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PRZEDSIĘBIORSTWO

TECHNIKI INSTALACYJNEJ

nAFPQL" ~ AN»IliEJJ 1'1\ABIŃSBI
66 - 300

Międzyrzecz

ul. Młyńska 20
(tel ./fax 095/741 - 24- 50 , tel . 090/61 - 66 - 20)

PROJEKTOWANIE • WYKONAWSTWO • DORADZTWO TECHNICZNE
* lnstacje grzewcze, sanitarne
i gazowe
* Ekologiczne i energooszczędne
źródła ciepła

*Instalacje i urządzenia wentylacyjne
* Sprzedaż materiałów instalacyjnych
* Serwis techniczny kotłowni
olejowych i gazowych

Zapraszamy do SALONU SPRZEDAŻY FIRMY "AFPOL"
przy ul. Młyńskiej 20 w Międzyrzeczu
Duży

wybór materiałów i urządzeń
grzewczych - ceny promocyjne .

Bank Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna
Biuro Maklerskie
Punkt Obsługi Klientów

Bank Gospodarki Żywnościowej Spóka Akcyjna

teł.

ul. Poznańska 6, 66-300 Międzyrzecz
(0-95) 742-15-13 tel./fax (0-95) 742-21-61
-

Zapraszamy Państw-a do korzystania z usług pełnozakresow-ego
Punkt:u Obsługi Klient:a Biura lVIaklerskiego BGŻ.S.A
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.30
W podstawowej ofercie proponujemy między innymi :
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
Możliwość składania zleceń w dniu sesji do godz. 10.00.
Możliwość podpisania umowy dotyczącej składania zleceń telefonicznych i faksowo
(codziennie w godzinach 800 - 2130 natomiast w dniu sesji do godziny 1030 bez ograniczeń).
Możliwość składania zleceń podczas dogrywki i na rynku notowań ciągłych (bez dodatkowych opłat).
Zawieranie transakcji odwrotnych tj. kilkakrotna możliwość kupna i sprzedaży papierów wartościowych
podczas tej samej sesji.
Obsługa rynku pozagiełdowego CeTO.
Zakup papierów wartościowych z odroczoną płatnością.
Atrakcyjne stawki prowizji, prowizja liniowa i negocjowana.
Oprocentowanie środków pieniężnych,
Kredyt na zakup papierów wartościowych oferowany dla Klientów Biura Maklerskiego
przez Oddział BGŻ S.A. w wysokości 300% posiadanych środków.
Zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi:
11 raporty doradcze wraz z rekomendacjami - bezpłatnie
21 opracowywanie analiz rynku papierów wartościowych na indywidualne zamówienie - usługi za odpłatnością.
e Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
e Sprzedaż obligacji Skarbu Państwa.
e Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych:
PIONEER, KORONA, ATUT, EUROFUNDUSZ, FORUM, DWS, ABB, ING.
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M I ĘDZYRZECKI

CO MOŻE POWIAT
Powiat jest m.in. gospodarzem dróg powiatowych, prowadzi szkoły
ponadpodstawowe, szpitale, placó:V~i kultur_Y, centra p_o mocy rodzinie.
starostwie powiatowym załatw1 s 1 ę praw1e wszystkie sprawy, które
dotychczas załatwiał o się w urzędzie rejonowym lub wojewódzkim: wydawan ie praw jazdy (chyba że prowadzi to gmina); rejestracja pojazdów; informacje z ewidencji g runtów i budynków; wydawani e poświad
czeń wła ności; zmiana nazwiska; zezwolenie na inwestycje ni eko rzystne dla środowiska; zezwolenie na o rganiza cję imprez powiatowych; powiatowe komendy policji i straży p ożarn ej; powi atowe inspe ktoraty: sanitarny, we terynaryj ny, nadzoru budowlanego.
Te same sprawy można załatwić w urzędach miejskich w Gorzowie i
Zielonej Górze.

w

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
(POWIAT MIĘDZYRZECKI)
Zasięg: Międzyrzecz, Skwie rzyna, Bledzew, Trzciel, Pszczew,
Przytoczna.
66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, tel. 741-27-05,
741-25-78, fax 742-19-87.
Starosta Kazimierz Puchan.
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" PODWŁADNY POWINIEN PRZ ED OBLICZEM
PRZEŁOŻONEGO MIEĆ WYGLĄD LICHY l DURNOWATY TAK, BY SWOIM POJMOWANIEM ISTOTY
SPRAWY NIE PESZYŁ PRZEŁOŻONEGO "
Ukaz Cara Rosj i Piotra l z grudnia 1708 r.

MONEY, MONEY . . c.zvu kasa wtadzv
Burmistrz Władysław Kubiak - 5.782,- zł. miesi ęczni e oraz
prawo do świadczeń określonych w przepisach o wynagrodzeniu
pracowników samorządowych np. : pre mii, trzynastek.
Z-ca burmistrza A. Koziński- 4.523,95,- zł.
Z-ca burmistrza M. Hanasz - 4.122,25,- zł.
Są to zarobki miesięczne bru tto i b ędą one waloryzowane wraz
z inflacją. Diety dla nieetatowych członków zarządu : Mirosława
Świderska-Rosół, Zdzisław Zimoc h , Jerzy Kufel - 134,50,- zł.
Do powyższej kwoty należy do dać die ty za udział w sesjac h
Rady Miejs kiej oraz w posiedze niach poszczególnych komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Pawliszak 1550,- zł miesięcznie oraz ryczałt na samochód. Zastępcy przewodniczącego otrzymują 134,50.- zł za udział w sesji. Przewodniczący komisji- 90,- zł, zwykli radni- 67,- zł.
AKŚ

Pani Krystynie Pawłowskiej
- szefowej międzyrzeckiej
Biblioteki Publicznej
oraz wszystkim pracownikom tej placówki
dziękujemy za życzliwą pomoc w wydawaniu
Kuriera Międzyrzeckiego.
Zespół

~ Ukończyli
~ 18lat
l. Baran Łukasz Mieczysław
2. Bogdanowicz Łukasz Piotr
3. Brodnicka Małgorzata Maja
4. Brodowska Monika
5. Brysik Anna
6. Burdzy Agnieszka
7. Chmielewski Robert Marcin
8. Choroszyńska Agnieszka
Małgorzata

9. Chwirot Norbert Piotr
10. Cybulska Beata
11. Diedtrich Marlena Izabela
12. Dzi obek Marcin
13. Dziobek Marek
14. Franas Mikołaj Stanisław
15. Jarnut Wojciech
16. Jaro zek J ustyna Te resa

redakcyjny

17. Kowalik Krzysztof
18. Kowalonek Andrzej
19. Kozanecka Beata Maria
20. Ko źl akawska Anna Katarzyna
21. Krysa Krzysztof Stanisław
22. Kufel Małgorzata
23. Kę dziersk i Pawe ł Krzysztof
24. Malinowska Ewa Jadwiga
25. Misiarz Pawe ł
26. Obst Marcin
27. Owczarek Roman Paweł
28. Piechocka Monika Justyna
29. Radzion Agnieszka
30. Schwarz Anita Marta
31 Sikorska M onika
32. Simińska Ewa
33. Sobolewska Marlena Ewa
34. Sochala T omasz Andrzej
35. Spławska Wi oleta
36. Zie liń ski Maciej
37. Zimowski Damian Wladysłw
38. Żukowski Sebastian Edward

SfOPKA REDAKCYJNA: GAZErA PRYWATNA
RED. ~ACZ.: Anna Kuźmińska·Świder,
ZESPOl RED. : S. Cyraniak, P. Buszewski, J. Dąbrowski , R. Krawiec, K. Kulas. E. Luc, Zb. Melnik,
H. Rusiecka, B. Rusiecki, M. Sawczyn, D. Sokołowska, l. Stopyra, A. Świder, J. Wiśniewski,
E. Ziarkowski, R. Piela, B. Macina, A. Torzyńska, M. Wydrych.
ADRES REDAKCJI l BIURA OGŁOSZEŃ : ul. Konstytucji 3 Maja 30, tel. 741 -1 8-02.
Nr konta: BS M iędzyrzecz 83670000-72586-27003-1 .
Poglądy wyrażane na lamach "Kuriera Międzyrzeckiego' są pog lądami autorów. Za treść ogło
szeń nie odpowiadamy. Ogłoszenia : 1.00 zł cm' czarno- białe , 2,00 zł cm' kolorowe.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów bez wiedzy autora.
Wykonanie: Studio CD, Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 106 tel. (0·95} 324-383 w.65, (0-90) 646-385.
Druk: Spin S.C. Gorzów 66-400 ul. M łyńska 4 lei. (095) 204-935

Pani Jolancie Pacholak-Stryczek
oraz wszystkim pracownikom tej placówki
dziękujemy za pomoc i życzliwość udzieloną
nam w roku 1998 przy wydawaniu
Kuriera Międzyrzeckiego.
Zespół

Redakcyjny

ZGONY
l. Bujnowska Felicja r. 1918 z Międzyrzecza
2. Pupka Marianna r. 1920 z Kęszycy Leśnej
3. Andrasz Jan r. 1916 z Wojciechówka
4. Woźniak Urszula r. 1949 z Międzyrzecza
5. Sówka Stefania r. 1919 z Międzyrzecza
6. WojtkowiakRoman r . 1934 z Mi ędzyrzecza
7. Sułkowski Marian r. 1931 z Kaławy
8. Czyż Helena r. 1913 z Żółwina
9. Jagiełło Jan r. 1922 z Międzyrzecza
10. Szycik Maria r. 1914 z Międzyrzecza
11. Taberska Teodozja r. 1907 z Międzyrzecza
12. Matuszczak Wojciech r. 1924 z Międzyrzecza

1

l. Pietrusik Marek Mich ał s. Marka i Elżbiety
2. Thocz Paulina c. Piotra i Lidii
3. Dymek Adam s. Ryszarda i Agnieszki
4. Laskowska Paulina Agnieszka c. Marcina i Barbary
5. Pi ęta Katarzyna Maria c. Jana i Moniki
•
6. Oleszak Marcin Jakub s. Mirosława i Ariety
~
7. Turecki Michał Dariusz s. Andrzeja i Lucyny
r 'b.,
8. Zielil1ski Szymon Marek s. Marka i Katarzyny
9. Wika Sylwester s. Mariusza i Katarzyny
10. Chwirot Piotr Marek s. Marka i Renaty
11. Waśkowski Krystian Grzego rz s. Marka i Małgorzaty

Dzieci

l. Szewczyk Rado sł aw i Bernacik Kamila
2. Sawaści uk Grzego rz i Chmielewska Agnieszka
3. Bartkowiak Adam i Franaszek Aneta
4. Moćko Artur i Rau Beata
.\..~
5. Paliwoda Rafał i Nowak Katarzyna
~~~
6. Zaremba Dominik Łukasz i Tkacz Agnieszka -.;
7. Piontkowski Tomasz i Kaplińska Kr ystyna
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Zfotegotfy -po prostu rotkina
charz, syn Piotr zostaje ślusarzem.
Mają 13 wnuków: Michał, Krzysiek, Kasia, Janina, Szymon, Dominik, Emilia,
Monika, Basia, Kinga, Karolina, Patrycja
i Wojtek, z których są bardzo dumni.
23 grudnia 1998 roku, w Dzień Bożego
Narodzenia, w kościele pw. Jana Chrzciciela
w Międzyrzeczu, Kapelan ks. Stanisław Szymański, odprawił Mszę św. w intencji] ubiłe
uszu 50-lecia sakramentu małżeńskiego HELENY i JANA OSIŃSKICH. Były kwiaty i

Rodzina Osińskich swoje dzieje związała
z piękną Ziemią Międzyrzecką i z Międzyrze
czem.
Jan po wojnie mieszkał w Bukowcu, Helena w lipcu 1947 roku przyjechała do Bukowca ze wsi Chronowa w byłym powiecie Bochnia. Oboje znaleźli pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bukowcu, niedaleko
Międzyrzecza. Tu też się poznali. 26 grudnia
1948 roku biorą ślub kościelny w Bukowcu, a
ślub cywilny odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Ratuszu w Międzyrzeczu.
Od 1952 roku mieszkają w Międzyrze
czu, mąż pracuje jako kierowca, ona podejmuje pracę chałupniczą w Cechu Rze-

życzenia.

Przyjęcie

w gronie rodzinnym odbyło
w restauracji "Piastowska" państwa Łu
czaków.
Drogim Jubilatom z okazji niecodziennej
uroczystości dołączamy życzenia zdrowia,
dalszych szczęśliwych i pogodnych dni, miłości rodzinnej i błogosławieństwa Bożego.
Kazimierz Kulas
się

miosł Różnych.
Z tego małżeństwa rodzi się : córka Marysia, obecnie pielęgniarka, mieszka w Pozna-

niu, Teresa- jest mistrzem kucharskim, Janina - mechanik kierowca, Gabrysia - ku-

Ludowa meteorologia na luty 1999

g~~· ...
Od 20 października byłam przez dwa miesiące pacjentką Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego w M-czu. Miałam przyjemność być m.in. pod opieką słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego, którzy odbywali tu praktykę. Jestem pełna podziwu dla tej
młodzieży odnoszącej się

do chorych z niezwykłą delikatnością i

troskliwością.

Pragnę tą drogą wyrazić słowa najwyższego

uznania i wdzięczno

ści. Życzę im dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Wielka szkoda, że Studium Medyczne w M-czu ma
nym roku zlikwidowane.

być

w następ

Zofia Rybak

Od Redakcji
Pani Zofia jest emerytowaną nauczycielką, którą z sentymentem wspomina bardzo licznegrono wychowanków życząc pogody ducha, optymizmu i wielu lat zdrowia.
Redakcja KM przyłącza się do tych życzeń.

Miłuję

Ciebie w śnieżnej tkaninie
I w rozwieszonym na gałązce puchuI w pięknie ciszy, która nie przeminie
W najbliższym wiatru rannego podmuchu.
***
Na dzień św. Doroty /6/ ma być śniegu po płoty.
***
Gdy na święty Walenty /14/ deszcze, mrozy ruszą jeszcze.
***
W lutym wiele wody,
całe lato bez pogody.
***
Ziemia żywi nas do pewnego czasu, a potem przywala.
!KK/

"ZHUP "ZEMAR" SP. z 0.0. serdeczne poPrzewielebnemu Kapelanowi
Ks. Stanisławowi Szymańskiemu,
. . całej rodzinie, wszystkim, którzy uczestni;:J~-... czyli we mszy świętej w intencji pożycia
~ małżeńskiego oraz za wspaniałe przyjęcie
w restauracji Państwa Łuczaków
~serdeczne podziękowanie składają Jubilaci,__

Helena i Jan

Osińscy

dziękowanie za niespodziankę "mikołajkową"
składają przedszkolacy z Przedszkola Nr
Międzyrzeczu

2w

"

Czcigodnej Jubilatce
100-letniej p. Emilii Pławsiuk
z okazji l 00-nej rocznicy urodzin
zdrowia, szczęścia, pogody ducha
i łask Bożych
życzy

Redakcja K.M.

Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu
Szkoły Podst. nr 3 w Międzyrzeczu serdeczne
podziękowania za pamięć okazywaną mojemu mężowi a naszemu ojcu śp. Marianowi
składa

Janina

Kuś

z

dziećmi

Nagrody za udział w konkursie świątecznym otrzymują
p. Dariusz Modrzejewski i p. Jolanta Lubaczewska.
Prosimy o przybycie w dniu 11.02.99 o godz. 17.00 do
Domu Kultury na zebranie kolegium redakcyjnego.
I. S.
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OPłATKOWE
" Tej nocy tak bardzo pragn ę dzielić
bem,
takim samym jak we Mszy świętej.
Piękni są ludzie z W I G I L I I,
i rnówią sobie dobre słowa ... "

się

chle-

MIĘDlYRZECKI

SPOTKANIE
Kubiak. Ewangeli ę św. przeczytał Ks. Darek, życząc wesołych Świąt Bożego Narod zen ia. Nas tęp n ie przypomniał słowa Adama Mickiewicza :
"Wierzysz, że s ię Bóg zrodził w betlejemski m żłob ie,

/ Ks. bp Józef Zawitkowski - "Z wierszowej homilii"?
==~~-

"---r:-~~~--=:::==

21 grudnia 1998 roku , o g odzinie 18-tej w Ochotniczym Hufcu Pracy w M i ę dzyrzeczu odbyło
si ę potkanie opłatkowe . Przybyli zaproszeni gośc i e :
Ks. Darek Siuda z parafii św.
Wojciecha, dyr. Szkoły ?odstawowej Nr 2
mgr Jolanta Słomińska , pedagog Kazimierz Kulas, kadra
wychowawcza, młodzież, personel kuchenny z pani ą kier.Jadwigą Stachurską.

Zebranych serdecznie powitał
Kierownik Ośrodka - Ryszard

Str. 5

Wieczór Wigilijny

Spółdzielnia

Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa w Międzyrzeczu
informuje,

że dysponuje jeszcze wolnymi lokalami mieszkalnymi w realizowany m budynku wielorodzinnym na os. Kasztelań skim w Międzyrzeczu .
·

Do zagospodarowania pozostało :
- 6 lokali kategorii 2Pd o pow. 45,4 m2
- 4 lokale lPm o pow. 33,7 m2.
Mieszkania budowane są w systemie własnościowym i lokatorskim z udziałem kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Koszt budowy l m2 wynosi 1621,31 zł z wykończeniem standardo,vym pod klucz i jest niezmienny do zakoń czenia budowy.
Informujemy ponadto, że zostały rozpoczęte prace przygotowawcze związane z realizacją II etapu zabudowy terenu przyległego do nowo wznoszonego budynku. Ter min rozpoczęcia realizacji II etapu uzależniony jest od zainteresowania proponowaną
formą budownictwa spółdzielczego.
Osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane uzyskaniem mieszkania spółdzielczego mogą zgłaszać się w siedzibie Spółdzielni
os. Centrum 2 66-300 Międzyrzecz.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Technicznej teł. 741-27-62 w 23.

Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie ... "
Była kolęda "Wśród nocnej ciszy", łama
nie s ię opłatkiem, składanie życzeń świ ątecz
nych i noworocznych .
***
W środę, 23 grudnia 1998 roku, o godzinie 16-tej przy symbolicznym stole opłatko
wym spotkali s i ę w Klubie Seniora w M-czu
seniorzy, samotni oraz bezdomni.
Przybyli zaproszeni goście : Ks.
kan. Grzegorz Tuligłowicz, proboszcz z parafii Św. Wojciecha, pan
Władysław Kubiak- burmistrz
miasta, pan Czesław Handszuhprezes Klubu Seniora.
Kier. Klubu pani Czesława Malko serdecznie powitała zebranych.
Ks. Grzegorz odmówił modlitwę
i poświęcił pokarmy przygotowane na stołach. Wszystkim złożył ży
czenia wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku . Wspólne łamanie się opłat
kiem zakończono kolędowaniem.
Kazimierz Kulas

lekarz medycyny

1

TERESA STOINSKA
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
PRZYJMUJE
FONIEDZIAŁKI

I CZWARTKI
OD GODZINY 16.00

Gabinet nr 14 w Poradni Rejonowej ("Pod kasztanem")
Międzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 32

Z okazji 18-tych urodzin

Annie Koiłakowskiej
zdrowia, szczęścia
oraz zdania matury
życzą

~~ %?/'t~iZJtięd?cjPF?Ca~(}
Odpowiedź na pytanie
z przeszłości Międzyrzecza
N a zdjęciu wśród licznej grupy byłych pracowników starostwa z miesiąca stycznia 1946 r. je st pani Melania Eksler. Pani
Melania stoi w pierwszym rzędzie i była jedną z pierwszych
pracowników dawnego starostwa.
Następnie przez długi e lata pracowała w Prezydium Powiatowej RadyNarodowej w Mi ę dzyrzeczu. Od pon ad 25lat przebywa na zasłużonej eme ryturze. Mieszka w Międzyrzeczu na
O ś. Ce ntrum.
Informacji udzieliła Albina Piotrowska

rodzice z bratem,
babcia Irena z Alicją
oraz babcia Halina

l

KABARET KON POLSKI
rewelacja roku 1998 wystąpi 7 lutego o
godz. 15.00 w sali widowiskowej Domu
Kultury.
Bilety do nabycia w Domu Kultury.

l
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Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
Międzyrzecz

Polecam usługi fryzjerskie z doj ściem
do klienta. Zgłoszenia przyjmuję

ul. Konstytucji 3-go Maja 16

"Nagi e tek"
Możliwość

informacji codziennie
tel. 74123-92 godz. 8.00-18.00
* lek. med. Piotr Jarmużek- specjalista chorób

codziennie wieczorem po 19.00
pod nr teł. 7 42 - O1- 56
Zachodnia 7/17. Ceny konkurencyjne.

wewnętrznych,

wtorki, czwartki, godz. 15.30-17.30

* lek. med. Krzysztof Chrobrowski - specjalista

l

LECZENIE, CHOROB
I URAZOW RĘKI
ortopeda-traumatolog, chirurg ręki

lek. med. Izabela Elaszczyk
Przyjmuje we wtorki od 16.00
w Gorzowie Wlkp. GLS ul.

Piłsudskiego

5

ortopeda-traumatolog, USG stawów biodrowych dzieci i dorosłych, ortopedia dziecięca,
co drugi wtorek godz. 15.30-17.30, konieczna rejestracja teZ. 741 23-92
* lek. med. Franciszek Weryszko- okulista- leczenie schorzeń oczu, korekcja wad wzroku, leczenie zeza, ocena dna oka,
czwartki godz. 16.00-18.00
* lek. med. Stanisław Dejnowicz - specjalista
ortopeda- traumatolog,
poniedziałki godz. 15.30-17.30

Rejestracja telefoniczna

732-13-29 lub 720-74-00
UWAGA OGŁOSZENIODAWCY
W celu ułatwienia sprawy zamieszczania ogłoszeń i reklam w
naszym piśmie zamieszczamy poniżej druk, na którym prosimy
składać ich treść. Druk można wyciąć z pisma lub otrzymać w
Międzyrzeckim Domu Kultury. Jednocześnie przypominamy, że
wszelkie należności prosimy regulować w Banku Spółdzielczym
konto : 83670000-72586-27003-1, a nie w siedzibie redakcji.
Zlecenia na ogłoszenia prosimy składać do 20 dnia kaidego
miesiąca, termin ten ze względów wydawniczych nie może być
przekroczony. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do korzystania z naszych łamów. Ceny o głoszeń: l zł- cm2 czarno-białe,
2 zł - cm2 kolor.
Redakcja

r-------------------~
dnia ...................... .
Międzyrzecz,

Imię

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu ul. Poznańska 109
nr tel. 095 741-29-41 wew. 292.

OfERUjE po CENAcli koNkuRENcyj . .
Nycłt usłuGi STOlARski E W ZAkRE..siE . . STOlARki OGÓlNobudowlANEj,
MEbli, obRóbki dREWNA i iNNycłt
.
.
pRAC, SUSZENIE TARCICy.

i nazwisko

adres

.
Zlecam Kurierowi

ZLECENIE
s.c. druk ogłoszenia w mies_iącach .

Międzyrzeckiemu

Treść ogłoszenia ................................ ............................................................... .

wykonuje badania ekspresowo na
wysokiej jakości sprzęcie w zakresie
hematologii, biochemii
i analityki ogólnej. Ceny konkurencyjne.

Cechy ogłoszenia (wymiar, kolor)
Zobowiązuję się

do uiszczenia
otrzymania rachunku.

opłaty

Laboratorium Analityczne
Samodzielnego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Międzyrzeczu,

za w/w ogłoszenie w ciągu 7 dni od dnia

podpis zleceniodawcy

Tel. 095 7 41-29-41 wew. 523.
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Do przemyślenia .. ..

Jakoś

to będzie ..... .

iedawno u s łyszał am w radiowej "3" piosenke ''Zene k, wróć" i nie musi ałam czekać na ciąg
d~lszy, bo wiedziałam, że chodzi o Ze nka Lakowika. I przypłyn ę ły wspomnieni a szczenię
cych Jat, ki edy tworzyliśmy wi elką uczniowską
rodzin ę naszego Ogólniaka. Rozum i eliśmy się
bez s ł ów i rozrabia li ś my ni eźl e , ale kultu ralnie
- przy cichej akceptacji szacownego gro na. No,
były wyj ątki pedagogiczne, których nie dało się
oswo ić, ale to naprawdę >vyj ątk i. Dzisiejszy
Ogólniak to już zupe łni e inna sz ko ła i ni e wiem,
czy po latach obecna b rać uczniowska b ę dzi e
go wspomi nać z takim sentym entem , jak my.
No i proszę - Zenek wywoła ł wspomnienia i dołączam si ę do apelu kabareciarzy -Zenek wróć !
Przyje dź do swego rodzinnego miasta, odwiedź
sta rych znajomych - zawsze i ni ezmiennie Ci
życzliwych. M ł odz i eż z mojej szko ły przyjmie
Ci ę z otwa rtymi ramionami, bo zo baczy na żywo
arty ' tę kabaretowego , którego dowcipy, dialogi i piosenki znali wszyscy. (Mam nadz i eję, że
rodzina wyśle do ni ego KM). Dlaczego jeszcze
wspominam Zenka? Bo teraz wszę dzi e pełn o
StanisławaTymai obawiam się , że jak otwo rzę
l odó wkę, to też go tam zo b aczę Uak w starym
kawale) . A mnie jego dowcip wcale nie śmi e
szy, a poza tym, jak ju ż znajdzie się na wizji, to
w żade n spo ób ni e da si ę z ni ej zdj ąć. Natomia t z ciągłym zachwyte m ogl ą dam kabarety
Olgi Lipit1skiej, co niektórzy maj ą mi za złe. Al e
-jakoś to będzi e !
Czarnowidzenie nie opu zeza nauczyci eli na
wieść o reformie szkolni ctwa.
Nie ma pieniędzy na nic, nie ma perspektyw
na d ostę p do b ezpłatnych studiów mło dzieży
uboż ·zej, a to, że jest tylko 7% Polaków z wyższym wy kształceniem, nie wróży nam dobre-

go startu w Unii Europejski ej. Studenci IV i V
lat kie r unków o specjaln ości nauczyci elski ej
u czą si ę tego, co było 30 lat temu, a to przecież
oni mają być awangardą propo nowanej przez
MEN reformy szkolnictwa. Zwi ązek Nauczycielstwa Folskiego organizuje strajk protestacyjny
przeci wko tak pomyślanej re formi e, przeciwko
likwidacji Karty Nauczyciela, niskim płacom i
traktowaniu nauczycieli jako taniej i bezwolnej
siły roboczej. Jeden z poprzednich ministrów
groził im laską, a obe cny dzi eli na odpowiednie
kategorie obiecując gruszki na wierzbie.
Środowisko jest zbulwersowane i myślę, że
szko ły p opi erają delegatów reprezentujących
wspólne interesy wszystkich nauczycieli , niezal eżni e do jakiego związku kto należy. Ciągle bowi em słyszymy o kolejnych grupach strajkuj ą
cych , którzy tą właśnie drogą zawsze coś wywalczą , a nauczyciele boją si ę takiej formy protestu, bo nie pozwala im etyka, żal im uczniów,
chociaż uczni owie pewnie by się ucieszyli. Stare- przekleństwo "o byś cudze dzieci u czył" jest
boleśnie aktualne. Tylko pan minister nie traci
dobrego humoru, uśmi echa się, podkręca wąsa ,
jakby ch ciał powie dzi eć- poloneza (z nauczycielami) czas .zacząć.
Ja k oś to b ędzie ?
Moja mila k o leżanka - un ierucho mion a już
przed świ ętami zagipsowaną nogą- stała si ę zagorzałą , " telewidzką". Przerzu cała kanały i usły
szała ci epły głos Mariusza Szczygła zapewniają
cy, że mimo wrednej akcji PTV wobec Polsatu,
widzowie tego ostatniego mogą sobie za jedyne
99,- zł wynagrodzi ć tę stratę dzwoniąc pod odpowiedni numer. No i moja kol eżanka zadzwon ił a , nie spo dzi ewając się żadnego dalszego cią
g u. Prawie zapomniała o telefonie, kiedy wieczo-
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rową porą zjawił się przedstawiciel Polsatu i za
jedyne 99,- zł (ani grosza więcej) przywiózł w
depozyt : czaszę antenową 90 cm, tuner (dwugł owicowy, 2 wej ścia antenowe) pilota, konwerter i wszystkie części do montażu wraz z instrukcją. ie dają tylko kabla antenowego, bo trudno
przewidzieć ile go potrzeba, i kabla łączącego
tuner z tv. Wprawdzie nie zainstalował tych wspaniałości , ale moja koleżankajest kształcon a i doskonale sobie ze wszystkim poradził a (i co na to
biad ol ący panowie ?). Siedzi sobie teraz przed
tv, przerzuca 30 kanał ów i liczy dni do zdjęcia
gipsu, bo jest tyle wspaniałych możliwości , żeby
nie marn ować czasu przed szklanym ekranem,
a satelita i tak zostaje. Firma stawia tylko jeden
warunek- j eżeli Polsat uruchomi stacje naziemne , to może depozyt ode brać- ale kto to b ę dzi e
demontował , zb ierał, no i po co się martwić na
zapas.
Tę wiadomość podaj ę jako kol ejny głos do publikowanych w GL informacji na temat do ść wysokich sum za depozyt zestawu satelitarnego tv
Polsat. A mo że moja koleżanka miała w tym gipsowym nieszczęściu Polsatowe szczęście ?
A j eżeli chodzi o teksty w GL- to stawian1 trojańskiego konia z rzędem - bohaterom reportażu 'Tylko koni brak" (i innym czytelnikom też)
-którzy zrozumieli, o co autorowi z tą mitol ogi ą
chodzi.
Nie mogę so bie odmówić skomentowania wizyty parlamentarzystów u Pinocheta. Niesamowity to pomys ł nagrodzenia ludobójcy ryngrafem z Ma tk ą Bo ską . Jeden z posłów jest rodem
z Gorzowa, w którym -niestety- coraz większy
Ciemnogród. Nie pochwalam oblania posłów
cu chnącymi "perfumami ", bo jest to bardzo podobne do obrzucenia jajkami naszego prezydenta.
Oba budzą we mnie jednakowy niesmak.
Natomiast z prawdziwą przyj emnością oglą
dałam i słuchałam Jerzego Giedroycia, który z
Paryża komentował nasze polskie fobie, zawiści i błędy. Czy z daleka lepiej widać ?

Izabela Stopyra

GMINY MIĘDZVRZECZ

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

NA STANOWISKO GOSPODARZA TARGOWISKA W MIĘDZRZECZU
l . Kandydaci składający oferty powinni :
l) posiadać mi nimum ś redni e wykształce ni e,
2) dobry stan zdrowia,
3) być nie karani ani ni e moż e si przeciw nim toczyć postępowani e karne ani karno-skarbowe
4) być dyspozycyjni, komunikatywni , ł atwo nawiązuj ący l on takt z innymi osobami
l i. Ofer ty nal eży skła dać na piśmi e - w zamkniętych kope rtach z napisem "oferta - gospodarza targowiska" w sekretariacie Urzędu
Gminy ul. Rynek l (pokój nr 201) w terminie do 12 lutego 1999 r ., do godz. 1000
III. Oferta powinna zawierać :
l) imię i nazwi ko oraz i nformacj ę o daci e i miejscu urodzenia d okładn y m adresie zami eszkania, imionach rodziców; seri ę i nr dowodu o o bistego ; pesel; nr nip-u ;fotografię oraz oświadczenie czy podlega ubezpieczeniu emerytalnemu , rentowemu i zdrowotnemu . J eżeli tak to z jakiego
tytułu ,

2) odpis dokumentów stwierdzających po iadane wykształceni e,
3) zaśw i adczeni e lekarskie o zdoln o· ci do wykonan ia czynn ości inkase nta i gospodarza targowiska,
4) oświadczeni e o ni eka ralno ści oraz, że ni e toczy się przeciw ni emu postępowani e karne bądź karno-skarbowe,
5) oświadczenie o :
-zapoznan iu s i ę z warunkam i jakie musi spełni ać inkasent i gospodarz targowiska,
-zapozn aniu i ę z obowiązkami inkasenta i gospodarza targowiska oraz warunkami płatno ści,
-tym , że w/w warunki są mu znane i przyjmuje bez zastrzeż eń.
IV. Mate riały d otyczące o bowi ązków inkasenta i gospodarza targowiska, regulaminu targowiska; uchwała nr III/19/98 Rady Miejski ej w Między
rzeczu z 8 grudnia 1998r. w prawie ustalenia o płaty targowej i wynagrodzenia .za inkaso oraz plan zagospodarowania targowiska znajduje się do
wgląd u w Wydziale Gospodarki Komun aln ej Urzędu Gmi ny Mi ę dzyrzecz (pokój nr 305) w godzi nach urzę d owania .
V. O wybo rze lub odrzuceniu ofe rty zadecyd uje Zarząd Gminy po przeprowadzeniu rozmowy z oferentami. O terminie i miejscu rozmów oferenci
zo. taną poinformowan i na pi 'm ie.
VI . Z o obą, której oferta zostan ie przyjęta zawrzemy umowę-zlecenie na okres 6 mi esięcy- po uprzednim otrzymaniu z Centralnego Rejestr u
kazanych informacji o niekaraln ości - z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

l
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W naszej szkole ulu b ionym miesiącem jest
wtedy organizujemy róż
ne uroczystości. W tym roku mieliśmy ku
temu szczególnie dużo okazji.
Na początku grudnia odwiedził nas Mikołaj ze sporym workiem prezentów, na
które, co tu dużo mówić, wszyscy bez
względu na wiek, czekamy z wielką niecierpliwością i radością. Po raz kolejny Mikołaj nikogo nie zawiódł, więc specjalnie na
jego cześć odbył się u nas WIELKI KONKURS MIKOŁAJOWY.
Konkurs zorganizowała mgr Ewa
Franków.
Ucz. kl. IV i V pisali "Najpiękniejsze listy
do św. Mikołaja".
Ucz. kl. VI-VIII wypowiadali się w dowolnej formie literackiej na temat: "Gdybym był
św. Mikołajem, to bym .... "
Na konkurs wpłynęło 46 prac. Ich autorzy
wykazali s i ę dużą wyobraźnią i pomysłowo
ścią, talentem literackim, a także po tawami
altruistycznymi.
Laureatami konkursu zostali : Michał
Kaczmarczyk (kl. IV a), Sebastian Słu
piński (kl. IV b), Dariusz Waśkowski (kl.
IV b), Marcin Mariański (kl. VII b), Inga
Murawska (kl. VII c), Wojciech Puław
ski (kl. VII b) .
Nagrody (książki, kasety, czapki, parasole, długopisy, czekoladki) ufundowali :
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Commerciał Union, Księgarnia "Bestseller', Sklep "Kulfon", p. Mariusz Zdunekhandel artykułami przemysłowymi i spogrudzień. Właśnie

tywczymi.

***
"ClY ZNASZ POEZJĘ
ADAMA MICKIEWICZA?"
To tytuł szkolnego konkursu literackiego
wrganizowanego z okazji 200. rocznicy urojzin poety przez zespół redakcyjny ''A-Zetki"
Jracującego pod kierunkiem mgr Donaty
Stefanowicz.
Konkurs popularyzował życie i twórczość
1aszego wieszcza narodowego. Adresowany
Jył do ucz. kl. IV-VIII. Wśród autorów 50
Jrawidłowych odpowiedzi rozlosowano 11
1agród książkowych, które otrzymali :Anna
Bielecka (kl. VII a), Łucja Bojarek (kl. VII
J), Milena Bojarek (kl. V b), Michał Buzierewicz (kl. VI a), Katarzyna Ciesielska
Jd. VIII b), Anna Chwirot (kl. VI a), Raiosław Czułup (kl. IV c), Agnieszka Hu-

dzińska
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(kl. IV c), Tomasz Lewandowski
(kl. VI b), Natalia Mielczarek (kl. VI b),
Małgorzata Pawliszak (kl. VIII b).
Nagrody zakupiono za pieniądze pochodzące ze sprzedaży "A-Zetki" i z funduszu
Komitetu Rodzicielskiego.
***
18 gr udni a na sali gimnastycznej miało
miejsce ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE zorganizowane pod patronatem
radia "Gorzów" i przebiegające pod hasłem :
"Gdy ofiarujemy innym serce, wtedy zawsze zdarza się cud"
(Ernst Wiecher t)
Naszymi gośćmi byli: burmistrz gminy
Władysław Kubiak, wizytator Hanna Augustyniak, ks. Henryk Guzowski, redaktor radia "Gorzów'' ks. Henryk Wojnar,
przedstawiciele Commerciał Union :
Monika i Andrzej Makowscy, Krzysztof
Pucek, dyr. szkoły mgr Zdzisław Markowski, z-ca dyr. szkoły mgr Teresa Kaminiarczyk, przedstawiciele Rady Rodziców : Małgorzata Grenda, Beata Kowiel,
Zbigniew Melnik, Jolanta Mażarska.
Uroczystość miała na celu przybliżyć polskie tradycje świąt Bożego Narodzenia oraz
pracę radia "Gorzów", stąd S-osobowe reprezentacje kl. III-VI startowały w następujących
konkurencjach :
najpiękniej zaśpiewana kol ęda, najoryginalniejsza ozdoba choinkowa, najładniejszy
stroik świąteczny, najciekawszy wywiad z
dziennikarzem radiowym. Najlepsi z najlepszych otrzymali miłe upominki. Ich sponsorami byli:
ks. Henryk Guzowski, radio "Gorzów", Zakład Usług Komputerowych
"EXE" - Piotr Gren da, sklep "Kulfon",
księgarnia "Bestseller", Commerciał
Union, księgarnia św. Antoniego, sklep
"Mini", sklep jubilerski "MER-POL",
Krystyna Cudniewicz, Jolanta Mażarska.
Czynny udział w imprezie wzięli także nasi
goście, którzy ubierali choinkę i wydawali
sprawiedliwe werdykty jako jurorzy.
W programie spotkania znalazły się również wzruszająca jasełka przygotowana przez
klasę integracyjną, czyli kl. III c. Dzieci do
występów przygotowała wychowawczyni
mgr Elżbieta Podymai siostra Maria. Mogliśmy też wysłuchać kolęd, które przepięk
nie wykonały Maja Koterba, Daria CybuIa, Anna Kozielewska, Karolina Bora i

Nina Dąbrowska.
Poza tym podsumowano akcję Szkolnego
Koła Misyjnego polegającą na zbieraniu
znaczków pocztowych, żeby po ich spienię
żeniu zasilić konto TOMA CHAIYĄ Afrykań
czyka od urodzenia chorego na AIDS.
Wyniki akcji okazały się imponujące :
Małgorzata Bujałska (kl. I a) - 3284
znaczki, Kamil Kownacki (kl. IV a) - 445
znaczków, Bartek Dubaniowski (kl. V b)
- 315 znaczków.
Na zakończenie w zyscy zaśpiewali kol ę
dę i przełamali się opłatkiem. Spotkanie przygotowała i przeprowadziła mgr Irena lulian przy współpracy z mgr Ewą Franków
i mgr Aleksandrą Ochal oraz wychowawcami kl. III-VI.
***
22 grudnia obchodziliśmy ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY.
Z okazji 80-rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego ucz. kl. VIII c razem z p.
Barbarą Leśniowską i p. Aleksandrą
Ochal przygotowali montaż poetycko-muzyczny pt. "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród".
Wierszem i pi eśnią oddaliśmy hołd Powstańcom Wielkopolskim, dzi ęki którym
znaczna część zachodnich kresów Polski
powróciła do Macierzy.
Tego samego dnia kl. I i II uczestniczyły w
tradycyjnym już spotkaniu z kolędą przygotowanym przez ucz. kl. III pod kierunkiem
mgr Elżbiety Podymy, siostry Marii, mgr
Teresy Poznaniak i mgr Donaty Groll.
Ponadto świętowaliśmy w ostatnim czasie
następujące osiągnięcia naszych koleżanek
i kolegów.
- OGÓLNOPOLSKITURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZIKÓW w Nysie II miej ce
- ELIMINACYJNY TURNIEJ MAKROREGIONALNY W PIŁCE SIATKOWEJ MŁO
DZIKÓW w Murowanej Coślinie II miejsce
i awans do finału makroregionalnego : M.
Andrusiów, T. Bandura, T. Banaś, A.
Bąbol, F. Gorzelańczyk, P. Haładus, J.
Janowiak, K. Sołoducha, J. Strzelczyk
opiekun mgr B. Kowalik
-VI OLIMPIADA WIEDlY O ZDROWIU I
miejsce w rejonie, IV miejsce w województwie: J. Kilian, K. Kowalik, J. Zaborowska opiekun mgr A. Gebuza
Do Siego Roku!
Ucz. kl. VII c Agnieszka Królak,
Anna Młodawska, Katarzyna Sobczak

Ks. Proboszczowi mgr Grzegorzowi Tuligłowiczowi z parafii p.w.
Św. Wojciecha, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, ucz. kl. VIII D

NASZEMU PRZYJACIELOWI

SP 2, Dyrekcji, Koleżankom i Kolegom z Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Pani Taborowskiej, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy okazali współczucie i pomoc w ciężkich
dla nas chwilach oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszej kochanej mamusi, teściowej, babci i prababci

LUCJANOWI REINFUSOWI

śp.

Anastazji Kusz

serdeczne podziękowania składają
córki i syn z rodzinami

- wyrazy serdecznego współczucia
z powodu

śmierci OJCA
składa

BEATA i JACEK BEłZ
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ILE MOŻE GMINA
Gmina dba o podstawowe u sługi (kulturaln e, sportowe, oświatowe i
wychowawcze, sa nitarne, transport~we ~tp . ) na sw?im t~renie .
Wszystkie sprawy, które dotąd załatwi ał o s 1 ę w urzędzie gmmy, zał atwia s i ę tam nadal np. : meldunk i, wydawanie dowodów osobistych,
ś luby cywilne, rejestracja i wydawanie aktów narodzin i zgonów,
pomoc materialna i zasiłki, ~ozwolenia na budowę do~u, zakładu
u ługowego (tam, gdzie g m my to prowadzą), zezwolema na wyrąb
drzew, zezwole nia na dz i ałalno ść u sługową rze mi eś lniczą, gospodarczą, kulturalną itp., rejestracja działalno ści gospodarczej

* Sejmik Województwa

Łubuskiego

Kancelaria prz ewodniczącego
ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
te ł. (0-68) 320 20 37, 327 92 7 4, faks (0-68) 327 92 96
Biuro przewodnicząc ego
ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów
Przewodniczący- Jan Kochanowski .
Zastę pcy przewod ni czącego- Bogusław Wontor, Marek
*Zarząd

Województwa

Zaręba

Łubuskiego

Kancelaria zarządu
ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
teł. (0-68) 320 20 37
Biuro marszałka
ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów
Przewodniczący zarządu

marszałe k - Andrzej Bocheński
Zastępcy przewodniczącego - Jolanta
Czło n kowie zarząd u -

Fedak, E_dward Fedko
Maciej Kałuski, Marek Zeromski

* U rząd

Marszałkowski

ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
Departament Organizacyjny, Departame nt Gospodarki i Infrastruktur y, DepartamentStrategii Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej,
Departament Polity ki Społecznej, Departament Skarbu i Finansów
Uwaga: Nazwy, liczba departame ntów i zakres ich czynno ści są tymczasowe. Ostatecznie w tej s prawie wypowie się sejmik.

* Łubuski

Urząd

Wojewódzki

ul. Jagie ll o ń czyka 8 66-400 Gorzów
Info rmacja telefoniczna
(0-95) 721 56 00
Woj ewoda Lubuski- p.o. Jan Majchrowski
I Wicewojewoda - wakat
II Wicewojewoda- wakat
Gabinet Wojewody
teł. (0-95) 720 45 02, 729 42 46 faks (0-95) 722 58 36
Dyrektor Generalny
te l. (0-95) 720 43 37, faks (0-95) 720 49 73
Wydział Organizacyjny
teł. (0-95) 720 42 45, faks (0-95) 720 49 73
Wydzia ł Prawny, Nadzoru Komunalnego i Kontroli
te ł. (0-95) 720 42 85
Wydział Finansowy
teł. (0-95) 720 43 85, faks (0-95) 722 45 27
Wydział Ochrony Środowiska
teł. (0-95) 720 25 23, faks (0-95) 720 22 97
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Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
(0-95) 720 44 57, faks (0-95) 722 38 20
Wydział Nadzoru Założycielskiego i Mienia Skarbu Państwa
teł. (0-95) 720 44 27, faks (0-95) 722 59 78
Wydział Folityki Gospodarczej Rolnictwa i Rozwoju Wsi
teł. (0-95) 724 03 38, faks (0-95) 722 84 34
Wydział Infrastruktury i Administracji Budowlanej
teł. (0-95) 720 45 83, faks (0-95) 722 41 88
MYdział Spraw Obywatelskich
te l. (0-95) 720 42 87, faks {0-95) 722 35 93
Wydział Spraw Społecznych
teł. (0-95) 720 42 48, faks (0-95) 722 58 95
Wydział Administracyjny
teł. (0-95) 720 42 08, faks (0-95) 722 3119
Wydział Zarządza nia Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
te ł. (0-95) 720 42 49, faks (0-95) 722 33 76
Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony
teł. (0-95) 720 44 05, faks (0-95) 722 78 79
teł.

*

Łubuski Urząd

Wojewódzki

ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
Centrala teł. (0-68) 327 98 98
Przedstawiciele wydziałów LUW: Organizacyjnego; Ochrony Środo
wiska; Geodezji, Katastru i Ni eruchomo śc i ; Nadzoru Założycielskie
go i Mienia Skarbu Państwa ; Infrastruktury i Administracji Budowlanej; Spraw Obywate lskkh ; Spraw Społecznych, Administracyjnego; Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich ; Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej.

Wojewódzkie administracje zespolone
*Komenda Wojewódzka Policji W Gorzowie *Komenda Wojewódzka Pań stwowej Straży Pożarnej w Gorzowie *Kuratorium Oświaty w
Gorzowie *Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ro ślin w Gorzowie
*Wojewódzki Inspektorat Nadzor u Farmaceutycznego w Gorzowie
*Wojewódzki Inspektorat Inspekcj i Handlowej w Gorzowie *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie *Wojewódzki
Inspektorat Ins pekcji Nasiennej w Zielonej Górze *Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artyku łów Rolnych w Zielonej Górze *Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro dowiska w Zielonej Górze *Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze *Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Wojewódzkie administracje nie zespolone
*Izba Skarbowa w Zielonej Górze *Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze *Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
*Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze *Urząd Statystyczny w Zielonej Górze *Regionalna Dyrekcja La ów Państwowych w
Zielonej Górze *Wojewódzki Urząd Pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Gorzowie *Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań twa w Gorzowie *Lu buski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrz. *U rzą d Celny w Rzepini e
Uwaga: Niektó re admini tracje maj ą swoje filie w Gorzowie lub w
Zielonej Górze.

Inne ważniejsze organy władzy
*Delegatura Najwyższej Izby KontroH w Zielonej Górze *Wojewódzki
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze *Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gorzowie *delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie i Zielonej Górze *sądy okr ęgowe w Gorzowie i
Zielonej Górze *prokuratury okręgowe w Gorzowie i Zielonej Górze

Kol. Annie SZVCIK
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci matki

Pani Aleksandrze DO PIERAŁSKlEJ
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci brata

składają współpracownicy

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych
im. St. Staszica w Międzyrzeczu

z Zespołu Szkół Zawodowych
im. St. Staszica w Mi ę dzyrzeczu

składa
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Pójdźmy \VSzyscy
22.XII.1998 r. w Międzyrzeckim Domu Kultury uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Międzyrzeczu pod kierunkiem p. Teresy Fli-

sikowskiej wystawili "J asełkę" według Wandy Chotomskiej.
Przedstawienie składało się z czterech
aktów. Zobaczyliśmy historię Bożego Narodzenia - historię opowiedzianą tak, jak lud
polski od wieków to przedstawiał. Widzieliśmy, jak Matka Boska - Maryja z Józefem
szukali miejsca na nocleg, jak nikt ich nie
chciał przygarnąć, jak dzięki pomocy starszej kobiety znaleźli schronienie w stajence
wśród zwierząt, jak Aniołowie oznajmili Pasterzom, i jak oni ochoczo oddali hołd przed
żłobkiem, jak gwiazda betlejemska przyprowadziła Trzech Króli - tym razem królowie

do Stajenki

••••

przyjechali samochodem nieznanej marki widownia oniemiała z wrażenia !, jak okrutny Herod chciał wygrać walkę z Bogiem, jak
wreszcie śmierć z "diablicami: pokonała
króla.
W ostatnim akcie po wielkich emocjach ujrzeliśmy Nowonarodzonego Jezusa, do którego wszyscy przychodzili z
podarunkami, na końcu dojechali
królowie i otwierając swoje walizki (!) ofiarowali Mu mirrę, kadzidełka i złoto .
Ogromną atrakcją przedstawienia były towarzyszące aktorom
świetnie spisujące się na scenie najprawdziwsze zwierzęta: krowa, prosiaki, owieczka, koza i wiele innych.
Szkoda, że nic nie powiedziały, bo
przecież w noc wigilijną powinny coś
rzec!
W przedstawieniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie ważnego, coś co
zmusza do refleksji. Np. że najmądrzej
si i najwięksi zawsze dążą -jak Trzej królowie- do Chrystusa.
Zapamiętajmy też sobie, żeby się dzielić z
ludźmi tym, co mamy, żeby sobie wzajemnie
pomagać, żeby człowiek był dla człowieka
Bogiem, a nie wilkiem.

PIISfel ŚWIA~
Jeden z artykułów w pewnej gazecie zbulwersował mnie- w dosłownym tego słowa znaczeniu. Została w nim opisana męczeńska
śmierć psa. Sprawcami byli młodzi chłopcy, którzy najpierw odpalili
petardę w pysku zwierzęcia, następnie jeden z nastolatków przejechał po nim motorem. Końcem ich zabawy było odcięcie psu głowy
i genitaliów tasakiem ...
_ W historii tej można doszukać się dwóch tematów, które są (moim
' zdaniem) godne przedyskutowania. Pierwszym z nich jest zachowanie i stosunek młodzieży do otaczającego ją świata. Drugim zaś jest
los zamordowanego psa. Bezbronnego, ufnego zwierzęcia - przyjaciela człowieka ...
Swoją dzisiejszą wypowiedź pragnę poświęcić zwierzętom, a w
szczególności psom, które bardzo wielu z nas posiada lecz niestety
równie wielu nie rozumie, co kryje się pod pojęciem: "opieka nad
psem". Nie chodzi tu przecież o samo jego posiadanie. Wiąże się z
tym bowiem masa innych obowiązków, jak choćby spacery, zadbanie o pokarm i oczywiście okazanie serca.
Niestety znaczna część współczesnego społeczeństwa nawet w
najmniejszym stopniu nie wywiązuje się z tych powinności. Ow' szem - wielu ludzi ma własne pieski i, co ciekawe, równie wielu
wypowiada się o nich jak o członkach swoich rodzin lecz to są
tylko pozory. Tak naprawdę większość najchętniej pozbyłaby się
swych zwierząt. Z grozą stwierdzam, że nie trzeba daleko szukać, aby zauważyć, że ludzie tak postępują. Najpierw decydują
się na przyjęcie "słodziutkiego psiaka", potem jednak zapał, chęć
i uczucie wygasają. Psy, często bardzo młode, wyrzucane są na
ulicę. Zagubione i osamotnione tułają się po śmietnikach, poszukując czegokolwiek do zjedzenia. Z przykrością przyznaję, że i w
naszym Międzyrzeczu zauważalnejest takie zjawisko. Dziwny jest
jednak fakt, że tylko znikoma ilość mieszkańców dostrzega je i
próbuje mu przeciwdziałać. Pozostali oczywiście wprost "uwielbiają zwierzęta", ale z żalem dochodzą do wniosku, że nie mogą
się nimi zaopiekować. Powody?- zbyt małe mieszkanie, brak pie' niędzy lub czasu. Mnie osobiście nie przekonują te argumenty,
1
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choć

Chylimy czoła i gorąco dziękujemy za życz
i chęć pomocy- Nadleśnictwu Mię
dzyrzecz, Dyrektorowi Tartaku p. Maciejowi Lewińskiemu za udostępnienie elementów scenografii przygotowanej przez
rodziców ~: p. Zofię Kasprowicz, Bożenę
Przywożną, Ewę Czujko oraz prywatnym
gospodarzom- p. Stefanowi Tyliszczakowi,
p. Dariuszowi Brodzińskiemu, p. Święc
kiej, p. Bieleckiemu, p. Kandybie za żywy
zwierzyniec, który nam towarzyszył oraz
liwość

MOKSiRowi za pomoc przy organizacji tego
, a szczególnie muzykom p. Rafałowi Gójdce i p. Stanisławowi Wę

przedsięwzięcia
cłowskiemu .

Uczniowie Anna Jakimczuk, Aleksandra Sobańska, Mariusz Czujko z V c

w niektórych przypadkach

skłonna

jestem je

zrozumieć,

ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy naprawdę nie
są w stanie podjąć się takiego, bądź co bądź, wyzwania.
Dwa lata temu zaopiekowałam się suczką, której wieloletni wła
ściciel postanowił się pozbyć. W tym celu dwa razy postrzelił ją w
łapę ... Do dziś nie mogę zrozumieć postępowania tego człowieka mieszkańca domku jednorodzinnego z ogrodem ... W tym miejscu

nie muszę chyba nikogo przekonywać , że tego typu sytuacje są w
dzisiejszych czasach częste i nie podlegają jakiemukolwiek rozważaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków - przeszły bowiem do
normalności.
Uważam jednak, że tak dłużej być nie może!!! Karygodny jest przecież fakt, że współczesny człowiek, chełpiący się swą rozsądnością,

mądrością i rozwiniętym

intelektem, posuwa się do tak haniebnych

czynów!
Każde zwierzę domowe jest nastawione przyjaźnie do człowieka,
obdarowuje go miłością i zaufaniem lecz trzeba pamiętać, że oczekuje od niego tego samego. Dlatego właśnie chciałabym prosić
wszystkich międzyrzeczan (zarówno młodszych jak i starszych), aby
spróbowali spojrzeć na psy i w ogóle zwierzęta z troszkę innej perspektywy, jak również zadbali o nie w pewien sposób. Mam tu na
myśli na przykład jednorazowe nakarmienie zwierzęcia, próbę znalezienia mu właściciela, czy "uwolnienie" go z rąk okrutnych ludzi, o
których wspomniałam na początku.
Mam nadzieję, że mój artykuł skłoni niektórych do pewnych rozważań i refleksji na temat stosunku współczesnych ludzi do zwierząt. Uważam, że bez nich nasze życie byłoby mniej ciekawe i wartościowe. Warto też pamiętać o tym, że zwierzę, tak jak człowiek, posiada swą duszę, rozum i nie należy obchodzić się z nim jak z przedmiotem ...
W kolejnym numerze "KURJERA MIĘDlYRZECKIEGO " postaram si ę szerzej rozwinąć temat, dotyczący bezdomności zwierząt,
jak również zapobiegania rozwojowi tego zjawiska. W miarę możli
wości chciałabym także poruszyć problem istnienia w Międzyrze
czu schroniska dla zwierząt mieszkających w śmietnikach i na ulicach naszego miasta.
Agnieszka Torzyńska
(LO kl.l.e)
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Rozstanie po
latach służby
W dniu 7 grudnia 1998 r. odbyło si ę w
Poradni Chirurgicznej SPZOZ spotkanie
pracowników Poradni Chirurgicznej, podczas którego pożegnaH.śmy odchodzącego
na ren tę dr Jerzego Zuchowskiego . Dr
Jerzy Żu chowski pracuje w Międzyrzeczu
nieprzerwanie od 1963, w Oddziale Chirurgicznym początkowo w Szpitalu Powiatowym, później w Zespole Opieki Zdrowotnej. Okresowo yracował także w miejscowym Areszcie Sledczym i Poradni Chirurgicznej. Podczas swojej długiej pracy posiadał duż e umi ej ętno ści chirurgiczne,
dzi ęki którym wielu mieszkań ców naszego miasta zawdzięcza mu zdrowie i życi e .
Nieraz kontrowersyjny w swoim postępo
waniu, zawsze umiał w trudnych przypadkach znaleźć rozwiązanie korzystne dla
pacjenta. Mamy nadziej ę, że nadal b ę dzie
u trzy mywał z nami kol eżeńskie kontakty.
Na zdjęciu dr Jerzy Żuchowski wraz z
kolegami chirurgami i personelem Poradni Chirurgicznej obecnie pracującym
oraz paniami, które już są na zasłużonym
odpoczynku.

Tekst i zdj ęci e Marian

TAXI "2000" Tel. 0601-55-42-46
- czynne całą dob ę
- dojazd bezpłatny od godz. 6.00 do 24.00
-jazda za miasto 30% taniej
-dowóz i odbiór dzieci z przedszkola
- drobne zakupy z dostawą do domu

Taxi "23"

Ryszard Szyszkowski

SPRZEDAM

łADĘ

- 1500 1YP 2101

ROK PRODUKCJI 1989. ·
WV\DOMOŚĆ TELEFONICZNA

74i-32-08
BIURO PROJEKTOWO · USŁUGOWE
inż. Wojciech GÓRlNY

* Mieszkalne
* Letniskowe
* Handlowe

m
...

* Usługowe
,
* Produkcyjne
* Gospodarcze

...

Os. GEN. SIKORSKIEGO 9
66-300 MIĘDlYRZECZ
teJ. (095) 741-1963

' Przygotowanie inwestycji
• Projekty budowlane i technologiczne
• Modernizacja i rozbudowa budynków istniejących
' Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Realizacja inwestycji
Doradztwo techniczne
Wyceny, kosztorysy
Opinie techniczne

•

Stoiński

GRAND PRIX W TAŃCU TOWARZYSKIM
Z bardzo dużym zainteresowaniem s p otkała si ę impreza organizowana przez Mi ędzyrzecki O śro dek Kultury, Sportu i Rekr eacji w dniu 17
stycznia 1999r. W sali kina "Świt" wystąpiło 45 roztańczonych par, z
dwóch klubów tańca towarzyskiego: "Fan Dance" z Międzyrzecza i Centrum Tańca "Fan Dance" Anny i Grzegorza Deptów z Gorzowa.
Turniej odbył się w 7 kategoriach:
-pary do 9 Jat
- p owyżej 10 lat bez klasowe
- 10-lllat klasa E
- 12-13 Jat klasa E+ D
- 14-15 Jat klasa E+D
-powyżej 15 Jat klasa E+D
-par y klasy C+B
Początkowe umi ej ętności zaprezentowały także dzi eci z KIT "Fan
Dance" w Międzyrzeczu, które swój pokaz zadedykowały Babciom i
Dziadkom.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się :
- pary do 9 Jat: Bartek Babicz i Dominika Dawidowska,
- powyżej 10 lat: Szymon Lubarski i Anna Poterska,
- 10-lllat kl. E: Piotr Oganiaczyk i Kasia Łukaszczuk,
- 12-131at kl. E+D: Miłosz Oganiaczyk i Kaja Majgat,
- 14-15 lat kl. E+D tańce standardowe:
Maciej Kuba i Kamila Cieślik,
- 14-15 Jat kl. E+D tańce latynoamerykańskie :
Łukasz Miszon i Martyna Raćko
- powyżej 15 lat kl. E+D tańce standardowe i latynoamerykań skie:
Paweł Pakosz i Małgorzata Jóźwiak
- klasa B+C tańce standardowe !latynoa me rykań ski e:
Krzysztof i Agnieszka Bereźniccy.
Turnieje tańca są zawsze barwnym i efektownym widowiskiem które gromadzą szero ką publi czno ść. Na następną imprezę zapraszamy
zainteresowanych 10 kwietnia br. Będzie to Ogólnopolski Turniej Tań
ca Towarzyskiego. Z dużym zadowoleniem odnotowujemy sukcesy par
K1T "Fan Dance" z Międzyrzecza w Otwartych Grand Prix województwa zachodniopomorskiego, które odbyły s ię w Szczecinie-Policach,
w dniu 18 stycznia br. :
- w klasie B w tańcach latynoam erykańskich:
- miejsce II Witold Dunal i Małgorzata Story,
- miejsce III Krzysztof i Agnieszka Bereźniccy.
M. Wydrych
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j Wstyd nie odmieniać nazWisk

nonowi Jarosz lub za rodziców Anny i Zdzisława Rumian !
Niestety tego rodzaju błędy pojawiają się
nawet w prasie ambitnej, o wyższym poziomie redakcyjnym, jak 'Tygodnik PowszechKomisja Kultury Języka ostatnio
zwróciła uwagę na nieprzyjemne błędy Burmi$łr% Gmh1\f Mię-i::J%\ff'ZctC%
ny" czy "Polityka". Tam są one szczególnie
w szczególny sposób obrażające podsta-- - - - -- - - - - - ---·--··-··---------niebezpieczne, bo pisma te są szeroko czywowe zasady języka polskiego, a częste
tan e i błędne formy mogą się rozpowszechma zaszczyt zaprosić
niestety w języku oficjalnym, który ponić. Toteż Komisja apeluje do redakcji
winien stanowić wzór poprawności.
P:u'istwo Annę i Andr.re.ia świder
wszystkich czasopism, aby przyjmując ogłoOto w różnych specjalnych, ważnych
sformułowane!) np. Pawłowi Kreczko (za- szenie zawierające błędną, nieodmienioną
tekstach, jak nadawanie godności tytułów, na- miast Kreczce), .] ana Tyszko (zam. Tyszki), formę nazwiska, zwracały na to uwagę osogród, a także w półoficjalnych tekstach klep- Andrzeja Sitko (zamiast Sitki); też żeńskie _ bom zamawiającym i nakłaniały do usunię
sydr i zwrotów kondolencyjnych autorzy nie
cia błędu. Apeluje też do przedstawicieli różpanią Marię Klima (zam. Klimę), pani Stefaodmieniają nazwiska osoby wymienionej w nii Słoto (zamiast) Słocie). Zupełnie zdumie- nych urzędów, instytucji i do duchownych,
tekście, zachowując formę mianownikową
aby w ustnych ogłoszeniach nie zaniedbywali
wające jest nieodmienianie nazwisk o postanazwiska zamiast dopełniacza, celownika czy ci nie przedstawiającej żadnych trudności w odmieniania nazwisk.
Odmiana rzeczowników jest prastarą włainnego tu potrzebnego przypadka. Słyszy się odmianie. Oto czytamy w pewnym dzienniteż błędy w ogłoszeniach kościelnych czy w ku: panu Janowi Feil (zam. Feilowi) panu Ka- ściwością języka polskiego- nie zubożajmy
obwieszczeniach ustnych różnych władz.
zimierzowi Klott (zam. Klottowi), a nawet go przez zanik tej cechy Irena Bajerowa
Dotyczy to nie tylko nazwisk, których od- (horror!) panu Edwardowi Wąsowicz, od
miana istotnie nastręcza pewnych trudności pana Stefana Muzyk!. Też nie uznaje się liczKomunikaty Rady Języka Polskiego
(choć przepisy poprawnościowe są jasno by mnogiej: koleżance i koledze Marii i Ze- przy Prezydium PAN

· Miesiąc luty w kinie to przede wszystkim Quentin Tarantino z naj: nowszym filmem "lackie Brown", na który z pewnością czeka część
widzów. Czy okaże się takim samym sukcesem jak "Pulp Fiction"
1 lub "Od zmierzchu do świtu" ? Jedno jest pewne Tarantino zdobył
sobie swoich widzów i tych zapraszam na film sensacyjny z niesa1mowitą obsadą gwiazd: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forl ster, Bridget Fonda, Michael Keaton i Robert De Niro. Film powstał
~ na podstawie książki "Rum Punch" Elmore?ą Leonarda.
' Tym, którzy w przyjemny sposób chcą spędzić w tym roku Walentynki proponuję dwa filmy 14 lutego. Oba seanse połączone będą z
losowaniem wśród widzów upominków walentynkowych.
"Ulotne nadzieje" to komedia obyczajowa, w której główną rolę
Bridee Pruitt zagrała Sandra Bullock, będąca również producentem

filmu. Młoda kobieta bierze udział w programie telewizyjnym, podczas którego dowiaduje się, że mąż zdradza ją z jej najlepszą przyjaciółką. Bohaterka zabiera kilkuletnią córkę i wraca do rodzinnego
domu, w małym miasteczku na prowincji. Na horyzoncie pojawia
się dawny ukochany Bridee ze szkoły średniej, który nie zapomniał
o łączącym ich kiedyś uczuciu ......
'W stronę Marrakeszu" to film psychologiczny o trudnym, dziwnym uczuciu miłości pomiędzy dwojgiem ludzi, których dzieli bardzo wiele. Do Marrakeszu przyjeżdża I uli a /Kate Winslet 'Titanic" l
młoda rozwódka z dwójką małych dzieci. I uli a ucieka od nieciekawego życia, ponurego i zimnego Londynu, a
przede wszystkim od nieudanego związku ze znacznie od niej starszym pisarzem. Pragnie pokazać swym dziewczynkom zupełnie inny
świat i inne w nim życie, I ulia szuka nie tylko odmiany i przygody.
Chce także osiągnąć wewnętrzną doskonałość poprzez poznanie nauk
sufizmu /ascetyczno-mistycznego kierunku w islamie/. Scenariusz
powstał na podstawie wspomnieniowej książki Esther Freud, która
przed laty, jako dziecko, wyjechała da Maroka z matką i siostrą.
M. Wydrych

Sprzedam garaż przy ul. Świerczew
skiego n/Paklicą. Tel. 741-10-73

GABINET :&EKARSKI
poniedziałek

i środa

od 16.00 do 17.00
sobota od 12.00 do 13.00

Katarzyna Tubis - Włodarska
lekarz irit~rnista
teł. 7 42-18-35'
domowy

Zgubiono telefon komórkowy typ Plus GSM
"Duet". Na uczciwego znalazcę czeka nagroda.
Telefon: 7 41 2846 wew. 35.

Pracownia
Badań Medycznych
Poniedziałek

- Sobota

(oprócz Wtorków)

od 8.00 do 12.00
EKG

CIŚNIENIE

CHOLESTEROL
HDL
TRÓJGLICERYDY
GLUKOZA
KREATYNINA
MOCZNIK

KWAS MOCZOWY
L-AMYLAZA
TRZUstKOWA
HEMOGLOBIN
POTAS
~
~

~-ł:-~~
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W lutytn kino ''Swit''
Międzyrzecz

zaprasza

04. - 07. II 99.
"Mulan"
USA b/o
Godz. 1700
"Wróg publiczny"
USA od 15lat
Godz. 1900
l I. - 14. II 99.
"Ulotne nadzieje"
USA od 15lat
Godz. 1700
11. i 12. II 99.
"Negocjator"'
USA od 15lat
Godz. 1900
13. i 14. II 99.
Godz. 1900
"W stronę Marakeszu" Wlk. Bryt. - Fr. od 15
Jat
18- 21 II 99.
"Zagubieni w kosmosie" USA od 12lat
Godz. 1700
"Jackie Brown"
USA od 15lat
Godz. 1900
25. - 28. II 99.
Godz. 1700
"Doktor Dolittel"
USA b/ o
Godz. 1900
"Za ciosem"
USA od 15 lat
14lutego br. odbędą się seanse walentynkowe:
Godz. 1700
"Ulotne nadzieje"
USA od 15 lat
Godz. 1900 'W stronę Marakeszu"
Wlk. Bryt.- Fr. od 15lat
Wśród

widzów rozlosowane
minki!!!

zostaną

walentynkowe upo-

FERIE ZIMOWE lqqqr,
Godz. 11.00

Godz. 12.00
Godz. 11.00
Godz. 12.00
Godz. 10.00
Godz. 12.00
Godz. 10.00
Godz. 12.00

Godz. 10.00

Godz. 13.00
Godz. 12.00

TłUmacz
pt-zysięgly,
języka

nieinieckiego

Str. 13

Godz. 10.00

Godz. 12.00
Godz. 10.00
Godz.12.00
Godz. 10.00
Godz. 13.00

25 stycznia (poniedziałek) :
sala tańca Domu Kultury
zajęcia taneczne
dla dzieci od 7 - 9 lat
Biblioteka
konkurs rysunkowy "Moje
gwiazdkowe prezenty"
26 stycznia (wtorek) :
sala tańca Domu Kultury
zajęcia taneczne
dla dzieci od 7 - 9 lat
Biblioteka
zagadki przyrodnicze
27 stycznia (środa) :
sala tańca Domu Kultury
gry planszowe
Biblioteka
zabawki z masy solnej
28 stycznia (czwartek) :
pracownia plastyczna
przygotowanie masek
karnawałowych
Domu Kultury
Biblioteka
pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach
29 stycznia (piątek) :
sala tańca Domu Kultury
bal przebierańców
(konkursy i zabawa)
Biblioteka
konkurs związany z obchodami
200 rocznicy ur. A Mickiewicza
30 stycznia (sobota) :
Biblioteka
kolorowe kanapki
l luty (poniedziałek) :
sala tańca Domu Kultury
gry planszowe
Biblioteka
krzyżówki - "Bałagan
w księgozbiorze"
2 luty (wtorek) :
sala tańca Domu Kultury
gry planszowe
Biblioteka
konkurs recytacji i piosenki
3 luty (środa) :
sala widowiskowa
Turniej drużynowy
Domu Kultury
zagadki - "Szukamy nazw
Biblioteka
zwierząt"

4 luty (czwartek) : •
Godz. 10.00
Godz.12.00

Godz. 10.00
Godz. 12.00

Godz. 12.00

Głębokie

wycieczka piesza
(konkursy, ognisko)
Biblioteka
zagadki- "Znajdź tę książkę "
5 luty (piątek) :
Kino "Świt"
·
bajka rysunkowa "Mulan"
cena biletu 5zł
wykonywanie masek
Biblioteka
kar nawałowych
6 luty (sobota) :
Biblioteka
Bal karnawałowy

W zależności od
nie!!!

ul. Libelta 5e/1
Międzyrzecz

sprzyjającej

pogody - lodowisko na stadio-

W LUIYM MOKSiR
ZAPRASZA:
Ol. II 99.
Godz. 1700
27. II 99.
Godz.1800

Recital B. Smolenia

Sala widowiskowa
Domu Kultury

Otwarcie wystawy i wernisaż Sala wystaw
- Raczyckiej
Domu Kultur y

Wiśniewskiej
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Co i gdzie młatwić
w Star9stwie Powiato~. w Mię~~czu
•

<
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l. W zakresie spraw budowlanych :
- uzyskanie pozwolenia na budowę i rozbudowę obiektów budowlanych,
- zatwierdzenie dokumentacji technicznych,
-pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych.
2. Z dziedziny geodezji i gospodarki
nieruchomościami :
załatwiamy te same sprawy, które do tej
pory załatwiał Urząd Rejonowy m.in. :
- wykonywanie mapki geodezyjnej do celów prawnych i własnościowych,
-ewidencja gruntów i budynków,
-ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- ochrona znaków geodezyjnych,
- przekształca użytkowanie wieczyste na
własność gruntów Skarbu Państwa oraz realizuje nowe zadania tj. wywłaszczanie nieruchomości i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej.
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3. Państwowy Zarząd Dróg
oprócz spraw związanych z rejestracją pojazdów i otrzymywaniem prawa jazdy w wydziale tym można jeszcze załatwić :
-zezwolenie na zarobkowy przewóz osób
pojazdami samochodowymi nie będącymi
taksówkami -w skali powiatu,
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
-zezwolenie na wykorzystanie drogi powiatowej w sposób szczególny np. zorganizowanie na niej imprezy masowej, zawodów sportowych itp.,
-decyzji o usunięcie drzew lub krzewów.
4.Pomoc społeczna
W Powiecie już w lutym br. powstanie Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie, które
będzie udzielało schronienia osobom bezdomnym, prowadziło specjalistyczne poradnictwo przez psychologa i prawnika, prowadziło wszelkie sprawy związane z rodzinami
zastępczymi. Powiat przejął realizację spraw

z dziedziny niepełnosprawności
- Państwowy Fundusz Osób Niepełno
sprawnych PFRONu: ograniczanie barier architektonicznych, zatrudnianie osób niepeł
nosprawnych.
5. Edukacja
Powiat stał się organem prowadzącym do
szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych i innych placówek oświatowych,
wychowawczych i pedagogicznych.
6. Ochrona środowiska
-wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na
szczególne korzystanie z wód,
- wydawanie kart wędkarskich i kart ło
wiectwa podwodnego,
- ustalanie rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze,
- określanie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska,
- przeprowadzenie kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie śro do
wiska,
-prowadzenie nadzoru nad lasami niepań
stwowymi.

W powiecie załatwiamy sprawy :
-zmiana imienia lub nazwiska,
-nadanie lub zmiana obywatelstwa.

B. M.

l

'POeTFEL

TeZ,tEL~NtN~

Na ostatniej sesji w ubiegłym roku Rada Miejska wTrzcielu podjęła
szereg uchwał dotyczących stawek podatków lokalnych oraz opłat kol munalnych.
W 1999r. właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić za 1m2
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub jego części 0,32zł.
; Natomiast prowadzący działalność gospodarczą (inna niż rolnicza lub
leśna) musi zapłacić 12,50zł. od 1m2 powierzchni użytkowej budynku.
Posiadacz garażu opłacić musi podatek w wysokości 3,00zł za 1m2 , a
właściciel domku letniskowego- 4,29zł. Stawka podatku od 1m2 użyt
ku rolnego nie wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego wynosi
0,015zł.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację rolników obniżono średnią cenę
skupu żyta przyjmowanąjako podstawę do naliczenia podatku rolnego

z kwoty 33,14zł na kwotę 29,52zł. Wszyscy właściciele psów , będą
płacili podatek (do 30 września bez wezwania) za swojego milusiń
skiego w wysokości 29,00zł. , chyba że zaszczepią w roku podatkowym psa przeciw wściekliźnie i wówczas są zwolnieni z tego podatku.
Najemcy mieszkań komunalnych z pełnym wyposażeniem w media, będą płacili czynsz regulowany za 1m2 powierzchni użytkowej w
wysokości 1,59zł. Nadal będzie utrzymywany zorganizowany wywóz
nieczystości stałych i za 1m3 śmieci trzeba będzie zapłacić 21,58zł.
Natomiast 1m3 tzw. wodo-ścieku będzie kosztował 4,02zł. a w tym zimna
woda 1,11zł., opłata kanalizacyjna 0,80zł., utylizacja ścieków 2,11zł.
Zainteresowanych kupnem mieszkań komunalnych informujemy, że
w najbliższym czasie rada przystąpi do prac nad preferencyjnymi warunkami sprzedaży, aby każdy mógł kupić na własność swoje mieszkanie i decydować o warunkach w jakich chce mieszkać.
Maria Górna-Bobrowska

1

I
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Klub Stowarzyszenia Diabetyków w Trzcielu składa
serdeczne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Charytatywnego "Dobroczynność" za pomoc finansową w zorganizowaniu spotkania opłatkowego. Szczególnie ciepłe
słowa podziękowania kieruje do M. Górnej - Bobrowskiej, która znalazła czas aby spędzić z nami ten wyjątkowy wieczór.

L:::========================================::::::J

•

POMOZMY JOI1
Rodzice 6-letniej Joli Kasprowiak zamieszkałej w Lutolu Suchym
o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli, aby pomogli
im założyć centralne ogrzewanie w mieszkaniu, w którym całe dnie
musi spędzać dziewczynka. Jola ma torbiel podpajęczynowatą prawej półkuli mózgu, która spowodowała niedowład lewostronny, zanik nerwów wzrokowych oraz epilepsję. Jola przemieszcza się tylko
na wózku i skazana jest na przebywanie w domu. Mieszkanie, które
zajmuje 7-osobowa rodzina ogrzewane jest starymi piecami kaflowymi, które nie są w stanie dostatecznie ogrzać zawilgoconych i
zagrzybionych ścian. Z tego powodu Jola bardzo często choruje na
zapalenie płuc, które przy jej osłabionym organizmie wyniszcza ją.
Rodziców (pracuje tylko ojciec) nie stać na samodzielne wykonanie
takiej inwestycji. Prosimy więc każdego, kto może wesprzeć tę rodzinę o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego "Dobroczynność" w Trzcielu M.Górną-Bobrowską tel.178 ewentualnie
141lub o dokonywanie wpłat na konto nr BGS Międzyrzecz o/Trzciel
16101029-1922-52012-27006-4-0/0 koniecznie z dopiskiem "dla Joli".
Maria Górna-Bobrowska
zwracają się
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PracoMtych wakacji

ciąg

dalszy

Pan dziejów stawia nas wobec trz ciego
.
s twa.
asza odpowi d ź winna dorastać do wielkości szczególnego BoW czasach wakacji w Szkole Filialnej w Gorzycy pomalowany zo tal
żego czasu. Każdy z nas je t wezwany, by wejść na szlaki Bożych
korytarz i sala ćwiczeń. Pozostała część wnętrza obiektu szkolnego nie
posłańców, odczytywać wyzwania czasów i budować w póln otę.
została pomalowana.
Odkrywać Miłość Boga i iść do człowieka z orędziem
Dlatego też nauczyciele i rodzice uczniów postanowili przystąpić do
'Jesteś potrzebny. Wobec każdego Bóg ma wspaniały plan.
pracy i odn owić klasy, w których większą część dnia spędzają ich dzieci.
Wiele godzin pracy malarskiej mają za sobą: J. R. Stępniowie, B. M.
Bóg Ojciec Cię miłuje."
Ka spr zakowi e, R . H umeniuk, H. Gomuła, Cz. K. Kaczorowie, J.
Q. 16,27) M. . Krzymionkowie, T. R. Żurakowscy, W. M. Szyszkowie, B. KozWychowawcom, dzieciom i mł odzieży życzę udanych ferii.
drowska, W. Kowalczyk, R. Kopyściańska, A. Maślak, Anna MaMsze św. w Sanktuarium w niedziel ę godz. 9.00, 12.00 i 18.00 ślak, A. Troczyńslm.
w dni powszednie o godz. 18.00
Dużą, b ezinteresowną pomoc, bez której byśmy so bie nie poradzili,
W domu rekolekcyjnym w pierwszej połowie lutęgo ma rekolek- okazali nam : W. Pietrzak, M. Krajnik, B. Cmok, K. Pietrzak.
W szkole nie byłoby tak czysto, gdyby nie wiele godzin spędzonych
cje młodzież a w drugiej polowie kręg i rodzinne oraz spotkania kaplanów.
przez naszą woźną p. U. Wawruch na dopieszczaniu" wyglądu klas i caKs . Tadeusz Kondracki łej szkoły.
Nauczyciele Szkoły Filialnej w Gorzycy
Kustosz Sanktuarium

Motto:
"Każdy

ma prawo do

szczęścia

i swego miej-

sca w społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

jest głęb oki szacunek dla każdego człowieka z jego możliwościa
mi, ograniczeniami, z perspektywami i predyspozycjami."
"Konkretna troska o niepełnosprawnych wyraża się w wielkim szacunku dla człowieka. "
"?odstawą społeczeństwa

Phil Bo mans
Z przyj emnośc ią informuję, że 17 stycznia
bieżącego roku w gościnnych progach Mię
dzyrzeckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - czyli w Domu Kultury w Międzyrze
czu od była s ię uroczystość otwarcia wystawy
prac plastycznych uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej. Dom Samopomocy i mieszkańców Domu Pornocy Społecznej w M iędzy
rzeczu.
Zaproszonych gości powitał mg r Jerzy
Krysiak - Dyrektor Domu Pornocy Społecz
nej. Wagę uroczystości podkreślili swą obecnością tarosta Kazimierz Puchan, Dyrek-

tor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych mgr W. Biernat, Dyrektorzy Domów
Pornocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy z Pszczewa, Jasieńca, Rokitna, Skwierzyny, Szarcza.
Mam prawo sądzić, że wielu czytelników
Kuriera Międzyrzecki ego potraktuje tę informacj ę jako jeszcze jedno ze zwyczajnych sprawozdań z uroczystości. Ot ! Otwarcie ! Przemówienia, mały poczęstunek itd. No i już O!
Nie ! To wcale nie tak !
Prace plastyczne, eksponowane na naszej
wystawie zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne umysłowo . Dla wielu z nichjest
to nadzwyczaj ważn e przeżyci e . Po raz pierwszy bowiem wystawiono na widok publiczny
efekt ich mozolnych działań. Po raz pierwszy
ukazali światu w takiej wł aś nie formie eksprej ę wła nych s po strzeże ń, doznań, stanów
emocjonalnych, własnego stosunku do ludzi,
świata, do samego siebie. Niektórzy z nich
odkryli nie uświadomion e dotychczas własne
możliwośc i.

Wystawienie publiczne w obecno' ci władz,
publiczności,

człon

ków włas nych rodzin
s taje się okazją do
przela·oczenia pierwszego progu integracji- wiary w to, że znalazł o s ię nareszcie
wspólny obszar porozumienia ze społe
czeństwem, że może

uda się obalić przynajmniej niektóre mity o
niepełno
oso bach
sprawnych, że uda s ię
pokonać uprzedzenia. Bardzo ważne j est
to, że rodziny naszych
uczestników mogą
uwierzyć w to, że pi ęt
no nadane ich bliskim
przed laty można li-

k\vidować. Uroczystość zo stała

wzbogacona
muzycznego naszych
uczestników wykonanym na instrumentach
ORFF?A. W holu sprzedawano produkty wykonane przez uczestn ików poszczególnych
pracowni : krawieckiej, dziewiarskiej, modelarskiej i plastycznej. Zgodnie z u chwałą samorządu całej społeczności naszego Domu
pieniądze uzyskane ze sprzedaży zo s taną
wpłacone na konto stowarzyszenia "LNER"
w zwi ązku z operacją Paulinki Nowak. Z
kiermaszu w D. Kultury i Z. Szkół Budowlanych przekazano na ten cel 941,- zł.
D ziękuj e my pracownikom Domu Kultury
za życzliwą pomoc. Cieszy nas obecno ść wielu osób na naszej uroczysto śc i. Dziękuj emy !
Wszystkich, którzy są zainteresowani naszą wystawą zapraszamy do Domu Kultury w
dniach pn. wt. pt. godz. od 9.00 do 18.00
czw. śr. 9.00-15.00
sob. 9.00-14.00
Tomasz Jasiński
Foto: Jacek Paluch
występem zespołu

Od Redakcji:
Byłam, widziałam,

podziwialam zaangażo
wanie Dyrekcji i pracowników DPS oraz wszystkich wykonawców. Dziękuję za zaproszenie i
dużą dawkę wzruszenia.
I.S.
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co trzy godziny po łyżce stołowej.
sobie długie, zimowe wieczory pijmy herbatki ziołowe np. z malin, czarnej po
rzeczki, dzikiej róży, czarnego bzu albo lipy.
Nie bójmy się długich spacerów, które wspa
niale hartują nasz organizm. Ruszajmysie wię
cej i częściej! Przy tej okazji możemy lepiej
poznać nasz nowy powiat lub np. odwie dzić
sklep "Natura".
Pamiętajmy o wietrzeniu pomieszczeń.
Godne polecenia są kominki aromaterapeutyczne z wykorzystaniem olejków eterycznych.
Poza wspaniałym zapachem mają one także
działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Wymienić należy tutaj m.in. olejek drzewka herbacianego, geraniowy, eukaliptusowy i
sosnowy. Szerzej o olejkach eterycznych napiszemy w jednym z następnych artykułów. Póki
co, ubierajmy się ciepło.
Życzymy zdrowia
"Natura"
p. s. Siep "Natura" mieści się przy ul.Poznań
skiej 38 (budynek Nadleśnictwa) tel. 742 05 95
. Zapraszamy!
Umilając

Tym tytułem chciałybyśmy zapoczątkować
cykl artykułów, tematycznie związanych z profilaktyką zdrowotną. To najtańsza i najskuteczniejsza recepta na zdrowie, która pozwala
ustrzec się przed wieloma dolegliwościami i
chorobami. Każdy z nas powinien zdać sobie
prawę, że zdrowie jest najcenniejsze, że zależy przede wszystkiem od nas samych.
Ponieważ porajestjeszcze zimowa, często narażeni jesteśmy na infekcje górnych dróg oddechowych, przed którymi możemy się jednak
ustrzec. Właśnie dlatego zacznijmy od tego tematu.
Bardzo ważną rolę odgrywa teraz właściwe
odżywianie . Powinniśmy dostarczyć organi-

zmowi jak najwięcej witaminy C w naturalnej
postaci, co wiąże sie ze zwiększeniem spoży
wania warzyw i owoców, głównie surówek i soków przyrządzonych przez nas samych. Na
szczególna uwage zasługują wśród warzyw czosnek i cebula, które dzięki witaminie C i wielu
innym, cennym składnikom mają cizialanie antywirusowe i antybakteryjne. Przykremu zapachowi z ust możemy zapobiec zjadając czosnek
lub cebulę razem z natką pietruszki (także
wspaniałe źródło witaminy C).
Na kaszel proponujemy "miodek cebulowy"
(znany już naszym babkom). Do sporządzenia
potrzebujemy 10 dkg. cebuli i 10 dkg. miodu.
Składniki wymieszać, podgrzać do zawrzenia.

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

"DOM"

INFORMACJE Z RATUSZA
24 grudnia 1998 roku w godzinach przedpołudniowych Burmistrz
Gminy Międzyrzecz-Władysław Kubiak w towarzystwie św. Mikoła
ja odwiedził chore dzieci leżące w Szpitalu Miejskim. 11-ro dzieci
otrzymało zabawki i słodycze. Na ręce doktora Kazimierza Antonowicza św. Mikołaj przekazał natomiast gry planszowe do świetlicy szpitalnej na oddziale dziecięcym.

***
Tradycyjnie jak co roku, dnia 9 stycznia odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci pokrzywdzonych przez los (niepełnosprawnych). Z
zaproszenia Burmistrza skorzystało 80-ro dzieci wraz z opieku nami i zgłoszonych przez Polski Związek Niewidomych- Koło w Międzyrze
czu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Międzyrzeczu i Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
N a początek w udekorowanej serpentynami i balonikami sali narad
międzyrzeckiegoratusza o godzinie 1000 Burmistrz Gminy serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości i zaprosił do wspólnej zabawy. Dla rozluźnienia atmosfery, młodzież klasy Ile pod wodzą wychowawcy Pani Donaty Kubiak z Liceum Ogólnokształcącego w Między
rzeczu przedstawiła inscenizację bajki "Czerwony Kapturek" , (w której nikt nikogo nie skrzywdził). Po bajce "aktorzy" porwali do tańca
dzieci pląsając z nimi w rytm "Smurfowych przebojów". W przerwach
dzieci były częstowane ciasteczkami i sokami owocowymi dla wyrównania poziomu płynów w organizmie wypoconych na parkiecie. Powoli zbliżała się chwila, na którą wszystkie dzieci czekały niecierpliwie spoglądając ku drzwiom. Wreszcie nastąpił ten moment. W
drzwiach stanął św. Mikołaj wraz z pomocnikami dźwigającymi prezenty. Natychmiast dzieci otoczyły Mikołaja kręgiem a po krótkiej
, konwersacji każde otrzymało upominek w postaci słodyczy i pluszowej maskotki. Po głównej ceremonii zabawa trwała dalej, i trwałaby
do dziś, gdyby nie zmęczenie organizatorów i opiekunów.

,,

66-300 MIĘDZVRZECZ DS.CENTRUM 8
TEL. 0-95 741-28-58 w 6: 741-26-49
OFERUJE:
DOMY:
1. MIĘDZYRZECZ-pow.domu 100m2-pow.działki Bar- cena 140tys.zł.
2. MIĘDZYRZECZ-pow.domu 300m2 - pow. działki ?ar- stan surowy- cena 62tys .zł.
3. PNIEWO ki KAŁAWY bl iź niak pow.lOOm2- pow.działki 10 ar- cena 80tys.zl
4. CHOCISZEWO -pow. domu 100m2 pow. dz. - 60ar- cena 80tys .z ł.
5. MAJEWO ki MIĘDZYCHODU -rancho na 3ha z oczkiem wodnym-180tys.zł.
6. KULIGOWO -gospodarstwo 6,5ha pow.domu 120m2+bud.gosp.-45tys.zł.
7. PUSZCZA NOTECKA- nowy dom 80m2 pow. dz. 9 ar -50m do plaży, 1km do stadniny koni, lasy- cena 150tys.zł.
8. OKOLICE SULĘCINA- stawy hodowlane pow. 10,5ha /2,5ha lustra wody/
cena 50tys.zł. .
LOKALE:
1. JORDANOWO- bar z wyposażeniem 100m2, pow. dz. Gar -cena 80tys .zł .
2. CENTRUM MIĘDZYRZECZA -lokal handlowo-usługowy 110m2 -150tys.zl
WYNAJEM:
1. WYSOKA- komfortowe mieszkanie 1 i 2 pokojowe w domku /dla firm/ Cena do
uzgodnienia
2. DOM W BOBOWICKU - cena do uzgodnienia
3. MIĘDZYRZECZ-parter domu /2pok.,kuchnia, łazienka , c.o., osobne wejście/ cena700-800zl/miesięcznie

4. SKWIERZYNA- mieszkanie 3 pokojowe - cena

900zł /miesięcznie

ZAPRASZAMY

Pracownia Ceramiczna

D I K-ART/t)
Kęszyca

l

teł.

095 7 42- 09-78

zaprasza do stoiska w sklepie "India" przy targowisku
miejskim. W ofercie ceny producenta :
-donice
-wazony
-kubki
-kufle
-dzbany
i inne artykuły z porcelitu
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co trzy godziny po łyżce stołowej.
sobie długie, zimowe wieczory pijmy herbatki ziołowe np. z malin, czarnej po
rzeczki, dzikiej róży, czarnego bzu albo lipy.
Nie bójmy się długich spacerów, które wspaniale hartują nasz organizm. Ru zajmy sie wię
cej i częściej! Przy tej okazji możemy lepiej
poznać nasz nowy powiat lub np. odwiedzić
sklep "Natura".
Parniętajmy o wietrzeniu pomieszczeń.
Godne polecenia są kominki aromaterapeutyczne z wykorzystaniem olejków eterycznych.
Poza wspaniałym zapachem mają one także
działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Wymienić należy tutaj m.in. olejek drzewka herbacianego, geraniowy, eukaliptusowy i
sosnowy. Szerzej o olejkach eterycznych napiszemy w jednym z następnych artykułów. Póki
co, ubierajmy się ciepło.
Życzymy zdrowia
"Natura"
p. s. Slep "Natura" mieści się przy ul.Poznań
skiej 38 (budynek Nadleśnictwa) teł. 742 05 95
. Zapraszamy!
Umilając

Tym tytułem chciałybyśmy zapoczątkować
cykl artykułów, tematycznie związanych z profilaktyką zdrowotną. To najtańsza i najskuteczniejsza recepta na zdrowie, która pozwala
ustrzec się przed wieloma dolegliwościami i
chorobami. Każdy z nas powinien zdać sobie
sprawę, że zdrowie jest najcenniejsze, że zależy przede wszystkiem od nas samych.
Ponieważ porajestjeszcze zimowa, często narażeni jesteśmy na infekcje górnych dróg oddechowych, przed którymi możemy się jednak
ustrzec. Właśnie dlatego zacznijmy od tego tematu.
Bardzo ważną rolę odgrywa teraz właściwe
odżywianie . Powinniśmy dostarczyć organi-

zmowi jak najwięcej witaminy C w naturalnej
postaci, co wiąże sie ze zwiększeniem spoży
wania warzyw i owoców, głównie surówek i soków przyrządzonych przez nas samych. Na
szczególna uwage zasługują wśród warzyw czosnek i cebula, które dzięki witaminie C i wielu
innym, cennym składnikom mają dzialanie antywirusowe i antybakteryjne. Przykremu zapachowi z ust możemy zapobiec zjadając czosnek
lub cebulę razem z natką pietruszki (także
wspaniałe źródło witaminy C).
Na kaszel proponujemy "miodek cebulowy"
(znany już naszym babkom). Do sporządzenia
potrzebujemy 10 dkg. cebuli i 10 dkg. miodu.
Składniki wymieszać, podgrzać do zawrzenia.

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

"DOM"

INFORMACJE Z RATUSZA
24 grudnia 1998 roku w godzinach przedpołudniowych Burmistrz
Gminy Międzyrzecz-Władysław Kubiak w towarzystwie św. Mikoła
ja odwiedził chore dzieci leżące w Szpitalu Miejskim. 11-ro dzieci
otrzymało zabawki i słodycze. N a ręce doktora Kazimierza Antonowicza św. Mikołaj przekazał natomiast gry planszowe do świetlicy szpitalnej na oddziale dziecięcym.

***
Tradycyjnie jak co roku, dnia 9 stycznia odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci pokrzywdzonych przez los (niepełnosprawnych). Z
zaproszenia Burmistrza skorzystało 80-ro dzieci wraz z opiekunamizgłoszonych przez Polski Związek Niewidomych- Koło w Międzyrze
czu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Międzyrzeczu i Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Na początek w udekorowanej serpentynami i balonikami sali narad
międzyrzeckiegoratusza o godzinie 1000 Burmistrz Gminy serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości i zaprosił do wspólnej zabawy. Dla rozluźnienia atmosfery, młodzież klasy Ile pod wodzą wychowawcy Pani Donaty Kubiak z Liceum Ogólnokształcącego w Między
rzeczu przedstawiła inscenizację bajki "Czerwony Kapturek", (w której nikt nikogo nie skrzywdził). Po bajce "aktorzy" porwali do tańca
dzieci pląsając z nimi w rytm "Smurfowych przebojów". W przerwach
dzieci były częstowane ciasteczkami i sokami owocowymi dla wyrównania poziomu płynów w organizmie wypoconych na parkiecie. Powoli zbliżała się chwila, na którą wszy tkie dzieci czekały niecierpliwie spoglądając ku drzwiom. Wreszcie nastąpił ten moment. W
drzwiach stanął św. Mikołaj wraz z pomocnikami dźwigającymi prezenty. Natychmiast dzieci otoczyły Mikołaja kręgiem a po krótkiej
· konwersacji każde otrzymało upominek w postaci słodyczy i pluszowej maskotki. Po głównej ceremonii zabawa trwała dalej, i trwałaby
do dziś, gdyby nie zmęczenie organizatorów i opiekunów.

66-300 MIĘDZVRZECZ OS.CENfRUM 8
TEL. 0-95 741-28-58 w 6 : 741-26-49
OFERUJE:
DOMY:
1. MIĘDZYRZECZ -pow. domu 100m2 - pow. dzialki Sar - cena 140tys.zł.
2. MIĘDZYRZECZ-pow.domu 300m2-pow.działki ?ar- stan surowy- cena 62tys.zł.
3. PNIEWO ki KAŁAWY bliźniak pow.lOOm2- pow.działki 10 ar- cena 80tys.zl
4. CHOCISZEWO -pow. domu 100m2 pow. dz.- 60ar- cena 80tys.zł.
5. MAJEWO ki MIĘDZYCHODU -rancho na 3ha z oczkiem wodnym-180tys.zł.
6. KULIGOWO -gospodarstwo 6,5ha pow.domu 120m2+bud.gosp.-45tys.zl.
7. PUSZCZA NOTECKA- nowy dom 80m2 pow. dz. 9 ar -50m do plaży, 1km do stadniny koni, lasy- cena 150tys.zl.
8. OKOLICE SULĘCINA- stawy hodowlane pow. 10,5ha /2,5ha lustra wody/
cena 50tys.zl. .
LOKALE:
1. JORDANOWO- bar z wyposażeniem 100m2, pow. dz. 6ar -cena 80tys.zl.
2. CENTRUM MIĘDZYRZECZA -lokal handlowo-usługowy 110m2 -1 50tys.zl
WYNAJEM:
1. WYSOKA- komfortowe mieszkanie 1 i 2 pokojowe w domku /dla firm/ Cena do
uzgodnienia
2. DOM W BOBOWICKU - cena do uzgodnienia
3. MIĘDZYRZECZ-parter domu /2pok.,kuchnia, łazienka, c.o., osobne wejście/ cena700-800zl/miesięcznie

4. SKWIERlYNA- mieszkanie 3 pokojowe- cena

900zł /miesięcznie

ZAPRASZAMY

Pracownia Ceramiczna

D I K- ARTł)
Kęszyca

l

teł.

095 742- 09-78

zaprasza do stoiska w sklepie "lndia" przy targowisku
miejskim. W ofercie ceny producenta :
-donice
-wazony
-kubki
-kufle
-dzbany
i inne artykuły z porcelitu
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MIŁOTWORSKI

AKUPUNKTURA
BIOENERGOTERAPIA

e TERAPIA BIOiłEIC
e TERAPIA liliiAniUNil

e

MASAŻ

e IRYDOLOGIA
e HOMEOPATIA
e ZIOŁOLECZNICTWO
WTORKI i CZWARTKI, godz. 1000-1600
66-300 MIĘDZVRZECZ, ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 76
tel. (095) 741-17-81

ZAKŁAD

INSTALACYJNY
I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH
JACEK MATUSZCZAK
66-300

oferuje:

Międzyrzecz,

ul. Kossaka 6

usługi transportowe - przewóz osób
•
samochód VW Transporter- do 5 osób,
•
samochód Ford Transit
- do 8 osób,
•
samochód Lublin TOWOS - do 8 osób.

Zgłoszenia

pod nr tel./fax 095-7412855 lub osobiście
w biurze przy ul. 30 Stycznia 39 (Cech Rzemiosł Różnych II piętro)
Z okazji 30-tej rocznicy ślubu kochanym rodzicom

Danucie i Jerzemu Janeltom
wszystkiego najlepszego
na dalsze lata pożycia małżeńskiego
życzą

Kasia, Tomek z rodzicami oraz Ania

Z okazji 50 Rocznicy Ślubu
Kochanym Jubilatom
Mańi i Czesławowi

1JOl"bEatne2e
przy ul.

Młyriskiej

Szagdajom .
dużo

14

zaprasza codziennie
o d poniedziałku do niedzieli
w godzinach od 10.00 do 2.00

~
~

~
~

zdrowia i .radości
na dalsze lata
w dostatku i miłości
życzy

rodzina i najbliżsi . przyjaciele

100 leeie
.Emilii Pławsiuk

Fot. T. Świder

USŁUGI

PROJEKTOWE

w zakresie wszyskich

branż

budownictwa:

,... ogólnego
,... przemysłowego
,... mieszkalnego i rolniczego
,... modernizacje i remonty
budynków
nadzory budowlane

a

Rok zał. 1 as ,...
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
inż. Piotr Bosak

66-300 Międzyrzecz
Jesteśmy

Os . Zamkowe 25a

({; (095) 741 23 24

Firma jest członkiem Izby Projektowania
ubezJ)ieczeni
Posiadamy referencje

Mieczysław Sieradiki
Kasztelańskie 22 A/2, 66-300 Międzyrzecz
oferta wykonawcza

* roboty dekarskie - papa termozgrzewalna
* gonty bitumiczne
* ocieplenie stropodachów
Tel. 0-95 742-12-97

tel. kom. 0-601-55-59-75

U

olejowe,

D" Otuliny

Grzej11iki C O

D"Zawory

kulowe

węglo we,

D" Pompy

o- /Jaterie~ ccra1uika ,ot·anitarnu

elektryczne

termoiu•lacyjn e

D" Filtry do
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Q:7' Kabi11_r nutry!t·lu.1n,-e

D" Pokryciu duclwwe ~

D" Prep~I'WOWe ogrzewacze wody

~ llu~tfllacje sanuu/zi elnegil nttJII/tiŻU

n:::g- A rmuturu ,'fu n iturtta

HURTOW lA ELEKTROINSTALACYJNA
.,/0.1pn.ęt elektroinstalacyjny

J Osprzęt o~'wieJieniowy ·

1/'
..JlDYGA

./Przewody
.,{

0.1przęt FAEL

. /Kuble

J

Skrzynki

J Żaró~Yki

./Silniki elelaryczne

PROMOCJA DO HON AROHt
~ u~pret F,

FI ·. Pneww'' nln

f

nin~talnr •illP. rohatv Cl'IIOWe

~ ArTI'latura sanitarna - S% upustu

Z a p r a ~ - z a.. m y
P n - Pt 7 - _- 1&Sob 8~- 13~

+
+

obecne oprocentowan ie wkadów na ROR wynosi 12,5 %
wkłady mogą być
:;;;;>
:;;;;>

wnoszone w formie:

gotówkowej
bezgotówkowej

+

posiadacz ror może zlecić oddziałowi regulowanie płatności
stałych np.: opłata za czynsz, RTV, usług telekom .,
ubezpieczenia innych,

+

po upływie 3-miesięcy od otwarcia ror klient może wystąpić
z wnioskiem od oddziału o otwarcie debetu w ror,

+

po 6 miesiacach od otwarcia ror klient może wystąpić
z wnioskiem do oddziału o uzyskaniu kredydtu w ror.

Serdecznie Zapraszar.ny
Bank Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna
Oddział Operacyjny
ul. Poznańska 6
teł. 741-23-03 teiJfax 741-23-51
66-300 Międzyrzecz

MIĘDZVRZEC~ UL. ŁĄKO~A 1
Wejśc·ie od ul. Swierczewsk1ego

... to mnie grzejel

lnsta/ocje miedziane CO

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

USł.UGOWE

Ul. Konstytucj i 3 Maja 2 (w podwórzu G -u)
66-300 Mi ędzyrzecz TEL. (0-95) 742-22-08

U

Państwu

HANDLOWO

BuD - ~ISlRZ s.c.

Kotły gazowe,

oferujemy

PRZEDSIĘBIORSTWO

CENTRUM TECHNICZNE

U
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KRONIKA POUCYJNA

Policyjne dane!

1. 16.12.98r po włamaniu do samochodu Opel Kadett dokonano kraradioodtwarzacza marki FORD na szkodę Grzegorza K.
2. 16.12. 98r na ulicy Mickiewicza dokonano kradzi eży samochodu VW
Sharn. Poszkodowany Bogusław K. utracony pojazd, w wyniku podj ętych

Jak co roku pragn ę podzielić się z Państwem wynikami statystycznymi dotyczącymi stanu b ezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym
mieście i gminie. Dla pełnego zobrazowania przedstawiam te dane w
porównaniu z poprzednimi latami.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

dzi eży

działań

KPP, odzyskał.

3 . 17.12.98r po włamaniu do samochodu Polonez Caro , zaparkowanego na ul. Wojska Polskiego, dokonano kradzi eży radioodtwarzacza marki
SONY na szko dę Sławomira M.
4. 22.12 .98r po włamaniu do sklepu przy ulicy 30 Stycznia dokonano
kradzieży artykułów spożywczych na szkodę Zakładów Mięsnych w Przylepie w wysokości 2200 zł ..
5. 22.12.98r na ul. Swierczewskiego dokonano kradzieży samochodu
VW Passat Combi.
6 . 22.12.98r z samochodu Hyundai Jana D., zaparkowanego na u1.30
Stycznia, skradziono akcesoria samochodowe wartości 110 zł.
7 . Nocą 23/24.12.98r na ul. Wojska Folski ego skradziono samochód Mits ubishi L-300. Andrzej B. w wyniku działań KPP utracony pojazd od zyskał.
8. Nocą 23/24.1 2 .98r skradziono samochód Fiat 126p zaparkowany
na ul. Libelta.
9. 24.12.98r na Os. Kasztelańskim po włan1aniu do san1ochodu Volvo
440 skradziono radioodtwarzacz samochodowy marki SONY.
10. 24.12.98 r na trasie E-30 kie rujący samochodem FORD Igor B. zjechał na lewy pas drogi doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem AUDI 80 kierowanego przez Janusza O. Uczestnicy wypadku samochodu Audi 80 zostali przewiezieni do szpitala w Międzyrzeczu .
11. W nocy 2 4.12 .98r na ul. Piastowskiej, skradziono motorower marki Romet. W dniu 28.12.98r pojazd został odnaleziony i przekazany właści
cielowi.
12. 25.12 . 98r na ul. Zachodniej skradziono samochód Fiat 126p.
13. 25. 12.98r z ulicy Zachodniej skradziono san1ochód Fiat 126p.
Agnieszka B. w wyniku podj ętych działań funkcjonariuszy utracony pojazd
odzyskała.

14. 25.12.98r po włamaniu do samochodu Fiat 126p zaparkowanego na ul. Poznańskiej - skradziono walizkę z narzędz i ami, na szkodę
Krzysztofa P.
15. 26.12.98r z samochodu VW Vento skradziono kolumny głośniko
we i akcesoria san1ochodowe. Poszkodowany Tomasz Sz. straty wycenił na
kwotę 1100 zł.
16. 26.12. 98r na ul. Pamiątkowej z samochodu marki VW Passat
skradziono radioodtwarzacz marki SONY stanowiący własność Stanisława L.
17. 28.12.98 r na ul. Wesołej dokonano kradzi eży pi eniędzy w kwocie
1650 zł, ze sklepu mi ęsnego na szkodę Władysława S.
18. 28.12.98 r z samochodu Fiat 126p. skradziono koło zapasowe, klucze samochodowe na szkodę Wojciecha S.
19. 29.12.98 r na ul. Rynek skradziono san1ochód marki Mercedes.
20. 30.12.98r w Sierczu dokonano włamania do sklepu. Skradziono
artykuły spożywcze, papierosy, alkohol na szkodę GS SCH w Trzcielu.
21. Nocą 3 0/31.1 2.98 r dokonano włamania do ZPU na ul. Przemysłowej . Skradziono narzędzia wartości 1400 zł.
22. 3.01 br. z ul. Kopernika skradziono samochód marki Seat Toledo.
Poszkodowany Zygfryd D. zam. w Niemczech.
23. 4.01 br. po włamaniu do piwnicy na ul. Zachodniej- skradziono
rower górski JAGUAR na szkodę Piotra N.
24. 6.0 l br. z terenu zakładu CNB na ul. Długiej skradziono rower
górski GRAN stanowiący własność Jerzego P.
25. Nocą 7/8.0 1 b r. po włamaniu do sklepu Jolanty G. na ul. Piastowskiej skradziono artykuływartości 5080 zł.
26. 8.01 br. na ul. Leśnej skradziono samochód Fiat 126p., który został
porzucony w stanie uszkodzonym.
27. Nocą 8/9.0 1 br. dokonano włamania do sklepu spożywczego
w Sierczu. Skradziono artykuły wartośc i 4400 zł . na szkodę GS SCH w
Trzcielu.
28. 14.01 br. na ul. Wojska Folskiego skradziono samochód Ford Escort.
29. 14.01 br. na ul. Zachodniej dokonano kradzieży z san1ochodu VW
Polo radioodtwarzacza marki INTERCONTI. Wiesław J. utracone mienie
wycenił na kwotę 150 zł.
30. Nocą 14/15.01 br. po włamaniu do mi eszkania w Kęszycy Leśnej
skradziono mienie wartości 2975 zł.
31. 16.01 br. na ul. Krasińskiego skradziono samochód marki VW Bus.
32. 18.01 br. po włamaniu do pomieszczeń firmy PHU PROMAT na ul.
Przemysłowej skradziono materiały budowlane wartości 4340 zł.
Bogdan Michalski
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Na terenie całej Gminy Mi ęd zyrzecz w 1998 roku wszczęto 852 po stę
powania przygotowawcze, w wyniku których stwierdzono 916 czyny przestępcze . Nadal największe zagrożenie stanowią przestępstwa przeciwko mieniu. Tych 916 przestępstw dopuściło się 449 podejrzanych dorosłych i 57 nieletnich, którzy popełnili 33 czyny karalne.
Z terenu naszej gminy skradziono 65 samochodów tj. : Volkswagenów - 16 szt. ; Fiatów 126p. - 14 szt. ; Audi - 8 szt. ; Fordów- 5 szt. ;
Mercedesów - 5 szt. ; BMW - 4 szt. ; Opli - 2 szt. oraz po jednym Fiacie
Uno, Syrenie 105, Chrysler typ Voyager, Hondzie, Nissanie, Maździe ,
Mitsubishi , Trabancie 601, Autosanie, Żuku, Nysie.
W 1998 funkcjonariusze z KRP Międzyrzecz ujawnili 19 256 wykroczeń, za które nałożono 6 467 mandaty karne na sumę 667 015 zł, skierowano 784 wnioski o ukaranie do kolegium d/s wykroczeń oraz pouczono 12 005 osób.
Ponadto w Policyjnej Izbie Zatrzymań zatrzymano 522 osoby, przekonwojowano 2 008 osób, zatrzymano 947 dowody rejestracyjne, 162
prawa jazdy w tym 141 za kierowanie pojazdami po spożyciu alkoholu.
W minionym roku na naszym terenie zaistniało 19 (w 1997 r. 28)
wypadków drogowych, w których 2 (7) osoby poniosły śmi erć, a 22 (35)
osób doznało ob rażeń ciała. Przy czym 5 (8) uczestników ruchu drogowego spowodowało wypadki będąc w stanie nietrzeźwym.
W minionym roku na terenie naszej gminy zaistniało 204 kolizje drogowe spowodowane w 18 przypadkach przez osoby znajdujące się w
stanie nietrzeźwym.
Z przedstawionych danych wynika, że w 1998 roku znacznie wzrosła
liczba dokonywanych przestępstw na naszym terenie, bo aż o 11,6 %, przy
jednoczesnym wzroście wykrywalno ści, której wskaźnik podwyższył się
o 4,8% i wynosi 56,0% lecz nadaljest niezadawalający dla funkcjonariuszy. Niestety przy coraz to liberalniejszych dla przestępców przepisach
prawa karnego utrzymanie takiego stanu bezpieczeństwa publicznego
będzie bardzo ciężkie. Dlatego też musimy eliminować wszelkiego rodzaju zjawiska kryminogenne sposobami przewidzianymi prawem, a także
poszerzając krąg osób, organizacji i instytucji zainteresowanych zwalczaniem przestępczości.
Ja w imieniu policjantów mogę tylko zapewnić naszych mieszkań
ców, że w dalszym ciągu będziemy starali się skutecznie bronić ich przed
bezprawnym działaniem przes tępców.
Podinsp. Zbigniew Melnik

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
ŚP Lecha

Kancetarczyka

serdeczne

podziękowania

składa
żona z rodziną

Str.22

Pod powyższym- pozornie dość
niefrasobliwym tytułem kryje się
jednak nader poważny problem
naukowy, szczególnie istotny- także w sferze sacrum- dla mieszkm1ców Międzyrzecza i jego okolic.
Ten problem to kwestia lokalizacji prawdopodobnie pierwszego,
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Zagadka opactwa Mezerici
- czyli wprowadzenie do tematu
jak profesor Gerard Labuda, ale i
on ostateczne
rozstrzygnięci e
odsyła do przysło
wiowej łopaty archeologa. Pozostaje
Międzyrzecz. Mię

dzyrzecz rozumiany umownie - gdyż
co znaczyło to określenie w początkach
XI wieku ? Istniał
wtedy gród - niezwykle istotny element umocnień zachodniej rubieży
młodego

l~~~~~~~~~~~~~~~~
~J~~J~~~tl~tg~~~~~~u

państwa

piastowskiego; towarzyszyło mu też z
całą pewnością kilka nawet służeb
nych osad podgrodzonych
podowych przez
(potwier-

wierzchniowe
rozpoznanie archeologiczne). Miasto pow tało
znaczni e
później - dopiero w
Kościół w Świętym Wojciechu
połowie XIII wieku.
- czy odsłoni zagadkę opactwa Mezerici ? Gdzieś w pobliżu, w
Fot. : Ryszard Patorski
miejscu wybranym
przez samych mnia na pewno jednego z pierw zych, chów, na mocy decyzji księcia Boklasztorów b enedyktyńskich na lesława Chrobrego wzniesiono
ziemiach polskich z początków XI klasztor. Miał on charakter pustelwieku, klasztoru wiązm1ego z Pię niczy, wszak źródła mówią o erecioma Braćmi Męczennikami. mie, a więc wzniesiono go zapewProblemowi temu sporo miejsca ne w pewnym oddaleniu od grokilka lat temu poświęcił również du i towarzyszących mu osad.
Gdzie?Tu znowu wymienia się
"Kurier Międzyrzecki". publikując
opracowania W. DraiTiowicza (nr kilka możliwych lokalizacji: naj11 z 1995 r. oraz l i 2 z 1996 r.) i St. mniej prawdopodobną wydaje się
lokalizacja gdzieś na terenie
Cyraniaka (nr 12 z 1996 r.).
W aktualnej literaturze przed- obecnego miasta Gego najstarszej
miotu najczęściej wymienia się części); kolejna wersja mówi o
trzy możliwe lokalizacje zagadko- przeciwległym względem grodu
wego opactwa. Są to: Kazimierz brzegu Obry, tj. rejonie obecnej
Biskupi koło Konina, Kaźmierz ulicy Winnica, którą to nazwę
utożsamia się z dawną uprawą wimiędzy Szamotułami a Poznanorośli
i produkcją wina - wszak
niem i właśnie Międzyrzecz.
Przyjrzyjmy się im pokrótce. Ka- niezbędnego w liturgii. l ostatnia
zimierz Biskupi jest lokalizacją domniemywana lokalizacja to
najmniej (by nie rzec, że w ogó- wieś Święty Wojciech . Hipoteza
le) udokumentowaną, acz tam ta w ostatnim czasie uzyskała
pewne, dość mocne wsparcie.
właśnie znajduje się obecnie najWiąże się ono z próbą odtworzeważniejsze sanktuarium szerzące
kult Pięciu Braci. Je t to jednak nia sieci najstarszych kościołów
sanktuarium wtórne, powstałe w Międzyrzeczu, podjętą przez
młodego historyka poznańskiego
później i nie mające nic wspólnego z pierwotnym klasztorem - -dr hab. Tomasza Jurka wartyzarazem miejscem męczeńskiej kule "Kościoły średniowiecznego
Międzyrzecza" opublikowanym
śmierci benedyktyńskich mnichów. Podobnie niepewną lokali- w pokaźnym tomie "Kraje sło
wiańskie w wiekach średnich.
zacją jest Kaźmierz koło SzamoProfanum i sacrum" (Poznań
tuł- chociaż z tą właśnie miejsco1998) dedykowanym niezmiernie
wością wiąże pustelniczy klasztor
tak poważny autorytet naukowy, zasłużonej badaczce wczesnego

średniowiecza- Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej.
Artykuł T Jurka stanowi krytyczną analizę najpełniejszego-jak
dotąd - zbioru wszelkich możli
wych najstarszych źródeł pisanych do dawnych dziejów Między
rzecza, zebranych przez G. Rutkowską i również stosunkowo niedawno opublikowanych w "Słow
niku historyczno-geograficznym
województwa poznańskiego w śre
dniowieczu" (Poznań 1993, tom
III/l , hasło: Międzyrzecz) .
Konk lu zja owej krytycznej
analizy sprowadza s i ę do stwierdzenia, że najstarszym parafialnym kościołem spraw uj ącym
opiekę duszpasterską nad zało
gą grodu i mieszkatkaroi przyl egłych osad w Międzyrzeczu
był kościół pod znamiennym
wezwaniem św. Wojciecha w
podmiędzyrzeckiej wsi, która z
czasem przyjęła nazwę od wezwania swej świątyni. Dlaczego
tam, w pewnym oddaleniu od
głównego centrum osadniczego, a ni e w grodzie lub na podgrodziu? Ano, zapewne dlatego,
że kościół w Świętym Wojciechu
istniał już od dawna, czyli - biorąc pod uwag ę silną tradycję
miejsca w lokowaniu świątyń był dziedzictwem najstarszego
w tej okolicy ko ścioła, w domytożsamego ze świątyn ią
klasztorną istniejącą w beneśle

dyktyńskim eremie Pięci u Braci, w której to świątyni po mę
czeńskiej śm i erci je ienią 1003
r. św. św. Benedykta, Jana, Ma-

Redakcja

teusza, Izaaka i Krystyna złożo
no- przynajmniej na kilkana ' ci e
lat- ich doczesne szczątki.
Wywód powyższy to oczywiście jedna z hipotez, ale w opinii
autora - możliwie najbardziej
prawdopodobna i z pewnymi
szansami na udowodnienie. Wobec nikłych , niemal żadnych
szans na pozyskanie nowych, nieznanych dotąd źródeł pisanych,
największe możliwości udowodnienia Oub obalenia) sugerowanej lokalizacji klasztoru Pięciu
Braci stwarzają dobrze przemyślane kompleksowe badania archeologiczne. Pewne prace, nader wstępne jak na potrzeby tematu, już podjęto, a ich wyniki- z
całą ni eodzowną wstrzemięźliwo
ścią i odpowiedzialnością- określić możnajako umiarkowanie zachęcające. O tym jednak w następn ej części "Zagadki opactwa
Mezerici - czyli nadzieja w ło pa

cie archeologa".
N a koniec tego wprowadzenia
do tematu pozwalam so bie na
osobistą refleksję odbiegającą

nieco od konwencji "męd rca
szkiełko i oko": czy można wymarzyć inną- równie znakomitą okoliczność, niż ta, że przed wielkim
jubileuszem 1000-lecia męczeń
skiej śmierci Pięciu Braci, hierarchowie Kościoła polskiego i
przedstawiciele Międzyrzecza
wręczają Ojcu Świętemu- najwybitniejszemu Polakowi wszechczasów- rapor t naukowy potwierdzający rniędzyrzecką lokalizację

opactwa Mezerici? Wprawdzie
istnieje tylko cień szansy, że bę
dzie to możliwe, ale przy odrobinie wyobraźni, dobrej woli i pewnego wysiłku- kto wie? Tej szansy nie wolno zaprzepaścić !

Tadeusz ł.aszkiewicz

Kuriera Międzyrzeckiego

W nawiązaniu do artykułu p. St. Cyraniaka - Z przeszłości Mię
dzyrzecza - ogł.oszonego w Kurierze Międzyrzeckim ze stycznia 1999 r. niżej podaję nazwiska osób żyjących, rozpoznane na
zdjęciu pracowników starostwa ze stycznia 1946 r.:
l. Gabriela Zaborowska /po mężu Korzeniewska/
2. Maciej Ryszka oraz swoją osobę
Wacław

Salej

Lek. med. Jerzy Bojko
Specjalista Ginekolog Położnik
Informuje o przeniesieniu gabinetu
do Przychodni Rejonowej
ul. Konstytucji 3 Maja 32 (pok. nr 9)
Przyjęcia

we wtorek od godz. 15.30

Informacja i rejestracja

teł.

0-601 758385
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750 lAT MINĘW
Miniony rok upłynął w Międzyrzeczu pod ha"750-lecie nadania praw miejskich". Miało być szczególnie u roczyście i hucznie, a jak
słem-

było?
Było różnie, a wg słów burmistrza Włady
sława Kubiaka zawartych w Orędziu
oworocznym, na miarę naszych możliwości.
Inauguracja obchodów jubileuszu odbyła się

2 stycznia w międzyrzeckim ratuszu. a zaproszenie burmistrza przybyli na te spotkanie byli
burmistrzowie, naczelnicy, przewodniczący rad
oraz przedstawiciele sąsia duj ących z nami
gmin. Obecni byli także: senator Z. Jarmużek
i W. Biernat - kierownik Urzę d u Rejonowego.
Uwieńczeni em tej u roczystości był o wmurowanie tablicy pamiątk owej w holu ratusza- "W 750
rocznicę nadani a praw miejskich miastu Mi ę
dzyrzecz". W pami ęci pozostało także przemówienie zastępcy burmi strza Adama Koziń 
skiego, zaczynające się os sł ów: " Przeszłość zachowana w pami ęci staje s i ę części ą teraźniej~ szości" (" KM" nr 2/98).
Kolejne mi esi ące p rzyni osły szereg imprez.

W kwietniu mi ędzyrzeck ie Muzeum było gospodarzem cyklu sesji nau kowych o historii
miasta.
Maj zapisał się w pamięci wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka i wieńczącym je festynem w Kęszycy Leśnej. Swoje tradycyjne spotkanie mieli także (tym razem w Bobowicku)
skauci z Niemiec, Holandii i Francji oraz mię
dzyrzeccy harcerze. Wspólnie bawili się oni na
M i ę dzyn arodowym Obozie Harcerskim. Maj
był kulminacyjnym mie i ące m jubileuszowych
obchodów. Odb yła si ę uroczysta sesja Rady
Miejskiej, był histor yczny kor owód i pokazy
walk r ycerskich. Nie zabra kło też "obfi tych"
pokazów sztucznych ogni i wspani ałego wystę
pu gru py "Pod Budą".
Pi sząc o obchodach 750-lecia ni e sposó b
ni e ws p o mni eć t ak że o o dbyw aj ącym s i ę
przez zn acz n ą część ro ku Rajdzie Rowerowym P1TK " Mi ędzyrzec ki e Szlaki ", oraz niezwykł ej inicjatywie mię d zyrzec k ich sportowców- "750 kil ometrów na 750 -lecie". Ważnym
akcentem tych obchodów była r ów ni eż wizy-

ROK W BIURZE MAKLERSKIM
Szanowni Państwo !
Dnia 6lutego Punkt Obsługi Klienta Biura Maklerskiego BGŻ S.A. obchodzi pierwsze
urodziny. Zdmuchując świeczkę na urodzinowym torcie chciałabym pokusić się na małe
podsumowania.
Stali bywalcy z pewno ścią zauważyli , że przez cały rok wzras tał standard usług .
. Wkr ótce po uruchomieniu Punktu zo s tał zainstalowany Serwis Reutera, podający
ważne wiadomo śc i bi e żąc e , któr e m ogą mieć wpływ na wymagają ce szybkiego refleksu decyzje inwestorów. Dzi ęki telewizji s ateli tarnej mamy s tały podgląd warto śc i
indeksów g i ełd zachodnich . Od nied awna decyzj e klie n tów wspiera program do analizy technicznej " M eta Stock". O czyw iśc i e do wszystkich tych unowocze ś ni e ń Kli e nci mają nie skr ę powany i bezp oś re dni d os tęp . Wydział Doradztwa Inwestycyjneg o
przesyła codzie nnie rapor t poranny i kom e ntarz do sesji, a raz w tyg odniu kome ntarz
tygodniowy. Z wszystkimi nowinkami można się zapoznać przy " małej czarnej ". W
niedł u gim czasie Wydział Doradztwa zaproponuje swoim klientom skład portfela inwestycyjn ego ( listę wybranych s p ó łek, któr e zdanie m doradców b ę dą najl epszą inwestycją) . Rozszerza się nadallista promowanych Funduszy Powierniczych. Do chwili
obecnej oferuj e my kupno jednos te k uczestnictwa 9 Funduszy (Pioneer, Korona, DWS,
Eurofundu z, Forum, ING BSK, Atut, Kapitał Handlowy, ABB) . Uczestników funduszy nadal przybywa. W świąte czny m preze ncie jede n z fundu szy przesyłał swoim
kliento m kartki wraz z płytami kompaktowymi zawierającymi polskie kolędy. Prezent bardzo miły, zważywszy na fakt, że niewiele in stytucji finans owych, gdzie lokujemy swoje oszczędności robi klie ntom takie prezenty.
Roś nie grono osób, z którymi zawarliśmy umowy o świadczenie usług maklerskich .
ZawarH śmy ich już kilkaset i przeżyliśmy wraz z klie ntami dwie duże prywatyzacje: PKO
S.A. i Telekomunikacji Polskiej S.A.
Obie zako ńczone udanym debiute m giełdowym. W najbliższym czasie będą Państwo
mogli zapi s ać si ę w naszym biurze do Funduszy Emerytalnych, jakie powstaną w zwi ąz
ku z reform ą ubezpieczeń społecznych .
W drug im półr oczu natomiast prawdopodobnie rozpocznie się realizacja świadectw
rekompensacyjnych dla e mer ytów, r encistów i sfe r y budżetowej. War to o dwiedzać Punkt
O bsługi Klienta w B GŻ S.A. , aby być zaznajomionym z rynkie m, oprocentowaniem lokat
oraz nie prze oczyć r entownych prywatyzacji.
Korzystaj ąc z okazji chciałabym na łamach Kuriera Mi ędzyrzeckiego życzyć wszyst:~ kim naszym dotychczasowym inwestorom hossy i Wig-u o wartości ponad 20000 punktów, a nowych klientów zaprosi ć do korzystania z naszych usług.

Marek Cieloch
Beata Kowiel
.,
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ta członków stowarzysze nia "Heimatkrei s
Meseritz" skupiającego byłych mieszkańcó w
Międzyrzecza. Zaowocowała ona sesją historyczną w ratuszu, na której zaprezentowano
unikatowe zdjęcia dawnego M-cza oraz koncertami niemieckich muzyków, którzy towarzyszyli członkom "KM".
To oczywiście tylko przykłady tego co działo
się w Międzyrzeczu w związku z jubileuszem.
Było "różnie" i różne są też oceny tych wydarzeń .
iektóre są bardzo pozytywne i entuzjastyczne, inne zawierają się w sloganie (zasły
szane!) - "750 lat przy piwie i kiełbaskach " . Ilu
mieszkańców Międzyrzecza, tyle zapewne odczuć i ocen.
Symbolicznego zakończenia rokujubileuszowego dokonał Burmistrz W. Kubiak w swoim
Noworocznym Orędziu wygłoszonym przed
ratuszem 2 stycznia 1999 roku.
750 rocznica nadania praw miejskich Między
rzeczowi jest już za nami. Pozostaje jednak nasze miasto ze swoimi problemami i sukcesami
oraz pozo tajemy my - jego mieszkańcy, z naszymi aspiracjami i możliwościami wpływania
na jego oblicze. "Bo miasto to ludzie", jak powiedział w swoim przemówieniu inauguracyjnym m i ędzyrzecki jubileusz, wice burmistrz
Adam Koziński .
Robert Piela

19 czerwca 1999r. odbędzie
w Zespole Szkół Rolniczych
w Bobowicku, zjazd absolwentów z okazji 45 rocznicy istnie. nia szkoły. Komitet organizacyj. ny zwraca się z prośbą do absolwentów szkoły o nadsyłanie listów
się

-wspomnień.

Adres: Zespół Szkół Rolniczych

ul. Międzyrzecka l ,
66-300 Międzyrzecz - Bobowicko.

ZAPRASZAMY DO
SPfCJALISTYCZNfGO SKLfPU
Z BlfliZN4 DAMSKĄ
PoLEcAMy:
,. biUSTONOSZE
,. body

,. fiGi
,. koMplET}' biELizNy
,. koszulki dAMskiE
,. RAjsTopy, poŃczoclty,
biELizNA NOCNA
,. slipy M~skiE
,. bokSERki
BEZBOLESNE
PRZEKŁUWANIE

uszu
CZYNNE 9 .00-1.7.00
sobota 9.00-1.4.00
MIĘDZYRZECZ

TARGOWISKO
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VII FINAŁ

WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Koncert, który odbył się 10 stycznia br. w Domu Kultury był kolejną imprezą w tradycji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji kiedy to łączymy się wszyscy z ideą Jurka Owsiaka. Tegoroczny koncert prowadził Jerzy Rudnicki, przeplatając występy
zespołów muzycznych aukcją prac plastycznych dziecięcej sekcji
Domu Kultury. Swoje barwne i efektowne obrazy ofiarowała Ewa
Lam cha, znalazły się także tomiki wierszy Ireny Zielińskiej pt. "Oceania Irenejska". Podczas koncertu przeprowadzono również licytację upominków z okazji 750-lecia naszego miasta, które ofiarował
Pan burmistrz Władysław Kubiak.
Impreza okazała się 4 - godzinnym "Maratonem" i zgromadziła
bardzo dużą publiczność bawiącą się przy muzyce zespołów z Mię
dzyrzecza, Przytocznej Pszczewa. Muzycy sami zgłaszali chęć wytąpienia, co dowiodło jeszcze raz, że idea Jurka Owsiaka ma pozytywny oddźwięk wśród młodego pokolenia. Pieniądze zbierane były
do puszek przez uczniów szkół międzyrzeckich, także do urny w
holu kina "Świt", z licytacji i koncertu w Domu Kultury na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pornocy przekazano kwotę 4.518,73,zł, plus biżuteria.
Duże podziękowania składamy grającym zespołom, wszystkim
osobom pomagającym w zbieraniu pieniędzy, a także ochroniarzom
Jerzego Madziara.
Pracownicy Międzyrzeckiego
Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji.

IX SPOTKANIA GRUP KOLĘDNiczycH I ZAPUSTNYCH
Do udziału w spotkaniach co roku zapraszani są "szopkarze", grupy
herodowe, kolędnicze i śpiewacze, prezentujące widowiska w tzw. "ży
wym planie", przedstawienia kukiełkowe, a także współczesne impresje związane z obrzędami i zwyczajami okresu od Wigilii Bożego Narodzenia aż po Środę Popielcową. W tym roku, 8 stycznia, Dom Kultury przeprowadził przegląd środowiskowy, w którym wzięło udział 5
grup:
-zespół "Amabile" z SP Nr 6 w Międzyrzeczu,
-zespół "Pchła" z SP Nr l w Międzyrzeczu,
-kółko teatralne z SP w Trzcielu,
-teatrzyk "Jedynka" z SP Nr l w Międzyrzeczu,
-grupa teatralna "Pchła"- młodzieżowa, działająca przy Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
Celem spotkania jest tworzenie warunków do reaktywowania ikontynuacji obrzędów i zwyczajów kullury ludowej wśród młodego pokolenia.
W eliminacjach rejonowych, 18 stycznia w Skwierzynie, do spotkania wojewódzkiego w dniu 22 stycznia br. w Zielonej Górze zakwalifikowała się grupa teatralna "Pchła"- młodzieżowa, z MOKSiRu, której
opiekunkąjest PaniJolanta Glura,autorka tekstu, scenariusza i reży
ser przedstawienia. Grupa jest dwukrotnym laureatem Spotkań Kolędniczych i Zapustnych, bierze udział we wszystkich wojewódzkich
przeglądach z licznymi sukcesami.
·
Monika Wydrych

świadczy usługi

w zakresie

masażu: odchudzającego

(celluitis),

kręgosłupa całkowitego (odnowa biologiczna) oraz rahabilitacja

w domu pacjenta (porażenia i niedowłady).
'l

Koniakt telefoniczny (095) 7 42-06-96
od poniedziałku do piątku do godz. 21.00

l
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l Z KRONIKI LO ]
Dobiegł już końca I semestr roku szkolnego 1998/1999, można więc
dokonać pewnego podsumowania osiągnięć uczniów za ten okres.
Pierwszą miłą wiadomością w tym roku szkolnym było przyznanie

D o m i n i c e K a m i n i a r c z y k - najlepszej uczennicy z
roku szk. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Z okazji 80 rocznicy Odzyskania Niepodległości 12.11.98 r. w Kłodawie
przeprowadzono II Drużynowy Bieg na Orientację AZYMUT ?98, w którym drużyna naszego Liceum w składzie: Andrzej Nadziejko, Marek
Wołczecki, Marek Matuszewski zajęła I miejsce: Natomiast w XIII Ogólnopolskim Rajdzie na Orientację PODKUREK ?98, który odbył się w
dniach 13-15 listopada 98r, w Nietoperko Marek Matuszewski i Andrzej Nadziejkozajęli II m w kategorii TJ /juniorów/.
W Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Turystycznej "Turystyka szansą rozwoju woj. lubuskiego" drużyna LO zajęła I m. /indywidualnie: 2m.
Małgorzata Hudziak, 7 m Kacper Glura, 10m Magda Plewa/.
Uczennica kl. II Anna Wasylków uzyskała wyróżnienie w V Konkursie Astronomicznym "Wiedzy i Życia" za pracę pt. "Niebo pełne barw".
Nadeszły też już informacje o zakwalifikowaniu się uczniów do eliminacji okręgowych poszczególnych olimpiad przedmiotowych :
-Joanna Marcinkowska, Damian Pilarczyk i Bartosz Furmanek
wzięli udział w eliminacjach XXV Okręgowej Olimpiady Historycznej w
Szczecinie l opiekun mgr L Pabiński/
- Mateusz Gajewski i Monika Kaniuk uczestniczyli w eliminacjach
XXV Olimpiady Geograficznej i autologicznej w Koszalinie /opiekun
mgr L Janicka/
- Mikołaj Franas w Okręgowej Olimpiadzie Języka Niemieckiego w
Zielonej Górze/ opiekun mgr B. Gnybek/
-Agata Jaśkiewiez, Katarzyna Zając i Magdalena Nowak w eliminacjach XXII Olimpiady Języka Francuskiego w Poznaniu l opiekun mgr
W. Kuczyńska/
- Daniel Sobolewski w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym w Szczecinie /opiekun mgr M. Wąsiel/
-Wojciech Rybacki w zawodach II stopnia XXIII Olimpiady Języka
Angielskiego w Poznaniu.
-Artur Stefanowicz, Dominika Kaminiarczyk, Przemysław Bułach, Marek Banaś, Przemysław Wójtowicz i Marcin Budniak startowali w zawodach II stopnia XLV Olimpiady Chemicznej w Szczecinie l
opiekun mgr J. Musiał/.
W dziedzinie artystycznej odnotować należy wyróżnienie, jakie otrzymała absolwentka naszego Liceum z roku 1998 Marta Guśniowska, za
sztukę "Nihil obstat- nic nie stoi na przeszkodzie", w VII Ogólnopolskim
Konkursie dla Młodych Dramaturgów "Szukamy polskiego Szekspira".
ubiegłego

Sport
We wrześniu w Białymstoku rozegrane zostały zawody lekkoatletyczne ligi juniorów, podczas których bardzo dobrze spisali się reprezentanci naszej szkoły. Tomasz Wandel zajął I m w skoku w dal z wynikiem
7,24 m, pokonując aktualnego Mistrza Polski i reprezentanta kraju na
Mistrzostwa Świata- Masiaka, Karolina Kaczmarek zajęła II m w rzucie oszczepem z wynikiem 47,68 m., a Beata Kozanecka V m w biegu na
200 m z czasem 26,08 s.
Podcza zawodów w Słubicach Karolina Usel ustanowiła nowy rekord
szkoły w skoku w dal wynikiem 5,39 m, W czasie halowych zawodów
lekkoatletycznych rozegranych w Spale Tomasz Wandel zajął II m w
mitingu ogólnopolskim w skoku w dal-6,81 m. i I m w biegu juniorów na
dystansie 60 m z wynikiem 7,23 s., a Karolina Usel II m w skoku w dal
- 5,15 m, Reprezentacja LO w piłce siatkowej chłopców zajmuje I m po
rozegraniu pierwszej rundy meczów o Mistrzostwo Województwa l 4
zwycięstwa na 4 rozegrane mecze/.
Dużą satysfakcję z wyników swojej pracy mogą odczuwać uczniowie,
którzy osiągnęli w l semestrze najlepsze wyniki w nauce. Są to :
l. Justyna Przybysz- IV b
-średnia ocen 5,00
2. Joanna Kozińska- II e,
Dominika Kan1iniarczyk III a
-średnia 4,91
3. Mikołaj Franas IV b
-średnia 4.86
4. Magdalena Iwan IV a,
Agnieszka Kołodziej IV a,
- średnia 4,85
Joanna Marcinkowska IV d
5. Ariel Mucha IV d
- średnia 4,83
6. Przemysław Bułach III a
- średnia 4,82
7. Eliza Wiśniak I a
-średnia 4,77
8. Alina Piątyszek IV b
-średnia 4,71
Urszula Przybysz
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SYLWESTER
W KRAINIE MAKARONU
Ten Sylwester miał wyglądać normalnie, jak co
roku , wizyta w "naszej" Tequili, ci sami ludzie, sła
ba muzyka, ogólnie nic specjalnego, los jednak
zadecydował inaczej i wraz z grupą ''śmiałków" z
Mi ę dzyrzecza i Zi elonej Góry wybrałem si ę do
Mediolanu na Europejskie Spotkanie Młodzi eży
Katolickiej TAIZE.
Wyjazd nastąpił pl<mowo tj. w drugi dzie1'1 świąt
wieczorem, a wrócić do ziemi ojczystej mieliśmy
dopiero po sylwestrze, czyli w nowym roku . Podróż była bardzo męcząca (około 30 godzin w autobusie), ale upłyn ęła w mił ej, prawie rodzinnej
atmosferze.
Po przybyciu na mi ejsce wyznaczone przez organizatora (hale targów mediolańskich Fierra di
MiJano), zostaliśmy zaopatrzeni we wszystkie drobiazgi potrzebne nam do "przeżycia", począwszy
od różnych wielkości map, poprzez komplety programów pobytu, aż po "przejazdówkę" na wszystlde ś rodki komunikacji miejskiej i kartę posiłko
wą . Tak zaopatrzeni, po podzial e na kilkunastoosobowe grupy ruszyliśmy na poszukiwania przydzielonych nam parafii, gdzie mieliśmy otrzymać
zakwaterowanie. Qak s i ę późn iej okazało więk
zość naszych znajomych z autobusu ujrzeliśmy
dopiero w drodze powrotnej ) .
Ja z ósemką przyjaciół trafiłem do parafii w
dzielnicy Bulłona mieszczącej się niedaleko "targów", gdzie po dobraniu się w małe 2-3 osobowe
grupy dostaliśmy przydział do rodzin.
Wraz z kolegą trafiłem do 6-osobowej rodziny
włoskiej, która przyjęła nas bardzo miło i ugości
ła tradycyjną włoską potrawą- "pastą" zakrapianą

dużą ilością wina. Później, po krótkim odpoczynku , ruszyliśmy już całą dziewiątką na wstępne
"rozpoznanie". Potem była kolacja na "Fierra",
oczyw iście makaron w sosie pomidorowym a' la
spaghetti po włosku. Dzień zako1kzyliśmy wieczorną mszą na Fierra, po której udaliśmy się na
zasłużony odpoczynek i nocne "lulu".
Program naszego pobytu był narzucony odgórnie przez organizatorów. Dzieli zaczynaliśmy poran n ą mszą w parafii, tuż po niej był o spotkanie w
grupach wielojęzycznych, w których dyskutowaliśmy nie tylko na tematy religijne. Było już koło
południa, kiedy udawaliśmy się na pierwszy po ilek dnia (oprócz skromnego śniadania przygotowanego przez rodziny włoskie) do Fierra, składał
się on z kabanosa, bułki, jabłka i kawalka czegoś

słodkiego . Gdy już wszyscy skończyli ucztować ,
my jako "grupa pracy" zabieraliśmy się do roboty
- wszystkie ś mi eci były "nasze". Po sprzątni ęci u
tego, co do nas należało, mi eliśmy jeszcze kilka
godzin czasu do niby kolacji, które spędzaliśmy
na spacerkach po Mediolani e. W głowie się nie

mieści, ile człowiek może zwiedzić podczas tak
krótkiego pobytu, dlatego też w pamięci utkwiły
mi tylko niektóre ze zdobyczy kultury włoskiej.
Zajrzeliśmy w każdy zakamarek słynnej katedry
M e diolański ej, zwiedziliśmy też m.in . Castello
Sforzesco i Arenę oraz Palacco Trientale, jednak
jak każdemu facetowi najbardziej podobało mi się
Museo Nationale Delia Scienza e Delia Tecnica
Leonardo da Vinci tzw. muzeum techniki, pełne
zarówno sprzętu militarnego, jak i wszelkiego
rodzaju maszyn i urządzeń, począwszy od pierwszych po ostatnie zdobycze techniki.
Było też niewielkie, ale całkiem przekonywują
ce muzeum tortury. Niestety nie udało si ę nam
obejrzeć słynnej "Ostatniej Wieczerzy" Leonarda,
a to z powodu tłumów okupujących to miejsce
już od samego rana. W czasie naszych wędrówek
mieliśmy też czas nie tylko na przyjrzenie si ę, ale
także i zakupy wytworów mody włoski ej.
Dane nam było spróbować włoską pizzę, która
moim zdaniem wcale nie jest dużo lepsza od robionych w Polsce. Miałem równi eż okazję pić tra-

Przedsiębiorstwo Robót
Instalacyjno -Montażowych Spółka

z o.o.

w Międzyrzeczu ul. Reymonta 7, tel./ fax (0-95)- 74 1 16 55
I. Posiada wolne pomieszczenia warsztatowe z zapleczem socjalnym i
pomieszczeniami biurowymi o pow. L320m2, wyposażone w c.o., wodę,
energię elektryczną, telefon, maszyny i urządzenia do obróbki metali
oraz suwnicę 1,5T
II. Pomieszczenia warsztatowe o pow. 355,9m2
- plac przyległy do warsztatu o pow. 2.308m2
- pomieszczenia socjalne o pow. 130,5m2
Podejmie współpracę lub wydzierżawi w/w pomieszczenia.
Ponadto wydzierżawi przy ul. Reymonta:
l. Magazyny i wiaty o powierzchni- L445m2
2. Place o powierzchni - 3. 768m2
3. ~omieszczenia handlowe - 80,4m2
4. Swietlicę - 136m2
Przy u l. Chrobrego:
L Pomieszczenia warsztatowe z kanałami remontowymi o pow. 222m2
2.Plac przyległy do warsztatu -708m2

dycyjne cappuceino przygotowane według wło
skiej receptury, dzięki uprzejmości jednej z Wło
szek, która, gdy dowi edziała s i ę, iż jesteśmy pielgrzymami z Polski zaprosiła nas do oryginalnej
włoskiej kawiarenki.
Po wieczornej modlitwi e udawaliśmy się na
Duomo, centralny plac Mediolanu, który nocą był
pięknie oświetlony i gdzie przy nastrojowej muzyce gromadziła si ę większość młodzieży. Jedna
z atrakcji naszego pobytu miał być Sylwester spę
dzony we Włoszech . Dzień sylwestrowy upłyn ął
nam na ostatnich drobnych zakupach głównie
pamiątek oraz ostatnim spojrzeniu na uroki Mediolanu i jego mieszkanek. Wieczorem po drobnym poczęstunku i złożeniu życzeń noworocznych
goszczącym nas rodzinom , ruszyliśmy na zabawę sylwestrową organizowaną przez parafi ę. Jak
si ę później okazało najpierw uczestniczyliśmy w
uroczystej mszy św. w intencji pokoju na świecie.
Msza skończyła si ę tuż przed dwunastą, nie było
okrzyków, strzelania korków od szampana, tylko
spokojne, ciche, niespieszne składanie sobie wzajemnych życzeń . Razem z przyjaciółmi wyszedłem na dwór, by przy rozświetlonym sztucznymi
ogniami ni ebie móc trochę głośniej przywitać
Nowy Rok.
Później przenieśliśmy się na dół parafii , gdzie
znajdowała się sala gimnastyczna i to tam przyszło nam spędzić resztę nocy sylwestrowej. Znajdowało się tam coś na wzór szwedzkich stołów,
które były pełne zarówno słodyczy, jak wszelkiego rodzaju wina i szampana. Na początku każdy z
krajów miał zaprezentować jakiś pokaz lub spektakl, my jako Polacy wypadliśmy nieźle prezentując "Szła dzieweczka do laseczka" w wersji tanecznej. Potem były różn ego rodzaju wspólne gry i
zabawy, nie przypominało to raczej naszych dyskotek. Z tego co udało mi się zauważyć, Włosi
obchodzą Sylwestra podobnie jak Polacy, tylko
może mniej hałaśliwi e. Dorośli ludzie gromadzą
się przy katedrze, tak jak my przy ratuszu, by po
wybiciu pólnocy dzielić się życzeniami ze znajomymi, natomiast młodzież włoska,tak jak nasza,
"urzęduje" w lokalach.
Ostatni dzi ell naszego pobytu spędziliśmy u
rodzin , gdzie zostaliśmy poczęstowani wystawnym obiadem, składającym się z wielu dań "zakrapianych" dużą ilością dobrych trunków.
Po wzruszającym pożegnaniu co sił w nogach
pognaliśmy na mi ejsce postoju naszego autobusu, który "stacjonował" niedaleko słynnego stadionu San Siro, skąd już w komplecie wyruszyliśmy w drogę do "ziemi ojczystej". Będę wspominać Włochów jako miłych i gościnnych ludzi, ale
o bardzo surowych zasadach. A co do urody Wło
szek, to uważam, że jest przesadzona, a nasze
dziewczyny były i pozostaną najładniejsze.

Elżbieta

Artur, Maka i

cała

paka

Wawrzyszko

dyplomowany dietetyk
świadczy sługi

w zakresie
opracowywania indywidualnych diet
(otyłość, cukrzyca,
podwyższony cholesterol i inne)
Studio Ruchu i Odnowy.
Os. Kasztelańskie 7
w poniedziałki od 17.00 do 18.00
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Międzyrzeckie
Od lipca 1995 r. funkcjonuje w okolicy Mię
dzyrzecza obiekt turystyczny, którego ranga ·wykroczyła już poza granice regionu. Mowa tu o
Podziemnej Trasie Turystycznej Międzyrzec
kiego Rejonu Umocnionego, niewątpliwie największej atrakcji turystycznej Ziemi Między
rzeckiej.
Historia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego nie jest długa. W latach 30 tych naszego
wieku iemcy rozpoczęły budowę sy temu fortyfikacji mającego zabezpieczyć wschoddnie
rubieże III Rzeszy. To co zbudowano przekracza ogromem i rozwiązaniami technicznymi
inne znane obiekty tego typu i stanowi unikalny przykład architektury militarnej. Mimo swej
potęgi fortyfikacje nie odegrały praktycznie
żadnej roli w działaniach wojennych. Po wojnie opuszczone podziemia przeszły we włada
nie nietoperzy stając się największym zimowiskiem tych ssaków w Europie. Same fortyfikacje, dewastowane, zasypywane śmieciami, zarastające nieprzebytymi chaszczami długo czekały na gospodarza.
W 1995 r. Gmina Międzyrzecz ogłosiła przetarg na obsługę ruchu turystycznego w podziemiach MRU. Przetarg wygrała Agencja Turystyczna "Pro ature" z Poznania, która nie tylko
zajęła się profesjonalną obsługą ruchu turystycznego ale też rozpoczęła szeroki program prac
remontowo-adaptacyjnych. W wydzierżawionym
przez "Pro ature" fragmencie podziemi, w tzw.
"grupie warownej charnhorst", w Pniewie koło
Kaławy, utworzona została unikalna
podziemna tra a turystyczna o łącznej długo
ści ok. 2,5 km. Jest to jedyna tego typu trasa w
Polsce. Obejmuje ona dwa trzykondygnacyjne
bunkry z pomieszczeniami bojowymi, technicznymi, magazynowymi, podziemne koszary, tuneleoraz podziemny dworzec kolejowy. Cały obiekt
został przez "Pro Nature" zaadaptowany na potrzeby ruchu turystycznego m.in. wykonaliśmy
utwardzone ścieżki doj ' cia, zabezpieczenia (zamkni ęcia, poręcze, schody itp.), parking, sanitariaty. Odsłoniliśmy obiekty bojowe, zapory przeciwczołgowe, działki forteczne, u uwając zarośla,
"dzikie" wysypiska śmieci, zwały gruzu i ziemi.
W 1998 r. zakończyliśmy pierwszy etap instalacji
oświetlenia elektrycmego. Dla osób, którym nie
wystarcza trasa standardowa przygotowana została trasa specjalna. Obejmuje ona całą południo
wą część podziemi łącznie z tzw. "pętlą boryszyń
ską", liczy ok. 11 km długości, a na jej przejście
potrzeba około 7 godzin!
W opuszczonym budynku po klubie rolnika
zorganizowaliśmy unikalną wystawę pt. "Nietoperze - zwierzęta nieznane", której największą
atrakcją jest ekspozycja żywych nietoperzy
trzech gatunków egzotycznych, w tym sławnych
wampirów, które we współpracy z poznańskim
ZOO sprowadziliśmy z zagranicy. O ile nam wiadomo jest to jedyna tego typu wystawa w Polsce. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem turystów. W ramach edukacji ekologicznej we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Nietoperzy organizujemy prelekcje lub pogadanki na temat nietoperzy i ich
ochrony. W budynku po wiejskim sklepie urzą·
dziliśmy bar szybkiej obsługi a na przyległym
terenie "ogródek kawiarniany". Uczne są stoły
i ławy piknikowe. W pobliżu przygotowaliśmy
miejsce na ognisko.

MIĘDZYRZECKI

Nr 2 (96)

bunkry 7apraszają

Organizowane przez nas ogni ka i inne imprezy plenerowe cieszą się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza wśród wycieczek szkolnych i zakładów pracy. We współpracy z Lubuskim Muzeum Wojskowym zorganizowaliśmy
ekspozycję ciężkiego sprzętu wojskowego oraz
wystawę militariów pochodzących z fortyfikacji MRU.
W ciągu stosunkowo krótkiego okresu czasu z opu zczonych, zarośniętych chaszczami
zasypanych śmieciami "bunkrów" powstał unikalny w skali kraju obiekt turystyczny. Od początku naszej działalności znaczne środki przeznaczamy na działania promocyjne. Wydaliśmy
liczne materiały reklamowe (ulotki, foldery,
pocztówki), uczestniczyliśmy w wielu imprezach targowych ; (pisaliśmy o tym w poprzednich wydaniach Kuriera), wykonaliśmy odpowiednie tablice informacyjne przy drogach dojazdowych oraz na przejściu granicznym w
Świecku . Utrzymujemy również ścisłe kontakty z mediami, zwłaszcza z prasą lokalną i regionalną oraz telewizją.
Nasz obiekt cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony szkół, które przyjeżdżają tu
nawet z daleka. Ogrom podziemi, wędrówka tajemniczymi korytarzami, spotkania z nietoperzami, fascynują młodzież i dzieci a i dorośli nie
pozostają obojętni. Z naszych obserwacji wynika jednak, że znajomość obiektu w Pniewie
wśród mieszkańców gminy Międzyrzecz je t,
mówiąc delikatnie, niewielka.
Postanowiliśmy więc zapromować trochę

nasz obiekt, przedstawić go szerzej, zaproponować mieszkańcom gminy Międzyrzecz
atrakcyjny spo ób spędzenia wolnego czasu.
Naszą ofertę w sposób szczególny adresujemy do szkół z terenu gminy. We wrześniu u b.
r. zaproponowaliśmy szkołom zwiedzanie

podziemi na preferencyjnych warunkach a
także nieodpłatne udostępnianie naszego terenu na organizację imprez szkolnych, rajdów, zawodów itp. a efekty nie czekaliśmy
długo. Jeszcze w październiku odbyły się trzy
szkolne rajdy rowerowe z Międzyrzecza przez
Kęszycę do Pniewa. Dzieci zwiedziły podziemia, obejrzały wystawę nietoperzy, były w i
na czołgu, z apetytem zjadły własnoręcznie
upieczone na ognisku kiełbaski i pełne wrażeń wróciły do domów. Organizatorom rajdów, a zwłaszcza Panu Andrzejowi Kaczmarkowi, .należą się słowa uznania. Mamy nadzieję, że z wiosną ruszą kolejne wycieczki i
rajdy. Szkołom i rodzicom proponujemy zorganizowanie l czerwca w Pniewie wspólnej
imprezy z okazji Dnia Dziecka.
Zachęcamy również nauczycieli do korzystania z naszej wystawy przyrodniczej poświęconej
nietoperzom. Można tu organizować bardzo ciekawe lekcje biologH i ochrony przyrody. Szkołom z terenu gminy Międzyrzecz udostępniamy
wystawę nieodpłatnie, dzieci mogą też wysłu
chać prelekcji o nietoperzach i rezerwacie "Nietaperek" oraz obejrzeć pokaz przeźroczy o nietoperzach. Zainteresowani nauczyciele mogą
otrzymać materiały Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony ietoperzy.
Zapraszamy do korzystania z obiektu MRU w
Pniewie i do współpracy. Pragniemy aby Mię
dzyrzecki Rejon Umocniony był nie tylko znaczącym punktem na turystycznej mapie Pol ki
ale też aby sł użył mieszkańcom gminy, był miejscem ich spotkań, rekreacji i wypoczynku.
W zelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 741-13-20 lub (090) 616-465. Fax

741-29-31.

''HYDROTEX''

Joachim SZLEGEL
Zbigniew URBAŃCZ'YK

s. c. 66-305

Kaława

Jan i Piotr Szlachtycz
Zakres

działalności

1

1

FIRMY

- Studnie wiercone do 250 m. z 10-letnią gwarancją
- Remonty ujęć i Stacji uzdatniania wody
·~ Produkcja kostki brukowej
- Roboty budowlane i transportowe
-Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
U W A G A!- W miesiącu lutym bieżącego roku przystępujemy do budowy
domków jednorodzinnych na atrakcyjnie położonej działce graniczącej z
rzeką Obrą w miejscowości Św. Wojciech w odległości około 1 500 m. od
centrum Międzyrzecza. Zainteresowanych budową prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiście w siedzibie FIRMY
TELEFONY:

do 15.00- (095) 742 24 57 (095) 74113 27
po 15.00- (095) 741 29 29 (095) 741 23 40

j
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Zbaraż

dziś

dawniej i

a początku lutego na ekrany naszych kin
12.02.99 r. wejdzie długo oczekiwany film pt.
"Ogniem i mieczem" w reżyserii ]. Hoffmana.
cenariusz nakręcono wg powieści Henryka
ienkiewicza - pod tym samym tytułem. Rafał
owak z ietoperka będąc w ].W w Wędrzynie był statystą na planie filmowym, a dziadek
naszego "aktora" pochodzi spod Zbaraża, gdzie
rozgrywa się akcja filmu. Dziadkowi Maleńcza
kowi nawet nie śniło się, że jego wnuk b ę dzie
walczył z kozakami - w XX wieku i to pod Poznaniem.
Zbaraż to nie tylko Henryk Sienkiewicz i
burzliwe losy bohaterów Trylogii, ale też i miasto, które uczciło pamięć Adama Mickiewicza
ods łonięciem jego pomnika w setną rocznicę
urodzin wieszcza. Pomnik stoi do dzi ' , nie pod-

dał się działaniom wojennym i przypomina o
szacunku i miłości, jaką ówcześni Polacy otaczali pamięć wielkiego rodaka
a pomniku widnieje napis : Adamowi Mickiewiczowi w etną rocznicę urodzin - Rodacy.
Ten pomnik to jeden z nielicznych już śladów
polskości na tych ziemiach.
Państwo Helena i Wacław Nyczowie z Nietoperka będąc kilka lat temu w Zbarażu zwiedzali muzeum ukraińskie i zachęceni do wyraże
nia o nim opinii stwierdzili brak w ekspozycji
śladów polskości - co nie służy ani jednej, ani
drugiej stronie, a szczególnie młodzieży, która
nie zna historii, a tej i tak nie da się ukryć, bo
chociaż bolesna- jest częścią każdego narodu.
Relacji p. Heleny Nycz wysłuchała
Izabela Stopyra

kowość

e

CJa

Zdjęcia

czem" z

planu filmowego "Ogniem i mieNowakiem w roli Kozaka

Rafałem

KONKURS
JUBILEUSZOWY

Podziękowanie
Za poczucie lokalnego patriotyzmu, zaangażowanie, obowiąz
oraz wszystkie uwagi skierowane pod naszym adresem
w roku 1998 dziękujemy kioskarzom, właścicielom sklepów, które prowadzą sprzedaż Kuriera Międzyrzeckiego.
Oto osoby, którym dziękujemy.
p. Czekała - kiosk, p. Kowalska - sklep spożywczy, p. Madzelan- sklep pożywczy, Księgarnia "Bestseller", państwaJ.A.
Krystian- sklep spożywczo-przemysłowy, p. Kaczmarek- kiosk
, p. Magdziarek- kiosk, p. Szyszkowska- sklep ogólnospożyw
czy "Kasia", sklep "U Rojka", p. Kuropatwa - kiosk, Zakład
usługowo-handlowo produkcyjny "Bartek", p. A. Baryga kiosk "Pod Topolą", p. Adamkiewicz- kiosk, p. J. Obara - "pod
Wiśnią", P.H. Tabac, Caffe, p. G. Klewańczuk- art. spożyw
czo-przemysłowe "Pod Wiśnią", p . J. Jóźwiak - sklep spożyw
czo-przemysłowy, p. Wojnicka- sklep, p.G. Andrzejewskasklep spożywczo-przemysłowy, p. Stachurska - kiosk, p. A.
Tokarz- kiosk, J.G. Sroka -piekarnia, Pawilon Handlowy
"INTERRUCH", p. Kwiatkowska-sklep,p. Dymarczyk-kiosk,
p. J. Gojdka- sklep rolno-spożywczy, p. Banak -sklep, p . Z.
Ziarkowska - kio k "LOTTO", p. Świątkiewicz- sklep, p. A.
Borowiak - sklep spożywczo-przemysłowy, p. B. Konieczka sklep wielobranżowy, p. Michałowicz- sklep spożywczo-prze
mysłowy, p. Butoka-sklep spożywczo-przemysłowy, p. R. Jarnut - zakład ogólnobudowlany i usług transp., p. Kucz- kiosk,
R. Ziębakowski-sklep "Bratek", p. Paluszak- kiosk, J. Mać
kowiak - sklep ogólnospożywczy, p. Kubica - kiosk oraz praR d ak .
cownikom stacji CPN przy ul. Pamiątkowej.

Str. 27

Z okazji wydania 100 numeru KM ogłaszamy konkurs ze znajonaszego miesięcznika. Konkurs będzie trwał od stycznia do
maja 1999 r. Co miesiąc będziemy zamie zczać po dwa pytania na
temat Kuriera, opatrzone kuponem. Zadaniem czytelników chcących
wziąć udział w zabawie będzie przesłanie do Redakcji kartek pocztowych z poprawnymi odpowiedziami i z przyklejonymi kuponami.
Odpowiedź będzie można przesyłać co mie iąc lub w komplecie (10
odpowiedzi + 5 kuponów) do 15 maja 1999 r. Ogłoszenie wyników i
publiczne losowanie nagród odbędzie się 12 czerwca 1999 r. na Jubileuszowym spotkaniu z czytelnikami. Spośród osób, które nadeślą
komplet poprawnych odpowiedzi wraz z kuponami wylosujemy nagrodę główną, dwuosobową wycieczkę do Pragi z Biurem Turystycznym "Małgorzata".
W losowaniu nagród pocieszenia wezmą również udział kartki nie
zawierające kompletów odpowiedzi.
mości

PYfANIA LUTOWE :
l. Fotografia jakiego obiektu architektonicznego

znajdowała

się

na stronie tytułowej okładki pierwszego numeru Kuriera Mię
dzyrzeckiego ?
2. Kto (podaj imię i nazwisko) i od kiedy (podaj rok) jest redaktorem naczelnym Kuriera Międzyrzeckiego ?
Zachęcamy do zabawy.
Weeken d w Pradze czeka !
Redakcja
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krzyżó\Vki świątecznej
'Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego N owego Roku życzy Redakcja Kuriera" - tak brzmi rozwiązanie naszej świątecznej krzyżówki przygotowanej przez pana Eugeniusza Luca. Wpłynęło
wyjątkowo dużo poprawnych odpowiedzi. Nagrody książkowe
wylosowali państwo : Katarzyna Grela, Józef Filipek, Ewa
Wąsiel, Andrzej Pakuła, Ilona Klarecka. Wszystkich laureatów zapraszamy po odbiór nagród 11.02.1999 r. o godz. 17.00 do

MDK
Zespół

Redakcyjny

REPERTUAR FilMOWY
KINO "PATRA''- OBRZYCE
LU1Y'99
7-9 II
godz. 18.00
14-16 II
godz. 18.00
21-23 II
godz. 18.00
28.-2 III
godz. 18.00

"ZAKLINACZ KONI"
obycz. USA/15 lat
Nowy film z Jean-Claude Wan Damme
"ZA CIOSEM"
sens. Hongkong /USA 15 lat
"MUTANT''

fantast. USA/15 lat

"WRÓG PUBLICZNY" sens. USA/15 lat

Dodatkowe informacje o tytułach 741-29-41 wew. 688

W imieniu Redakcji KM
serdecznie przepra zamy p. dr Wojciecha STRUGALĘ - ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i księdza Tadeusza
KONDRACKIEGO -Kustosza Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie za
błędne wydrukowanie nazwisk w styczniowym numerze Kuriera Mię
dzyrzeckiego.

Największy

w

Międzyrzeczu

sklep meblowy
Andrzeja Mielczarka
Międzyrzecz

ul. Konstytucji 3 Maja 16
zawiadamia,
że w konkursie świątecznym pierwszą nagrodę wylosował pan Dariusz Dutkiewicz z Mię

dzyrzecza, druga nagroda przypadła pani Krystynie Cygan z Międzyrzecza.
Wymienione osoby prosimy o przybycie wraz
z dowodem osobistym po odbiór nagród.

Wszystkim klientom naszego sklepu
dziękujemy za poczynione zakupy
i zapraszamy ponownie.
Właściciel

Nr 2 (96)

NA PODBOJ FRANCJI! cz.

Rozwiązanie

Gratulujemy !

,

Andrzej Mielczarek
i pracownicy

11

Ogólną radość wzbudził w nas fakt, że Paryż nie okazał się ostatnią atrakcją pobytu we Francji. Mimo że z głębokim żalem opuszczaliśmy bramy
tego pięknego miasta, to jednak cieszyła nas myśl, iż przed nami Wersal i

kilka dni w nieznanej nam jeszcze Normandii.
Jedziemy dwadzieścia kilometrów na południowy zachód. W miejscu, gdzie
stoi dzisiaj wspaniały zespół pałacowy, znajdował się niegdyś mały zameczek myśliwski.
Wersal dostarczył nam wielu niesamowitych wrażeń, a w szczególności
Galeria Zwierciadlana. Tam dopiero każdy z nas odkrył swoiste piękno tego
niezwykłego miejsca. Nasze ogromne zainteresowanie wzbudził szereg apartamentów królewskich, a zwłaszcza komnata, w której zmarł Ludwik XIV
oraz Grand Appartement królowej, który był sceną krwawego starcia straży Marii Antoniny z grupą rebeliantów rankiem 6 pażdziernika 1789 roku.
Wersal to również piękny park, zajmujący powierzchni ę 100 ha, które
uważa się za prototyp francuskich ogrodów. Słyną one ze swojej wytworności, bogactwa artystycznych pomysłów i scenograficznych ujęć. Jednak czas,
którego nam ciągle brakowało, nie pozwolił na dłuższy pobyt w tym owianym mgłą historii miejscu, bowiem przed nami jeszcze długa droga do Normandii.
Kilku zaprzyjaźnionych Francuzów czekało na nas już pod bazyliką w
Lisieux, gdzie rozstaliśmy się z częścią grupy. Pozostali udali się do Maltot,
aby tam spotkać się z rodzinami , które nas zaprosiły. Był to początek pełne
go wrażeń i niesamowitych atrakcji weekendu u Francuzów. Dla wielu z nas
pobyt ten był okazją do poznania francuskiej kuchni, słynącej w tym regionie z owoców morza i krwistego mięsa. Wieczorami ulegaliśmy urokom
małych, romantycznych restauracji i gościnności Francuzów. Niektórzy natomiast oddawali się szaleństwu nocnych dyskotek w pobliskich miasteczkach. Wiele rodzin zorganizowało nam wyjazdy do nadmorskich , malowniczo położonych, miasteczek nad kanałem La Manche.
Jednak nasz pobyt obfitował nie tylko w rozrywki, ale dał nam szansę
poznania niezwykle uroczych zabytków Normandii, zapisanych na chwalebnych kartach historii, np. muzeum w Arromanches z działem poświęco
nym generałowi Maczkowi. Weekend nie kończył wizyty w Normandii, gdyż
kolejne trzy dni były następną dawką emocj i i nieopisanych przeżyć, czego
przykładem był całodniowy pobyt na Le Mont-Saint-Michel.
Le Mont-Saint-Michel to klasztorny zamek, wzniesiony na 78-metrowej
skale granitowej, u brzegów Normandii, w zatoce Saint-Mało. Wiktor Hugo
nazwał to wzgórze: "cudowną piramidą, która raz włada piaszczystą pustynią jak Cheops, raz morzem jak skały Teneriffy". Jednak tę wspaniałą przemianę widzą tylko nieliczni spośród 1,6 mln. turystów, którzy odwiedzają
opactwo, gdyż od czasu ludzkiej pamięci woda morska dochodzi do stóp
kały tylko w 6-8 dni w ciągu roku. Do tych szczęściarzy należymy również
i my-zobaczyliśmy przypływ.
Wieczorem zakwaterowano nas w internacie szkoły CPS w Maltot. Ponieważ znajdował się on w pobliżu Caen, pozwoliło to nam na obejrzenie
tego miasta, które jest stolicą Basse ormandie. Caen zwane miastem tu
dzwonów, to miejsce, w którym chciało by się spędzić wiele czasu.
Miasto obfituje w wiele ciekawych zabytków, m.in. ratusz, którego zwiedzenie umożliwiła nam pani Teresa-Polka, której rodzice pochodzą z Zielonej Góry. Caen to również pierścień fortyfikacji, dwa opactwa i osiem starych kościołów. Ostatni dzień okazał się dawką polskiej historii, gdyż udaliśmy się na cmentarz, będący miejscem pochówku polskich żołnierzy, którzy brali udział w walkach normandzkich w okresie II wojny światowej.
Miłym akcentem naszego pobytu w Normandii było niezwykle urokliwe
miasteczko impresjonistów Honfleur, będące perełką turystyczną tego regionu. Pobyt zaowocował w liczne nowe przyjaźnie, być może na całe życie.
Niektórym z nas umożliwią one powrót w te piękne strony w czasie tegorocznych wakacji.
Agnieszka Dżumaga i Marlena Sobolewska
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Kto jak kto, ale miłośnicy biegania w Mi ę
dzyrzeczu po trafią tworzyć tradycj ę. Już po
raz pię tna s ty zorganizowali, a potem sami
uczestniczyli w biegu sylwestrowym. Biegaj ą dla uczczenia Nowego Roku w San Paulo,
bi eg ają w Warszawie, wi ęc dlaczego nie moż
na po bi egać w Międzyrzeczu? Zwłaszca, że
jest to doskonały sposób zarówno propagowania biegania, jak i integracji środowiska
ludzi, lubiących ten sposób aktywności ruchowej .
Ale nie tylko pomysł jest godny zauważe
nia. Jeszcze wi ększy podziw musi budzić konsekwe ncja i systematyczno ść rozgrywania
biegu. Odbywa się on regularnie od 1984
roku. Dzieje si ę to bez jupiterów, ob e cności
mediów, nagród, zaszczytów. Biegają bo
c h c ą! Biegaj ą bo mają pasj ę !
W tym roku w sylwestrowym biegu wzięła
udział rekordowa liczba uczestników- 20. W
poprzednich latach było ich nieco mniej, ale
zawsze tylu, że był sens rozegrać zawody, był
sens bi egać . Słowo zawody w tym przypadku nie jest właściwe , bo rezultat nie ma tu
najmniejszego znaczenia, a nikt nie biegnie
pe łen gaz. Biegnie się by pobiec, dla przyj e mności i to jest w tym wszystkim najwspanialsze. Z dziennikarskiego obowiązku trzeba zaz naczyć , ż najszybszy był Krzysztof
Kochan, ale zwyci ęzcam i byli wszyscy. Rytuał jest co roku taki sam. Najpierw bieg na
ok. 9 km ., pote m kromny po cz ę stun e k,
lampka szampana i noworoczne życzenia. A
potem każdy idzie w swoją stron ę : na zabawę, prywatki i bale noworoczne.
Chyba w zyscy przyznają mi rację, że witanie Nowego Roku połączon e z bieganiem
je t po mysłowe. Zawsze imponowali mi ludzie z pasją i tacy, których s tać na oryginalno · ć. Mi ędzyrzeccy biegacze mają obie te
CPchy. Potrafili si ę na dodatek nieprawdopodobnie skutecznie skonsolidować w plebiscycie Kuriera na najpopularniejszego sportowca Mi ę dzyrzecza 1998r.

MIĘDZYRZECKI

Trzy pierwsze miej ca zajęli w nim właśnie
biegacze: Krzysztof Kochan, Bogdan Czyż i
Ewa Łagoda. erdeczne gratulacje!
Redakcja Kuriera Mię dzyrzeckiego w każ
dym roku nadaje tytuł honorowego laureata
plebiscytu. W tym zd ecydowali ś my się do
tego tytułu nominować Andrzeja Frabiński e
go (nie wiem kąd dziennikarz Gazety Lubukiej wytrzasnął to, że my my na niego gło
sowali w plebiscycie.] a rozumiem pośpi ech ,
wiadomości z drugiej czy· trzeciej r ęki , ale
na litość boską, jakieś minimum rzetelno ści
i kłonności do wiernego odtwarzania rzeczywistości chyba powinno obowiązywać).
Andrzej Frabiński na ten honorowy tytuł
niewątpliwie zasłużył, a po podaniu informacji, że u czestniczył jako jeden z nielicznych w
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Pol ce we wszystkich dwudziestu Maratonach Pokoju, dalsze uzasadnianie naszej decyzji jest zb ędn e . Gratuluj ę więc biegaczom
sukcesów w minionym 1998 roku, życzę co
najmniej podobnych w 1999r. i do zobaczenia
na trasie kolejnego biegu sylwestrowego.
Andrzej Świder
P.S. Uczestnicy biegu: Krzysztof Kochan,
Sylwester Osiński, Tadeusz Malinowski,
Jerzy Dawidowicz, Roman Strzelczyk,
Antoni Telus, Bronisław Kalisz, Józef Gosek, Marcin Łęcki, Bogdan Czyż, Józef
Matysiak, Ewa Łagoda, Andrzej Frabiń
ski, Jadwiga Czyż, Michał Glinka, Tadeusz Świder, Waldemar Glinka, Stanisław
Skrzek, Ryszard Cwener, Piotr Świder,
Robert Świder, Grzegorz Trapszo.
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Rodzinie zmarłego

jana Jagiełły
wyrazy szczerego

współczucia

składają

H.R. Kozdrój,
D.R. Nowakowscy

Sprzedam

dwie
działki budowlane
10 arowe lub jedną
około 25 arów
w Bobowieku przy
ul. Międzyrzeckiej

teł.
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NASTĘPCY

PLEBISCYT

Dobiegł końca

III plebiscyt Kuriera Mię
dzyrzeckiego na najpopularniejszego sportowca Międzyrzecza w 1998 r. Zainteresowanie plebiscytem ze strony kibiców było bardzo duże. Wpłynęło 320 kuponów co przy
zeszlorocznych 170 kuponach jest ilością znaczącą. Glosowano na 47 sportowców. Ogło
szenie wyników plebiscytu odbyło się na Balu
Sportu. Najpopularniejszym sportowcem Mię
dzyrzecza został czołowy biegacz długody
stansowy byłego już województwa gorzowskiego KRlYSZTOF KOCHAN, który uzyskał
736 pkt. Na Krzysztofa glosowało 179 kibiców, a 89 umieściło tego sportowca na 1
miejscu. Drugie miejsce zdobył ubiegloroczny Mistrz Polski weteranów w biegu na 400
m. Bogdan Czyż uzyskując 474 pkt. Na Bogdana glosowało 128 kibiców. Trzecie miejsce stało się udziałem Ewy lagody , która
jest biegaczką długich dystansów i wielokrotnie plasowała się na czołowych miejscach w
licznych biegach. Trzecie miejsce Ewy poparte było 407 punktami na 118 kuponach.
Czwarte miejsce to wielka niespodzianka.
Zeszloroczna 9latka uprawiająca tenis ziemny Marta Skatarczak wielokrotnie stając na
podium turniejów klasyfikacyjnych zyskała
wielkie uznanie u 71 kibiców glosuj ących na
nią . Ogółem zdobyła 354 pkt. Piąte miejsce z
woli kibiców czytelników K.M. wywalczył Jerzy Boguta, czołowy siatkarz 11 ligowego Orla.
Na Jurka glosowały 74 osoby, a łącznie zdobył 285 pkt. Sportowcem honorowym z woli
organizatorów plebiscytu wybrany został ANDRZEJ FRABIŃSKI. Andrzej jest jednym z
nielicznych sportowców, którzy startując we
wszystkich 20 Maratonach Pokoju w Warszawie ukończył je. Jednocześnie według kolegów z Międzyrzecza razem z nim startują
cych jest on dla nich wyrocznią nie tylko w
sprawach biegania. Dyplomy, statuetki i wiele nagród odebrali sportowcy, a w przypadku
Marty Skatarczak jej mama gdyż Marta już
spala. Drugim nieobecnym był Jerzy Boguta,
który w tym dniu rozgrywał ligowy mecz .
Jego zastąpił prezes klubu p. Jerzy Slomiń
ski. Następnie była zabawa , która dla wielu
jej uczestników trwała do rana. Kondycja i
humory dopisywały . Wtrakcie krótkich przerw

wzorem zeszlego roku przeprowadzano licytacje wielu ciekawych przedmiotów. Najciekawszą rzeczą na licytacji był kompletny strój
sportowy ofiarowany przez międzyrzeckiago
reprezentanta kraju w siatkówce Dawida
Murka. Cena wywoławcza 100 zł została kilkakrotnie przebita. Kwotę 650 zł za koszulkę
i spodenki zapłacili członkowie zarządu Orla
obiecując, że znajdzie się to w gablocie klubowej. Pilkę z autografem Grzegorza Laty
sprezentowaną na licytację przez Andrzeja
Frabińskiego nabył za 200 zł (wylicytowano
180) Waldemar Glinka . Sprezentował ją dla
SP-1. Było jeszcze kilka innych przedmiotów z których dwie piłki z podpisami laureatów ufundowanych przez p. Puka też znacząco podreperowały konto finansowe . Razem uzbierało się 1220 zl. Pieniądze te na
sprzęt sportowy wylosowała Szkoła Podstawowa nr 3. Oficjalne przekazanie sprzętu
odbędzie się po zakończeniu ferii zimowych.
Powracając na parkiet można było zauważyć , że sportowcy kondycję przed nowym
sezonem mają bardzo dobrą . Oni najwięcej
tańczyli i najdłużej wytrwali na placu. Wszyscy zapowiadają , że przyszloroczny bal też
będzie zdominowany przez tegorocznych
uczestników. Takie same glosy słychać było
wśród zaproszonych gości . Tak jak zawsze
w takich przypadkach nagrody oraz samo
uczestnictwo w zabawie sportowców było
fundowane. Odbyło się to dzięki takim sponsorom jak: Redakcja Kuriera Międzyrzeckie
go, Gospoda!czy Bank Spółdzielczy, Bank
Gospodarki Zywnościowej, Firma JUMAR,
Firma LECHBET, Sklep BESTSELER, Hurtownia EKSPOL, Firma AFPOL, Urząd Miasta, Biuro Notarialne M.Kowalik, Kancelarie
~rawnicze W.Giinki, M.Zaborowskiego i A
Swidra, PZU oraz Maciej Wtśniewski . Odbyło się też losowanie nagród dla kibiców ,
którzy przesłali kupony glosując na najpopularniejszego sportowca . Szczęście
uśmiechnęło s i ę do Sylwi Bierezińskiej z
Trzciela, do Pawła Jóżwiaka z ul. Zachodniej i Marcina Domagały z ul. Świerczew
skiego. Szczęśliwcy otrzymają nagrody na
adres domowy.

Jan

c~o~cow roczm~a ~ 984 po~ na~ą "Nadzieje Oli~pijskie". ~ tych. mistrzostwach startowały reprezentacje
osmtu makroreg~o~ow z c~e1 Pol.skt. Do reprezentaqt makro!egt~nu północno-zachodniego zostało powołanyc~
czterech zawodmkow Uamowsktego Klubu Sportowego "Trojka przy Szkole Podstawowej nr 3 wMiędzyrze
czu: Jakub Janowiak, Jakub Strzelczyk, Filip Gorzelańayk i Arkadiusz Bąbol. Reprezentacja tego regionu zaj~a
Vmiejsce, a dwóch zawodników U~S Trójka Jakub Janowiak i Jakub Strzelczyk zostało powołanych do 20osobowej KADRY POlSKI MŁODZIKOW. Pierwsza konsultacja szaebla centralnego, na którą dostali zaproszenie
wyżej wymienieni zawodnicy, odbędzie się wSMS wRzeszowie wterminie 31.01.-4.02.1999 r. pod patronole
PZPS. Ob~j otrzymali też propozycję kontynuowania nauki i szkolenia centralnego wliceum Ogólnoksztalcącym
Szkoły Mtstrzostwa Sportowego wroku szkolnym 1999/2000. Trenerem tego zespołu jest nauayciel wychowania fizyanego SP-3 w Międzyrzeczu Bogusław Kowalik. Wtym miejscu chcemy zwrócić uwagę wszystkim
miłośnikom międzyrzeckiej siatkówki, a przede wszystkim strategicznemu sponsorowi klubu AZS Gorzów
MKS Orzeł, władzom UMiG wMiędzyrzeczu , że nasza najbardziej uzdolniona młodzież szkół średnich od
podstaw szkolona w międzyrzeckich szkołach podstawowych , coraz częściej tuła się po okolicznych ~ia
stach: Chcąc ko~tynuowoć swoje kariery sportowe grają w Olimpii Sulęcin (Grzegorz Maciejewicz, Tomasz
Ruckt), w Syreme Zbąszynek (Ariel Mucha), czy w Stilonie Gorzów (Dominik Sroga i Jakub Hładij). Jak
można się przekonać na przykładzie Oawida Murka , Andrzeja Barańskiego, Marcina Karbowioku oraz tych
młodych uzdolnionych sportowo chłopców, że wMiędzyrzeczu potrafimy wychować wartościowych zawodników, którzy w znakomitej większości mogliby zasilić AZS Gorzów MKS Orzeł Międzyrzecz. Wtedy miedzyrzecki klub mógłby się po prostu nazywać Orzeł Międzyrzea. Osiągnięcie powyższego celu będzie realne
pod warunkiem, Ze środki finansowe przeznaczone na szkolenie młodzieży przez UMiG w Międzyrzeczu
oraz Urząd Wojewódzki w Gorzowie do kasy klubu, będą faktycznie wykorzystywane na ten cel, a nie na
stypendia dla studentów l i 11 roku AWF Gorzów, których dopiero trzeba uczyć gry w piłkę siatkową. Po
ukończeniu przez nich studiów na AWF w Gorzowie (Grzybowski , Krowiak i inni) jako pełnowartościowi
zawodnicy odchodzą do innych klubów. Gdyby MKS Orzeł szkolił swoich zawodników to dzisiaj wzorem
Zawiszy Sulechów walczyłby o 11 ligę
Zarząd UKS " Trójka"
p.s. od redakcji: Gratulując trenerowi Bogusławowi Kowalikowi oraz Zarządowi UKS Trójka wyszkolenia młodych kadrowiczów nie sposób przejść obojętnie nad krytycznymi uwagami, które poruszone zosia~
wpowyższym piśmie. Tyle żółci dawno nie było, ale po kolei. Klub nosi nazwę AZS AWF Orzeł Międzyrzecz
i tylk~ t.aka na.zwa figuruje we wszelkiego rodzaju oficjalnych sprawach. Koledzy z UKS-u piszecie , że
młodztez tuła stę po sąsiednich miejscowościach, ale powinniście dociec dlaczego tak się dzieje. Przecież
jeszcze w zeszłym roku Ariel grał w Orle , ale sam zrezygnował tłumacząc to tegoroaną maturą . Każdy
trener ma swoje wizje prowadzenia zespołu i zawodnik x może jemu nie pasować do koncepcji . Natomiast
jeśli dwóch zawodników trenuje i gra w l ligowym zespole Stilonu to chyba dobrze. Sami chcielibyście aby
~byd~~j Jakubowie na dłużej zakotwiczyli wSMS. Kolejną sprawą to pieniqdze na szkolenie mlodzieży. Wy
1estesoe osobnym klubem i nie wiem skąd wiecie na co idą pieniądze wOrle. Na pewno nikomu z zewnątrz
nie mówicie na co sami wydajecie i nie oczekujcie tego od innych. Podejrzewam , że wkolejnym okapicie nie
chodzi wam o szkolenie młodzieży przez UMiG w Międzyrzeczu oraz UW w Gorzowie. Jeśli chodzi o
stypendia dla studentów to tylko dlatego klub w nazwie ma AZS AWF żeby studenci mogli dostawać
stypendia jako zawodnicy klubu uczelnianego z uczelni. Normalnością jestteż , ze studenci po skończonej
nauce wracają wswoje strony. Gdyby było inaczej też niektórym by przeszkadzało, że oni grają a swoi nie.
Nieprawdą jest , że Zawisza Sulechów korzysta tylko ze swoich wychowanek . Gro tam znaczna ilość
studentek i uaennic z Zielonej Góry, ale nikomu nie przychodzi do głowy obrażać się na to. WMiędzyrze
czu cały czas są tarcia na linii sport szkolny a sport wyczynowy. Do czasu kiedy obydwie strony nie siądą do
poważnych rozmów caly czas będzie osad na działaniach dwóch zantagonizowanych grup. Na koniec jeszcze
mała ~~aga do dzi.ała~y UKS-u .Czy gdyby do was przyszli działacze Orła i zechcieli zwaszego klubu najlepszą
młodztez (JJanowtak 1J.Strzelczyk)-oddali byście ich. Oni musieli by sami tego chcieć, ale zarazem perspektywa gry i szkolenia~ tak renomowanym środowisku spawodowala by negacje zwaszej strony. Nikt nie mówdby
okosztach szkolema. l naprawdę końcowe spostrzeżenie. Zaden zwaeśniej wymienionych siatkarzy nie wiąże
swojego życia z siatkówką i rozumując tak jak wy szkoda pieniędzy.
J. W.

Wiśniewski

'

INFORMACJE
* W miesiącu styczniu

DAWIDA MURKA

~dniach. 27-30.12.1998r. w COS Celniewo zostały rozegrane mistrzostwa Polski w p~ce siatkowej

odbył się kolejny turniej pilkarzyków stołowych . W zawodach bralo udział 7 dwuosobowych zespołów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w skła
dzie Marek Król i Marcin Wożny. Na kolejnych miejscach uplasowali się Jan Nowak i
Józef Przybylski oraz Piotr Strychala z Damianem Nowakiem. Kolejne turnieje odbędą
się. w terminach 7 i 21 luty oraz 7 marzec br w Cate Bar Martynka ul. Kopernika. W
dmach 20-21 marzec we Wroc!awiu odbędzie się Pierwszy Ogólniopolski Drużynowy
Turniej Stoiowej Pilki Nożnej. Przewidywane duże nagrody. Dla przykiadu podam, Ze
pierwsza nagroda stanowi 10000zł.(dawne sto milionów).Warunkiem startu jest branie
udziału w turniejach lokalnych .
* W Cafe Bar Martynka odbył się też l turniej szachowy, w którym brało udział 9
zawodników . Zawody były przeglądem nie tylko międzyrzeckich szachów . Pierwsze
miejsce zdobył Władysław Chłód z Międzyrzecza przed przed Adamem Rabczewskim
ze. Skwierzyny oraz. Zdzisławem Rygieiskim z Międzyrzecza. Kolejne turnieje przewidzlane są na 14.021 14.03 br o godz.16. Organizatorzy zapraszają.
* W Międzyrzeckim Klubie Tenisowym Orzeł Międzyrzecz odbyly się WYbory
novvych władz .Prezesem został Stanisław Skrzek.We władzach klubu zasiadają ponadto Edward Torzyński, Wacław Mordosewicz, Ryszard Walczak, Stanisław Karpiński i
J?zef Miler. N~wa komi.sja re":"izyjna dzialć będzie w składzie Edward Walczak, Wojetech Adamus tAdam Stdorowtcz. Grtulując nowym władzom życzymy im sukcesów w
pracy społecznej .
* W miesiącu lutym przewidziane jest też walne zebrani w Międzyrzeckim Klubie
Pilkarskim. O dokladnym terminie członkowie klubu będą powiadomieni poprzez informacje w prasie codziennej.

SIATKÓWKA
Nasi li-ligowi siatkarze rozpoczęli rundę rewanżową rozgrywek. Jeszcze nie zakończono zostalu
pierwsza runda , a już jesteśmy po 2 kolejkach rundy drugiej. Runda rewanżowa toczy się po myśli
kibiców , zawodników i działaczy . Mimo, że kontuzje nie opuszczają naszego Orła nasi siatkarze
wygrywają wszystko. Pierwsze mecze po dlugiej przerwie rozgrywane z Astrą Ustronie zakończyly się
planowanymi zwycięstwami. Pierwsze mecze na parkiecie w Międzyrzeczu pokazały, że siatkarze Orła
do~rze przygotowani są do rozgrywek. Mieliśmy możliwość oglądać zawody już według nowej, zmienionej formy. Można było mieć zastrzeżenia do poziomu meczów, ale system punktacji wymusił takie a nie
inne prowodzenie gry. Nasi siatkarze zwyciężyli w obu meczach i to jest najważniejsze. Wtej chwili
bardzo łatw.o widać kto wdrużynie punktuje , a kto robi czarną robotę. Widać jak na dłoni kto przechodzi
obok meczow. l tak w meczach z Kerkopolem Szczytno najwięcej punktów dla drużyny Orła zdobyli
Krzysztof Dobek 26 w pierwszym i 19 w drugim meczu. Poszczególni zawodnicy zdobywali Andrzej
Ba~a~~ki .24.i 26pkt, Mariusz Wójcik l Otylko w pierwszym meczu, Wojtek Rędziak 9 i l Opkt, Marcin
Ozm~tnskt 7 13 pkt, Jurek Boguta l i 7 pkt, Piotr Skonieczny l i 5 pkt, a Marcin Karbowiak 5 pkttylko w
drugtm ~eczu. Po blędach drużyny gości nasi siatkarze zyskali 26 w pierwszym i 25 w drugim meczu.
Jedn?k .m~ tylko zdobywane punkty świadczą o zawodniku . Wrazie potrzeby mogę udostępnić ilość
błędow 1me wymuszonych strat naszych zawodników. Należy zaznaczyć, że w szeregach Orła wystąpi!
rekonwalescent Mariusz Wójcik, a z kontuzją grał kapitan drużyny Jerzy Boguta. Widać było , że
obydwoje grają z wielką ambicją ,ale skutki kontuzji są widoczne. Po meczach kibice byli bardzo
zadowoleni i już popuszczali wodze fantazji widząc Orla wwalce o czołową lokatę wtabeli. Dzialacze też
uwożojq, że jak drużyna Kerkopolu pokonalo Chemiko Bydgoszcz, Orzeł pokonał Kerkopcito wnioski
nasuwają się same. Takie rozumowanie jest dobre tylko na popierze. Tylko wygrywać trzeba na parkiecie, czego życzę zawodnikom a najwięcej chyba jednak sobie. Mamy jeszcze jedną wiadomość . Młody
zawadnik Orła Marcin Karbowiak powołany został przez trenera Edwarda Skorka na zgrupowanie kadry
Polski juniorów. Gratulując Marcinowi powołania będę wyrazicielem woli kibiców żyaąc jemu zadomowienia
się wkadrze mając za wzór Dawida Murka. Wmiesiącu lutym nasi siatkarze tylko raz rozegrają swoje mecze
w Międzyrzeczu. Wdniach 20 i 21 rywalorni Orlo będą studenci z AZS PW Warzsowa.
J. W.
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95.5

107.6
'JX.5
1114.7
101.5

w tym
w podatkach Dotacje z

stanowiących

budżetu

dochody budżetu

państwa

Gm. Pszczew
Gm. Skwierzyna
Gm. Trzcie l

377
723

15·19
la t
1746
X84
246
382

20·39
lat
5733
3359
704
1321

40-59
lat
5314
2533
618
1119

65 1
560

773
Y7X

460
540

1807
IXI4

1273
1409

242
234

556

410
274
430

583
420
537
X854

349
260
31 2
5179

1190
812
1211
1795 1

!)')!)

170
116
174
2513

435
349
530
61 36

14'!1

5595

Razem Powiat

państwa

w tysiącach złot1 ch
3677,3
5362,5
1768,9
2257,2

M. i Gm. Międzyrzecz

2587i ,3

6i99,9

M. i Gm. Skwierzyna
M. i Gm. Trzciei

li 331,9
6570,2

2925,8
i479,3

1047,i

li08.2

M. i Gm. Biedzew

4505,7

1133,4

580,3

1036,9

1349,1

M. Gm. Przytoczna

6180,9

837,4

i659,0

2096,9

M. Gm. Pszczew

4493,3

i410,5
1027,4

578,5

953,8

ii23,9

budżetów

Gmin

według

Ludność

przed produkcyj nym

60-64
lat

651at
i

929

345
93

210

598
')()l)

14772

Ogółem

więcej

2045
835
283
505
5'!8

Wynagrodzcnie

Gminy

Materiały

Opłaty

i usł ugi

i

Ludność w wieku
nieprodukcyjnym
poprod u- ogó łem
na 100 osób
w wieku
kcyjnym
produkcyj nym
K220
67.R
2537
1036
4092
64.4
330
1045
71.2
615
2027
75.0
2431
72.1
722
675
2555
72.3
70.K
524
1715
414
1275
X2.0

produkcyjnym

56'.13
3056
715
1412
1709
IRKO
11'.11
86 1

12126
6355
146K
2704
3373
3536
242 1
1554

Gm. Trzciel

l IM

230X

629

1795

Razem Powiat

17610

35X45

7472

25155

bieżące

M. i Gm. Miedzyrzecz
M. i Gm. Skwierzvna
M. i Gm. Trzciei
M. i Gm. Biedzew
M. i Gm. PrzyJoczna
M. i Gm. Pszczew

Użytkowanie

4587,8
2889,5
i564,9
1028,2
1672,3
i09i,6

25256.i
ii306,8
63ł 3.2

4846,4
6395,8
4684,3

g runtó w

w tysiącach złotych
2994,2
2140,4
139i,7
1374,3
729,6
1322,3
81 2,3
478,0
869,5
787,2
798,7
5i7.4

270 ł ,6

Ogółem

Gm.Biedzew
Gm. Międzyrt.ecl
Gm. Przyttw.:wa

Gm. Pszczew

Gm. Skwierzyna
Gm. Trt.ciel
R azem Powiat

967
3569

1662

918

leśne

~:runty

i9

514
1006

45

6

ł4

195

8

251

323

14219

1879
3348

43

Gm. M iędzyrze.:z

30565

iil3 i

9610

37

li07

Gm. Przycoczna

i8450

9239

7562

53

i078

77.8

Gm. Pszczew

17764

7096

5751

22

70.2

Gm. Skwierzyna

24975

5111

2794

Gm.Trzciei

17432

7669

5803

226

90i

514

8078

M. Trzciei

Pozostale

4

94

.

377

i6006

546

7i06

2105

987

336

8634

2034

6

i278

1033

18586

i278

27

i599

240

8035

1728

w tym

Budownic- Admini Edukacja Ochrona zdrowia
n ość
i opieka społeczna
produktwo stracja
cyjna
)403
422
360
421>
541>6
1314
SIU
X74
14
l> S
254
BXI
44
134
51
X9
532
35
24
51 X
16
6M
72
5
423
SX
IOX
17
92
13
lM
91
21 X
2SS
XCI
IIII•
9
16
63
4X
57M
292
4X
1\19
12
5
52
42
697
43X
51
3519
623
544
11'.1.1
2327
11 910

Sektor własności
Ogółem

Publiczny

IX12
X41
407
IXfl
264
IX5

52
25
l'.l

6

1760
Xlli
3XX
177
24')
17'.1

36'!5

126

3569

')

15

Sieć

dróg gminnych i lokalnych miejskich
Drogi gminne i lokalne miejskie w km
Miasta
G m in y

M. i Gm .

o nawierzchni
Ogółem

Międzyrzecz

il4

M. i Gm . Skwierzyna
M. i Gm . Trzciei

153
20(i
152
3(KI7

81

33

38

łOI

7

94

Gm. Biedzew

87

i7

70

49

4

45

Gm. Pszczew

87

4

83

Wodociągi

i kanalizacja
Sieć w km

Miasta

Polączenia prowadzące do

budynków mieszkalnych
wodociągowa kanalizacyjna

.m

gruntowe

71

Gminy

w tym zakłady
osób fizycznych
1470
6X9

twardej
razem
33

Gm Przytoczna

Prywatny
Razem

M. i Gm. Skwierzyna
M. i Gm Trzcie l
Gm. Bledzew
Gm. Przytoczna
Gm. Pszczew
Razem PowiaJ

M. Międzyrzecz
M. Skwierzyna

8660

Jednostki zarejestrowane w syst emie Regon według
sektorów własności

~ M. i Gm. Między rzecz

l

Lasy i
grunty

Grunty Sady Łąki Pastwiska
orne
w hektarach
30
434
38
366

Razem

303

a/ dane nie obejmuj q zakładów osób fizycznych i spółek cywilnych o liczbie pracujqcych do 5 osób.

Gminy

ogółem

24758

działał-

M. Mięut.yrlecz
~1. Skwiertyna
~l. Tm:iel

Użytki rolne

Powierzchnia
Miasta
Gminy

8024,8
2165,8
1366,6
1249,6
802,7
928. 1

i457.0
473,3
246, 1
858,0
587,i

ogółem

Gm. Biedzew

w g ospodarce narodowej a/

Miasto
Gmina

2022,3

Dotacje
na wydatki Inwestycje

składki

w wieku

M. Między rzecz
M Skwierzyna
M. Trzciel
Gm.Biedzew
Gm. Mied>yrzecz
Gm. Przytucwa
Gm. Pszczew
Gm. Skwierzyna

Pracujący

5896,3
3109,2

rodzaj ów w :1.997 r.

w wieku produkcyjnym i nieprodukcyj nym

Miasta
Gminy

Subwencje

w tym

Gm. Miedzyrzecz
"' Gm. Przytoczna

..

1251

Gminy

Wydatki
7-14
lat
2972

Ludność

5369
1261
2304
2X6'J
2976
2144
14114

Udział

Podatki
i opłaty
lokalne

wieku
0-6
lat
1607
IIKIO
192
471

M. Międzyrzecz
M. Skwierzyna
~1. Trzciel
Gm.Biedzew

na
z
l km
IOJOX
20J5

rodzajów w :1.997 r.

według

Gmin

Ogółem

kobiety

mężczyźni

M. ~l,ę.lzyrt.cn

3
24K
30ó
IKS
17R
250
174
13'.10

budżetó w

Dochody

Kobiety
na 100

dwa
ogółem

Gm.Mi~zy rt.ccz

Międzyrzecz

powiatu

Miejsco

wodociągowe kanalizacyjne

M. i Gm. Międzyrzecz

36,1

32,5

1208

1026

M. i Gm. Skwimyna

34,5

15,0

782

420
27

4.1

7.8

45

Gm. Biedzew

M. i Gm. Trzciel

29,8

2,0

590

Gm Przy(oczna

i8.6

5,7

Gm. Pszczew

22,6

iii 2

444

8
8i
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Zasoby mieszkaniowe zamieszkane

Miasta
Gmina

Mieszkania

M. Międzyrzecz

5980
3115
760
1369

M. Skwierzyna
M. Trzciel
Gm . Biedzew
Gm.

Międzyrzecz

Gm. Przytoczna
Gm . Pszczew
Gm. Skwierzyna
Gm. Trzciel

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Powierzchnia
2
użytkowa w m

Izby
20957
11416
2759
5282

335353
184658
49463
98189

1617
1638
1115

6220
6120
4252

118106
112911
79928

797
1115

3079
4434

56734
86732

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Miasta
Gmina

absolwenci
z 1996/97

szkoły

uczniowie

M. Skwierzyna

6
2

M. Trzciel
Gm.Biedzew

397
187
53

4

3140
1479
595
655

6
7
2

521
96 1
539

42

3
3

405
348

M.

Międzyrzecz

l

Gm . Międzyrzecz
Gm. Przytoczna
Gm. Pszczew
Gm. Skwierzyna
Gm . Trzciel

szkoły

M. Międzyrzecz

lO

M. Skwierzyna

7
3
4

M. Trzciel
Gm . Międzyrzecz

TURYSTYKA /1.997

a
Międzyrzecz

b

c
a
M. Skwierzyna

b

c
a
M. Trzciel

b

c
a
Gm . Biedzew

b

c
a
Gm.Międzyrzecz

b

c
a
Gm . Przytoczna

b

c
a
Gm. Pszczew

b

c
a
Gm. Skwierzyna

b

c
a
Gm . Trzcie l

M. Międzyrzecz

66
55
45

uczniowie

absolwenci

1456
1070
268
454

356
278
67
61

oddziały

5

613

21

580

16

410

dzieci

M. Skwierzyna

3

421

M. Trzciel
Gm.Biedzew

l
3

83
85

4
4

98
93

Gm. Międzyrzecz

l

30

l

29

Gm. Przytoczna
Gm. Skwierzyna

l
l

91
25

96
25

Gm. Trzciel

2

4
l
4

107

r-.

92

KSIĘGOZBIÓR, CZYTELNICY l WYPOŻYCZENIA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
Wypożyczenia

Księgozbiór

Miasta
Gmina

125

miejsca

placówki

w woluminach Czytelnicy wwoluminach
w tys.
w tys.

M. Międzyrzecz
M. Skwierzyna

68,3
26,9

5272
1724

127,4
46,0

M. Trzciel
Gm. Biedzew

17,0
26,8

1013
944

17,2
15,3

Gm. Międzyrzecz
Gm. Przytoczna
Gm. Pszczew

37,7
28,7
20,4

1632
886
529

38,8
14,3
11 ,3

Gm. Skwierzyna
Gm. Trzciel

13,9
10,3

447
404

8,0
9,3

r./

Miasta
Gmin y
M.

Miasta
Gmina

72

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Miasta
Gmina

Nr 2(96)

b

c

Ogółem

Hotele

3

l
19
1017

106
1359
2
28
1925
l

120
698
3
134
1029
10
712
9653
5
21 l
1020
15
1034
5924
3
115
604
6
388
2344

a - obiekty noclegowe; b -miejsca noclegowe; c:-

-

-

korzystający
Według

Schroniska

Ośrodki

młodzieżowe

wczasowe

l

25
153

l
25
28
-

l

25
133
l

25
121

-

Campingi
-

Pola

biwakowe
-

l
62
189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

120
698
I

44
264
6
3 80
2411
3
136
637
9
519
2697
l
24
222
l

88
95

z miejsc: noclegowych.
publikacji urzędu statystycznego w Gorzowie

-

11

-

-

l

-

150
1056

-

opracowała

2
200
799
-

l

204
126

Danuta

Sokołowska

..

Nr 2(96)
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Harmonogram pracy Przychodni Rejonowej Trzciel
Lekarz
Jerzy Adamus
Agnieszka Bartkowiak
Halina Wierzejska
Jan usz Ronge

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-16.00
11.00-16.00

8.00-16.00
l 0.00- 16.00
14.00-18.00
8.00-12.00

8.00-16.00
11.00-16.00
XX

11.00-18.00
8.00-16.00
XX
XX

8.00-16.00
11.00-16.00
14.00- 18.00

XX
XX

Harmonogram pracy Wiejski
Lekarz

Poniedziałek

Wtorek

Zdzis ława

8.000-16.00

10.00-8.00
8.30-11.00

Muzelf
Aleksander Zielonka
Janusz Ronge
Kazi mierz Antonowicz

X

.

Ośrodek

Zdrowia Brójce

Środa
8.00-16.00
X

Czwartek

Piątek

10.00-18.00
8.30-11.00
9.00-12.00

8.00-16.00
X

zostaną

podane w terminie

późniejszym

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY PORADNI OGÓLNEJ
Poniedzialek
Wtorek
Środa
Czwartek

K. Odziomek

XX

10.00-12.00

Godziny pracy lekarza ginekologa oraz pediatry

Lekarz

XX

Piątek

8.00-16.00

8.00-13 .00

8.00-16.00

10.00-18.00

8.00-16.00

Poradnia

Poradnia

Poradnia

Poradnia

Poradnia

13.00-16.00
Wizyty

8.00-11.00 Oddział 8.00-11.00
11 .00-13.00
Oddział
Poradnia
11 .00-16.00
13.00- 16.00
Poradnia

K. Chrzanowska

8.00-11 .00

8.00-11.00

l 0.00-18.00

Oddział

Oddział

Poradnia

11 .00-16.00

11.00-13.00

Poradnia

Poradnia

13.00-16.00

Wizyty

Kalaw a

J.

Różycki

8.00-11.00 Kursko
11.00-16.00
Poradnia

H. Zienkiewicz

B. Lorenz

B. W s zołek (plan pracy
obowiązujący do dnia

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-11.00

8.00-13 .00

Poradnia

Kursko

Kursko

Poradnia

13.00-16.00 Wizyty

12.00-16.00

14.00-18.00

11.00-16.00

Kursko

Poradnia

Poradnia

8.00-16.00

11.00-18.00

8.00-13.00

8.00-13 .00

8.00-16.00

Poradnia

Poradnia

Poradnia

Poradnia

Poradnia

13.00-16.00

13.00-16.00

Wizyty

Kał a w a

l 0.00-12.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-13.00

Bukowiec

Poradnia

Poradnia

Poradnia

12.00-18.00

13.00-16.00

Poradnia

Wizyty

8.016.00 Poradnia

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Poradnia

Poradnia

Poradnia

Poradnia

Poradnia

09.01.99
Uwaga:
l) dodatkowo od kwietnia 1999 r. w poradni przyjmować będzie w wymiarze pełnoetatowym lek. KatarzynaTubis -Włodarska.
2) w każdą sobotę miesiąca poradnia czynna w godzinach od 8.00- 12.00.

PORADNIA STOMATOLOGICZNA SPZOZ- GODZINY PRZYJĘĆ
Poruedzialek
dr Lechowicz
dr Czerniawska
dr Siekanko
Wtorek
dr Siekanko
dr Czerniawska
dr Marcela

7:30- 13 :30
7:30- 13:30
13:00- 19:00
7:30- 13:30
7:30- 13 :30
13 :00- 19:00

Środa
dr Lechowi cz
dr Czerniawska

7:30- 13 :30
13:00- 19:00

Czwartek
dr Siekanko
dr Czerniawska

7:30- 13:30
7:30- 13:30

Piątek

dr Siekanko
dr Czerniawska
dr Lechowicz

7:30 - 13:30
7:30- 13:30
13:00 - 19:00

Sobota
dyżur

8:00- 12:00
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Harmonogram pracy Poradni

Lekarz

Regina Fotujma

Slawomir
Chrzanowski

Barbara Piotr

Dziecięcej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.30-12.00

8.00-10.00
Bilans2-4,6-lat.
10.00-14.00
Szczepienia m.
14.00-15.30
Bilans lO, 14-lat
Szczepienia d
8.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe

8.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe

8.00·14.00
Dzieci Chore
14.00-1 5.30
Wizyty Domowe

8.00·14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe

Patronaże

1~.00- 18.00

Barbara
Bujalaska

MIĘDZYRZECKI

Dzieci Chore

8.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe

8.00-10.00
Oddz. Dziecięcy
10.00-14.00
Dzieci Zdrowe
14.00-15.30 Wizyty
Domowe

8.00-10.00
Oddz. Dziecięcy
10.00-15.30
DzieciChore

8.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe

8.00-10.30

Uwaga : 1) w każdą

sobotę

Patronaże

12.00-1 8.00
Dzieci Chore

l. Poradnia

8.00-10.30
Patronaże

12.00-18.00
Dzieci Chore

8.00-10.00
Oddz. Dziecięcy
10.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe
8.00-10.00
Bilans 2,4,6-lay.
10.00-14.00
Szczepienie m.
14.00-15.30
Bilans 10,14-latków
Szczepienia d

8.00-10.00
Bilans 2,4,6-lat.
10.00-14.00
Szczepienia m.
14.00-15.30
Bilans 10,14-lat.
Szczepienia d
8.00-10.30
Patronaże

10.30-18.00
Dzieci Chore

8.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-1 5.30
Wizyty Domowe

8.00-14.00
Dzieci Chore
14.00-15.30
Wizyty Domowe

Janusz Ronge

8.0015.00
Poradnia

JaninaSimińska

13.00-17.00
Poradnia

12.00-15.00
Poradnia

Srod a

13.00-17.00
Poradnia

4. Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń
Lipidowych
5. Poradnia Reumatologiczna
6. Poradnia Okulistyczna
7. Poradnia Laryngologiczna
8. Poradnia Neurologiczna
9. Poradnia Chirurgiczna

8.00-10.00
Bilans 2,4,6-lat.
10.00-14.00
Szczepienia m.
14.00-15.30
Bilans10,14-lat.
Szczepienia d
8.00-14.00

10. Poradnia Leczenia Bólu i Opieki
Pali atywnej
Ił .

Poradnia Rehabilitacyjna

12. Poradnia Sportowo Lekarska
13. Poradnia Uro logiczna
14. Poradnia Chirurgiczna Konsultacyj na
15. Poradnia Położniczo- Gineko l ogiczna
Konsultacyjn a
16. Poradnia Pediatryczna Konsultacyjn a
17. Poradni a Patologii Noworodka

14.00-15.30
Wizyty
Domowe

18. Poradnia Cukrzycowa
19. Poradnia Internistyczno-Gastroenterologiczna
20. Poradnia

(dyżur)

9.00-11.00
Poradnia

8.00-12.00
14.00-17.00

8.00-13.00
Poradnia

i Chorób

Płuc

Czwartek

Piątek

13.00-17.00
Poradnia

8.00-13.00
Poradnia
15.00-17.00
Poradnia
13.00-16.00
Poradnia

12.00-15.00
Poradnia

2. Wykaz poradni specjalistycznych ; do których nie są wymagane skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
l. Poradnia Stomatologiczna

8.00-12.00
Poradnia

Polożnicza

2. Poradnia Ginekologiczno
( dawna Poradnia K)

3. Poradnia Dermatologiczna
4. Poradni a Onkologiczna
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego
6. Poradnia Odwykowa

Nie wymaga

Wladyslaw Antczak

Gruźlicy

Świadczenia udzielane przez w/w poradnie związane z wypadkiem., zatruciem,
urazem, stanem za g rażenia życ ia lub porodem. udzielane są bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

l

Wtorek

Schorzeń Wątroby

3. Poradni a Kardiologiczna

Harmonogram pracy Poradni Położniczo-Ginekologicznej
w Międzyrzeczu (dawna Poradnia K)
Poniedziałek

l. Wykaz poradni specjalistycznych w SP ZOZ Międzyrzecz do
których wymagane są skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( poradni ogólnej
lub poradni dziecięcej).
2. Poradni a Ortopedyczna

poradnia czynna od 8.00 - 12.00

Nazwisko

Nr 2(96)

się skierowań

l . Osób chorych na
2. Osób

zakażonych

od:

gruźlicę

wirusem HlV

3. Kombatantów w zakresie chorób
wojennych i obozowych.
- z dniem 01 .04.1999 r.

pracę

w Poradni rozpocznie lek. Jolanta Guzek-Kubowicz

'

Firma Jodek
66-300 Międzyrzecz
ul. Rzemieślnicza 2
tel. {0-95) 741-18-92

Czas na naukę angielskiego
w najlepszym wydaniu:
-

małe

grupy, wszystkie poziomy zaawansowania

- nauczyciele z Wielkiej Brytani i Kanady
- nauka i zabawa w jednym
-

ścisły

nadzór nad

postępem

Dołącz

zaawansowania

do nas ! ! !

Kontakt:
ul. Dworcowa 12, Gorzów Wlkp.

Tel.: 7 203 578

Wykonujemy
-nagrobki
-grobowce ro(j~inne
- parapety, okładziny schodowe
-kominki
Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane
o szerokiej kolorystyce.
Solidność, terminowość,
niepowtarzalność

wzornictwa.
Udzielamy wieloletnich gwarancji.
Transport na terenie województwa bezpłatny.

Z praszamy

Mati z
J ednym z liderów na rynku motoryzacyjnym jest Daewoo. Między innymi dlatego stworzyliśmy AUTO SYSTEM.
Promocyjne koszty usługi związane z zakupem samochodu na raty wynoszą jedynie 2,8% rocznie, co czyni samochody
Daewoo dostępne praktycznie dla każdego . Naszymi klientami są ludzie, którzy kupują swój pierwszy w życiu samochód,
a także osoby, które chcą wymienić swój używany samochód na nowy. Dla nich także mamy atrakcyjną - super propozycję.
Promocją obięte są TICO, POLONEZ, LANOS, NUBIRA i MATIZ, a do podpisania umowy wystarczy tylko 2% wartości
samochodu i dowód osobisty. Aktualnie do wykorzystania ogrąniczona ilościowo

- super promocja!

kosztówł Minimum formalnościł Maksimum satysfakciił
TYLKO TERAZ! NAJLEPSZT SAMOCHÓD I NAJLEPSZE WARUNKI SPRZEDAŻY!

Minimum

lll,_ł!ł

INSTAL-PRIM"
INSTAL...

lif(af!ł

THYSSEN ~liiTI!ł

~[;T ł!ł

ADRES
PRZESIĘBIORSTWO USŁUG

TECHNICZNYCH

"IN STAL-PRIM"
66-300 MIĘDZYRZECZ, ul. Reymonta 4
centra'a tellfax (0-95) 741-27-29
hurtownia tellfax (0-95) 742-21-98 r::===-=-=,~~~~~~~~
HURTOWA I DETALICZNA SPRZEDAZ
URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
DO INSTALACJI
GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

Za raszam do Firm ...

UWAGA CHŁOPY! ... BABY ZRESZTĄ TEŻ!

~li"Ei

Oto kolejna literka w naszej zabawie.
Przypominamy, że należy zebrać 9 literek
i ułożyć z nich hasło , które może stać się
dla Ciebie kluczem do atrakcyjnych nagród.

JUŻ 1500 POZYCJI OFERUJE:

N/AJSTER

UWACA l

SKLEP ELEKTROTECHNICZNY

Od stycznia nastąpiła zmiana
numeru infolinii . Obecnie, ab)
bezpłatnie

~
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GRAF-em

żarówki ,świetlówki

wtyczki, wyłącz n i ki
przewody, przedłużacze
bezpieczniki, części AGD
lampy, halogeny
latarki , baterie
mierniki , wkrętaki ··
lutownice, wiertarki
odkurzacze, roboty
różne przydatne "pierdołki"

połączyć

się

należy wybrać :

0-800 162 720
Pozostałe

Z ostatniej chwili:
rewelacyjnie
atrakcyjna
posezonowa
wysprzedaż

ogrzewaczy
gazowych
w
GRAF-ie

numery bez zmian

3 · Henryk Danelski , ul. Piastowska - radiomagnetofon
723 - Władysław Ciągło , Os . Centrum - zegar
481 -Walerian Mikołajczak , ul. Kilińskiego - wymiana butli
858 - Jerzy Witkowski, ul. Zachodnia - wymiana butli
958 - Danuta Patorska, ul. Chopina - mycie samochodu
541 - Ewa żak , ul. Pałacowa - mycie samochodu
1027 - Rozalia Kurkiewicz, ul. Waszkiewicza - mycie sam.
666 • Beata Jakubowska, ul. 30-Stycznia • upominek
1174 - Eugeniusz Kubiak, ul. Killńsldego • upominek
109 Kaliszak, ul. Wojska Polskiego • u~

TOMASZ BARANOWSKI ZAPRASZA:
66-300

MIĘDZYRZECZ ,

DS.CENTRUM 3

(dawny "ELDOM")

1r 742-15-15
Międzyrzecz

RAF

o

ut Chrobrego 30 o te l. 742 1O 1

