśród szlachty i magnaterii. Złożyło się na to
wiele przyczyn, główną
z nich była
próba wzmocnienia przez Henryika wła
dzy królewskiej w Po1sce, inne zaś to:
odSUIWande terminu poślubienia AnP..;Jagiel'lonki i zbyt swobodne obyczaje.
Na wieść o bezpotomnej śmierci swego

· POMÓŻMY CHORYM
Powszechnie znany, qapię;ty stan finansów publicznych wyraźnie ogranicza funkcjonowanie sfery budżetowej,
co dotkliwie odczuwa o,pi'eka zd:rowot.:.
na. Zagrożone są cora.z to s.zer,s ze obszary działalności leczniczej, od szeregu miesięcy i talk już ograniczanej. Dra
sty.c.z ny program osz.czędnościowy przy
jęty przez ZOZ, głównie kosztem zało
gi i jej warunków pracy nie pozosfa·wia dYr·e kcji żadny.ch już możHwości
dals~ych manewrów. Ponawiamy przeto nasz a·t kl do społe.czeńs,twa, do instytucji, do organizacji, do wszystkich
rodzim o przy.jście z pomocą chorym i

!

przybęd ą do O dd ziału
Położniczego pr. ośrba lekarzy o dostarczenie własnych pieluszek ozy sprzętu
jednorazowego uży.tku.

wi Pa·n ie, które

PrZYIPOminamy też o powszechnej w
zasadzie doży,wiania swy.ch blii
skich, którzy z:narleźli się w szpitalu.
Przyniesione tam swoje środki czys toś
ci, prosimy - wedile własnej woli pozostawiać na użytek
wspó.U owarzyszy niedoli szpitalnej. Ma.my pełną
św,iadomośc, że nasze propozycje
nde
wyczerpują możliwości pomocy lecznictwu. Cenimy prężne środowisko 'mię
dzy!"zeckich rzemieślników. Zapewne ze
cierpiącym.
chcą i oni przedstarwić interesujące io
Dziękujemy tym, którzy tej pomocy
związania. Dyrekcja gorąco prosi o kon
już udzielili. Te wy,s oce humanistyczne · takt b~pośredni.
postawy podamy do publicznej wiadoNa koniec raz jeszcze przypominam y, że funkcjonująca Fundacja "Dla
mości. Wszelkie formy wsparcia są cen
Zdrow,ia" pil:ni•e oczekuje. W;PłyWÓW pie
ne. Tutaj pragniemy zgłosić pewne su
nięŹ:nych na zakup a,paratu-ry i· sprzętu
gestie w oparciu o dOŚ!Wiadczeillia wła
niejednokrotnie ratującego ż y cie, :na
sne i innych zakładów lecZ;l'lliczych. A
które nie stać budżetu. Pomagając szpi
więc pomoc w naturze: ziemniaki, wa
talowJ - pomagasz sobie i swym bl.i•s
mywa, owoce. Kuchnię Szpitalną - w
pewnym stopndJU, już zasila masamia skim. Sprawa jest nadzwyczaj ważna
i pilna.
w Pszcze·wde. Dzięku,jemy za dobry po
mgr Leszek Kołodziejczak
czątek. A wię.c pomoc w zakresie środ
Dyr-ektor ZOZ
ków czystoś.ciowy,ch. Niechaj nie dziświe.cie
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Niejeden kandydat zgłoszon y
W przeszłości był bardzo czerwony
Pon i eważ sum ienie ma w kratę
Dz isiaj udaje demokratę
Tak i to lise'k barw ion y.

Wśród

MIĘDZYRZECKI

brata Karola, uc iekł do Francji gdzie
objął ~ron. W 1575 r·oku poślubił Luizę
z dynastii Lotaryński ej. D o momentu
elekcji St_efana Batorego us.iłował u.kzy
mać tron w Pols·c e obietnicami powrotu. Do koń•ca ż yci a posług iw a ł się tytułem króla Folski i Fran<:j,L
Międzyrzecz był pierwszym miastem
królewskim, które powitało 25.1.1574 roku nowego króla Polski. Henryk Walezy został w nim owacyjnie przyjęty.
Relację o powitaniu spisał nieznany z
nazwiska dworak Henryka i wydał dra
kiem w Paryżu w tym samym roku.
Oto co napisał : "Na dob:re ćwi erć mihi
pmed M iędzyr zeczem oczekiwał króla
oddział 400 konnych kosztownie przystrojonych (. .. ). Oddział ten towarzyszyl
też k-rólowl do miasta, dokąd trze.b a aU:
b ył·o spieszyć z pow.odu za padającej nocy. Przy śwretle pochodni wjechano na
zamek między-rzeck.i. Również burmistra
i rada mi.e jska m i ędzy[' zecka tegoż jeszcze dnia wręczyła królowi kl'uCILe do
wszys.t kich bram m iejskk.h, owinięte w
białą i czerwoną tkaninę (...). Następ
nego dnia Polacy zebraJ.i s.ię wowu dookoła w wielkiej licZJbi e i t ych samych
kosńown ych szatach ć o· dnia poprzed- ·
nieg-o, by towarzy szyć królowi w dalszej podróży do Poznan<ia. Nie da się
jednak · ocenić, ilu 'łch w ogóle było,
wi elu czekało przy bramie, inni w
przydr·ożnych wi oskach. Pola<:y zaś dali królowi" w Międ~yrzeczu nowy pojazd.
cały obciągnięty i WY·b ity czarnym aksamitem, ozdobi·ony z przodu i z tyłu
złotymi guzami (... ). Tak więc francuski stangret musiał ze swQim pojazdem,
w którym pr,zywiózł k·r óla z samej Fran
cji aż do Międzyrzecza - pozostać w
t yle orszaku. Wid ać więc, że król dojechał szczęśLiwie do Folski i został tu
przyjęty z dużą serdecznoś·o i ą i wielkim przepycHem".
Bożena

Grabowska

••••••••••••••••••••
U W A G A!
MIESZKAŃCY, KIEROWCY
Folie okienne
BRUXSAFOL
zabezpieczające szyby przed
wybiciem i włamaniem,
odbijające

i pochłaniające

promienie słoneczne
oraz
ogra ńiczające przed
utr?tą 'ciepła

REWELACJA SEZONU
Mieszkanie i samochód
b e z p i e c z n e,
la tern chłodne a zimą _ ciepłe.
Informacje, montaż teł. 25-60 do godz. 15.00
GWARANTOWANA
TRWAŁOŚĆ FOLII 3-7 LAT

••••••••••••••••••••
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Wsporrinienia
POCZĄ TRI NAUCZANIA W -PRL
Dalszy

ciąg

kroniki nauczgciela z

10 listopada 1945. Dzj.s'i_a j po lle kcja,c h
ogólne zebranie dzieci, na
którym uchwalono założyć szkoLne Ko
ło Młodzieży PCK. N a przewodniczą
cego wybrano pr.z ez głosowanie Wiesła
wa Pę.czaka lat 13 z Zół!wina., na sekre
tarza Tadeusza S obczyka lat 12 z Zó.1iwina, a na ska~rbniczkę Krys·tJnę Podymównę lat 1;3 z Kuliigo.wa. Składkę
miesięczną ustalono
na l z.ł;p, . \I)rzy
czym 4 b~e.dnych dz.ieci przez akla mację zwolniono, na williosek nauczyciela
z obowiązku uiszc,zania składki człon:
k owskiej. Po ref.er<ł!c.ie nauczyrc iela na
temat znaczenia i d zi'a łallnoś·ci PCK u chwalono wybrać 3 "mężów zaufan .ta",
którzy mają zrobić spis d zieci p,otr,zebuj ąc ych pomocy. Spis ten ma b y ć go
towy do następnego zebrania, które od
będzie się w dniu 22 gTu dnia.
22 grudnia. Dzisiaj odbyła się ~ klasie skromna ur oCtZys.tość . gwiazdkowa,
podczas której d zieci śpiewały kolędy
i łamały się tTady.cyjnym opłatkiem z
nauczycielem. Opł <ł!h~k ten wraz z pozdrowieniami dla "pionierów zachodnich" przysłały d zteci ze szkoły z Zegowic po czta Buk, p ow. Nowy Tom yśl.
Na list ten odpowi'edziano. P.o uroczys..,
t ości gwiazdlkowej odb yło s~ię mieslię 
czne zebl"anie Kola Mł od zieży PCK. P o
pogadance nauczyciela "mężow,ie zaufania" zdali relację ze swoich wywia- ·
dów. Uchwa.l ono by wciągnąć na llistę
7 .d zieci, któr.e uznano za potr zebu jąc e
p omocy. Nauczyciel ze swej strony za
apeluje o interwencję Inspektora w Z a
rzą d zie PCK w Międzyrzeczu o dostar
czenie ww d:llieciom obu wia i płasz
czy. Stwierdzono również że do Bobo
wi•c ka przybyło z ostatni~ t ransportem 15 dzieci, które nie mogą uczęsz
czać do szkoły z powodu kompletnego
braku obuwia i niedostatecznego odzien ia. Uchwalono, że Genowefa B orak
(lat 12) z Bobowicka, córka wójta zro
bi spis t ych dzieci z wysz.czegóinieniem potrzebny•ch części garderobl li
po święta ch przedstawi go nauczyciela
w ~., Zebranie zakończ9no has~em "Miłuj
blizniego'.'.
odb ył.o się

23 .~rudnia. Odbyła się dZJi~ia j po połu dmu konfe~rencja w ywiadowcza dla.
rodzicó.w , popr:z:eazona małą pogadank ą nauczyciela o współpracy domu ze
szkołą w
wychowaniu dzieci, przy
czym. ~zczególną uwagę poświęc.ono
po dmesleniu autorytetu nauczyciela i
l. rodziców, tak w odniesieniu do dzie.c i
· szkolnych jak · młodzieży dorastającej.
Na zapytania w spra1w ie otwar·c ia szko
ły dla dorosłyc h o dp ow1iedz:.ia ł nauczyoiel, że już 3'-krotnie interpelował w
staxostwie o dołączenie Zółwina do sie
· c ~ elektry,cznej, lecz zawsze bezskutecz
· ll1e. ~e b! ani uchwalili wobec · tego pos ~arac s1ę o 3. d u~e !;lampy 'karbidowe
c~lem umożliwnenia ·. pod jęcia nauki. ·.
7 stycznia 1946 r. O dbyła się - d zis uroczysto~~ gwiazdkowa, podazas które j
··nauczyciel rozdał dary (koris~rwy , ·i sło
dycze) prz.y,słane przez PCK w Między
rzeczu. Wieczorem · szkoła brała· udz.iał
. w przedsta.w ieniu jasełkowym i kUkieł
-kowym· w Międzyrzeczu. Dziecd. wróci-

Zółwina

band zo r ozradowane i zadowolone.
r?dzicielrsrkkh wpłynęł y prośby
aze.by dzieci i w przytSzłości m ogły brać
ud!ział w podobnych iriłJprezach .
·
ły

z. kół

· 26 stycznia. Mtiesię.czne zebTank Koła Mł. PCK. - Opiekuq. Ko-ła w ygłos!i ł
pogadankę o pierwszej
pomoc y przy
zemdleniach. Zebrano sklładku miesięcz
ne i W!Pi·sano nowych członków.
. 30 stycznia. R ocznica oswob odzenia
ZółWina . Na os~tatniej lekcji odbyła się
skromna ur.oczy,st ość, na program której złożyły się : pogadanka nauczydlela
ŚIPii ew dzie-c i.

l lutego. Zakończenie półrocza . Nauczyciel odczytał l is tę ocen i promował
zdolni.e jsze dzieci d o klasy wyższej. Utworzono klasę . czwartą, d o której uc zęs zc za 13 d zieci. Odb y ła się również
konferencja w ywiadowcza dla rod ziców. Frekwencja jednak i zainteresowanie rodziców słabe.
.
5 lutego. K onferencja nauczyci~la w
na której - oma.Wjiano aktualne zagadnienia związane z pracą w
terenie.

Str 15
ucz~iel jeszcze wy głosił poga dankę 0
znaczeniu oś.wiat y, a specjalnie książki
i io obliotek'i w życiu społe czeństwa i
rozdał dzieci·om znaczki do, razsprzedaży we wsi. Uroczys tość zakończono odśpiewani em h ymnu narodoweg o.
9 maja. św.ięto zwycięstwa i wolnoś
ci. Dzień wolny od nauki. P op·r zedniego dnia wygłos·ił nauczy·c'iel poga d ankę, w której przedstawił dZiieciom w
przy;s tępnej formie wybuch w.ojny, agresję Ni emiec na poszczególne państ
wa w Europie, poniżenie pokonanych
narodów, zwycięstwo idei wolności i
bratea:stwa. Następnie wezwał młod zież
s.tarszą do wzięcia udziału w uroczys toś c iach mając y ch od b yć s.ię · w M ię 
dzyrzeczu.

l czerwca.

Wy c i~czka

w na jbliższą
z zapoznaok oHcZillych
b ardzo zadowo-

ok.olicę szkoły poł ą cz ona
niem się z mieszkańcami

w.iosek. Dzieci
lone.

wróciły

8 czerwca. Dziś od b yło się wręcze
nie d arów z UNRA dla biednej dziatw y s~olnej. Dzień wolny · od nauk i.
N a uczyciel w ygłosił pogadankę o znaczeniu miłosie-rdQ:ia .
10 czerwca. Zjazd nauczycieli w Mię
dzyrzeczu. Rocznik 1932 opuszczają, c y
szkołę i dzieci przez.naczone do szkoły
zbiorczej były z nauczycielem u wspÓlnej fotografii:

Międzyrzeczu,

21 czerw ca. Dz łsaaj odby ło się przy musowe SZiCtepienie· przeciwtyfusowe
dzieci .

14 i 15 lutego. Spis ludności połączo
ny z dodatkowym ujęciem dzieci i mło
dzież y dla celów szkolnictwa.

26 czerwca. Ogólna w ycieczka d zieci
do lasu z okazji zakoń czenia . r oku
szkolnego. W les.i e odbyły się gry i za
bawy. Ogólny nastrój bardzo miły .

16 lutego. Zebranie ·o piekunów Kół
PCK w Międzyrzeczu.
Omawiano sprawę propag.owania hase~
PCK u młodZJieży na terenie szkoły.
Młodzieżow ych

23 lutego. Zebranie miesię czne Koła
PCK, na którym opiekun ko
ła
wygłosił
a~tualną
pogadankę, w
związku z odbytym w · Mi ęd zyrzeczu
zjazd.em opiekunów Kół MŁodz. PCK.
Młodzieży

23 · marca. Konf·erencja nauczycieli w
na której wygłoszono aktualne referaty o zagadnieniach pracy pedagogicznej. Po referatach wywią
zała się ciekawa dyskusja. Poruszono
również sprawy zWiiązane z aprowizacją i zaopatrzeniem nau<;zycieli.
Międzyrzeczu,

28 czerwca 1946. Uroczyste zakońćze
nie roku s zk olnego połączone ze śpie 
wem i dek lamacjami. P ożegnanie 13
u czennic i -ucznió.w rocznika 1932 i 3
uczniów rocznii.K:a 1933 opu s~cza,ją<c yc h
szkołę lub zapisany.ch do szkoły zbi or;czej w Międzyrze~zu ,
· '
Rocznik 1932: .Aniela Zajdel, StaniBrod.zińskłi.; Teresa
Kucharczyk,
Edward Czyż, Janina Jackowska, Zofia Wań,cisiewłcz, Jerzy Lamus, W.i esław Pęczak, Irena
Duszyńska, Kazimiera N owak, M ichał Zarzycki, Krystyna Podyma, Stanisław . Koźlak.
sław

Roc·znik 1933: Genowefa Borak, Tadeusz Sobczyk, Bronisław środa. ·Wieczorem odb-yło się zebranie Komitetu
5 kwietnia. Powitanie wiosny. SzkoŁa
RodziCJielskiego,· na którym prócz rowyruszyła podczas ostatnich dwóch ledzitców ucziestniczyli zapros zeni goście
kcji na wzgórza w okolicę w ioski,
O dbyło się wręczenie d zieciom świa 
gdzie nauczyciel - wygłosił pogadankę o
objawach wiosny
przyrodzie i corodectw, nauczyciel podziękował rodzicom za współpracę i dzieciom życzył
cznej przemianie odb ywającej s.ię w na
dalszych poSitępów 'w nauce. . Następnie
turze.
przewodniczący Komitetu Rodzici~lskie
13 kwietnia. Od,czytano listy ocen
g o Antoni Środa zdał roczne sprawozdanie z dZiiałalnośc.i tegoż, dziękując
. związane z pogawędką wychowawczą
nauczycielowi za wysiłki włożone w
nauczyciela, o bl.iskim już zakoń czeniu
kierunku wychowania młodzieży. Na
roku szkolnego i powiększeniu wysił
zakoficzenie odbyła się w ' pięknie usk ów w , kierunku uzyskania jak. najleptrojonej sc:tli szkolna zabawa taneczna,
.szych w yników.
w której również wzięła udział mło
1 :rrtaja. Swięto Pracy. Pogadanka na
dzież opuszćzają·ca szkołę . Nastrój baruczyciela o znaczeniu ,i poszanowaniu , d zo miły i serdeczny.
prac y w źyciu narodu. Deklamacja
K on~e c roku szkolnego 1945/46.
w iersza "Cześć pracy" .
·
Jan F r ymark
.. 3 maja• . święto na.r odowe. Uroczys.Ps.
Przepraszam
za
błąd
w poprze d - tość szkolna;. na którą zł1ożyły się: ponim odcinku, oczy·wiście był to rok
gadanka _nauczyciela o "Konstytucji 3
45/46,
Maja", deklama~;: je i śpiewy dzieci. ~a

w
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MIĘDZYRZECKI

Wody okolic Międzyrzecza

·Jezioro

Głębokie

J est najbardziej znanym jezior·em okolic Mię d zy,r zecza . Jezior o wraz · z otocz!eniem ma swoisty ur.ok i k orzystne
położenie jako miejs·c e rekreacji. W ielu z nas mie.szkańców Mi<ędzy.rzecza łą
czy z n im miłe .wspomnienia młodości,
wagarów, randek, wypoczynku i nie
t ylko. Pamię.tam, co pr<llwida dość
dżdżys t y dzień , w kt6rym
zetknąłem
si.ę z nim po raz p ier.w szy . B YJł 217 lipfec 1945 r . P ociąg ze Sk!wier~yn y za
trzymał się w lesie. Na bud~u małej stacy jki w idiD.Ei·ał polski napis Głę
b okie Mię d z y•rzeckie - znak, że cel po
dróży Międ z yrzecz już n iedalek o. Za
sta·cją r ozc!ągała się tafla wodna otoczo
n a szczelnie lasami. Już prawie pół
wiek!u, a ciągle jestre m z G.\Ł ębokim w
jak iś sposób związany. Dziwne, ale wię
kszość wspomnień odnośnie teg o miejsca jest przyjemna, jaklby słoneczma .
Po raz pierwszy dotarłem z k olegami
nad jezioro wiosną 1946 r . B y ła Wiel
kanoe, piękn y słoneczny d z1eń . Dziś
jest t o śmies.zne, a•l e wted y b yła t"o
doś ć daleka w yprawa w nieznane.. Mo
że kogoś zaciekawi jak wted y tam w y
glą.dało. Oprócz wspomnianej stacyjki,
ni edaleko· stał bud ynek mieszkalny (jest
obecnie) przy nim kilka zabudowań go
spod.arczych, a' nad sa·mą wodą niewiei
ka szopa r ybacka z wa.1ając ym się
sprzętem r ybackim i kdkorna zatopionymi łodziami. Na stacjii zamieszkiwał
już kolejal"z z rodziną, poza nim
nie
było żywe·go ducha. W miejscu, gdzie
obecnie zmajduje· się wypożyczalnia
sprzętu pływającego, był
na wod.zie
50..,aio metrowy basen pływacki z dreWII1ianymi pomostami, także dla łodzi.
Około 40-stu metrów od brzegu na więk
szej głębokości drewniana wie·ża do sko
ków i tr.a:mpol.Jina. W wodzie walały się
wszęd'Żiie ~od.zile wyścigowe jedno do
ośmio-osobowe. Przy brze~u drewniany hangar z płaskim dachem, wystawionym iiDu słońcu, przez kilka lat ul u
bione miejsce wiosennych waga;rów (opalania). Obecny teren głównego ośrod
ka nie był zalesiony i st·anowił łąkę. Na
niej rozrzucohych kilka bud)'lllków dość
prowizoryc:zny.c h o charak·t erze gospodarczym. W dniu naszej eksploracji sta
nawiły kupy dymiących s;ię jes2:1oze zgli
szczy. Ostał się jedynie pamiętny przez
wiele 1at budynek ,,Strzechy" -:- wł·a
cirwie pełnił on później j'eszcze długo ro
lę całego zarpl'ecza, socjalnego i miejsce
spotkań towarzyskich, jeszcze wtedy w
latach 50-tych i 60-·t ych gdy · zaczęły
masowo pow:stawać domki wy:poczynko
we i inne urządzenia.
Wracając do ·opisu
wygl-ądu z tamtych lat - nie było więcej nic oprócz
pięknego wysokiego lasu, łaJiłÓW trzciny okalających jezioro. no i samej wo
dy. Nie byliśmy obyoi z wodą, ale jakoś
wyoi~nęliś'my łódź, USZiCzelniliśmy ją i
i wypłynęli na jezioro. Widok dna, ro
ślinności, ryb a przy brzlegach raków
w przeźroczystej wod.z ie był dla nas oszałamuarją•cy . K•laroWillość wody pozwa
lala widzieć na prawi·e 10 m pod wodą .
Dla mnie mają,cegu już we krwi bakcyl rybaka, były to· w:idoki szokujące.
Mimo późniejszy.ch niezlicZiOnych w y -

pra;w nad jeżioro, pierw:sze te w:spomnienia tkwią w parnięCli n:i·czym barwna
f ot ograf ia, niestet y pozwala porównywać stan dzisięjszy.
Obecne Głęb okie to przystanek aut obusowy, k·olejowy, dwa bl..ldYnki miesz
kalne, wiele tabl:i c zakazów, ~nformac yj
n ych, reklam, wdele waląrc y.ch się płotów
i ogrodzeń , las już nie taikri. i j·e:z;ioro n ie
to. Naturalnie motel i ośr od ki w ypoczy.n k owe z zapleczam·i na wsch odnim
brzegu jeziora. Wła·śc1w:ie niewiele, ale
sZJczególnie oś!l'odków i inne j zabudowy
już ciut za d uż o. Kiedyś, za mej mł o
doś ci !i jeszCŻJe niec o późruiej, b ył o t o
napraw d ę miejsce w ypoczynku i k ontaktu z przy,rod ą. Na wet jeszcze za cza
sów d rewnianych pomostów (obecnie be
t on ow y.c h) i panowan iu nad ca~oś·cią o
środka z nie istniejącego dziś hangaru
pana Józefa Mereziń:skieg o. T·er.az t o
jesu:ze poza miesiącami letnimi, gdy
przewaLi się ca~ y tumult turystów i w y
poczywają· c ych,
ale li tak zos taw:iają
zbyt wyraźne ś·lad y swej · tam b ytn oś·c i.
Nikt jakoś nie p om yś.l al o ochronie
otoczenia Głębokieg o, o krajobrazie, a
jest czego żałować . Jak w:spomniałem ,
niegd y ś otaczały jezioro piękne w ysokorp ienne las y iglaste o bogatym p oszyciu. Zostały s.ię one trochę na wscho
dnim brzegu zabudowanym pr,zez ośrod
k1i w ypoczynkowe. To na c o w ypoczywając y czy tur y ści patrzą zachodni
brzeg jeziora, w krajobrazie został do
kumentnie w yszcze·r bi.ony. Już z w yso
kop~ennego lasu zostało (w perspekty wie) parę zębów, za•lesione poręb y -"
porośnięte gąszczem krzewów ze zwałami porzucon ych na d sam ym brzeg.iem i
w wodzie, po w ycince drzew. Jakoś to
}ednak urok•u nie dodaje . Niegd y.s ik+
sza ścieżka biegnąca w.okół jeziora-, jest
już t11ie do przebrnięcia . A jest to w idokowo najatrakcy jniejszy brzeg je:..
ziora. Rankiem naświetlon y w:s·chod zą
cym słońcem, wieczorami przy słania
jąc y zachód ze wszy stk.i mi atrakcjami
świetlnymi wieczoru. N.iestety trzeba
czekarć ~ mo.że odrośnie jeden z naj:b ujniejszy.ch lasów na za·chodzie Polski,
a teraz należ y wstrzy mać wyrąb 'ich
pozostałości chociaż w zas i ęgu ' widoko
wym z jeziora.
Ale nazwa Głęb ok i e to głównie j.e zioro, plaże, woda nie przez cały rok
zasiusiana ; a w niej nieco ryb. Jezioro
Głębokie jest niety powe
dla• naszego
regi-onu. Jego 125 ha pow:ierzchnia to
wi.zualrnie prawlie owal. Jest stosumkowo głębokie ca 23 m. Ciekawostek odnośnie tego zbiornika jest k!ilka. Brak
powi·erzchnriowego odpł ywu. DopłyWy
to rowki mel-ioracy jne z okolicznych
bagnisk śródleśn ych. mający.ch w zasadzie ten sa·m pozi,om lustra wod y co
je·z ioro. Ogólnie poziom wody jez.iora
ma tendencję do podnoszenia się, mim o kilkulletnich cyklów wahań.
Kied yś pierwotne jezioro b y ło o ca
1,5-2,0 m niższe w poziomie wody.
Pobud owanie nasypu i toru ko·l ejowego poprzez zabagnione tereny na. połu
dniowo- zachodnim obrzeżu jeziora spo

Nr 8
wodowało

zablokowanie warstwowych
podlziemnych odpływów w kierunku
Obry i Zalewu Bledzewskiego. Efekt
~est taki, że lustro wod~ podnoSii się
Jeszcze, o czym mogą świadczyć pnia,..
ki ścięt ych wiekowych sosen ca 1,0 m
p od obecnym po!Ziomem wody.
W ciągu ostatnich 30 lat pa1s okalają• C J!•Ch jezioro trzcin cofnął się przeciętnie o kilkanaści.e 'm etrów, ce.ęsto
więcej lub miejscami zupełni e zginął.
Cofnął się także z głęrbiny k obierzec
roślinnoś ci podwo dnej, jeszcze niedawno schodzą•c y do 9-ciu metrów w głąb.
J·ez.ior o zostało uż y:bnio.ne, a wody
zmętniały, rośhnność podw odna wyszła
z głębin ku sł ońcu.
R oślinność nadwodna ~ trzcina, pał
ka , , sitowie, turzyce, także uległ y jui;
wspomn ianej redukcji i to nie t ylko z
przyczyn bezpośredntiej gos poda·r ki ludzkiej jak plaże , p omost y, kład'ki
wędtkarrsk'ie , porzucone śaięte drzewa,
pł y wanie p o trzcina·ch spr zętem tll!ry- ·
stycznym . T akże ch yba w atmosferze
i wątpliwej czyst oś ci deszczówce coś
jej się nie podoba . Także w ys ycha spo
ra ilość drzew na obrzeżach i p!a.s kich
w ysepkach w śród szuwarów w połud- ·
niowo:-zachodnim i północnym krańcu
jeziora.. Ale to ju~ sprawa podnos·z enia. się poziomu wody je~iora.

Tak

wyglądał-o

b y pokrótce to ' co
nad w od ą . N o, aJ e zmian y te nie bard zo podobają się także
r ybom. Innym organizmom wodnym
także. Ma Głębok i e także ciekawostki
ichtiologirc me. Choćby to, że tak duż. e ' jezioro nie ma w swym składzie
i chtiofćlluny uklei, kiełbia, piskor•z a, ko
zy, różanki, ciernika. Jako 'poka:r m dla
r yb d ravi:eżn y ch wpuszczono ostatnio
(celem rozrod u) ukl.eję. Z powodu niew.ielkiej ż yznoś·c i wody r y;b ostan Głę
bokiego nie jest ZJbyt obf.ity, ale z uwa~i na częste okazy w poszczególnych
gaturnkach atrakcy jny. R yby trzymarją się na ogół większych głętiokości.
Przy brzegach lub w pasie t.rzcin tyl.:.
ko nielJi.c znie w y stępuje młodzież okonia, wzd:ręgi ~ płoci. Główna. strefa
b ytowania ryb t o głębokość kilku do
ki.łikunastu metrów. Jeszcze w latach
60-tych wody jeziora nart lenione były
do na.jwiększy•ch głębokości. Obecnie
w okreSrie letnim na okoł o 10-cLu m
występuj.e niedobór tlenu i zatraz dalej
siall'kowodór. Zmniejsza to przestrzeń
żerowisk ryb. W jeZlior•z e występują:
sieja -raczej jej resztki, sielawa - też
już nieliczna, Tak pręgowany szlachetnx_ wy.g inąlł w początku lat 60-tych,
płoć, leszcz, lin, krąp, wz.dręga, karaś,
szczupak, okoń, węgorz. Z zarybień
spotykaJ Srię jeszc.z e sandacza, amura,
tołpygę, karpia, os•t atnio ukleję. Jezioro jest · dość trudnołowne zarówno dla
rybakóiW pl"ofesjonalny.c h jak ł wędka
rzy. W niektórych gatunkach jak okoń,
leszcz, szczupaik stosumkoiWo łatwo o
okazy. Także trafia· się · duża płoć i
wZidiręga.. Du~e ryby cft'apie:żme przebYwają przeważnie w strefie wolnej wody na głębok:o§cd ach około 10 m, gdzie
głóiWnY ich cel polowań stanowi sielawa. Niekiedy stada· dużych okoni zapędzają się w pogoni za zdobyczą bliżej brzegu.
'
A jednak Głębokie jest jeszcze
wdąż pełne uroku i piękna. Oiby' jUŻ
nilc z tych rzeczy nie traciło w przY·
zmi eniJło· się

szłości.

Marek Giel•·

______,. ______________________________
~
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GABINET PSYCHOLOGICZNY

mgr Krystyna Siestrzence-w icz

Jl

specjalista psychologii klinicznej
Przyjmuje dzieci i dorosłych
~
środy - 16.00 do 18.00
i
Piątki 16.00 do 18.00
Międzyrzecz, ul. Swierczewskiego 54b/9
~
___ t~. !2:!5Jw. g~d~n:ch_p~yłę~ _ • • ~
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KOLEŻANCE

mgr 'JADWIDZE JUREK
Z powodu

śmierci

ojca serdeczne wyrazy

współczucia

składają
Koleżanki

l

---~~---

i Koledzy

z
Zespołu Szkół i~p.

w

H.

Swięcickiego

Międzyrzeczu

Wszystkim, którzy okazali swe serce i pomoc oraz uczestniczyli'
w ostatniej drodze
STANISŁAWA

serdeczne

SmvEDKOWICZA
podziękowania
składa żona

z synem

Apostolat Maryjny przy parafii św. Wojciecha składa serdeczne podziękowa nia:
Państwu Zofii i Tadeuszowi Podbielskim,
Krystynie Drążyńskiej, Wojciechowi Bujalskiemu, Panu Karpcis, Zarządowi i Załodze
O.S.P. "Confex", P.S.S. "Jedność" i wiel u
bezimiennym ofiarodawcom za pomoc w
zorganizowaniu dla 100 dz·ieci z naszego
miasta znajdujących s ię w trudnych wa·
run kach życiowych: wigilii z paczkami, 2t ygodniowych ferii zimowych oraoz imprezy
z oka·zji Dn ia Dziecka.
Szczególne podz ię kowan ia za wkład i
~tałą współpracę z Apostołatern Maryjnym
Panu Romanowi Strzelczykowi.
W imieniu Apostolatu Maryjnego
przy parafii św. Wojciecha
ks. Andrzej KUGIELSKI
Zofia DYMARCZVK

TENISOWY TURNIEJ
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

NA ŻYCIE S.A.

WESTA--L IFE

D
D
D
D

WESTA- MEDICAL
PIERWSZE! NAJLEPSZE ! JEDYNE!
zabezpieczenie Twoich kosztów leczenia
Sam ustalasz wysokość swojego ubezpieczenia
Ubezpieczasz koszty leczenia w . kraju
Możesz korzystać z każdej placówki opieki zdrowotnej
Ubezpieczenie· zawierasz- na swoją rzecz, na rzecz swoich
najbliższych

D Najlepsi lekarze

specjaliści do Twojej dyspozycji

w autoryzowanych

Ten

zasługuje

p~acówkach

opieki zdrowotnej

dobrą i spokojną przyszłość
pomyśli o jej zabezpieczeniu!

na

kto teraz
"W E. S TA.- L I F E"
TWOmi NAJLEPSZYM PA1R TNEREM

··············------------------------···;
KOMUNIKAT
Zgodnie z założeniami rządowego Programu Powszechnej
Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych, ogłoszonego w
czerwcu br., wszyscy dorośli (urodzeni. przed l stycznia 1975
roku) obywatele polscy zamieszkali na stałe w kraju, staną się.
współwłaścicielami prywatyzowanego majątku narodowego.
W związku z tym prosimy wszystkie osoby (dotyczy tylko
mieszkańców gminy · Międzyrzecz) nie posiadające wpisanego
w dowodzie osobisty·m numeru ewidencyjnego o- zgłoszenie się
do Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 12 (II piętro) w celu uzupełnienia tego wpisu.

-·~·-·························-----······

im. H. DOBROWOLSKIEGO
,w dniiach 23-25.08.·91 r. na kortach

OSiR odbył się I turniej tenisowy im~
H. Dobrowolskiego (zmarłego przed rokiem niestrudzonego propagatora tej
pięknej dyscypliny sportowej). Organizatorem turnieju była rodzina p. Dobrowolskiego, a głbwnymi sponsorami
turnieju - L. Winnicki, Z. T. P odbielscy, T. Taborowski, M. Kuźmicz, OSiR
Międzyrzecz, M. Dobrowolsk i (syn), Bur
mistrz Mi:G Międzyrzecz. W turnieju
startowało 30 zawodników z Między
rzecza, Wrocławia , Gorzowa i Barlinka. W turnieju indywidualnym zwycię
żył A. Kwiatkowski (Wrocław), który
w finale pokonał M. Szustaka (Gorzów) 3:6, 7:6, 6:3. W spotkaniu o 3
miejsce R. Helbik (Międzyrzecz --:wnuk p. Henryka) zwy ciężył M. Appela (Wrocław) 6:2, 6:0. W _turnieju deblowym zwyciężyła para R. Helbik M. Dobrowolski (Wrocław - równie±
wnuk p. Henryka), która w spotkaniu
finałowym pokonała parę J. S,zustak
- M. Szustak (Gorzów) 3:6, 6:3, .6:3~ ,
Turniej cieszył się sporym zainteresowaniem publiczności i należy się cie
szyć, że został zorganizowany. Należy
mieć nadzieję, że w przyszłości wej ..
dzie on na stałe do kalendarza imprez
sportowych Międzyrzecza, dla uczczenią.
pamięci . nieodżałowaneg o p. Henryka
Dobrowolskiego, którego os obowość tak
silnie oddziaływała na rozwój sportu
międz yrzeckiego ...
Tadeusz Wolniewicz
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SPORT- REKREACJA- C~Y.NNY WYPOCZYNEK
odbija się na poziomie d ruż yny. Miejp 0 wakacy jnej przerwie sport ponow
my jednak nadzieję, że te trudnoś ci
nie wraca na łamy ;,Kuriera". Kilka
zahartują zespół,
któremu przyjdzie
słów o zakończ eniu sezonu sportowego
90/91. Filkarze "Orła" uplasowali się pierwszy raz w historii klubu zadebiuostatecznie na p rze dostatnim miejscu tować w II lidze. Nasi siatkarze r ozligi makroregionalnej wielkopolskiej i poczęli z·ajęcia pod trenerską opieką
mgr F. Szymczaka i w dniach 13-15
b yliśm y przekonani, że w nowym sewrześnia startowali w Fucharze F olzonie będą grat w lidze okręgowej. Oski w Lęborku · (wyjazd w całości fikazało się jednak, że z powodów reorganizacy jnych b ędą mogli w dalszym nansowany przez PRIM Międzyrzecz ),
zajmując 3 mJejs·c e (za "Pogonią" Lę
ciągu występować w klasie makroregio
bork i " Stalą" Gru d zią dz a przed " Bu
nalnej. W przyszł ym jednak sezonie na
Koszalin). S ympatykom
stąpi połączenie obu grup wielkopol- · d owlanymi"
siatkówki podajemy terminarz gier
skich i żeby się utrz ymać . na t ym
"Orła;' u siebie (sobota godz. 17.00,
szczeblu rozgr ywek trzeba w t ym sezo
niedziela - godz. 11.00).
nie zająć co najmniej 6 miejsce. Zadanie szalenie trudne, ale nie niemoż
.19- 20 październik
liwe.
- z "Chemikiem" B ydg oszcz,
Siatkarze - mło dz ic y SP-3 Mię d z y
rzecz w finałach Igrzysk Mło d zież y
2- 3 listopad
Szkolnej rozgrywanych w Gubinie u- z "Bzurą" Ozorków,
plasowali się ostatecznie na l O miejscu,
16_:_17 listopad
co jest bardzo d obrym rezultate·m , zwa
żywsz y możliwoś ci bazowe i kadrowe
- z AZS Folitechnika Warszawa,
tej szkoł y . Jest to pierwszy w ynik o. gólnopalski międz yrzeckich uczniów 23-24 listopad
s iatkarzy od kilkunastu lat.
....:.... ze "Stalą" Gru d zią d z,
Siatka rze "Orła" jak wiemy awansowali do II ligi i rozpoczynają rozgrywki na tym szczeblu 19 i 20 październi
ka. Jest II liga i masa problemów z
tym związanych. Generalnie mo~na b y
je podzielić na 2 grupy - finansowe
i k adrowe. Jest oczywistością, że na
tym szczeblu rozgrywek bez znaczącej
pomocy władz miejskich, ludzi prywatnego b iznesu, zakładów pracy nie ma
co - marzyć o starcie w II lidze, a cóż
a opieto my śleć o utrzymaniu się w
przy szł ości w n iej. Temu też zagadnie
niu było poświę cone spotkanie w mię
dzvrzeckim ratuszu w dniu 27.08.1991 r.
Mimo wielu wysłanych zaproszeń' frek
· wencja b yła nieduża, a z przedstawicieli wła d z miejskich obecny b ył t ylk o
burmistrz dr E . Ziarkowski. Wstępnie
zapadł a decyzja (klubu) o starcie siatkarzY. "Orła" w II ·lid ze oraz padło zapewhienie o pomocy · ze strony wład z
i'niejskich (burmistrz). Sprawy kadrowe
to już niejako w~wnętrzna sprawa klu
bu, a tu... istne tr zęsienie ziemi. Z
przyczyn opiekt ywnych ub yła lwia
część zespołu (ukończenie studiów w
Gorzowie, służby wojskowej, zmiana
miejsca pracy, miejsca zamieszkania)
i na dzień dzisiejszy stan kadrowy siat
karzy "Orła" przedstawia się nastę
pująco: J. Malinowski, P . Szanda, Z .
Zdanowicz, K . Hadruła, P . Raczyński
(wrócił do zespołu), W . Rę dziak, M . Kra
kowski, D. Stafyniak, P . Brzeziański
(nowe nabytki, 20-letni międzyrzeczanie
ucząc y · się w TMR w Strzelcach Krajeńskich), zgłosił akces P. Masłowski
(wychowanek "Znicza", sprawa w trak
cie załatwiania). Nie wiadomo czy· obowiązki studenta A WF pozwolą na grę
R. Ostrowskiemu. Otwartą sprawą jest
gra w zespole M. Chalawy (Gorzów)
i R. Karolkiewicza (Poznań) z uwagi
na ich miejsce zamieszkania i związa
ne z tym dojazd y, koszty, poŁączenie
obowiązków zawodowych ze sportowymi. Do tego trzeba dodać, że w ostatniej chwili rozchorował się J. Malinaw
ski (zanosi się · na dłuższą rekonwales
cencję), co . stanowi kluczowe osłabie
nie zespołu . Sprawy osobiste komplikują treningi P. Szandzie; co również

14-15
-

Ognisko TKKF "Astoria" organizow t ym Toku już kilka imprez
sportowo-rekreacy jnych jak tenis stołow y, bryd ż sportowy i VI bieg "Obrzan". Pragniemy z czytelnikami KURIERA po d zielić s ię wynikami z t ych
imprez.
W turniej u tenisa st ołowego uczestniczy ł-o 20 zawodników, w tym 2 panie.
wało

Wśró d

pań wygrała Małgorzata Sokół
D orotą
Dudk iewicz, natomiast
wśród panów zwycięży ł Jan N owak

przed

g rudzień

z "Polamem"

Piła,

2~-26 st yczeń

-

z AZS II Olsztyn,

15-16 luty
- z "Włocławią"

z

M-cza przed Sebastianem Juszczakiem
z G orzow a .
W turnieju br yd ża sportowego uczest
nicz ył o 12 par, a zw y cięż y ła para Zdzi
sław Kaszkowiak Andrzej Rękosiak
przed parą Janusz Iwiński Kazimierz Reluga.
W VI biegu "Obrzan", który został
rozegrany na trasie Obrzyce Zół
win - K uligowo - w koło jeziora Zół
win - z powrotem przez Zółw.in _.. do
Obrzyc. W biegu uczestniczyło 59 zawodników, w t ym 4 panie. Wszyscy u-:
kończyli bieg w dobre j formie. W klasyfikacji generalne j zw :yd ęż yli:
l. Jarosław Janic:ki - Gorzów,
2. Mariusz Staniszewski - K ostrzyn,
3. Marian Kapitańczyk - Poznań.'
Wśród pań: .

Włocławek,

7-8 marzec
- z AZS ' AWF Warszawa,
21-22 marzec
- ze "Stilonem" G orzów.
Może się zdarzyć, że "Stilon" Gorzów
awansuje przed tym sezonem do I ligi,
gdyż startuje w tu'rnieju barażowym o
mieJsce zwolnione przez "Wifamę"
Łó dź (wycofała się z rozgrywek), yvówczas PZPS dokbptowałby inny zespół
z baraży o awans do II ligi. Za miesiąc wszystkie zagadki zostaną rozwią
zane ...

Kostrzyn,
2. Krystyna Grzybowska - G orzów,
3. Emilia Jasinowska Międzychód.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwycięż yli:
Kategoria do 29 lat
l. Jacek Jachowiak, Piła,
2. Zbigniew C ielecki - Myślibórz,
3. Bogdan P odbereski - C y-c hry,
Kategoria do 39 lat
·1. Jan Karol - Gorzów,
2. R yszard Ostrowski - Rokitno,
3. Walery Kowalewski - ·. Kostrzyn.
Kategoria do 49 lat
l. R yszard Skąpski Myślibórz,
2. Jerzy Sak- Kostrzyn,
.3. Les:Zek Draczoń Trzcianka.
Kategoria do 59 lat
l. Bolesław Sztop - G orzów,
2. Jan Czop - Babimost,
·
3.· Walter Zuchanke - Zielona Góra.
· Kategoria powyżej 60 lat
1. Henryk Siek - Poznań,
2. Zbigniew Petri - Gorzów,
3. Władysław Mazurczyk - Gorzów.
. Dzięki takim firmom jak: DO:MBUD.
. DOM MEBLOWY, DOMOS, DOM HANDLOWY CENTRUM, ALF, ARTEX, BESTSELER, KUBUS, INST ALKO, MONIKA, KAROLINKA, PRIM, PRINZ, RIDER SPORT, TURYSTA, URZĄD, MIA
STA, SIRGAZ, SZANS~, ZAKŁAD TA
PICERSKI R. PIEKAREK, ZELM.A:R. ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW
SZPIT ALA W OBRZYCACH i wielu
mnym, imprezy nasze mogły się odbyć.
a uczestnic y otrzymać nagrody rzeczowe.
Organizatorzy wszystkim sponsorom
serdecznie dziękują. Jednocześnie prag
niemY zaprosić do współpracy z naszym ogniskiem TKKF ,1Astoria" inne
firmY przy organizacji imprez reltreac'y jno-sportowych.

Filkarze "Orła" już w ystartowali w
dniu 10.08.91 r. w lidze makroregionalnej i. zdążyli rozegrać 5 spotkań ze
zmiennym · szczęściem. Na wyjeździe.
3 przegrane - l :3 z ,;Polonią" C hodzież (zespół ten trenuje znany b. internacjonał H. Miłoszewicz), l :5 z "Olimpią" II Poznań i 2:4 z "Victorią"
Września. Byłem obserwatorem meczów
w Cha d zieży i Wrześni i mogę z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że wcale
nasi pił.karze nie musieli tych meczów
przegrać . Generalnie
szwankuje blok
defensywny we Wrześni strata 3
bramek w ciągu... 8 minut, z czego 2
bramki to ewidentne szkolne błędy ob
rońców . U siebie 2 mecze wygrane 2 : O ze "Zjednoczonymi" Przytoczna i
sensacy jne • 3:0 z "Sokołem" Pniewy (w
składzie którego ujrzeliśll).Y 2 b. piłka
rzy. I-ligowego ŁKS: S. Różyckiego i
E. Wendewskiego). Temu · ostatniemu
nie pomogli b. kadrowiCze narodowej
i olimpijskiej reprezentacji i nasi pił
karze po bardzo ·ambitnej' grze odnieśli
w ysokie zwycięstwo. Jest to jeszcze· jed
n ym potwierdzeniem tezy, że piłkarzy
"Orła" stać w tej lidze na wszystko... ,

1. Marzena Jarmak -

Józef Matysiak

~

