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W trosce o rozwój miasta i powiatu

Twórcza dyskusja wyborców

z kandydatami na
W pier.wszej połowie maja
•s zereg spotkań wy
borców z kandydatami Frontu
Jedności Narodu na posłów i
radnych. Spotkania te były okazją do obywatelskiej, patrio
tycznej i zaangażowanej dyskusji. Poruszano zagadnienia
d·o r.obku 25-lecia socjalistycznej gospodarki na Ziemi Lubuskiej. Omawiano osiągnię
cia i dalszy rozwój produkcji
rolnej , podnoszenie poziomu
k'ultury rolnej w wO'jewództwie ziel.onogórskim. W Pszcze
wie z wyborcami spotkali się:
kandydat na posła do S ejmu
- Stefan Humbla oraz kandy
daci na radnych - Stanisław
Brdyś, Izydor Budych i Wincenty Białkowski.
W miejscowości Sokola Dą
browa w spotkaniu z wytborcami uczestniczyli: Stanisław
Brdyś, Antoni Tratwa!, Izydor
Budych, Franciszek Dominik,
odbyło się

posłów

K. , Zimny, Jan Turek, Ireneusz Horbanowicz. W czasie spo
tkania poruszono zagadnienia
gospodarcze, społeczne, kultu
ralne i socjal•n e ludzi pracy.
Omówiono planowany ·rozwój
wojewód·z twa w naj'bliższych
latach. Na podkreślenie zasłu
guje aktyrwna postawa rolników Sokoli Dąbrowej, którzy
- popierając · program wyborczy - podjęli czyny społecz
ne, a mianowicie wykonanie
planu kontraktacji w 100 proc.
do końca maja br.
W Sierczynku z wyborcami
spotkała się Anna Hussakowska i Józef Adamczak. W w agonowni P:KP w Zbąszyn'ku w
spotkaniu uczestniczyli: Marian Wie man, Jan Terlecki, Wi
ktoria Szarejko, Zofia PiJarska. Dyskutowano na temat
proogramu wyborczego miasta
Zbą·szynka. W Międzyneczu z
wyborcami spotkał się nauczy
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Najliczniejszą

w środowisku
szkolnym
jest
organizacja
, ZMS przy Liceum Ogólnokształcącym w M•iędzyrz•czu.
W okresie prowadzonej kampa
nii wyborczej do Sejmu i rad
narodowych or.az dla uczczenia
2'5-lecia PRL, organizacja ta
podjęła szereg ciekawych inicjatyw. Zaliczyć można do
nich między innymi: sesj-e popularno-naukowe z okazji 50
rocznicy powstania KPP, 20
rocznicy zjednoczenia ruchu
robotniczego w Polsce o'I.'az z
uk ..,..·l 25-Jecia l P(}l ki :t.<!.ldQ.wej .
Cilekawie przebiegało spotkanie z działaczami ZBoWiD

zorganizowane z okazji roczni
cy ZCłlkończenia II wojny świa
towej. Z dużym uznaniem spot
kała się przygotowana i urzą
dzona . prZJez uczniów kla s
pierwszych wystawa pod nazwą "25 lat Międzyrzecza".
Najlicznri.ej-szy był również
tej szkoły w niedzieli
"Czynu młodego wyborcy".
Ogółem w niedzieli tej wzięło
udział ponad 700 osób z na-

udział

stępujących

szkół:

Ogólnokształcącego,

kum u e>
Ekonomiemego
dycznego.

Licęum

Techni-

i radnych

ciel Technikum Ekonomicznego a zarazem przewodniczący
PK SD Eugeniusz Popow. W
cza:sie spotkania przedstawiono szczegółowy program Fr·on
tu Jedności Narodu, perspektywy poprawy warunków mie
szkalnych, zaopatrzenie miasta w wodę, budowę dróg i
ulic w czynie społecZJnym. W
spotkaniu z rolnikami we wsi
Kała.wa brali udział: kandydat na posła do Sejmu Józef
Zuj oraz kandydaci na rad·, JEDNOJ)NIÓ,WKA POWIATOWEGO KOMITETU FRONTU JEDNOSCI NARODU
nych: Feliks Moszkowicz, Sta
W MIĘD.ZYRZECZU
l CZERWCA 1969 R.
nisław Brdyś, Izydor Budych,
Marian Wieman, Zdzisław Bu
dniak, Ignacy Chwirot, Adela
Górgurewicz, Kazimierz Zabski, Franciszek Stasyszyn oraz
Jan Duleński. Józef Zuj w swo
im wystąpieniu poruszył sprą;
wy postulatów obecnej kaden
cji, które w zasadzie zostały
zrealizowane. Omówił sytuację g.ospodarczą kraju i perspektywy rozwoju na lata naO dynarm ice r,oowo ju gOIStpO- dOiWla~nego, rw 1rutach najbli~ !Wym, dążyć •Siię 1będizie do
stępne, ze szczególnym uwzglę
dnieniem rozwoju naszego wo da!!.'ki nrustZ.eg,o !P ... arou" .a zwła szych rwylbud<Qwany :rówrueż ·ZłO ~ni·e'jJszelll.ia deficyltu poiWiierz
jewództwa. Izydor Budych o- &Z'CtZa Między:r~a, w Ziil'~ s·tallllie hotel roibotmczy dl.a chJJlli. handlorwo-gastronomi.czmówił realizację pr.o gramu wy nym srt;opnd u d ~duje budoiW pratoWIIllitk ów p['ZedJsięb iomtrw lfiej. W 1a'ta.ah 1969-70 ropjs:zeborczego w zakresie roZJWoju n:ictrwo repre.zoo1torwan·e przez budowtnJilclttWia roLniczego. Qpie- 'I'ZIOJna IZOStaJnlie sd eć plllń.JlqtÓW
produkcji rolnej. Dyskusja to 4 /PI'fledJsii.ębio.rstbwia lbutdowła.Jl1!e, ikę l!ekiaJ!lską rZJapeWIIlli'a ~przeds~ę ISjp.rzedta~y ·d et:a1i,OZJilej do 207
czyła się wokół zagadnień gos dwa
meJ.dor.aJCyjne i kWika bio!t'.st'wiorm bud,o w.lanym rpr.zy- m. in. diZJiękli budowie ROllnipodarki komunalnej. W Gli- mni.ejsiZy.c'h !Zaiklał<lów d gmp chodnia za!kłardOWia, kitólia cw czego Domu T•OIWiCłlrowego. ISik:Le
wickiej Fabryce Czyściwa w remonJtow:y1ch. WrurtoiŚć prroduk dall!szym teią·gu r.oZJs:zerzać ·bę pu meb!l.•owe~~. skl~u hlaiilidtlo
Międzyrzeczu
w
spotkaniu cji budowl1amJo-mont.aOOwej od drzi~ sWIOiją dzJall:a.lnOiść.
IWego MHD z budoWlilJilotw.a za
wzięli udział: Marian Kuś i Ja roik!U 1966 WZII'.oisła ze 184,6 mln
Dla załóg tPI'ICł!Cujący·ch na .po kłiado!W'ego or.az :1oka1u handlo
nusz Machowski.
do
2·
5
5,6
1
miln
w
rok/U
1968
'
t
j.
o
' '
tSrzcz.e:gólnych budolWiach IPO!Pra wego z budoJWlild.ct'Wia rrniesZll~a
38 ,4 proc. a Zlart:ll',U!dil11ienie z rw1a WlamU!Illków byrtowych natSitą niO!Weg·o r.~d nanodlawy,ch. Wy
2.540 do 2.900 osób.
pi poprzez .}eps.ze nrl.ż do .t ej po budowany z-ostanie także IIlla/Na pod!lmeś lenne ilrusmguje II'y wyposażenie bar.akio-~wo!Zów stępny
mC~tgaJzy.n
h-urtorwy
tu fralkt, że W roik•U 1968 WSIZY- p ,rzewidruje slię równdeż ZlWiięlk PZ GIS d. ma~gaJZyn gmiooy.c h
JS!tkie pr:zedsięJbi,orstwa budow rszenii.e zakŁadatwego budtow.nic epó~dziielni. W l1 a:tC~•ch nCł!Sitęp
La!ne wykonały rs woje zadania 'tlwa mlies'Zikanilowego or.aJZ wię nyc'h zMÓWino lpion WiSS j:alk i
[>I'Iardrukcyj.ne, .a nie!które z n!ich ~rzy udział w ·budto!W1nJiJctw1e PZGS dążyć będzie rdo daJlis~z.ej
macrznie te zad•anliJa pr:z.e.k ro- 1Slpółdz.i~kzym.
mo,dmmlilza.cji SlieCii plac6wek

Inwestycje i hudowniclw.o

na terenie powiatu w latach 1969-73

':cz-

spolÓ , 1 mtaliaJ treaM•m •cj.aJ zO:bowdąz.ań ją só.ę n łai:iy inwest y·c yJne
ze
' /Pil'O:diukcyjnych, podjętyreb dia na rołn.Lotwo. W ·ok:resd•e reaJJ.iNajwiększym
osiągn ięciem
uC':oc~enia V Zjazdu P.a~ritii. ·
lz.aJcji poprzednliego IPr•ogramu w bieżącej kadencji rad naro1N1aJjwliękis·zą dynamilkę roZJWO wyhorcze,go .nalkłaJdy te wy.no- dowych jest niewątpliwie Wy·
}u a ZJatrarzem na:jleip!SrLe wyni- siły 213 ·znln?- a rw lata.c h 1969- konanie planu budownictwa
>ki osiąga 700-os'Oibowia zaŁoga 1972 wynosić będą 265 mln zł. mieszkaniowego rad narodoPUBR i to ':z;aa:"Ó!WnQ w z.alkreQpróc.z. budownieib.Ma miesz- wych i spółdzielczego, co w
sie iPI"Otdu~cjli jak i :Z.Cł/Pewnie- kani1owego . 'i in'Wi~lila~rs.~ego efekcie z budownictwem za.kła
IIllia wanmków socjalnych pra PGR OlraJZ .unwesrt;yc]ll u~e110!ra- dowym i indywidualnym - za
l c.ownLk()!lll.
cy<jnych, w •aklresie tym wybu pewniło uz;yska.nie 1594 izb. Do
Wvposatżeruie IWlS•ZYIS'tkich 4 dow:aine ~o~taiły ag:riol!ltOI.:Uó:-v:ki roku 1970 przewiduje się wyp~zed•siębiorstw butdO'Wlanych w ~~edzew1e, Templ_ewle, a w budowanie na Osiedlu Zacbod
w IIltQIWe bazy produktcyjne w T~Clle1u, a, IJ!ZY UJd~1.alle. sr:od- nim dalszych 526 izb mieszkał
l'a'tra ch 1965-69 ·lroSZJtem pOlnad ikow '~udtnoocl ~ ~do·cu~gl_ w nych . .
1oo trnlin zł'Otych oznCłloza •s two DąlbrOIWce, Twli.erdZ!elewae li f\V
Po ll'oku 1970 potrzeby zwią
'k, k t
b K.a~Siku.
rrzeru1.e war.un ~w ru emu, a: ;:
W latach 1969_70 wy/budo- zane z dorastaniem młodzieży
przed budown-11c:t;wem 1Sitaw.1ac
\<.
'l ·
PGR do p.ełnoletnośoi zwiększą się
·cortCłJZ twięik•sze •za~danli.a w myśl w.a!I1e ·ms~aną _WISI_P 0 ~~~ z.
h
ł v z· dl p,~• -+"
daiJ.sz.e wodo1C1ą•g1 Wil.ei)ISiloe w w sposób znaczny. Podstawol.liC w;a y
JaZI u a~all.
T
pl,.,,.";
Pl l'dkru 'S!zarCZJU wą formą budow,n ictwa w tym
tN.ajlbail'tdZ!ielj dtslto1tmą po.zy.cją eiDi ::-vvu.e, 1 o~· . • ·
•
itnwestY'cyjną budownictwa bę P~oiWile, ~~a~awie 11 'Y" PlsaJC'ze- okresie będzie budownictwo
dzie budowa Zespołu Ba'z Me- !Wrle 011'1aJZ sllec Wio:docią,gOtWa w spółdzielcze oraz coraz barllio.racyjny·c h w Międz.y.rzecrw, Stacr:ym Dwoa:ku. 1 Ze:mslk•u. ,Za dziej popularne budownictwo
która II'oowiąże trudne w.aa:ull1- danrua lte zrelali:aowaJne będą indywidualne, które obejmie
·
,
·
· .
koiSiZltem ponad 7 ·m!lin !Złolty•ch. swoim zasięgiem prawie wszy
kli prtaJCY dwoch I·Sitme)ącyeh N .
t ·
liracyJ'ne pła stkie miejscowości .w powiecie,,
~edsiębi'Or,sttw
meHoracyj- .a rnwes YIC'Je me · ,
• ·h · k ,
· .·
. 1. ·
!I1'1.lije s1ię IPrzezna,c:zyc kwotę a przede wszystkim zaś Trzny·c Ja TOwniez u~ llJW:J. tPO
_ ,,
rot -ch w rama·ch oiel Ji 1Pszczew.
w.ołan~.e nowego przedstiębi·or- 36 ' 7 ~~ll.llll IZ :Y. · Sita!ll '
k·o
s,twa - Bazy Srprzętu Me:liorra tyCih linwestyC:Jl z01
ą. ~'
cyjlll!ego. Inwesty.c.ja ta z,reaJi- .nane ,n,a!Sitęp,ut]ą,ce IZ'aidia!I1I a. dt?
zo!Wana wstand e kOisztern oJm- k:ońc:~enlie' , .bu?~Yik ur~d~~~
J lo 100 mln .zŁotyrch. Z•a tll'udnie- do ~a~aidm~JJa , ą ' z e;{ s~o
Pożyteczna
nie w tych j'ednos.bkach wynJie rrzysbaJmem śo1~ow ~z, Y ·
~~·
k "~ ' l 600
•n...
wy.ch z Zalkładow tRr:zemy,słu
~l'e Q· 01V •
IQSO·u.
z·
.
BróJ'Ca'ch
Ula pre:ed!siębi•oil'\stw budowla " 1elmmarczaneg? rw
.
;
ny·c h na!szego IPO'Wia(tu •najbLitż b'l.lldOIW!ai rowóNł m~llo\t':ai CYJ
'
rn'n
dtzennalml
na
s:ze 4 lata będą .okresem uslba.·' ch w.raz IZ urz"'•
"'t
,
biUzOIWialllej d ZiLałaiJ.nośc~. po- ob&Ziar,z,e 2945 ha g:un~tow or. ikOSC1
, · pro'Jd•U k <!]l.
.. 'ZWlę
· n ytch '. uregulorwan1e
66 llmn
tp,r.CIJWy )a
,
kts.zeni'a rwy· dajnolścii pracy, 0 _ rzek r1 k1~nalow ':hl'az IZJ~Igolstpo
raz terminowloś•di oddawania ldaJfiOI\:-ra.n:l; IP~~horacy Jllle 1351
obielidów do użyft:lmlo.
ha ~zytkow z~e~onych, . kom1selr ,
·
d ń
b ·"'
w.ac)a w do~nnlle cr:.zek1 W.CJtrity
Dzieci 1 młodzież szkolna ze
k
Vly 'Onanie· za
. . . p . to ws1· Kuźnik i Skokli czekaj~c
· t/W '
k . a .w 1· · U\.IOWd t
w g.rruna1dtaiCh G o:ra
r'ZY · ,
•
1 1
1 ~~Ci Ile
w~ę szy m. n, z b ·~ ~- ·c·7;r1a o~r.aJZ rw rei onacb L ulfJo•la na autobus do Międzyrzecza w
c·-'~ czoo ... ~s, •OJPtruuh ·z:al1ez·e c ę Z<ble Su cheglO, Buko~aa•, •P.Oipowa., okliesie jesienno-zimowym mo
o\.1 pols·~ętp!U ec llll•aznego. W u b
lk . M' d
kła li marzła na przystanku w
dO!Wnic•twlie o.gólnym w.pr•OIWia- 7J a:s~YJTl Ja 1 H~ tZY\l'ezc.~a . . . Skokach. Ten stan rzeczy oddzarne bęqą 'Ujpl'Zelffiysłowiolne
2JwlęktS·~otn.e ·~ost~ną 'l'owruez b'ijał się ujemn~e na zdrowiu i
meti()Jdy WY'kOilltaJWs:tw.a oraz w n~1a.dy il!Ilwesty<:yJ~e .n.a To,z - wynikach w nauce.
s;zers'Zym stopniu rui.ż do tej po WO•J !batzy Pl"?'dulkcy~ne] 1 budo
z irn.icj.atywy Podstawowej
ry ·s.t ·os·o!Woane elemernity 'Wiel- wiil.licilwro ffiles.zlk:an,to:We PGR O
.
. . p t ·n . i zarzą
1Wall'1Unków so
rganlzaCJ'l ar YJ eJ
ę
ko-!Wymialro!We. W;priaiW.atd.wna o:-az na poipll'law
' ,
du Kółka Rolniczego przystą
bę;drue •również komplektSOIWia C}a1nto-by!towy.c h ZJałog.
piona do budowy krytego pomech~l!lti..a:?Jcjta ·r,o!bólt, zwłaSIZcza
1W ~em'~ś·l~ 'n~t.ąpi ·d:a1sza mieszczenia na przystanku
wyfkoncrz en.iowych.
m~demLZJateJia l!Słtiillle]ący. ch 'Za- autobusowym.
Oboik !Zadań pr.odrukcyjnych, kłiadów produkcy.j!I1yJch_ ·OiraiZ po
wszystkie prace zostały wyutl eg ną rÓWJilliei popr,aiWlie w.a- JPtrla(Wa w.Cłlrurnków soe)alno-lby konane w czynie społecznym
rull1iki. soc'j atl no-by!towe ·prac·DMT towy•c h 'ZiaJłóg. iPolza tym zCłlk•oń przez mieszkańców wsi Kuźnik
ników. l• st.niietją·cy klub PUBR cwna zoiSltaillie budtO!Wa tpielka[' i Skoki. Materiały zakupiono
r ovwinie d'zliJałtailn1ość w talkim .nd w ~bąiSzy•ruku, a w laJtaJCh za pieniądze zebrane przez
.ctoCJtpniu, •alby lmó gł 'Otrli służyć tiltCliSitępn)"ah .I'IOri.{poczęta zOJStta- rni:eszk:.ańców, oraz za kwotę
jalko miejsce Ttozrywki dla nie budaw,a pielkar.ni w Ble- przeznaczoną specjallllie na ten
wrs·z ystkkh pT'ledisdęborstw 'b u d!Zewde. SpółdZJielin•ial UIS:tug cel przez Kółko Rolnicze.
do1\li.T1Jl,otwa roQnkzego. Obdk n:o Wd.e101brtam·owytCh rw Tolk:u 1970
T:t pożyteczna inicjatywa
w o wybudowanego hotelu r1o- ui'IuchOIIllii palwilloln y :pralinli:cze. mie~ ~kańców wsi. K~ź.ntik. i
botniczego dilia tpOt·rze\b 'Mliędlzy
DLa IS!Prositand.a rwymO\gom st.a Skoki świadczy na]~ep'leJ. o 1ch
fot. E. Mielnik
rZteddeg0 PT"ZediSiębiors.twla Bu wi.anym or.ganlizwcjom ~andtlo- spo~ecznym ·z aangazowam.u.
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inicjatywa
mieszkańców wsi
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Spełniło się

Perspekty~y

•

WOJU
W okresie minionych czterech lat w rolnictwie między
rzeckim zaszły poważne zmiany. Notuje się wzrost produkcji we wszystkich sektorach
gospodarki rolnej. Generalnie
można ocenić, że rolnictwo na
szego powiatu stoi obecnie n a
wysokim poziomie. Odnotowu
je się stały wzrost p l on ów p dd
stawowych r oś Lin uprawnych.
W zrosło r ównież pogłowie b yd ła. Nastąpiło także dalsze umocnienie państwowych gospodarstw rolnych. Wzrosły
u s ł u gi m echanizacyjne, nastą
piła poprawa w d zi ałaln o ś ci
kółek rol niczych oraz kół gos pod yń Wie jskich.
W yrazem prawidłowe j i słu
sznej politylci r olne j joest uzysk anie odpow iedni·e go tempa
rozwoju produkc ji we w szyst
kich sektor ach gospodarki r ol
nej. Fotwierdzeniem jest np.
to, że plony 4-ch z,bóż podstawowych w gospodarce c ałk owi
tej wzrosły w porów n ani u z
plon ami ub ieg łej 5-latki o 2,1
kwintala z ha, tj. o 13 proc.,
w tym w gospod arstwach indyw!idualnych - o 2,3 kwintala z ha.
W·zrosły także. plon y buraków cukrowych o 41 kw. z h a,
w tym w gospodaTStwach in dyWidualn ych o 33 kw. z ha.
NaJSitąiP!ił TólWIIllie ż wzxost plonów ziemniak ów o 14 kw. z ha.
PozytyWni e ocenia si ę r ównież wzrost plonów trw a ł yc h
użytków zielon ych. Wyd ajn o ś ć
siana wzrosła o '1 6,6 k w. z h a.
Na ogóln y wzrost pozi omu
r olnictwa na szego powiatu
wp ł ynęły _
z miany w strukturze
zasiewów. Zwi ększyła s ię m ia
nowicie p owier zchnia upr awy
4-ch ~bóż p odst awowych, a
szczególnie pszenicy oZimej. W
celu dalszego rozwoju rolnictwa, wilele wy siłku włożono
dla zwięk s zenia produkcjd. pasz
oraz rozszerzeni a uprawy· r oślin wysok o -bi ałkowych , jak
np. lucern y, koniczyn y oraz in
nych r<ośli n motylkowych.
n ży. postęp notl..\'j e 1<-·ię w
naszym p owiec-ie pod wzglę
dem zaopatrzenia rolnictw a w
podstawowe środk i produkcji.
Do nich nale żą w pierwszym
r zę d zie traktory , maszyny rolnicze, nawozy mi ner alne, nasiona kw alifi kowane, śr odk•i
ochrony roślin , materi ały budow lane ti. inne. Równolegle ze
wzrostem pr odukc ji ro ślinne j,
notu je się w zrost prod uk cji
zWJierzęcej. Po głowie b y dła w
porÓ'Wln:aJniu do :rokiu 1964 .wrz;r,o
sło o 1
21.018 sztuk, w t ym w

rolniclwa

PGR-ach o 1.583 szt. Wzros ła
W zakresie produkcji roślin
również wydajn ość produkcji ne j prace będą się koncentromlek a o 250 litrów od krowy, wać wokół zwiększenia upraprzy jednoczesnym podwyższe w y roślin bardziej wydajnych,
rl'iu zawartości tłuszczu. Obser przy jednoczesnym utrzymaw u je ·s ię w ydatny w zroost pro · ni u na dotychczasowym pozdo
dukcji t owarowej zbóż, ziem- mie struktury zasiewów. W
niaków, rośltin oleistych i ŻyW grupie roślin zbożowych w dal
ca. Nas tęp uj e również poważ- szym ciągu zakłada się zwięk
n y JW.zroot kontTrakt.a'Cjd roś.Hn- szenie pszenicy ozimej o 600
nej. SystematycZillie wzrasta ha oraz rozsze·r zenie o 50 proc.
zuży cie nawozów mineralnych. odmian
wysoko-wydajnych,
Obecnie w ys:iewa się 124,'3 kg znoszących wysokie nawożenie
NPK/ha w gospodarce całko,wi mineral·ne. Dużo uwagi skierqte j.
je ·się na zwiększenie produkcji pasz, w tym głównie JucerKółka rolnicze obejmują swo ny i koniczyny. o 40 proc.
im zasięgiem już 56,5 proc. o- wzrosną poplony ozime, jako
gółu rolników. Po 10-ciu la- podstawowy czynnik gwarantach działalności, skupiają one tujący dalsze powiększenie po
2.341 członków w 67 kółkach głowia zwi·erząt gospodarskich.
or.az 1.999 członkiń , zrzeszo- Zakłada s:ię uzyskać w najbliż
n ych w 65 kołach gospodyń szych latach w gospodarce cał
Wliejskich. W ostatnich latach kowitej plony 4-ch 7ibóż podkółka rolnicze od ciążone zosta stawowych w granicach 23 kw.
ły od bezpośredniego dyspono z ha, tj . 0 2,7 kw. więcej niż w
w a:rl'ia i kiero w ania sprzętem r oku 1968, ziemn1a·k ów - 250
traktorowo -maszynowym. 0- kw. z ha, bura·k ów cukrowych
hecnie
rolę
tę
spełniają - 290 kw. z ha oraz siana oko
MBM-y, :kitÓirych jetSit w p oiWiie- ło 60 kw. z ha.
cie l L Kółka rolnicze w swej
w produkcji zwierzęcej zadzi ałalności koncentrują się na kłada się zwiększyć pogłowie
za gospodarowaniu
gru1ntów bydŁa w gospodarce całkowi
PFZ oraz zaopatrzeilliu rolni - tej do 26.206 ,sztuk, tj. o 2LSOO
ków w nawozy mineralne z do szt. w.ięcej niż w roku 1968,
staw pełno-w agonowych. P r•o - trzody chlewnej _ 0 2~ 500 szt.
wadzą również szkolenie r olnicze.
Równolegle ze wzrostem pro
dukcji
zwierzęcej
nastąpi
Wielkie zna czenie dla wzro-. wzrost produkcji towarowej.
st u pote n cjału p rodukcy jnego Flanuje się mi anowicie w naj
gosp odaT ~i r olnej posiada po- bliższych latach zwiększyć pro
lityka inwestycyjna pań<S twa dukcję towarową zbóż oraz
1na r zecz r olnictw a. Srodki in- produktów pochodzenia zwiewestycyjne kiierowane s ą prze rzęcego, tak ab y w roku 1972
de w s zyst.klim na te cele, które dJastairozyć Zibóż z giO.Slpodairk.i
pra'ktycznre w warunkach na- całkowitej około 22 tys. ton
szego powl atu mają najbar- czyli '0 5.200 toiil w.ięrej nJi,ż w
dzie j decydując y wpływ na roz roku 1968. Skup żywca natowój produkcji.
miast zwiększy się o 650 ton i
P odstaw ow e zadania rolni- wyniesi e w 1972 roku 5300 ton.
<Ctw.a na naj bliższe lata zosta·WażAym czyńnikiem podły, jak wiemy, okre śl one w u- noszenia produkcji rolnej ·hę
chw ale IX P~enum KC PZPR dzie w najbliższych latach
i w uchwale V Zjazdu Partii. zwiększenie wyników proctukWytyczne V Zjazdu zakładają cyjnych gospodarstw słabszych
kontynuowanie oraz dalsze do w każdej wsi. Udzielać się bę
skonalenie dotychczasowej po- dzrie t ym gospodarstwom dale
lityki roln ej , pole~a:;ą ce j n a ko k o :i dącej pomocy kredytowej
jaTzeniu szybk;iego wzrostu i w środkach produkcji.
produkcji z procesem socjaliZnacznLe więcej planuje się
stycznych przeobrażeń społecz zużyć nawozów mi·n eralnych
no-gospodarczych wsi. Progra w czystym składniku. W najmowym zadaniem w na j bliż- bliższych latach w gospodarce
szych latach będzie zapewnie- całkowitej wysiewanych bę
rl'ie szybkiego w zrostu proouk- dzie około 200 kg NPK/ha.
cj<i dla osią gnięcia sarnowystar
Upowszechniając
doświad
czalno ści produkcji zbóż oraz czenda przodujących gespodarwydatnego pow!iększenda zb:io- stw oraz rozwii jając nowoczes
r u pasz i powiększenia pogło- ne metody pracy na roli,
wia zwierząt gospodarskich zwiększy się ogólną i towarodla l•e pszego zaspokojenia ros wą produkcję w każdej wsi onących potTzeb 'społeczeństwa. raz całego pow iatu.

marzenie wieszcza
Obchodz ąc w b i eżąc ym roku darki w kilku .zawodach i spe
25-lecie F olski Ludowej , w ar- cjalnościach.
to sięgnąć p amięcią wstecz dla
Stawiane przez życie wyma
porównania naszego dorobku gania zmuszają nauczycieli do
w dziedzinie oświaty.
podnoszenia własnych kwali Trwały jeszcze działania wo fi:kacji zawodowych. Nauczyjenne, gdy do z:niszczony~h bu ciel winien dziś posiadać odynków ·szlkolnych zaczęli przy prócz wiedzy zawodowej chodzić .. nauczyciele i dzieci,, ~óWD:ież bogatą wie<l;z~ ogól~ą
aby jak najprędzej rozpocząć 1 pohtyczną, aby. u~uec oddz1a
naukę.
. ł~ać. na młodz1ez. W szkolTrzeba · było odbudować zm; ·mctw1e .podstawowym .nB: 363
s·zczone sZJkoły, umożliwić dzi.e zatrudmonych. ~auc~yc1eh,, do
siątkom chłopów i !l"obotni·k ów .datk,o'Y.e kwahftkac_Je pos1ada
naukę . zmienić treści naucza- .240, osob, co st.anow1 68,6 proc.
nia i wychowania, zakładać no o~ołu. zatrudmonych. W szkol
we s·Zlkoły na wsiach, kształ- mctw1e podstaw.o wym
docić nowych nauczycieli w du- k~ztałca s1ę obeome 89 nauczy
ch u socjalistycznych przeobra , c1eli: Korzys~~.ą fo.~mą podn?żeń naszej ojczyzny.
s~en1c;t . kwahfi~aCJl stały s1ę
.
.
rawmez orgamzowane konfe_P1e:wszą s~o~ą powstałą na .rencje metodyczne oraz konfe
Z1em1 Ll:lbuskleJ była s7ikoł~- rencje rejonowe ZNP.
w. Dą~rowce ~lkp. Ludnośc
Poprawa 'bazy lokalowej
teJ . ws1 znat?-a Je~ t w ca~ym szkół, podnies·i enie stopnia
0
~raJU ze sweJ patnotyczneJ 1? kwalifikacji zawodowych na'Stawy w_ wałce o zachowan~e uczycieli oraz wydawanie tylpol<sk·oŚCl: Bę<l;ąc prz~z dług~e ko w ciągu ostatnich dwóch
la,t a w mewoh, _Dąb.~owka me lat około 2 mln złotych na
ul~gła ge~mamz!iCJl. W Dą.- sp.rzęt i pomoce naukowe,
br~w_c~ . m1e~ZJkancy myśle~l, wpłynęły na unowocześnienie
mowill 1 czuh po polsku. Kaz- metod nauczania i w ychowada. ~atka wyc~owywała swe nia. Spowodowało to osiągnię
dztecl na Pola'k ow. W domach
roibrzernievtała nnowa i pieśń
polska.
Gdy zaczęto budować zręby
szkolnictwa, minęło wiele lat .
.Był y t o lata trudne. Ale trzeba przy tym !Pamiętać , że poczynania nasze cechował patriotyczny
entuz,jazm,
gdy
:zmów na prastarych ziemiach
piastowskich zabrzmiała mowa polska. W codziennym tru
cizie i poświęceniu wykształ
ciły się nowe kadry, które roz
winęly sieć placówek oświato
wych. Dzisiaj, patrząc z perspektYwY 25 lat - stwierdzamy, ze szybko postępujący roz
wój nauki określa wy·soką ran
gę zadań w upowszechnianiu

W maju l957 r. ówczesnemu Za- zany przez wł ad ze miejscowe teInstalacyjno-Montażow e- ren przy Osiedlu Reymonta , użyt
Międzyrzeczu został przeka k owany uprzednio p r zez Zbiorni-

mu w

cę
Odpadków Użytkowych. W
chwili przejęcia posesji w jej o·
znajdowały się jedynie 2
baraki drewniane, które adaptowano dla potrzeb organizowanej
w tym czasie sekcji p r efabrykacji
ZIM. Utworzenie tej sekcji było
p odyk towane ko niecznością zabez
pieczenia
p o zostałych
działów
p rze dsi ębiorstwa w wyr oby betonowe.
brębie

w pierw szym roku istniała z a łoga se kcji licząca •1 8 pracowników,
wypro duk o wała
840 m3 betonu.
A sorty mentami produkowanymi w
t ym okresie były kręgi studzienne
i rury betonowe .. Produkcja odbY
wała się w warunkach bardzo pry
mitywn ych. Rozwój państwowych
gosp odarstw rolnych oraz stały
w zros t
na kładów na inwestycj e
r olnicze, spowodowały potrzebę
zwiększenia
m ocy produkcyjnej
przedsiębiors tw budowlano-monta
ż owych po dległych Ministerstwu
Rolnic t wa.

l

PRACA WPUBR

fot. E. Mielnik

wiecie
Nastąpiła duż a p oprawa w
pracy wychowawczej. W ykorzystan o do tego celu bogatą
problematykę

pr zy padając ych

w tym roku rocznic oraz problemat ykę kampanii p rzedzj a
zdowe j. Zagadnienia w ychowawcze :w więk s zym niż dotychcza·s s topniu uwzględnio 
ne zostały w p lanach wychowawców klasowych oraz rad
pedagogicznych.
Nasycenie
aktualnymi sprawami poi·i tycz
nymi o.r az ideowo-wychowaw
czymi godzin wychowawczych
w szkołach podstawowych i
średn ich, stwarza warunk·i do
kształtowan i a wła ś ciwej postawy patriotycznej młodzie 
ż y .o raz do r ozwi jania poczucia dumy nar odowej z osią 
gnięć Połski Ludow ej w m inionym ćwierćwieczu. Zagadnienia wychowawcze znajduj ą
'O dbiorców także wśród rodzi
ców. Ko r zys taj ą oni z punk t ów odczytowych, w których
wyk ła d y

pr.owadzą

doświad-

oświaty.

Nakłady państwa na szkolnictwo ogólnokształcące w clą
gu tylko ostatnich dwóch lat
wynosiły w naszym powlecie
52 mln zł, nie wliczając w to
irodków inwestycyjnych i spo
cznych ludności na rzecz bu
wy su61 w ozyfile spolenaym. Nastąpił rozwój szkól
ośmioklasowych,
zapewniają
cy pełną realizację obowiązku

szkolnego. Do szkól podstawo
wych w naszym powiecle uczęszcza
obecnie 9.293 uczniów. W siedmiu oddziałach
liceum ogólnokształcącego w
Międzyrzeczu pobiera naukę
240 uczniów. Nastąpił rozwój
szkolnictwa zawodowego. Obecnie czynnych jest 1 szkół
zawodowyeh,
przygotowują
cych przyszłe kadry dla gospo

Od·sekcji do somodzielnego przedsiebiorstwa
kładowi

daj ą najlepiej pr zygotowaną
kadrę
pe da gogic zn ą,
służącą
pomocą dla wiel u s zk,pł w po-

szym roku istnienia PUBR świad
czą o dużym zaangażowaniu· społecznym całej załogi, której liczeb
noś~ wzrosła prawie 2,5-krotnie w
porównaniu z 1963 r., tj. do 320
pracowników. Wielkoś~ produkcji
została wykonana w 252 proc. O
dynamice rozwoju PUBR w latach
1964-1968 świadczą uzyskane wyniki w pos;~~czególnycb latach istnienia. Zwiększyła się wartoś~ pro
. dukcji globalnej, wzrosło zatrudnienie, a przede wszystkim zaś wy
dajnoś~ pracy, która w roku ubiegłym wynosiła 1'73 tys. złotych
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.
Duże znaczenie dla gospodarki
narodowej ma fakt utworzenia w
roku 1966 wydziału produkcji budowlano-montażowej ,

realizujące

go aktualnie inwestycje rolnicze
na terenie 10 powtatów Ziemi Lubuskiej, o wartości 36 mln zł rocznie. Na uzyskane efekty produkcyjno-ekonomiczne w okresie istnienia PUBR wpłynął zespół czyn
Głównym czynnikiem gwarantu- ników, z których najważniejszy
j ącym w zrost zdolności produkcyj mi są:
nej sekcji była mechanizacja procesu produkcyjnego oraz zwiększc - budowa bazy zaplecza proctuknie powierzchni produkcyjno-skła
cyjno-składowego przedsiębiordowej. Otrzymane stoły wibracyjstwa (wielkość nakładów inwen e oraz wykonane we własnym za
stycyjnych wynosi 55 mln zł).
kresie suwnica bramowa i ręczny - mechanizacja procesu produkżurawik, s tanowiły pier wsze jedcyjnego i transportu,
nostki sprzętowe sekcji. Przezwy- - stały wzrost wydajności P·r acy,
ciężenie trudności wypływających
uzyskany głównie poprzez podw okresie organizacyjnym sekcji,
noszenie kwalifikacji oraz poda ły podstawę dalszego jej rozwo·
s tępującą stabilizacją załogi, po
ju.
lepszenie warunków socjalno-bytowych oraz poprawę organi
Już w drugim roku istnienia. tj.
zacji pracy.
w 1958 r. sekcja prefabrykacji, w
wyniku zwiększenia załogi , podno
Głównymi zadaniami w najbliż
szenia kwalifikacji pracowników szym okresie Jest uruchomienie
produkcyjnych i nadzoru, mechani produkcji strunobetonów w ilości
zacji produkcji oraz zwiększenia 7,200 mJ rocznie, poprawa jakości
powierzchni p r odu kcyjnej, przeka produkcji, dalsza stabilizacja zało
zała wykonawcom inwestycji roi- gi oraz stałe podnoszenie jej kwa
n iczych 4.800 m3 prefabrykatów 0 lifikacji. Ponadto przewiduje się
wartoś ci 3,3 mln zł.
modernizację procesu wytwarzania prefabrykatów, stałą mechani
Rok 1964 był okresem przełomo- zację procesu produkcyjnego w
wym w rozwoju sekcji prefabry- kierunku maksymalnego wyeUmikacji. W wyniku reorganizacji by nowania wysiłku fizycznego robot
lego Zakładu Instalacyjno-Monta- ników oraz dalszą poprawę warun
żowego, sekcja została przeksżtal• .k6w socjalno-bytowych, ze szczetowana w samodzielne Przedsię- gólnym uwzględnieniem pracowni
biorstwo Uprzemysłowionego Bu· ków zatrudnionych na budowach
downietwa Rolniczego. Uzy&kane zlokalizowanych poza Międzyrze
efekty produkcyJne już w pierw- czem.

PEDAGOGICZNEGO
fot. J. Niczewski
cie lepszych wyników naucza czeni nauczyciele, lekarze, pra
nia. Procent .promocji .uczniów cownicy nadzor u p edagogiczw
sZ'k ołach
podstawowych nego i inni specjaliści.
WYSTAWA

wzró

POSTĘPU

ł ~ Q--3.8 do Q5,6, -co świad

czy o bardziej efektyw·nej, peł
nej poświęcenia pracy nauczy
c·iełi. Opracowany w oparciu o
szkolne programy plan unowocześnienia
szkolnictwa w
powiecie spotkał się z ·o dpowiednim ze strony nauczycieli. Realizacja jego uwidoczni ła ·się przez ·s tos,owanie w ~a
uczaniu najnowszych zdobyczy 'techniki, poprzez połąc·ze
nie teorH z praktyką. W dostatecznym stopniu nastąpi za
opatrzenie szkół w środki audiowizualne. Uwzględniono w
tym przede wszyst'k im liceum,
które realizuje nowy program
nauczania. Wzbo.g acono księgo
zbiOTy w literaturę pedagogiczną oraz ipołeczno-poiitycz
ną. Wiele pomocy w realizacji
podstawowych założeń dotyczących unowocześnienia pracy szkół p;r,zynoszą szkoły wio
dące. Szkoła wiodąca nr 3 w
Międzyi'Zeczu oraz smoły w
Trzcielu i w Zbąsz ynku p osi a

Nakłady

~~~~~asy~
~~~~
u~au~w~erJ• - -

w Polsce, dzięki trudowi na'Szych rąk i wysiłkowi umysłów.
zapewniliśmy
rozwój
wielu placówek oświatowych.
Mocno przywiązaliśmy się do
tej ziemi, zroszonej krwią i po
tem naszych ojców, ziemi bę
dącej kolebką naszej
Ojczy·Jmy. Nastąpiło zespolenie socjalne i kulturowe ludzi przybyłych z różnych stron Polski.
W całokształcie pionierskiej
pracy zawsze na pierwszej linii był nauczyciel, który wiele wysiłku włożył w odbudowę i
rozwój naszego szkolnictwa.
Następne lata przyniosą szereg dalszych przemian we
wszystkich dziedzinach naszego życia, również i w dziedzinie oświaty. Efekty tej pracy
będą w dużej mierze zależeć
od obywatelskiej postawy całego społeczeństwa. Od tego za.
leże ć będzie lepszy byt, rozkwit ojczyzny i pomyślniość
wszystkich ludzi pracy.

na rozwój szkolnictwa

Państwowe •nakłady inwestycyjne
na
budownictwo
szk·o lne w latach 1966- 68 w y
nosło .w naszym powiecie 7,1111
tys. zł, czego efektem b yło w y
budowanie szkoły podstawowej w Templewie, Lubik>owie
i przedszkola w Międzyrzczu.
W szkolnictwie zawodowym
rozbudowana jest Szkoła Rze
miosł Budowlanych. Po r,o'ku
1970 WZnOISiZJOiny będz.ie 15-i~b.o
IWY budynek Technikum Ekonomicznego w Między.rzeczu.

O docenianiu poprawy warunlk ów szkolnych świadczy
wyjątkowo wysokie zaangażo
wanie społeczeń·stwa na rzecz
budowy obie.k!tów s:cltolnych w
czynie społecznym. Fotwierdze
niem tego jest wybudowanie
szkół w Stołuniu , Chełmsku·
Kosieczynie; sali gimnastycznej w Międzyrzeczu oraz znaj
dujące się w budowie 3 szkoły
w Starym Dworku, Krobielewie i Zółwinie. Budowa .t ych
szkół zakończona zostanie w
roku 1970. Ponad l mln zło
tych \fOcznie przeznacza się na
remonty szkół i prawie tyleż
samo na zakup pomocy nauko
wych oraz SP'fzętu. Ze środ
ków inwestycyjnych do roku
1970 oddane zostaną do użyt'ku

s zkoły

.podstawowe w Krabie
lewie i w Osiecku. Po r.o'ku
1'970 natomiast wybudowane
będą s zk oły podstawowe w K a
ław i e i w ną·brówce .
.Z·e IŚ'l'!Oidlk·ów SEBSii ·do roiku
1970
zostan ą
w ybudowane
dwa 4-rodzinlne dom y dla nauczycieli w Trzcielu i w Dą
blfówce. W r.oku 1970. oddany
zostanie .do uż y tku Powiatow y Dom Kultur y w Międzyrze
czu, co pozwoli n a rozwinięcie
szerszej działalności kulturalno-oświatowej na terenie naszego powiatu. W roku J.970
ro7ipoczęty zostanie remont ka
pitalny Szpitala Powiatowego
w Międzyrzeczu , w wyni:ku
czego znacznej poprawie ulegną warunki leczenia chorych.
Po zakończeniu lfemontu 'kapi
talneg.o szpitala, przystąpi si ę
do budowy Oddziału Zakaźne
go. w latach 1965-68 na za dania inwestycyjne w lecznictwie wydatkowano kwotę 3
mln złotych a .na r emonty k a pitalne - 4.400 tys, złotych.
Z pozostał y ch zadań inwes·t ycyjnych w służbie zdrowia
wymienić należy. budowę Ośrodka Zdrowia w Goraju, bu
dowę apteki w Zbąszynku oraz budowę centralnej kotław
ni dla s zpitala w Obrzycach .
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ASZ PROGRAM
NASI KANDYDACI
Józef
Adamczak
Jeden z najstarszych działaczy
rad narodowych. Od 1950 r. pełnił
funkcję

zastępcy

przewodniczące

go Prezydium PRN w Międzyrze
czu, a następnie funkcję przewodniczącego do ' 1954 roku.
W 1954 r. przechodzi do pracy w
spółdzielczości
pracy .,Obra" w
Trzcielu na stanowisko prezesa.
Funkcję tę piastuje do dnia dzisiejszego. Pod jego kierownictwem
spółdzielnia

rozwinęła

działalność

i

poważnie się

szeroką

rozbu-

dowała.

Stanisław

Jarmoszko
Długoletni

działacz ZSL, pełni
funkcję sekretarza
Powiatowego
&omitetu ZSL w Międzyrzeczu. Od
1964 roku pełni funk"cję zastępcy
przewodniczącego Prezydium PRN.
Z zawodu nauczyciel. Jego zainte
resowanla idą w kierunku rozwoju oświaty. Jest przewodniczącym
Społecznego
Komitetu Budowy
Szkół i Internatów. Nie obce mu
są również sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, którym
poświęca wiele uwagi.

Marian

Społeczne OgniSko Muzycz-·
ne rw Międzynec:z.u istnieje od
roku 1955. Jej pierwszym założycielem i dyrektorem była
prof. Zofia AndrzeJowska, któ
ra u~ończyła wyższe studia
muzyczne za granicą. Na skutek podeszłego wieku i choroby. prof Andrzejewska .9rzeka
zała w roku .11961 kierownictwo Ogniska Alfredowi Bału
towi, który ·z wielkim poświę
ceniem kontynuował dzieło
swej poprzedniczki. Praca zawodowa nie pozwoliła mu jednak na dalsze kierowanie 0g,n.ilsikiem. W :rtdk:u 1963 lk-ierorw
nictwa przejął obecny dyrektor Florian Matuszny.
Prowadzenie
Społecznych
Ognisk Muzycznych nie należy
do zadań łatwych. Placówki te
usytuowane są w g.rupie jednostek pozabudżetowych :i
stąd
cały
ciężar f·i nansowy
eij)IO!czywa n:a dnwencjd lcierownictwa i odpłatności za na
uczanie. Odpłatność kształtuje
się w granicach 120 zł miesię
cznie od ucznia. Społeczne Ognisko Muzyczne w Między
·rzeczu - jako jednostka macierzysta - przejęło na siebie
obowiązek
upowszechniania
kultury muzycznej w powie-

Obibok
działacz

partyjny i
Aktywny
działacz
miejskiej rady narodowej w Mię
dzyrzeczu i członek prezydium
MRN. Zawodowo pracuje w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Międzyrzeczu, jako sekre
tarz. Jego zainteresowania dotyczą spraw rolnictwa, którym poświęca
wiele
uwagi.
Członek
PZPR.
związkowy.

Józef
Sodołowicz
Od 1963 roku działacz GS Samopomoc Chłopska, pełni funkcję
prezesa Spółdzielni w Pszczewie.
Za jego kadencji nastąpił poważny
rozwój i modernizacja sklepów w
Pszczewie. Urucbomiony został
również obiekt "Nowoczesna Gospodyni". Tow. Sudołowicz jest
także działaczem ZSL. Pełni funk
cję prezesa Gromadzkiego Komitetu w Pszczewie. p ,rzez okres ostatniej kadencji, jako radny PRN
funkcję

Przed paru tygodniami Rlegionalny Zespół Pieśni i Tań
ca z Dąbrówki Wlkp. obchodził
40-lecie swego ist01ienia. 45 lat
działa również z dużym powo
dzeniem kapela regionalna w
tej miejscowości. W latach
międzywojennych Zespół Pieśmi i Tańca w Dąbr:ówce uświetniał swoimi występami
iml)['ezy i akcje organizowane
przez ZWiązek Polaków w

przewodniczącego

obrad. Aktywnie pracował w Komisji Zaopatrzenia i Handlu.

Stanisław

Szwedkowicz
Od 1948 r. zamieszkuje na Ziemi
Lubuskiej. W roku 1959 przechodzi
do pracy w państwowym Szpitalu
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-Obrzycach.
Pełni kolejno funkcję ordynatora,
zastępcy dyr . d/s lecznictwa, a na
stępnie dyrektora Szpitala. W okresie pracy zawodowej w Szpita•
lu otwiera przewód doktorancki
na A.M. w Poznaniu i w roku 1962
uzyskuje tytuł naukowy doktora
medycyny. Jest członkiem szeregu
towarzystw naukowych. Członek
PZPR od 1965 roku.

Stanisław

Witwleki
ZMW od <11961 r. Jako
nauczyciel interesował się działal
nością ZHP prowadząc drużynę
harcerską w szkole w Bukowcu.
Od l kwietnia 1969 r. podjął pracę
w Zarządzie Powiatowym ZMW w
Międzyrzeczu. Pelnl funkcję przewodniczącego
zarządu.
Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą wiejską. Poświęcił
jej wiele zapału i energii. :tywotne sprawy tej młodzieży znajdują
się w centrum jego zainteresowań.
Działacz

cie, organizując ogniska f.ilial
ne w 8 miejscowościach powia
tu. Mieszczą się one mianowi
cie w Brójcach, Lutolu Suchym, Bukowcu, Pszczewie,
Obrzy1cach, Goruńsku, Biedzewie ·oraz w Kursku.
Aktualnie Ogni·sko skupia
1·20 dziewcząt i chłopców w
klasie fortepianu, akordeonu .
skrzypiec, gitary, mandoliny i
śpiewu solowego.
Zatrudnionych jest 9 instrukotorów, spo
śród
których 7 ·n auczycieli
jest na pełnych etatach. Wykładowcy,
oprócz nauczania
indywidualnego,
prowa'dzą
również zespoły wokalne oraz
zespoły gry na instrumentach.
Zespoły te
obsługują wiele
różnych imprez, organizowanych przez miejscowe organizacje społeczne lub zakłady
pracy. Biorą one także udział
w eliminacjach wojewódzkich,
organizowanych prżez Lubuskie Towarzystwo Muzyczne w
Zielonej Górze. Corocznie prze
prowadzany jest przez Ognisko konkurs akordeonistów ama<torów. W roku bieżącym

Kuś

Włodzimierz

pełnił

melodyi

z J)ąbrówki.

Kierownik Szkoty Podstawowej
nr 3 w Międzyrzeczu. Do Między
rzecza przybył w 19511 r. W poprzedniej kadencji był radnym do
PRN, pracując aktywnie w Komisji Oświaty i Kultury. Obecnie na
dal w centrum zainteresowania
tow. Kusia są zagadnienia oświa
ty na terenie powiatu. Członek
PZPR, Szkoła przez niego kierowana jest jedną ze szkół wiodą
cych w powiecie.

Długoletni

w

plac 'we

dodatkowo w o.k resie jesienno
zimowym zorganizowana bę
dzie impreza muzyczna ,.Złota
jesień nad Obrą ".
Ambicją kierownictwa Ogni
ska oraz kad.ry instruktorskiej
jest stałe podnoszenie poziomu
nauczania jak i pogłębiania
wła'snych wiadomości fachowych. Instrukt6rzy każdorazo
wo 'korzystają z okazji przepTo
wadzanych kursów dokształce
niowych,
organizowanych
przez LTM w Zielonej- Górze.
Daje się odczuć qrak dopły
wu nowej kadry muzycznej.
Wystąpiono do średniej Szkoły Muzycznej w · Wałbrzychu,
aby skierowała swoich atbsol-

Międzynecza.
JUZ oferty z róż
nych stl'lon. Jednatkże do zawarcia umowy o pracę nie do-

wentów

WpłyWają

do

chodzi na sklutek braku miesz
dla tych fachowców. Poza tym istnieją te~ trudności
lokalowe samego Ogniska. Po
prostu lokale jego stają się
za szczupłe. Szczególnie odczu
wa się brak sali widowiskowej. Do kłopotów należy także
zaliczyć brak nowy<!h instrumentów. Społecooe Ognisko
Muzyczne w Międzyrzeczu,
spełniając swą rolę w upowszechnianiu kultury, liczy na
pomoc ze strony władz administracyjnych mi~sta.
kań

Eksponaty muzeum
wystawiono w Paryżu
Ogromną populamością i za
mter,es,O'Wi81Illem zaTÓWIIlJo mi~
kań<!ów naiSze~o pcxwiatu jak i
turys.t ów odwiedzających Mię
dzyr.zecz, cieszy się Muzeum
Re.gioname. Muzeum eksponuje ·z;bioil"y świadczące ,o 1000-le
tlnliej }J.:ts1:Jodi Pań!Sitwa Polskiieg·o na tych ziemiach. •Zarówno
potZiom wys.tarwierunictwa jak i
unikaliny niejednokJrortnie charakter ekisp·cma·tów zna,jdujących się w Mu·z eum, sitalWia tę
platc ówkę w rzędzie n 81jlepSZYJch i najdekaw:s·zy<!h muzeó:w regionalnych w kraju. Znaj
duje 1się tam między innymi
rr.z:adko 1sport;yi.kana w muzeach
poilsikich galeria po:I"tretów ti'u
miennych, z których część ekspono!Wana jest oSitatnio na wy
'stalwie klu1tu-ry polskiej w Pa:ryim. Mu:zeum 1WtDaJZ z !Zamkiem
piaJSitowskim, ·będą<!ym pomnikiem 1000-lecia kultury polskiej, siooowi chlubną wizytó-

sj!i. mi~Zikań<!ów śrrodow.iJska.
Nie można również pominąć
falktu, że placóWki te są ta'kże
miejscem kultuTaJlnej Tozrywki w czrusie wolnym od pracy.
Skupia się w nłch życie spałe
cJZJne śT,oddwis'ka.
W

100tatnich

lata·c h tcoil'az

więkiszą a!ktywność przejawia
społec~y ruch ·kultura·l ny • .co
ma n'iewąfalliwy WJ!)ływ na awa~ns kulturalny naszego społeczeńsltwa. Społeczne rady klu

bów, koła przyjaciół bibliotek

i inne or,g anizacje .społeczne -

kultur.al:ne, d'z:iałające przy pla
cówlkach kulturalno-oświ·ato
wych, są iJnicja.t orami i orgaiili
zaito;raiiJli najciekawszy-Ch poczymń kuLturalnych. _
Bogaty doTobek rw społec.z·
n ej pra<!y kulturalnej ma Psz- '
czewslk1ie Towanys,t w·o Kultua:y, RegionaU.ny Zespół .Pieśni i
Tańca w Dąbrówce a także
wkę ku1tu-r·cxwą Międzyrzecza. s połeczne rady ·klubów w StoDa·~sze Zlamierzenia ZNliąza- łuniu, Wysokiej, Lutolu Sune ,z tą placówką rdą w kieru.n chym, Gorzy<!y, Kręcku i w
k u budowy ·skansenu na tere- ·wielu inych klubach i świetli
nie paii"ku, pmy <!zym uporząd ca,c h. Jest f·a k,t em dowiedzio·
kiow.a,nde
jetS!t zadaniem nym, że tam, gdzie wokół pla
--t.P'tt~~m:JI.I~l'm:"!IWJ"llrT:""~tm~-tr.rt--e4EW9~~1W~a~M·:ę r~~~teem -epmeono zrealiw,w ane przy czynnej czni~ów :zJWiąZ81ny.ch z organipomo·c y miesekań<!ów miasta. zaoj.ami społeczi11ym1 li pOOii..tycz
W miejscow.Otśdach :z.wiąza nymi, .działalność tytch ·placónych z histo-rią walk o pol- wetk stoi na wyrokim po'Zi.om'ie
skość ziemi międzyii'Zec:kiej, a i daae - pełną satysfakcję biowięc w Dąbrówce i Pszczewie ~rą,cym w niej udział. Nie !WSzę
- 1110a1jdują s-ię ·i zby pamiątek dlzie, niestety, jest tak ]a1k byś
regionc~.Lnych. Posli81dadą ·One ró my s·obie tego życzyli. Praca
Wlnie·ż :wiele -cennych ekispona- kilku placówek w ·nlaszym potów i równie chętnie - .jB.Ik wiecie pozostawia jE!IS'zcze wie
Muzeum
odwiedzane są le do ży<!zenia.
pr:zez społeczeństwo i turyWciągu minionych 4 lat ustów.
two.rrona :wstała również na te
Bao:drzo istotną r·ołę w upow r·eriie powiatu międzyrzeckdeg•o
szechnianiu kultury w środo pel!na sieć kin. Tego typu plaNiemczech, zachwycając wi- wiisku wiejskim •spełniają klu- ,cóiWek malmy w tej obwili 11,
dzów pięknem stroju i tańca by ksiąilki i prasy ,.Ruch" oraz przy czy.rn na duży plus naaeklwby .,Młodeg-o Rolnika". Dy- ży ZlaiP~i.ISać. że 9 spoś·ród nich ·
dąibrowieckiego.
Dzisiaj 40-letni jubilat nic sponujemy aktualnie 46-cioma je!st wyrpasalŻonych w aparatuni~ stracił ze swej św!ietności, plaocóWik,aani tego typu. Obolk rę umożlirwia1ącą wyświetlanie
a wp.r ost przeciwnie - dop:ra ni!ch działają również świetli filmów szerGkotaśmowych. Nie
cował s-ię wspaniałego ro'lJWO- ce eta1
towe i ryczałtowe, świe naJjllepiej wprawdzie jest jeslZju. Aktualnie Regionalny Ze- tlice S!POłeczm.e, a w .nie'których cze ze ·standa,r de·m wyposa,że
spół Pieśni i Tańca lfeprezen- śr·odowisikach ta,kże świetl'i<:e nia i estety.ką niekltórych sa,l
tuje na zewnątrz nasz powiat, zakładowe. Rola, ja:ką .spełnia kinowych. Sy;tuaJcja ta jednaik
a często rówilJ.ież wojewódz- ją te piac6Wiki w życiu społe ulega stałej 'POprawi'e. Nta1eży
two na imprezach krajowych. czeń·s1Jwa, polega przede ws;zy- za1tem żywić nad~ieję, iż w naj
stk'im na udostępniaJniu prasy, błiższy<eh latach kina, do któradia i telewi•zji. Placówki te :ry<:h trzeba chodzić w kożu
stwa~rzają ponadto możliwości chu, należeć będą do przes.złoś
W2la·j emnych spotkań i dysku- ci.

Biblioteki . naszego powiatu
liczą 80 tys. woluminów
W l'\ollvu 25-lecia Polski Ludowej nad~·za się dkazja do
przed!SitarWienia,
najwa:hniejszych problemów prarcy kul:tu
r.alJiro oświ1altowej w .rraJSzym po
w:i<ecie oraz do porównania na
s.zycll zamierzeń 'Z tym, 'CO ZJdo
laliśmy już dokonać.
Rea1lirlacją ozamierzeń

kultu-

•z.a:jmu'ją !Się placówki
kultura~lno-'OIŚ'Wi.atowe, do k.tórych nalleeą lbilbli:ateki i ozy.fel

!l"aJlnY'c'h

nie, pUIIllkity bLbliotec7lne, Kluby K.sią2Jki i :Pr.a•sy "Ruch"
w:I'az z k·l ubami "Młodego Ro[nika"
dZliałające prZJede
WISZytstJk'im w środow:Lsku wiej
Slkim. Na!S'tępnie świetlice, domy ku:l!tury, kilna, ·Muzeum i
i'ztby pamią:tek regionaLnych 'oraz szereg inny<!h placówek.
Pla<!ów!ki •t e dziaJła.ją w opalfCiu o pomo.c społecmego TUchu ku1Jtma\llneg·o iSkupioneg.o
w koła,ch przyjaciół bibliotek,
Towar.zY!S,bwie 'Pirzyj.aciół Mutzeltlm, klubach i .t owarzystw.aJOh IS!Połecmy<!h, ~radach klu
bów i zaJrządach świetlic. W po
wiecie naszym w dzi'edzinie upoWis•z echnianlia kultury .z reali

zowruno doiychczaJS wiele zaone z tpr·o~amu WYJborczego oraz 5-letnieg.o programu riOZJwoju kultury w naiSzym powiecie.
Dla przy:k~adu: w ciągu minionych lat zorganizowa\Jlto 'k otrliPletną sieć biblioteik, na którą sikłada się 14 b:ilbJ:i.otetk gromaJdZJkiteh, 4 biblioteki miejskie oraz 57 punktów 'bibliJOite-cwnY'Ch. Biblioteki nas'z e licrzą
ponaJd BO ty5ięcy woluminów.
DZiałają TÓW!rrież punlk ty .i1nfOif
maJCji b~bliograrfkzmej oraz czy
ZAMEK PIASTOWSKI w MIĘDZYRZECZU
teinie. Niewątpliwym sulk<!efot. E. Mielnik
sem naJszych biblio,tetkar.zy jest
f•alktt, że ·co 5-ty mieS~zJkaniec· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- naJSzego ;pow.iartu regularnie wy
p:o~y;cza kisią·Zki z ·biblioteki. W
ostatniiCh lata•c h są ·to C·OTaz
częśCiej lks:ią:Zlki popularno-nau
Co roku kluby w.iejskie na- dużej stosun~owo wiosce dziakQWe ·i Sjpoł-eczno1})olti\tyczne.
szego powiatu biorą udział w ła przy tym klubile 9 sekcji za
W 'Celu popularyzaoji liltera- konkurs·Le na na-jlepszy klub dnteresowań, m. in. dziecięca,
tury pięklnej. bibli01teik1 o'l'.g ani Ziemi Lubuskiej. Po przepro fotograficzna, plastyczna, teazu,ją ·s zereg konkursów czytel- .wadzonej przez powiatową ko
tralna i :inne. W działalności
mczy<!h. Spotykają się one z misję wizytacji na pier,w sze
duzym oddźwiękiem wśród spo m:iejsce wysunął się Klub Roi aktyWu zgrupowanego w rałecrzeń&twa. PonatdtJo biblioteki . nika z Wysokiej. Praca tego dzie klubu widać rzetelną tro
or.ga1nizują 1
spoltkan1ia z pisaTUl klubu zasługuje ze wszech skę z zaangażowaniem w SP!ra
mi oraz wy.s tawy ksiąŻik.owe. 1miar na wyróżnienie. W nie- wy i potrzeby środowislka.
mierzeń. WYlilikadą

Wit:cej takich klubów

l
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W ych!Owan ie firzyczne i sport
stanoW!ią w świecie wSiPółcze
snym integralną część kultury ogólnoludzkiej. Sport ł~
czy się z poznaniem now ych
form i .zasad współżycia, ot-

wiera ;przed młod2'1ieżą nowe
mo.żlli.wości kulturalnego wyżycia się. Do!ronana w tym
zak·r esie poważna pra-ca OTgan~zacyjno-pi:'Qgramowa
jest
konsekwencją tych zm'ian.
Koordynatonem wszelkich po
czynań spor.towych w naszym
powiecie jest rpwiatowy Komitet Kultury FóJzycznej i Tu
rysty.k i, który programuje ma
sowe wychQwame fizyczne, tu
rystykę ora;z sport wyczynowy
Podstawą ro~woju sportu zarówno ma·sowego jak i wyczy
.nowe~

jest ipOS~.ad:anłie ~odpo

wiedniej iloś,ci obiektów spor
towy-ch. Dlatego też w ostatnim ok!resie podjęte zo.stały
prace i.ctąoe właŚiliie w tym ikie
runku.
W Międzyrzeczu oddano do
użytku sale gimnastycme pny
s•zkołach podstawiOwych nr 3
i nr 2. W Trzcielu natomiast
wybudowano boliska sportowe.
W czynie społecznym wykona
no baseny kąpielowe w Zieleńcu oraz w Brójcach.
Nta terend·e naszego· powiatu
w okresie mi'IlliOłnych
czterech lait powstało szereg boisk piłkarskich {Bukowiec, Dą
brówka, Kaława, Stary Dwór,
Bobowa ck-o-, PopoWJo, B ledzew,
Przy-toczna). W Dłusku założo
no pierws·zą i jedyną w naszym województwie soekcj ę hip
---HIJłlllllllłłiUHIIUIIHiłlłiiPmiiUIIIIIIh

ie e dr
pkzną,

budując

j~nocześnie

stad:ion jeździecki. O sekcji
1tej !PiJsrz;emy ;pon.iżej.
.bazą sportu masowego jest
śrocto.WiisKo szk.ol:ne. w:~:asme z
tamtąd tr&U:aJfł w szereg1 .K:!uoow sportowych zawoanicy i
zawoamcz.k1
repr·ezentuJąCy
JUZ pewną klasę . .sportowymi
poczynaniarm m:~:oomezy si!KO!
nej KleruJe SzKolny L.w1ązek
::>po.rtowy, ktory wspoipracuJąC z powiawwyffil wiaazanu
sportowymi, o:rgamzuJe szereg
lmprez sportowycn, z ktorycn
na czoło wymJa~ą ·s>Lę ".uni
;:,portu .szkomego". Uochoazo
ne ·są one corocznd.e w ;p1erwszych .d niach czerwca w sZIKOmch na terenie powiatu.

d

Rybki,

grz~bli

nec·z ri. "Syrenie" Zbąszynek,
Rouniaii'y i rozwój ruchu tu
ktÓire pqpl"ZietZ wiełosekcy,jność rystycznego w ostatniich kilstwał'zają młodzieży możliwo ku latach świadczą o tym, że
ści dalszego rozwoju spo~rto turystyka w . Polsce stała się
wego. Do sekcji dobrze p-racu- już powszechnym zjawiskiem

jących należy zaliczyć: sekcję społecznym. Związki
między
·:z;apaśniczą, piłki
si•a tkowej, turystyką, a innymi dziedziciężaTów , maz lekkiej a'tlety- nami życia zacó.eśni·ały się z

ki, która posiada dwóch reprezentantów kadry narodowej
- Jadwigę Żuków:nę i Bogdana Czyża. Sekcje te po•s iadają d'Oiba:y "narybek" treningowy, niezłe urządzenia sportowe oraz dobrych instruktorów.
J ·e dynym poważnym problemem jest jednak mewy.starczająca w stosunku do potrzeb
baza sprzęrowa i materialna.
Uwzględniając powyższe .z alety ora:z dOttychczasowy osiągZ
i'n i.cjatywy
Szkolnego nd.ęty stosunkowo sz;ybko• doZwiązku t>po:rtowego zorga·ru.- robek,
należy ·stwlierdzić, że
ZJawano w roku utneg:lym Kon byłby on niewspółmiernie kokw·s, w wyni·kU którego. pow- :rzysin·i ejszy, gdy,b y nie sprastaio w czynie spo:tecZIIlym sze wa ś·rodków finansowych.
reg przyszkolnych oolekltów
Jednocześn:i.e Powiato,w y Ko
sporto1w ych. Poaooną
pracę miltet Krunltulfy Fizycrmej d Tusportową w ś·r.odlowisku w~ejs- rystyk·i _ mając na uW!adze
J:tlim prowadzi Rada Powiato- jeszcz·e letPszy rotZwój sportu
wa LZS, która zrzesza w 62 wyczynowego _ ao związane
terenowych kołach około 3.800 jest z oddandem w drugiej po
członków. Do lepiej p:racują- łowte r~oku stadionu spartocych ~ół :n:'ll_eż~: poslia~ający wego· w \Międzyrzeczu, apelu
tradycJę W:J.eJskii. Klub Sparto je do dy!I'·e ktorów i kLerowoiwy "Sokół" w Dąbrówc~ oraz ' K:ów zakładów pracy, do· dz.iaL~,s:~ "<;>1bra" Ble~·ze.~ 1 ,,Ob łaczy sp.ortowych o u~·zielenie
ra lrzcl!el, "Błęk1tma Popo- pTacownikom .z atrudmonym w
wo, "Tęcza" Przytoczna, "Or- kultur:zJe fizycznej i turystyce
kan" K:alsko.
dia!1ekio idącej plOmOCY. Ntiewąt
Spod wyczynowy w powie pliwie pr.zycz.yni się to do dal
cie skupiony jest głównie w szego rozwoju zaawanso,w anedwóch klubach: w Międzyza- go już w tej chwili spo·rtu wy
kład!owym Ludowym Klubie czyniowego w naszym powieSportowym "or.zeł" Między- cie.
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W i o _ koniku

roku na, rok. Władze państwo
we i pa~rtyj•ne araz organd:zacje społeczne pośWięcały turystyce coraz; więcej uwagi.
Społeczeństwo ·z e swej strony
wyka·zywało rosnące :z:aintere
sowanie rozwojem różnych
form tm"ysrt;ykd li W)'iPOC:Zy!Ililru.
Ziemia międzyrz·ecka stała
jednym .z ba,rdz;]ej atrakcyjnych
terenów turystycznych regionu Wielkopolskiego.
Sprzyja temu zwłas.zcza krzy
żowanie się dwóch europejskich linii tranzytowych E-8 i
E-14. Duży areał lasów (46
procent ca:ł·ości terenu) ora·z
j'ezior, a Jtakże dobrze utrzymane drogd. o :zmaczeniu mię
dzynarodcl!wym 'i loklallinym, sta
nowią wybitne walmy turystycme :ziemi międzyTZeckiej.
sdę

1Do na~jlhaii'Id'zi,ej .a!ł:r.alkcy.jnych
terenów tUll'Y!Sity-cznyoo :z~alliazyć mo:hna mię·dzy ó.nnymi za
lewy Obry liN dkoWicach B:lerl'ze
wa, połoŻIOIIle w,śród siOIS!JllOwy10h i dębowych lasów, kltó.re z:n!a·jdJu.ją 'sdę ,rua LublliSJ{lilm
SzU.ak.u Woldnytm, gdzie OOTQ.ctz
nie odtbyWJalją 1się ISpłYfWY lmja
kOłW.e. PiOlnlaldto dlo baro·zo ·ata:'a
kcyjnych ak!O:llic zaihlcz.yć marż
na l"Qw!!ll..erż ciąJg j~tor: Knlrslk~o
-Ohycin:a~-Bledtzerw. Ciekawlie
pc:>łożone jest również jerz:io
ro Lu'bikow,sJde, łączą-ce 1sdę
ka'nałamd
IPii'ZoeZ Ps·ZJClZe!W i
TT'1Jeiel z jeziorem ZbąStZyń

piosenka

sdcim. D.o !Il.aljlbau:·Q;zd.ed aUiaJk
c)'ljuwch rw naLSIZ.Y
•(:lo!Wie.a ie m'iejjSC me&:l·ellln~o i
codzdennego WYP.DiCZynku •:z;a
li1czyć
naJl·eży:
oko1hoach
Tii'ZCłiela
jezJiJOil'o Koniń~Skde
d. j~aro B:' leń ,...- częśdo
wo
jwż
· · góls[>O<iaxowane,
w Brójcach - basen kąpielo
wy, wybudowany przez społe
czeństwo w
czynie społecz
nym, w okolicach Pszczewa malowndtczo położone jezioro
.Szarcz Duży, !Illald !którym z.ltoka
li.zo.wano O.śr1odek Wy.poczyn-·
kowy li przy·stań wodną. •
Powiatowy Komitet Kultury
Fi'zycznej li Turystyki w Mię
dzy·rzeczu, wykonystując te
naturalne waloxy turystyczne,
dąży do stałej ich akty__
wiiz a·c ji pOJprzez rekjlamę. .a trakcyjne spływy kajakowe ~ imp
rezy t~tyczne. , Celem tej
dZiiał,alności jest upowszechnie
ni·e rekł'eacji i 'l'egeneracji sił
ludzi pracy. Społeczma rola tu
rys-tyki przejawia się również
w jej walorach poznawczych,
kulturalnych
i wychowawczych. Oprócz tych wartości
Sipqłecznych, ma. ona coraz bar
dz:iej w~rastające znaczenie go
spodanze. staje S1ię !bowiem.
m . .in. źródł-em dochodów ludzi
zamieszkujących dane tereny.
Wszystko więc wskazuje na to,
że powiat nasz ma wszelkie
dane, aby sta:ć się powiatem
turystycmym. Głównym koor
dynatorem
usług turystycznych w powiede ·stał się Powia:towy Ośrodek Sportu, Turystyki ·i Wypoczynku, będą
cy i'ntegralną częścią PKKFiT
Zadania stawiane przed tą je
dnostką · polegają. na koordynacji całokształtu usług turys-

w

tycznych w powiecie. A więc
prowadzen1ie hazy noclegowej,
żywieniowej, infQrmacja tury
styczma, dmprezy turystyczne
itp. A ponadto eks,ploatowa,ntie !Pliari, ;u~mąd~t\ i ISIPf\Zęt!u
plażowego oraz usługi parkin
gQwe i pro.w adzenie wypoży
cza:lnli sprzętu turystycznego.
Nad jeziorem Głębokie wybudowano ostatnio urządzeni·a sa
nitarne 'z ciepłą wodą, pawilon
gast'!'onomicmy o·r az paTking.
Ponadto w OTW Głębokie,
oprócz bazy POSTIW -u, istnie
je baza noclegowa .gestorów ob
cych, o li-czbd.e 214 miejsc noclegowych. Przez ośrodki tury
styczne w Pszczewi.e i Głębo
kim przewija się w sezonie około 7.000 osób korzystających
z nodegów. Z wyżej wymien~onych ośrodków koTZystają
:i ludność Mię

róWII1ież turyści

dzyrzecza, przyjeżdżając tu na
wypoczynek niedZiielny i świą
t·e czny. Na terenie rras·zeg.o po
wiatu nastąpił dalszy wzrost
bazy noclegowej. W stosunku do potrzeb jest ona jeszcze
jednak nie wysta,rczająca.
W związku z ttym Powiatowy Komitet Kultury F.i'Zycznej i Turystyki, dbając o dalszy rozwój turystyki w powie
cie zleci w najbliższym czas·i e
Wmda:wskiemu Biurowi Projektów opra·cowande planu zagospodaro.wania turystycznego
powiatu. Plan ten obejmować
będzie szeroki zakres dzJiałał
noś ci turystycznej, co umożli
wi ogromnej rzes·zy turystów,
zaTówno krajowych jak i zagranicznych, wypoczynek
w
atrakcyjnych ośrodkach wypo
czynkowych powiatu.

Z Dluska do FrancJI
Od dwóch la·t przy PGR Dłu
ska -Kombinat Gora-j - dzia
la sekcja hip,picZIIla LZS, któ
rą prowadzi zasłużony trener
i działac·z inż. Jarosław Sucho r
ski. Sekcja or-ganizuje zawody,
które cieszą się wielką popularn;oś·cd.ą wśród społeczeństwa.
Na zawodach tych startują ró
wnież ~aWIOdnicy ·z woj. poznańskiego i gdańskiego. Ostat
nie zawody odbyły się z oka-

zji święta 1 Maj a.
Sekcja }eźdzJiecka w Dłusku
jest joedyną w naszym województwie. Pomimo krótk•iego
okresu swojej dział•alności, po
s~ada ona zmaczne osiągnięcia.
Wystall"czy wspomnieć, że konie z Dłuska iyskały sobie do
brą opinię nie tylko w kraju,
ale -i za granicą. Kilkanaście
koni zostało ·z akupionych przez
stadniny we Fra:ncjli i w Belgili.

Zobowiązania załogi POl\ł
W zwliązku
się wyłborami

w

ze zbliżającymi 25" na ogól,ną wartość o'koło
do Sejmu i rad 200 tys. zł. Ponadto roczny
narodowych zostały podjęte plan fti.lii PszcZiew postanowio
zobowliązattia i czY'nY społecz no wykonać do dnia 15 grudne przez pracowników Pań nia br. Dodatkowa produkcja
stwowego Ośrodka Maszynowe z tego tytułu wymesie 100 tys.
go w Mię-dzyrzeczu oraz w złotych.
tr·z ech podległych ·mu filiach:
Ponadto załoga warsztatu
Przytoczna, Bledzew ti. Pszczew. wraz z administracją podjęła
Zobowią·zano się m. in. wyko takie czyny, jak: uporządko
nać ponad plan kapitalny re- wande terenu wraz z jego nłwe
mont 5-c'iu samochodów "Star lacją, naprawa !i konserwacja

Międzyrzeczu

ty program imp ez harcerskich

płotu, przycięcie żywopłotu i
oczyszczenie zarośli wokół za

kładu. Przepracować 500 goqzin w urządzaniu parku miejrN.1e;dtaiWIIllo zallmńczył się V
skiego oraz uporządkować pla
0ilm odfby
ż·e w Ośrodku Wypoczynko- A(Lerrt;, ik'tóry w tY'm a.'1
wał Stię pod hats.Łem: ,,Ha:rcwwym w Lubiikowie.
Stt'WIO - 1UJdiZiiom 25-lecia", Pod
Ogólna wartość zobowiązań c-zas' a[elr/tru IQtdlbyro· 1s;ię w poi czynów całej załogJi POM w IW!iecie s~r.eg ISQJOtikań har·ceMiędzyrzeczu będme wynosiła my ;z J.1uidtżnlii, \kitór:zy· wakzy]i
o Polis·kę Luld1DWą i - j.ako pi1o
około 453 tys. złotych.
nJierzy - priZybylii 10a Ziemie
~chodnie. Aller!t zakońiCzył się
rejoll1iowymi IS{POtk.andlami druży~n hatree.rtskilch, rw 1
cza1Siie lk~ó
ry·ch pOidtsiulllliO'Waln o IP'r:a.cę nald
ZdlOibywtąn!ile!m g.prarwnośd zuchorwytch i hatr·cerSik,ieh pod
Sipe·C:}aillną
ruazwą
,,Manlitfesitu
PK.W1N". Sz.czególme u:roczy•ś
aie naidaJntie IS(pra!Wrlośd i pirny

Dzec~enlie ha~rcwStktie 'WYIPadło
Międ'zyrZJeiCZIU.

w

rw

:dinJi,u 8 maja br. obratdio-

nii~Ww.anyoh w 100 g,l"iUIPa1ch. spdtlk•aJnlia były·ch żołnierzy II
Będą to wydeaz;k:L, biw:alkli ,iltp, · AI1mii W!O!j1
ska Po1skiegQ. Za-

iiTliPrezy.

Obecillie ws,z.y1stlkie
har·censkie przyiStąpiły do ZidtOibywan.t a "Młodz.ieża..:
wej ·Odzm.akti 'Spr.awniQ·śd Obrloon·ej''. RZ1U00111JO hasło, że każ
dy hatl'ICer:z :i haii'cerka mt1W po
sl~atdać t1alką odzm.C!fę. UroczysJbe Wii'ęazenie· 01dz:nalk ll1iaJSJtąpi
na czerwuowych 1bi1walkach,
po.dtcz.as !których 101dbędą ;się
drurżyny

'
MIĘDZYRZECIZ-

FRAGMENT MIASTA

armii. S:Wzegó~nie moczyście
olbchodtzony będzie w ibr. Mlię
dzy.Illatl'lodowy Dz.ień Dz'iecka
pod hatsłem "Karnawał Młodloś
Cli". WtsiZyfSitkie drużyny .pr~ygo
tQWJUją j1U1Ż Jbo.gaty p!I1o.gram 1
ar
ty1S1tyc2lny, lkJtóry z.a!prezenrt:ują
swo~erntu IŚil'OdtO\Wi~u.

Zespól Baz Melioracyjnych
będzie świadczyć usługi
W roku

bieżącym przystąpi

w.ałla IROIW.iaftow;a Rada Przyje się do· budowy Zespołu ~az
cliół Har;ce1.'1stwa. Po;d1jęł.a ona
MeliJo,r ·a cyjnych . Jest to inweu'C'łliW.ałę o ufundlowaJnlilu ·Dirganl~zatC.ji ha~r~ensUciej s:z tand1
aru stycja o wartości 100 mln zł.
i 'Wirę.cwniu go w dniu 12 wr:ze W ·zespole tym maj dzci.e pornie
ŚJll~a hr., 'tj. w ·dlnd.u rzialktończe szczen~e Zakład
Remontowy
rui.a Dn,i H~gi~onalnych "Złota
Sprzętu Melimacyjnego,
dla
J e!Siteń n.ad Obrą w Mięldzycr:z.e

c:zJu" i natdaJnlilu Hufeowi· bmlieni-a "Il..;giej Alrm'ili Wio·jsk•a Pol
s·ktielgio". P.Oidobną i·rlii1cjatywę
piakirjęł.a Rada Przyj,aciół Harce·l1Strwa w Ztbą!szynku 1d.la miej
SCOIWego IS'ZC'ZietpU im. Bohalte~rórw We\slterjplaltte.
W cza1sfi..e .te.gJOirocznej akcji
letmiej na obozy ha.rcertSik!ie wy
<jedz.ie naid mome 1 dto Lubmy
-450 htairiCEIDZY oraz na ko1on:ię
zuchową 60 uczn.i ów. N:ieOibo'Zlowym ~'altem zositaJnie tOibję
f ot. E. Mielnik tych ·dkołlo 1.000 dcieai, :ZiO!I'ga-

pozn;alją OIIli ha!TceDzy z historlią li sz.lalklarrn!i. bo,jowy.mli .t ej

którego zostanie ·wybudowana
II1owo czesna hala. Wyrp.os~
żenie będą st·anowiły maszyny
i sprzęt . specjalistyczny do re
mo!lltu koparek drenarskich.

dla województwa

du będzie się kształtował w
g•r anicach około 60 mln zł. Za
trudnienie wyniesie 450 osób .
Po zakoń·czeniu budowy pawołane będzie nowe przedsię
biorstwo - Baza Sprzętu Mel
i1ora-cyjnęgo, która będzae wykonywał~ usługi sprzętowe na
terenie całego WQjewództwa.
Baza będzie zatrudniała około
1000 osób. Planowany termin
ZJa:kończenia budowy Baz Mel-.
io·r acyjnych przypadnie w 1972
roku.

Oprócz kapitalnych remonkoparek będzie r-ównież
'
.
produkowany, sprzęt do mnych maszyn meli,oracyjnych. Druk: Zie'LotnotgÓiliS!kie ZalkłaJdy
Ogólny .przeTób raczmy zakła- Grafic'z:ne, z.am. 2298 W-'1/166
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