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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

BANK DLA LUDZI, KTÓRZV MYŚLĄ
O PRZYSZŁOŚCI

~-_ _U_RU_ C_HAMIA LOKOMOTYWĘ
Kredyt mieszkaniowy na budowę domu, mieszkania,
bądź na adaptację strychu, czy też remont lokalu.

LOKOMOTYWA to: • oprocentowanie od 14,5%
•

możliwość

sfinansowania

aż

75% planowanej inwestycji
• dogodne warunki spłaty

ZATEM- RUSZ Z MIEJSCA !
BANK GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ S.A.
Oddział Operacyjny w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 6
te l. 095 l 7 41-23-03 + 07
fax 0-95 l 7 41-23-51
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DZIECI
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l. Dowhan DawidJan s. Piotra i Izabeli
•
2. Bernaś Sandra Angelika c. Dariusza i Marleny
·
3. Guzicka Natalia c. Sławomira i Sylwii
4. Bebło Mateusz s. Jarosława i Beaty
5. Sobczak Hubert Jerzy s. Mieczysława i Zenony
6. Król Emilia Sylwia c. Marka i Sylwii
7. Hornbek Konrad s. Zbigniewa i Moniki
8. Ludwiczak Hubert Maciej s. Macieja i Wiesławy
9. Dąbrowski Aleksander Stefan s. Dariusza i Katarzyny
10. Kozłowska Aleksandra Zofia c. Jana i Iwony
11. Skrzypczak Dariusz Tadeusz s. Stanisława i Grażyny
12. Wandowska Roksana Katarzyna c. Mariusza i Katarzyny
13. Mich Agata c. Piotra i Eweliny
14. Baraniecki Kacper Tomasz s. Tomasza i Bogumiły
15. Skibiński Damian Patryk s. Radosława i Katarzyny
16. Szadkowski Marcin s. Sławomira i Katarzyny
17. Bielat Ilona Róża c. Marka i Eugenii
18. Jonas Aleksandra Anna c. Zenona i Anny

Związek małżeński
Rafał

DZIĘKUJEMY, CI KSIĘŻE INFUŁACIE ...

"Wiele dzisiaj życzeń spływa,
pieśni, kwiatów, serca darów,
do stóp twoich. Wiele modlitw
blasków Najświętszej Ofiary.
DZIĘKUJEMY. ..
Za Twoje prace, trudy,
za ciężar znajomych dni,
życzymy aby Chrystus
zapłatą nam był Ci... "
W niedzielę, 29 sierpnia 1999 r, o godzinie 12-tej odbyła się uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrze
czu z udziałem ks. biskupa Adama Dyczkowskiego przekazania
Parafii nowemu ks. proboszczowi Markowi Walczakowi, byłemu
proboszczowi z Parafii Lubniewice.
Albowiem ks. inf. Henryk Guzowski, Parafią kierował przez 23
lata, pełnił również funkcję Dziekana Pszczewskiego- Dziekanatu
Pszczewskiego. Jako 78-letni senior przeszedł na zasłużoną emeryturę, wówczas parafia była jedna.
Na tę Eucharystię, dziękczynną przybyły władze miejskie miasta,
powiatowe, gminne z burmistrzem Władysławem Kubiakiem, księ
ża, siostry zakonne, katecheci, harcerze, młodzież, zaproszeni go-
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l.Lep.kiewicz)an ur. 11.10.1910:r· zam. Międzyrzecz
2. Mazura Leontyna ur. 10.11.1913 r. zam. Międzyrzecz
3. Urbanowicz Leon ur. 28.04.1914 r. zam. Międzyrzecz
4. Zając Czesław ur. 09.07.1926 r. zam. Międzyrzecz
5. L{ą.żniuk Stefan ur. 08.12. 193~r. zam. Międzyrzecz
6. Biały Kazimierz Dionizy ur. 08.04.1933 r. zam. Międzyrzecz
7. Dyderski Tomasz Dariusz ur.l8.04.1970 r. zam. Międzyrzecz
8. Kopczyński Jerzy Stefan ur. 12.08.1938 r. zam. Międzyrzecz
9. Plucińska Ludwika ur. 25.09.1914 r. za.rii. MiędzYrzecz
10. Stefanowicz Stanisława ur. 22.0 3,1913 r. zam. Międzyrzecz
11. Walkowiak]oanna ur. 14.04.1924 r. zam. Międzyrzecz
12. Witczak Krzysztof Zbigniew ur. 29.01.1958 r. zam. Międzyrzecz
13. Rogajło Jerzy ur. 02.01.1919 r. zam. Międzyrzecz
14. Paszkawska Krystyna ur. 07.01.1933 r. zam. Międzyrzecz
15. Gapiński Włodzimierz ur. 16.06.1956 r. zam. Międzyrzecz
16. Tankielun Marianna ur. 01.01.1905 r. zam. Kursko
17. CzerniawskaAnna ur. 26.07.1910 r. zam. Kalsko

zawarli :

Pyrski i Iwona Gajdzińska

DZIĘKUJEMY,
•
CI KSIĘZE
INFUłACIE ...

-
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ście, delegacje, cała wspólnota parafialna. Kości ół był wypełniony
po same brzegi.
Mszę świętą odprawił i homilię wygłos ił ks. bp. Adam Dyczkowski diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W ciepłych słowach podzię
kował ks. inf. Henrykowi Guzowskiemu za służbę Bogu i ludziom, życząc mu dużo zdrowia, łask Bożych . Nowemu ks. proboszczowi - Markowi Walczakowi - życzył posługi kapłańskiej ,
pasterzowania dla całej parafii.
Ks. inf. Henryk Guzowski przybył do Międzyrzecza była wówczas jedna duża parafia, mieszkańców około 20 tysięcy. Za jego służ
by Bożej powstały nowe parafie : Parafia św. Wojciecha przy Rynku
w Międzyrzeczu, wybudowany kościół i parafia Pięciu Braci Mę
czenników w Międzyrzeczu , odnowiona i poświęcona Kaplica
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą poświęcił w niedzielę ks.
bp. Adam Dyczkowski.
Za pasterzowanie ks. inf. Henryka został pokryty dach na koście
le blachą miedzianą oraz zrobiony nowy płot- ogrodzenie -jako piękna
widokówka kościoła i naszego miasta Międzyrzecz.
Dzień ten - 29 sierpnia 1999 roku, stanie się datą historyczną dla
parafii, wspólnoty parafialnej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
jako wielkie przeżycie Najświętszej Ofiary, a mottem niech stanie
się : "W Tobie są \Y'Szystkie me źródła".

Zyczymy Mu zdrowia i radości
oraz ciągłego napełniania się bogactwem Chrystusa.
Ks. inf. Henryk Guzowski nadal pozostaje w parafii.
Szczęść Boże.

Kazimierz Kulas
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23lata w Międzyrzeczu
Ze

wspomnień

ks. Henryka Guzowskiego

23 lata przepracował w, międzyrzeckiej
parafii pod wezwaniem Sw. Jana Chrzciciela ksiądz proboszcz H. Guzowski. W
rozmowie z wysłannikiem K.M. ksiądz
wspomniał swe dzieciństwo, młodość i
pracę kapłańską.
Urodził ię 78 lat temu w Szczebrzeszynie, gdzie ukończył szkołę średnią i zdał
maturę. Marzył aby być dyplomatą. Uznał,
że dobrym spo obem na osiągnięcie tego
celu będzie studiowanie handlu zagranicznego. Na miejsce studiów wybrał Szczecin,
tam związał się z duszpaster twem akademickim i zaczął poważnie zastanawiać się
nad wyborem drogi życiowej. W 1949 roku

podjął ostateczną decyzję o zostaniu kapła
nem. Po trzech latach studiów handlowych,
przed obroną pracy magisterskiej, wstąpił
do Seminarium Duchownego w Gorzowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1954.
Wiele było etapów pracy w ciągu jego 45 lat
kapłańskiej służby :
l/ Kamień Pomorski - praca wikariusza
2/ Chojna Szczecińska - wikariusz
3/ Buczyna koło Białogardu - proboszcz
4/ Łagów Lubuski -1954-1974- proboszcz
5/ Babimost- proboszcz
6/ Międzyrzecz - 1976-1999 proboszcz w
parafii św. Jana Chrzciciela
23 lata temu w Międzyrzeczu była tylko

jedna parafia, dziś jest ich sze ć. Ostatnią,
pod wezwaniem Pierwszych Męczenników
Polskich dopiero organizują księża pallotyni. W 1976 roku pracowało w Międzyrzeczu
4 księży, obecnie jest ich 13. Od początku
pracują na naszym terenie siostry Franci zkanki z Rodziny Marii.
Najważniejszym wydarzeniem dla całej międzyrzeckiej społeczności, będą
obchody 1000 lecia Męczeńskiej Smierci Pięciu Braci Męczenników z Między
rzecza przypadające na rok 2003.
Ksiądz infułat H. Guzow ki jest obecnie spowiednikiem w Wyższym em inarium Duchownym w Paradyżu. Pornimo przejścia na emerytu r ę ksiądz bę
dzie dalej pełnił służbę duszpasterską
Międzyrzeczu pomagając,
możliwości i potrzeb nowemu

w miarę
probo zezowi ks. mgr Markowi Walczakowi.

w

Anna Kuźmińska- Świder
Andrzej Świder

To już historia!

Informacje prasowe z Międzyrzecza
październik 1945 rok
W pięć miesięcy po zakończeniu wojny na Ziemi Lubuskiej ukazała się gazeta - tygodnik pt. Ziemia Lubuska redagowana w Gorzowie.
Obejmowała swym zasięgiem Ziemię
Międzyrzecką i dziś stanowi cenne źró
dło informacji o kształtowaniu się życia

Milicjanci z Komendy Powiatowej brali

społeczno-politycznegi

i gospodarczego
i powiecie.
W nr 5 z 27 października 1945 Ziemia Lubuska donosiła :
To i owo z Międzyrzecza
- Międzyrzecz liczy obecnie 3500
zarejestrowanych mieszkańców Pow

Międzyrzeczu

udział

w opisywanych

uroczystościach.

W

laków . Czekamy i wołamy chętnych.
Pracy dużo!
- Powiat Międzyrzecz ma sw ą
Radę Narodową. W skład PR weszli z
wyboru obywatele : Kędzierski Stanisław - inspektor szkolny - przewodniczący, ks. prałat Hilchen - zastępca, re-

środku

komendant

Michał

Krupnicki.
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daktor Edward Nitka, Marian BilskiPPR., Alfons Kowalski- S.D., kpt. Józef
• Furmanek- PZ.Z.W PR.N. reprezentowane są wszystkie ugrupowania zawodowe - i tak obywatele : Maludy Stanisław, reprezentuje kolejarzy, Kaczmarek
Czesław - pocztowców, Wilusz Wojciech
- pracowników lasów państwowych, Makowski Wiktor - kupiectwo, Pepka Marian - rzemiosło, Figaniak Franciszek urzędników, Leżczak Bronisław- robotników, obywatele: Jan Wandyga przedstawiciel gminy Goruńsko , Lisowski
Henryk reprezentuje miasto Brodziec,
Gronet gminę Brodziec, Piątyszek Józef gminę Rogoziniec, Maćkowiak Ignacy gminę Dąbrówka, N owak Franciszek
gminę Bukowiec.
N a pierwszym posiedzeniu nie były
reprezentowane gminy : Bobowicko,
Pieskowice, Pszczew, Paradyż , Nowy
Zbąszyń, miasto i gmina Trzciel.
PR.N. uchwaliła, że dwukrotna nieobecność na posiedzeniu członka powor- duje wykluczenie go z Powiatowej Rady.
- W sob otę, dnia 20 bm. otwarty
został w Międzyrzeczu reprezentacyjny lokal gastronomiczny "Wielkopolanka" restauracja - cukiernia kawiarnia. Właścicielem "Wielkopolanki" jestob.Marian Pepka,jeden z pierwszych pionierów którzy zabrali się do
pracy w Międzyrzeczu. Aktu poświęce
nia dokonał w obecności przedstawicieli władz i społeczeństwa ks. prałat Hilchen, mieszkańcy Międzyrzecza mogą
być dumni ze swej "Wielkopolanki",
gdzie znajdą to, czego zapragną. Luksusowo wprost urządzona sala dancingowa przyciągnie zapewne w każdy czwartek i sobotę licznych amatorów tańca.
-Dnia 21 bm. obchodziła Milicja
Obywatelska w Międzyrzeczu
pierwszą rocznicę założenia M.O.
Organizatorem uroczystości był znany
nam wszystkim ob. Krupniewski, komendant powiatowy M.O. Dzień milicjanta zapoczątkowano uroczystą mszą
św., następnie w sali Strzelnicy odbyła
się akademia, na której komendant ob.
Krupniewski, omówił rolę i zadania milicjanta w demokratycznej Polsce. Liczne przemówienia przedstawicieli władz
i społeczeństwa świadczą najlepiej jaką
troską otacza ludność polska swego
uczciwego milicjanta. Po akademii milicjanci podejmowali zebranych żołnier
skim obiadem. Zakończeniem dnia milicjanta była oczywiście zabawa taneczna przeplatana pełnymi humoru wystę
pami członków M. O. A atrakcją wieczoru był bufet urządzony i prowadzony
przez samych milicjantów.
Sprostowania do wiadomości prasowych z 1945 r.
W październiku 1945 r. nie powołano
Powiatową Radę Narodową lecz Tymczasowy Komitet Doradczy, pierwszą Powiatową Radę powołano 15 lutego 1946
r. 1- dziś Brójce, 2-Pieski, 3-Trzciel, poprawne nazwisko Michał Krupnicki.
Opracował St. Cyraniak
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INFORMACJE Z RATUSZA
***

W dniu l września 1999 r. po przepracowaniu 38 lat w zawodzie nauczycielski przeszła na emeryturę Dyrektora Przedszkola Gminnego w Bukowcu Pani Bronisława Gołę
biowska. Zarząd Gminy Międzyrzecz podziękował Pani Gołębiowskiej za ofiarną i długolet
nią pracę na rzecz najmłodszego pokolenia.
***

W dniach od 2 do 5 września w Międzyrzeczu gościło 48 osób z partnerskiego
niemieckiego miasta Haren Ems i holenderskiej gminy Vlagtwedde.
(Program realizowany w tych dniach to wymiana rodzin.) Goście zakwaterowani zostali
w domach międzyrzeckich rodzin, a turystyczne atrakcje zabezpieczyło Stowarzyszenie
"Kontakt". Jednym z wielu przybyłych osób był plastyk z Haren Ems Eckard Stroder, który
zaprezentował swoje prace na wernisażu zorganizowanym przez Dom Kultury. Wystawa
była czynna do dnia 15 września br. Eckard Stroder wspólnie z międzyrzeckim plastykiem
Hieronimem Kozłowskim w dniu 30 września weźmie udział w międzynarodowych warsztatach artystycznych w Lubniewicach organizowanych przez Gorzowskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. W miesiącu październiku powstałe prace będą wystawione w
Gorzowie.
Dziękujemy międzyrzeckim rodzinom za wspaniałe przyjęcie gości.
***

W dniach Od 9 do 12 września w Haren Ems odbyło się robocze spotkanie stowarzyszeń partnerskich z Międzyrzecza, Vlagtwedde, andresy i Haren, na którym omówiono
plan wspólnych projektów na rok 2000.
***

W dniu 10.09.1999r w Hali Widowiskowo-Sportowej
nej grupy rockowej SM OKlE. Koncert obejrzało 600 osób.

odbył się

koncertlegendar-

***

W IV kwartale br. gmina Międzyrzecz uczestniczyć będzie wspólnie z zainteresowanymi firmami międzyrzeckiroi w kilku imprezach o charakterze promocyjnym. Będą nimi:
1/ 27-28.09.1999r. -Forum Inwestycyjne w Słubicach
2/ 14-17.10 .1999r. -VII Międzynarodowe Targi Pogranicza w Gorzowie
3/ 28-30.10.1999r. -Forum Brandenburgia Berlin w Poczdamie (w ramach
Euroregionu "Pro Europa Viadrina")
4/ 23-26.11.1999r. -VIII Targi Inwestycyjne Miast Polskich INVESTCITY 99
w Poznaniu (w ramach Euroregionu "Pro Europa
Viadrina").
Relację z w/w imprez przekażemy po ich zakończeniu.

Specjalistyczna Indywidualna
Praktyka Lekarska
Janina Simińska
Specjalista Chorób Kobiecych
i Położnictwa Psychiatra
Przyjmuje : ulica Rynek 2 (Apteka Ratuszowa)
godziny przyjęć :
wtorek od 16.00
czwartek od 16.00
piątek od 16.00

Tel. kom. 0603 258 722
Gabinet przeniesiony od 1.X.1999 r z Os. Centrum
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Naszym Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom

Gdzie nas czytają

DZIĘKUJEMY

... -Konkurs

za pomoc, troskę i modlitwę
w trudnym czasie
-choroby i odejściu naszego

Taty Stanisława

Pasternaka

Krystyna, Kazimierz Pasternak

Wszystkim którzy uczestniczyli w pogrzebie

śp.
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Leona Urbanowicza

a w szczególności księdzu Proboszczowi
Grzegorzowi Tuligłowiczowi i księdzu
Wojciechowi Krajencie, Związkowi
Kombatantów R.P, Związkowi Inwalidów R.P.
oraz chórowi Klubu Seniora
serdeczne podziękowanie
Rodzina

Losując konkursowe nagrody podczas Jubileuszowego
koncertu z okazji 100 numeru KM ze zdumieniem, satysfakcją przekonałam się, że jesteśmy czytani poza Mię
dzyrzeczem.

Docieramy do czytelników w Silnej koło Pszczewa,
Przytocznej, Świebodzinie, Psczewie, Skwierzynie,
Międzchodzie, Poznaniu, Wrocławiu i wielu innych
miastach Polski.
W kuluarowych rozmowach okazało się, że czytają nas
poza granicami naszego
kraju.
międzyrzeczanie mieszkający

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 Kultu1y. 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 każdego miesiąca, termin ten ze względów wydawniczych nie może być przekroczony. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do korzystania z
naszych łamów. Ceny ogłoszeń: 0,80 zł- cm2 czarno-białe, 1,50
zł - cm 2 kolor (w tym VAT). CENY DO UZGODNIENIA

Redakcja

r------------------~
Międzyrzecz,
Imię

dnia .......................

i nazwisko

konkurs z nagrodami.

Konkurs trwać będzie do stycznia 2000 r. Wtedy nastąpi rozstrzygnięcie.
Zasady konkursu są proste: nagrodzimy osoby
mieszkające za granicą, które do końca 1999 r.
przyślą do redakcji swoje (lub rodziny) zdjęcie z
Kurierem

UWAGA OGŁOSZENIODAWCY

ogłaszamy

Dla nich

Międzyrzeckim.

Zdjęcie powinno być opatrzone komentarzem
miejscowości zamieszkania autora.

o kraju i

Zdjęcia będą publikowane na łamach naszego miesięcz
nika w kolejności ich napływania.
Chętnie przeczytamy również o tym, jak i dlaczego mię
dzyrzeczanie emigrowali, jak im się wiedzie, kogo najczę
ściej wspominają, czy odwiedzają swe rodzinne miasto.

Zachęcamy

do wzięcia udziału
w naszej zabawie.

Wszyscy korespondenci zostaną nagrodzeni ob razami o tematyce międzyrzeckiej autorstwa lokalnych plastyków.
Zachęcam międzyrzeczan do zaktywizowania swych
krewnych z zagranicy

Anna Kuźmińska-Świder

adres

Zlecam Kurierowi

ZLECENIE
s.c. druk ogłoszenia w .miesiącach .

Międzyrzeckiemu

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

EMAR
usługi

Cechy ogłoszenia (wymiar, kolor)
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za w/w ogłoszenie w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania rachunku.

podpis zleceniodawcy

budowlane

okna i drzwi pcv
sprzedaż i montaż kominków
KalawaS

'a' 0602-68-31-07
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-Pozostała patnięć
Odeszła na wieczny odpoczynek w wielu
95 lat pani Waleria Matarewicz pedagog,
nauczycielka języka polskiego w Liceum
Ekonomicznym i długoletnia mieszkanka
Mi ę dzyrzecza.
Mało znane

bliskim i znajomym są losy
Pani Walerii z okresu poprzedzającego przyjazd z kresów wschodnich z Wileńszczyzny
na Ziemię Międzyrzecką. Urodzona
na Litwie w 1904 roku, kończy gimnazjum A Mickiewicza w Wilnie i
następnie studiuje na uniwersytecie
wileńskim Stefana Batorego oraz
kończy roczny kurs pedagogiczny w
1930 r. i podejmuje pracę nauczycielki w szkole podstawowej w Wormianach pow. wileńskim. Wkrótce wychodzi za mąż i do wybuchu wojny
pracują razem z mężem również na,.... uczycielem.
W latach wojny 1939-45 przeżyła
bardzo ciężkie chwile życia.
Mąż zmobilizowany odszedł do wojska i
słuch o nim zaginął. Została sama z dwojgiem nieletnich dzieci, synem Stanisławem i
córką Bożeną ..
] uż po zakończeniu wojny dowiedziała się,
że mąż jako polski oficer został zamordowany w podziemiach gmachu NKWD w Charkowie, a zwłoki zakopane w wspólnym grobie "dole" na terenie "Lesoparku" dzielnicy
Charkowa "Piechotki". Sama z dwojgiem
dzieci zostaje wywieziona w głąb Rosji, gdzie
umiera jej nieletnia córka. Po zakończeniu
wojny w 1946 roku udaje się jej wyjechać z

Kończąc

synem do Polski i podejmuje pracę nauczyciel ki w powiecie sulęcińskim, a od 1948 r. w
międzyrzeckim .

Str. 7
panią Walerię obejmuje długą listę, której
nie będę wymieniać. Nadane jej odznacze-

nia mówią same za siebie.
Zasłużony działacz Ziemi Międzyrzeckiej,
Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Srebrna i Złota Odznaka Polskiego
Komitetu Pornocy Społecznej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, to tylko
niektóre odznaczenia pani Walerii.
Będąc na emeryturze nie zaprzestała pracować społecznie. Do 1975 r. radna Powiatowej Rady Narodowej i przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej PRN. W Klubie "Seniora"- przewodnicząca i aktywny czło
nek, organizuje spotkania z rencistami, emerytami a nawet śpiewa w chórze. Swym ciepłym uśmiechem i serdecznością przyciąga
wszystkich samotnych i zagubionych.
Ostatnie kilka lat swego życia spędziła w
Pile u swego jedynego ukochanego syna.
Zmarła 26 sierpnia 1999 roku w wieku 95 lat.
ŻegnałaJą najbliższa rodzina i grono Polski ej Rodziny Katyńskiej z Piły. Nam w Mię
dzyrzeczu pozostały o Niej wspomnienia i
pamięć zawsze żywa.

W roku 1950 pani Waleria Matarewicz zostaje zatrudniona w Liceum Ekonomicznym
jak nauczycielka języka polskiego i wierna
tej szkole pozostała do emerytury tj. do 1971
roku. Należała do grona nauczycieli którzy
w pionierskim okresie istnienia szkoły podjęli trud budowania jej zrębów, wtedy, gdy
wszystko trzeba było zaczynać od podstaw.
W pamięci tych, którzy ją
znali, uczniów, nauczycieli, sąsiadów zapisała się jako osoba o wyjątkowych zaletach
serca, ko leżeńska, uczynna,
żyjąca
na co dzień ~~~~~~~~~~~~~~~S
~t~·~C~·~
problemami szkoły i 1 1
młodzieży, Jej zasługą
Dnia 26 sierpnia 1999 roku
jest zorganizowanie
w wieku 95 lat zmarła w Pile
biblioteki szkolnej i jej prowadzenie
długoletnia nauczycielka
do emerytury. Nie zapomniane są jej
Zespołu Szkół Zawodowych
osiągnięcia kulturalno-oświatowe w
latach 1955-65 w którym to czasie jej
Ś . P. WALERIA MATAREWICZ
staraniem powstał zespół tańców ludowych znany ze swych występów nie
Rodzinie zmarłej wyrazy szczerego
tylko w Międzyrzeczu. Przez 21 lat
współczucia składają
pracy pedagogicznej wzorowo wywią
zywała się ze swych obowiązków łą
- Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
cząc pracę zawodową z aktywnym
i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych
ucze tnictwem w życiu społecznym
im. St. Staszica w Międzyrzeczu
miasta i powiatu.
Wykaz funkcji pełnionych przez l;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,J

30 -letnią pracę pedagogiczn
w Szkole Podstawowej w Koławie
z całego serca dziękuję ;

Panom Burmistrzom, Radnym, Zarządom Miasta i Gminy
w Międ~rzeczu, Władzom i Pracownikom Oświaty,
Wydziałowi lnwestycii, bezinteresownym Sponsorom,
Przyiaciołom Szkoły, Sołtysom i Radom Sołeckim Rodzicom,
Koleżankom, Kolegom i Pracownikom Szkoły,

za życzliwość, zrozum ienie i okazaną pomoc, za otwartość serca, i skierkę ludzkiej miłości w akceptowani u rozwią~anych problemów ku pom naża niu su kcesów szkoły, radość, pogodę ducha i beztroskość uczniowskich dni.

Z najlepszymi życzeniam i zdrowia,

~71~~~~~:- pomyślności i wytrwałości w reformowaniu polskiej oświaty.
Były Dyrektor Szkoły mgr BarbaraSalei
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Jestem studentem historii. Od kilku lat
interesuję się architekturą militarną,
obecnie staram się zajmować tym zagad-
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nieniem bardziej profesjonalnie.
Tak się składa, że na terenie Gminy
Międzyrzecz znajdują się wspaniałe zabytki myśli fortyfikacyjnej.
W sierpniu miałem okazję przebywać w
Republice Czeskiej na wyprawie poświę
conej zwiedzaniu oraz wymianie doświad
czeń w zakresie prowadzenia badań i
ochrony tego typu zabytków kultury matą bardzo nieudolnie) , są obliczone ratam gdzie powinny. Dlaczego u nas w Polterialnej.
czej na wątły efekt gdyż z historią zbyt
sce, w naszym Międzyrzeczu nie można
Chciałbym podzielić się na łamach nawiele wspólnego one nie mają. Informazrobić tak jakby zrobiono w Czechach ?
szej międzyrzeckiej gazety swoimi spocje których można się tam dowiedzieć też
Znam wielu młodych ludzi (sam jestem
strzeżeniami i doświadczeniami - sądzę iż
są często sprzeczne z informacjami zawarprzedstawicielem), którzy chętnie chciedotyczy one w znacznym stopniu tego co
tymi w pracach wybitnych badaczy tego
liby zaangażować się w takie przedsię
dzieje na "naszym lokalnym podwórku"
tematu, zaś rzekome skarby, tajemnice i
wzięcie. Owszem potrwa to kilka lat, ale
Fortyfikacje w Czechach, powielkie bitwy przyciągają raczej
dobniejak te znajdujące się w blizwykłych wandali x kilofami i troskim sąsiedztwie naszego miasta
tylem. Gdy do tego dołączymy fakt,
po ostatniej wojnie uległy znisziż znana nam firma domaga się doczeniu i dewastacji. Nasi sąsiedzi,
tacji od lokalnych władz to brakuje
podobnie jak my są w okresie
mi słów. Jest to śmieszne i naiwne
przemian gospodarczych i bardzo
ze strony Gminy Międzyrzecz.
często na różne potrzeby brakuje
Obiekt na zdjęciu zarobił sam na
funduszy.
swój wygląd i wyposażenie - tam nie
Potraflii jednak zadbać o zaplebyło dotacji tylko dobra wola i mą
cze przyciągające turystów i zadra gospodarka. Jeśli wybierzemy
pewniające dochody, mając czę
się w kierunku Piesek czy Kęszycy.
sto na uwadze gorsze możliwości
spotkamy góry śmieci, wulgarne naniż Międzyrzecz. Do tego celu wypisy i rozmaite butelki po nieznakorzystano istniejące tam umocnych trunkach.
nienia, rozumieli też, że tylko
Taka właśnie jest przykra prawTak wygląda jeden z obiektów w okolicach Nachodu.
profesjonalne podejście może dać
da o MRU. Albo mamy bałagan, albo
Nie jest wyjątkiem, szkoda, że na tym zdjęciu
nic. Sądzę, że warto o tym pomyefekty.
nie widać wyposażenia w środku
N aj pierw zmobilizowano okośleć. Kiedy byłem w Czechach rozmawiałem z lokalnym konserwatolicznych mieszkańców chcących
wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Przerem zabytków, który zna okolice Międzypóźniej będziemy mieć z tego zyski wszywodnicy - ochotnicy oprowadzali turystów
rzecza.
scy- jeśli nie w gotówce to w nowych chodOn powiedział mi tylko tyle : .. gdybyzabierając pieniądze na scenografię obieknikach, instalacji gazowej czy tak potrzebtów. Następnie wytypowane obiekty odśmy my mieli coś takiego jak wy...
nej kanalizacji ściekowej w okolicznych
nowiono i przywrócono im stan z roku
Myślę, że to zdanie mówi samo za
miejscowościach.
1938 (z zewnątrz i wewnątrz). Oczywisiebie.
Niestety, Międzyrzecki Rejon Umocnioście o pozostałe też zadbano stawiając taMoże zatem należy rozpocząć współpra
ny - przepiękny zespół zabytków archiblice informacyjne i wyznaczając atrakcę z mieszkańcami np. Nachodu. Jest to
tektury militarnej mogący przynosić docyjne szlaki turystyczne. Proces ten trwał
miasteczko wielkości Międzyrzecza z pochody i promować naszą okolicę, poza
dobnymi problemami i planami.
ok. 10 lat, zresztą trwa nadal, ale
Chętnie zaproszę na własny koszt
efekty cieszą wszystkich. Mieszdo nas kilku tamtejszych badaczy
kańcy zarabiają na hotelach, baaby nas czegoś tu nauczono.
rach gdyż ciekawych turystów
Jestem wielkim patriotą naszego
przybywa, władze lokalne zaramiasta i okolic, z dumą wypowiabiają na nowe inwestycje w gmidam nazwę Międzyrzecz. Cieszy
nie. Same obiekty też nie są bezmyślnie eksploatowane przez
mnie każde osiągnięcie czy jest to
kaplica w Wyszanowie czy sala wi"prywaciarzy-dobroczyńców" bez
dowiskowa w Międzyrzeczu. Są to
żadnego przygotowania z wyjąt
duże osiągnięcia naszej niewielkiej
kiem ekonomicznego. Ludzie zajspołeczności. Sądzę jednak, iż pomujący się tam turystyką to
mijamy bardzo często rzeczy istotznawcy zabytków, historycy, róż
ne, a jedną z nich jest MRU. Jeśli
ni lokalni badacze oraz gromady
sami nie zadbamy o promocję naprawdziwych entuzjastów.
szego miasta i okolic nie zrobią tego
Bogacą się wszyscy, do tego aż
ludzie z poza Międzyrzecza czy woj.
miło popatrzeć jak nasi sąsiedzi
Tak zaś wygląda obiekt 7 45 przy drodze na Pieski
łubuskiego o które walczyliśmy. Jedbają o zbytki tego typu i wyko- przez wyajemnichonych jest nazywany "perełką"
śli zaś nie robimy nic lub pozwalarzystują je do rozwoju turystyki.
ze względu na swoje walory zabytkowe i badawcze.
my się oszukiwać to nie przyczyJak wygląda sytuacja na naZatem "perełka" w stylu MRU.
niajmy się chociaż do pogarszania
szym lokalnym "podwórku"?
Analizując działania mające na celu wyzłego już stanu tego zespołu zabytków obiektem należącym do stacji badawczej
korzystanie MRU do celów turystycznych
to świadczy o nas samych.
w Nietoperku jest w tragicznym stanie.
i porównując je do podobnych doświad
Pod koniec września będę prawdopoCo gorsze obiekty w Pniewie też się do
czeń naszych południowych sąsiadów
dobnie gościł badacza amatora z Pragi.
nich zaliczają. Założenie światła nie jest
śmim stwierdzić, że zmarnowaliśmy
Zastanawiam sięjak wytłumaczyć mu ten
jakimś szczególnym osiągnięciem jeśli
cały bałagan na . On wróci do domu i bę
ogromną szansę.
weźmie się pod uwagę ilość przyjeżdżają
Co z tego, że w Pniewie można zwiedzie opowiadał o tym co widział ...
cych tam turystów, zaś chodnik czy imitaMarceli Tureczek Wyszanowo
dzać, skoro ogromne dochody trafiają nie
cje jeży na druty kolczaste (zrobione zresz-
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KRONIKA POLICYJNA :

l_ - ~ -~- '
l. 19.08 br. na ul. Chopina skradziono samochód VW BUS
2. 19.08 br. na ul. Świerczewskiego przebywający na samowolnym oddaleniu z Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. doroweru górskiego należącego do Czesława P
3. 20.08 br. po włamaniu do samochodu VW Golf zaparkowanego na ul. Libelta skradziono radioodtwarzacz marki PHILIPS.
4. W nocy z 19 na 20.08 br. po włamaniu do piwnicy na ul.
Poznański ej skradziono dwa rowery górskie. W wyniku podjętych
działań funkcjonariuszy KPP odzyskano utracone rowery.
5. W nocy z 20 na 21.08 br. w restauracji TEQUILA z torebki
damskiej skradziono dokumenty na szkodę Joanny D.
6. W dniu 22.8 br. na ul. Garncarskiej po włamaniu do samochodu Fiat UNO skradziono radioodtwarzacz marki BLAUPUNKT
na szko dę Czesława B.
7. W dniu 22.08 br. podczas uroczystości weselnych w barze
przy ul. Stoczniowców Gdańskich skradziono torebkę damską wraz
z dokumentami.
8. Na ul. Spacerowej w dniu 25.08 br. po włamaniu do samochodu Mercedes skradziono dokumenty oraz pieniądze na szkodę
Zbigniewa B.
9. Nocą 25 na 26.08 br. na ul. Poznańskiej przed blokiem nr 14
dokonano uszkodzenia samochodu Mazda 323 na szkodę Artura M.
10. 27.08 br. z kasy fiskalnej w sklepie mleczarskim na Os.
Centrum skradziono pieniądze w kwocie 800 zł.
11. W nocy 27 na 28.08 br na Os. Centrum dokonano
uszkodzenia zamków w samochodzie Rover na szkodę Jerzego].
12. 29.08 br. na ul. Zachodniej skradziono motocykl. Paweł
K. utracony pojazd wycenił na kwotę 800 zł.
13. 30.08 br. po włamaniu do samochodu Fiat 125p zaparkowanego na ul. Chopina skradziono radioodtwarzacz marki SONY. Józef Ś. utracone mienie wycenił na kwotę 500 zł.
14. W dniu 31.08 br. około godz. 17.00 na ul. Chrobrego
dokonano kradzieży samochodu VW BUS.
15. W dniu 01.09 br. na ul. Spokojnej po włamaniu do samochodu Mercedes skradziono radioodtwarzacz PIONIER, chłodziar
kę samochodową oraz torbę turystyczną wraz z zawartością. Johannes B. utracone mienie wycenił na kwotę 6400 zł.
16. 2.09 br. po włamaniu do domku jednorodzinnego na ul.
Marcinkowskiego Grażyny P. dokonano kradzieży na ogólną sumę
7500 zł.
17. 4.09 br. na Os. Kasztelańskim dokonano uszkodzenia
samochodu Daewoo NUBIRA poprzez polanie karoserii substancją

Pani
Mgr Annie Górznej
oraz Jej Najbliższym , wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia z powodu

konał kradzieży

żrącą.

18. W nocy 5 na 6.09 br. dokonano wybicia szyb wystawowych kamieniem w sklepach przy ul. Waszkiewicza i przy ul. 30
Stycznia.
19. W nocy 6 na 7.09 br. po wejściu do mieszkania przy ul.
Świerczewskiego przez otwarte okno balkonowe skradziono pieniądze i biżuterię na łączną kwotę 9000 zł.
20. 08.09 br. na ul. Zachodniej kierująca pojazdem Daewoo
MATIZ potrąciłajadącą rowerem Helenę K., która doznała obrażeń
w postaci złamania ręki.
21. W dniu 10.09 br. po włamaniu do piwnicy bloku nr 38 na
ul. Piastowskiej skradziono rower górski. Kamil K utracony pojazd
wycen ił na kwotę 600 zł ..
22. 10.09 br. na ul. Poznańskiej z bloku nr 9 skradziono
rower górski Haliny P
23. W okresie 8 - 10.09 br. dokonano włamania do altany na
terenie PO.D. "WIŚNIA", skąd skradziono butle gazową z palniIdem, radiomagnetofon. Józef S. utracone mienie wycenił na kwotę
150 zł .
24. W nocy 10 na 11.09 br. na ul. Chopina skradziono
samochód marki Fiat 126p.
25. Tej samej nocy 10 na 11.09 br. na ul. Kopernika również skradziono samochód Fiat 126p.
26. Nocą 13 na 14.09 br. na ul. Reymonta dokonano włama
nia do magazynu części sanitarnych i elektrycznych skąd skradziono artykuły na łączną kwotę 552 zł..
27. W nocy 14.09 br. po uprzednim pobiciu i skrępowaniu
dozorcy hurtowni RUCH dokonano kradzieży papierosów na kwotę 37000 zł .
Bogdan Michalski

śmierci

Ojca

składają

koleżanki i koledzy
z Liceum Ogólnokształcącego i
Medycznego Studium Zawodowego w

byłego
Międzyrzeczu

Podziękowanie dla
Lekarzy, pielęgniarek z Oddziału Chirurgicznego
za troskliwą opiekę w czasie choroby
śp. JERZEGO KOPCZYŃSKIEGO
oraz dla Księdza Proboszcza Henryka Guzowskiego
z parafii św. Jana Chrzciciela
Wszystkim przyjaciołom i sąsiadom,
którzy okazali pomoc i uczestniczyli w ostatniej
drodze - serdeczne podziękowania

składa

żona,

córki, syn i Rodzina

Panu dr Piotrowi Jarmużkowi, lekarzom,
a szczególnie pielęgniarkom oddziału
wewnętrznego i "R-Ki" Szpitala w Międzyrzeczu
za troskliwą opiekę, włożony trud
i okazane serce w czasie ciężkiej choroby
naszej mamy

Joanny Walkowiak
Serdeczne

podziękowania

składają

synowie

"Dla nikogo nie umarłaś naprawdę.
Będziesz żyła w naszych sercach i myślach
Pozostało wspomnienie ... "
Księdzu Kanonikowi Grzegorzowi Tuligłowiczowi proboszczowi parafii p.w. św. Wojciecha, pani Dyrektor mgr Bożenie
Bartnowskiej, Gronu Pedagogicznemu i młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w M-czu, Pani Janinie Głuszakowej pozostałym Paniom z Żywego Różańca, wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy pożegnali naszą ukochaną Mamę śp. Janinę Walkowiak z d. Adamczak serdeczne Bóg zapłać składają synowie z rodzinami

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu

Zakładu

ogłasza

przetarg

na dzierżawę punktu handlowego w
Szpitalu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 35.
Szczegółowe warunki dzierżawy do omówienia w
sekcji administracyjno-gospodarczej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

te l. 095 741 22 91 wew. 211
Termin

dzierżawy

- od 02.01.2000 r.
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LECZENIE AKUPUNKTURĄ
BADANIA WSTĘPNE
'
I OKRESOWE PRACOWNIKOW

Zakład Tapicerski
Ryszard Piekarek

KAZIMIERA ODZIOMEK

ul. Nowotki l 2
66-300 Międzyrzecz

LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Nowo otwarty

AKUPUNKTURZYSfA

Sklep Meblowy

ul. 30 Stycznia 39 ( Dom Rzemiosła )
telefax (095) 741-20-46, (095) 742-05-12

SPECJALISfA LEKARZ RODZINNY

Prywatny Gabinet Lekarski
Międzyrzecz,

ul. Konstytucji 3 Maja 32
(budynek Poradni Rejonowej)

Poniedziałki

'
i Srody
od 18.00

Lek. med. Teresa
Specjalista chorób

Stoińska

Tronsport gratis
Oferujemy najnowsze wzory tkanin

wewnętrznych

ZAPRASZAM Y ! ! !
1

uprzejmie informuje
o zmianie gabinetu od l października
Międzyrzecz Rynek 2
Poniedziałki, czwartki od 16.00

l

Kupon rabatowy 5°/o na usługi tapicerskie

...................
Pana Piotra Pawłowskiego zam. ul. Krótka 2/ c
w Międzyrzeczu przepraszam za zajście na targowisku w Międzyrzeczu w dniu 30 sierpnia 1999 r. i potraktowanie pana Piotra jak złodzieja. Przepraszam
Z poważaniem Andrzej Sankiewicz

Podziękowanie

Ks. Dariuszowi Siudzie za całoroczną
opiekę duchową, Pracownikom
i Dyrekcji Taboru Kolejowego
w Czerwieńsku, przyjaciołom,
sąsiadom, znajomym, życzliwemu
chórowi z Klubu Seniora za śpiew,
osobom we wspólnej modlitwie
rótańca św. oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
i pożegnaniu mojego męża

Mieczysława

Kyca

z głębi serca
dziękuje pogrążona

żona

z

w smutku

rodziną

GOSPODARCZV
BANK SPÓŁDZIELCZV
MIĘDZVRZECZ

oferuje do

sprzedaży:

DOM jednorodzinny
położony na uboczu miasta Międzyrzecz (woj.
lubuskie), w spokojnej uliczce, zabudowanej domkami jednorodzinnymi.

Dom znajduje się na działce o powierzchni 854
m2, w niedużej odległości od lasów i jeziora.
Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt
z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Mię
dzyrzeczu - ul. Waszkiewicza 24

te l. (0-95) 7 41 23 02

1
l

S półka z o.o. o ustabilizowanej pozycji na rynku
z a t r u d n i do DZIAŁU KSIĘGOVVOŚCI
pracownika z

biegłą znajomością

z zakresu prowadzenia

pełnej księgowości.

Oferty z przebiegiem pracy zawodowej prosimy składać
w sekretariacie spółki - ZEMAR sp. z o.o. 66-300 Międzyrzecz ul. Poznańska 196.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy. Możliwość zatrudnienia emeryta, rencisty.
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

OGÓLNOPOLSKA

11 m
PR*~ MAA
spółka

ul.
z o.o.

Poznańska 106
Tel. 741 10 45

OFERUJEMY M.IN.:

-

CERAMIKĘ

-

CHEMIĘ

BUDOWLANĄ

BUDOWLANĄ

www.telvinet.pl
ZAPRASZAMY:
- poniedziałek- piątek 7~ do 17~
- sobota 8~ do 13~

.-. ®

ZAKŁAD BUDOWlANY PRODUKCJA l USŁUGI

c/

/Ol

64-360 ZBĄSlYŃ, Ul. MOSTOWA 4A, TEL. (068) 38 46 361, TEL. SKLEP 38 46 924

PRODUCENT STROPÓW typu
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MATERIAlÓW BUDOWLANYCH
USlUGI: BLACHARSKO·DEKARSKIE,
REMONTOIO·BUDOWLA
~
1
PROJEKTOWANIE ~ ~::;..~~~~ ~)\
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CMENTARZE
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Mieczysław Sieradzki
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
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Wyprawy do mie;sc ciekawych

Łemkowskie

Z problemem Łemków zetknąłem się
pierwszy raz zamieszkując w latach siedem -dziesiątych w Międzyrzeczu. Nie
przywiązywałem do tej kwestii większej
wagi i nie zgłębiałem historii, pochłonię
ty raczej nową pracą i sprawami rodzinnymi. Natomiast po kilku latach znalazłem się w Beskidach i tu trafiłem ( wcale nie było to trudne ) na miejsca, gdzie
onegdaj mieszkali właśnie Łemkowie. W
tym roku będąc w Beskidzie Sądeckim
na nowo zetknąłem się z Lemkami, a
raczej z miejscami, gdzie oni przed kilkudziesięciu laty żyli, zanim nie opuści
li tych terenów bądź to dobrowolnie, bądź
zostali zmuszeni podczas akcji WISŁA.
Za mało znam problem, ażeby wypowiadać się na ten temat. Jednakże coraz czę" ściej głośno mówi się o tej co by nie powiedzieć, czystce etnicznej. Tak samo
Lemkowie obecnie odnajdują swoją toż
samość m.in. w towarzystwach kulturalnych. Jest takowe w Gorzowie Wlkp.
Wszak, chciałem napisać o czymś innym.
Wędrując szlakami beskidzkimi można
napotkać ślady kultury materialnej Łem
ków. Najczęściej są to cerkwie, cmentarze, nieliczne zachowane chaty. Chcąc
poznać kulturę jakieś nacji najlepiej zwiedzać właśnie świątynie i cmentarze. Jest
to cala kopalnia wiedzy o ludziach, ich
życiu, historii i zwyczajach. Większość
społeczności łemkowskiej była wyznania
greckokatolickiego. Stąd ich świątynie
przybierał właśnie tradycyjny kształt cerkwi. Dobrze się stało, że za wysiedleniem
ludności łemkowskiej nie szły w parze
wyburzenia świątyń. Większość z nich
została zaadaptowana do potrzeb społecz
ności wyznania rzymskokatolickiego.
Różnie to bywało w okresie przedwojennym na kresach wschodnich, o czym
obecnie wstydliwie się milczy. Także my
na ziemiach zachodnich mamy swoje
grzechy w tym zakresie. Niszczenie świą
tyń innych wyznań ,przeznaczanie ich
do celów innych, aniżeli kultowe nie było
( i nie jest ! ) zjawiskiem rzadkim. Mamy
taki przykład także w naszym Między
rzeczu. Jednocześnie charakteryzuje nas
relatywizm moralny, gdyż przeznaczenie
świątyni katolickiej na cele inne niż kultowe budzi w nas żywy protest. To samo,
może w jeszcze większym wydaniu dotyczy miejsc pochówków. Bezczeszczenie
cmentarzy, jakże częste w naszym kraju
jest obrazem zwykłego zwyrodniaistwa i
barbarzyństwa. Wybudowanie restauracji w miejscu cmentarza i rozwlekanie
ludzkich kości przez okoliczne psy- sam
to widziałem - znane jest nam z naszego
podwórka. To taka mała dygresja.
Ale ad rem. Beskid Sądecki i Beskid
Niski to miejsce, gdzie żyli Łemkowie.
Wędrując licznymi urokliwymi szlakami
tej Ziemi, podziwiając piękne przełomy
Dunajca i Popradu, warto zachodzić do

cerkwie i cmentarze

wiosek, które rozłożyły się w dolinach
wzdłuż potoków. Nie zauważa się obecnie opisywanej w latach trzydziestych
ponoć strasznej biedy jaka panowała na
tych terenach. Dużo nowych domów. Co
uderza przede wszystkim, to dbałość o
otoczenie domów. Przydomowe ogródki
pełne kwiatów - malw, omętków, astrów,
lwich paszczy tworzą sielski obraz przypominający opisy naszych romantyków.
W każdej wiosce , najczęściej na więk
szym lub mniejszym wzniesieniu znajduje się cerkiewka ,lub całkiem pokaźna
cerkiew. Chciałbym się podzielić moimi
wrażeniami ze spotkania z kilkoma z
nich. Uważana za najpiękniejszą cerkiew
w Beskidzie Sądeckim jest cerkiew w
Powroźniku. Ta nieduża miejscowość
położona kilka kilometrów od Muszyny
jest typową dla tego terenu wioską. Skryta za wysokimi lipami, jak gdyby schowana przed oczyma ciekawskich znajduje się urokliwy budynek drewnianej świą
tyni łemkowskiej. Furtka w kamiennym
murze zabezpieczonym gontem, otaczającym cerkiew wprowadza nas na niewielki placyk. Cerkiew urzeka prostotą
swego piękna. Trójdzielna świątynia pokryta całkowicie gontem stwarza w cichym ustronnym otoczeniu urokliwy nastrój. Charakterystyczny zapach konserwowanego drewna dopełnia nastrojowego klimatu. Wysokie lipy poruszane powiewami wiatru wprawiają w melancholię. Za nimi zielonożółte pola, a w perspektywie pofalowane Beskidy. Wiatr
swoimi powiewami odsłania gęste korony lipowe i wówczas w słońcu połyskują
hełmy wież cerkiewnych.
W środku zabytkowy ikonostas i cenna ikona z wizerunkiem sądu ostatecznego z XVII wieku.
Zegiestów ( wieś oddalona około dwóch
kilometrów od uzdrowiska ) ma także
swoją cerkiew. Położona na wzgórzu, pieczołowicie odnowiona, murowano drewniana. Część murowana z cegieł i
kamienia. Dachy z ośmiokątnymi wieżami górują nad otoczeniem. Tak w ogóle
Żegiestów - wieś jest bardzo malowniczo położon1;1 w dolinie str~mienia o nazwie Potok Zegiestowski. Swiątynia tęt
ni religijnym życiem. W czasie gdyśmy
odwiedzali to miejsce trwały zajęcia obozu młodzieżowego prawdopodobnie
Oazy.

~~+
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Bardzo ładna cerkiew znajduje się w
Tyliczu - dużej wiosce Beskidu Sądeckie
go Położona na cmentarzu, przyciąga
wzrok baniastymi hełmami trzech wież.
Zbudowana z modrzewia, w dobrej kondycji, cieszy swoim kształtem i charakterem. Kilka przybudówek nie umniejsza w niczym piękna tej dawnej łemkow
skiej świątyni. Wokół rozciąga się cmentarz, na którym jest kwatera ze starymi
grobami łemkowskimi. Wyraźnie widoczne mogiły z bardzo charakterystycznymi krzyżami łemkowskimi. Na kamiennych nagrobkach można odczytać
napisy wykonane cyrylicą. Na niektórych
grobach widoczny ślad pielęgnującej ręki.
Ale większość zaniedbanych.
Gdy wędruje się szlakiem z Jaworzyny Krynickiej do Złockiego dochodzi się
do wsi o nazwie Szczawnik. Nazwa pochodzi od licznych źródeł szczwianowych
wybijających w okolicy. Już ze szlaku widać odbijające światło słoneczne trzy heł
my cerkwi. N aj wyższa wieża smukła z
izbicą górująca nad otoczeniem, dwie
mniejsze przysadziste przykryte blaszanymi "czapami". W środku ładny ikonostas. Na zewnątrz kilkanaście metrów
od zakrystii ujęcie szczawiowego źródła.
Opisuję tylko cztery cerkwie, ale w każ
dej wiosce można spotkać mniejszą lub
większą cerkiew. Pochodzą one najczę
ściej z XVIII i XIX wieku. Acz wspomnieć
należałoby o jeszcze jednej budowli sakralnej, całkiem nowej. Otóż w Krynicy
przed dwoma laty oddano do użytku pięk
na, ~owowybudowaną cerkiew. Położo
na trochę za miastem, pośród kwitną
cych pól przyciąga wzrok swoją urodą.
Jakże inna od tych drewnianych, starych
świątyń, a jaka podobna.
Gdy patrzę na połemkowskie świąty
nie, pełniące dzisiaj funkcje kościołów
rzymskokatolickich nurtuje mnie natręt
na myśl. Patrzę na pobudowane w wielu
miastach nowoczesne świątynie o dziwacznych kształtach, będące wytworem
fantazji architekta i nie wiem co jest
piękniejsze - te nowoczesne Domy Boże
czy te małe zagubione w Beskidach cerkiewki.
Marian Stoiński

Na zdjęciach obok(kolor): cerkwie w Powrozniku, Szczapmiku i Krynicy oraz polemko w ski krzyż cmentarny.

Met~da iniekcii krystal~cznei
5-Cio krotna złota medalistka

światowych wystaw v.ynalazczości
pomaga usunąć zawilgocenie obieldu.

Informacja

0-22 638-38-43 Warszawa, 0-95 7 42 08 19 Międzyrzecz
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Szlakiem miast ((Trylogii" Henryka Sienkiewicza /2/

Historia nie tak odległa
Foczytajmy "Ogniem i mieczem- Henryka Sienkiewicza :

wiasty, zadrzewiony, droga brukowa, sła
be oznakowania dróg. Tu w czasie walk
siły polskie rozbiły Tatarów, którzy uciekli z pola walki, a z nimi zniknął Chmiel-

mienieckie otrzymała królowa Bona. Obdarzyła miasto wieloma przywilejami,
szybko podnosząc jego znaczenie. FolityRok 1647 był to dziwny rok,
kę tę kontynuowali jej następcy. W 1648
w którym rozmaite znaki na niebie
Kozacy zniszczyli miasto i zaL ZLemL
mek, który nie dźwignął się z
zwiastowały jakoweś klęski
upadku . Fo III rozbiorze
i nadzwyczajne zdarzenia ...
Krzemieniec znalazł się w
Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie
granicach Rosji. W 1805 r. T.
słońca,
Czacki założył w pojezuickich
a wkrótce potem kometa pojawiła się
budynkach słynne Liceum
na niebie.
Krzemienieckie na Wołyniu.
W 1819 otrzymało nazwę
Wydarzenie były straszne,
Gimnazjum Wołyńskiego.
Paliła się R zeczpospolita na niebie.
Młodzież kształciła się w cyChmielnicki, hetman kozacki,
klu lO-letnim. Liceum Krzemienieckie było jednym z najsprzymierzony z Tatarami,
ważniejszych ośrodków poli Turkami bił, mordował,
palił znienawidzonych Lachów.
skiego życia kulturalnego na
Przy królu był kwiat polskiego rycerstwa
Kresach. W 1831 zostało zlipod wodzą Jeremy Wiśniowieckiego,
kwidowane, ajego bogata biDworek, w którym urodził się Juliusz Słowacki,
blioteka stała się zaczątkiem
Skrzetuski i LONGINUS PODPIĘTA.
obecnie muzeum
Uniwersytetu Kijowskiego.
W 1922 Liceum zostało odnowione jako
nicki. lO listopada po nieudazespół szkół gimnazjum, seminarium nanych rokowaniach, Folacy
uczycielskiego szkołą ćwiczeń, szkoła zawykorzystali panikę w taborze kozackim i dokonali rzewodowa oraz muzeum Juliusza Słowac
zi. Kampania zakończyła się
kiego, działało do 1939. Ukończył je m.in.
ugodą w Białej Cerkwi, która
J. Słowacki, J. Korzeniowski, A. Malczewograniczyła prawa Kozaków...
ski, S. Worcell.
Zwiedzamy tu około czterech godzin - następnie jedziemy do Krzemieńca. Drogi niezbyt łaskawe, tu "ukraińska drogówka", wskazuje
objazd na lepszą drogę - co
potem w czasie jazdy potwierdza się. Nie odczuwamy tu
wrogości. Fytamy czy mieszPanorama Krzemieniecka, widok z ruin zamku Bony
kają tu Folacy. Jakiś mężczy
Jedziemy szlakiem małych wiosek i
zna kieruje nas do pani Marii przed zachodem słońca. Tu przyjęto nas ciepło, momiejscowości od Hrubieszowa w kierungliśmy się umyć, odpocząć, skonsumować
ku Włodzimierza Wołyńskiego , ażeby
posiłek. W ogrodzie mogliśmy rozłożyć
przekroczyć granicę w miejscowości swój namiot i nocować. Krzemieniec "naUSTIŁUG - mówi mój bohater reportażu
sze noclegowanie" ...
Zygmunt Kużma . Tu nie ma kolejek o
Ikona czyli obraz cerkiweny
Nazajutrz zwiedzamy miasto- Krzemiesprawdzeniu dokumentów jedziemy naniec nad Ikwą, w dawnym woj. wołyńskim
szym samochodem do Beresteczka - miejNasz pobyt się kończy w Krzemieńcu,
/dziś Ukraina/. Historia bardzo ciekawa:
scowości na Wołyniu., miejsca bitwy mię
dziękujemy pani Marii za gościnę, która
ongiś był ruskim grodem obronnym : w
dzy wojskami polskimi, a kozacko-tatarw swoim sercu przechowuje tradycje ro1240 przerwało tatarskie oblężenie. W
skimi w okresie znamiennej daty histodzinne. Jest tu kościół parafialny, odpraXIV w. został podporządkowany Litwie, a
rycznej: 28-30.VI. 1651. Jesteśmy na polu
wiane są nabożeństwa.
w 1366 przeszedł pod władzę Kazimierza
bitwy, pogoda dopisuje, zwiedzamy cerCdn. Kazimierz Kulas
Wielkiego. W 1562 Zygmunt I nadał mu
kiew, obok znajduje się pomnik oręża kofoto: Zygmunt Kużma
prawo magdeburskie, a starostwo krzezackiego, obszar nizinny, kompleks tra-

Mieszkanie do wynajęcia
w Kęszycy Leśnej, c.o, c. w,
telefon, wodomierze.
Kontakt

0604-719-358

Drukarni ]ADAR
za pomoc okazaną Międzyrzeckiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Ginekologii i Perinatologii
Jdziękuję w imieniu Stowarzyszenia.
~~S~łb~~

~ Jerzy Bojko Prezes Międzyrzeckiego
Stowarzyszenia Rozwoju Ginekologii i Perinatologii"
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Spragnieni przygód i nowych znajomości
wyruszyliśmy w niezapomnianą podróż do
Francji. M i eliśmy do przejechania ok. 1700
lun, na szczęście pogoda tego dnia "nie przesadzała".

Wieczorem, po strasznie nudnej (lasy, kukurydza, łąki, pola, łąki , lasy i niezliczona
liczba samochodów) przejażdżce niemieckimi autostradami, znaleźliśmy się w kraju
wina i serów. Jadąc wąskimi departamentalnymi szosami mieliśmy możliwość podziwiania ślicznych okolic. Stare chaty zdobiły
pę ki różn o kolorowych kwiatów, co nadawało im uroku. Noc spędziliśmy "pod gwiazdami" właśni e w jednym takim bajkowym
miasteczku .
Około południa znaleźliśmy się już w regionie Masywu Centralnego. Droga była naprawdę ś liczna, gdyż dookoła nas rozciąga
ły się już zielone pasma wulkanów. W odle-

głych

dolinach widać było miasteczka Owernii, a wzdłuż drógi zieleniły się winnice lub
ogromne pastwiska pełne krów.
Po przejażdżce wąziutką krętą drogą wiodącą w górę, znaleźliśmy się na wysokości
ok. 800 m n.p.m., w Menet, malutkim miasteczku, gdzieś "na końcu świata". Było w
nim tak pusto i cicho, że wydawało nam się,
iż wszyscy jego mieszkańcy stąd odeszli.
Dopiero za zakrętem ujrzeliśmy dwie restauracje, gdzie toczyło się całe życie towarzyskie tej miejscowości.
Nasz camping mieścił się kilkaset metrów
od miasteczka, na jednym z pastwisk nad
malowniczym jeziorkiem. Tu spotkaliśmy
się z grupami z Francji, Grecji i Niemiec.
Wszyscy byli sympatyczni, chociaż najszybciej zaprzyjaźniliśmy się z Grekami. Wiek i
znajomość j ęzyka nie grały tu większej roli,
ważna była chęć poznania drugiej osoby i
wspólna zabawa.
Pierwsza kolacja, podana według francuskich reguł (przystawki, danie główne, zielona sałata, sery, deser, kawa) była wyśmie
nita, tak samo jak i pozostałe. Zachwyceni
byliśmy domową kuchnią pani Soustre, która dogadzała nam pod każdym względem.
Na stole nie brakowało wina i bagietek, które są obowiązkowym dodatkiem do każdego posiłku. Wśród różnych potraw mieliśmy okazję spróbować smażonego łososia,
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królika, pstrąga, prawdziwe ciągnące się
puree, jagnię , soczewicę oraz francuski bigos, a z deserów prawdziwą szarlotkę i "cafe
maison".
Zmęczeni podróżą pierwszego wieczora nie posiedzieliśmy długo . Noc nie była
ciepła, nawet trochę zmarzliśmy, ale za to
poranek był upalny. Choć warunki były
polowe, tradycyjne francuski e śniadanie
(bagietka z dżemem , kawa lub gorące kakao i sok owocowy) było przygotowane
jak się należy. Oto troszczyli się już organizatorzy: Eric Sevre i "Croque". Wiele
frajdy sprawiło nam picie ze specjalnych

miseczek śniadaniowych, tzw. "bulek".
Nasze zajęcia odbywały się na głównym
placu w Menet. Na miejscu czekały na nas
gotowe stoły, narzędzia i materiał, z którego mieliśmy tworzyć "dzieła". Sześciooso
bowa grupa polska od razu wzięła się do
pracy, w końcu nie codziennie mamy okazję porzeźbić w suporexie (gazo-beton).
Niemcy byli bardziej nastawieni na malowanie, więc zabrali pędzle, farby, papier i
wyruszyli w teren. Grecy natomiast podzielili się na rzeźbiących w suporexie i w prawdziwym kamieniu, który wydobywany jest
w kamieniołomach niedaleko Menet. A dla
tych, którzy uważali, że nie mają talentu plastyczno-technicznego lub mieli ręce pozdzierane od pilników, dłut i młotków, organizatorzy przygotowali zajęcia gry na bę
benkach murzyńskich . Pod czujnym okiem
Anji kilkanaście osób uczyło się wystukiwania podstawowych rytmów, które następnie
można było połączyć w różne melodie. Do
dziś jeszcze krąży mi po głowie powtarzane: "dum-es-tak-es-dum-tak" i "dum-dum-eses-tak-takes-es".
Wydawałoby się, że w takim Menet nic
się nie dzieje, a jednak mieszkańcy tej "zabitej dechami dziury" codziennie mieli jakąś nową atrakcję: regionalny rajd pieszy,
wyścig kolarski, występ cyrku, teatru i chóru. Obok naszej grupy pracowali profesjo-

nalni rzeźbiarze z Francji, którzy brali udział
w sympozjum, w kamieniu, pt. "Ślady roku
2000".
Nasz pobyt we Francji nie ograniczał się
wyłącznie do warsztatów rzeźbiarsko-malar
sko-muzycznych. Organizatorzy, czyli francuskie stowarzyszenie "Peuple Et Culture"
postarali się, abyśmy mogli także popadziwiać tutejszą okolicę. A że w Owernil znajduje się jeden z największych parków narodowych Francji- Parc Naturel Regional des
Volcans d'Auvergne, zwany Parkiem Wulkanów pojechaliśmy na wycieczkę w najwyż
sze pasmo Masywu Centralnego - Monts
Dore, gdzie wjechaliśmy kolejką liniową na jeden ze szczytów Puy Sancy- Puy de Perdrix
(1484 m n.p.m.) . Na szczycie
widoki były piękne, chociaż niewiele udało nam się obejrzeć,
gdyż nad całą okolicą zalegały
chmury. Zaledwie 40 minut
dzieliło nas od najwyższego
szczytu Puy de Sancy (1885 m
n.p.m.), jednak pogoda zapowiadała deszcz i musieliśmy
zrezygnować. W ramach rekompensaty Francuzi zabrali
nas do pobliskiego miasteczka
Besse. Sredniowieczne budynki i uliczki idealnie zachowane,
sączące się fontanny, niezliczona ilość kolorowych kwiatów,
grająca katarynka sprawiały, że
wszystkim wydawało się, że
przenieśli się w świat bajek.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się by zobaczyć jezioro powstałe w kraterze wulkanu liczące 200 m głębokości.
Inną wycieczką był spływ starą barką flisacką po zalewie Dordogne. Dawniej Dordogne była rzeką, jednak w latach 50-tych
wybudowano na niej kilka zapór, które sprawiły, że poziom rzeki podniósł się znacznie,
zalewając wiele pobliskich miejscowości. W
XVII wieku rzeką tą flisacy spuszczali barki
z drewnem do Bordeaux, gdzie robiono z
niego beczki na wino.
Dzięki tej przejażdżce mieliśmy okazję poznać trochę historii regionu.
Pobyt w Owernii zakończył się wystawą
naszych prac oraz koncertem na bębnach.
Ogólnie podczas 9-dniowego projektu pod
okiem francuskiego artysty Croque'a powstało 27 rzeźb z suporexsu, 3 z kamienia i
kilka obrazów.
W niedzielny poranek musieliśmy rozstać się z naszymi nowymi przyjaciółmi.
Pamiątkowe zdjęcia, wymiana adresów,
ostatnie uściski. Koniec. Pożegnaliśmy się
z krowami, wulkanami, malowniczymi krajobrazami Owernii- z tym wszystkim, co
przez te kilka wakacyjnych dni było naszym domem.
Agnieszko, Anko, Izo, Mariuszu, Michale, El?ni, Haris(ie), Vagelis(ie), ?ano?(ie),
Julio, Katrin, Karen, Dano, Ines, Bionie, Robercie - byliście wspaniali !!
Chantal
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BIURO oBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI
S.C. "DOM"
OS. CENTRUM 8
66-300 MIĘDlYRZECZ
TEL. 095-741 28 58 w 6;
741 26 49

OFER1Y Z OSTATNIEJ CHWili !!!
DOMY:
l. BOROWY MŁYN -wolno stojący o pow:60 m.kwl
3 pokoje, kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze, c. owę
glowe, media tak. Działka 9 ar. Atrakcyjne położenie w
lesie, 200 m do jeziora. Cena: 70 tys. zł.

3. SKWIERZYNA- nowoczesny dom wolno stojący
na działce pow. 5,23a.Pow.domu 180 m.kw/4 pok., kuchnia, łazienka, strych do adaptacji, c.o gazowe, podłogo
we. Estetyczne wykończenie. Cena:230 tys. zł/ dogodne
warunki płatności do uzgodnienia./

- ODZIEŻ ROBOCZĄ I OBUWIE
ROBOCZE
- SPRZĘT OGRODNiczy
'
,
- SRODKI czySTOSCI
- czyściWO PRZEMYSŁOWE
SORTOWANE
- TABUCE BUDOWIANE
INFORMACYJNE I OSIRZEGAWCZE
- INSTRUKCJE BHP I P.POŻ

4. MIĘDlYRZECZ- WYNAJM!!! domek jednorodzinny pow:ok.90 m.kw/4 pok., kuchnia, łazienka, bud.
gosp. garaż, telefon-dla fumy na działalność. Cena do
uzgodnienia.

ZAPRASZAMY

2. PSZCZEW - stan surowy zamknięty dachem spadzistym,4 kondygnacje, rok budowy 1990, garaż w budynku, pow. działki Harów. Cena: 80 tys. zł

5. MIĘDlYRZECZ- WYNAJM!!! piętro kamienicy l
3 pokoje o pow.60 m. kw. z umywalką, toaletą /centrum,
cena do uzgodnienia.
6. MIĘDlYRZECZ -mieszkanie Os. Kasztelańskie
pow.62,70 m. kw. /3 pok. pomierniki ciepła, l piętro, logia, w.c oddzielnie. Cena;70 tys. zł

Zapraszamy do zapoznania się
z szeroką gamą naszych ofert.

OD PON. DO PT w GODZ. 8.00 - 17.00
MIĘDrrRZECZ ul. Konstytucji 3 Maja 26

teł.

Lek. med. Jerzy Bojko
Specjalista
Ginekolog Położnik

Zakład

Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Międzyrzeczu,
ul. Reymonta 5
ogłasza

przetarg

ul. Konstytucji 3 Maja 32 (pok. nr 9)
Przyjęcia

8.00
Oferty winny zawierać
czenia usług.

cenę

oraz terminy świad

we wtorek od godz. 15.30

Informacja i rejestracja

na obsługę kominiarską
eksploatowanych kotłowni.
Informacji udziela pan Marek Szyngiel - kierownik ds. eksploatacji tel. 741 26 90 w. 36.
Oferty prosimy składać w zapieczętowanych ko"OFERTA'' do dnia
pertach z dopiskiem
26.1 0.1999r. godz. 14.00 w sekretariacie Zakła
du Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrze
czu, ul. Reymonta 5
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.1 0.1999r. godz.

(095) 741-22-51

teł.

0-601 758385

SPRZEDAM
'Y Tablice reklamowe dwustronne 3 x 1,5 m
/dwie sztuki/
'Y Mieszkanie w Sulęcinie 35 m kw. z telefonem
w centrum miasta
'Y Patelnię elektryczną dużą i małą
'Y Samochód ciężarowy marki l FA z izotermą
'Y Samochód ciężarowy marki Star z izotermą
'Y Samochód Volkswagen transporter turbo
diesel

Informacja

7 41-22-69 7 42-00-88
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O studiowaniu ciąg dalszy czyli co
i gdzie na zielonogórskich uczelniach
Wielu tegorocznych maturzystów wybrało uczelnie wyższe w Zielonej Górze. Parnię
tając o nich kilka porad aby początek roku
akademickiego był łatwiejszy i tańszy.
Rozpocznę od dojazdu. Studenci z Między
rzecza i okolic najbardziej cenią trzy autobusy: o 17.05, 17.35, 18.35. Osobiście polecam pierwszy i ostatni gdyż obowiązują w
nich zniżki w wysokości 50%. Parniętaj jednak drogi Studencie pierwszego roku, że aby
się zabrać należy być ok. pół godz. przed
odjazdem. Parniętaj także o bilecie bagażo
wym ze względu na częste kontrole w okoli-

cach Świebodzina. Kiedy już dotrzesz do celu
polecam Ci skorzystanie z usługi MZK Chyba najbardziej uniwersalnym autobusemjest
linia nr 8. Jedzie przez całe miasto zahaczając o WSP, centrum, dworzec, Politechnikę.
Tu także są zniżki i także bilety bagażowe.
Parniętaj o nich ze względu na kontrolerów
"tajnos agentos".
Zakładam, że dach nad głową każdy
nowy student już ma. Gdyby jednak ktoś
chciał znaleźć lokum o lepszym standardzie, najlepszym punktem informacyjnym
są uczelniane tablice ogłoszeń uginające
się często pod ilością ofert. Oczywiście
student żeby żyć musi jeść. Godne uwagi
są sto łówki na uczelniach w których peł
ny obiad kosztuje 3 do 4 zł. Można też
zjeść w barach na uczelni, ale tam ceny są
wyższe. Nieodłącznym elementem studiowania jest kserowanie różnych materia-

łów,

szczególnie w trakcie sesji.
N aj taniej kserować można w akademiku.
Na "WySPie" najtańszym punktem jest
bar koło palmiarni. Format A4 kosztuje
0,15 zł. Inne ceny są dość konkurencyjne,
ale przy większych ilościach warto brać
to pod uwagę.
W palmiarni można też odpocząć, pobawić się in ternetem bezpłatnie. Na uczelniach
są też drobne sklepy, punkty usług bankowych i bankomaty. Wiele spraw możesz zatem załatwić drogi Żaku na uczelni. Jednak
jeśli planujesz częste wyprawy do centrum,
lub mieszkasz daleko od uczelni polecam Ci
wykupienie biletu miesięcznego MZK Możesz jeździć do woli i wychodzi dużo taniej.
Bilet taki kupisz w punktach sprzedaży w
centrum. Obowiązkiem każdego studenta
jest konieczność korzystania z bibliotek. A
jeśli biblioteki, to polecam zapisać się do
"Norwida" gdyż zbiory na zielonogórskich
uczelniach nie zawsze odpowiadają zapotrzebowaniu. Nie zapominaj też drogi Studencie
o bibliotece z której korzystałeś w Liceum.
Tam też czasami można coś dostać.
Bardzo ważną rzeczą jest rozrywka. Trzymając się zasady, że lepiej zapobiegać niż
leczyć polecam Ci profilaktyczne wyjście
gdzieś od czasu do czasu aby się odprężyć.
Tu oferta jest bardzo szeroka począwszy od
klubów studenckich skończywszy na ogólnodostępnych pubach i tzw. dyskotekach. A
jeśli ktoś lubi dyskoteki to warto pamiętać,

że raz w tygodniu są organizowane dni wstę
pu na legitymację studencką. Biorąc pod
uwagę studencki budżet dobrze się zabawisz
i mało wydasz. Zwolenników innej muzyki
zapraszam osobiście do "Czterech róż" na
starym rynku. Idąc na imprezę pamiętaj jednak Studencie pierwszego roku, że jutro
masz ważny wykład i ćwiczenia.
A kiedy minie już bardzo ciężki tydzień
nareszcie jedziesz do domu na dobry obiad
i trochę spokoju.
Najbardziej obleganym autobusem jest
pośpiech o 16.30 do Gorzowa. Oczywiście
wynika to ze zniżek, zatem warto być na
stacji dużo wcześniej. Do Międzyrzecza

można też jechać pociągiem. Pośpiesznym

na Konin do Zbąszynka o 13.56, następ
nie o 15.50 ze Zbąszynka do Międzyrze
cza tzw. "Dyliżansem". Pociągiem jest taniej ale dłużej. Jeśli lubisz jazdę autostopem przestrzegam Cię przed staniem na
obwodnicy zielonogórskiej .
Jest to droga ekspresowa, w marcu zapłaci
łem tam mandat w wysokości 10 zł. Dobrym
miejscem jest okolica ronda Rady Europy.
Parniętaj też, że co dwóch to nie jeden i
nie gardź trabantem gdyż jedzie wolno, ale
bezpiecznie.
Zatem do zobaczenia w październiku i powodzenia. Parniętaj o legitymacji studenckiej
i ostatniej stronie w indeksie, którą należy
zagiąć.

STUDENT

Ludziom dobrej woli
Istnieją dowody na
że są jeszcze lu-

to,

dzie okazujący swoją dobrą wolę wobec spraw związanych z pomocą innym. Ludziom tym mało kto poświę
cił łamy gazet czy innych mediów. W
zasadzie wszystko sprowadza się do
słowa "dziękuję". Ludzie dobrej woli
są wszędzie w każdym zakątku naszej planety i nieobcajest pomoc bliź
niemu niezależnie od rasy czy przekonań bądź to politycznych czy religijnych. Niezależnie od niszczących
kataklizmów i żywiołów trapiących
ludzkość są ludzie którzy świadczą o
swojej ofiarności i pomocy. Możemy a
raczej jesteśmy w stanie pomóc ofiarom trzęsień ziemi, powodzi, pożarów
czy też konfliktów związanych zofiarami wojen np. Kosowo. Nie chciał
bym bardziej rozwijać tych problemów,
raczej wolałbym pisać o tych sprawach

dotyczących

naszego terenu.
Z okazji zorganizowanego "FESTYNU GŁĘBOKIE 99" w dniach 12-15
sierpnia udało się przeprowadzić kwestę na rzecz niepełnosprawnego MAĆ
KA na zakup wózka inwalidzkiego do
aktywnej rehabilitacji. Właśnie dzięki
ludziom dobrej woli udało się zebrać
potrzebną ilość pieniędzy na zakup
sprzętu w/w typu. Kwota ok.1500,- zło
tych, uzyskana z aukcji prac plastyczki z Międzyrzecza P EWY LAMCHY
oraz produktów ofiarowanych organizatorom przez FIRMĘ "ZEPTER' jak
również indywidualnych datków
wszystkich uczestników FESTYNU, pozwoli zrealizować zakup wózka.
Organizatorom p. Jerzemu RUDNICKIEMU, p. Dorocie JADCZAK
należą się słowy dużej podzięki za trud
włożony w akcji poświęconą niepełno
sprawnym a warto dodać, że festyn

odbywał się pod hasłem "ŻYJĄ
WŚRÓD NAS".

Festyn miał bogaty oprawę, a to za
sprawą sponsorów, też ludzi dobrej
woli. Dzięki nim odbyło się wiele ciekawych imprez towarzyszących, jak
konkursy, zabawy, pokazy jednym sło
wem sama rozrywka.
Warto propagować różne idee, które
mimo wszystko przynosząjakieś efekty. Warto też dużo miejsca poświęcać
tym ludziom, którzy rozumieją, że pomoc ich, może dać komuś satysfakcję.
Należy się im bardzo duże PODZIĘ
KOWANIE.
Eugen iusz Lu c
Ps. Złośliwy chochlik sprawił, że powstał błąd dotyczący nazwiskajednego ze sponsorów w numerze sierpniowym str. 15 powinno być Andrzej Judek a nie Dudek
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BLISKIE SPOTKANIA
Z MEDYCYNĄ NATURALNĄ
Szanowni

Państwo

Tematem tego spotkania będzie najprzyjemniejsza z naturalnych metod leczenia, czyli .. . No właśnie co? Proszę
zgadnąć. To jeden z najstarszych zabiegów leczniczych nie bez racji zwany balsamem dla duszy i ciała. Stosowano go
już w 3000 r. p .n .e. w Chinach, potem w
Japonii, Indiach, Grecji, Rzymie . Hipokrates pisał o nim, że w połączeniu z codziennymi wonnymi kąpielamijest drogą do
zdrowia. Znali go także Arabowie, Asyryjczycy i Persowie. Oto jak został przedstawiony na egipskim papirusie.
W Europie do XIX w. był
zalecany w podręcznikach
medycznych . W erze farmakoterapii stracił na znaczeniu. Od niedawna odzyskał właściwą mu rangę także w tzw. medycynie oficjalnej i z powodzeniem stosuje się go na całym świe
cie w publicznych placówkach służby
zdrowia.
Oczywiście mowa tu o masażu .
MASAŻ to zespół sposobów mechanicznego dozowanego oddziaływania w rodzaju : tarcie, głaskanie , ucisk, oklepywanie,
siekanie, potrząsanie , szczypanie, wibracja prowadzona bezpo średnio na ciele lub
jakieś części ciała tak kończynami jak i
specjalnymi aparatami mechanicznymi,
elektrycznymi, wodnymi, aerodynamicznymi . Masaż obejmuje skórę, mięśnie ,
tkankę łączną, okostną, więzadła i stawy.
Poprzez odruchowe podrażnianie znajdujących się w nich receptorów ( zakończeń
nerwów czuciowych) dochodzi do wytwarzania i uwalniania endorfin (endogennych substancji morfinopodobnych) działających przeciwbólowo oraz wpływają
cych na inne funkcje ośrodkowego ukła
du nerwowego, tzn. te hormony tkankowe m.in. biorą udział w regulacji przyjmowania pokarmów i wydzielania hormonów przysadki, nadnercza, a także wywołują stan zadowolenia i zwiększają aktywność. Ponadto pod wpływem odruchowego podrażniania receptorów rozszerzają się naczynia krwionośne i limfatyczne,
dzięki czemu poprawia się krążenie krwi
oraz intensywniej odpływa limfa i inne
płyny tkankowe, co z kolei powoduje szybsze wydalanie substancji toksycznych, a
tym samym wzmocnienie układu odpornościowego . Pobudzanie receptorów znajdujących się w mięśniach i torebkach stawowych wyzwala miejscowy, segmentowy
lub ogólny efekt nadęcia albo wielkiego
rozluźnienia mięśni . Wyodrębnia się róż

ne ODMIANY MASAZU.
Ja do najważniejszych zaliczam:
*Masaż klasyczny -nie uwzględnia

odruchowego oddziaływania na receptory i prowadzi się go w pobliżu uszkodzonego (zranionego) odcinka ciała lub bezpośrednio na nim.
* Masaż higieniczny- jest najczęściej
stosowaną formą automasażu przy pomocy szorstkiej rękawicy, szczotki z gumowymi wypustkami, pasa z naszywką z trawy morskiej i w połączeniu z gimnastyką
poranną oraz kilkuminutowym pryszni-

cem stanowi doskonały sposób na zapobieganie chorobom oraz utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej do późnej
starości.

* Masaż sportowy- przeprowadza się,
by przygotować sportowca do najwyż
szych osiągnięć w jak najkrótszym czasie
i z małą utratą, psychofizycznej energii
albo wykonuje się go po różnego rodzaju
obciążeniach i przy każdym zmęczeniu w
celu maksymalnie szybkiej regeneracji
funkcji organizmu sportowca i podniesienia jego zdolności do wysiłku .
* Masaż kosmetyczny - stosuje się
przy patologicznych zmianach skóry i jako
środek zapobiegający starzeniu się skóry
* Masaż leczniczy - stanowi efektywną metodę leczenia różnych urazów i schorzeń. Rozróżnia się wielejego odmian, np.
masaż punktowy (Patrz terapia Su-Dżok
"Kurier Międzyrzecki nr 9/103 ), akupresura, masaż szwedzki itd.
Moim zdaniem najkorzystniej na
zdrowie działa MASAZ MEDYKACYJNY. Mistrzowie tego masażu wywodzą
się z Chin . Dzięki ćwiczeniom medytacyjnym znajdują na podstawie impulsów emitowanych przez ciało pacjenta
najbardziej uszkodzony organ i przekazują do niego tak długo uzdrawiają
ce impulsy od siebie, dopóki ten organ
nie zacznie prawidłowo pracować . (Dostrzega się tu wyraźną analogię do terapii biorezonansowej. Patrz "Kurier
Międzyrzecki nr 8/ 102).Przy pomocy
owych impulsów można masować tkanki niedostępne podczas wykonywania
masażu typowego. Szczególnie duże
wrażenie robi masaż kręgosłupa . Masażysta wybrawszy najbardziej uszkodzone segmenty kręgosłupa, wysyła do
nich z centrum swojej dłoni wiązki
uzdrawiających promieni. Pacjent nie
odczuwa wtedy żadnych dolegliwości,
ogarnia go błogość . Jego ciało staje się

nadzwyczaj lekkie i elastyczne. Wydaje
mu się , że lewituje. W rzeczywistości
wykonuje bez trudu ruchy ciałem w
takt ruchów ręki masażysty, przy czym
te ruchy są tak plastyczne, że przypominają najpiękniejszy taniec świata.
Zabieg kończy się przyjemnym około 2godzinnym snem lub krótkim odpoczynkiem, w zależności od możliwości czasowych pacjenta. Masaż medytacyjny
daje maksymalny efekt odmła
dzający dzięki temu , że powiększa procesy anabolizmu
i minimalizuje procesy katabolizmu. Bywa też pomocny
w leczeniu chorób nowotwo rowych .
Właściwie każdy masaż staje
się przyjemny i skuteczny, jeśli
przestrzegane są

PODSTAWOWE

REGUŁY MASAŻU :

* Masaż nie powinien sprawiać bólu.
* Masażysta jest profesjonalistą. Czuje
fakturę tkani i jej reakcję na jego oddziaływanie. Jest świadomy celu masażu. Ma
życzliwy stosunek do pacjenta.
*Zabieg odbywa się w warunkach higienicznych, tj. na specjalnym łóżku do
masażu, w czystym, jasnym pomieszczeniu z prawidłowo działającą wentylacją,
w temp. 20 - 22°C i najlepiej po odświeża
jąco-odprężającej kąpieli pacjenta.
*Bez względu na technikę masaż u
wszystkie ruchy wykonuje się po drodze
przepływu limfy i w kierunku najbliższe
go węzła chłonnego.
*Przeciwwskazania do masażu stanowią: żylaki, wysokie nadciśnienie, choroby infekcyjne z podwyższoną temperaturą, zaawansowana osteoporoza, choroby
skóry, powiększone węzły chłonne .
EFE~TY prawidłowo wykonanego
MASAZU są rozliczne:
*Poprawia napięcie i wygląd skóry
*Sprzyja odbudowie tkanki
*Pobudza przemianę materii
*Ma działanie antyalergiczne
*Zmniejsza lub usuwa ból.
*Poprawia wzrok.
*Usprawnia działanie układu krwionośnego .

*Zmniejsza

obrzęki

i wybroczyny.

* Przyśpiesza proces zrastania się kości

oraz leczenia urazów stawów, tkanek
miękkich i więzadeł.
*Normalizuje sen.
* Rzeźbi sylwetkę.

*Relaksuje.
Masażu

z korzyścią
dla zdrowia i urody

dr Wasyl

Miłotworski

.

Przyjdź

i odkryj go podczas Drzwi Otwartych
w salonach Fiata 16 i 17 października. Jeżeli
podczas swojej wizyty wypełnisź kupon, weźmiesz
udział w losowaniu nowego Fiata Punto. Masz także
możliwość poslrromić nowy gatunek umawiając się
jazdę próbną Fiatem Punto.

SALONY S.PRZĘTU RTV l AGD

RTV

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

Na terenie
miasta i okolic
dowóz sprzętu
AGD i RTV
bezpłatny !

SONY POLAND, PANASONIC, DIORA,
.PHILIPS, TECHNICS, LG, SAMSUNG,
GRUNDING, )VC, DAEWOO, THOMSON,
TRILUX, PIONEER

AGD

Sprzedaż

telefonów
komórkowych GSM
oraz aktywacja.

POLAR, AMICA, ZELMER, ŁUCZNIK,
WROZAMET, BOSCH, SIEMENS,
ARDO, WHIRPOOL, DAEWOO,
GOREN)E, LG, PHILIPS,
S~SUNG, PANASONIC,
IGNIS, BRAUN, CANDY, MPM,
ZANUSSI, ARISTON,
KENWOOD, HOLDEN, ELDON,
ŚWIATOWIT, GISOWATT

LECZNICA DLA

ZWIERZĄT

~~~~

w

Z NAMI
.R OK 2000!

00 1

LEK. WET. M. SIERPATOWSKI
ul. MARCINKOWSKIEGO 24
66-300 MIĘDZVRZECZ
te l. (095) 7 41 22 20
kom. 0603 924 387

,
ł!lZ

DO . ·~NAJ ZAKUPU NASZEGO

..ILENIJNEGO PRODUKTU
DEPOZYTOWEGO
OTO ON!

OD l LIPCA 1999 r.
ZAPRASZAM KLIENTÓW
DO NOWEJ SIEDZffiY

l

OJE

-BANKOWY PAPIER

BANKOWY PAPIER

BANKOWY PAPIER

WARTOŚCIOWY

WARTOŚCIOWY

WARTOŚCIOWY

WARTOŚCIOWY

500

1.000

5.000

10.000

BANKOWY PAPIER

J
WYKONUJĘ PEŁNY

ZAKRES
USŁUG W MOIM GABINECIE
ORAZ U KLIENTA
LECZNICA PRYWATNA

QUATRO
BANKOWY PAPIER WARTOŚCIOWY BGŻ S.A.
ZRÓB PREZENT SOBIE LUB SWOIM
BOWIEM JEST TO DOKUMENT
ATRAKCYJNIE OPROCENTOWANY NA OKAZICIELA.

lek. wet. MARIAN SIERPATOWSKI
wykonuje pelny zakres
uslug weterynaryjnych

NAJBLIŻS2YM ,

NIE PRZEGAP !

l ll l
GARAlE

GARAlE

ILECZNICA I

BANK GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ S.A.
Oddział Operacyjny w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 6
tel. 095 / 741-23-03+07
fax 0-95 l 7 41-23-51

M. SIERPATOWSKI
uL Marclnkowskiego 24
66·300 M iędzyrzecz

Reme;"ber these' Ciassie Hits 7??
• LIVING NEXT DOOR TO ALICE • OH CAROL •
* IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME •

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
AGENCJA USŁUGOWA "DUET" s .c .
Os . Kasztelańskie 8 A , Międzyrzecz
ZAPRASZAJĄ

NA KONCERT LEGENDARNEJ GRUPY ROCKOWEJ

"JMOKIE"

Jerzy Hajduk ·
Autoryzowana Stacja
Obsługi w zakresie
blacharstwa i lakiernictwa
PROFESJONALIZM!
TERMINOWOŚĆ!
NIEZAWODNOŚĆ!
Bezpieczeństwo

i innych

twoje

najważniejsze!

Rozliczenie bezgotówkowe
ze wszystkimi firmami
ubezpieczeniowymi.
Samochody zastępcze
na czas naprawy
do 7 dni bezpłatnie.
Bezpłatne

holowanie
do 100 km.

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Strażacka 86
tel. (0-95) 72-39-700
tel./fax (0-95) 72-39-701

RESTAURACJA
Jacek Belz & Adam Krystjan
os.

Kasztelańskie

SA przy hali wi

Międzyrzecz teł.

O6

HOTEL "Duet"

owiskowo-sportowej

7

93,

(wjazd od strony os.

3

4

Kasztelańskiego)
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Ostatnio zastanawiałam się, czym właści
wie są marzenia i jaką spełniają rolę ... I choć
bardzo rzadko zastanawiamy się , jaki jest
sens ich powstawania i istnienia, towarzyszą
one życiu praktycznie każdego z nas ... - bo
czy istnieje na tym świecie ktoś, kto nigdy
niczego nie pragnął i nie dążył do zdobycia
o kre ślonego celu? Wszyscy, jawnie, bądź
skrycie, fantazjujemy, oddajemy ię marzeniom, zatapiamy się i pogrążamy w naszych
rozważaniach, które mają doprowadzić nas
do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dotrzeć do wytyczonego celu, zrealizować zaplanowane zamierzenie, którą drogą pójść i
co zrobić, aby osiągnąć to, co czasami wydaje się nam być nieuchwytnym, a może i wręcz
ni e osiągalnym.

Marzenia owe są oczywiście różnorakie,
od potrzeb i ambicji danej osoby. Dla
jednych bowiem szczytem zadowolenia i
szczęścia jest szybki samochód, czy modne
ubranie, dla innych z kolei upragnioną rzeczą jest spełnienie się zawodowo lub prywatnie- mam tu na myśli na przykład założe
nie rodziny, odnalezienie, niezbędnej przeci eż do życia, miłości, bez której bylibyśmy
b ezwartościowi i słabi.
Niemniej jednak wszystkie te chęci i ży
czenia są bodźcami zmuszającymi nas do
tego, by działać, brnąć dalej i nie poddawać
i ę. Są jak woda, bez której żaden człowiek
nie mógłby istnieć. Wydają się nam być wielkimi i cudownymi. Sprawiają, iż sama myśl
zależne

KURIER
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IDĄC DROGĄ MARZEŃ ...
o nich przyprawia nas o pewien rodzaj dreszczu, a gdy jest nam źle, przypominają nam o
sobie i pomagają w dalszej walce.
I chyba wszystko byłoby coraz bardziej
różowe, gdyby nie fakt, iż to właśnie marzenia są często powodem wielu nieszczęść, frustracji. Dzielą się one bowiem na dwa rodzaje: te, które mogą się, bajkowo mówiąc,
spełnić, zarówno dzięki mozolnej i ciężkiej
pracy, jak tez drogą czystego przypadku i
sprzyjających mu okoliczności oraz te, które nigdy nie będą mogły, z wielu przyczyn,
ujrzeć światła dziennego. Znajdują się na
przykład poza zasięgiem naszych możliwo
ści lub są po prostu złudnymi fantazjami.
Coraz częściej spotykam się z sytuacjami,
które pozwalają mi potwierdzić, iż nie wolno
"stawiać sobie poprzeczki zbyt wysoko",
gdyż w pewnym momencie może okazać się,
ze nie jesteśmy w stanie jej przeskoczyć.
Oczywiście bez tej "dyscypliny" nasze życie
byłoby szare i puste, ja jednak chciałabym
zwrócić uwagę na fakt, iż marzenia nie zawsze mogą okazać się realnymi i osiągalny
mi. Nasze wygórowane aspiracje, jak tez
pewność siebie, okazują się być złudnymi,
wprowadzającymi nas w ślepy zaułek, cecha-

mi. Wielu z nas bezgranicznie w siebie wierzy i ufa losowi, zapominając o przeszkodach,
jakie należy pokonać, aby zrealizować to, co
się zaplanowało.
Owa ufność i

wiara, są, moim zdaniem,
pomocnymi "atrybutami", lecz sądzę, iż czasem warto jest spokojnie zastanowić się,
gdzie znajduje się granica rozsądku.
Osobiście uważam, ze marzenia są wspaniałe, jak tez pomocne, a przede wszystkim
potrzebne i dające możliwość zaistnienia i
egzystencji. Pozwalają nam się rozwijać i,
przysłowiowo mówiąc, "dodają nam skrzydeł". Należy jednak uważać, aby nie wzbić
się zbyt wysoko, gdyż lot może okazać się
nieudanym lub nawet tragicznym. Myślę, iż
człowiek powinien zdawać sobie sprawę z
tego, czego jest w stanie dokonać i po jakie
trofea -laury może sięgnąć, aby następnie z
tego powodu nie cierpieć.
Naturalną rzeczą jest oczywiście fakt, iż
ambicje zawsze idą w parze z marzeniami,
tyle tylko, ze owa wieź powinna mieć realistyczne podłoże, bowiem w przeciwnym razie może nami zawładnąć i pchnąć ku przepaści...

Agnieszka Tor zyńska

O zaćmieniu, najszybszej kolei
świata i riwierze północy
Kiedy rok temu usłyszałem, że 11
sierpnia 1999 roku będę (jak zresztą reszta, czyli około 6 miliardów Ziemian) miał
okazjęjedyny nas w życiu obejrzeć 100%
zaćmienia naszego kochanego SŁO
NECZKA, stwierdziłem, że nie można
tego przegapić. A że akurat wojażo
wałem po północnej Francji, uznałem,
że 99,897% zaćmienia w oddalonej o
32 km od Cherbourga wiosce całkowi
cie będzie mnie satysfakcjonowało.
Com zaplanował, wykonałem i z tysiącami mieszkańców krainy najlepszych serów świata (Camembert, Livarot, Pont I'Eveque) i oczywiście Calvadosu, czyli Normandii- tak, tak tej
od generała Maczka i operacji "Overlord" - przygotowałem się do przeży
cia tego jedynego w swoim rodzaju momentu. Gdy około godz. 12.00 zrobiło
się zdecydowanie ciemniej niż normalnie, wszyscy tam zgromadzeni wżyli
śmy specjalne okulary i podziwialiśmy
widowisko nie stroniąc od rozmów z miejscowym oberżystą, który rozjaśniał nam
zaćmienie Bordeaux rocznik 1994. Jeśli
chodzi o okulary, to na trzy miesiące
przed szczególnym dnie władze francuskie, mając na uwadze zdrowe i trzeźwe
(przynajmniej do godz. 17.30, czyli oficjalnego końca pracy we Francji) spoj-

rzenie swych pobratymców i wyborców
zarazem, za śmieszną cenę 16FF
(lOPLN, choć wolę stare "zł".) w każdej
aptece i większości Tabaców (odpowied-

ników naszych kiosków Ruchu) rozprowadziły specjalne okulary chroniące w
100% przed negatywnymi skutkami obserwacji tego niepowtarzalnego zjawiska.
Aby dodać pikanterii całej sprawie wspomnę tylko, że Francuzi, a więc też tamtejsi rolnicy strajkujący przeciw imporcie tańszej żywności amerykańskiej, na-

łożyli,

jak jeden mąż okulary "Made In
USA''!!! Jeśli zaś chodzi o komentarze i
zdjęcia w prasie, to osobiście wyróżnił
bym trzy : - oczywiście naszego Ojca
Świętego z kawałkiem przydymionej
szybki w dłoni - zdjęcie też widziałem w
"Gazecie Wyborczej". Drugi fotos to zdję
ciejednego z największych mostów świa
ta- Pont de Normandie (w Normandii
wszystko jest "de N ormandie"), który posiada po siedem pasów ruchu w każdą
stronę. Na zdjęciu pasy w kierunku
Cherbourga są zakorkowane na długo
ści wielu, wielu kilometrów, a w drugą
stronę jedzie l (słownie: jeden) samochód
- śliczne. Trzecie wyróżnienie to paryskie
Champs Elysees i trzy miliony Paryżan
w identycznych okularach wpatrujących
się w niebo. Jeśli chodzi o mnie, to tak
byłem z siebie dumny - oczywiście, że
widziałem te 99,897%- że przez następ
ny tydzień, korzystając z udogodnień
współczesnej techniki, wysłałeme-maile
(czyli jak mówi Marek Niedźwiecki z radiowej "Trójki", emaliowałem) i SMSowałem ze znajomymi chwaląc się. Tak
to z tym zaćmieniem było.
Jeśli zaś chodzi o tytułowe pociągi i
riwierę, to o tym wkrótce.

Wojtek Sawczyn
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W październiku kino
'
"Swit"
w Międzyrzeczu
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W październiku kino
"Patra" Obrzyce

ZAPRASZA

7- 10.10.99
godz. 17.00
godz. 19.15

zaprasza:

"Matrix"
"Matrix"

14- 17.10.99
godz. 17.00
godz. 19.00

USA
USA

15lat
15lat

"Odlotowe wakacje" Pol. 12lat
"Zakochany Szekspir" USA 15 lat

21 - 24.10.99
godz. 17.00
godz. 19.00

"Godzina zemsty"

28 -3 1.10.99
godz.17.00
godz. 19.00

"Adwokat"

"Ściągany"

"Podróż przedślubna"

USA-Kanada 151at
USA 15 lat
USA 15 lat
USA 15 lat

Działkę budowlaną

1520m 2

sprzedam.

Tel. 095 741-28-51

04-05 X.99
godz. l8.00

"MUMIA"

przyg. USA/15 l.

11-12 X.99
godz. 18.00

"MATRIX"

si. USA/15 L

22-24 X.9 9
godz. 18.00

"BARDZO DZIKI ZACHÓD" kom. USA/151.
WILD WILD WEST

29-31 X.99
godz. 17.00 "ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR"
kom.przyg.FRA/15 1

Dodatkowe informacje 741-29-41 wew. 688

e INTERMARCHE
~

,'.l!t';;jdii,,jiiitl

NOWY SUPERMARKET WMIEDZYRZECZU
budowany na Os.KasztelaffSkim 3

STOlARNIA "PIOMAR" S.C.
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
tel. (095) 741-29-41 wew. 606 kom. 603-33-74-33

j:l

na stanowiska: kasjer1 rzeźnik-masarz, prac.obsługi dz. mięsnego
OFERUjEMY PO CENACH KONKURENCYjNYCH
USŁUGI

STOlARSKIE I MEBlARSKIE
w zakresie

""STOLARKI 01WOROWE] (okna, drzwi, bramy)
""SCHODY
""MEBLE NA IND YWIDUALNE ZAMÓWIENIE
"" SZAFYWNĘKO WE
AKŁAD

pn -pt. - 7.00 - 18.00

ClYNNY
soboty- 7.00- 15.00

Garsonki damskie,
garnitury damskie,
spodnie, spódnice.

prac.

sprzedawca w dZiale wędlin , serów, owoców rwarzyw
działu ci~stkars~o-piekarniczego, obsługa ~ali .sprzedażowej-produkty
spozywcze 1 przemysłowe, osoby przyJmUJące dostaWY,

główny księgowy,

specj.d/s finans,-kadrowych, osoba obsł. komputery,

Zainteresowanych prosimy o s kładanie ankiet personalnych w biurze kier. budowy
supermarketu na Ds.Ka sztelańskim 3- w terminie do 7.X.1999 r.
/Druki ankiet można ot rzymać w Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu/

Oterminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych powiadomimy indywidualnie· PLATAN sp. z o.o.

Polecam usługi fryzjerskie z dojście m
do klienta. Zgłoszenia przyjmuję

codziennie wieczorem po 19.00

pod nr tel. 74 2 - Ol- 56

Cenv producenta.
Zakład

konfekcyjny

''Zuzanna''
ul. Zawadzkiego 71
Międzyrzecz

tel. 741-29-20

Zachodnia 7 l 17. Ceny konkurencyjne.

TAXI "2000" Tel. 0604-633-587
- czynne całą dobę
-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 "2 3"

szkowski

KURIER MIĘDZVRZECKI
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Dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych

~

W dniu 7.09.99 r. Powiatowe Centrum
Pornocy Rodzinie zorganizowało spotkanie
w sprawie zasad dofinansowania, ze środ
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, turnusów
rehabilitacyjnych.
Spotkanie zorganizowane zostało głównie
z jednego powodu, a mianowicie, braków
dostatecznych środków aby wszyscy staraj ący si ę o dofinansowanie mogli je otrzymać.
Wprawdzie zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON
określa odpowiedni regulamin, to jednak
przy bardzo dużym zainteresowaniu tą formą rehabilitacji, kryteria tego regulaminu
okazały się niewystarczające, aby zaspokoi ć potrzeby wszystkich chętnych.
I właś nie nad dodatkowymi kryteriami,
które pozwoliłby sprawiedliwie rozdzielić
pieniądze na dofinansowanie, dyskutowano
na tym spotkaniu. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji statutowo zajmujących się rehabilitacją niepełno
sprawnych oraz Prezesi Stowarzyszeń . które po magają swoim członkom w wyjazdach
na turnusy. Obecne były także osoby z ośrod
ków pomocy społecznej.
Spotkanie otworzył kierownik Państwowe-

go Centrum Pornocy Rodzinie w Między
rzeczu Jerzy Krysiak, który zapoznał
wszystkich zgromadzonych z zakresem
działalności Centrum oraz szczegółowo
przedstawił dotychczasowe zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i zwią
zaną z tym sytuacją finansową.
Następnie odczytano regulamin dofinansowania turnusów na podstawie, którego
rozpatrywano wnioski złożone do dnia
31.09.99 r.
Kierownik poinformował uczestników
spotkania o zgodzie Zarządu PFRON na
przeplanowanie środków z innych zadań na
dofinansowanie turnusów.
Do dnia 7 września wpłynęło 286 wniosków o dofinansowanie, z czego środków
starczyło na pozytywne rozpatrzenie 197
wniosków (przy średnim dofinansowaniu
500 zł).
Przeplanowane środki oraz kwota dotacji
za IV kwartał to suma 52 900 zł., co daje
możliwość dofinansowania aż 100 wniosków.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wnioski o dofinansowanie ciągle napływają, a zaległości sięgają 89 wniosków, to wyraźnie
widać, że pieniędzy zabraknie.
Po tych informacjach przystąpiono do dys-

Jesteśmy

w
"ŚWIECIE KSIĄŻKI"
Wydawnictwo "Świat Książki" wydał w ostatnich miesią
cach, ciekawy i jakże praktyczny przewodnik encyklopedyczny pt. "POLSKA- nowy podział administracyjny".
Jako długoletni członek Klubu "Świata Książki" /5lat/ pragnę podzielić się informacją, która dotyczy naszego miasta, a
która znalazła się właśnie w przewodniku.
... Międzyrzecz woj. lubuskie daw. woj . gorzowskie w płn.
części Bruzdy Zbąszyńskiej nad Obrą /l.dopływ Warty/ 19,3
tys. mieszkańców /1998/ ośr. turyst. /jeziora, lasy/ ....
Opis informuje też o historii miasta, począwszy od IX wieku
jako wczesnośredniowiecznego grodu piastowskiego do lat
współczesnych. Mamy się czym pochwalić, bowiemjest ciekawa informacja o zabytkach naszego miasta. Opis kończy informacja o Muzeum w M-czu gdzie można zobaczyć ciekawe
zbiory sztuki, archeologii, historii, etnografii oraz numizmatyki. Przy krótkiej i zwięzłej informacji widnieje herb naszego
miasta.
Autorami publikacji są Jacek Bochiński i Jarosław Zawadzki. Zapraszam do lektury bo oprócz informacji o Międzyrze
czu jest wiele, jeszcze ciekawych opisów naszych miast, a jest
ich 326, siedzib powiatu i województw.
/mogę udzielić kilku informacji tym którzy są zainteresowani "Swiatem Książki" te1.742 23 88/
Eugeniusz Luc

Każdy z zaproszonych gości kolejno
zabierał głos i zgłaszał wnioski dotyczące

kusji.

kryterium dofinansowania.
W dyskusji dużo miejsca poświęcono proporcji rozdzielenia dofinansowania między
instytucje (DPS, Szpital Psychiatryczny,
Szkoła Specjalna), a wnioski składane indywidualnie i przez stowarzyszenia .
Po prawie trzygodzinnej dyskusji w gło
sowaniu większością głosów, przyjęto nastę
pujące wnioski:
l. Złożone wnioski o dofinansowanie rozpatrywać kwartalnie, do wyczerpania środ
ków na dany kwartał.
2. Kryterium dochowości : osoby, których
dochód w rodzinie przekracza 1000 zł na
jednego członka, dofinansowywać tylko w
wyjątkowych sytuacjach.
3. Trzecie grupy inwalidzkie dofinansowywać w ostatniej kolejności. W wypadku
braku środków nawet raz na dwa lata.
4. Domy Pornocy Społecznej otrzymują
15% miejsc do ogólnego stanu mieszkańców.
Wnioski te zostały przedstawione jako
propozycje na posiedzeniu Komisji Polityki
Społecznej Rady Powiatu.
J. Paluch

U NICH NOC OWAŁ
GIEREK
3 sierpnia 1999 r. państwo Janina i Tadeusz Borowcowie
mieszkają w Belgii ale od kilkunastu lat przyjeżdżają do pań
stwa Łuczaków, są zachwyceni naszym miastem i jego okolicami oraz życzliwością międzyrzeczan. Dlatego właśnie u nas
zapragnęli przeżyć 50 rocznicę ślubu. Oboje mają ciekawe biografie, chętnie opowiadają o swoim życiu. Jedną z ciekawostek
jest fakt, że właśnie
w ich mieszkaniu nocował E. Gierek, kiedy jako górnik pracował w belgijskich kopalniach.
AKŚ

* * *

Panu Burmistrzowi
Władysławowi Kubiakowi, kierowniczce USC pani Graży
nie Rybackiej za
zorganizowanie wspaniałej uroczystości z
okazji naszych zło
tych godów składamy
serdeczne podzięko
wania
Janina, Tadeusz
Borowiec z córką
Anną
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''SŁO NECZNY''

PLENER

W dniu l 7 września na terenie zespołu
szpitalno-polowego Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -Obrzycach
wyznaczyli sobie spotkanie uczestnicy II
Jesiennego Pleneru Malarskiego (pierwszy odbył się we wrześniu 98 na t erenie
międzyrzeckiego zamku).
Pomysłodawcom oraz organizatorom tej
już tradycyjnej jesiennej imprezy byli miej-

scowi działacze Unii Wolności oraz Dział
Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala w
Obrzycach. Współorganizatorem oraz
sponsorem był także Otwarty Fundusz
Emerytalny "BANKOWY".
Koszty pleneru, w całości
pokryli członkowie Unii Wolności : Wł. Biernat, Cz.
Dworczak, A. Koziński, A.

MIĘDlYRZECKI

ołówka i kredek poprzez farby plakatowe do farb olejnych. Przy pięknym , jesiennym słońcu, które wyeksponowało
bogaty koloryt Obrzyc " artyści" pracowali do godz . 14.00.
Do 14.30 pracę oceniało jury, a uczestnicy w tym czasie zostali poczęstowani
talerzem wy ś mi enitej zupy przygotowanej przez szpitalną kuchnię . Mogli, także skorzystać z napojów chłodzących ,
kawy i herbaty.
W plenerze wzięło udział 91
uczestników, którzy podzieleni
zostali na dwie grupy.
Grupa I - Szkolna (4 7 osób) :
uczniowie SP 2, SP 4 oraz Gimnazjum Nr 2.
Grupa II - osoby niepełno
sprawne (44 osoby) : pacjenci
Szpitala w Obrzycach, mieszkańcy DPS-ów z Jasieńca,
Skwierzyny, Międzyrzecza, Pszczewa, Przytocznej, Szarcza.
O godz. 14.30 rozpoczęło się
uroczyste zakończenie pleneru.
Kilka ciepłych słów do uczestników pleneru powiedzieli dyr.
Szpitala Wł. Biernat oraz starosta powiatu międzyrzeckiego
K. Puchan.
V-ce przewodniczący rady woj . UW A.
Lubomski wręczyłufundowanąprzez siebie nagrodą najmłodszej uczestniczce pleneru, dziesięcioletniej Oli Lonen z, uczennicy SP 4. Następnie odczytał list posła

Świder.

cjent Szpitala w Obrzycach. W liście posła
Wierchowicza kiedy innymi czytamy: " ...
Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższe
go uznania, wyrazy kierowane pod adresem wszystkich uczestników jesiennego
pleneru malarskiego oraz organizatorów
tej wspaniałej imprezy. Uczestnicząc w
ubiegłym roku w Waszym spotkaniu przekonałem się o wysokim poziomie artystycznym Waszych prac, a także wspaniałej organizacji tejjakże pożytecznej imprezy. Gratuluję wszystkim nagrodzonym.
Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do dzisiejszego
spotkania. Wasze zaangażowanie na rzecz artystów, osób dla których los
nie był do końca sprawiedliwy, jest czymś wspaniałym i bardzo ważnym
dla mnie, jako posła Ziemi Lubuskiej ... ".

Plener rozpoczął się o godz .
10.00 zbiórką uczestników w
Klubie Chorych. O godz . 10.30
nastąpiło oficjalne otwarcie
pleneru, po którym uczestniImprezę zakończyło
cy podzieleni na kilka grup
ogłoszenie wyników i
udali się w różne rejony Szpirozdanie nagród (otrzymali je wszyscy uczestnitala, gdzie przystąpili do pracy plenerowej.
cy pleneru) oraz zaproNajczęściej
malowanym
szenie na III jesien ny
~~k~mb~pney~~k~~~~~~~~~~~E3B~~~~~~~~~~~~~~~~p~nff~ganiww~w
ściółek obrzycki oraz budynek administra- Jerzego Wierchowicza i wręczył ufun- rok.Prace plenerowe eksponowane są na
cyjny.
dawaną przez niego nagrodę dla najstarwystawie w Klubie Chorych Szpitala w
Dużym powodzeniem cieszyło się zako- szego uczestnika pleneru, którą odebrał Obrzycach, na którą serdecznie Państwa
le Obry. Techniki malarskie były różne od 73-letni Konstanty Bartkiewicz - pa- zapraszam.
J. Pałuch

9o ~daJ{gt?.

Na pomoc przyrodzie
Dnia 17.09 br. uczniowie SP 3 wraz z nauczycielami

przystąpili do akcji "Sprzątania Świata". Najmłodsze kla-

sy porządkował tereny wokół szkoły i na po bliskich osiedlach. Starsi mieli do wyboru trzy trasy : droga do stadniny za Oczkiem, laski znajdujące się tuż za zakrętem
drogi prowadzącej do Gorzycy oraz tereny wokół oczek
wodnych nieopodal Wojciechówka. Mieliśmy pełne ręce

pracy. Szybko zapełniały się worki na śmieci składane w
miejscach wyznaczonych przez pana leśniczego Andrzeja
Kruszelnickiego . Po zakończeniu porządków urządzili
śmy sobie odpoczynek, korzystając z uroków wspan i ał ej
słonecznej pogody.
Do domu wracaliśmy zadowoleni, gdyż dzięki nam przyroda
wypiękniała. Za organizację tej
akcji w szkole odpowiedzialna
była z-ca dyr. mgr E. P odyma.
Ucz. kl. Vb
Sandra Dobrzyńska
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W l O rocznicę śmierci
dr Edmunda Florczaka
Edek
Przed dziesięciu laty, 2 października 1989
roku, zmarł dr Edmund Florczak. Mimo że
chorował od dłuższego czasu , śmierć ta była
dla nas szokiem. I my, koledzy, i szerokie
kręgi mieszkańców Międzyrzecza przyjęły
tę wiadomość z niedowierzaniem, a później
z głębokim smutkiem. Był człowiekiem mocno wpisanym w pejzaż międzyrzeckiej służ
by zdrowia. Przez długie lata niósł pomoc
swoim małym pacjentom, a dla ich matek
miał zawsze życzliwe słowo i dużo, dużo

Pawłowska obecnie pracuje w Janowie Lubelskim, a dr Andrzej Preis z dużym powodzeniem kieruje Oddziałem Dziecięcym w
Międzychodzie.

Wiedza lekarska Edzia nie ograniczała się
tylko do pediatrii. Miał bardzo szerokie horyzonty medyczne. Znany był fakt ,że gdy
ktoś miał problem medyczny, z którym nie
mógł sobie poradzić, konsultował się z
Edziem. Nigdy nie odmawiał życzliwej rady
,a po takiej konsultacyjnej rozmowie problem stawał się bliższy rozwiązaniu.
Wielu z nas za swoisty honor poczytywało

cierp liwości.
Poznałem Doktora, gdy odbywałem
staż podyplomowy w Oddziale Dziecię
cym . Był niepozornej postury, ale bu-

dził u mnie ( i nie tylko ) duży respekt.
I tak pozostało do końca . Mimo naszej
bliskiej przyjaźni towarzyszyło mi zawsze uczucie poważania i głębokiej
estymy nie tylko wobec kolegi z pracy,
ale przede wszystkim wobec człowie
ka. Edek rozpoczął pracę w Międzyrze
czu w roku 1965. Mimo początkowych
ciągot chirurgicznych (opowiadał mi o
tym, też niestety już świętej pamięci, dr
Adam Szantruczek) , wybrał pediatrię.
Jak o młody lekarz , rzucony na głębo
ką wodę samodzielności lekarskiej, prowadził Oddział Dziecięcy jeszcze w trakcie specjalizowania się. Formalnie został ordynatorem l września 1974 roku.
Z dużym znawstwem , a przede wszystkim pełnym oddaniem poświęcił się
dzieciom. Bywało ,że wiele dni nie wychodził ze szpitala walcząc o życie powierzonych mu małych pacjentów. A powierzano
mu ich z pełnym zaufaniem. Cieszył się bowiem opinią niezmiernie skrupulatnego i solidnego lekarza, który nie pozostawił pacjenta bez właściwego leczenia i nadzoru. Wiel okroć przesiedział wiele nocy przy łóżku
chorego dziecka osobiście nadzorując jego
leczenie i pielęgnację do momentu ,kiedy
miał pewność, że małemu pacjentowi nic nie
zagraża. Prowadził także szeroką praktykę

ambulatoryjną. Umiał znaleźć drogę nie tylko do swojego małego pacjenta ,ale także
do jego mamy. Znany był ze swego ciepłego
stosunku do rodziców. A przecież pocieszona matka to połowa sukcesu w pediatrii. Gdy
poznałem Edka, wspomagali go w pracy
wyszkoleni przez niego pediatrzy dr Anna
Pawłowska i dr Andrzej Preis ,którym umiał
przekazać to charakterystyczne dla siebie
poczucie odpowiedzialności za małego pacjenta. Później doszło wielu młodszych kolegów, którzy podejrzewam wybierali pediatrię także dlatego, że szefem Oddziału był
właśnie dr Florczak, który umiał zafascynować swoją osobowością. Obecny ,mocny
zespół pediatrów międzyrzeckich to w dużej części ludzie ,którzy rozpoczynali pracę
pod kierownictwem dr Florczaka. Pani dr

sobie przyjaźń z Edkiem. Miałem ten zaszczyt
Jego bliskim kolegą . Lubiłem dyskusje
na pontonie ,kiedy razem wypływaliśmy ło
wić ryby. Nie mieliśmy wielkich efektówwęd
karski ch, choć wg opowiadań Edka kiedyś
podobno łowił taaaakie ryby. Natomiast pasjąjego życia były inne ryby. Mianowicie ryby
akwariowe. Miał piękną kolekcję pielęgnic,
którym poświęcał właściwie cały swój prywatny czas. Odnosiłem nieodoparte wraże
nie, że te zimnokrwiste stwory lubiły go także. Gdy obserwowało się Go przy akwariach
,ryby te przypływały i robiły wrażenie oswojonych. Gdy Mu to mówiłem, widziałem wyraźne zadowolenie na twarzy Edka. Lubił
zresztą wszystkie zwierzęta.
Wiadomo były, że trudnych, czy zawikła
nych sytuacjach osobistych można było liczyć zawsze na jego pomocną radę, dobre
słowo . Zawsze z jego gabinetu wychodziłem
z lżejszym sercem i perspektywą rozwiąza
nia sprawy. I nie tylko zresztą ja.
Nie był najlepszego zdrowia. Pierwszy cięż
ki zawał dopadł Go na dyżurze. Byłem wówczas także w szpitalu i los pozwolił mi być
tym pierwszym, który Mu pomagał. Leżąc w
Oddziale OlOM u dr Strugały nie był pacjentem zdyscyplinowanym. Już w czasie rehabilitacji podpalał śmierdzącą truciznę ( czytaj
papierosy ) .Drugi zawał przeszedł w przebyć

ciągu kilku miesięcy. Poradził sobie z tym i
wrócił do pracy. Niestety nie wyciągnął jednak wniosków .Bardzo dużo pracował. Dawał z siebie wszystkie siły. Pod koniec życia
odnosiłem wrażenie, że liczy się dla niego
tylko praca zawodowa. Przy tym nie umiał
zrezygnować z zabójczego nałogu papierosianego. Zawsze na biurku był stosik Carme-

nów i extra mocnych. Śmierć dotknęła go
swym stygmatem w trakcie wykonywania
pracy zawodowej. Niestety mimo długotrwa
łej reanimacji nie udało się Go przywrócić
żywym.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastą
pionych. Myślę że jest to jednak slogan
,który w wypadku Edzia Florczaka nie
znajduje pokrycia. Pozostała po nim
luka. Nie chcę w tym miejscu w niczym
bynajmniej umniejszyć roli pediatrów
międzyrzeckich i nie chcę aby to zostało tak odczytane, ale Edek miał w sobie
to coś ,co sprawiało, że wokół niego wytwarzała się pozytywna aura, oddziału
jąca na otoczenie, a której zabrakło po
Jego śmierci.
Nie dorobił się swoją ciężką pracą
zbyt wiele. Mieszkał w bloku, jeździł dłu
gie lata Syrenką. Było to pewnym symbolem odchodzącego świata, jakże innym od symboli dnia dzisiejszego.
Miał też swoje słabości, co tylko upewniało mnie w mniemaniu, że był czło
wiekiem z krwi i kości i co dodawało
kolorytu jego postaci. Jednak mimo to
rzadko mozna spotkać człowieka o którym tyle osób mówi dobrze. O Jego popularności może świadczyć ilość lampek
palących się przy grobie w dniu Wszystkich
Świętych, zapalanych spontanicznie przez
ludzi, którzy szanowali Go i kochali. Oczywiście miał także swoich wrogów i ludzi mu
nieprzychylnych, ale nie zwracał na to uwagi. choć pewnie nieraz było to dla Niego
bolesne. Był konsekwentny w dążeniu do
realizacji celów pionu pediatrycznego w
Międzyrzeczu. Dzięki jego inicjatywie i usilnym staraniom Dyrekcji, doprowadzono do
wybudowania pawilonu, w którym znalazł
się nowoczesny Oddział Dziecięcy. Dziś
można powiedzieć ,że była to jasna wizja
przyszłości. W nowych realiach działania
służby zdrowia Oddział ten mógłby pełnić
rolę ośrodka ponadpowiatowego czy też
nawet regionalnego.
Aktualnie, kiedy przydusza nas tzw. reforma służby zdrowia ,przy piętrzących się
problemach, myślę sobie- Edek, gdybyś żył,
pewnie byś coś poradził.
Marian Stoiński
PS
Po śmierci dr.. Edmunda Florczaka powstała inicjatywa upamiętnienia jego nazwiskiem budynku, Oddziału czy nawet ulicy. Inicjatywa ta została storpedowana
przez tzw. życzliwych ludzi. Może warto byłoby wrócić do tej idei ?
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ZATRUDNIĘ DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
NAPRAWA SPRZ~TU GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
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takie u klienta na miejscu
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tel. O 603 75 46 85

MIĘDzyRZECZ

Powstańców Wlkp. 1
(koło dworca PKP i PKS)

Pl.

Pracownika z biegłą znajomością
z zakresu księgowości.
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Oferty z przebiegiem pracy zawodowej prosimy
składać do siedziby firmy
PPIHU TOPAZ S.C.
66-300 Międzyrzecz ul. 30 Stycznia 60
telefon 742-00-88, 741-22-69.

Sprzedaż
drzew owocowych
i krzewów ozdob

"Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych
Spółka z o.o. w Międzyrzeczu ul. Reymonta 7

tel/fax (095) 741-16-55
wydzierżawi

przy ul. Reymonta 7 w Międzyrzeczu :
- pomieszczenia warsztatowe z zapleczem socjalnym i
biurowym o pow. 1320 m 2 wyposażone w c.o., wodę, energię elektryczną, telefon, maszyny i urządzenia do obróbki
metali oraz suwnicę, 5T
- pomieszczenia warsztatowe o pow. 356 m 2
- pomieszczenia socjalne 130 m 2
- plac przyległy do warsztatu 2308 m 2
-magazyny i wiaty o pow. 1445 m 2
-place składowe 3768 m 2
- pomieszczenia handlowe 216 m 2
Oferty należy

składać

pod adresem

Spółki"

SPRZEDAM
ATRAKCYJNE MIESZKANIE 52 m2 (M-4 w bloku)
W KĘSZYCY LEŚNEJ 31/8/4.

CENA DO UZGODNIENIA
KONTAKT: tel. 0604316944
tel. do pracy do godz.14.00 :
(095) 7 493024 wew. 50

~,y~a/d~· ...

NOWY ROK SZKOLNY W SP 3
W tym roku szkolnym jest u nas dużo nowości. W czasie wakacji, kiedy my odpoczywaliśmy, w szkole trwały prace remontowe
pod czujnym okiem naszej pani dyr. mgr T. Kaminiarczyk. We
wszystkich klasach i w sali gimnastycznej wymieniono podłogi, a
przyczynili się do tego :
Zarząd gminy, burmistrz p. W. Kubiak, z-ca burmistrza p.
A. Koziński, p. E. Orzeszka, p. Z. Markowski, firmy : "Budomas", "Ampel". Szczególnie duże słowa uznania należą się
p. A. Wróblewskiej i p. Cz. Bartków, którzy niemal codziennie byli w szkole, śledzili przebieg prac i pomagali w załatwia
niu trudnych spraw. Poza tym zostały pomalowane izby lekcyjne nr 104,105,107,206,305 z inicjatywy ich opiekunek p. D.
Grali, p. A. Czapniewskiej, p. A. Kubeczek, p. T. Poznaniak i p. S. Dębickiej. W pracach malarskich pomoc okazali
także : p. J. Brikner, p. T. Drożdżyński oraz właściciele
sklepu chemicznego na ul. Lipowej. Odnowiona została również sala gimnastyczna. Dzięki ppłk. A. Glurze w porządko
waniu szkoły po remoncie pomogli żołnierze z miejscowej jed-

nostki. Nieodpłatny transport zapewniła p. W. Winnicka.
Od l września pracuje u nas 13 nowych nauczycieli : p. E.
Gajewy, p. D. Grześkowiak, p. H. Jończyk, p. M. Kalisz, p.
K. Karasińska, p. W. Kowalewska, p. E. Marecka, p. E.
Olejnik, ksiądz J. Ostrowski, p. G. Piechocka, p. A Suchocka, siostra E. Szczutkowska, p. A. Zięba.
Ucz. kl. I i IV uczą się według nowych programów nauczania.
Mamy wiele nowych koleżanek, kolegów. Są to pierwszoklasiści
oraz dziewczęta i chłopcy z byłej SP 6. Opracowany został projekt
wewnątrzszkolnego oceniania.
Trwają prace nadal nad nowelizacją statusu szkoły, którymi
kieruje z-ca dyr. mgr. D. Granos. Przygotowujemy się do
wyborów naszego samorządu szkolnego, nad czym czuwa p.
B. Leśniowska.
Oczekujemy, że po tych wszystkich zmianach będzie nam w
naszej szkole lepiej.
Ucz. kl. Vb
Monika Michna
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Dzięki właścicielom restauracji "Duet" J. Bełzowi i A Krystjanowi, firmie KABIT i kierownictwu hali sportowej odbył się w
naszym mieście koncert angielskiego zespołu SMOKJ. 600 widzów
mogło podziwiać swych idoli z lat siedemdziesiątych. Wprawdzie
gwiazdorzy przyjechali z opóźnieniem, ale występ był wspaniały o
AKŚ
czym świ adczył tłum szalejących pod sceną.
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SMOKI
W MIĘDZVRZECZU

PS. Zauważyłam, że podłoga hali nie ucierpiała, chyba nie ma już
przeszkód aby urządzić w hali sylwestra '2000 dla tysiąca osób.
Wielu międzyrzeczan marzy aby spędzić tę noc w obiekcie będą
cym chlubą miasta. Tym bardziej, że w międzyrzeckichlokalach
gastronomicznych dawno już nie ma biletów na sylwestrowe szawięc

leństwo.

A tak na marginesie "chluba" nie powinna chyba być kamieniem
miasta lecz zarabiać na siebie (również w sylwestra) ?
AKŚ
młyński m budżetu

UCHWAłA

NR Xll/91/99
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 7 września 1999 roku
w sprawie statutów

sołectw

Gminy

Międzyrzecz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą
dzie gminnym (tekst jednolity- Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z
póź. zm.)
uchwala

się,

co

następuje:

§l
Uchwala się statut:
l) Sołectwa Bobowieko
2) Sołectwa Bukowiec
3) Sołectwa Gorzyca
4) Sołectwa Kalsko
5) Sołectwa Kaława
6) Sołectwa Kęszyca Leśna
7) Sołectwa Kuligowo
8) Sołectwa Kursko
9) Sołectwa Kuźnik
10) Sołectwa Nietoperek
11) Sołectwa Pieski
12) Sołectwa Pniewo
13) Sołectwa Szumiąca
14) Sołectwa Św.Wojciech
15) Sołectwa Wysoka
16) Sołectwa Wyszanowo
17) Sołectwa Żółwin

-jak w załączniku
-jak w załączniku
- jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
- jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
- jak w załączniku
- jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku
-jak w załączniku

nr l
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nr 11
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15
nr 16
nr 17

§2
Wyodrębnienie środków finansowych w budżecie Gminy do
dyspozycji Sołectw oraz przeznaczenie środków na utrzymanie,
modernizację i rozwój infrastruktury wsi w wysokościach przewidzianych statutami, o których mowa w § l następuje poczynając od budżetu Gminy na rok 2000.

§3
Wybory organów sołectw lub wybory uzupełniające zarządzo
ne przed wejściem w życie niniejszej uchwały przeprowadza się
według zasad dotychczasowych.

§4
l. Traci moc uchwała Nr XXVIIII189I96 Rady Miejskiej w
Międzyrzeczu z dnia 20 października 1996r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Międzyrzecz, zmieniona uchwałą
Nr Vl 47199 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 stycznia
1999r.
2. Statut Sołectwa Pniewo stanowiący załącznik do uchwały Nr
Vl 47199 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 stycznia 1999r.
w sprawie podziału Sołectwa Kaława i utworzenia Sołectwa Pniewo otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§5
Uchwała

z dniem 15 października 1999r. po
uprzednim ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy w Międzyrzeczu oraz w sołectwach, a także publikacji w prasie lokalnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
1-1 mgr Kazimierz Pawliszak
wchodzi w

życie

Załączniki, o których mowa w uchwale są do wglądu ~
Urzędzie Gminy w Międzyrzeczu (w biurze ra~y- pokoJ
203, w sekretariacie- pokój 201) oraz u sołtysow sołectw
gminy Międzyrzecz.
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Sesja rady miejskiej
W dniu 7 września odbyła się sesja mię
dzyrzeckiej rady miejskiej. Głównym tematem było przystąpienie gminy do międzyg
minnego związku komunalnego oraz wypowiedzenie umowy dla turystycznego podmiotu gospodarczego PRO NATURE. Ani
jedna ani druga uchwała nie wywołały dyskusji. Wyraźnie wyczuwało się atmosferę
zmęczenia tematem i rezygnację. W rozmowie z radnymi, tak z lewej strony jak i z prawej, padały słowa goryczy pod adresem zarządu, że nie ma dobrego przepływu informacji w tych sprawach. Jeśli radni nie uzyskują odpowiedzi na swoje pytania zaczynają podejrzewać, że rządzący mają inne, ukryte intencje wprowadzając różne przedsię
wzięcia.

W sprawie przystąpienia do związku mię
dzygminnego Klub Lewicowo-Ludowy, sło
wami przewodniczącego, postanowił głoso
wać za przekazaniem obsługi wszystkich
mediów komunalnych /woda, kanalizacja,

- Proszę powiedzieć coś o sobie ?
-Jestem rodowitą lublinianką, która zachwyciła się zielonym Wrocławiem i po
skończeniu Liceum Plastycznego postanowiła studiować "na drugim końcu Polski"
we Wrocławiu i w efekcie tego zauroczenia
stałam się studentką ASP we Wrocławiu.
- Co skłoniło Panią do wyboru studiów właśnie na ASP ?
-W liceum, które ukończyłam, było wielu
nauczycieli, którzy są absolwentami ASP we
Wrocławiu. Oni to zaszczepili we mnie potrzebę rozwoju artystycznego. W ich wspomnieniach atmosfera panująca na tej uczelni była bardzo "fajna". Po ukończeniu Liceum Plastycznego nie widziałam się na innej uczelni aniżeli ASP oraz wykonującej w
przyszłości inny zawód. Jednocześnie zostałam przez moich nauczycieli ukierunkowana właśnie na ASP we Wrocławiu.
- Czym dla Pani w sensie artystycznym był pobyt na plenerze malarskim
Rokitno '99 (28.06-11.07.99) ?
- Plenery malarskie są sprawdzianem
umiejętności zdobytych w pracowni. W czasie pleneru uczymy się przelewać własne
widzenie świata na papier w oparciu o pejzaż lub architekturę. Profesor prowadzący
plener pomaga nam ukształtować własną

śmieci, ciepło, gaz/ obcym podmiotom gospodarczym. Natomiast uchwała o wypowiedzeniu umowy dla PRO NATURE została
przełożona do końca października. W tej
sprawie mam poważne wątpliwości co do
sensowności takich działań. Zachodzi bowiem obawa występują jakieś prywatne porachunki między radnymi, zarządem gminy
i podmiotem gospodarczym. Moim zdaniem,
nie jest rolą radnego rozliczanie jakiegokolwiek podmiotu działającego na terenie gminy. Radni powinni stwarzać możliwości prawne i mechanizmy dobrego i operatywnego
funkcjonowania różnych podmiotów na terenie gminy aby zwiększyć ilość stanowisk
pracy. Natomiast rolą organów wykonawczych czyli zarządu gminy i burmistrza jest
przestrzeganie aby działalność ta była zgodna z prawem. Złym precedensem i przykła
dem dla innych potencjalnych inwestorów
jest tzw. "ręczne sterowanie" i prywatne rozgrywki poszczególnych radnych. Działając

październik

w ten sposób nie stwarza się pozytywnego
klimatu dla przedsiębiorców różnych branż
.W opracowywanej strategii gminy jako cel
nadrzędny uznano powiększanie rynku pracy, a w tym jako cel strategiczny rozwijanie
"przemysłu turystycznego" .. Proszę mi wytłumaczyć, który przedsiębiorca zechce ulokować swoje pieniądze po otrzymaniu takich
sygnałów.

W poprzednim numerze KM pisałem, że
radni zajęli się swoimi sprawami, a nie sprawami swoich wyborców. Usłyszałem w
związku z tym zdaniem wiele cierpkich uwag
od kilku radnych. Przyznaję się do błędu i
przepraszam wszystkich, których niesłusz
nie osądziłem i obraziłem Być może więk
szość radnych myśli "prospołecznie" i jest
zaangażowanych bez podtekstów osobistych, niemniej jednak w dalszym ciągu
uważam, że są tacy, którzy myślą najpierw
o sobie a dopiero potem , niejako przy okazji o wyborcach. Wielka szkoda, że ta pozytywna większość dała się podporządkować
tym, którzy są tylko głośni.
Pytanie: czy radny powinien działać globalnie czy też lokalnie l partykularnie/
powinno moim zdaniem paść na FORUM
dyskusyjnym.
Bohdan Rusiecki

STUDIOWAĆ SZTUKĘ
Niedawny pobyt studentów ASP z Wrocławia 25.06-11.07.99
do udzielenia czytelnikom K.M. wywiadu przez
jedną z uczestniczek pleneru panią Karolinę Karpiwską
studentką II roku wydziału architektury wnętrz i wzornictwa
przemysłowego ASP we Wrocławiu.
stał się okazją

indywidualność malarską
wzbogacić nam warsztat, co

oraz pomaga
jest celem ple-

neru.
- Być może DPS nr 58 w Rokitnie
będzie w przyszłości cyklicznie organizował plenery malarskie kolejnym rocznikom Waszej uczelni. Co przez organizatorów powinno być zapewnione aby
Wasze plenery były jeszcze bardziej
efektywne?
- W moim odczuciu plener był zorganizowany bardzo dobrze, niejestemjednak osobą uprawnioną do oceniania postępów jakie
poczyniliśmy czy też naszej efektywności.
-Jakie są Pani najbliższe plany oraz
długofalowe związane z przyszłą samo-

OSTEOPOROZA
w dniu 25
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od godz. 14.30

w Poradni Ogólnej
na ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu

Prowadzone będą badania kości
oznaczenia gęstości
aparatem nowej generacji DTX-200

dzielną pracą zawodową?
-Jako, że jestem na kierunku Wzornictwo Przemysłowe, który jest także moją

"prywatną miłością" swoją dalszą drogę
życiową widzę w pracy projektowej. W tej
chwili nie jestem w stanie dokładnie określić czego będzie dotyczyła ponieważ zapotrzebowanie rynku będzie częściowo
wyznacznikiem mojej przyszłej pracy za-

wodowej.
W imieniu czytelników KM. serdecznie
Pani za rozmowę życząc przyjemnych wakacji i realizacji zamierzonych planów artystycznych i osobistych
Rozmawiał B. Macina
dziękuję

SPECJALISTA
NEUROLOG DZIECIĘCY
lek. med. JAROSłAW BELON
Gabinet prywatny :
ul. Konstytucji 3 Maja 16
Specjalistyczne Gabinety Apteki "Nagietek"
Międzyrzecz

Przyjęcia w środy od 16.30 do 18.00
Rej. teł. 72-97-235 lub 0-601-577-127

IIIJłł'l,f) l\TNJił
:Janinie
i 'Kazimierzowi
'Pokolenko
z okazji .2 s ..tej 'Rocznicy ślubu
doczekania ZJotych <jodów
w zdrowiu, szczęściu i zgodzie

J.~łł.ri"'YI~IJI'~Ćł,\T

l~ l.ji~J{'I,łł Y(~ ZNY (~Ił
* KABLE
(YDYp 3x1 ,5
0,95 zł mb.
'
YDY 5x1 0
7,22 zł mb.)
PRZEWODY
* ceny brutto
* OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
* ROZDZIELNICE * OPRAWY
* ŻARÓWKI * GNIAZDA * WTYKI
2

-

2

-

M-cz, ul. Świerczewskiego 29
tel./fax (095) 742 05 44

- -... STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego nr 7
TelJfax /095/722-5391, teł. /095/ 728-0658
Organizacja zawodowa księgowych z długoletnią praktyką
i doświadczeniem w kształceniu kadr księgowych ogłasza
zapisy na:

KURSY KSIĘGOWOŚCI

l. RACHUNKOWOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
/od podstaw do tytułu samodzielny księgowy bilansistal
2. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETU
3. GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
4. GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH JEDNOSTEK I ZAKŁA
DÓW BUDŻETOWYCH
Wykłady prowadzą wybitni specjaliści praktycy.
Informacje - zapisy biuro - telJfax /095/ 722-5391, teł. /095/ 728-0658

~

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Studio CD

PR~

~ M 11111

66·400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 106 p.17
tel./fax (095) 724 06 46, tel. O601 69 89 57

KURIER w INTERNECIE !
Wlistopadzie, będzie można

obejrzeć

*
*
*
*

Kuriera Międzyrzeckiego.
jako podstronę StudiaCD,
tylko zajawkę numeru, fragmenty
ważniejszych tekstów, zdjęcia , stopkę
redakcyjną, może zajawki reklam ....
Więcej informacji za miesiąc.

POLECAMY!

Do REDAKCJI gazet lokalnych:
Strony internetowe wykonujemy ZA DARMO!,
wramach wykonywania składu gazety do druku.

z o.o.

- POKRYCIA DA...~

początek

' skanowanie - ScanMate 5000 dpi (bębnowy)
• wydruki kolor · A3 i większe
• fotografowanie - lustrzanka
• sklad, łamanie, obróbka zdjęć, grafika ...
Posiadamy dostęp do profesjonalnych zdjęć
przyrody • piękne "widoczki", które można
wykorzystać do kalendarzy, albumów ...
Maksymalny forrrlat fotografii nawet kilka metrów.

A A Spółka

OFERUJEMY M.IN.:

stron ę i nternetową

Na

ul. Poznańska 106
Tel. 741 10 45

..........

-

blacha dachówkopodobna
blaca trapezowa ocynk
dachówki ceramiczne
dachówki cementowe

PŁYTKI

CERAMICZNE

* Opoczno, Mniszków gat.l

* GRESY Opoczno, Czechy

- STOLARKA PCV
ZAPRASZAMY:
- poniedziałek - piątek 7 -:.:_ do 17-:.:_
- sobota 8 -:.:_ do 13-:.:_

WEST-AUTO Sp.

z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp .,

ul. Koniawska 12a, te/. (095) 723 97 90

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO - USŁUGOWE

*H
U
R
T
O
W
N
l
A*
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH l USŁUGI TRANSPORTOWE
66-300 Międzyrzecz
tel./fax (095)742 21 74
ul. Łąkowa 1 (Wjazd od ul. świerczewskiegoJ
te/. kom. 0-601 79 81 34

BOTAMENT®

SYS EMBAUSTOFFE
* KLEJE DO PŁYTEK
ORAZ FOLIE W PŁYNIE
* SYSTEMY DOCIEPLEŃ

BOTACT M 18
klej do płytek
i styropianu
cena brutto
16,90 zł/opak. 25 kg

PRZEDSTAWICIEL

BOTON ®

* ZAPRAWY DO SPOIN,
OD KWASOODPORNEJ
DO TRWALE ELASTYCZNEJ

BOTACEM®

* SYSTEMY NAPRAW BETONU
O DUżYM ZNACZENIU
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POWIATOWE SPOTKANIE
' 18 września odbyło się spotkanie byłych pracownikówmiędzyrzeckiejPowiatowej Rady Narodowej grupę inicjatywną
spotkania tworzyli : pan Hryhorowicz, pan Sierzputowski, pani Piotrowska, pani Opala, rozsyłając wieści przez rodziny i
znajomych. Zawiadomiono o spotkaniu wielu byłych pracowników Rady, wielu przybyło z odległych zakątków kraju, a pani
Kunowska aż z Ditroit w USA Najstarszymi uczestnikami spotkania byli: pani M. Eksterowa i pan Wesoły, który przez 20
lat pełnił funkcję sekretarza Urzędu. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wspomnień. Oby do następnego razu.
AKŚ
PS. jak się dowiadujemy następne spotkanie odbędzie się za trzy lata, a może wcześniej. Fotoreportaż w numerze listopadowym.

Uczestnicy spotkania byłych pracowników Starostwa, Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego w Międzyrzeczu
odbytego w dniu 11 września 1999 r.
l. Marcin Wesoły- sekretarz PPRN w Międzyrzeczu
2. Melania Eksler - st. inspektor Powiatowej Komisji
Flanowania
3. Stefania Walczak- przewodnicząca Pow. Komisji
Flanowania
4. Łucja Opala - st. inspektor Pow. Komisji Flanowania
5. Leon Hryhorowicz -Wydział Finansowy
6. Dymitr Dawid -Wydział Finansowy
7. Zygfryd Kutzman- Wydział Finansowy
8. Mieczysław Bejtan -Wydział Finansowy
9. Bogumiła Sierzputowska- Wydział Finansowy
10. Janina Kozińska- Wydział Finansowy
11. Wanda Kunowska-Wydział Finansowy
12. Antonina Rymaszewska -Wydział Finansowy
13. Larysa Elaszczyk-Wydział Finansowy
14. Zofia Guzikowska- Wydział Finansowy
15. Genowefa Suchańska- Wydział Finansowy
16. Krystyna Piątek -Wydział Finansowy
17. Stanisław Jarmożko - przewodniczący PPRN
18. Ryszard Rajewski- przewodniczący PPRN
19. Edmund Pijaczyński- z-ca przewodniczącego PPRN
20. Antoni Tkocz- sekretarz Prezydium PRN , z-ca
naczelnika powiatu
21. Wiktoria Sraczyńska - st. inspektor w Wydz.
Organizacyjno-Prawnym
22. Kazimierz Pawela - kierownik Wydz. Przemysłu
i Handlu, kierownik Wydz. Budżetowo -Gospodarczego
23 . Bolesław Świder- kierownik Wydz. Handlu, Przemysłu
i Usług
24. Anatol Rycharski-Wydział Handlu, Przemysłu i Usług
25. Gabriela Skowron- Wydział Handlu, Przemysłu i Usług
26. Tadeusz Lubaczewski -Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
27. Mirosław Sierzputowski- Wydział Rolnictwa
i Leśnictwa
28. Stefania Przewięda-Budych- Wydział Rolnictwa
i Leśnictwa
29. Zofia Magdziarek- Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa
30. Stanisława Zięba- Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
31. Stanisław Mastalerz-Powiatowy Zakład Weterynarii
32. Leon Szczudlak- Powiatowy Zakład Weterynarii
33. Gabriela Dziekan - Wydz. Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
34. Eugenia Siupińska - Wydział Gospodarki Komunalnej
35. Daniela Brzozowska -Wydział Geodezji
36. Krystyna Juźwiak- Wydział Spraw Wewnętrznych
37. Teresa Koneczna- Wydział Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury
38. Bogumiła Kurek- Zarząd Gospodarki Terenami
39. Maria Machajewska- Zarząd Gospodarki Terenami
40. Piotr Kania - kierownik Wydz. Komunikacji w latach
1966-1974 r.
41. Andrzej Podgajski- Wydz. Gospodarki Komunalnej

42. Anatol Cap - Wydział Skupu
43. Andrzej Stefanowicz - Powiatowy Zarząd Gospodarki
Wodnej i Melioracji
44. Witold Gemba-Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i
Melioracji45. Alicja Wojciechowska- Powiat. Zarząd
Gospodarki Wodnej i Melioracji
46. Grażyna Zastrzezyńska- Pow.Zarząd Gospodarki
Wodnej i Melioracji
47. Wiesław Jóźwiak- Powiatowy Zarząd Gospodarki
Wodnej i Melioracji
48. Czesław Wiśniewski - Powiatowy Zarząd Gospodarki
Wodnej i Melioracji
49. Teresa Bielska - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
50. Stefania Kosmala-Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
51. Rozalia Maslej - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
52. Wacław Salej -Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
53. Czesław Aleksandrowicz- Wydział Spraw
·
Wewnętrznych
54. Teresa Aleksandrowicz -Wydział Oświaty
55. Zofia Ratajczyk - z-ca kier. d/s Kultury w latach 1972/75
56. Krystyna Czyżyk -Wydział Oświaty i Kultury
57. Urszula Wasielewska-Wydział Organizacyjno-Prawny
58. Józef Spychała- Wydział Orgąnizacyjno-Prawny oraz
Wydz. Spraw Wewnętrznych w latach 1972- 1974
59. Paweł Muchowski-Wydział Organizacyjno-Prawny
1968-1972
60. Jan Laskowski- kierownik Powiatowego Biura Geodezji
i Obrotu Nieruchomościami
61. Zofia Maria Korczyńska- Wydz. Spraw Wewnętrznych
62. Regina Muchowska -Wesoła -Wydział Skupu oraz
Powiat. Biuro Geodezji
63. Andrzej Purolnik- Wydz. Organizacyjno-Prawny
64. Jadwiga Srokowa- Wydz. Organizacyjno-Prawny
65. Stefania Szmyt- Wydz. Organizacyjno-Prawny oraz Wydz.
Budownictwa
66. Władysław Sawoch - Wydz. Budzetowo -Gospodarczy
67. Adam Skowron - Referat Wojskowy oraz Powiatowy
Inspektorat Statystyczny
68. Czesław Eksztedt - Wydział Organizacyjny, Wydz.
Kultury, Wydz. Oświaty
69. Bolesław Onyszczuk - Architekt Powiatowy
70. Leon Żurko - Wydz. Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury
71. Barbara Rossowska- Wydz. Budownictwa i Architektury
72. Albina Piotrowska - Wydz. Organizacyjno - Prawny
Goście honorowi
- obecny Starosta Powiatu Kazimierz Puchan
- Burmistrz Miasta i Gminy Władysław Kubiak
Przedstawiciele Redakcji Kuliera l\1iędzyrzeckiego- panStefan Cyraniak, pp. Anna i Andrzej Swidrowie.
Spotkanie odbyło się w Międzyrzeczu w restauracji Teguilla.
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MAŁGORZATA
Międzyrzecz

ul. Ks. Skarg16

L - __ _ _ ___J

tel/fax 095 742 21 95

teł.

741 20 29

Na rynku usług turystycznych działamy nieprzerwanie
od 1993r.
Współpracujemy z dużymi i sprawdzonymi na polskim
rynku firmami turystycznymi: ORBIS, SCAN HOLJDAY,
ITAKA, TUl, NECKERMANN i in.

OFERUJEMY PAŃSTWU:
mię.dzyna,....odowe p,....zejazdy aV\toka,....owe

wycieczki objazdowe po k,....ajach
eV\,....opejskich
wypoczynek w k,....ajV\ i za g,....anicą
kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
• wycieczki dla szkół i zakładów p,....acy
V\bezpieczel'\ia TLAiR WARTA

Tłumacz przysięgły
języka niemieckiego

Joanna
Hładka·Eeftink

Spółdzielnia

"PRALEX"
świadczy usługi

Międzyrzecz,

ul. Libelta 5e/1

Tel.fax 742 21 04

LEI<ARZ
spEcjALisTA LARYNGOLOG
STANISŁAW

I{LISOWSKI

Ordynator Oddziału Laryngologicznego
Szpitala Wojskowego w Poznaniu
Przyjmuje w Poradni Ogólnej
ZOZ Międzyrzecz,
ul. Konstytucji 3 maja 31

w

piątki

od godz. 17°0 - 18°0

przyjazne ekologicznie
- czyszczenie garderoby, skór
- pranie bielizny
t pranie dywanów
"PRALEX" to gwarancja
jakości i terminowości
- z tobą do 50 lat,

Zapraszamy
Międzyrzecz

ul. 30-go Stycznia 31
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"Z Kardynałem
DEBIUIY
Glempem Prymasem R.P. LITERACKIE...

oproblemach pomocy społecznej"
W dniu 13.09.1999 r. w Domu Pornocy Społecznej w Bramkach koło Warszawy odbyło się
uroczyste spotkanie modlitewne delegacji 24 DPS-ów z 7 województw całego kraju z Ks.
Prymasem.
Tematem wiodącym w/w spotkania było funkcjonowanie pomocy społecznej a przed
wszystkim próba dokonania podpowiedzi na nurtujące problemy domów pomocy społecz
nej, wynikające z wprowadzonej reformy samorządowej.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż w tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszego powiatu tj. delegacja DPS nr 58 w Rokitnie.
B. M.

Muzeum w

Międzyrzeczu

zaprasza
do zwiedzania stałej ekspozycji muzealnej:
*Dział sztuki: Portret trumienny
* Dział archeologiczny : Tysiąc lat Międzyrzecza
* Dział etnograficzny : Kultura ludowa polskiej ludności rodzimej

z

Dąbrówki

Wlkp. z XIX-XX w.

oraz wystawy czasowej :
* Badania archeologiczne w Międzyrzeczu i okolicy w latach 19961999 l od 4 października do 20 listopada 1999 r./
Muzeum czynne:
- od wtorku do soboty 9.00- 16.00
-niedziela
10.00- 16.00
ponadto:
-31.10.99 niedziela
zamknięte
- 01.11.99 poniedziałek zamknięte

LEKARZE CONTRA
PRAWNICY
... NA BOISKU
17 września odbył się w nowej hali sportowej mecz na siatkarskim szczycie. Na boisku stanęły do boju reprezentacje rniędzy
rzeckich prawników i lekarzy. Po rozgrzewce, którą bacznie obserwował nowy trener
Orła E. Radomski, rozpoczęto grę, zawodnicy dawali z siebie wszystko prezentując
wspaniałe zagrywki, sprytne mijanki i
szczelny blok.
Drużyny zaprezentowały równy poziom, niezależnie od wieku i puszystości
sylwetki (niektórych graczy). Od począt
ku dało ię zauważyć przewagę drużyny
lekarzy, którzy wygrali 3:0. Prawnicy po-

czynali sobie dzielnie grając z zaangażo
waniem i nie zważając na kontuzje, wszak
pomoc medyczna była na miejscu. Całe
widowisko obserwowała liczna, rodzinna
widownia dopingując zawodników i oklaskując każde zagranie.
Lekarze wystąpili w składzie : K Antonowicz, W. Sokół, J. Dąbrowski, A.

Pawlak, K Stefanowicz, St. Bartkowiak,
M. KI oska, J. Grochocki.
Prawników reprezentowali : D. Hen dl er,
A. Świder, W. Glinka, M. Kuźmicz, M.
Kuźmicz- junior, A. Ostrowski Oekarz
ale żona prawnik), B. Kowalik, P. Radzi-

To
Sekrety

umarłych,
Niespełnione marzenia,
Wielkie umysły,
Umarłe komórki,
Sztywnego już ciała,
Chore myśli,

Nawiedzonych ludzi,
Tajemnice zwierząt,
Skradzione wspomnienia,
Zapomniane dni,
Odeszle dusze
Śmiertelnicy
Zamknięci w istnieniu,
Nieśmiertelni

W przyszłości,
Pragnienie
Śmierci,
Potrzeba
Kochania,
Monotonność życia.

Kalejdoskop
Naprogu
We mgle
W słotny wieczór,
Na kamiennych schodach
Siedzi wspomnienie,
Z dawnych sekund,
Morze przestrzeni,
Pustynia wieków,
Daleko od źródła,
Oboje w natchnieniu,
Na czarnym kamieniu,
wśród cieniów,
Zamieszkały i nasze
Niekształtne odbicia
przeszłości.

M.Gajewy

obiecują udany rewanż
(po obozie kondycyjnym i kilku sparingach
z Orłem) inicjatorem sportowej zabawy był
W Glinka
Tajemnicą, na razie pozostaje kogo, spośród lekarzy lub prawników upatrzył sobie
E. Radomski jako ewentualnego zawodnika
drugoligowego. Gratulując drużynie zwycię
skiej życzę Jej dalszych sukcesów sportowych. Zachęcam też inne grupy zawodowe
do podobnej konfrontacji. W imieniu prawników zapewniam, że przyjmiemy każde
sportowe wyzwanie.
Andrzej Świder

szewski. Prawnicy
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JESIENNY PAN
Sezon jesienno-zimowy pood przekazania paru dobrych rad naszym panom. Lubimy, przecież, gdy nasi mężczyźni wyglądają przy nas równie modnie i doskonale.
Tegoroczna jesień jest szarociemna! A więc w ubraniach
klasycznych mnóstwo sczerniałej szarości, może jeszcze
kolory ziemi : antracyt, złama
ne zielenie, brązy, pochodne
granatów. Coraz częściej pojawiają się marynarki o charakterze luźnym, weekendowym.
Chodzi się w nich także do pracy, ale w zawodach wolnych,
tam gdzie szef i charakter wykonywanych zadań, nie wymagają od nas wyglądu bezwzględnie klasycznego.
Takie marynarki mają dla
przykładu, zapięcia pod samą
szyją; często wymyślne karczki, nakładane kieszenie górne i dolne. Moż
na do nich nosić podkoszulki, dzianinowe
bluzeczki "w serek", a także zwykłe koszustanowiłam rozpocząć

le, spod których wystaje Tshirt. W klasycznych marynarkach zniknęły zapięcia na cztery guziki. Pojawił się za to tylko jeden. Klapy nadal pozostały wąskie. Linia bowiem nie uległa generalnym zmianom. Klasyczna marynarka nadal jest
blisko ciała, ma leciutko podniesione ramiona, jest wybrana w tali. Nieco wydłużona dłu
gość dodaje jej wieczorowego
szyku. Powiedzmy wyraźnie, że
taka linia marynarki bezlitośnie
obnaży wszelkie wady męskiej
postawy. Bo, proszę panów,
nadal modna jest wyłącznie sylwetka zadbana!
W okolicach spodni- powrót
mankietów ! Nogawki nadal
lekko opadają na but, nadal są
dość wąskie. Pasek w ubraniu
klasycznym jest wręcza obowiązkowy.

N ad al obowiązuje wysmakowane kolorystyczne, ton w ton całość "jak
dymek z papierosa". Jesienny krawat jest
szary, nieco krótszy. Kołnierzyki koszul ra-

Zapowiedź startów
międzyrzeckich

sportowców
3 października br. Andrzej Frabiński wystartuje po raz 21 w
Maratonie Warszawskim. Przypominamy, że jest on jednym z nielicznych w Polsce biegaczy, którzy uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych edycjach tego maratonu.
Jak widać konsekwencja i upór go nie opuściła i w tym roku
zamierza kontynuować tę piękną serię.
A Frabiński do Warszawy na bieg maratoński wybiera się wraz z
kilkuosobową grupą międzyrzeczan.
O ich dokonaniach i wrażeniach z
telników w następnym numerze.

imprezy poinformujemy czy-

***
9 października br. Grzegorz Przyrodzki wystartuje w Bydgoszczy w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w kulturystyce.
18 - letni Grzegorz w 1997 r. wywalczył na krajowych mistrzostwach 2 miejsce. Trenerka zawodnika Dorota Jadczak liczy co
najmniej na powtórzenie tego wyniku w tym roku. Po cichu zaś
oboje marzą o czymś więcej. Marzenia czasami się spełniają.
Powodzenia!
***
Sama zaś nasza mistrzyni w kulturystce Dorota Jadczak pod
koniec listopada weźmie udział w Mistrzostwach Świata Weteranów.
Początkowo miały się one odbyć w Rio de Janeiro w Brazylii,
jednak ostatnio miasto to wycofało się organizacji tych zawodów.
Nie wiadomo jeszcze gdzie, ale na pewno w listopadzie D. Jadczak weźmie udział w tych prestiżowych mistrzostwach.
Andrzej Świder
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czej proste, niewielkie, ścięte.
W
butach
funkcjonują trzy
linie. Linia zachowawcza, klasyczna o tradycyjnie zaokrą
glonym czubku,
nadal ma się dobrze. Nowością
ą buty do kostki.
Szalenie
modne. Polecam ! Jest jeszcze linia awangardowa , raczej
młodzieżowa.

Buty mają wte.dy zupełnie inne
zapinania. Nie
ma
tradycyjnych klamerek,
ani sznurowadeł. Zapięcia są
wymyślne, ale

prawie nie widoczne.
Tak więc nadal modny jest luz i moda na
wszystko. Co absolutnie nie znaczy, że
wszystko jest modne. Chodzi raczej o to, że
bez szargania świętości zestawiać rzeczy, do
niedawna niewyobrażalne w takim właśnie
zestawie. Teraz nie będzie to już szokujące.
J. Majchrzak

ŻUŻLOW"E

SPOTKANIE
W

MIĘDlYRZECZU

W dniu 18.09.99 na stadionie MOKSiR w Międzyrzeczu odbyło
spotkanie z żużlem na żywo. Dzięki operatywności pana Zbigniewa Rosolaka z "GRAF-GAZ" około tysiąca wielbicieli sportu
żużlowego mogło naocznie zobaczyć pięciu żużlowców K.S. Pergo
Gorzów, którzy z powodzeniem próbowali licznym międzyrzecza
nom wszczepić bakcyl sportu żużlowego. Z żużlowców Pergo miasto nad Obrą odwiedziło trzech 18-latków: T. Zybertowski, T.
Kwiatkowski, M. Aszeuberg oraz dwóch rutyniarzy T. Cieśle
wicz, T. Bajerski. Żużlowe pokazy poprzedziły rozmowy red. J.
Rudnickiego z trzema osiemnastolatkami. Poza jazdami parami
oraz trójkami do największych atrakcji pokazów żużlowych bez
wątpienia należały przejazdy razem z żużlowcami kilkunastu pań
(najbardziej elegancko na stalowych rumakach prezentowała się
pani Bernadetta!) Specjalnie dla czytelników K.M. (za zgodą organizatora- dziękujemy) kilkoma refleksjami podzielił się niewątpli
wie "najdroższy" zawodnik Pergo Tomasz Bajerski cyt. : "pragnę
serdecznie podziękować panu Z. Rosolakowi za zaproszenie do Mię
dzyrzecza, nie rozdzieramy szat ale liczyliśmy na więcej w tym sezonie". Obecnie nie odczuwam już skutków wypadku jaki miałem
przed sezonem. Nie będę zdziwiony jeśli pojedynek baraźowy o
utrzymanie w ekstraklasie wygra Polmos Z. Góra z Apatorem (szansa
na derby?). Dla mnie sezon jeszcze się nie skończył między innymi
przewiduję swój udział w turnieju w Ostrowie "O Łańcuch Herbowy". Jeśli chodzi o pierwszy sezon to wcale nie jestem jeszcze pewien reprezentowania K. S. Pergo, wszystko zależy od działaczy z
Gorzowa . Serdecznie pozdrawiam czytelników K. M. Relacje z
promocji speedwaya w Międzyrzeczu opracował B. Macina
PS. Zachęcam innych przedsiębiorców do organizowania podobnych spotkań.
się
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SIATKÓWKA
Rozgrywki II ligowych bojów siatkarzy zbliżają się w ekspresowym tempie. Siatkarze rniędzyrzeccy pracują mocno, przygotowując się pod okiem nowego trenera. Trenerem AZS AWF Orzeł
jest pochodzący z Międzyrzecza, znany w latach 70-tych zawodnik
ówczesnego Orła Edward Radomski. Ur. 13.10.1955 r. w Mię
dzyrzeczu. Ukończył AWF Gorzów. Nauczycie_l w SP 17 w Gorzowie. Wieloletni trener grup młodzieżowych. Zonaty. Syn - uczeń
szkoły śre dniej. Trener Edward Radomski w rozmowie z redaktorem K. M. powiedział :
J. W. - Znamy się od zawsze więc nie będę się bawił w
konwenanse i zwracam się do Ciebie po imieniu. Przedstaw
przebieg Twojej kariery zawodniczej i trenerskiej.
E.R.- Już w 5 klasie SP 2 w Międzyrzeczu wraz z kolegami ćwi
czyliśmy u p. Kazimierza Kołacza. Po przejściu do L.O w dalszym
ciągu pod okiem p. Kołacza graliśmy coraz lepszą siatkówkę. Normalnością w tamtym czasie było, że znaleźliśmy się w strukturach
klubu Orzeł. Stanowiliśmy dobrą zgraną paczkę na parkiecie i poza
... nim. Połknięty bakcyl sportu wprawił, że po ukończeniu szkoły śred
niej wybrałem studia na AWF w Gorzowie. Tam też w akademickim
klubie uprawiałem swoją siatkówkę. Trwało to do 1978 r. Później
pozostałTKKFJuż w 1979 r. podjąłem się trenerskiego fachu, przez
13 Jat w Zniczu Gorzów. Następnie praca z grupami młodzieżowymi
w Stilonie Gorzów na bazie uczniów z SP 17 gdzie prowadziłem też
zajęcia z kultury fizycznej. W 1995 r. ze swoimi wychowankami
zdobyłem Mistrzostwa Polski Młodzików. W tym roku zacząłem
pracę z drużyną międzyrzecką.
J. W. - Co Ciebie skłoniło do tego i na jak długo podpisałeś umowę?
E. R. - Po zakończeniu poprzedniego sezonu działacze z Między
rzecza, a zwłaszcza p. Prezes Slomiński w telefonicznej rozmowie
nakłaniali mnie do podjęcia pracy w M-czu. Po przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw na co straciłem 2 tygodnie, dałem pozytywną o dpowiedź. Umowę mam na rok, chociaż zdaję sobie sprawę, że
trenerskie zajęcie jest wielką niewiadomą. Można mieć do bre wyniki i nie wiadomo dlaczego stracić pracę.

by i ten mecz nie przyniesie trzeciego zwycięstwa jednej z drużyn odbędzie się piąty
mecz. Odbędzie się on w środ ę w sali pierwszego gospodarza. Tak b ędzie aż do wyło
wienia mistrza II ligi. Dla nas sukcesem b ę
dzie przebrnięcie do pierwszej czwórki. O
porażkach nie rozmawiam, gdyż nie zakła
dam takowych.
J. W. - Czego życzy się trenerowi w
przeddzień rozgrywek ?
E. R. - Po prostu zrealizowania jego pomysłu przez zawodników. Zadowolenia kibiców z gry ich ulubieńców oraz samych
sukcesów.
J. W. - Życzę więc Tobie w imieniu swoim i czytelników
Kuriera wszystkiego najlepszego.
E. R. - Dziękuję.
J. Wiśniewski
Pierwszy mecz w nowej międzyrzeckiej hali odbędzie się 2 paź
dziernika, kiedy nasza drużyna MKS AZS AWF Orzeł Międzyrzecz
spotka się z akademikami z Białej Podlaskiej. Kibiców zachęcam do
solidnego, sportowego dopingu, który w nowej - dużej hali sportowej będzie potrzebny naszym siatkarzom. A więc do zobaczenia i
usłyszen ia na meczach siatkówki.
J. w.

Rozgrywki ligowe
siatkówki 1999/2000

mężczyzn - grupa północna
I runda
I termin 02.10.1999
MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz-AZSAWF Biała Podlaska
n termin 09.10.1999
NKS Astra Ustronie Morskie- MKS Orzeł AZS AWFMiędzyrzecz
III termin 16.10.1999
J. W. - Czy drużyna dobrze przepracowała okres przygotoMKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz-MKS Elektryczność Warszawa
wawczy do sezonu ?
IV termin 23.10.1999
E. R. - Pracujemy ciężko i uważam, że powinno przynieść to do- VC Politechnika Poznań - MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
bre efekty. Pierwsze zajęcia prowadziła p. dr Szumska z AWF Go- V termin 29.10.1999
rzów i były to zajęcia ogólnorozwojowe. Teraz po zajęciach na któMKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz- SKS Baczewski Starogard Gdański
' rych wylewamy wiele potu widać, że niektórym chłopcom już nic VI termin 06.11.1999
się więcej nie chce. Mamy trochę za mało meczów sparingowych ,
MKS Bzura Ozorków- MKS Orzeł AZS AWF Między.fzecz
w czasie których można przećwiczyć wiele elementów taktycznych.
VII termin 13.11.1999
Właśnie taktyka powinna być naszym atutem. Staram się wpoić
MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz -MMKS Maraton Świnoujście
zawodnikom, że częściej powinni grać kombinacyjnie. Szybki atak ' VIII termin 20.11.1999
ze skrzydeł i z drugiej linii też będzie naszą silną stroną. Początko
MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz- AZS Politechnika Poznań
wo wielką niewiadomą będzie rozegranie. Im więcej gier tym poIX termin 27.11.1999
winno być lepiej.
PKS WSPol Szczytno- MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
J. W. - Czy masz już ustaloną podstawową szóstkę ?
II runda
E. R. - W tej chwili mam 8 zawodników, z których w jednym X termin 04.12.1999
meczu szóstkę może stanowić ten a w innym tamten zawodnik. W AZS AWF Biała Podlaska- MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
zależności od ustawienia rywala b ędę miał możliwość manewru.
XI termin 11.12.1999
Ósemkę tę stanowią : Andrzej Barański, Mariusz Wójcik, Marcin
MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz- NKS Astra Ustronie Morskie
Karbowiak, Wojtek Rędziak, Damian Korona, Marcin Ptak, Wojtek XII termin 18.12.1999
Simiński i Arek Stochmiał. W obwodzie mam jeszcze Macieja OsŁa
MKS Elektryczność Warszawa~ MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
szewskiego, Marcina Upowskiego i Łukasza Lamchę - młodego
XIII termin 15.01. 2000
międzyrzeczanina. Dwaj ostatni będą próbowali jako Iibero.
MKS Orzeł AZS AWF Warszawa- VC Politechnika Poznań
J. W.- Co będzie sukcesem, a co porażką Twoją i zespołu? XIV termin 22.01.2000
E. R. -W tym cyklu rozgrywek zmienione zostały zasady. Nie
SKS Baczewski Starogard Gda- MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
b ędzie dwumeczu. W sobotę odbywać się będą mecze w obydwu
XV termin 29.01.2000
rundach. Dwa ostatnie zespoły automatycznie opuszczają szeregi
MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz-MKS Bzura Ozorków
II ligowe. Nas tępnie pierwszy i ósmy, drugi i siódmy itd. zespół XVI termin 05.02.2000
spotykają się w play ofach, gdzie gra się do trzech wygranych meMMKS Maraton Świnoujście- MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
czów. Pierwszy dwumecz odbywać s ię będzie na parkiecie zespołu
XVII termin 12.02.2000
wyżej plasującego się po zasadniczej części rozgrywek. Po tygoAZS Politechnika Warszawa- MKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz
dnie rywale spotykają się na parkiecie rywala. Jeśli sobotni mecz XVIII termin 19.02.2000
nie przyniesie rozstrzygnięcia odbędzie się mecz w niedzielę. GdyMKS Orzeł AZS AWF Międzyrzecz- PKS WSPol Szczytno

II liga
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PIŁKANOŻNA
Piłkarze wszystkich szczebli rozgrywek uwijają się na boiskach.
Oklaskiwani są przez swoich kibiców w przypadku dobrych wyników Ci sami kibice złorzeczą im przy porażkach. Piłkarze Orła początkowo nie dawali zbytniego zadowolenia swoim sympatykom.
Było widać, że coś chcą robić, ale nic nie wychodzi. Widać, że sił
starczało na 45 minut, a później to tylko pojedyncze improwizacje,
nie przynoszące żadnego pożytku drużynie. Z meczu na mecz wydłużał się czasokres pełnego zaangażowania w grę piłkarzy Orła.
Mecz z Unią Swarzędz wygrany 3:0 był pierwszym, w którym Orzeł
grał przez 90 minut. Świadczy to, że metoda startowa jest najlepszą
formą przygotowania piłkarzy do sezonu. Podsuwam to na przyszłość pod rozwagę bloku szkoleniowego klubu. Mam nadzieję, że
będzie coraz lepiej i kolejny miesiąc przyniesie wiele radości kibicom, zawodnikom i działaczom . Ostatnio dało się zauważyć, że działacze robią bardzo dużo aby zmienić oblicze klubu w oczach kibiców i władz miasta. Drukowany biuletyn dawany bezpłatnie kibicom jest może drobną rzeczą, ale świadczy o odkrytości działania
nowego zarządu. Kolejnym plusem jest losowanie cennej nagrody
dla jednego z kibiców posiadającego bilet wstępu. W następnym
meczu mają być ciepłe bufety i napoje. Na pewno poprawiło się
prowadzenie spikerki, co zauważył dziennikarz G. L. Chciałbym,
żeby te wszystkie dobre rzeczy na trwałe zadomowiły się na naszym boisku. Jeszcze tylko mały pstryczek dla zarządu klubu. Róbcie wszystko zgodnie ze statutem, wszak statut obowiązuje czy się
to komuś podoba czy nie.
Druga nasza drużyna to występujący w klasie okręgowej Inter
Nietoperek Początek rozgrywek to same superlatywy. Obecnie też
jest dobrze. Założenia przed sezonem nie były tak optymistyczne. A
tu okazało się, i nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy klasą A, a
okręgówką. Działacze i zawodnicy z trenerem na pewno podniosą
poprzeczkę i na stałe będą się chcieli zadomowić w górnej części
tabeli. Znając ich zaangażowanie mam pewność, że tak będzie. Chę
ci i zaangażowania tam nie brakuje. Brakuje tam jak w większości
klubów pieniędzy. Zrobiono na boisku w Nietoperku bardzo dużo i
jeszcze więcej będzie. Jednak brakuje pieniędzy na najzwyczajniejszą wodę. Przyglądając się płycie boiska stwierdziłem, że takiej
mogą im pozazdrościć kluby nawet 3 ligowe. Co z tego jeśli trawa
tam rosnąca wysycha. Woda doprowadzona jest, ale koszty jej są
ogromne. Może znajdzie się ktoś, kto rocznie wyłoży ok. l tys. zł .
Na to czekają zawodnicy i działacze tego ambitnego klubu.
Koleje zespoły to występujące w klasie A rezerwy Orła i As Pieski. Rezerwy Orła grają na miarę swoich możliwości. Młodzi piłka
rze tam występujący uważają, że lokata zajmowana przez nich jest
zbyt niska, ale nowy zarząd klubu postawił w tej klasie rozgrywek
na ogrywanie młodzieży i tak być powinno. Piłkarze z Piesek też
uważają, że stać ich na więcej. Pamiętajmy, że w takich drużynach
grają chłopcy z okolicznych wiosek, a nie zawsze frekwencja ma
treningach jest dobra. Wszak praca i nauka absorbują. Jeśli pojawia
się większy talent trafia do wyższej klasy rozgrywek. Pozostałe
drużyny grające w klasie "B" to piłkarze z Bukowca - rewelacja
rozgrywek i nowicjusze z Bobowicka. W przypadku drużyny z Bukowca to chyba oni sami zaskoczeni są tak dobrą postawą. Na pewno kibice nie przypuszczali, że tak to się potoczy. Jednak w rozmowie z jednym z nich powiedział-on- tj. kibic, że tak to już zostanie, a
za rok to będzie jeszcze lepiej. Nowicjusze z Bobowieka tj . Favor
radzą sobie trochę gorzej, ale to jest normalne, przecież ten klub
jeszcze nie "ząbkuje " . Działacze mają nadzieję, że im więcej gier w
rozgrywkach tym będzie lepiej. Redakcja K M. życzy tego sympatycznej drużynie. Życzenia pomyślności dotyczą wszystkich naszych
drużyn . Od wyników wszystkich drużyn w miesiącu październiku
zależy spokojna praca przygotowawcza w okresie zimowym. Do
zobaczenie na boiskach piłkarskich.

J.

Wiśniewski

W związku z licznymi zapytaniami Polaków dotyczącymi
ich zatrudnienia w Niemczech Powiatowy Urząd Pracy w
Międzyrzeczu prosi o zamieszczenie w Waszej Gazecie adresu siedziby Głównego Archiwum, w którym można ubiegać się o dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
Landesdepot Berlin/Brandenburg
BerUner Strasse 50 a 14797 Dahmsdorf

Pozdrowienia z trzydniowego wypadu, niestety
znad zimnego Bałtyku przesyłają trampkarze
starsi ((Orła Międzyrzecz".

Zadbajtny o
bezpieczeństwo
Na Ziemi Międzyrzeckiej jeździ coraz wiej pojazdów zmechanizowanych tirów, samochodów ciężarowych, osobowych, motocyklistów, rowerzystów. Jeżdżą też ciągniki, chodzą piesi.
Wielu kierowców mało zachowuje, czyli przestrzega bezpieczeń
stwo podczas wyprzedzania rowerzystów, przechodniów. Najbardziej natężoną trasą jest m.in. Międzyrzecz-Skwierzyna, Kaława,
Sulęcin, Templewo, Bledzew.
Jako amator wycieczek rowerowych obserwuję, że przy wyprzedzaniu rowerzystów lub przechodniów, kierowcy winni zwrócić więk
szą uwagę przy wymijaniu, bo rowerzysta - to też człowiek.
Swoje spostrzeżenia kieruję do użytkowników dróg - jedźmy z
wyobraźnią.

Kazimierz Kulas

Sprzedam pianino w bardzo
dobrym stanie. Tel. 742-17-93

jubilatom

Zofii i Stefanowi
Nowakom
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Ludowa Illeteorologia
na październik 1999
Idzie przez pola jesień złota zmiata na drogach liście czerwone.
Zdyszane dzieci - pędzą na skróty przez łąki- mgłą otulone.
***
Liść na drzewie długo trzyma,
nieprędko przyjdzie zima !
***
Od św. Brygidy (8) babie lato górą idzie.

***

Jadwiga (14)

śniegu przydźwiga.

***
zaczyna.
***
Praca tworzy zaporę przeciwko smutkowi.

Od Marcina (24)

słota się

/KK/

Sprzedam

Lokal

Dom218m2

o pow.31m2

wraz z garażem
i budynkiem
gospodarczym
nad jeziorem
w Bobowicku.

Tel. 742-17-93

AUTO
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KOPIĄ TEŻW

BOBOWICKU

W Bobowieku powstała drużyna piłkarska o nazwie FAVOR Została oficjalnie zgłoszona do rozgrywek i występuje w klasie B.
Prezesem klubu jest Ryszard Siwak, wiceprezesem Józef Sobolewski. Drużyna składa się z następujących zawodników:
Krzysztof Michalski, Wojciech Szafrański, Piotr Woliński,
Rob er t Perz, Piotr Perz, Sylwester Kinal, Marcin Cegiełka,
Adrian Tomaszewski, Piotr Kanonik, Radek Chwirot, Przemysław Ksiądz, Łukasz Dobrowolski, Marek Kądziela, Tomasz Stachowiak, Tomasz Siwak, Daniel Drzymała, Sławo
mir Koban, Dariu sz Koban, Tomasz Szpiganowicz, Tomasz
Szulc, Marcin Sobolewski, Marcin Kusik, Daniel Jakubowski - bramkarz,
Stanisław Andru szewicz - trener
Swoje mecze Favor Bobowieko rozgrywa na boisku w Obrzycach. Wyniki pierwszych spotkań bobowickich zawodników nie są
rewelacyjne, ale nie to na samym początku istnienia drużyny jest
najważniejsze. Ambicji i zaangażowania młodym piłkarzom Favoru
można pozazdrościć. Przy takim entuzjazmie działaczy i piłkarzy
prędzej czy później przyjdą one same. Ciesząc się z powiększającej
liczby sportowców w naszej gminie, redakcja "Kuriera" obiecuje
śledzić losy bobowickiej drużyny. Mieszkańcom Międzyrzecza i
okolic radzimy robić to samo. Atmosfera na meczach Favoru na
obrzyckim boisku jest wspaniała. Osobiście sprawdziłem i zamierzam czynić to w dalszym ciągu.
Andrzej Świder

w Międzyrzeczu
oddam w dzierżawę
na biuro lub gabinet.

Kontakt

tel. 741-17-79

WR~

oferuje używane części samochodowe

- skup samochodów na częśc i i powypadkowych . Sprzedaż opon używanych.
Auto Wrak
ul. Konstytucji 3 Maja 2
Baza G. S. Tel. 0603 258 296

Międzyrzecz ,

ZNACZENIE WYRAZÓW KRZYŻÓWKI

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Rozwiązanie krzyżówki wrześniowej brzmi : Pożegnanie gorącego lata. Nagrody wylosowali państwo : Stefan Furtak,
Jerzy Fręś, Zuzanna Myk, Dariusz Modrzejewski, Jo-

anna Korba. GRATULUJEMY! Po odbiór nagród- biletów
do kina "Patra" w Obrzycach na dowolny seans filmowyzapraszamy 13 października (środa) na godz. 17.00 do MDK.
Redakcja

POZIOMO: 1/w mit. gr. syn Zeusa i Kallisto, 7/oprawa żarówki, lO/chirurgiczne usunięcie np. nogi, 11/zespół ldlku dźwięków, 12/potocznie
rupieciarnia, 13/mieszkanie wykopane w ziemi, 14/tarcza lub kabaret, 15/zatoka w Norwegii, 16/bardzo cienka tkanina, 18/przyjaciel Stasia i
Ne l, 19/inaczej pasja, hobby, 20/sól kwasu azotowego, 24/łowna kaczka, 27 l /utwory literackie nie wydane za życia autora, 28/trwa 45 minut, 29/
ziarnko do ziarnka, 30/rninerały o zbliżonym składzie chemicznym, 31/ozdoba stołu kuchennego, 34/grzmiała pod Stoczkiem, 39/przyroda, 43/
w ręku włamywacza, 44/marka samochodów prod. radzieckiej, lub ptak, 47 /aktorka w roli kochanki, 48/krzyżówkowy wodospad, 49/nie jawa,
51/ do zabijania much, 54/złudzenie,fatamorgana,56/współtwórca "Panoramy Racławickiej",59/sowa lub kruk, 60/ssak z rodziny wielbłądów, 61/
siedziba prezydenta Jelcyna, 62/pojazd z kołami, 53/porcja lub stanu, 64/syn Dedala, 65/potocznie ocena niedostateczna, 66/indyjski reformator
religijny, 67 /stolica Senegalu, 69 /nie dziś,70/wulkan na Mindanao, 71/piwo angielskie, 72/imię z piosenki Jana Kiepury,73/popularne nazwisko
polslde, 74/nie chciała Niemca, 75/towarzystwo lotnicze w USA, 76/nazwa dawnych motocykli z NRD.
PIONOWO: l/ornament arabski, 2 /do święcenia, 3/mały stawek, 4/może być operowy, 5/niezwvkle spokojny człowiek, którego trudno
wyprowadzić z równowagi, 6/uczniak, 7/warzywny kwiat, 8/ma 8 boków, 9/pułapka, matnia, 17 /może być fantowa, 18/mała ozdoba na ścianę
,21/ "...na kraterze", 22/kolorowe zjawisko, 23/jezioro w Afryce, 24/drogi kamień zdobiący naszyjnik, 25/larum, 26/miot zająca lub królika, 31/
do lutowania, 32/tekst przysięgi, 33/pieczywo ozdobione świeczkami, 35/miara papieru, 36/Tuhajbejowicz, 37 /pieśri operowa, 38/knecht lub
pachołek, 40/miękławka, 41/przed ciosem, 42/zdjęcie nagiej kobiety, 44/organizacja wywiadowcza w USA, 45/kamień ozdobny, 46/jemu oka nie
wykole, 49/du*a sikorka, 50/napiecek, 51/długa łomotanina do drzwi, 52/ kacza zupa, 53/odbywa praktykę prawniczą, 54/słynny piłkarz z
Argentyny, 55/silnie jadowity wąż, 56/stolica Bośni i Hercegowiny, 57 /żeglarstwo amatorskie, 58/stan w Brazylii, 68/cappucino.
Eugeniusz Luc
Litery uszeregowane od l do 2 7 utworzą rozwiązanie, któr e prosimy nadesłać do redakcji KM do 20.10.1999 r.
PS. l es t mi niezmiernie milo, że moje krzyżówki umilają wolny czas czytelnikom "KURIERA". Myślę, że zadania nie są trudne i nie sprawiają państwu kłopotów,
slwro coraz więcej jest prawidłowych rozwiązań, l ednocześnie chcę przeprosić za ewentualne chochliki drukarskie i zrazem życzyć miłego rozwiązywania.
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PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO
USl.UGOWE

Waldemar

ROCKWOOL'

kAMIENIARJ,WI

Hadryś

MIĘDZVRZEC~ UL. ŁĄKOWA 1
Wejście od ul. Swierczewskiego

Firma Judek

BOTAMENT l q

SYSTEM BAUSTOFA<

66-300 M iędzyrzecz
ul. Rzem ieślnicza 2
te l. (0-95) 7 41-1 8-92

MATERIAI:.ÓW BUDOWLANYCH
IUSI:.UGITRANSPORTOWE
Oficjalny Przedstawiciel PHU BUDMAR BARANOWO

Wykonujemy

BOitAl POLSkA

OFERUJEMY sp rzeda ż hurt. -detal.
- cement, wapno
- c egła pełna , kratówka, dziurawka
- pustaki ceramiczne firmy WIENERBERGER, MEGALITH
- dachówka cementowa firmy PRODACH, BRAAS
- dachówka ceramiczna firmy WIEKOR, ROBEN
- cegła klinkierowa firmy ROBEN, BORAL, GZCB Gozdnica
- płyty gipsowo-kartonowe firmy NIDA GIPS, RYGIPS
- gips budowlany, szpachlowy, tynki gipsowe, kleje gipsowe,
gładzie gipsowe firmy NIDA GIPS, KNAUF, ATLAS
- zaprawy klejowe oraz chemię budowlaną firmy ATLAS,
CERESIT, BOTAMENT, SOUDAL
- wełnę mineralną firmy ROCKWOOL
- okna dachowe firmy VELUX
- stolarkę drzwiową i okna PCV firmy TERRAZYT
- rynny i akcesoria PCV firmy MARLEY, MABO TURLEN
- kanalizację wewnętrzną z PP firmy MABO TURLEN
- bloczki z betonu komórkowego (SIPOREX)
- płytki ścienne ceramiczne i terakota
- styropian

-nagrobki
- grobowce rodzinne
- parapety, okładziny schodowe
-kominki

S t po• k ÓW

niDRGIP6

Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane
o szerokiej kolorystyce.

BA AAS
~
WIEKOR

Solidność, terminowość ,
niepowtarzalność wzornictwa.
Udzielamy wieloletnich gwarancji.
Transport na terenie województwa bezpłatny.

81.:015/742 21 74, ..,.. 71 11 34
Czynna od poniedziałku do piątku 7 00 -17 00
w soboty 8 00 - 1300

Zapraszamy

~·~#PLAST

t

A
•

ź_ _ _ . ,-

ADAMIAK

SPRAW_,D__

PRODUCENT OKIEN, DRZWI

c;::;><::::;>=

ROLET Z PCV I ALUMINIUM
OFERUJE:
*

o kna typowe w

ciągłej

sp r zedaży

* sto l a rk ę A L UM IN IUM
* s to l a rk ę

,
~

.,~..,..,
~

PRODUCENT
"OKPLAST" ADAMIAK
ul. Poznańska 106
Międzyrzecz

tel./fax. 742 16 42 l 43

~~

.~

.

•

PCV
* termin realizacji tylko 14 dni
* fach owe opomiarowanie
* doradztwo
* sprz e daż ratalna
* usługi monterskie
POSIADAMY CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI CZ ITB

nr 70/1997

Wielki

finał

zabawy z GRAF-em!

UWAGA CHŁOPY! ... BABY ZRESZTĄ TEŻ!

Firma GRAF dziękuje wszystkim , którzy bawili się razem z nami
w sobotnie popołudnie 18 września . Było wspaniale . Dziękujemy Wam!
Raz jeszcze gratulujemy szczęśliwcom : Panu Janowi Brylewskiemu
(na grodę odebrała żona) , Pani Czesławie Dondaj oraz Pani Stefanii
Halczak.
Do zobaczenia przy następnej okazji i pamiętajcie , że co miesiąc na
Klientów GRAF-u czekają nagrody i upominki. Powodzenia!

JUŻ 1500 POZYCJI OFERUJE:

N/AJSTER

664 - Irena Bręk ,
ul. Piastowska - kuchenka
3-palnikowa
1235- Kazimierz Michalczak,
Os. Centrum - zegar
161 - Stanisława Górska.
ul. Ogrodowa - wymiana
butli
1447- Stanisława Kosmata ,
Bobowieko - wymiana
butli
411 - Andrzej Parmonik,
ul. Libella - mycie
samochodu
1437- Arkadiusz Dynowski,
ul. Krasińskiego - mycie
samochodu
506 - Kamila Chartoniukl,
ul. Marcinkowskiego - mycie
samochodu
172 - Waleria Balicka,
ul. Lipowa - upominek
1251 - Maria Rydzanicz,
Os. Centrum - upominek
216- Krzysztof Burczak,
ul. Rocha - upominek

SKLEP ELEKTROTECHNICZNY
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Bezpłatne połączenie
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żarówki ,świetlówki

wtyczki ,

wyłączniki

przewody,

przedłużacze

bezpieczniki ,

części

AGO

lampy, halogeny
latarki , baterie
mierniki ,

wkrętaki

lutownice, wiertarki
odkurzacze, roboty
różne

przydatne

"pierdołki"

o 800 162 720

Międzyrzecz

o

ul.. Chrobrego 30

o

tel. 741 22 35
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INSTAL-PRIM"
INSTAL... .. r.' Eł
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ADRES
PRZESIĘBIORSTWO USŁUG

TECHNICZNYCH

"IN STAL-PRIM"
66-300 MIĘDZYRZECZ, ul. Reymonta 4
THVSSE
centrala teiJfax (9-95) 741-27-29
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hurtownia telJfax (0-95) 742-21-98 r-----·..!..,______......."._J
HURTOWA I DETALICZNA SPRZEDAZ
URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
DO INSTALACJI
GRZEWCZYCH I SANITARNYCH
11

Za raszam do Firm ...
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