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DZIĘKUJEMY

TOBIE
MAMUSIU

Dziękujemy

Tobie mamusiu droga,
mamusiu tak d obra -jak chleb,
słoneczna - jak słońce na niebie,
dziękujemy Tobie mamusiu kochana
za to, że m amy Ciebie.
Dzięk ujemy Tobie mamusiu miła,
że dałaś nam skarb życia,
że n a s urodziłaś
i j a k żyć uczciwie
cierp liwie uczyłaś.
Za nie przespane noce
nad naszą kołyską
i, że w trudnych chwu·4u,cn
jesteś zawsze blisko.
Wanda z Mickiewiczów Imielita
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Wszystko zaczęł o się w 1983 roku. to wła
, ·e wówczas w Międzyrzeczu pojawili się
smzedstawiciele krakows lGeJ
. . t··1rmy" CHEMkOP", którzy zaczęli badać podziem.ia MRU.
Nikt nie mówił wprost, o co chodzi, ale co·az częściej pojawiały się złowieszcze sło
~a jak "radio aktywność", "składowisko",
"mogilnik" itp. Coraz częściej fakt badani~
bunkrów wią~any był z budową elektrowm
atomowej w Zarnowcu i planowaną kolejną
tego typu inwestycją w Klempiczu. Powoli
wył aniał s ię logiczny obraz: przecież elektrowni e pozostawiają jaki eś odpady, a te
odpady muszą by ć gdzieś składowane .. . i
\ nagle - olśnienie . To przecież ma być Mię
dzyrzecz, a dokładniej MRU . P1TK, w imieniu miło śników rezerwatów, zapytuj e miejscowe władze, ale wł adza milczy. Strach
pada na miasto . Niespodziewanie silnie zaprote s towała mi ę dzyrzecka PRON. Sporej
reprezentacji mieszkańców Międzyrzecza
zafundowano nawet wycieczkę, by w
Świerku zobaczyli na własne oczy
jak bezpieczne są reaktory
atomowe. W trakcie podr óży powrotnej dodarła wieść o katastrofie w Czarnobylu. Wszelkie legaln e
próby zablokowania deskładowisku w Międzyrzeczu speł
zły na niczym. Tymczasem wiosną 1987 w
Międzyrzeczu pojawiły się "nielegalne" ulotki. Tak naprawd ę, to do dziś nie wiadomo,
kto pierwszy rozpoczął al\.cj ę ulotkową. Z
uzyskanych przez nas informacji wynika, że
wypłynęły one z kilku źródeł . Generalnie
ulotki przedstawiały argumenty przeciwko
składowaniu, przypominały dotychczasowe
działania w sprawie powstrzymania decyzji
o lokalizacji s kładowiska, podkreślając bezskuteczno ść dotychczasowych wysiłków.
Na koniec "gr upa" mieszkmków Między
rzecza wzywała wszystkich do udziału w manifestacjach protestacyjnych w każclą pierwszą niedzie l ę miesiąca . Marsze miały rozpocząć się 3 maja o godz. 13.00. Trwać miały, aż do oficjalnego wycofania się władz z
, tego projektu i zagospodarowanie MRU,
jako ści słego rezerwatu przyrody. Zgodnie
z zapowiedzią, manifestacja odbył a się w zaplanowanym termini e. Uczestniczyło w niej
około 2000-2500 osób Geclne źró dło podaje,
że było ich 1000, inne mówią o 5000) . Milczący tłum otoczony milicjantami w mundurach i po cywilnemu, przeszedł od Rynku w
kierunku Os. Centrum. Pierwsze manifestacje udowodniły, że sprawa "śmi etni ska" l eży
wielu osobom na sercu. Jeszcze przed
pierwszym marsze m protestacyjnym. grupa 11 mieszka!'1.ców miasta i okolic próbowała zastępować decyzj ę o składowisku,
zakładaj ąc stowarzyszenie o nazwie "O bywatelski Komitet na Rzecz Obrony i Zagospodarowania MRU". Chęć założenia stowarzyszenia uzasadnili potrzebą ratowania
MRU, jako unikalnego siedliska ni etoperzy,
a także podkreślając bogate walory krajobrazowe i turystyczne. Odpowiedź na pró?ę. utworzenia stowarzyszenia była oczywi~CJe odmowna. Tymczasem w maju, między
I zeczanie tłumnie zjawili się na placu wo-
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kół ratusza oraz przed kościołe m św. Wojciecha. Uczestniczący we mszy św. w koście
le św. Jana przyłączyli się do protestujących.
Do Międzyrzecza w dni protestu przyjeżelża
li licznie mi eszkańcy Trzciela, Pszczewa czy
Świebodzinie. Manifestacji było 6, poprzedzone były ulotkami. Akcja ulotkowa miała
na celu zachęcen ie obywateli miasta i okolic do wzięcia udziału w tych protestach.
Pierwsza manifestacja odbyła się 3 maja.
Uczestniczyło w niej na pewno ponad 1000
osób. Drugi marsz odbył się 2 czerwca.
Miał on już nieco inne. mniejsze poparcie protestujących niż 3 maja.
W lipcu było już zupełnie
mało osób . w sierpniu
brało udział nieco
więcej protest u ją-

natomiast
liczba protestujących dochodziła do 1000 osób. W
październiku manifestacja miał a charakter spontaniczny. Wszystkie marsze odbywały się w pierwszą niedziel ę miesiąca. Trasa marszu prowadziła
przez główne ulice miasta. Na manifestacje
przyjeżelżali również ludzie z innych województw np. poznańskiego, wrocławskiego.
Odbywały się również spotkania Wielkopolskiego Sejmiku Ekologicznego. Celem tych
spotkań było uzyskanie i szerzenie pewnej
wiedzy ekologicznej. Tymczasem sprawa
marszów stała się głośna. Nie pozostały oboj ętne zagraniczne środki przekazu, także zainteresowanie przej awiały "Radio Wolna Europa" i BBC, które po każdym marszu w wieczornych serwisach przedstawiały swoje r elacje. Natomiast osoby u czestnicząc e w manifestacjach były karane kolegiami. Na
wszystkich posiedzeniach ko legium obecni byli przedstawiciele kurii Biskupiej. Wydarzeniami w Międzyrzeczu interesował się
żywo Ojciec Święty, J an Paweł II. Protest
gł odowy, był ostateczną formą nacisku na
władze. Rozegrał się on w kościele św. Wojciecha z udziałem 25 głodujących. Sprawy
nabrały szer okiego rozgłosu . Od samego
początku polskojęzyczne rozgłośnie na zachodzie nadawały komunikaty. 27, 28,29.IX
"G ł os Ameryki" informował o rozpoczęc iu
głodówki przez mieszkańców M i ędzyrze
cza . W audycji rozgłośni BBC ukazała si ę
informacja: "Jak podaje Agencja Reutera w
we

wrześniu

Mi ę dzyrz eczu odbyła się demonstracja
przeciwko s kładowaniu odpadów radioaktywnych w bunkrach MRU. Kilka osób poelj ęło głod ówkę na znak protestu przeciwko
procesom wymierzonym wobec uczestników wrześniowej de-monstracji. Rozpoczęła się ona 27
września 1987 r.
i trwała
dem dni. Zakończyła
się
kolejmarszemna
początku
października. Po
demonstracji odbyła
się msza św. w Rokitnie".
Nie spodziewanie przeciwnicy
składowiska zostali poparci przez
Radę Miasta i Gminy. W dniu 30 września Rada Narodowa wyraziła ·swoje negatywne stanowisko, co do ewentualnej lokalizacji składowi ska odpadów radioaktywnych w MRU. Należy do dać, że uchwała został podjęta po burzliwej trwającej do 4.00
nad ranem debacie. J e dnocześnie powiadomiono właściwe organy polityczno-adminish·acyjne . Tylko w trakcie trwania protestu
głodowego zebrano 200 tys. podpisów pod
petycją do Naczelnika Miasta i Gminy. Razem we wszystkich protestach uczestniczyło kilkanaście tysięcy ludzi. 18 sierpnia 1988
r. przez Ministerstwo ochrony Środowiska
została podj ę ta decyzja o zaniechaniu lokalizacji Mogilnika w bunkrach MRU. Pozostawiono je nietoperzom i zwi edzającym .
Wydarzenia te ukazały jak silne potrafi być
przywiązanie mieszkańców do swojej miejscowości i jak silny może być odruch przeciwko szkodzeniu naszej " Małej Ojczyzny".
Paweł Czekierda
Od Redakcji!
Artykuł został napisany na podstawie pracy pt. "PROTEST, - ClYLI O TYM JAK
MIESZKAŃCY MIĘDlYRZECZA I OKOLICATOMOWEGO ŚMIETNIKA U SIEBIE
NIE CHCIELI".
Praca została napisana przez uczniów Z.
Sz. Bud. w Międzyrzeczu Pawła Czekierda i Marcina Frankowskiego pod kierunldem nauczyciela historii mgr Sewera
Wawrzyszko. Zdobyła II miejsce (nagroda
2 tys. zł.) w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez fundację im. St. Batorego. Praca łączna z bibliografią liczy 31stron
plus 45 sh·on dokumentacji.
Zainteresowanych tematem odsyłamy do
autorów pracy,
Redakcja

Pani Annie Kuźmińskiej - Świder
oraz jej najbliższym
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają

koleżanki

z Kuriera

i koledzy

Międzyrzeckiego
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l) Dlaczego na tak duży rejon pracy n aszego pogotowia są w dzi eń dwie karetki, a w
nocy tylko jedna?
Oddział Pomocy Doraźnej czy inaczej mówiąc
Pogotowie Ratunkowe zabezpiecza nagłe potrzeby zdrowotne m i eszkańców trzech gmin Mi ę dzy
rzecz, Trzciel, Pszczew orazTemplewa, Kleszczewa i Goruńska z gminy Bleclzew.
Nagłe potrzeby zdrowotne - to pojęcie mające
szczególne znaczenie w odniesieniu do pogotowia ratunkowego.
Pomoc doraźna rozpoczyna swoje działa
nia tam , gdzie wystą
piło nagłe zdarzenie
(zacho rowanie czy
wypadek).
Ze "zwykłymi " problemami zd rowotnynu pacjent zgłasza się
do swojego lekarza rodzinnego lub korzysta (bez
skierowania) z cał o d obowych poradni specjalistycznych izby przyj ęć . Tak zorganizowana opieka nad pacjentami s p ow od owa ła ograniczeni e
wezwa.ó zespoł u pomocy doraźn ej -w pierwszym
kwartale tego roku w godzinach do p ołudn iowych
(dane u śred nion e) wezwano karetkę 2,4 razy, w
godzinach po połud niowych i nocnych - 4,1 razy
w soboty, niedziele i świ ęta 8,1 razy. Stąd dwie
karetlei w clzie1i i jedna w nocy. Poclobny zespół
dyżuruj e w Skwi erzynie. W sumi e powiat mi ę d zy
rzeclei zabezpi eczaj ą w ci ągu doby dwi e karetlei
wypadkowe. Na pytani e - czy ta il ość jest wystarczaj ąca nigdy nie będz i e dobrej odpowi edzi.
Wszystlw zal eży od konkretnej sytuacji.
Opracowane przez Mini sterstwo Zdrowia wytyczne d otyczące ratownictwa medycznego określaj ą czas przybycia zesp ołu na miejsce zdarzenia
- w mi eście czas ten ni e m oże przekr oczyć 20
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minut, poza miastem 30 minut. Normy te przez
pogotowie w Mi ędzyrzeczu są spełniane .
2) Dlaczego w powiecie międzyrzeckim nie
m a karetki reanimacyjn eł z prawdziwego zdarzenia, jak to jest np . w Swiebodzinie i Sul ę 
cinie?
Karetlei reanimacyjne w minionych latach były
fi nansowane z bu dżetu pai'!stwa wg u staleń wojewodów. W byłym województwie gorzowslcim miastami wytypowanymi był Gorzów oraz dwa mia-

Do Redakcji...

Prywatyzacja podstawowej opieki zdrowotne·
wszystlcie inne implikacje związane z wprawa~
ną reformą zweryfikowały te założenia. Dziś dla
podjęcia właściwej decyzji potrzebne są inforllJa.
cje tyczące między innymi docelowej sieci szpitali
w Polsce, Ortórych w tej chwili nie ma!) .oraz Spojrzenie na szpital w Międzyrzeczu nie wzrokiem
doby kr yzysu, lecz potrzebami przyszłych pokoleń. M ogę zapewni ć, że pie niądze nie zostały wy.
rzucone w błoto. Atral(cyjność clziałlci, przygotowane fundamenty są przedmiotem zainteresowania wielu in·
westorów, gotowych pokryć
dotychczasowe wydatki (200
tys. zł) . Nie mogę wylduczyć
że przy zaldadanym closkon;
leniu reformy systemu ochrony zdrowia, budowa po zweryfikowaniu funkcji b ędzie
kontynuowana.
4 ) Dlaczego tak duże zwolnienia pracow.
ników Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej nie byty zwolnieniami gru.
p owymi?
Zwolnienia g rupowe - głęboki proces restruk
turyzacji zatrudnienia prowadzony jest w z q
cizie od koń ca 1998r. W pierwszym okr esie zal
żało nam na usamodzielnieniu pracowników, k
rzy mogli rozpocząć samodzielną d ziałalno ść g
spodarczą w ochronie zdrowia. Ten proces w
sadzi e dobiega końca . N ajwi ęk szym dramatem
dla nas wszystkich - było podj ęci e decyzji o d
stosowaniu poziomu zatrudnienia do m ożliwo
finan sowych zakładu z j e dnocze sną pró bą zach
wania jako ści udzielanych świa dczeń, bezpiecze
stwa pacjenta i pracowników. Wszystlcie zmi
w zatr udnieniu - przeprowadzone zostały w tr
bie obowi ązuj ącej Ustawy.W początkowym o
sie ilo ść wręczonych pracownikom wypowiedz
nie przekraczał a 10 % ogólnego stanu zatrudni
nia - nie były to , więc zwolnienia g r upowe. N
mniej wszyscy uprawnieni pracownicy - odcho
cy z zatrudnienia w tym okresie otrzymali oclp
wy pi e n i ężn e w zwi ązku z u tratą pracy, a u
pracy był info rmowany na bi eż ąco wprowad
nych zmianach .
W polowie roku 1999 rozpo częły si ę zwolni
ni a grupowe. Po przeprowadzonych procedura
w zakł a dzi e i poinformowaniu Urzę du Pracy
dalszej restr uktur yzacji zatrudnienia rozpacz
ś my proces zm ian w zakresie organizacji pra
wielu komórek. Jest to proces niezwykle trudn
do przeprowadzenia, za każdą d ecyzją stoi oa
śl ony warto ś ciowy pracownik, a jego o dejście f
pracy niejednokrotnie jest od czuwaln ą stratą.
W roku b ieżącym k01kzymy restrukturyza
zatrudni enia - zmi any w główn ej mierze obj
zaplecze gospodarczo - techniczne.
Leszek Kołodziej

ODpowiedzi 11a litlbi~lzezpqeJ'fł~ntia,
Wpoprz~dRilłl Aumerm ~J~-i6na ''
sta przygraniczne

Słu bi ce

zielonogórslcim. W opracowanym przez Wojewoel ę Lubusia ego planie rozmieszczenia karetek reanimacyjnych na rok 2000 uj ęto 5 mi ej scowo ści
Zi elon ą G órę, Gorzów, Żar y, Nową Sól i Sulęci n .
Dlaczego wła ś ni e Sulęci n ? Była to decyzja wzbud zaj ąc a wiele kontrowersji i interwencji i na topytanie powinni odpowi edzi eć autorzy tej decyzji.
Nasza karetka wypadkowa wyp osażon a jest wg
standardu karetlei reanimacyjnej. Trwaj ą aktualnie prace w Ministerstwie Zdrowia nad rozmieszczeni em oddziałów ratunkowych i karetek reanimacyjnych do roku 2003. W wytycznych określo
ne są jasne kryteria gdzie taicie oci elziały mają być
zlokalizowan e.
M i ę d zyrzecz wszystlde te wymogi speb1ia.
3) Czy będzie kontynuowana budowa pawilonu przychodni koło szpitala? Czy b ędą to pienią
dze \\)'rzucone w błoto?
Decyzja dotycząca budowy przychodn i przyszpitaln ej podejmowana
była w roku 1996. Rozbudowane odd ziały szpitalne zap ewniały opi ekę dla
prawie 50 tys . osób (z
Miedzichowem i Bolewicami). Koncentracja poradni specjalistycznych
przy szpitalu, rozbudowana cliagnostyka laboratobogatą
r yjn a dla c a ł ej populacj i, poprawa warunków
ofertę mieszkaniową
pracy dla podstawowej
opi e ki zdrow otn ej to
Aktualnie realizujemy b udowę 6 szeregowców przy b yły przesł a nki nakazuj ące r oz p oczęc i e tej inul. Dł u giej w Międzyrzecz u. Termin oddania
westycj i.

OFERTA MIESZKANIOWA

Firma INSTALKO proponuje
na 2000 r.

1.

i Kostrzyń . Ta sytuacja

do tyczyła Świ ebodzi n a w byłym województwie

2000 r.
Wysoki standard- atrakcyjna cena!!
2. Prowadzimy zap isy na małe domki w zabudowie
szeregowej.
3. Posiadamy jeszcze wolne mieszkania w projektowanej kamienicy przy ul. Ogrodowej w Między
rze czu. Termi n oddania li pół r ocze 2000 r.
4. Posiad amy wolne dzi ałki uzbrojone i nieuzbrojone: ul. Nowotki , ul. Długa , św. Wojciech , Kuźnik ,
Trzcie l'.
kwi ec i e ń

Zainteresowanym udzielamy informacj i
w siedzibie firmy ul. Konstytucji 3 Maja 4/6
te l. (095) 741-29-18

'l(ufturafne śuJięfo
W mi.esiqcu maju traaycyjnie oócfwtfzonyjest 1JZFEi[PR;;
COW:J{j1(JI. I 1JZIJILJI.CZJI. XJ_lLTU!R!Y Jest to o/@zja,
zwrócenia szczegófnej uwagi na tycli [wfzi, f:Jórzy zaangażow
się w aziafa6w.ść /(y[tura[nq nie f:JfKP zawoaowo. J{ie Óra/Qtje
spofeczeństwie ~yrzed(jm arf:Jjstów, f:Jórzy k:__ażaq c!iwi!.ę po
.święc.ajq swojemu powofaniu, jaR.f-mjest praca twórcza.

Zarówno pracownil(om mif;cfzyr~ecl(icfi insty
tucji i p facówel( /Qt[tury, ja!( i wszystkjm cfziafaczom l(u[tury, artystom 1<t-rfafs-Ja J(urieta Mil;cfzyrzecl(iego sf:/arfa wyrazy uznania, życząc sufsesów
w rfafszej cfz iafa[ności zaworfowej i spofecznej.
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Wcieniu gwiazd
Przygoda z filmem rozpoczęła się już 23.01.2000 roku,
dy w Poznaniu odbył się casting, do którego zgłosiło się
gkoło 500 osób, spośród których wybranych zostało zale~wie 5, a wśród nich znalazł się tal<:że mieszkaniec Mię
dzyrzecza- Zbignie': ~elka, który w~i e~ił się w bojow.I~i
ka czeczeiiskiego. ZdJęCia do amerykanskiego filmu al<CJI
pt. "Dowód życia", Taylor~ H~ckfor?a tr.wały ~rzez kilkanaście dni na podpoznanslum poligonie w Biedruslw. Na planie filmowym przewijały się polskie i
zachodnie gwiazdy kina min. Zbigniew Zamachowski, Rafał Olbrychski, Meg Ryan , Gerard Naprous , a talue nominowany w tym
roku cło Oscara za pierwszoplanową rolę
w filmie "The Insicler" Russel Crowe.
cały przebieg produkcji obserwował bacznym okiem sam Taylor
Hachforcl, który pilnował każ
dego szczegółu.
Teclnal{ praca w filmie
to. ni e tylko spotkanie
ze znakomitościami,
reporterami,
o
czym dowiemy się
od naszego mieszkaJ1ca:
- Praca na planie jest
zapewne wielką przygodą.
Jak wyglądała dokładnie filmowa rzeczywistość?
z. B. Praca na planie trwała od
wczesnych godzin porannych do samego wieczora. Początkowo odbywały s i ę próby do poszczególnych scen, przymiarki strojów, wstępna charakteryzacja. Kilkakrotn e powtarzanie akcji było męczące , czasam i na nasze
uj ęcia czekaliśmy bardzo długo, a w wolnych chwilach nawiązywali
śmy nowe znajomo ści z rodowitymi Czeczenami , Gruzinami , Rosjanami, Anglikami czy Amerykaninami.
- Jaka atmosfera panowała na planie?
Z. B. Współpraca uldadała się bardzo przyjemnie. Nie odczuwało si ę ba-
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riery między doświadczoną ekipą filmową, cenioną na całym świecie, a statystami. Było bardzo miło.
- Czy coś szczególnie Cię zadziwiło?
z. B. Tak. Przede wszystkim perfekcja kręcenia poszczególnych ujęć
oraz zgromadzenie tak wielu środków technicznych. Do pracy nad scenami
wykorzystane zostały dwa helikoptery, wiele kamer, ekipa pirotechniczna i kaskaderska. Wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat filmowy.
- Czy wszystko przebiegało zgodnie z zało
żeniami?

Z. B. Nie zawsze, gdyż wbrew planom T Rockforda nie było w Polsce śniegu, z tego powodu użyto jego imitacji.
- Czy poza doświadczeniami zdobyłeś
nową wiedzę?

Z. B. Wspólne rozmowy z Czeczenami ukazały mi szerszy obraz sytuacji i problemów w ich kraju.
- Czy miałeś bezpośrednie
kontakty ze znanymi aktorami?
Z. B. Tal<, szczególnie
miło wspominam rozmowy z Z. Zamachowskim, który grał kierowcę samochodowego oraz R
Olbrychsldm
wcielają

cym

się

w

postać żołni e

rza rosyjskiego.
- Teraz zadam Ci
naiw<tżniejsze pytanie.
mógłbyś uchylić nam
tajemnicy dotyczącej
treści filmu?
Z. B. Główny bohater (Russel Crowe) uwalnia porwane osoby za okupem z miejsc szczególnie niebezpiecznych na świ ecie, w których toczą się konflikty zbrojne.
- Kiedy "Dowód życia" ukaże się w polskich kinach?
- Z. B. Dopiero za około rok, gdyż zdjęcia będą jeszcze kręcone w Ekwadorze i Londynie gdzie zakmiczą się zdjęcia.
- Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Agnieszka Choroszyńska

Szanowni Państwo
Z przyjemnośc i ą informuję , że decyzją Urzędu Kultu ry Fizycznej i Spo rtu nasza mię 
dzyrzecka hala widowiskowo - sportowa została wyróżniona w konkursie na najlepiej
zaprojektowany i zrealizowany obiekt sportowy w roku 1999. Za pośrednictwem "Kuriera" chcialbym podziękować wszystkim uczestniczącym w realizacji hali od momentu
podjęci a decyzji o jej budowie aż do jej zakończenia . Przypom nę , że dzięki pozyskanym
przez Urząd Gminy dotacjom, Gmina wydalkowala na jej budowę kwotę odpowiadającą
jedynie kosztowi budowy zwykłej sali gimnastycznej. Myślę, że ta nagroda winna być
poważnym argumentem na "tak" w toczącej się właśnie polemice wokól budowy basenu. Samo wręczenie nagrody przez Ministra ds. sportu Pana Mieczysława Nowickie·
go w obecności wielu polityków z pierwszych stron gazet, a przed wszystkim naszych
wybitnych sportowców - olimpijczyków, podkreślanie w zapowiedzi, że obiekt wyróżnio
ny zastal za szeroki i ciekawy program użytkowy osiągnięty minimalnymi - w skali kraj u - n akłada mi finansowymi przyniósl mi -piszącemu
te slowa - og r om n ą satysfakcję i
chwilę zapomnienia, że tu w Między
rzeczu ktoś ponownie rozpętuje
oszczerczą kampanie przeciwko
Urzędowi Gminy i w nim pracującym ,
a w konsekwencji przeciwko miastu
i jego mieszkańcom.

BIURO PROJEKTOWO • USŁUGOWE
Inż. Wojciech GÓRZNY
Ualugowe
Produkcyjne
Goapodarcze

* Projekty budowlane i technologiczne
* Modernizacja i rozbudowa budynków istniej~cych
*Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Os.Gen.Sikorskiego 9
66-300 Międzyrzecz
(0-95) 742 92 05
Doradztwo techniczne *
Wyceny i kosztorysy *
Opinie techniczne

SPRZEDAŻ "PROJEKTÓW GOTOWYCH"
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W marcowym numerze .,Kuriera Międzyrzeckiego" w artykule,
pt . .,TACY SAMI" poruszylam dość delikatny i (jak się okazało)
draż l iwy temat- przedstawiłam , bowiem trudną , a właściwie przy·
krą sytuację Olgi Woźniak- chorej na porażenie mózgowe osiemnastoletniej dziewczyny. Wypowied zią moją staralam si ę poruszyć
serca i uczucia tych ludzi, którzy zapominają czasem o znaczeniach takich slów jak na przykład : miłoś ć, współczucie , pomoc...
Moje dzisiejsze myśli , pog lądy i spostrzeżenia chciała bym uznać
za pewnego rodzaju kontynuację zagadnienia sprzed dwóch miesięcy- dotycz ą one tych z nas, którzy (choć na pozór zwyczajni całkiem normalni) muszą .,borykać się " z codziennymi problemami i przeszkodami, jakie stawia przed nimi ich dożywotni .,towarzysz" - CUKRZYCA. Według ścisłej definicji jest to choroba przyczyniająca się do z abu rzeń w przemianie węglowodanowej wskutek upośledzone czynności komórek trzustkowych
wytwarzających hormon zwany insuliną .
W praktyce jednak postrzegana jest ona jako schorzenie, a raczej pewnego rodzaju uciążliwość , której można
stawić czoła, z którą można normalnie ży ć i funkcjonować.
Co do słuszności tego drugiego sposobu widze nia cukrzycy miałam oka zję p rzekonać się uczest n icząc w jednym
ze spotkań Międzyrzeckiego Koł a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Istniejąca od prawie dwóch lat organizacja skupia ludzi , którzy mimo swej dolegliwości pragną żyć w peł nym tego słowa znaczeni u, chcą pom agać
sobie i innym.
W sklad Klubu wchodzi około siedemdziesięciu międzyrzeczan - cukrzyków, którzy w każdy pierwszy wtorek
miesiąca spotykają się w jednym z pomieszcz eń Przychod ni Specjalistycznej przy ulicy Ko nstytucji 3 Maja. ., Główno
dowodzącymi " są: prezes Klubu - pan Jan Balicki ; sekretarz- pani Jolanta Klarecka ; zastępca prezesa - pani
An na Ceg łows ka . Patronat specjalistyczny (medyczny) sprawuje doktor Maciej Rybacki.
Związek ma na celu zrzeszenie chorych na cuk rzycę , pogł ę bi e n ie wiedzy o schorze niu, wym ia n ę d o świadcz e ń ,
spostrzeżeń i opinii pomiędz y członkami. Przede wszystkim jednak ma za zadanie po p rawę jakości życia ludzi
dotkniętych ową dolegliwością - jak się niestety okazuje, wielu chorych dowiedziawszy się o swej pr zypad łości

przestaje uważać się za normalnych, pełnowartościowy ch ludzi. Starają się oni ukrywać faktyczny stan swojego
zdrowia, zamykają się w sobie, odizolowując tym samym siebie jako człowieka od reszty społeczeństwa. Tymczasem życie może być w dalszym ciągu pięknym , dającym satysfakcję. Sztuką jest jednak (i to n i ebagatelną ... ) uświa
domienie sobie tej prawdy. Sztuką jest wyjście naprzeciw barierom . Sztuką jest również dalsze normalne życ i e, co
nie oznacza, ze takim nie możemy go uczynić . Przejście przydzielonego nam czasu w sposób godny i szlachetny
jest zadaniem, które mu musimy s p rostać. Stawiane przed nami bariery, przeszkody mają na celu wzmoc n ić nas,
pokazać nam, jacy jesteś m y silni i jak niewiele trzeba , byśmy samodzielnie mogli sobie pomóc - tego właśn i e uczą
również spotkania międzyrzeckich diabetyków. U świadamiają, ze cukrzyca nie jest wyrokiem, karą, czy problemem
nie do rozwiąz ania. Dowodem na to są choćby promienne, uśmiechnięte twarze czł onków Klubu, których miałam
zaszczyt p oz n ać. Są oni, można by rzec, rod zi ną, w, której wszyscy doskonale się rozumieją, zauważ ają potrzeby
innych, starają s i ę swoją osobą , swym słowem i czynem pomóc tym wszystkim, którzy tego potrzebują.
Z radością widzieliby oni nowe twarze na swych zgro madzeniach. W ich imieniu, zatem, chciał aby m z achęci ć, a
nawet zaapelować do tych wszystkich, którzy nie ujawnili się dotąd ze swoją chorobą, jak też do tych, którzy chcieliby zaczerpnąć informacji na temat cukrzycy lub po prostu mieliby ochotę spędzić mile czas w towarzystwie przesympatycznych wręcz osób o wyzbycie się wszelkich oporów i przybycie na jedno ze spotkań .,KL UBOW ICZÓW"
(jak już wspomniałam , odbywają się one w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.00 w Przychodni Specjalistycznej na ulicy Konstytucji 3 Maja - wejście od tyłu budynku).
Sądzę, ze idea istnienia M ię dzyrzeckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest naprawdę szlachetna . Sprzyja przełamywaniu barier w kontaktach międzyludzkich , integruje ogólnie rzecz biorąc społeczeństwo,
przede wszystkim jednak wspiera i pomaga tym, którzy potrzebują drugiego człowieka, uświadamia i zaznajamia z
.,tajnikami " cukrzycy oraz daje wrażenie , ze przypadłość tę można polubić lub, chociaż zaakceptować .
Z przeprowadzonych przeze mnie rozmów (z czlonkami Klubu i nie tylko) wynika, ze d z iałal ność tego typu organizacji jest naprawdę potrzebna. Szkoda tylko, ze niezmiernie małym zainteresowaniem w tym kierunku wykazują się
potencjalni sponsorzy lub też "zwierzchnicy" (na przykład :
Wojewódzki Za rz ąd Polskiego Stowarzyszenia Diabe·
tyków w Gorzowie). Jednakmiędzyrzecki Klub ., żyje" mimo
ogromnych problemów finansowych. Członkowie placą , co
miesiąc ok reślone składki , sprawiając tym samym, że Klub
może w dalszym ciągu prosperować. Lecz największym i
najbardziej trwałym .,fundamentem" ciągłego istnienia organizacji jest spójność, solidarność i wspólne cele wszystkich jej członków, co, moim zdaniem, jest godne pochwały
i uznania .. .
Kończąc moję dzisiejsze przemyślenia , chciałabym przytoczyć słowa Aelredo de Rievaulas'a:
Nie ma lekarstwa mocniejszego,
skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran
we wszystkich sprawach ziemskich,
jak mieć kogoś , kto cierpi z nami w ka żdym
nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu".
Uważam , iż cytat ten jest kwintesencją tego, czym powinniśmy służyć innym; podsumowaniem naszych powinności względem drugiego człowieka; przede wszystkim jest to jednak maksyma, która winna by ć dewiz ą życia i egzystencji wszystkich z nas...
Agn ieszka Torzyńska

Do Redakcji..
W poprzednich numerach "Kuriera"
gli śmy zobaczyć zdj ęcia szczęś liwych

tek z noworodkami, zdj ęcia nowych
mieszczeil. bloku porodowego w ""-lJucuu,
M i ędzyrzeczu . Wszystko, co nowe,
nione wymaga nakł adów finansowych.
obecnej sytuacji służb y zdr owia p ! E~llll~ll11
niestety nie starcza. Te, które mamy
dzą z wielu źródeł . Przeznaczamy je na
kup wyposażenia sal porodowych i sal
pacjentek. Staramy się zapewn i ć p
kom i ich nowo narodzonym dziectom
najlepsze war unki. J esteśmy wdzięczni
którzy odpowiedzieli na prośb y i wsooi •
g li oddział po ł ożn iczo-gineko l o
sowo i materialnie. Wyrażamy swą wdlzie•
ność tym, którzy obiecali, ale zaJ)ornm•
Nie gniewamy się na tych, którzy m
powiedzi eć, lecz nie odpowiedzieli.
zainteresowanie jest także cenne.

Bardzo nam pomogli: p. E
Blask firma TRANS-ED, p.
Barszczakfirma PRO MAT, p.wi.P~ł11•
Dudek sklep CERAM, p. Kr
Osipa sklep WSlYSTKO DlA DO
a talcle nie życzący sobie zam1e s.zt;~•
nia ich nazwisk.

f eszcze raz dziękujemy!
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W Międzyrzeczu 28 kwietnia zorganizowana będzie Lubuska Inauguracja Dni Olimpijczyka. Będą spotkania z olimpijczykami, zabawy i zawody
sportowe. Kilka dni temu reaktywowano w Międzyrzeczu działalność klubu olimpijczyka. Wybrano radę klubu w składzie: Zenon BŁOCHOWICZ
znany mięclzyrzecki działacz sportowy - przewodniczący oraz członkowie
-Jerzy RUDNICKI, Bogdan C'ZYŻ, Stanisław SKRZEK i Andrzej
ŚWIDER

Polska stowarzyszenie "Klub Polski" w Baranowiczach

zwróciła się do Bun~is~rza Władys.ława Kubiaka z P!·ośb~ o.przyjęci~ w_

Międzyrzeczu 20 dzieCI z Baranow1cz na okres 10 dm. DzieCI te były JUZ
latem ubiegłego roku w Mi ędzyrzeczu i zauroczone zabytkami i pięknem
tego miasta pragną przyj echać tu na dłużej. Burmi strz bardzo przychylni e
zaakceptował prośbę. Aktuali:i ~ ,szk_ołY_ mi ę.dzyrze~kie pi:zyjmują ju~ zgło
szenia rodzin pragnących gosCic dz1eci z Białorusi. Zaimerzemem jest by

dzieci z Białorusi uczestniczyły w zajęciach szkolnych razem z goszczą
cymi je dziećmi polskimi. Dzieci te b ędą uczestniczyć w imprezach organi zowanych w ramach tradycyjnych " Dni Międzyrzecza" a także poznają
piękno Ziemi Międzyrzeckiej.

APEL!
Dzieci z Baranowicz
Dzieci z Baranowicz pochodzenia polskiego gościły na ziemi mi ę
dzyrzeckiej w ubiegłym roku. Pobyt w naszym mi eści przypadł im
tak do serca, że po blisko roku n ap i sały do U rzędu Miasta wzruszający i nad wyraz skromny li st, zwracaj ący się z prośbą o umożliwie
ni e ponownego przyjazdu. Wi clać wi ęc mi ę dzyrzeczani e godnie speł
nili rolę reprezentanta ojczyzny ich przo dków.
Tegoroczny przyjazd dzieci z Baranowicz będzie miał miejsce w
dniach 9-16 cze rwca. Org anizatorem pobytu gości z Białorusi b ę
dzie Urząd Miasta, który do organizacji zap rosił "Kurier Mi ę dzyrzec
ki". Nie muszę chyba podkreślać jak jest nam z tego powodu mił o .
W zwi ązk u z tym organizatorzy zwracają się do mi eszka~ków Mi ę
dzyrzecza z n astęp ującymi apelami:
l. prosimy rodziny (zwłaszcza te które m aj ą swoje korzenie w Baranowiczach), które chc i ałyby ugościć naszych młod ych rodaków o
kontakt z Urzędem Miasta.
2. trwa zbió rka książek polski ch , ogłoszona ju ż wcześniej w przez
"Kurier Międzyrzecki" . Pobyt dzieci z Baranowicz byłby doskonał ą
okazj ą do ich przekazania. Chętnych do ich ofiarowania , prosimy o
Andrzej Świder
kontakt z re dakcją .

Sportowy Turniej Miast i Gmin
W dniu 31 maja tego roku na terenie calego kraju zorganizowany zostanie tradycyjny już Sportowy Turniej Miast i Gmin. Celem turnieju jest
upowszechnienie kultury fizycznej wśród mi eszkańców małych miast i
gmin. Organizatorami imprez turniejowych są przedszkola, szkoły, kluby
sportowe, ośrodki sportu i rekreacji , organizacje i stowarzyszenia sportowe, instytucje i zakł ady pracy.
Zapraszamy do aktywnego udziału wszystkie mięclzyrzeckie instytucje
i organizacje Szczegółowe informacje i karty zgłoszeń można uzyskać w
Ratuszu pok. 101 tel. 741-28-46.

ZARZĄD

MIEJSKO- GMINNY

Związku

Ochotn iczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

w Między rzeczu

Szanowne Druhn;y!
Szą,nown.il9~htJ1JJlę~'

_:;;··<.

Z okazji zbliżającego się Święta Strażiika skłaclaiu Wa111 i Wąstył1}.i
rodzinom najse rdeczniejsze żYczenia zclrbwia braz polhyślndśdriw
życiu osobistym i zawodowym. Pragn ę także przekazaćWam słowa pOdziękowania za ogrornne zaangażowani e w ciągłą \Valkę ,~iołen~ f
ogn ia; za ofiarność '# }atoWaJ1iu życia, zd ro\Via i mienia ludzkiego. Słu" !:
życie pomocąi1iei11~h'f k<:lidej potrzebie. Odwaga,)nęs~orpartclucbci:~>;:
oraz poświ ęcenie 'graniczące z ryzykiem to cechy, kt9re 'v,iyż .
·ą:
char:a:kterWaszej służby .
.
J esteści e gÓtowi spieszyć na rątl!nek o każdejporze dnia i rl
to 11ałeży się Wam uznanie, szacuńek i': wdz]ęczność:ńas wszy-s~ .,,
D ziękując razjeszcze za dotychczasowe dokonania, ia pracęzrjll()gzj'~:
żą, życzę Wam, abyście w codziennej społecznej służbi e ó clmijdywałi
wiele satysfakcji i osobistego zadowolenia.
Prezes Zarządu Mi ejsko-Gminnego Z>;iąz~u
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mi ę dzyrzeczu
Władysław Kubiak
·. ·.

z

Klub
Olimpijczyka
W między rzeczu reaktywowano
Klub Olimpijczyka. Wyd arzenie to
ma niew ątpliWy zwi ązek z inaugura~
cją Dni Olimpijczyka, które odb ę dą
się w Międzyrzeczu w kOlkowych
dniach kwietnia: Uczestnicy zehr·ania inauguruj ący d ziałalność klubu
dostrzegli potrzebę krzewi enia idei
olimpijskiej przy okazji życia sportowego w naszym mi eśc ie.

Wybrano władze ..Przewoclniczącym
Z. B łockowicz, a członkarfli; B. ·
Czyż, J. Rudnicki, S. Skrze kiA Świ
der. O dzia ł alnoś ci klubu będziemy'·
sukcesywnie informować . .Qbok zamieszczmy historyczne zdjęcia.
A. Ś.
został
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Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Międzyrzeczu ul. Poznańska 109
że

infor muje,
przy Szpitalu funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego oferująca usługi dla
dzieci i młodzi eży. Rejestracja pacjentów bez ski erowań.

dorosłych,

kw

Le
z psychiatra 'dzieCi i rry.ł odzieży ~. ·
Psycholog kliniczny
Lek'arz psychia1ra 'dziecLi:młodzieży
Lekarz psychiątra dzieci i młodzieży
Psycholog kliniczny

Ponadto od dnia 05.05.2000 r. przy Poradni rozpoczyna działalność
punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.
Rejestracja pacjentów również bez skierowań.

Dodatkowe informacje

można uzyskać

od

poniedziałku

do

piątku

w godz. 8 1"-ls::o pod numerem -741-29-41 wew. 514

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu ul. Poznańska 109
informuje,
że przy Szpitalu funkcjonuje Poradnia Neurologiczna.
Rejestracja pacjentów ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu.

Elżbiecie

Orczyk

z powodu śmierci
wyrazy

mamy

głębokiego współczucia
składają

koleżanki

z

oddziałt.l

ginekologiczno-położniczego

Sprzedam OPLA VECTRĘ 2.0i 1994r..
ABS, wsp. ukł. kierown. ,centralny zamek
+ pilot, radio fabryczne, szyber dach, poduszka
powietrzna, elektr. regul. świateł, auto alarm, kpi.
opon zimowych. Przebieg 145 tys. Stan bardzo
dobry. Tel. 742-09-68 po 19.00

Pa

Oto oH·oc trudu Twojego
Oto J)onllek życia nowego
Zrod-:om H' pocie czoła,
Którr .\H·iudomie do Ciebie woła!
Rośnic 11(, llmje podobieństwo
To bdlfonne z pozoru maleństwo
Wt~j c/1\\·i/i jednej się właśnie zaczyna
Niepmt"lur~olna, cudowna miłość matczyna
Wszystkim mamom i mojej
K. Antonowicz

HURTOWNIA MATERIAŁÓW

.4..

PR~ MAT.p&.. , '·'·
OFERUJEMY M.IN .:

- POKRYCIA Da• oi+44
* blacha dachówkopodobna

* blaca trapezowa ocynk
* dachówki ceramiczne
* dachówki cementowe

-

PŁ YTKI

CERAMICZNE

*Opoczno, Mniszków gat.l
* GRESY Opoczno, Cze'c hy

- STOLARKA PCV
F . K. Antonowicz
ZdJęcia noworodków
do odebrania w Redakcji KM.

ZAPRASZAMY:
- poniedziałek - piątek 7~ do 1 7~
- sobota 8~ do 13~

LWAD T~l

ZAKłAD

TAPJCERS.KI

ul. Nowotki 12

66·300 Międzyrzecz
tel./fax 095 - 74 1 2o 46

BRUKBET
Międzyrzecz

uV Łąkowa 2 teł. 095-741-22-18

oferuj e:

BLOCZKI

ul. 30 Stycmia 39

betonowe wibroprasowane
w cenie 2,00 zł +VAT

oo;3oo Międiyrzecz
095 . 74 2 05 12

teł.

BETON
Sprzedaż na raty bez tyranŁów
'··'""''. .""':""·"' Projektowanie,.. kompleksowa
.uibudowa kuchni:
sprzęt: AGO do wybOru

gorenje Am7ca tute
~©cm?~ W @@~QJ) ~ G:illDJJ;cmt'~

różnych

klas.

Transport betonu wywrotkami
na terenie miasta GRATIS!
Transport

betonomieszarką /gruszką/

60.00

zł

+VAT za kurs

BANK
GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ S.A.
Zarządzanie

rodzinnymi finansami stanie si
prostsze jeśli założysz • NowoczESNE
• PRAKTYCZNE
• PEWNE

KONTO OSOBISTE INTEGRUM
Dzięki niemu uzyskasz:
• automatyczny debet (500 zł)
• po 3 miesiącach kredyt
• kartę płatniczą INTEGRUM MAESTRO

ZNAM/

Stała współpraca się opłaca!

BGŻ S.A.

Oddział Międzyrzecz

ul. Poznańska 6
te l. 095 l 7 41-23-03
fax 0-95 l 7 41-23-51

KURIER

Nr 5 (111)
Odkąd pani Janina S~jk.a otr~r~ała za swą

cę pi e lęgniarską , posw1ęceme 1 walkę za-

prazytne

•

N'1wyróżni e m· e - me dal ·nn. Fl
< orence
sf~ingale,
miałam
kilkakrotnie
zaszczyt
i
przy?' 1 ność spotkać tę zadziwiaj ącą swoją otwartojeJ
b Sł u.c h a.ł ~l~ op~w1esCI
· ' · o
ścią i ene rgią oso ę ..
ojennych losach pam.Tanmy 1jej rodzmy, a tak~e 0 niełatwych powojennych latach, które od
~udzi wymagały nacl~c~ajnej of~ar~1ości i ~ie
złomności, oglądalam mehczn e zdj ęcJa- palmąt
ki z Jat młodości- by, patrząc na tę drobną, ale i
energiczną kobietę, widzieć jak w kalejdoskopie ostatnie 60 Ja~ histor!i n.as~ego kraju..
. .
Piszący i czytający o zyclll 1 pracy pam Sojkl
ni e mogli pominąć informacji o jej pierwszej pracy w Szpitalu Malta~ski1:1 w War~zawie: Te krótl<ie zazwyczaj wzJmanlo zachęc1 ły mme cło zebrania i przedstawienia czytelnikom dziejów
tego szpitala i związanych z nim ludzi, by dać

11

~:::cba~~~~i~ ~n~~~~~~~~~~~~~~:~~:

sne i cudze.
pani J. Sojce.' któ.ra
niła mi pasJadane matenały 1 wzbogaCI-

Dziękuję.

uclostęi~-

~af~~:oip~~a~~~pił;J;l~~~~ąl~cl~~a~ró;
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spełniając choćby najskromni ejszą służbę- pracuj e dla Ojczyzny" - tak napisała kronikarka
Szpitala, Maria Maciejewska-Rucińska. Rzeczyw i stość tamtych wrześniowych dni to : naloty,
bombardowania, śmierć i ból rannych, trudności aprowizacyjne, wytężona praca, by uratować
ludzkie życie, a potem szybko doprowadzić cło
ponownego użytku zrujnowane pomieszczenia.
Janina Sojka wspomina: "Pam i ętam, że w
czasie jednego z nalotów przyniesiono rann e niemowlę . .Ta byłam zawsze wrażliwa na los dzieci,
więc prosiłam lekarza, aby w pierwszej kolej ności operował dziecko. Lekarz zbeształ mnie potem na osobności, że przecież nie da rady go
uratować, że trzeba operować tych, którzy mają
szansę przeżycia . Na koniec ten sam lekarz, widząc mój smutek, objął mnie ramieniem , mówiąc: ",tak byś nie uratowała tego dziecka. Próbowałbym, gdyby był czas i możliwości. "

Ludzie
W czasie jednej z rozmów zanotowałam takie słowa pani .Janiny na temat personelu Szpitala Malta1'lski ego: ,.To wszystko była elita
przedwojenna, ale łączyły nas bliskie stosunki; oczywiście w czasie działań, bo potem każ
dy wracał do swojej roli. Tak powinno być. Kol eżeństwo koleżeństwem , ale gdy zdawałaś
dyżur, to wszystko musiało być zdane i wypeł
nione skrupulatnie."
Profesjonalizm i ofiarność to były wartości
zasadnicze i nadrzędne.

o·sZP.ll'A.LU

rzy w 1939 r. tworzyb m epowtarzalną 1
, wyj ątkową atmosferę Szpitala MaJtańskiego.
Dlaczego "Maltański"?
7.09. 1939 r. w Warszawie
rozpoczął dzialalność Szpital Malta!lsl<i zorganizowany z inicjatywy kawalerów Zalwnu Malta!lsl<iego, którego peł
na nazwa brzmi:
Suwerenny Zakon
Rycerski Szpitalników im. Św. Jana
.l erozolim skiego
zwany Rodyj skim
zwany Malta!lskim.
Pow stał on w poło
wie XI w. w .l erozolimi e, by nieść pomoc
pielgrzymom oraz rannym i cho r ym w czas ie
wojen. Joannici od Kościoła Św. Jana Chrzciciela, (bo i tak ich nazywano) po upadku Królestwa
Jerozolimskiego (1310r.) mieli siedzibę na Cyprze, potem na wyspie Rodos i na Malcie, a na
koniec w Rzymie.
Do Polski przybyli w XII
w. W czasie zaborów Zakon
Kawalerów MaJtaJiskich rozwiązano, by go reaktywować
w 1921 r. jako instytucję wyższej użyteczności . Dzisiaj
Fundacja św. JanaJerozolimskiego "POMOC MALTAŃ
SKA" prowadzi domy dla
~horych na AIDS, finansuje
swietlice dla dzieci, organ izuje pi elg rzymki do Lourdes dla niep e łnospraw
nych, pomaga polskim szpitalom, współpra c uj e z Towarzystwem
Przyjaciół
Dzieci, wspiera ubogich i
bezdomnych.
Wojna
zpital powstał 7 września
do.slownie w ciągu kilku god~m m.in. dzięki ofiarności
ll1I eszk.ań ców stolicy, by po
~godni u poszczycić się wzo' ową organizacją. "Jesteśmy
tu po to, by służyć rannym" - tak m ówił cały
perso1_1el. "Każdy dokładał staral'l, aby zleco ne
zaclania wykonywać jak najlepi ej, rozumując, że
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"Kiedyś-

wspomina pani Sojka, - gdy
swoje uczennice z pielęgniar
stwa, to m ówilam im , że powinny uczyć
się od tych panienek z dobrych domów,
jak podawać basen. One, te arystokratki, robiły to z u śmiechem , a jak ktoś był
ciężko ranny, to potrafiły ogrzać basen,
by nie urazić chorego. Były wspaniale,
dobre ... "
Uderzyły mnie swą mądrością słowa mojej
rozmówczyni: ,.Nie bale, nie podróże, nie
ucztowania wiążą ludzi, a wspólny cel i wspólni e przeżyta tragedia. To wiąże na zawsze. My,
jedna dla drugi ej, zrobiłybyśmy wszystko , nawet po latach ." J e dnak ta skromna kobieta nie
mówi mi o wielu rzeczach , które znajduję dopiero w przygotowan ej przez jej koleżankę
kronikarkę broszurze o Szpitalu Malta1iskim.
Czytam:
,.N ie mal wszyscy pracownicy szpitala byli
czynnie zaangażowani w działalność konspiracyjną w różnych ugr upowaniach. Przy
dużym ruchu chorych można było przyjmować rannych w akcjach zbrojnych . Szpital
był zwykle clzi e1'1 wcześniej powiadamiany o
konieczności przygotowania łóżek i sali operacyjnej.( ... ) Wielokrotnie chodziły siostry
malta!lskie z chirurgami do prywatnych
mieszkali na zabiegi. "
miałam

WARS-Wł6
Za bohate rską postawę personelu i wykonanie w tak ciężkich warunkach swoich zadaó Szpital Maltmiski jako instytucja został
przedstawiony cło odznaczenia Krzyż e m Walecznych.
Na przełomie sierpnia i września 1941 r.
zapadła decyzja przestawienia Szpitala MaJtaJiskiego na typowy szpital urazowy ( dotąd rozkazem Wehrmachtu był to szpital jeni ecki). Dzi ęki temu mógł on stać się szpitalem Polski Podziemn ej i rozwijać dział alność
na rzecz wallei z okupantem, niosąc pomoc żoł
nierzom podziemia, ukrywając i le cząc ludzi
,.spalonych".
Najbardziej znane akcje, po których w Szpitalu Malta!lskim udzielono pomocy ich uczestnikom, to m.in. odbicie więźniów na ulicy Długi ej
pod Ars enał e m, zamach na Kutsche rę, akcja
W.ilanowska . Przez sale tego szpitala przeszło

Dowiaduję się równi eż,
że

-~
około

·ii

500 ra nnych podziemia. Tu przywieziono
po brawurowej ucieczce z Pawiaka byłego wiceprezydenta Warszawy Tad eusza Szpota1iskiego.

w czasie pacyfikacji Zamojszczyzny właśnie w Szpitalu Malta!lskim utworzono
punkt odżywczo-sanita rn y,
który uratował przed śmier
cią i wywózką wiele dzieci.
P o wojnie
Po zakończeni u wojny
Szpital Malta!lski przeszedł
w gestię PCK i od
23.III. 1945r. działał jako pomocniczy szpital garnizonowy w Częstochowie pod nazwą ,.Szpital Malta!lski Czerwonego Krzyża", który zlikwidowano w 1949r.
Na zakończenie przytoczę słowa M. Maciejewskiej-Rucii'lskiej: ,.Personel
Szpitala Maltańskiego w
każdym czasie dał z siebie
maksimum i to właśnie
spopularyzowało ide ę Zakonu Maltańskiego i zdobyło dlań powszechny szacunek i uznani e."
Opracowała Marzena Dornańska
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LECZNICZY- RELAKSUJĄCY
CZĘŚCIOWY l CAŁEGO CIAŁA

t czynne całą dobę
t dojazd bezpłatny od godz. 6.00 do 22.00

WTOREK l CZWARTEK

na terenie miasta

t drobne zakupy z dostawą do domu

TEL . DOMOWY

16.00 - 18.00

t dowóz i odbiór dzieci z przedszkola

(0-68) 38-40-411

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
OS . KASZTELAŃSKIE

~

Tel. 0602 535 937lo----Q)

Stanisław

Klisowski

laryngolog
Badania audiometryczne

słuchu

Międzyrzecz

-wszystkim, którzy okazali serce
i uczestniczyli w ostatniej drodze
śp.

Gustawa Paszkowskiego
serdeczne wyrazy
podziękowania i wdzięczności
składa

pogrążona

w bólu i smutku
Rodzina

Sprzedam
w

ul. Konstytucji 3 Maja 16
za apteką "N agi e tek"
w piątek od godz. 17.00- 18.00

Tel. 741-23-92

ZATRUDNIMY
PRACOWNIKÓW OCHRONY
NA TERENIE MIĘDZYRZECZA.
CHĘTNIE WIDIIANI
EMERYCI l RENCIŚCI MON l MSW.
TEL. 0604 506 809

działkę budowlaną

Międzyrzeczu,

malownicze
położenie, 16 arów.
Telefon: 0601-495-959.

Serwis Telewizyjny
Sochala Wiesław Os. Centrum Sc/3
Tel. 741-16-84 Tel. kom. 0605 429 688
Naprawy domowe telewizorów
Montaż anten sanitarnych
Cyfra + Wizja TV

.----_._....__. . . .__.. .__. . ________.. r-----------~~· 1\nt'łnc Metoda iniekcji krystalicznej
~® ;;-u17:,7. u7;;.z7"1

5-clo krotna złota medalistka
·
światowych wystaw wynalazczości
pomaga usunąć zawilgocenie obiektu.

Informacja

l Zamienię mieszkanie - kwaterunkowe,
38,21 m ~. pokój z kuchnią , nisza, wc, telefon,
l we Wrocławiu, dzielnica Śródmieście blisko
1Ogrodu Botanicznego, Folitechniki Wrocław
ski ej i Pl. Grunwaldzki ego na podobne lub
l własnościowe, bądź mały domek na wsi (może
1być do remontu) w okolicach Międzyrzecza.
Telefon kontakt
l
071/363-44-49 po 18-tej .

.______________________.. L-----------0-22 638-38-43 Warszawa, 0-95 7 42 08 19 Międzyrzecz

KURIER

Nr 5 (111)
jak już to wcześni ej wykazywałem w swoich
kulach bardzo dużą rolę w zwi ększaniu iloar ty
·
b
40 paserami·
ści przestępstw _maJą oso Y zwane
Są to ludzie, ktorzy rzecz u~skaną za p01:1ocą
czynu zabronionego n abywa~ą, l~ b pomagaJą d_o
jej zbycia, albo tę rzecz przyJm~Ją lub ~om~gaJą
·eJ· ukryciu. Przestępstwem JeSt takze tq~ kto
Wj
' "
" t owarzyszą:y~ h
taką rzecz, o ktor~J
na d
p~ t
s a:v1e
okoliczności powmien 1 moze przypuszcza_c, ze
została uzyskana za pomo_c~ czyn_u zabron~one
go nabywa lub pomaga w jej zbycru. Bywa 1 tak,
że osoby poszkodowane w wyniku kradzi_eży n?.
radia samochodowego po pewnym czasie staFl
się równi eż p~·zestępc~mi .- paserami

gdyż
kupują mne .r~clro n~e w sklepie, lecz od zło:tzJ eja, kt?ry wcze-

śniej skradł je z mn ego pojazdu. Tak
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upewniwszy się, że na terenie zakładu nikogo
nie ma, przystąpili do penetracji obiektu . Najpi erw włamali się do magazynu sp rzętowego i
warsztatu gdzie do worków zapakowali różnego
rodzaju narzędzia w postaci lduczy, gwintowników, narzyn ek, wiertarek, silnika spalinowego
oraz innych przedmiotów wartości oko ło 8000
zł. przygotowując to do wyniesienia.
Ponieważ tego było im za m ało dokon ali kolejnego włamania do magazynu paliw gdzie
przygotowali do wyniesi e ni a 40 litrów oleju hydraulicznego , 100 litrów
oleju
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•
to się właśnie bardzo często dzieje,
.'·,
1
bo, po co 24 letniemu Hube rtowi K.
· '""'"
"'
napędowego, 40 litrów superolu, 50 litrów oleju przekładnioz Mi ę dzyrzecza bezrobotnemu, poszukiwanemu od kilku miesięcy li stem go!1czym
wego. Kiedy byli już przygotowani, jeden z
było 230 litrów różnego rodzaju olejów technicznic h podjechał sa mo chodem pod bramę i
nych . Właśnie on pod koni ec marca 2000 roku
wszystko załadowali do pojazdu. Następni e razem pojechali do Nowej Wsi , gdzie wyłaclowanamówil swoich kolegów Dariusza B. lat 20 i
Heuryka K. lat 24 z Nowej Wsi, aby wspólnie
li skradziony towar.
dokonać kradzieży z włam an i em do jednego z
Planowali, że wszystko zostanie sprzedane w
zakładów produkcyjnych w Kalawie. W tym celu
dość krótkim czasie, a pieniądze przydadzą się
, w nocy z 30 l 31.03.2000 roku samochodem osona drobne wydatki. W tym też to celu zaczęli
bowym we trójkę udali się do Kaławy. Tam w
rozghjdać się za kupcami, aby spieniężyć towar.
Aby szybko sp rze dać musieli zaoferować do ść
okolicach kościola pozostawili samochód , a sami
1. W dniu 17.03 br. około godziny 10::o dokonano włamania do mieszkania przy ul. Poznar'!skiej 103B. Skradziono grę komputerową marki Sony wraz z wyposażeniem
wartości 1060 zł.
2. 18.03 br. na ul. Kopernika dokonano uszkodzenia samochodu marki Hyundai Sonata.
Dorota B. uszkodzenia wyceniła na kwotę
600 zł.
3. 19.03 br. na ul. Świ e rczewski ego sp rawca
dok ona ł uszkodzenia szyby w
kiosku RUCH. Beata Cz. poniosł a straty w wysokości 1000 zł.
4. W nocy 21.03 br. około godziny
3'H' na ul. Piastowskiej skradziono samochód marki Opel Astra.
5. Nocą 21.03 br. około godziny o~:. dokonano
uszkodzenia szyby w drzwiach wejściowych
do sklepu "DLA DOMU" przy ul. Wesołej .
6. 22.03 br. włamano się do pomi eszczei1 biurowych przedsiębiorstwa SZANSA II i z terenu posesji skradziono samochód Mercedes 124 D.
7. 22.03 br. na ul. Marcinkowskiego dokonano włamania do mieszkania. Właściciel poniósł straty w wysokości 6450 zł.
8. 23.03 br. o godzi nie 22 4 " na ul. Zamoyskiego dokonano podpalenia samochód marki
Nissan Patrol.
9. Nocą 24.03 br. dokonano uszkodzenia szyb
w sklepach na ul. 30 Stycznia oraz a ul.
Rynek.
10. W nocy 24125.03 br. po włamaniu do szopy na terenie posesji przy uL Chrobrego 26
skraciziono motorowe r ROMET
11. 26.03 br. włamano się do hurtowni " NA
RAMPlE" przy Pl. Powsta1ków \Vlkp . Skradziono faks marki Panasonic oraz papierosy.
12. 27.03 br. po wł amaniu do sa mochodu Fiat
126p zaparkowanego na ul. Pozna1iski ej
skradziono radioodtwarzacz samochodowy
FUTACHI.
13. Na ul. Fab rycznej w dniu 28.03 br. dokonano włam an i a do zakładu u sługowego
skąd skradziono rękawice robocze w ilości
1540 szt., mate riał JEANS, 4 wędki z koło
wrotkami.
14. 28.03 br. po włamaniu do piwnicy w budynku nr 13B na ul. Kopernika - skradzio-

no rower górski l damka/.
15. 28.03 br. na ul. Wojska Polskiego 30D dokonano włamania do piwnicy sk ąd skradziono rower górski.
16. W nocy 30.03 br. włamano się do samochodu marki Fiat 126p zaparkowan ego na
ul. Wojska Polskiego.
17. 31.03 br. skradziono samochód ZASTAWA
llOOP, który był zaparkowany na Osiedlu
Centrum.

18. 31.03 br. po włamaniu do samochodu VW
Golf zaparkowan ego na ul. Waszkiewicza,
skradziono walizkę i torb ę z rzeczami osobistymi, aparat fotograficzny marlei OLIMPUS, płyty CD.
19. 01.04 br. na Os. Kasztelar1skim 12C dokonano włamania do piwnicy, skąd skradziono rower górski ROMET R 556-10.
20. W nocy 213.04 br. skradziono samochód
Fiat 126p zaparkowany na ul. Staszica. Pojazd został odnaleziony i przekazany właści
cielowi.
21. 03.04 br. na Os. Kasztelar1skim skradziono samochód l'iat 126p.
22. 04.04 br. na Os. Kasztela11skum skradziono samochód Ford Escort.
23. W nocy 04 .04 br. na Os. Centrum dokonano włamania do sklepu z używaną odzi eżą.
Skradziono 7 par spodni wartości 350 zł.
24. Na ul. Ściegiennego 05.04 br. po włama-

niską cen ę sięgającą 1/4 wartości towaru. Najszybciej znaleźli si ę chętni na olej. Rewelacyjna
cena skusiła do zakupu Roberta F, Bogusława
W. i Damiana P
Niestety policjanci w wyniku podjętych czynności operacyjno - dochodzeniowych w dniu
07.04.2000 zatrzymali podejrzanych o dokonanie tych włamai1, a przeprowadzone przeszukania pomieszczei1 gospodarczych doprowadziły
do odzyskania skradzionego mienia oprócz materiałów płynnych, te, bowiem
były już u paserów. jednakże
dalsze czynności oprowadziły
do ich ustalenia i odzyskania
także tego łupu.
.Tak się okazał o zbycie
skradzionych przedmiotów nie
było takie łatw e i nie przyniosło oczekiwanych
kokosów. Hub ert K. zaraz po wykonaniu z nim
czynności procesowych trafił do Aresztu Śled
czego w Mi ę dzyrzeczu odbywać kar ę za poprzednie prz estępstwa, a pozostali współspraw
cy włamań i paserzy będą odpowiadali przed
Sądem Rejonowym w Międzyrzeczu z tzw.
"wolnej stopy", który w swoim wyroku określi czy olejowy biznes im s i ę op ł aca ł.

podinsp. Zbigniew Melnik

niu do pomi eszczei1 gospodarczych skradziono przewody elektryczne miedzian e
wartości 1100 zł .
25. 07.04 br. na ul. Poznai1skiej dokonano wła
mania do kiosku skąd skradziono owoce, nasiona, bakalie, farby do malowania jaj, stroilei
świąteczn e wartości 1500 zł.
26. Na ul. Wojska Polskiego 26A w dniu 07.04
br. około godziny 17 4" po włamaniu do piwnicy skradziono rower górsiei produkcji niemi ecki ej.
27. 08.04 br. włamano się do leiosiw spożywczego na ul. Świer
czewskiego kolo Paldicy. Skradziono piwo wartości 545 zł.
28. 10.04 br. dokonano włamania do sarnochodu Seat Ibi za zaparkowan ego na ul. 30
Stycznia. Skradziono radioodtwarzacz wartości 700 zł.
29. 10.04 br. na ul. Świerczewsleiego - sprawca dokonał kradzi eży podczas jazdy rowerem Mirosławy Sz., z koszyka roweru torby z sprzętem medycznym i portfelem.
30. 10.04 br. dokonano włamania do sali gimnastycznej Szkoły Poclstawowej nr 2.
31. 11.04 br. na ul. Pistowskiej skradziono samochód Citroen.
32. 14.04 br. na ul. Wojska Polskiego 30C dokommo włarnania do piwnicy skąd skradziono rower górski wartości 300 zł.
33. Na ul. 30 Stycznia l 6.04 br. włamano się
do sklepu odzi eżowego skąd skradziono artykuły wartości 991 zł.

Bogdan Michalski

Redakcji "Powiatowej"
okazji I rocznicy powstania życzenia
samych sukcesów i powodzenia
u czytelników
życzy
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UCHWAłA

NR 343/2000
Gminy Międzyrzecz

Zarządu
z dnia 04 kwietnia 2000 r

o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia opłat za wodę i ścieki.
Na podstawie Uchwały Nr XL/301/98 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do ustalania cen i
opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z
gminnych obiektów i urządzeń
uchwala się, co następuje:
§l
W § 5 ust.l Uchwały Nr 265/99 Zarządu Gminy
Międzyrzecz z dnia 17 grudnia 1999 r. dodaje się
zdanie drugie o treści: "Ustalona opłata dotyczy
wyłącznie ścieków dowożonych beczkowozami
do oczyszczalni ścieków z terenów posiadają
cych kanalizację zbiorczą".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Międzyrzecz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i publikacje w prasie lokalnej z mocą obowiązującą z dniem
Ol maja 2000 r.
Zarząd

Gminy-

Władysław

Kubiak (-),Maria Hanasz (-),
Adam Koziński (-),Jerzy Kufel (-),
Mirosława Świderska-Rosół(-),
Zdzisław Zimoch (-).

życzy

siostra Ania z Rodzicami

Międzyrzeckie Towarzysfw:o

Budownic.-:ty-a Społę~zne
, Spółka z o~o ..w MięCłZyrze~·
informuje,
o do H$alizacji i ,in:we
miesz.Kalnego32 'rodzinhego. prży' ul. .
Międzyrzeczu. Osoby zainteresowane przyd2:iaU~Jl
lokalu w zasobach Towarzystwa, spełniające
ki określone "~egulami11emwynajfl1owania. mH.~s~J,1:at
wzasobach Międzyrzeckiego TBS S-ka z o.dt!t;,
winny w terminie do 20.'05.2000 r. złożyć ·
sek o najem lokalu z zasobów Międzyrzecki --·'·''''H'.
Wnioski wraz z deklarąEjąo dochogach są uv.> IIJ.\.!JJ,'Ul
ni a siedzibie Towarzysf}Va ul. Kfótlf~ 2,pokÓj
Do wniosków załączamyinformację 'dó
·
runków, jakie~muszą spełniać ubiegający się
dział lokalu wzasobach Międzyrzeckiego
że przystąptło

w

Wszystkim, którzy uczestniczyli
pożegnaniu naszej kochanej
mamy

w ostatnim

śp.

Janiny

Grzymały

- szczególnie opiekunce,
sąsiadom i znajomym
wyrazy podziękowania
składa

córka i syn z rodzinami

Izabeli oraz Krzysztofowi Kostrzewom
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA
składają

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu

• Czyszczenie pierza
• Szycie kołder i poduszek
~

1J11111r

Sp. Pr. "PRALEX" MIEDZYRZECZ
ul. 30 stycznia 31 tel. 741 2255

KURIER MIĘDZYRZECKI

Nr 5 (111)

W dniu 29 marca br. odbyła si ę kolejna
. sja rady powiatu jak zawsze prowadzona
~~zez przewodniczącego rady powiatu Mi e-

czysława ~-chę.

dz~~~;:,,s;~~.~~~::~:

.

gadnieniem, bo sam ten problem na pewno
s i ę nie rozwiąże , a wszystko wskazuj e, ż e
jeszcze pogłębi. Najbardziej martwi fakt, że

IJ'

t

··<;: + ...

ni organizacyjnymi, in.
, ;;;
~erpelacjami i zapytania''"
mi o b ejm ował sprawozdania z działalności młodzi wykształceni ludzie nie chcą wracać
za 1999 rok Powiatowego Urzę du Pracy, Po- do Mi ę dzyrzecza, bo nie znajdują tutaj ciewiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powia- kawych (a właściwie żadnych) propozycji
towego In spektoratu Sanitarnego oraz Po- pracy. Może w obliczu tego zjawiska nadwiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- skła sze dł czas opracowania strategii zapobiegadane prze kierowników tych placówek. Nie nia bezrobociu w naszym powiecie. Fakt
dużego bezrobocia wykorzystują między
było na sesji niemal żadn ej dyskusji nad
przedstawi onymi sprawozdaniami, być rzeccy pracodawcy zatrudniając pracowników na najniższych stawkach. Wniosek z
może, że takie to czyły się na posiedzeniu
komisji, poni eważ radni otrzymali materia- tego prosty, że lepiej mieć pracę źl e płatną,
ły przed se sją. Stan sanitarny naszego po- · niż żadną.
W dalszej cz ę ści sesji podjęto szereg
wiatu jak wynika ze sprawozdania jest zauchwał.
dowalający. W przypadkach gdzie przekra- Tradycyjnie już w sprawie zmian w buczane są okreś lone przepisami normy stodżecie powiatu.
suje si ę kar y lub wydaje decyzje o zaprze-W sprawie zmiany organu tworzącego
staniu działalności. Jeśli chodzi o inspekcję
samodzielny Publiczny Zakład Opieki
weterynaryjną robi się wiele, aby było doZdrowotnej w Skwierzynie - z rady pobrze a może nawet zbyt dużo jak ma to miejwiatu w Międzyrzeczu na związek mię
sce w Bledzewie, gdzie zdaniem jednego
dzygminny Skwierzyna-Bledzew-Przyradnego i wójta gminy Biedzew nie słusztoczna.
nie zamkni ęto punkt skupu żywca, pozba- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie
wiając tym samym rolników możliwości
majątku trwałego będącego własnością
sprzedaży żywca w tej gminie.
Budzić może niepokój fakt, że przedstaZOSwM-czu.
- W sprawie zmiany statutu Muzeum w
wione sprawozdanie Pow. Urzę du Pracy nie
wywołało ożywion ej dyskusji. Tempo wzroMiędzyrzeczu .
- w sprawie wyrażan i a zgody utworzenia
stu bezrobocia w powiecie jest niepokojąco
Społe cznej Straży Rybackiej w powiecie
duże, a szczególnie groźnym problemem
Międzyrzecz przez Zarząd Okręgu Poljest bezrobocie ludzi młodych . Osobnym
skiego Związku Wędkarskiego w Gorzobardzo poważnym zagrożeniem jest bezrowie Wlkp. Jak wynika z regulaminu S.
bocie wśród mieszkańców wsi, które według
S. Rybackiej zadaniem jej jest kontrola
prognoz b ę dzie si ę jeszcze powiększać.
przestrzegania przepisów ustawy o rySzkoda, że nie podjęto dyskusji nad tym za-
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bactwie śródl ąd owym i wydanym na jej
podstawie przepisów wykonawczych we
współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką. Terenem działa
nia są powierzchniowe
wody śródlądowe będą
ce w użytkowaniu Zarzą
du Okręgów PZW w Gorzowie, a także wody innych podmiotów
uprawnionych do rybactwa, z którymi
zostały zawarte porozumienia o prowadzeniu kontroli przez społeczną Straż
Rybacką .

- W sprawie wyrażania zgody na udzielenie przez zarząd powiatu bonifikaty w
wysokości 100% od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Muzeum w Międzyrzeczu- aktualna opłata 1429zł.
-W sprawie wystąpienia do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy
z dnia 13 X 1998 r.
- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresiepowodującym odpowiedzialnośćjed

nostek samorządu terytorialnego przyjmujących uprawnienia organu administracji rządowej, który utworzył Zakład
Opieki Zdrowotnej za zobowiązania finansowe tych zakładów tych powstałe
do dnia 31 XII 1998 r. tj . do momentu,
gdy organem założycielskim dla tych zakładów był właściwy organ administracji rządowej .
Na rozstrzygnięcie sprawy przezTrybunał
Konstytucyjny przyjdzie na pewno długo czekać, a zadłużenia ZOS-u podobno rosną.
Następna sesja odbędzie się 27 kwietnia
2000 i będzie to sesja absolutoryjna.

D. S.

z hali Widowiskowo-Sportowej
w Ml. dzyrze czu

w dniu 25.03.2000 r. od godziny 10"
ę
3. STRAż POŻARNA- 8 pkt. stosunek
do 13" odbył się turniej dla dzieci klas
gier 37:13
4. KUŹNIK- 6 pkt. stosunek gier 28:22
I - III pod nazwą "WIOSNA 2000" o
5. BOBOWICKO- 5 pkt. stosunek gier 26:34
puchar Burmistrza Gminy Międzyrzecz w grach i zabawach sportowych.
6. REMPOL- 5 pkt. stosunek gier 30:30
W turnieju wzi ęto udział 5 zespołów 12 osobowych. Przepro7. ZPU MIĘDlYRZECZ- 4 pkt. stosunek gier 27:33
8. WORMS _2 pkt. stosunek gier 13:37
wadzono dziesięć zabaw sportowych. W wyniku sportowej ryFinał Międzyrzeckiej Ligi Tenisa Stołowego odbędzie się
walizacji zespoły zajęły następujące miejsca:
l miejsce Szkoła ?odstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu - 49 pkt.
03.05.2000 r. od godz. 9"
2miejsce Szkoła ?odstawowa Nr 2 w Międzyrzeczu- 47,5 pkt.
05.05.2000 r. 0 godzinie 18" odbędzie się III -cia Biesiada. Bie3 miejsce Szkoła ?odstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu- 43,5 pkt. siadę poprowadzi wodzirej Stanisław Sielicki z zespołem
4 miejsce Szkoła ?odstawowa w Kalawie
- 40 pkt.
"FLESH DANCE" z Gorzowa. Bilety wstępudo nabycia w "hali>J
Za zajęcie pierwszego miejsca Burmistrz Gminy wręczył kapi- oraz księgarni "Bestseller" cena biletu 15 zł (w cenie biletu konsumpcja).
tanowi zespołu SP 3 puchar.
Za miejsca od l do 4 zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Dnia 12.05.2000 r. odbędzie się Walne zebranie Okręgowych .
D~ięki Urzędowi Gminy Międzyrzecz, Firmie KON-SfAL Związków Piłki Nożnej z Zielonej Góry i Gorzowa w trakcie, któWaldemara Czyża oraz Suszarni Międzyrzeczwszystkie dzieci rego odbędzie się wybór Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
uczestniczące w turnieju otrzymały nagrody rzeczowe.
20.05.2000 r. odbędzie się finał Ligi Piłki Siatkowej amaW dni~ch 01.04. i 08.04.2000 r. w godzinach 9"- 16"
f) ~ torów.
odbył~ .s1ę. mecze pierwszej i drugiej rundy Międzyv
W decydującą fazę wkroczyły rozgrywki Międzyrzeckiej
rze~beJ L1gi Tenisa Stołowego. W zawodach bierze,~
' Ligi Koszykówki. Do gier finałowych awansowały zespoły
udział 8 zespołów.
INSTALKO-TEAM, B.N.C., PAYTONSI oraz MOLOKAI.
Układ tabeli po rozegraniu 19 meczy:
Mecze odbywają się w czwartki od godziny19:10 •
l. MAPAS - 12 pkt. stosunek gier 53:7
"'\\
Zainteresowanych na wszystkie imprezy sportowe
2. RELAX- 12 pkt. stosunek gier 56:14
b>
l.J serdecznie zapraszamy, wstęp wo1ny.

f\\
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Kto nie zaznał troski, bólu i radości wychowania własnego dziecka , to ni e wie, co to znaczy
MAMA. Jakże często słyszymy "nie prosiłem się
na świat", "po co mnie urodziłaś". Igno ruj e my
jej wskazówki, pouczenia. Bo są trudne do zaakceptowan ia z pozycji mał eg o człowieczka, bo
ograniczają moją wolność, bo mi się należy, bo
jestem pępkiem świata. Jej brak odczuwamy dopiero wtedy jak już ni e ma jej w pobliżu lub udala się na wieczny spoczynek. Tak
było z moją Mamą, która odeszła,
kiedy jej najbardziej potrzebowa ł am,
gdy musiałam pod ejmować doro sł e
decyzje.
Wyrażeni e tego - co czuję, co odczuwa większość matek - własnymi slowami jest
bardzo trudn e i dlatego posłużę si ę "Listem do
Eileen": Dziecko potrzebuje twojej miłości szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługuje... Mam troje
dzieci. Faul, najstm·szy i jedyny chłopi ec, nosi imię
na cześć swojego taty. Najstarsza Th eresa, mdzinny
pieszczosze/l, ma brązowe oczy ojca i lu·ęcon e włosy.
Eileen jest pośrodku.. Nazywa się tah po mnie i mojej matce, która miała na imię Eileen Ann. Kiedy
się urodziłam, mama zamieniła lwlejność imion i
nazwala mnie Ann Eileen. Tak , więc gdy urodzilam swoją pierwszą córeczhę, zrobilam to samo i
nazwalam ją Eileen Ann. E i lenn udowodniła swoją ni ezależność już wtedy, gdy liczyła sobie zaledwie
pi ęć miesięcy. Nie chciałaby htolwlwielz ją llannil, i
wszystlw mbiła po swojemu.

Prz ebywając na sali porodowej z rangi wykonywanego przez siebie zawodu, jestem świadkiem
wzniosłych wydarze1'1. Świadkiem ni e tylko rodzą
cego się dziecka, ale równi eż świadkiem rodz<lcego się macierzy1'lstwa. W momencie, kiedy przyszla mama niejednokrotn ie w cierpieni u i poci e
czoła rodzi długo oczekiwane dziecko, na sali porodowej zapada cisza. Mama z niepokojem oczekuje na pierwszy k rzyk swojego malel'lstwa. Niepokoi się i trwoży, gdy jej dziecko nie krzyczy od
razu po przyjściu na świat. Nie wie, że takie sytu-

i- gdy nie trwają zbyt elluNie czekając na rozwój sytuacji, zan iepokojona o los swojego dziecka zadaje pytanie: ellaczego moje dziecko nie krzyczy? W tym czasie zapomina o bólu , cierpi eniach
porodowych. Teraz dla ni ej najważniejsz e jest
dziecko!
Na odpowiedź nie musi czekać zbyt długo. Gło
śny pierwszy krzyk jej maleJ'Istwa rozładowuj e napięcie i strach. Już są razem przytuleni do siebie i
bardzo szczęśliwi. T ej niezapomnianej i niepowtarzalnej chwili nie uwieczni
żaden fotograf żade n artysta. Ta wzniosła chwila ten
może dla nas niedostrzegalny moment jest zaczątkiem
prawdziwej w i ęz i-niepo 
wtarzalnej, nieroze rwalnej
i jedynej wi ę z i , jaka wytwarza się mi ędzy matką
a dzieckiem. Jak s iln a
jest moc macie.rzyl'lstwa
obrazuje przykład z ży
cia ni ektórych pl emion afryka1'lskich .
W czasie naglej
acje

mogą si ę wydarzyć

go-są całkiem prawidłow e .

śmi erci okołopo ro

dowej matki, żywo
urodzone dziecko
zanoszone jest do

KURIER MIĘDZYRZECKI

Cala trójka była naprawdę wspaniała. Ciężko
pracowali, mieli poczuci e humoru i robili dobrze
to , co zaczęli. Czasami jednak, jak zdarza si ę to
we wszystkich rodzinach, zaczynal i śmy dyskutować o różnego rodzaju zachowan iach, które ich
ojci ec i ja chci eli śmy poprawić. Reakcje Paula i
Th e resy wahały się między cichą zgodą a gło
śną dezaprobatą, lecz wszystko odbywało się w
ab11osfe rze wzajemnego porozumienia. Z Eileen

nie było żadnej dyskusji. Natychmiast n egowała
nasze prawo do własnej opinii, biegła po schodach do swojego pokoju, trzaskała drzwiami,
włączała g ło ś no muzykę i krzyczała, że nie zamierza dyskutować na ten temat. Na początku
próbowalam z nią rozmawiać, ale to tylko denerwowało jej ojca. Pewnego razu, gdy Eileen po raz
kol ejny ni e chcia ł a nas wysłuchać, napisałam do
ni ej li st. Wyjaśnilam w nim nasze stanowisko i
przedstawilam sprawy, których od ni ej oczekujemy. Nastę pnego ra nka zaczekałam, aż wyjdzie
do szkoły, a pote m położylam list na jej łóżku .
Nigdy nie wspomniała o nim, nigdy też nie znalazłam po nim żadnego ś l adu, ale zachowanie
Eileen zmieniło się.
Mijały lata, a tych listów było coraz wi ęcej. Po-

młodej kobiety, która nigdy nie rodziła. "Przyszłą
mam ę" zostawia się z dzieckiem sam na sam w
szałasie. Po kilkunastu godzinach silnego stresu,

burzy hormonalnej spowodowanej widokiem bezbronn ego dziecka, umi e rając ego z głodu, u tej kobiety pojawia się p ełnowartościowy pokarm. "Zastępcza mama" staje się prawdziwą m atką.
Wszystkie narodzon e dzi eci w swej świ ado
moś c i mają zakodowane poczucie bezpiecze!lstwa, wyczuwając doskonale obecność mamy.
Śpią, ruszają rą czkami, fikają nóżkami , krótki-

mi syg nałami dźwiękowymi typu IAAAAA, lub
IEEEE komunikują, że czas już przekąs i ć m ał e
co ni eco, lub w pieluszkach jest niespodzianka . Wystraszone nagłym bodźc e m zewnętrz
nym cle mon strują pi e rwotny odruch in stynktown ego przytulenia się do mamy, jak gdyby
uci e kały przed ni e bezp iecze J1 stwe m, w myśl
powszechni e znanej nam id ei: mamo ratuj! Pomuskany opuszką palca po policzku doskonale wie, czego szukać. Bodziec ten jednoznacznie kojarzy mu si ę z obec no ścią pi e rsi pełnej
mleczka i potrzebą zaspo koj en ia
uczucia
głodu. Od momentu
narodzin te wszystkie
potrzeby, zac h cianki
zapewnia mu mama.
To ONAjako pierwsza
jest przy nim , zapewnia mu c i ep ło i bezpieczel'lstwo.
Czasem, gdy wchodzę na sal ę w czasie wieczorn ej wizyty, widzę,
jak w szpitalnym łóżku
dwie szczęśliwe istoty
przytulon e do sieb ie
śpią spokojnie, i sb1i ejąc
tylko dla siebie.
K. Antonowicz

jawia~y się,

gdy była w szkole, w p.racy lub na ran<J,
ce. P1salam dwa, trzy listy roczme przez czter~
ści e lat. Nigdy nie wspominała o nich, ale jej Z.
chowan ie zawsze się zmi eniało. Czasami tylko rZił
cila ze szczytu schodów: - I nie pisz do mnie tych
listów!. Ale ja oczywiście pisałam .
.
Ojciec Eileen z marł w 1990 r. Trzy lata pót,
niej Eileen zaręczyła się, a ja postanowiłam, że
nie b ę dę apodykty cz ną matką panny młodej
Wszystko szlo dobrze, aż pewneg~
dnia na miesiąc przed ślub em !>Okłóciłyśmy się. Eileen powiedziała
wzburzona, że ma 24 lata, jest wy.
,1
kształcona i wie, co robi . Dodała
"
również, żebym nie pisała żadnego
listu. Ale ja, jak zwykle, napisałam go.
!rzy ~ni przed ~l~~em Eileen palwwala rzeczy.
lltore ~mała przenzesc do swego domu. Powiedzia,.
la, że w szafie znajduje się pewne pudełho,
nie można wyrzucić. - Tam są wszysthie listy,
do mnie napisałaś. Czasem je sobie czytam, a
n ego dnia przeczytam je również mojej córce.
huję ci mamo. Dzi ęlmję ci, Eileen. Ann E.
Jak pięknie ktoś ustanowił w miesiącu
tów i milości Dzień Matki. Niech on b
dniem refleksji, a może niektórym op<unitętamfrll
ale przede wszystkim milości i wyTo:zurnia~o~·
dla naszych matek. Wszystkim matkom na
cie składam h ołd oraz uznanie w imieniu
i redakcji Kuriera Międzyrzeckiego .
Halina Kusieckll

DOMA
Patrz moja mamusiu;
czas mija!
Ja dzieci mam już swoje,
a tak niedawno zdaje się
gdy czesały moje włosy
drogie ręce Twoje.
Tak niedawno to było
ot, jakby wczoraj
za rączkę mnie T'\ł'/"\Ur·~rlr.r1ł~
strzegłaś troskliwie
moje pierwsze kroki\
i taką dobrą mamu
Gdy byłam chorą,
Ty w wielkiej trwodze
przy moim łóżeczku r-rnnn~>ł'lc:l
a gdy płakałam i grymasiłam
to w swoich ramionach mnie
utulałaś.

Za wszystkie trudy
za noce nie przespane,
za uśmiech Twój jak
słońce, za serce Twe koch
Matuleńko najmilsza ja
Tobie dziękuję
i ręce Twe spracowane ~o:.v.• <.t"'"'!
całuję.
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Młody te.nQl ·Prze m
szalenie mile i budujące jest siuchanie i czytanie o os iągnięciach m iędzyrz ecza n na
forum krajowym. Tym, razem przedstaw~am sylwetkę mlodziutkiego tenora Przem~sła·
a Podębski ego , klary 1Okw1etn1a wysp1 ewal we Wroclaw1u 11 nagrod ę na VI OgolnowoJskim Konkursie Wokalnym dla uczniów klas śpi ewu solowego szkól muzycznych 11
ptopnia. Wyko na! 3 pieśni ,Caro mio ben"Goordaniego, ,Dwie zorze" St. Moniuszki i ,Ja
s
G. '
kocham Cię " E. neg a.
Edukację m uzyczną rozpaczą! Przemek nauką gry na fortepianie w m i ędz yrzeckim
Ognisku Muzycznym kontynuowal w szkole Muzycznej l Stopnia w M-czu w klas! e fortepianu. Trzy Jata temu zdecydowal si ę na śp i ew solowy i obecni e ksztalci s ię w Sredniej
Szkole Muzycznej w Gorzowie w klasie Eligiusza Sowy. Wroclawski kon kurs byl jego pierwszą konfronta cją z innymi solistami. Dysponuje dużym glosem te norowym o bardzo ladnej

nikach Zd roju, gdzie p iękny m wyko naniem arii starowioskich oraz
pieś n i F. Chopina i St. Moniuszki
zyska! duże uznanie wśród profesorów pr o w a dz ących Mistrzowski Kurs Interpre tacji .
Jako jeden z nielicznych uczestników kursu Szkól Muzycznych 11
st. Przemek oprócz studentów z
akademii muzycznych wys tą p i! w
koncercie p o żegna l nym na z a koń
czenie kursu".
Zapytany o plany na przyszl ość
Przemek wymieni! studia w
Akademii Muzycznej w W-wi e i
kari erę śpiewaka operowego.
Interesuje Się także muzyką
rockową (ach, ta mlodoś ć) i razem z 3 kolegami ze szkoly muzycznej śpiew a W zespol e (j /Pa nsta>owa S zkola Muzycznallllsl. wGon:owieWikp./
SKANDAL (uslyszymy ich w Ct"t"'ru... ~--uit4
---:')-...\rh'lfi.u.JJ~<~
czasie Dni Międzyrzecza). W
,_, .,_ .' jj~"-($,.":;:f~~-v
planach zespoi u jest udzial w
' .;
•'i
C\· '
:.,.,.<'};
ll\L•"l 1'-.J 'Jc~wr\..
festiwalu opolskim .
CJ\\.eL•. 10 ł" tf."·~ ~·o~.
Li c zę jednak na to , że Po/ska zyska świetnego tenora na miarę L. Pavarottiego, tym bardziej, że sluchając go
w niedzielne popoludnie 16 kwietnia odnioslam wrażenie , że śpiewanie jest istotą
jego ży cia .
W. M.

'

jasnej barwie. Obecnie wyko nuje mai e formy wokalne p ie śn i polskie pieśn i starowloskie. C hę t nie
i cz ęsto uczestniczy w koncertach w organizowa nych przez sz k olę muzy c zn ą . Za cy t uję slowa nauczyciela: ,W
czasie ostatnich feri i zimowych uczestniczy! w zimowym Kursie Wokal nym w Dusz Jako jedna z sz e ś c iu red akcji szkolnych gazetek zo zaproszeni na spotka nie z panem burm istrze m
Władys ł awem Kubiakiem . Bylo to d oś wi a d c zen i e potrzebne i ksz t alcą c e dl a nas, mlodych i p oczą tku jąc y ch
dziennikarz y.
Na wst ę p ie poinformowa no nas o zadani ach i inwe stycja ch, któr e w najbliższ ym czasie b ędą realizowa ne w naszej gminie. Uslysz e l i śm y, ż e
na stadionie powsta nie wielofun kcyjny budynek, gdzie znajdą się pomieszczenia dla sportowców, róż ny c h organizacji spolecznych i szkolnych , a ponadto będzie dzialala ś wietlica socjoterapeu tyczna . Jednym z wa żnie j 
szych w gminie jest program zabezpieczenia w wodę , w ramach, któreg o
powstanie uj ęci e wody glę bi nowej i zosta ną skanalizowane wszystkie wsie w
gminie. Szczególnie zainteresowaly nas, uczniów SP-4, plany dotyczące ścieżki rowerowej między Obrzycami i Bo·
bowickiem. Wielu uczniów naszej szkoly codziennie pokonuje tę trasę , więc już się cieszymy, że będz ie bezpieczna i ekologiczna ścieżka dla rowerzystów. Prosi my nie zwlekać w tej sprawie!
Nie myślci e jednak, że ta niecodzienna, (choć odtąd comiesięczna) konferencja byla jed nostronna. Nadszedl czas,
ze uaktywnili się redaktorzy gazetek. O co pytali pana burstaliśmy

mistrza? Zadano m.in. pytanie o budowę bezpiecznego
placu zabaw dla dzieci i pan burmistrz pointormowal nas,
że taki plac rekreacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia powstanie na o brzeża c h osiedla K a sztelańs ki ego kolo
Hali Widowiskowo-Sportowej. Jeden z kolegów zwróci!
uwagę , że dobrze by bylo umieści ć na budynkach szkolnych tabliczki zab ra n iają ce wchodzenia z psami na teren

dobalo nam się , gdy burmistrz zaapelowal do nas, tu zebranych, byśmy zadbal i o nasze miasto, o najbliższe otoczenie, a przypadki wandal izmu i niechlujstwa napiętno
wali w szkolnych gazetkach.
Później rozmowa zeszla na sprawę wypoczynku dzieci.
Przypomniano, że 6 uczniów klas IV, (dlaczego tak malo? !)
pojedzie na obóz j ęzykowy do Niemiec, ale oprócz tego będą
obozy harcerskie i kolonie m.in. dla
dzieci z rodzin patologicznych .
Wiemy też , że przyjedzie do Mię
dzyrzecza 20 dzieci z Bialorusi i
t będą miesz kać u rodzin, które zglosily chęć goszczenia ich u siebie.
Ciekawe wyda lo nam się pytanie jednej z koleżanek :, Kiedy w
mieście będzie gaz i znikną dymiące kominy? Pan burmistrz odpowiedz ial, że do wrześn i a przyszlego roku wszyscy m i esz kańcy , którzy b ęd ą chcieli, będą
mogli ko rzysta ć z gazu. Gminie za l eży na tym, aby zlikwid owa ć wielkie kotlownie.
Na koniec burmistrz wyrazi! chęć wspólpracy z redakcjami szkolnych gazetek i ze szkolami, mówiąc , że jest
gotów przyjść do każdej szkoly, która go zaprosi, porozmaw iać , udziel ić wywiadu. ,Jestem do waszej dyspozycji"zapewnil nas, kończąc to ciekawe spotkanie.
Zespół redakcyjny SP-4

Burm.istrz kontra}.IJzien·nl
o spo.tkaniu ;:_~ub;ia
z redakcja·mi ga!e~ _'. szko
szkoly. Pan W. Kubiak uzna! to za ce nn ą uwagę i obieca!,
że takie tabliczki się pojawi ą.
Poruszono w czasie tej rozmowy problem po rządku w
m i eście , m.in. w czasie ró ż nych imprez i urocz ys tośc i. Pan
burmistrz zgodzi! się , że zdarz ają się przykre incydenty, jest
d u żo śmi eci , butelek. Zauwa ży!, że nie wyeliminujemy tego
wszystkiego dopóty, dopóki nie zrozumi ej ą wszyscy, że
każdy z nas - Om iesz kańców M iędzyrzecza - jest odpowi edzialny za porz ądek i d ob rą a tmosfe rę w mieście . Po..

ZAPRDSZONO -NAS
O Na akcj ę "Poznaj swego dzielnicowego" zo rganizbwany w Szkole
Podstawowej Nr 4 w dniu 4.04.2000
O Prezydent Miasta N, ow-a Sól, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw
K~ltur y i "Tygodr!ik Krąg" na I Zjazd Prasy Lokalnej województwa lubusi<Iego w Nowej Soli organizowany w dniu 7.04.2000 r/
O Międzyrzeckie Koło Folski ego Stowarzyszenia Diabetyków w dniu
ll.IV br.
·
O Mi ęclzyrzeckiO śroqekKwtury, Sportu i RekreacJi w Międzyrzeczu
na Turniej Tańca Towarzyski ego w dniu 15.04.2000 w hali widowiskowo-sportowej.
O Międzyrzecki Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Mi ędzyrzeczu
na wernisaż malarstwa Zbigniewa Rybakiezego w dniu 16.04.2000.
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o Koi1lit~f0rganizacyjny Powiatowego Turnieju vv ]j~(l 'J'V.

" "

r

stwie Ruchu Drogowego na eliminacje 'Turnieju w dniu
Mięclzyrzec'zu .
.
O Lubuskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Turystyki
rium pt "Rola Regionalnej Organizacji Turystycznej w
nu" w dniu 19.04. 2000 r . w Zajeździenacljez. Głębokim
O BiL!fO Głów:n e Stowarzy~zenia q min Polskich Fn:ror,p ai n ni
EUROPA\YIADRJNA w Gorzowie na' spotkanie
diów ofjjn!~8JYan e w dniu .?O.
. O ~~sp ół~11u'zyki dawnej ..
w Kośc,i ele p~ w. św. Jah a vl.J' """""'"J"
· O Do]"U Po1i1ocy Sp<)!ec:zr)ej
lecia DbJ1J.u Pomocy Sp<)łe<:znej
O Rada Powiatu Mi ęd zyrzecki ego na sesj ę w dniu 27JV.2000), -"'.
O Burmistrz Gminy Mi ędzyrzecz oraz Prezes Lubuskiej Racly <Dij111pijski ejna Lubu ską In a ugurację Diii,Olimpijczyka w dniu 29. IV.2QQp :~
.
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Sprawa bezp i eczeństwa dzieci w różnych
sytuacjach codziennych i w
nadzwyczajnych przypadkach
jest bliska wielu osobom i instytucjom. Martwimy się o
nasze pociechy, ostrzegamy i pouczamy, bo dobro
dziecka i jego bezpieczeństwo są - a na
pewno powinny być wartością najwyższą

dla jego rodziców
czy opiekunów,
wychowawców,
nauczycieli, a
także dla osób
z racji swego
zawodu powola nych do
dbania o to, by
dzieci nie stawały się
ofiarami ani sprawcami wypadków i przestępstw.
Podejmuje się akcje i działania , które inspirowane są odpowiedzialnością za bezpieczeństwo najmłodszych. Dyrektora i nauczyciel i ze Szkoły Podstawowej nr 4 ucieszyła, więc inicjatywa policji, aby
" z bl iży ć się " do dzieci. Zaproponowano kilka ciekawych
form , które od początku wydawały się atrakcyjne dla
uczniów.
Najpierw przedstawiono uczniom klas V i VI propozycję wzięcia udzia łu w konkursie plastycznym pod hasłem:
" Dziecięce logo policyjne". Zebrano ponad 40 prac, a 1O
najlepszych nagrodzono i przekazano do dalszego etapu, bo jest to ko nkurs o zasięgu wojewódzkim.
Jednak prawdziwym hitem policyjnej akcji okazała się
inicjatywa dzielnicowego z Obrzyc, młodszego aspiranta
Mariusza Kowalczyka.
Tego jeszcze w naszej szkole nie było!
W ramach działań objętych hasłem : "Czy znasz swojego dzielnicowego?" p.
M. Kowalczyk zorgan i zował wyjątkowo atrakcyjne dla
dzieci spotkanie. Na szkolnym boisku pojawiły się policyjne samochody przeznaczone do zadań prewencyjnych
i drogowych, a w nich sprzęt i u rządze n ia, które budzą
emocje każdego dziecka: kamizelki kuloodporne, kajdanki, radar, policyjne "koguty" i megafony. Przymierzanie,
zak ł ada n ie , dotykanie i włącza ni e tychże stało się po kilkunastu minutach szalonej zabawy pretekstem i okazją
do zadawania przybyłym do szkoły policjantom wielu pytań. "Naszym celem- mówił p.
M. Kowalczyk- jest zbliżenie się do dzieci i młodzie
ży szkolnej, aby poprzez różnorodne działania i pomysły
przeciwdziałać patologii i przestępczości wśród nieletnich."
Cel bezpośredn i , czyli poznanie własnego dzielnicowego, został szybko osiągnięty . Sympatyczny policjant (w
dodatku rozdający słodycze!) wśród wesołej zabawy stal
s i ę dobrym znajomym, który przestal być kimś anonimowym i - wierzę w to- będzie postrzegany przez dzieci jako
osoba, która jest po to, by nieś ć pomoc, rozwiązać problem, wytłumaczyć i pou czyć , gdy trzeba . Znany z imienia i nazwiska człowiek , z którym dziecko spotka ł o się
kilkakrotnie, żeby rozmawiać o własnym bezpieczeństwie ,

szanse sta ć się aute ntycznym do·
przyjacielem w mundurze. Do dzieci i nauczycieli nasz dzielnicowy mów i ł: "Jestem po to, żeby pomagać , tłumaczyć i poucza ć,
byście wychowywal i się w warunkach sprzyjają
cych waszemu bezpieczeństwu."
Tego dnia były też spotkania w klasach prawa ma

duże

rosłym

tyki, a rodzice mają problem alkoholowy i dzieci są
zaniedbywane . Robimy wspólnie z panią pedagog analizy sytuacji każdego dziecka ; w tej szkole jest mało
uczniów i można to dobrze i skutecznie przeprowadzić.
Szukamy dobrych, najlepszych rozwiązań. "
Inny pomysł ( z powodzeniem realizowany w różnych
regionach naszego kraju) spotkał się z uznaniem i rad
ścią dzi eciaków. Otó ż wśród zaproszonych gości znal
s i ę ... policyjny pies obro nny, którego przewodnikiem j
starszy sierżant Tomasz Kopczyński.
W czasie pogadanek połączonych z demonstrowani
pewnych z achowań dzieci uczą się praw idłowego, b
piecznego kontaktu z psem. Wiemy wszyscy, że pies tq
przyjaciel człow i eka , ale też nie zapominajmy, że naj~
przyjaźń trzeba sobie zasłużyć. Pan dyrektor Maciej
bacz głośno o tym przypomniał , zwłaszcza , że wokół SP·
często błąkają się bezpańskie (czy aby na pewno?) p
stwarzające zagrożenie
bezpieczeń stwa

dzieci.
A co mówili
uczniowie?
"Fajny pomysł mial
policja, żeby tu do n
przyjechać! " Zaś chłopi

ubrany w k uloodporną kĄ!:
m i zelkę z dumą orzekł!

dzone wspó lnie z panią pedagog Anitą Kaczmarek.
Film o zasadach bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
w jakich mogą się znaleźć dzieci , stal się okazją do
rozmów, bo - zdaniem M. Kowalczyka - dzieci muszą wiedzieć , jakie niebezpieczeństwa im grożą i jak
w takich sytuacjach mają się za chować. " Będziemy im
to tłuma czyć"- stwierdził krótko, wychodząc na kolejne zajęcia z dziećm i. " Przeciwdziałanie narkomanii , alkohol izm ow i, p rz es t ępczośc i wśród nieletnich -to też
nas będzie zajmowało . W tej szkole nie ma problemu
przestępczości nieletnich, ale jest wiele dzieci z rodzin
patologicznych ; ich starsze rodzeństwo zażywa narkoDzień
uważany

"Lepiej być policjantem ni~
bandytą ." Leszek z Va ż
uznaniem krzyknął , wychylając głowę z policyjnego radiowozu: "Podoba mi się! " Darek, chociaż mówił:" Szkoda, że nie pokazują pistoletów .. .", najgłośn iej ze wszys~
kich skandowal nazwisko swojego dzielnicowego.
W imieniu dzieci dziękuję policjantom za tę niepowta·
rz al n ą lekcję. Szczególne podziękowania i słowa uznania należą się młodszemu aspirantowi M. Kowalczykowi , który z wielkim zaangażowaniem włączył się w pracę
wychowawczą szkoły. Podziękowania kier uję także do
sponsorów tej imprezy, którymi były firmy: "Zemar", "Promat", "Valentin" i "Kalmar".
Marzena Dornańska

21 marca jest Pierwszym Dniem Wiosny · 'Y." Li>f'·"'1'" Flill '
jest za Dzień Wagarowicza. Dyrekcja ,na:sźej,{~zl<oły;l
aby zapobiec ucieczkom, zaproponowała
witanie wiosny. Tego jakże trudnego zadania
wie klasy VIII b wraz ze swoją wychowawczynią Panią Anną Pawelską. Przygotowali wiele kor!kur·sóllł, vi ·kt1óry<:h;)
pozostale klasy chętnie brały udział. Wśród konkurencji były : rzut do siebie jajkami, jedzenie z ~icl~ic · ri <i •d<>IC: r.;tV't
też pączków zagryzanych ogórkami. Najbardziej komiczny by ł konkurs na najzabawniejszy śmiech.
oglądaliśmy pokaz nowoczesnego tańca break dance, w wykonaniu ch ło pcó w z zespołu "Broken leggs",
śmy również muzyki, którą wyko nali dla nas M. Górzny - perkusja, oraz T. Madziar- gitara .
Wszyscy
uczniowie
wraz z nauczycielami świet
nie się bawili. Na lamach tej
gazety chcie liby śmy podziękować organizatorom,
zespołowi "Broken leggs"
oraz M. Górznemu i T. Ma·
dziarowi za wspólne powitanie wiosny.
Natalia Bajarek,
Ola Borowiak
oraz redakcja
"Bomby Gimnazjalisty"
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wspomnienie o ks. Kanoniku prob.
And rzeju Czechowiczu /1901-1969/
Kapłan Parafii
św. Jana Chrzciciela - Międzyrzecz
"

Przywiqza1za do Ciebie rna dusza, bo Twoja pmwica rnnie P1'Zyga rnęła"
/ Ps 62,9 Kl./

Miejscowi parafianie ze wzruszeni em wspo mi naj ą swego proboszcza,
ks. Kanonika śp. Andrzeja Czechowicza , który pasterzował w Parafii
św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu , w latach 1960-1 968, a był po woj nie
trzecim proboszczem w tym kościele, po pr oboszczach: ks. Henryku Hilchenie, ks. Pawl e Mikulskim / 1947 r / .
Ks. Andrzej Czechowicz urodzi ł si ę 10 paździ e rnika 1901 roku w Wysokiej k/ Ła11cuta. Był drugim dzi ecki em Kaspra i Rozalii Czechowicz.
Miał siedmioro rodzer\stwa. Rodzice zajmowali si ę r olnictwem, mieli pi ęć

Pogrzeb Ks. Andrzeja Czechowicza z

udziałem

bp Jerzego Stroby

mórg ziemi. Ojciec oprócz rolnictwa zajmował si ę handlem, matka zajmowychowaniem dzieci, poma gała równi eż w pracach polowych .
W siódmym roku życia Andrzej posze dł do pi erwszej klasy S zkoły Ludowej w Wysokiej . Tu też koi1czy kl asę trzecią , a potem uczy się w ŁaJ1c u
cie. Szkoł a m i eściła si ę w starym ratu szu. Co kwartał przyn osił ś wiad e c
two szkolne. Ojciec podpisywał je i o dno sił do szkoły. W n astępnym kwartale wypełni ano n as tępn ą rubrykę na ty m samym świad ectwi e. W szystki e
stopnie m iał "bardzo dobre". W klasie czwartej m i ał j e dną no tę obn i żon ą
na "dobr y". Opłakał to j ako załamani e si ę w nauce. Przy takich wynikach
zapadła decyzja posłania ucznia Andrzej a do Gimnazjum w Laik ucie im.
Henryka Sienkiewicza. W roku 1920 otrzymał świad ectwo maturalne.
Ks. Andrzej a znal em osobiści e j ak o proboszcza i wielkiego d yplom atę .
O sobie m ówił : "na relig ijność moją mi al d ecydujący wpływ dom rodzinny.
Nie było w rodzinie dyskusji religijnych . Wiara była faktem oczywistym i
jasnym jak sł01ke. Dla rodziców, jak i dla wszystkich mi eszka1ków wioski, wiara była absolutnym pewn ikiem. Nie było nigdy cienia wątpliwoś ci ,
ni e było walki duchowej o prawd ę . D z i ś trudno byłoby znal eźć taką wi a rę .
Kapł a1'lstwo wi działem zawsze jako świ ęte powo ła ni e . Poza tym był powszechnie uznawany bez apelacyjny autor ytet kapł an a. Plan o wał e m sobi e, że jako kapł an b ęd ę mógł dużo z robi ć dl a wsi i dla zbawienia wiernych. Poza pracą kapłańską zorganizował em spółdzi elczo poludniową część
powiatu Kamionka Strumilowa. Młod ego j eszcze, bo z dwud ziestol etnim
stażem w kapłaństwi e ud ekorowały wła dze paJ'lstwowe i kośc i eln e odznaczeniami za wyniki pracy".
Ks. Andrzej Czechowicz ukończył studia teologiczne we Lwowi e. Po
świ ęce niach kapła1'l skich pracowal w: Rosztowcu i Obroszyni e niedaleko
L~owa . W czasie wojny ukrywał się przed bandami UPA, reżim em nie~1~I eckim i sowi eckim . Znal bardzo dobrze j ęzyki: gr ecki, niemiecki , ukramski . Po wojnie w 1945 roku wyjechał z parafianami na Ziemie Odzyskan_e. Służył Bogu i ludziom w miejscowo ściach: Nawodna, Chojn a, Szczecm, Mi ę dzy rzecz, Zbąszyn ek.
Ks. kan. Andrzej Czechowicz swą wi edzą i m ądrości ą przyczynil si ę
do O~ienia wiary katolicld ej na pi ękn ej ziemi międzyrzeckiej, Za jego
~z~sow: w_ milenijny 1966 r. sprowadzon e zo s tały z Kazimierza Wlkp. reli~Wie ~JęciU Braci M ęczenników Mi ędzyrzeckich . Ks . kan . Andrzej CzechoWJcz - nasz czcigodny proboszcz był człowi eki em bardzo troskliwym
0
1:arafian a jego motto b rzmi ało : "M oja rod zina, to moja parafia". Napisał
tez pracę naukową pt. " Monografia Parafii- Mi ędzyrzecz", która znajduje
Si ę w Muzeum -M i ę dzyrzecz .
K Zmarł 18 czerwca 1969 roku , j ego prochy spoczywaj ą na Cmentarzu
omunalnym w Mi ędzy rzeczu .
wał a si ę

0l _
..
Kazimierz Kulas
h c .' edakq 1: rozpoczynam drukowanie pami ętnika ks. Andrzeja Czec OWJcza - udostępnio nego do opublikowania przez siostrę śp . k aplana
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Bylem wtedy uczniem pierwszej klasy sz koły ludowej w Wysokiej . Prowadziła nas nauczycielka do Łańcuta jako wyci eczkę . Gdyśmy się zbliżali do miasta, zobaczyłem gromadkę ludzi w głęboki m wąwoz ie , jak kopali !opatami ziemię. Co oni tam robią?
Nauczycielka wyjaśniła : .Budują
drogę z Łańcuta do Wysokiej". Dotychczas była tylko wąską d rożyną,
żeby wyjechać w pole, teraz będzie
droga. Połączy wieś z miastem. Drogę tę budowali także dla mnie. Był to
rok 1907 - rok otwarcia Gimnazjum
Realnego w Ła ń cucie . Wspomnienia
moje obejmuj ą czasy dawne, s i ęga
j ące po cz ątków gimnazjum. Dzi ś drogi i ś cieżki, którymi wtedy chodz i łem ,
zarosły . Trzeba by śledzi ć ich dawne
kontury. Widzę je. Przeżycia lat mło 
dych b yły bardziej intensywne n i ż
obecnie. Łatwiej zapomnie ć, co się
przeżywało przed 1O-ciu laty, a niżeli
to, gdy się miało lat 9. Są to czasy
dla mnie przed gimnazjalne, ale mają
bezpośredni związek z moją drogą do
szkoły, o której na dalszych kartach

To także budowa mojej drogi.
Rok 191O. Pięćsetlecie Bitwy pod Grunwaldem. W całej Galicji organizowane były wielkie
obchody narodowe. Jak one wyglądały w Krakowie, wiemy z historii. Jak w Wysokiej- tego
historia nie zapisała . Więc jako uczestnik podam do wiadomości , bo tu widzę początek mej
drogi do szkoły. Kierownik szkoły Antosz i nauczycielka .Ruska z Łańc uta " przygotowali na
wspomnianą uroczystość przedstawienie galowe. W klasie na gradusie byla scena, za tablicą i prześcieradłem - garderoba. G ral iśmy wspania ły, wierszem pisany poemat o Grunwaldzie /autora nie pam i ętam/. Treść jego była mniej więcej taka : dzieci polskie zbi erają się na
cmentarzu w okolicy Grunwaldu i modlą się, żeby powstał jakiś rycerz polski i obronił je przed
wrogiem . ! oto wstaję ja, już nie uczeń III klasy, ale rycerz ze skrzydłami u ramion. Parniętam
jeszcze teraz, jak przemawiałem do dzieci. Przytoczę kilka zwrotek.
Olom wstal na wasz glos, atom przybieżał w cwal,
Stargałe m siny wrzos, co na mym grobie stał.
Hartowna kryje mię zbroja, na moich plecach luk,
Jak silną dłoń jest moja- wie Krzyżak, wie i Bóg.
O czegóż chcecie wy, dzieciny wątłe , mdłe ,
Na twarzach waszych łzy, pierś wasza trwogą wre ...
Gdy dzieci przedstawiają swe żale , wchodzi na sce n ę Krzyżak. Ja do niego:
Precz z tego miejsca, zdrajce, judasze, coście przysięgi ła ma li ,
Ja blaskiem tego wnet tu zagas z ę - blask waszych zbroi ze stali.
Wyciągam rękę , w której trzymam ryngraf Królowej Polski. Krzyżak ucieka. Wielka radość wśród dzieci. Oczywiście także wśród rodziców, którzy siedzą w lawkach szkolnych i
przypatr ują s i ę z dum ą, jak ich dzieci występują w teatrze.
Moi rodzice byli także na tym przedstawieniu. Ojciec patrzył z dumą na mnie. W domu
mówił do matki: . Może byśmy naszego Jędrka posłali do szkoły ?" Na to matka: .Ale, co też
mówisz. Gdzie by on dał radę nauce. A wiesz, a ile to nauka kosztuje? To nie dla nas.
Zresztą nie każdemu wychodzi na pożytek. Michnów syn dostał pomieszania rozumu z nauki. Teraz siedzi w domu głupkowaty. Ani to pan, ani chłop . Mają wielki kłopot. Choćby nas
Jędrek naukę skończył , to pójdzie między panów i nas się wyrzeknie".
Sluszna obawa. Była w podręczniku do nauki .na czwartki ", który rodzice czytali, smutna historia rodziców, co c i ężko zbłądzili, posyłaj ąc do szkoły.
/Ciąg dalszy nastąpi/ Do druku przygotował Kazimierz Kulas

Pan z ,Jobą (Łk 1,28)- tymi słowami pozdrawia ,ze Czcią ·
Gabriel Najświętszą Maryję Panna. Pan Ją
. wybrał na Matkę Slowa Wcielonego. Każdy człowiek na swoją
matkę . Tej matki ni e otrzymuje żadnymi plaoami,ale Bóg kieruje nadrogi każdego człowieka matkę , która pel ~'y m sercem
i wielkim pośWięce niem pochyla się nad kolępką luClzkiego· ży
cia. ('Jikt takiej miło ści nigdy nie okaże człoWiekowi, jak ta wła
śnie matka, którą· Bóg skierował na drogi życia każdego czło
wieka. Ido Tej Matki w m iesiąc u maju popłyną modlitwy uwielbienia i dziękczyni enia a dzieci w strojach komunijnych dzię kować
szejKomunii Świ ętej . Wszystkich czcicieli Matki Cierpliwie Słuchającej zapras:zarrl·- n
odpust 3 maja, glówna Msza św. o godz. 12.00
,
Ks. Tadeusz Kondracki Kustosz ~Jnkt~ariu!!l
·
Archanioł Boży

KURIER MIĘDZYRZECKI
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BIURO OBROTU
JERUCHOMOŚCIAMI S.C.

''DOM''

66-300 Międzyrzecz Os. Centrum 8
tel./0-95/ 741-28-58 wew. 6 741-26-49
CZŁONEK WLKP STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCOMOŚCIAMI
W tym miesiącu pragniemy Państwa zapoznać z interesuj ą
cymi ofertami domków jednorodzinnych położonych na pięk
nych malowniczych terenach naszego powiatu .
l. Dom wolnostojący do wykończenia o pow. ok. 180m kw. na
działce 40 arowej 150m odjezi01·a w okolicy Pszczewa. Cena
120 tys. zł.
2. Dom wolnostojący do częściowego remontu, pięknie poło
żony w lesie bukowym ok. 300m od jeziora o pow. ok. 240m
kw. Cena 100 tys. zł.
3. Dom wolnostojący w Brójcach o pow. 240m kw. na działce
16 arowej z całkowitym uzbroj eniem z budynkiem gosp. o
pow. 120m kw. Cena 140 tys. zł.
4. Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. ok. 80m kw. z budynIciem gosp. i stodołą położony w malowniczej wiosce w pobliżu jezior ok. 12km od Międzyrzecza . Cena 85 tys. zł
5. Domek letniskowy nad jeziorem Głębokie o pow.30m kw./
2 pokoje, kuchnia, łazienka / Cena 35 tys. zł.
6. Działka 70arowa nad jeziorem z własną linią brzegową, z
rozpO<zzętą budową, zamkniętą dachem. Cena do uzgodni enia.
7. Dom wolnostojący po r emoncie w okolicach Skwierzyny o
pow. 80m kw. na działce 83 arowej plus budynek produkcyjny o pow. 80m kw. i dwa budynki gospodarcze. Cena 75
tys. zł.
8. Dom wolnostojący w Międzyrzeczu o pow. 100m kw. na
działce 6,8ar ogrodzonej, zagospodarowanej, w peh1i uzbrojony. Cena 150 tys. zł.
9. Dom wolnostojący 3 km od Międzyrzecza o pow. 200m kw. na
działce 6,7 arowej, pełne uzbrojenie. Cena 130 tys. zł.
Ponadto posiadamy jeszcze wiele atrakcyjnych ofert, za naszym pośrednictwem możecie Pai1slwo uzyskać kredyt hipoteczny. Serdecznie zapraszamy do biura, postaramy się pomóc
w spełnieniu Państwa marzeń.

ARANŻACJA WNĘTRZ,

PROJEKTOWANIE OGRODÓW

BOGUMILA ŻYŁKA

. "• •

~~~[N)OlUJIMJ ~\#

te!. (095) 741-29-02
te/. kom. 0-601-55-22-94

ATRAKCYJNE CENY
OKIEN
TYPOWYCH

[Q)~(MM@ $1r~

(]drzwi (]okna (]rolety

016

~~434zl

[]ogrody zimowe rJbramy
garatowe i przemysłowe

1165

r:Jfasady, ścianki dzialowe
Owłtryny

~

480zł ~

sklepowe []zadaszenia

....
+

[]boksy kasowe Dkablny sanitama

ł

r:Jsystemy klucza generalnego

ALWO
ul. KoN4ta}a 6
Międzyrzecz 66-300
Tel. 74116 51

732zł

795zł

Garsonki damskię
garnitury damskie,
spodnie, spó
Ceny producenta

Zakład
66-300 Międzyrzecz
ul. Nowotki 18

p~~~

konfek

"Zuzann
ul. Zawadzkiego 71
Os. 40-lecia
Międzyrzecz

Tel. 741-29-20

Polecam

usługi fryzjerskie z dojściem
Zgłoszenia przyjmuję

do klienta.

codziennie wieczorem po 19.00
pod nr teł. 742- Ol- 56
Zachodnia 7/17. Ceny konkurencyjne.

f

SALONY SPRZĘTU RTV l AGD

AVTO ZOWANY
PRZEDSTAWietEl

66·300 MI~DZYRZECZ
ul. 30 Stycznia 19
ul. Ściegiennego 2
tel./fax: 741·28-35, 742·21·01

a praszamy: pn.-pt. 1 0°0 · 1800 , sob. 1 0 00·1400

r
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-

t

vf

RTV

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

SO NY POLAND, PANASONIC, DIORA,
P HI LIPS, TECHNICS, LG, SAMSUNG,
G RUN DING, JVC, DAEWOO, THOMSON,
TRILUX, PIONEER

AGO

Sprzedaż telefonów

komór kowych GSM
oraz aktywacja.

POLAR, AMICA, ZELMER, ŁUCZNIK,
WROZAMET, BOSCH, SIEMENS,
ARDO, WHIRPOOL, DAEWOO,
GORENJE, LG, PHILIPS,
SAMSUNG, PANASONIC,
IGNIS, BRAUN, CANDY, MPM,
ZANUSSI, ARISTON,
KENWOOD, HOLDEN, ELDON,
ŚWIATOWIT, GISOWATT

MARIAN UTRACZVK
66-300 MIĘDZVRZECZ
ul. POZNAŃSKA 16 A
te l. 095 l 7 41 27 16 .

Pilarki

łańcuchowe ,

urządzenia

do

VIKING - z

myślą

o pracy w ogrodzie

pielęgnacji

zieleni,
urządzenia

budowlane,

myjki ciśnieniowe,
akcesoria i narzędzia

leśnE.

Kosiarki trawnikowe
elektryczne i spalinowe

Kosiarki trawnikowe
samojezdne

Rozdrabiacze ogrodowe

Elektratrymery

Nożyce

Areatory do trawników

do pielęgnacji

żywopłotu
Czołowe

kosiarki listwowe

Mocne uderzenie.
Młot firmy Bosh
z

Glebogryzarki
spalinowe

A. S. W

turbodoładowaniem.

MARIAN UTRACZVK
66-300 MIĘDZVRZECZ
ul. POZNAŃSKA 16 A
tel. 095 l 741 27 16

OFERUJEMY:
- SZLIFIERKI
- WIERTARKI
- WYŻVNARKI
- MŁOTY
KUJĄCO -WIERCĄCE
-WKRĘTAKI

AKUMULATOROWE
-

OSPRZĘT

FIRMY

BOSCH
- ORAZ WIELE INNYCH
NARZ Ę DZI

ELEKTRYCZNYCH
UWAGA !
PROWADZIMY SPRZEDAŻ
NA RATY BEZ ŻVRANTÓW.

BOSCH
Elekt

A.S.W

ST/HJ.:

MARIA N UTRACZVK
66-300 MIĘDZVRZECZ
ul. POZNAŃSKA 16 A
te l. 095 l 7 41 27 16

na

"wzorcową posesję mieszkalną,

najpiękniejszy

balkon lub loggię"
\\ 2000 roku na terenie gminy Międzyrzecz.
Wolę przystą pienia
zgłosić

w

Urzędzie

do konkursu należy, w formie pisemnej,
Gminy w M iędzyrzeczu , ul. Rynek 1.

dla zwycięzców nagrody
l tak:
_ za zaj ęc ie l miejsca w kategorii " posesja mieszkalna"
n agrodę w wysokości - 700,00 zł, a 11 miejsca - 500,00 zł
- za zaj ęci e l miejsca w kategorii "zagroda wiejska" nagrodę
w wysokości - 700,00 zł, a 11 miejsca - 500,00 zł
- za zaj ęcie l miejsca w kategorii " balkon lub loggia" nagrodę
w wysokości - 250,00 zł, a 11 miejsca - 150,00 zł
Gmina

Mi ędzyrzecz przewidziała

pie niężne .

zgłoszenia upływa

Termin

OFERUJEMY:
-

30 czerwca 2000 r.

MIĘ DZYRZECZ OS.CENTRUM

GORZÓW UL.MŁ YŃSKA

13

15 (PRZY PARKINGU)

Szpachle
Silikony
Pianki
Rozpuszczalniki
Gipsy
P apiery ś ci e rn e
_-t.!.;;:..__

MIĘDZYCHÓD UL .POZNAŃSKA

65

l (PRZY C P N)
GORZÓW UL.NIEMCEWICZA 7

Do wnę t rz

Podkład y

AKZO NOBEl. '

UWAGA ! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ ŻVRANTÓW

GORZÓW UL. W ARSZAWSKA

Farby
Emalie
Lakiery
Impregnaty

A R M ATU RĘ P N E UM ATYCZN Ą

WĘŻE l PRZEWODY DO SPR ĘŻON EGO
POWIETRZA
- NARZĘDZ I A PNEUMATYCZN E
- KLUCZE l NARZĘDZIA WARSZTATOWE
PROFESJONALNYCH FIRM
- AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

z treścią Regulaminu konkursu można zapoznać się:
- w Urzędzie Gminy Międzyrzecz, ul. Rynek 1, pokój nr 301
lub 305,
- w siedzibie Sołectwa.
Zapraszam do uczestnictwa
Burmistrz Gminy Międzyrzecz
Władysław Kubiak

URZĄDZENIA SPAWALNICZE FIRMY BESTLER
DRUTY l ELEKTROD.Y SPAWALNI CZE
SPRĘŻARKI POWIETRZA

Na

zewnątrz

Na rzędzia

Akcesoria

~WA GA LAKIERNI Y!

JEST EŚMYJ DYNYM W R

lONIE
E"-LEREM PPG- AUTOLA ' K !

Kontakt- Poz na ń-Wysogotowo ui.Skórzewska 25
teł. 061 814-35-24, 061 814-35-19, 0606 66 80 04

POLECAMY RÓWNIEŻ

ROWERY

DOBREIBARDZ
EMALIEI MU

E

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

i innych

twoje

najważniej sze!

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

l

SP~~DAŻ WĘGLĄJ ~_9KSU

1

RATY
GOTÓWKA

SEZONOWA OBNIŻKA CEN WĘGLA :
WĘGIEL
WĘGIEL

ORZECH : 342 PLN/Mg
ORZECH 11 : 330 PLN/Mg
WĘGIEL DROBNY
: 300 PLN/Mg
DOWÓZ NA TERENIE MIĘDZYRZECZA
POWYŻEJ 1,0 Mg GRATIS

l sKuPZŁOMu

ZŁOM STALOWY CIENKI:
ZŁOM STALOWY GRUBY:
ZŁOM WSADOWY

INFORMACJEIZAMÓWIENIA TEL.

j

110 PLN l Mg
115 PLN l Mg
125 PLN l Mg

,~
j
~

741 25 35

PUNKTSKUPUISPRZEDAŻY:

ul. REYMONTA 3,

MIĘDZYRZECZ

WISA-SAWKA s.c. TEL. l FAX (095) 741 25 35
-·--------------,- -- ___

,

_

____..,-

l
l
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Nr s (111)

Owojewódzkiej
strategii rozwoju
oogólnych założeniach strategii rozwoju województwa
łubuskiego pisano już dużow tym również w P?wiatowej.

Wtym miejscu chelalbym s1ę raczeJ ogran1czyc do odpowiedzi na pytanie: Czeg? zwykły międzyrzecza~intaki ja.k
ja może się spodz1ewac po wprowadzeniu w zyc1e zapisów dokonanych w tym dokumencie?
Na stronie 1Oczytamy : "Strategię rozwoju regionu samorząd województwa przygotowuje w celu racjonalizacji
swojego przyszłego działania ". A procesy rozwoju sprowadzono do trzech ściśle współzależnych procesów: globalizacji, innowacji i konkurencji. Jak będzie wygląda! region za lat 5, 1O, 15, przedstawia .wizja" będąca antycypacją przyszłego wizerunku. Z tego zapisu wynika, że za
41ata Międzyrzecz będm m1al obwodnicę .
analizie sil, słabości szans i zagrożeń przedstawiono mocne i słabe strony oraz możliwości i ograniczenia w
rozwoju. Z zapisów tych wynika, że bardzo wiele wskaź
ników jest poniżej średniej krajowej. Na tym tle Między
rzecz ma również nie najlepsze notowania. Pod wzglę
dem atrakcyjności inwestycyjnych miast średnich do klasy A zaliczono Świebodzin i Żary, do B Słubice , a do C
Międzyrzecz. Najbardziej niepokojący moim zdaniem
wskaźnik migracji l odpływu mieszkańców/ występuje wła
śnie wM iędzyrzeczu . Również wskaźni k poziomu wykształ
cenia zalicza Międzyrzecz do grupy C. Najbardziej niepokojący moim zdaniem wskaźnik migracji l odpływu mieszkańców/ występuje właśnie w Międzyrzeczu . Również
wskażnik poziomu wykształcenia dla naszych mieszkań
ców nie jest najkorzystniejszy. Te dane razem zestawione
przedstaw iają nie najlepszą perspektywę na przyszłość .
Duża liczba starszych mieszkańców o niskim wykształce
niu jest niezbyt zachęcająca dla potencjalnych inwestorów. Zcalej strategii odnoszę wrażenie, że głównego zasilenia linansowego władze regionu spodziewają się z kierunku B-B /Berlin, Bruksela/. Jeśl i przeczytamy wyzwania
rozwojowe, a potem działania strategiczne zauważymy, że
w każdym z celów jest odniesienie do unijnych środków
pomocowych. Gdybyśmy szukali zbieżności naszej gminnej strategii z wojewódzką , znajdziemy ich kilka. Na przykład podniesienie poziomu wykształcenia , rozwój przedsiębiorczości, rozwój terenów wiejskich, ochrona kultury i
środowiska przyrodniczego czy wreszcie turystyczne nastawienie. Rzecz w tym jak te długofalowe i długotermino
we działania przełożyć na nasze podwórko i na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się , że dz i ałania powinny zmierzać od
wladz samorządów wojewódzkich , powiatowych i gminnych/ do poszczególnych podmiotów realizujących przedsięwzięcie . Uważam, iż adresatem zawsze powinno być
to ostatnie ogniowo wykonawcze, jakim będz ie na przykład przedsiębiorca w celu głównym nr 3 .Rozwój przedsiębiorcz ości" . W każdym przypadku beneficjentem
wszystkich strategii powinien być mieszkaniec gminy. l z
takiej właśnie perspektywy należy podchodzić do sporzą
dzania takich opracowań. Sądzę również , że żadna strategia nie da spodziewanego efektu, jeśli do jej opracowania nie zostaną zaangażowane społeczności lokalne. Jest
to żmudny proces wymagający wytrwałości, ale korzyści
mogą być naprawdę duże .
Bohdan Rusiecki
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Może nie od dziś , może nie od jutra, ale na pewno może być bezpieczniej na naszych powiatowych, i nie tylko drogach. Taki wniosek nasuwa się po obejrzeniu uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego, który odbył si ę 18 kwietnia
w Gimnazjum nr l.Po wstępnych eliminacjach w szkołach wyłoniono 7 czteroosobowych do turniej u powiatowego drużyn.
Komitet organizacyjny i komisja konkursowa w składzie: Zbigniew Witkowski, Bogusława Słoniczewska, Ryszard Szałaśny,
Mieczysław Popiel, Robert Czernianin
oraz Eugeniusz Sawiński postawili mło
dym uczestnikom wymagające zadania.

w

Nad sprawnym przebiegiem czuwała i gospodarzem tur-'
nieju była dyrektor szkoły Alicj a Witter.
Najpierw przez 40 minut trzeba było odpowiedzieć
pisemnie na trudne pytania testowe, a następni e potwierdzić wiedzę teoretyczną na rowerowym tor ze przeszkó d.
Nie prowadzono punktacji indywidualnej , ale po popisach
młodych cyklistów m ożn a powiedzieć, że z wielu z nich
równie dobrze b ę d zi e się spisywać za ki erowni cą samochodu . We dług opinii egzaminatorów poziom wiedzy
uczestników był wysoki, a rywalizacja była bardzo wyrównana, co potwierdza przedstawiona punktacja. W klasyfikacji koń cowej zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr
l w Międzyrzeczu w składzie: Sebastian Gaw eł, Andrzej
P akuła, Jakub Bajorek, i Kamil Władyka pod opieką Haliny Stawiskiej , uzyskuj ąc 795 p.Kolejne miejsca zajęły dru ży ny: II m.
- Gimnazjum nr 2 opiekun A
Kaczmarek- 771p.; liim-Gimnazj um nr l op. H. Stawi ska- 769p,;
!Vm SP Pszczew- op. I. Paszka735 p. ; Vm- SP Wierzbno- op. R.
Marciniak 727p.; Vim SP Trzci el
- op . .T.Bryks - 708 p.; Vllm SP
Skwierzyna -op. M. Tul - 679 p.
Życząc wi elu sukcesów w kolejnych turni ejach: wojewódzkim
i ogólnopolskim opiekunce drużyn z Gimnazjum nr l Halinie Stawiskiej zapytałem również o to
dlaczego te dwie dru żyny osi ągn ęły tak dobre wyniki. W odpowiedzi usłyszałem , że aż się chciało
pracować widząc tak duże zaa ngażowani e w przygotowania młodych zawodników do turnieju. Sami
prosili o dodatkowe m ate ri ały aby się l epi ej przygotować. W rozgrywkach wewnętrznych raz jedna
drużyna , raz druga był a l epsza. Jedynie chwila nieuwagi spowodowała, że kol ejność jest właśni e
taka. Raz j eszcze gratulując dru ży ni e, opiekunce i szkol e sukcesu w powiecie, życzę równie dobrych wyników na turnieju krajowym oraz życzę cierp li wości i wytrwałości w przygotowywani e
na s tę pny c h dobr ych przyszł yc h kierowców. Bowiem im l epi ej potrafimy si ę poruszać po drogach
tym będą one bezpieczniejsze dla nas wszystkich.
Bohdan Rusiecki

z posiedzenia rady programoYfej Rowiatg,wego,, f1prum

o

Przedsiębiorców

Dnia 1 kwietnia od by lo się kolejne posied~eniera·ay programowej , na którym ustaleino co na'stępuje: _,
1. Bardzo duże zaniepokojenie wywołuje, nie tylko wśród obecnych, ale i u wielu przedsiębiorców bierna postawa
gminnych wladz samorządowych w poszukiwaniu rozwiązań ograniczających rosnące bezrobocie. Dane statystyczne wskazują, że przekroczyło ono w powiecie ni!ę~zy
rzeckim już 20 %. Stwierdzono jednoznacznie, że problem ograniczania bezrobocia w znacznym stopniu zależy od dzialalnościwladz samorządów lokalnych. \t "
2. Osamotnieni i rozproszeni przedsiębiorcy nie. są partneren\91a wladz samorządowy~h dlatego też widzi się pi lną potrzebę utworzenia l powalani?/ lokalnego zrzęszenia
przedsiębiorców /' pracodawców/. · Przykłady z róZnych rejoriów kraju oraz różnych branż potwierdzają tezę, iż zr~eszenia t~,towarzysz~nia/ ta~ie w znacznie . ~tybszy ·
1
sposób mogą p[zyczynić się do pobudzenia aktywności społeczności lokalne.
·.
···· ·
"
··
·
! •
3. W celu lepszeg9'('Ykorzy~taniaistriejących instrumentów pobudzania gospodarki oraz. wykor~ystania innych możliwośct.postanowiono zorganizow~ć spotkanje przedsię-,r~
biorców powiai~ międzyrzeckieg o' z instytucjami wspierającymi male i średnie przedsiębiorstWa . Na spotkaniu tym, które odbędzie się na początku maja ,! przeds i ębiorcyj
zapoznają się z propozycjami przedstawionymi przez bankowców o preferencjach i możliwościach finansowania przedsięwzięć . Mamy nadzieję , że przedstawiciele orga- ·
1
nizacji wspierania gospodarności zapropon~ją różne formy pomocy malym firmom .
4. Uznano, że w regionie transgranicznym , co potwierdzają dane i. krajów Unii Europejskiej, male i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo duże szanse rozwoju. Przy tej okazji
raz jeszcze podkreślono, · iż bez wsparcia i zrozumienia wladz wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, zarówno firmy jak i zrzeszenia gospodarcze będą mialy
utrudniony rozwój. Widząc jednak duży potencja! gospodarczy i możliwości rozwoju regionu lub.uskiego w tym powiatu międzyrzeckiego 1 obecni na spotkaniu zapp,ęcają
wszystkich przedsiębi o rców, którym zależy na rozwoju wlasnych firm do włączenia się w poszukiwanie skutecznych sposobów stymulacji gospodarczejoraz usuwania
przeszkód hamujących ten rozwój. Członkowie rady programowej oczekują na aktywny udział w majowym spotkaniu oraz na uwagi i własne propozycje.
Przewodn iczący Rady' Pro~ramowej . Bolesław Onys~quk
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PHARE jest wydzieloną części ą budżetu Unii
Europejskiej, z któr ej udzielana jest bezzwrotna
pomoc finansowa .
W ramach tego Funduszu dofinansowane są
projekty w 13 euroregionach: Pradziad, Silesia,
Śląsk Ci eszyński, Bałtyk, Niemen , Bug, Karpacki i Tatry. I stotną rolę w procesie promowania
współpracy przygranicznej w ramach Programu
PHARE pełni Fundusz Małych Projektów (SPF) .
B ezp ośre dnim celem tego Funduszu jest zaktywizowanie społeczno
śc i regionów przygranicznych.
Słu ży on realizacji wyda rze ń
o naturze spo ł ecz n ej , promuj e rozwój samorządno
śc i lokaln ej, wymian ę
kulturalną, sportową i
tu r ystyczną. O dofinansowanie
proj ektów
ubiegać si ę mogą instytucj e samorządowe i
stowarzyszenia, które
ni e p rowadzą działaln o
ści dochodowej , posiadaj ą
partnera niemi eckiego do
udziału w imprezie, posiadają środki w wysokości minimum
25%.Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (1996) na przeprowadze- n i e
zaplanowanych na 2000 rok imprez otrzymał y
również instytucje mi ę dzyrzeckie (na ponadlOG
wniosków z terenu działania Euroregionu Pro
Europa Viadrina wpłynęły 4 wnioski z Między
rzecza i wszystkie zakwalifikowano do dofinansowania. Wysoko oceniony został program
Przedszkola Nr 4 w Mi ędzyrzeczu "BAWMY SIĘ
RAZEM". Na jego dofinansowanie Euroregion
przeznaczył 1.200 EURO. Impreza zaplanowana
została w terminie 11-12 maja 2000 roku, w czasie trwania jubileuszu 20-lecia Przedszkola Nr 4
w Międzyrzeczu . Do ud ziału w niej zaproszono
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są czyny, gra i zabawa, nieważna barierajęzyk
wa i g ranice państwa". Na "Mi ędzynarodową
tegrację Osób Niepełnosprawnych - Olimpiadn
Um i ej ętności Zawodowych", zaplanowaną przJ
Dom Pomocy Społecznej w Mię dzyrzeczu na
23
września 2000 roku przyznano kwotę 720 EURo
Będzi e to już IV Olimpiada Umiejętności
wadowych Osób Niepełnosprawnych . W zawodach weźmie ud zi ał około 50 osób z 9 ośrodków

dzieci z przedszkola w Bad Freienwalde. Wspólni e bawiąc się dzieci zapoznają się z kulturą i tradycją obu narodów.
Kwotę 5.600 EURO otrzyma w bi eżącym roku
Specjalny Ośrod ek Szkoln o-Wychowawczy w
Mi ędzyrzeczu na imprezę "SPRAWNI INACZEJ",
którą zaplanowano na l czerwca z okazji Dnia
Dziecka.W rozgrywkach sportowych wezmą
ud ział dzieci specjalnej troski , pensjonariusze z
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Na orga nizację abchod ów Lubuskiej Inauguracji
7\fi!'JII
~.
Dni olimpijczyka w Mię•! *.~~6.: ,~~!~ . · d~rze~zu :' ?niach 28-30
• <;<tf x. "· .'' :
kw1etma b 1 ezącego roku
Gminie Mi ę dzyrzecz przy.
Domu Pomocy Społe cznej w znano dofinansowanie w kwocie 20.000 EURO.
Mi ę d zy rzeczu i Rokitni e,
W imprezie tej wezmą udział młodzi sportowcy
dzieci z Ośrodka w Między z Frankfurtu, Mi ę dzyrzecza i powiatu między.
rzeczu i z FUrstenwalci e z rzeckiego.
Niemiec.
.T ak wynika z przedstawionych przykładów,
Pani dyrektor Maria Lech er t
warto starać si ę o pozyskanie ś rodków finansogościła w Międzyrzeczu dyrektora
wych z funduszy pomocowych PHARE - imprezaprzyjaźnio n ej szkoły ni emi ecki ej
zy, prz e d si ę wzi ęc ia są bogatsze, rozwija się
wraz z przedstawicielami Komendy Powia- współpraca przygraniczna. Szkoda tylko, że tak
towej Policji w Mi ędzyrz eczu i Komendy Krymimało instytu cji, które mogą s i ę o taką pomoc
nalnej Policji w FUrstenwalcle, dzięki którym kon- ubi egać, korzysta z tej możliwości. Pomimo zor·
takty SOSW w Międzyrzeczu i szkoły w FUrsten- ganizowania przez Urzą d Gminy w Międzyrze
walcle zos tały n aw i ązane.
czu zebrania na temat warunków składania do
Omówione zostały wszystkie sprawy organi- Euroregionu Pro Europa Viadrina wniosków o
zacyjne. W chwili obecnej tr wają już przygotodofinansowanie z Funduszu Małych Projektów i
wania do imprezy. Ze środków PHARE - Fun- deklaracji techn icznej pomocy, wnioski złożyło
dusz Małych Projektów przeprowadzono już re- tylko kilka instytucji.
mont okien w internacie, zakupiono pościel.
Mam nadzi ej ę , ż e ten artykuł zach ęci pozoNa uwagę zasł ugują cele i przewidywane przez
sta łych do ubi egania s i ę o pomo c finansową z
organizatorów efekty imprezy: zdrowa i sportoPHARE - Funduszu M a łyc h Projektów na nawa rywalizacja oraz integracja dzieci ni epelnos t ę pny rok.
sprawnych, podkr eśl e ni e, że "w sporcie ważn e
E lżbi eta Błaszczak

BYŁA

WSPANIAŁA

lEKCJA HISTORII
Dnia 05.04.2000 r. 39 osobowa gr upa pod opi eką pani A. Lipnickiej, M. Szypszak oraz pana J. Rutkowskiego z Gimnazjum
Nr I wybrała się na czterod ni ową wycieczkę do miejsc o bogatej
przeszłości historycznej.
Trasa p r owa d ziła przez Kraków, Wieliczk ę, Oświęcim, Czę sto
chowę oraz Ojcowski Park Narodowy. Uczestnikami wycieczki byli
uczniowie klas Ie, If oraz pojedyncze osoby z lj, VIIIe, VIIIk.
Obiektem, który szczególnie zachował s i ę w naszej pamięci, jest
obóz koncentracyjny w Oświ ęcimiu zwany AUSSCHWITZ. Wiedzieliśmy, że wojnajest straszna, ale nie sądzi liśmy, że ludzie m ogą
być tak bestialscy. Kobiely i dzi eci nie mi ały szans na przeżycie, a
starsi chłopcy i m ężczyźni traktowani byli gorzej ni ż zwie rzęta.
Następnym obiektem, który na pewno długo zostanie w naszej
pamięci, jest kopalnia soli w Wieliczce oraz cudowny obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej, wokół którego można było przejść na
kolanach .
Najwięcej jednak zwiedziliśmy w Krakowie, który zachwycił nas
swoim urokiem i zabytkami. Zobaczyli ś my tam przecle wszystkim
Katedrę na Wawelu, u podn óża, które{ stoi słynn y "Smok Wawelski', Rynek Głów1iy, Kościół Mariacki z dwoma wieżami . Z wyższej,
co go d zinę rozlega się h ejn ał , który jest oznaką tego, że ktoś czuwa nad miastem. W Kościele Mariackim znajduje si ę równi eż oł
tarz W. Stwosza.
Wycieczka ta była wspaniałą l ekcją historii, za którą serdecznie
dziękujemy biuru turystycznemu " MAŁGORZATA" oraz naszym
opiekunom, którzy czuwali nad nami. DZIĘKUJEMY!!!
Ucz. kl.Ij S. Bandasi B. Spichalska
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SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI WSP 3
"Kolorowy jest ten świat nasz św iat z piosenką ,
która zawsze odzew ma
w dzi eci ęcym sercu"
Dnia 10 kwietnia br. odbyły si ę w naszej
szkole eliminacje mi ę dzyklasowe I SZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI. Na szkoln ej sceni e wystąp iły reprezentacje wszystkich klas IVI. Laureatami zostali:
KLASY I-III
duety: Sylwia Kamińska i Magda Końpa
-kl. III B
Emilia Czapniews ka i Ewa Turecka -kl.
IIIE
soliści: Joanna Rynkowska - kl. III A
Anna Grajewska - kl. I C
zespoły: klasa III C
ldasa II D klasa II A
klasy: klasa I A
KLASY IV - VI:
Klasy IV: Joanna Kalinowska- kl. IV
Zespół kl. IV C
Zes p ó ł ld. IV B
Klasy V: Ewelina Rache l - kl. V F
lza Szymczak - kl. V E
Magdalena Jagiełło - kl. V D
Klasy VI: Maiwina Trzeciecka i Michał Kwaśn i ewski - kl. VI D
Zespół kl. VI E
Zespół kl. VI C
Organizatorami konkursu byli: mgr Donata Groll, mgr Aleksandra Ochal,
mgr Anna Czapniewska, mgr inż. Maria Wołczecka, mgr Grzegorz Skrzek,
mgr Dorota Ruta Zdanowicz, pani Alina Gajewska, pani Iwona Rywak i st
chor. Robert Zglinicki z mi ę dzyrzeckiejJ ednostki Wojskowej.
Do usłyszenia i zobaczenia na półfinal e konkursu w Mi ę dzyrzeckim Domu
Zespół redakcyjny SP3
Kultury i na finale na szkolnym festynie SP3
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23 n1arca w sali tanecznej MDK zgromadzili
recytatorzy, opiekunowie i słuchacze. Zabrzmiały strofy poetów i klasyków prozy. Wystąp ili też wykonawcy poezji śpiewanej. W
eliminacjach powiatowych 45 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego udział
wzięło 22 wykonawców.
Komisja w składzie: Marzena Wieczorek, Maria Dokończ i Daniel Wrotniewski RCAK Zielona Góra zakwalifikowała na eliminacje woj ewó dzki e w
Żarach: Krzysztofa Jonasa , Justynę

się

Rejbę, Magdalenę Strzemiecką

z Li-

ceum Ogólnokształcącego im. H. Świę
cickiego w M-czu, Annę Płodzień z LO
przy Zespole Szkół Budowlanych M-cz w kategorii dorosłych W. Murawską, w kategorii teatru jednego aktora Emilię Głuszak z LO.
W kat. Poezji śpiewanej na miejscu wyróżniony
został Mariusz Nowak z Technikum Budowlanego w M-czu. Natomiast 30 marca w Lubuskim Konkursie Recytatorskim (eliminacje powiatowe) uczestniczyło 72 wykonawców - uczniów
szkól podstawowych i gimnazjów. Oceniało ich 3 osobowe jury w skła
dzie: Ania Łaniewska - aktorka Teatru im . J. Osterwy z Gorzowa,
Agnieszka Marecka - polonistka i Daniel Wrotniewski RCA.K Zielona
Góra. Na eliminacj ę wojewódzkie zakwalifikowali się:

w kat. - klasy I - III
-Michał Iwanowski - Przedszkole
-O lga Semkło OsiT- Trzciel
- Monika Chicuń - S. P w Kalawie

w Brójcach

- Krzysztof Szewczyk- SP Nr 2 w Mi ę dzyrzeczu
-Oskar Minge- Zespół Szkół w Pszczewie
w kat. II kl. IV -VI i gimnazja:
-Karolina Nycz- SP nr 2 w Międzyrzeczu
-Ewelina Czapniewska- Gimnazjum Nr l w M-czu (poezja śpiewana)
-Michał Kwaśniewski SP nr 3 w Międzyrzeczu
-Szczepan Glura- Gimnazjum Nr 2 w M-czu
- Maksymilian Dajworski - SP w Bukowcu
-Łukasz Żakowski- SP Nr 4 w Międzyrzeczu
Wyróżni enia na miejscu otrzymali:
-Marta Nowak- Gimnazjum Nr l w M-czu
-Michał Szumao- SP w Bukowcu
-Sylwester Szymański - SP w Bukowcu
-Agata Martin- SP nr 3 M-cz
-Jakub Ratajczak- SP nr 4 M-cz
Zarówno wśród recytatorów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotyka się znane z poprzednich lat nazwiska, ale są też debiutanci ,
którzy osiągnęli wyższy stopień wtajemniczenia. Bardzo cieszy fakt, że
coraz więc ej uczniów chce bawić się literaturą. Nawet, jeśli pi erwsze kroki były stawiane za namową nauczycieli to może to być zauroczenie na
cale życie (tak jak w moim przypadku) Namawiam wszystkich jeszcze
ni eśmiałych - chcesz zabłysnąć, zaistnieć, chcesz być wysłuchany? Weź
udział w turnieju recytatorskim!
Informacje można uzyskać w Międzyrzeckim Domu Kultury. Wielkie
słowa uznania i gratulacje należą si ę nauczycielom i opiekun om młodych
artystów słowa za pracę włożoną w przygotowanie recytatorów.
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Kolejna kulturalna
niedziela
Można narzekać (si e dząc przed telewizorem), że Międzyrzecz to małe miasto ,
że nic się nie dziej e i nie ma gdzie pójść .
Wystarczy jednak skorzystać z ofert
MDK, żeby zmienić swoje negatywne
spojrzenie. Trzeba tylko uważnie czytać
choćby Lubuską, aby znaleźć kulturalną
informację a następn i e wyjść z domu , aby
spotkać się na wernisażu i wysłuchać dopełniającego go mini-koncertu.
16 kwietnia rozpoczęła się trwająca do
19 maja obrazy wystawa obrazów i ikon , których autorem jest Zbigniew
Rybakiezy.Malarz ur. w 1929 r. po latach spędzonych na Śląsku mieszka
od 15 lat w Gumniskach. Był jednym z najaktywniejszych plastyków grupy "Zagłę
bie", uczestnik wszystkich plen e rów ślą
siw-zagłębiowskich, często podejmował

temat pejzażu Zagł ę bi a - specyficzny, m elancholijny, szary, zasnuty mgłą dymów fabrycznych. W najwcz eśniejszych pracach
przedstawił naturę za pomocą subtelnych
plam barwnych w stylu polski ego postimpresjonicznego koloryzmu . Później artysta
zaczyna interpretować motywy w sposób swobodniejszy i
bardziej zróżnicowa
ny, aluzyjny. Obrazy
buduje z drobnych
prostokątów i figur geometr ycznych o intensywnych
barwach, wśród których górują głębokie brązy i soczyste czerwienie. W pej zażach znaczy drogę od
postimpresjonistycznego widzenia do swobodnych
metafor malarskich , niemal poetyckich wizji. Cz ę
sto krajobraz traktuje właściwie jako pretekst do
kompozycji kolorystycznych, nasyconych gęstą i głęboką gamą kolorów,
w formie bliskiej abstrakcji. Brał udział w 36 wystawach zbiorowych i indywidualnych . Obok p ejzaży na wystawi e można obej rzeć współczesne
ikony pokryte metalowymi ko szulkami. Malowanie ikon rządzi si ę swoimi prawami, jest nawet określony kanon wzornictwa, kolorów. Ich powstaniu powinna towarzyszyć pewna mistyka i to ud ało się uzyskać malarzowi. Święta są okazją do przemyśleli, długi weekend jest okazją do rozwijania zainteresowań. Warto znaleźć chwilę na odwiedzenie wystawy.
Uzupełnieniem przeżyć wizualnych była prezentacja muzylei i wokalistyki. W mini-konce rci e wystąpili: A. B e dnarska, F. Matuszny, M. Torzyński i T. Nowak. A dodatkowo miłą niespodzianką był udział młod e
go tenora Przemysława Podębskiego wykonującego trzy pieśni, którymi wyśpiewał II nagrod ę w konkursie wokalnym. Słowa uznania dla akompaniującej a'vista pani Annie Bednarskiej.
W. M.

AKCJA I{AfQLL~KA W; Ml~DZ~BZEG?lJ.,
Wrażl iWQść ńa drugiego człowie'ka
Akcja Katolicka p1;zy' Parafii
PW. św. Wojciecha w Międzyrze
~z_u _istnieje już ponad pię~ lat. J ej
uuqatorem i załóżycielem,byłks.
kan. Grzegorz Tu IigłoWicz -proboszcz. Od roku prowadzi ją ks.
Andrzej Tarabuła.
Celem AkcH!\Katolickiej jes t
pomoc dla rodzin najbiedniejszych , dzieci pokrzywdzonych
prze los, które zgłaszają ; się do
Parafii, a która prowadzi działal
ność z inspiracji chrześcijańskiej .

Parafialfia akcja pomocy-:: to wiei~
kle przedsi ęwzięcie dla tegdzarzą
du . Kwestarzom okazano wiele
życzliwości, wsparcia, pozwolono
zbierać w sklepaćh; firri1ach, zakładach pracy, u ludzi dobrej woli.
Akcja Katolicka 2000; z okazji
Świąt Wielkanocnych- mięclzy-'
rzeczanom potrzebującyril przyniosła w sumie pomoc matęrialną
dla ponad pięćdziesiąt pięćrod~i n
zmijdujących się w trudnej sytu~
acji bytowej w postaci paczek świą-

tecznych'od 25 sponsorów.
Paczki zostały przekazane po-

trzebująSXI1l Bb?;! Świętan;!:,;viel

w

kanocny'rni. Jednocześnie
Poni e działek Wielkanocny będzie
odprawiona Msza św. w ich:intencji. Jest to .wielki~'przeżyćJe, . podziękowanie wszystkim za wszyst-

ko : Szczęść Boże. Mamy nadzieję, że pozwoli to tym rodzinom
spokojnie i świątecznie przeżyć

'Święta Wielkanocne. Po'moc
biednym, to piękna sprawa, to
wielki huinanizm 'fi. całym ~lowa.
jego znaczeniu ...
·
Kazimierz Kulas

Str. 30

KURIER

Od kilku lat obserwuję, coraz większe zainteresowanie środowiska jeździeckiego, km1mi ras
prymitywnych- kucami. Moda ta, dociera do nas
zza Odry. Powstaje coraz więcej stajni, w których
można spotkać szetlandy, hucuły, fiord i n g i,
koniki polskie itd. I nie są to już tylko maskotki do glaskania i dokarmiania przez dzieci, są to w pełni
wartościowe konie pod siodło lub
do zap rzęgu. Cala czołówka najlepszychjeźdźców i amazonek
staw iał a swoje pi e rwsze kroki w "Pony
Klubach". Tam oswajali si ę z koni em, nabi erali równowagi ,
startowali w pierwszych poważnyc h zawodach "Pony". Takie doświadczenia ,
zeb rane
przez dziecko, procentuje w pó źni ejszych wynikach sportowych. Oczywiście sport wyczynowy to tylko wierzchołek
"góry lodowej", o wiele liczniejsze są rzesze miło śników rekreacji konnej. Miłość dziecka do
konia i do aktywnego spędzan ia z nim wolnego
czasu, daje wiele radości, satysfakcji, pozwala
dziecku uwierzyć w siebie i własne możliwo ści.
Bo co może zagrodzić drogę człowiekowi, który
panuje nad takim wielkim stworzeniem. Świat widziany z perspektywy grzbietu konia, wydaje się
inny, ludzie tacy mali a przyroda tal{a bliska.
Kuce do doskonale i wytrzymałe stępaki, nadające się do turystyki. Wiedz ą o tym osoby,
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które odwi e dziły Bieszczady. Można tam na szlakach spo tl( aĆ turystów jadących na hucuła c h pokonujących znaczne odległości po ścieżkach, na
które ni e wjedzie km1 żadnej innej rasy. Takie
rajdy i obozy j eździecki e od lat już są tam organizowane. Podobni e można zwi edzić Masyw
Centralny we Francji, Islandi ę czy dole
Guclbranclsdal w Norwegii i wszę dzie
tam używan e do tego celu są, miejscowe b ąd ź sprowadzone specjalnie, kuce.
"Zachód" już dawno odkrył ich walory u żytkowe i predyspozycje do rekreacji: ni ewielki wzrost, łago dny i przyjacielski charakter, wyt rzymało ść na
warunki zewn ę trzne, bardzo dobre
wykorzystanie paszy. Konie te są ta-

nie w utrzymaniu a w ogródku przydomowym
jako " bezobsługowa kosiarka
ekologiczna". Wybór mocleli zależnie od potrzeb
od około 80 cm w kłębi e do ponad 140cm.
Ch cę jeszcze zacytować fragment książki Juliusza Kłoczowski ego "Gawędy o koniach"(Wwa 1999) "(. .. ) Jeździ ectwo terenowe ma coraz
większe szanse rozwoju w Polsce, gdzie ludzi e
coraz bardziej udręczeni zgi ełkliwo ścią utechnicznionego życia, na co dzie11 szukają odpręże
nia w zetlmi ęciu z przyrodą. Potrzebn e są ku
temu konie żywe a łagodn e i pod każdym wzglęmogą pracowa ć

dem ?1iłe w u~u dla ludzi ob~jga płci i różn
go w1eku. Taltim warunkom naJlepiej odpo .edają anglo araby i konie pochodne od ara~
tudzi e~ m~iejsze i większe l~uc~.(. ..)".Jest ~
wypow1edz z 1966 r osoby, ktora JUŻ przed \Vo
ną zajmowała się hodowlą koni w mają&u Si t
kiewiczów w Oblęgorku a po wojnie dyrektoenPSO w Łącku i Drogomyślu.
ra
Myślę, że warto zainteresować się kucatui
naszej agroturystycznej gminie, właśnie z tyc~
powodów. Może zamiast sprowadzać następne
go, drogiego ha110wera czy tral{ena lepiej kupić
hu cułka, któr y ni e wzbudza takich obaw przy
pierwszych kontaktach ludzi "miastowychh z
koni em
Korzystaj ąc z okazji chciałbym serdecznie
podzi ę kować wszyst~im .dzieciakom z K.J.
Konska Ziemia" za
troskę i opiekę okazy.
waną naszym koniom.
Szczególne podzięko
wania należą się za POmalowanie parkuru i przeszkód w ośrodku IDą)
larzom: Kasi Szuń, Iwonie Malinowskiej,
Gajewskiej, lzie Koterbie, Tomkowi Drą:,
małe , Damianowi Kościelakowi, Krzyśko
Zglinieckiemu, Przemkowi Ziębie , a rodzi
chcę pogratulować tak pracowitych, zaang
wanych i wspaniałych dzieci. Zaprasza111 je
cześni e Pa!lstwa do odwiedzenia nas i obej
nia odświeżon ego po zimi e ośro dka , codziennie
od poniedziałku do piątku w godz.l5.00- 18.00
przy ul. Pa.Jniątkowej 2.

O-

W dniu 7 kwietnia br. w Muzeum Miejskim w Nowej Soli odbył się I Zjazd Dziennikarzy Prasy
Lokaln ej województwa lubuskiego . Do udziału w spotkaniu zgłosiło się około 40 redakcji z calego
województwa:byli przedstawiciele gazet samorządowych , prywatnych, szkolnych, osieellowychwydawanych w cyklu tygodniowym, dwutygodniowym, miesi ęcznym organizatorem tak ważn ego
wydarzenia były: Urząd Miejski w Nowej Soli, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury
oraz Redakcja "Tygodnika Krąg". Zasadniczym celem tego spotkania była integracja ś rodowi s ka
dziennikarzy lokalnych, wymiana cloświaclcze!l i pogl ądów na tematy związane z redagowaniem
czasopism oraz prezentacja dorobku kulturalnego regionu lubuskiego.
Zjazd ten zapoczątkował przygotowania do mając ego się odbyć w czerwcu Łubuskiego Forum
Kultury i w m-c grudniu br. Kongresu Kultury Polskiej. Podczas spotl{ania zaprezentowano wystawę czasopism wydawanych przez uczestników zjazdu. Z Mi ędzyrz ecza były wystawione trzy ukazuj ące się gazety i stwierdzić należy, że preze ntowały się bardzo dobrze -wymieniono je wśród gazet
bogato ilustrowanych kolorem, a w tych województwie ukazuje się ni ewiele.
W dyskusji udział braly osoby znane z różnych mediów, wymienić tutaj należy red. Janusza Ko-

niusza ze Związku Literatów Polskich, red. Tomasza Florkowskiego z radia "Zachód", red. naczelnego "Gazety Lubusldej" Mirosława Rataja , red. Linkiewicza i dyrektorkę Wojewódzld ej i
Miejskiej Biblioteld Publicznej w Zielonej Górze - Marię Wasiak, która u świadomiła nam jak wielkim zainteresowaniem cieszy się prasa lokalna. Przedsta~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ wici e! oficyny wydawniczej .,Ziuk" z Drezdenka- Józef
Cabaj, zaproponował , aby następny zjazd prasy lokaln ej
odbył się w Drezdenku, co bardzo spodobało si ę uczesb1i!Zjazd
kom tego spotkania. Wszyscy widzą, bowiem, że isb1ieje
~
· \:
. Prasy Lokalnej
~
duże zapotrzebowanie na organizowanie różnych for m
~ ~ Województwa ~ub~skiego ~ współpracy pomi ędzy r edakcjami , organizowanie spotkaJ}
{() -;....-:-:;:--w NoweJ Solt
lXI tematycznych oraz prowadzenie szkole!l warsztatowych.
Efektem tych działa11 b ę dzi e wyższy poziom merytoryczny
dnia 71twletnia 2000 r. &; wydawanych czasopism.
Oddziaływanie prasy lokaln ej na środowisko jest ogrom~~~~~~&:&:22~~
ne, każdy tytuł ma swoich czytelników. W swojej pracy staramy się popularyzować różne d ziałani a maj ące na celu dobro naszego ś rodowiska lokalnego, staramy się przybliżyć historię swego terenu oraz sylwetki osób, o których ni e napisze prasa krajowa ani
wojewódzka. Ponieważ w natłoku informacji politycznych i kryminalnych zabraknie mi ejsca na opisanie dokona.J1 zwykłego człowi eka. Należy dodać jeszcze, że Urząd Miejski w Nowej Soli doskonale wykorzysta! zjazd dla promocji swego miasta- wręczono nam ciekawe i pi ęknie opracowane materiały promocyjne, a szczególni e należy wymie ni ć tutaj "ofertę inwestycyjn ą" wydaną w trzech j ęzy
kach . Dziwić się można skąd miasto, które dotkliwie doświadczyła powódź oraz w którym szaleje
bezrobocie znajduj e się tyle pi eni ę dzy na właściwe zaprezentowanie własnych walorów. Myśl ę, że
pierwszy zjazd nie b ędzie ostamim, -bo szkoda byłoby zmarnować coś, co si ę tak dobrze zaczęło i
pomyśln i e rokuje na przyszłość .

~~

~

~ Nowa~

D. S.

Kalendarium na maj
Pełni ą

wiosny maj

zakwitał,

Zi elono ścią pokrył ł ą ld,

Tła kobierzec razmajony
I strzelają kwi etne pą ki .

J eśli

w dniu Filipa /1/ pada deszcz rzęsisty,
plon dobry i czysty.

b ę dzi e

Choć dziś Anastazy

/2/, pal w piecu dwa razy.

Dla świ ętej Zosi / 15/, kłos się podnosi.
Po moJrrym maju posuchy w czerwcu nastają.
K.K.
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Bombowa gazetka
Gih:Jnaijum Nr 1
Pomysl powstania gazetki szkolnej narodził się już parę la!temu , ale dopiero
się go zrealizowa ć. Samorząd szkolnywe współpra cy z
kołem polonisty cznym prowadzonym przez p. Annę Pawelską zorganizował
spotkania redakcj i ( należą do niej : Beata Dżumaga , Marta Mikuczewska, Anna
Rozbicka, Marta Nowak, Mi Iena 'Kubiak, Marta Pospieszna, Anna Kiersz·
tan Urszula Klimcza~, Ewelina Czap9iewska, Marta Przybysz, Natalia Fel·
sk;, Magda Błaszczak, Agnieszka Dzikowska, Ewa Mielnik, Joanna Rze·
szewska, K~lina. . Guśniows~a, T()masz Kużniewski, Mariusz Hassa, ArtuL
Barczewski). Jedynym problemem okazało się nadanie naszej gazetce nazwy.
Ogłosiliśmy więc konkurs. Napłynęło wię)e propozycji , z których .wybraliśmy, wg
nas najlepszą- ,Bomba Gimnazjalisty".
Do stałych rubryk gazetki zaliczamy m.in. , Kronikę szkolną " , .,Belferskie gadki:,
zbiór bzdur, krzyżóWki , ,Humor z zeszytów", wiersze uczniów naszej szkoły i wiele
innych . W każdym num erze umieszczamy wywiady z ciekawymi osobami naszej
szkoły i nie tylko. W ostatniej gazetce zamieściliśmy sprawozdanie z wizyty u burmistrza. Chcie libyśmy zamieszczać w ,Bombie .. ." również artykuły dotyczące problemu narkomanii wśród mł odz ieży, informacje o róż n ych sektach i wiele innych. Z
powodu braku funduszy liczba stron jest ograniczona. Aby nasze gazetki lepi ej się
sprzedawały posta~owili~TY org~nizować różne konkursy z nagrodami (min. filmowy, w którym do wygrania były dwa biletydo kina). W ,Bombie .. ," można znaleźć
również kary~atury naszych belfrów. Redakcja może pochvva l ić się też tym, iż niedawno, bo 5 IV.2000 roku, przyjechała do naszej szkoły telewizja PTV, aby na kręcić
krótki reporta~ o .. ąombięGimńazjalisty " . Mamy nadzięję , że gazetka pędzie dalej
się rozwijać i znajdzie wielu nowych czytelników.
. . . .•
Willlieniu redakcji ,B()mby Gimna4jalisty"
Marta Mikuczewska Vllla

wtym roku udało nam

W zgodzie z przyrodą
Dnia 21 marca 2000 roku uczniowie kl. l H l Gimnazj um w Między rzecz u brali aktywny udział w ., Święci e Wiosny". Po drugiej lekcji wraz z wychowawcą mgr in ż . Alin ą
lgnatowicz wyjechali w okol ice Gorzycy. Tutaj spr z ą ta l i las i zn aj dujące się na jego
tere nie paś ni ki. Oprócz wychowawcy w pracach porząd kowyc h uczniom pomagał strażnik
ł owie cki Jan Szczanowicz z Kola Ł ow i e c k i eg o ,Rogacz ", który w yja ś n ił , jakie zabiegi
konserwacyjne n ale ż y prz e p rowa dz i ć w pa śnika c h . Po z akoń cz en i u pracy, uczniowie
spotkali s i ę przy ognisku i wspól nym pieczeniu ki e ł basek , które prz ygotowa ł a wychowawczyni . Były również słodk i e pą c zki. Czas przy ognisku pł y n ą ł szybko, gd y ż zaproszony strażnik opowiadał ciekawe historie. Pogoda d o p isa ła humory rów ni e ż . Dz i ę ki
naszej wychowawczyni pożytecznie i ciekawie spędzi liśmy pierwszy d z ień wiosny i lepiej poznaliśmy przyrodę Gorzycy i okolic.
Samorząd klasowy l H z Gimnazjum Nr 1

Wycieczka inna niż wszystkie
Dnia 15 kwietnia br. miała miejsce wycieczka do Ochli zorganizowana przez Gorzowskie Stowarzyszeni e Pomocy Szkole Międzyrzeckie Kolo: Wspieramy M łode Talenty. U czestniczyły w niej z Gimnazjum nr 1 osoby, które wyróżniły s i ę w pracy na rzecz
szkoły i miasta. Do Ochli przyjechaliśmy o godz.11.00. Zwiedziliśmy tam wiele ciekawych zabytków m.in. skansen, dawne gospodarstwa chłopskie , w których mogl iśmy
zoba czyć sprzęt do przetwórstwa ziarna i obrobku lnu, wyposażenie wnętrz chat, dawne stroje. W programie był również poczęstunek babami wielkanocnymi i chlebem z
masłem. Mie li śmy okazję nauczyć się zdobienia pisanek, robienia palm, tworzenia wycinanek, mogli ś my zobaczyć , jak dawni ej robiono masło i do czego służ ą żarna . Obejrzeliśmy wy stępy regionalnych zespołów. Zapoznali ś my się też z historią etnografii regionu. Taka wycieczka na długo pozostanie nam w pamięci . Wiele si ę z niej nauczyliśmy. Szkoda, że w naszym mieście , które m oże pochwal ić si ę muzeum o bogatych
zbiorach etnograficznych , nie odbywają się podobne imprezy. Wbrew pozorom wielu
naszych rówi eśników chętn ie oso bi ści e wykonaloby pisankę , czy też zobaczyloby jak
posługiwać się starymi narzędziami. Pragnę w imieniu uczestników wycieczki podzię
kować organizatorom, a szczególnie p. K. Pawliszakowi, honorowemu prezesowi Mię
dzyrzeckiego Kola : Wspieramy Młode Talenty za sfinansowanie imprezy.
Gimnazjum Nr1 w M-czu Marta Nowak

Drodzy właściciele czworonogów
zOsiedla Kasztelańskiego
Jestem uczennicą Gimnazjum nr 2 i wielką miłośniczką psów. Zwierzęta te są niesłychanie przyjazne człowiekowi. Możemy w nich znaleźć niezastąpionego przyjacie-

la. Z kupnem czy przygarnięciem psa wiąże się wiele trudu i wysiłku przeznaczonego
na jego wychowanie. Od szczeniaka uczymy go, aby ni e załatwiał swoich potrzeb
fizjologicznych w domu tylko na dworze. W każdym mieście znajdujemy miejsca stosowne do tegoi typu rzeczy. Nie wydaje mi się (i wielu innym osobom), aby takim
miejscem było bo isko szkolne. Każdy wie, że boisko przy Gimnazjum nr 2 i hali widow~skowo-sportowej nie jest ogrodzone. Jednak ten fakt nie powinien wpływać w sposob negatywny na mieszkańców pobliskich bloków i domów. Coraz części ej zauwazamy, że ludzie c hodz ą po bieżni , boisku do piłki nożnej i ręcznej oraz koszykówki, ze
swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, a podczas lekcji w-f uczniowie naszej szkoły
napotykają na trawie wszelkiego rodzaju "niespodzianki". Jak każ
dy s1ę domyśla, jest to po prostu nieprzyjemne. W imieniu wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2 apeluję do Właścicieli psów: "NIE
WYPROWADZAJCI E SWYCH PODOPIECZNYCH NA TEREN NASZEGO BOISKA!. DRODZY WŁAŚCICIELE CZWO RONOGÓW ZOSTAWCIE NASZE BOISKO CZYSTYM !
Wimieniu całej społeczności uczniowskiej Anna Wolniewicz Vlllc

czyli bajka pt. "Szewczyk Dratewka"
Dnia 31 marca br. w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Między rze czu uczniowie
klasy l B pod kierunkiem mgr Teresy Poznaniak wystawili spektakl pt. ,Szewczyk
Dratewka". W wykonaniu naszych młodszych kolegów obejrzeli ś my znaną i lubi aną
przez dzieci bajkę . Opowiada ona o losach dobrego i uczciwego Szewczyka, który
dz i ęki pomocy mrówek, pszczół i kaczek uwolnił z rą k czarownicy piękną księżniczkę.
Aktorzy zaprezentowal i wysoki poziom artystyczny, co sprawiło , że bajka się spodobala i została nagrodzona przez publicznoś ć gromkimi brawami. Wszyscy wykonawcy bardzo obrazowo i z dużym przejęciem odegrali swoje role . Dzielnego Szewczyka
Dralewkę zagrał Piotr Szu ma n, za ś piękn ą ks i ężniczkę Ola Frankiewicz. W roli pracowitych mrówek uj rzeli ś my : Paulinę Janicką , Karo linę Kiersztan i Karola Nie·
dzielę . Psz czółkam i był y : Maja Dyszewska i Małgosia Barol, z aś w kaczki przeistoczyły się : Dagmara Zdanowicz i Bartosz Kasprzak. Złą wiedźmę z agrała Ada Pa·
bińska . Wybrane fragmenty utworu opowiadały : Roksana Sycz, Ola Frankiewicz i
Magda Kazimierczak. Młod zi aktorzy wystąpili w specjalnie przygotowanych strojach, które były bardzo zabawne i kolorowe . Na uwagę zasługuje również bogata
oprawa plastyczna spektaklu . Starannie przygotowana scenografia uczyniła prezentowaną bajkę sugestywniejszą. Słowa uznania nal e żą s ię wychowawczyni klasy l B
pani mgr Teresie Poznaniak, która bardzo starannie i z wielkim zaangażowaniem
przygotowała dzieci do występów. Dziękujemy uczniom klasy IB za tą ciekawą baj kę
i mamy nadzieję , że jeszcze nie raz dane nam będz i e podziwiać ich aktorskie umiejętności.
Uczennica kl. VI B Emilia Mażarska
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Droga Krzyżowa

Niesienie Krzyża na plac budowy kościoła
"Krzyż idzie z młodymi,
a młodzi idą z Krzyżem ".
/ Jan Paweł II/

Przed Niedzielą Palmową, w piątek 14 kwietnia 2000 roku po południu odbyła się Między
rzecka Droga Krzyżowa, ulicami miasta, gdzie
młodzież niosła brzozowy duży krzyż na pl ac
budowy kościoła nowej Parafii pw. Pier wszych
Męczenników Polskich w Międzyrzeczu.
U r oczystą Mszę św. odprawił ks. Marek Walczak, proboszcz Parafii św., Jan Chrzciciela w
celebrze uczestniczyli : ks. kan. Władysław
Nadybał proboszcz Parafii Pierwszych M ęczen
ników Polskich oraz ks. Andrzej i ks. Dariusz
z Parafii św. Wojciecha.
W tej św. Eucharystii uczestniczyli: ks. inf.

Henryk Guzowski /emerytowany dziekan/,
ks. kan. Grzegorz Tuligłowicz, proboszcz Parafii św. Wojciecha ks. kapelan Adam Bazylewicz , proboszcz Parafii Wojskowej pw. Święte
go Ducha w Międzyrzeczu. Uczestniczyli też
ksi ęża z czterech parafii mięclzyrzeckich, ks.
prof. Zbyszek Kobus z Wyższego Seminarium
D uchownego z Pa radyża, siostry zakonn e, katecheci, dzieci, młodzi eż, kombatanci, harcerze,
woj sko, parafianie, mieszkańcy ziemi mi ęclzy
rzeckiej. Kościół Parafialny św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu był wypełniony po brzegi.
Po Mszy św. okoł o godz. 17.30 odbyła się Mię
dzyrzecka Droga Krzyżowa ulicami miasta: Spokojna, 30 Stycznia, Rynek, Młyńska, Wojska
Pol skiego, Krasińskiego, gdzie na placu buclowy odbyła si ę ceremonia poświęcenia placu i

usytuowania

Krzyża.

Krzyż poświęcił ks. kan. Władysław Nady.
bał, a homilię wygłosił ks. Marek Wałczak
nawet pogoda dopisała, chociaż czarne chmury
przemieszczały si ę nad Międzyrzeczem, wszę

dzie ju ż prawie pachniało wiosn ą ...
W tej uroczystości wzięło udział około 6000
ty~. m~eszkańców, dając wy~az _miłości do Boga,
ktory j est: drogą, prawd ą 1 zyoem. Tak, więc w
Drodze Krzyżowej wyznaliśmy naszą wiarę, w
Chrystusie Panu odzyskaliśmy życie wieczne.
Na zakończen i e Drogi Krzyżowej do licznie
zebranych pod Nowym Krzyżem , ks. Marek
Walczak w ciepłych słowach podziękował
wszystkim za uczestnictwo we Mszy św. i w Drodze Krzyżowej .
Kazimierz Kulas

Powitanie
wiosny 2000 wSP3
Dnia 21 marca 2000 roku z okazji 1 dnia
wiosny ( Dzień Wagarowicza) odbył się w naszej szkole Rambit dla klas IV i V.Przygotowaniem Rambitu i jego przeprowadzeniem zajęła się klasa Vld z wychowawczynią p. Barbarą Leśniowską . Ta świetna zabawa rozpoczęła s ię o godz. 9.30. Czwarto- i piątokla
siści wzięli udział w 1O różnych wyścigach .
Pierwszą ko nkuren cją byłą .papierowa mumia ". Połegała ona na tym , że przedstawiciele poszczególnych klas dokładnie owijali papierem toaletowym swojego kolegę , a następ-

nie przywracali go do
krainy żywych , odwijając z papieru. Jedno z
trudniejszych zadań
s tan owiło jak najszybsze zjedzenie jabłka zawieszonego na nitce .
Nie lada zręcznością
wykazywaliśmy

się

podczas tań ca z piłecz
ką . Poza tym ścigaliśmy
się między pachołka mi , tocząc piłeczkę kijem hokejowym ora z ni osąc piłeczkę na łyż 
kach. Tu jury miał o cię żki orzech do zgryzienia, pon iewa ż drużyny oszukiwały na wszelkie możliwe sposoby. Najwię cej śmiechu wzbudziło jedzenie pączków bez pomocy rąk.
Z kolei wyścig taczek można uzna ć za najbardziej męczącą ko nkurencj ę. Akrobatycznymi zdo l nościami wykazaliśmy się podczas ustawiania jak najw ięks zej li czby osób na
niewielkim poletku. Arcytrudne okazało s ię ,.pływanie na kocykach ". Impreza zako ńczy
ła się prezen tacją klas. Oceniano przebranie, m akija ż i różne popisy, zaczynając od
gimnastyki artystycznej, a kończąc na break-dance's. Rambit wygrała klasa V C, zdobywając 694 punkty na 1000 możliwych .
Uczennica klasy Vld Katarzyna Siekanowicz

l Gmion~ Festiwal Bta,st~n~II ·,L;i
· 1>Młodziego.weJ:. ;MJe.(;~z,Miij~,

Na scenie międzyrzeckiegoDomu Kultury w.driiu 26···n,..,.,, .., .hr ' AI,hnl
nego Festiwalu Plcisenki Dziecięcej i Mloqzieżowęj . W tmJXe<~te, ,Nzl~1łO.' I~Q,41ąt;;~~
nawców, wylanionych wramach wc~eśniejsżyc;h' eliminacji
śród o~oło 100 uczestńików. Dzieci i 'młodzież reprezentowały·
szkoły z terenu miasta i gminy Międzyrzecz. Koncert poprzedzony został warsztatami inuzyczriymi; mającymina celuprzygotowanie uczestników do występ~ . Zajęcja prowadz9ne
były przez :< panią Joannę Kwapisz i panią Agnie~zgę _
~ysuki~wi~zor.az pana Piotra Barskiego. wczasiewar?z:
tci,tówd~i ed zapoina!Y się i umiejętnością śpiewahia do
mikrofonu, 'pra'cówały nad dykcją(m walorami glosoV/yj-ni ·
Celem imprezy była prezentacja dorobku artystycznego
solistów i zespołów wokalnych oraz promowanie twórczości muzycznej i popularyzacji śpiewania wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy zaprezentowali się w czterech grupach wiekowych , którym akompaniował zespól ,.Awers". Komisja w składzie : pan Wiktor
Sędziński z Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, panowie Kazimierz Dziębowski i Czesław Nowakowski z Państwowej Szkoły Muzycznej l -go w Międzyrzeczu- wyłoniła 17 laureatów. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Jacek Podgajski, Martyna Grol, Eliza Filus, Katarzyna Rzepska, Karol Nędzi, Monika Kamińska, Katarzyna Mu·
szyńska , Iwona Roszak, Barbara Rozpędowska, a wyróżnieni zostali: Joanna Busse, Urszula Bachta, Daria Cybul·
ska, Olga Łagowska, Patrycja Stańczyk, Sylwia Barczak, Ula Borucka. Wyróżnienie specjalne otrzymał zespół GUADIUM z Państwowej Szkoły Muzycznej l-go stopnia w Międzyrzeczu . 19 kwietnia br. laureaci wzięli udzi ał w strefowym festiwalu piosenki w Skwierzynie. Jest on kolejnym etapem eliminacji do Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Zielona
Góra 2000. Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Międzyrzecza i okolic. Impreza była możliwa do zrealizowania dzięki pomocy sponsorów: Międzyrzeckiemu Kanałowi Reklamowo-Informacyjnemu, Pizzerii .ltaliana" .Kurierowi Międzyrzeckiemu", która ufundowała nagrodę dla najmłodszego uczestnika festiwalu, barowi .Czerwony Smok", firmie AWA Tennger-West,
rni
hurtowni .Jobex". Międzyrzecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji bardzo dziękuje uczestnikom, widzom i sponsorom oraz wszystkim , którzy
powodzenia festiwalu . Zapraszamy wszystkich do zabawy w przyszłym roku.
Agnieszka Kowalczyk, Mońika

KURIER

Nr 5 (111)

MIĘDZYRZECKI

HURTOliliNIA
1111

ielobranżo I M G

;(;o/'~· l'fty'ćal'f/~- / / /

oKNA DREWNIANE
Okna 032
084

oKNA PCV

1165 x 1435
865 x 2095

829
699

zł.

1165 x 1435
865 x 2095

637
465

zł.
zł.

Okna 032

084

zł.

ROLETY l ŻALUZJE !
OGRODY ZIMOWE !
SYSTEMY KOMINOWE
ze stali kWasoodpornej

fzi

z

możliwością

rozprowadzania

ELEKTRODY spaw.
DRUT spaw. metal.
ŚCIERNICA

KORUND

47, 50 zł.

120 L-1 M

KOMINKI FRANCUSKIE

ciepła

metal.

od 4600,00
1 op.

15 kg.

Ó 115

K~EK rozporowy Ó 8

25, 80

zł.

zł.

64,70 zł.

zł.

1 szt.

2, 35

1 szt.

O, 10 zł.

SZAFY WNĘKOWE
RYNNY PCV CARADON
INSTALACJE KANALIZACYJNE
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
~d"A"do"Z"

E

M

A

R.

Adam Mielnik
66·300 Międzyrzecz
ul. Konst. 3 MaJa 2
teł. 0602 683 ł 07

Olimpijczycy
zGimnazjum nr 1
Dnia 12 kwietnia br. w gabinecie p. dyrektor Gimnazjum Nr 1-Alicji
Witter odbyło s ię spotkanie z uczniami biorącymi udział w Wojewódzkim Finale Konkursów Przedmiotowych. Reprezentują oni nie tylko naszą szkołę, ale również miasto i gminę, a są to : Alicja Attnin- język
polski, Marta Przybysz -język angielski, Andrzej Rybacki język angielski, Łukasz Plewa- j ęzyk niemiecki, l{atarzyna Salamondra- plastyka, Tomasz Kryśkiewicz- informatyka.
M. R.: Tomku, powiedz nam coś o swoich zainteresowaniach.
T. K.: Zaczęło się 3 lata temu, dość banalnie, bo od gier. Później zainteresowała mnie grafika i dźwięki a od pół roku zajmuję się programowaniem .
N. B.: Alu, co w j ęzyku polskim sprawia Tobie największą trudność?
Ala: Myślę, że gramatyka, ortografia raczej sporadycznie.
N. B.: Czy mieliściejuż możliwość sprawdzenia swoich umi ej ętnośc i
języka angielskiego w praktyce?
Marta: Owszem, dzi ęki rodzicom. Na Węgrzech, w Tun ezji, Hiszpanii. Andrzej : Niestety, j eszcze nie
M. R.: Co planujeci e w przyszłości bliższej i dal szej? Czy macie zamiar kształcić się w tych kierunkach?
_Ala: Liceum Ogólnokształcące klasa ogólna, a później studia praw11lcze.
Marta: Liceum Ogólnokształcące i również studia prawnicze.
Tomek: Liceum Ogólnokształcące, ale profil matematyczny.
N. B.: Co lubicie robić w wolnych chwilach?
Marta: Uwielbiam słuchać muzyki z wnętrzem, czasem spokojniejsz~go metalu, zespołu Sikerchair, a je śli jestem zdenerwowana to czegos ostrzejszego np. Korn . Oprócz tego gram na gitarze i lubi ę Internet.
d T?mek: Oprócz komputerów lubię muzykę, koszykówkę, tenis i jazę figurową na łyżwach .
Ala: Lubię czytać ksi ążki młodzi eżowe, l ektury oraz słuchać muzyki.
Andrzej: Gram na gitar ze, lubię muzykę, Internet i gry komputerowe oraz sport.
s Ws_zys_tkim olimpijczykom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i
Peln1en1a marzeó.
Natalia Bojarek
Małgorzata Rymaszewska
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KREDYT ZACIĄGNIĘTY NA
ZAKUPY WSIECI SKLEPÓW
"MÓJ SKLEP" SPŁACĄ KUPCV
Szanowny Kliencie: Czy masz kartę stalego klienta? Jest za
darmo. W trosce o Twój domowy budżet proponujemy kredyt
w wysokości od 550 zł, za który w całości spłacą za Ciebie
Kupcy zorganizowani w sieci systemu "Mój Sklep" !!! Od Ciebie oczekujemy wylącznie :
- Twojej akceptacji tego kredytu .
- Zakupów rozliczanych naszą systemową kartą w sieci sklepów stowarzyszonych w Korporacji i oznaczonych naszym firmowym logo ,Mój Sklep".
Otrzymanie kredytu jest bardzo proste należy w tym celu :
- Wypelnić wniosek kredytowy, który otrzymasz w sklepach oznaczonych naszym logo.
- Dolączyć zaświadczen ie o zarobkach.
- Podpisać umowę kredytową z Bankiem i umowę systemową z Korporacją ,Mój Sklep"
Według naszej wiedzy jesteśmy pierwszą w Polsce i jedną z niewielu firm na
świecie, która organizuje handel zintegrowany pionowo wg własnego programu
"Mój Sklep" z ewidencją i rozliczaniem zakupów kartą .
Jakie korzyści będziesz miał kupu j ąc w sklepach oznaczonych logo "Mój Sklep"?
Korzyści są wielkie! Kupuj ąc w naszych sklepach otrzymasz:
* Szybki systemowy kredyt w wysokości 550-2000 zł gdzie jednym wymogiem stawianym przez Bank jest staly dochód (wynagrodzenie, renta, inneO oraz posiadanie lub
zalożenie konta osobistego w Banku kredytującym.
* Wysokie rabaty, których wielkość przy zakupach w systemie równoważy koszt obslugi kredytu (kapital i odsetki ).
* Każdego miesiąca na swoim koncie kwotę równą lącznym rabatom tak, aby Bank
mógł pobrać sobie z niego swoje należności.
* Darmowe ubezpieczenie Od NNW.
Czy każdy Klient kupujący w sklepach naszego systemu otrzyma rabat?
*Rabat otrzyma tylko ten Klient, który zakupów w placówkach ,Mój sklep" dokonywać
będzie poprzez kartę ewidencyjno-raba tową otrzymaną w każdym z naszych sklepów.
* Klienci dokonujący zakupu za gotówkę bez użycia karty, rabatu nie otrzymują.
Jak wielkie są rabaty udzielane przez sklepy stowarzyszone w Korporacji
"Mój Sklep"?
* sklepy spożywcze - 5%, chemii gospodarczej i kosmetyków - 5%, papiernicze 5%, rowery- 5%, upominki- 10%, odzież- 10% - obuwie- 10%, dziecięce- 10%
pozostale- 5%.
Gdzie znajdują się sklepy sprzedające z takimi rabatami?
* Obecnie Korporacja zrzesza okola 750 sklepów w 21 miastach Wielkopolski. Doraźnie w każdym z miast dziala okola 30 sklepów różnych branż .
* W każdym ze sklepów opatrzonych logo .Mój Sklep" otrzymasz spis miast gdzie
dziala system .Mój Sklep" oraz listę sklepów w Twoim mieście .
Uzyskany przy zakupach rabat przekazywany będzie raz w miesiącu na Twoje konto.
System bardzo silnie promuje zakupy w sklepach Korporacji .Mój Sklep" i jest tak przygotowany, aby byl przez Naszego Klienta postrzegany, jako splacający mu kredyt. Najlepszym
wyjaśnieniem tego fenomenu będzie omówienie przykladu. l tak Drogi Kliencie, jeżeli masz
4 osobową rodzinę tzn . dokonujesz w miesiącu zakupy za kwotę nie mniejszą niż ok. 1200
zl., postanowileś wziąć dwuletni kredyt systemowy w wysokości 1000 zl to koszt obslugi
tego kredytu lącznie z odsetkami będzie wynosil ok. 50 zl. miesięczn ie. Dokonując zakupów
comiesięcznie z ich rozliczeniem naszą kartą uzyskiwal będziesz rabaty w zależności od
branży sklepu wysokości od 5-10%. Aby rozliczenie zakupów ka rtą było możliwe w każdym
miesiącu musisz wydać stalą dyspozycję w Twoim Banku, aby ten przelewa! w każdym
miesią cu stosown ą kwotę na konto obslugi Twojej karty. Dzięki temu odzyskasz w każdym
miesiącu z rabatów od 4,5 do 9,5% wartości swoich zakupów (koszt obslugi rozliczeń kartą
stanowi tylko 0,5%). Przyjmijmy, więc, że średnio Twój lączny rabat ok. 6%. Przy zakupach
miesięcznych w wysokości 1000 zł. będzie , więc równoważny kwocie 60 zł. kwota z rabatu,
co miesiąc będziewpływalana Twoje konto i w calości pokryje Twoje zobowiązania wobec
Banku. Jeżeli więc zakupy z rozliczeniem kartą w kwocie nie mniejszej od zaciągniętego
kredytu dokonywa! będziesz każdego miesiąca wtedy okaże się, że system splaci' z nawiąz 
ką za Ciebie zaciągnięty wcześniej kredyt Bank sam pobierać będzie swoją należność. Nie
musisz, więc myślećosplatach comiesięcznych rat. Jeżeli zakupów dokonywał będziesz w
kwocie nie mniejszej od zaciągniętego kredytu i rozliczać je będziesz nasz ą systemową
kartą wtedy szybko okaże się, że nie musisz pamiętać o ratach swego kredytu a wyłącznie
dbać o to, aby zakupy dokonywać z rozliczeniem kartą ,Mój Sklep" w sklepach stowarzyszonych w Korporacji.
Podsumowując: Otrzymasz środki na spłatę zaciągniętego kredytu pod tym tyłka
warunkiem, że zakupów dokonywał będziesz w naszych sklepach w kwocie miesięcznie nie mniejszej niż kwota kredytu, przez okres jego spłaty. Spróbuj • wart!
Korporacja Centrum Logistyczne ,Mój Sklep" stara się scalić sklepy i wspierając je na
naszym rynku międzyrzeckim , daje im wspólne logo ,Mój Sklep". Stara się również stworzyć mechanizm zatrzymania klienta. Karta taka powinna być w ręku każdego z naszych
mieszkańców. Jest za darmo. Z pewnością jest ona nowoś cią na naszym rynku.
1. Jest kartą rabatową na wszystkie sklepy, które posiadają logo ,Mój Sklep".
2. Posiadacz karty jest ubezpieczony na 15.000 zl. od NW przez cały rok na terenie
całego naszego kraju.
3. Poprzez kartę można uzyskać kredyt systemowy i możliwość przesiania gotówki tą kartą.

Str. 34
"Kto się zapatrzył w tamte strony,
Gdzie dotąd niebo nocą ciemną
Od łuny drży nieugaszonej,
Niech w noc tę głębiej idzie ze mną ... "
/Kaz imierz Wierzyński /
Tarnopol - to miasto nad Seretem na Podolu/dziś
Ukraina/, założone 1540 roku jako miasto hetmańskie J.
Tarnowskiego, kolejno stanowiło własność Zamojskich,
Koniecpolskich i Potockich . Wielokrotnie ule g ało poważ 
nym zniszczeniom w trakcie
napadów kozackich i tatarskich /XVI - XVII w/ oraz
podczas wojny północnej.

Po pierwszym rozbiorze Tarnopol znalazł się w granicach
Galicji. Był ważnym ośrodkiem handlowym i przemysło
wym. Został poważnie zniszczony podczas l wojny świa
towej i późniejszych walk polsko - ukraińskich . W li RP był
miastem wojewódzkim liczącym około 40 tys. mieszkań
ców - Polaków, Żydów i Ukraińców, żywym ogniskiem
kultury oraz ośrodkiem kultu różnych wyznań. W latach
1939-1941 NKWD wyw i ozło tamtejszych Polaków do Ka-
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zachstan u, a w latach 1941-1944 Niemcy przeprowadzili
masową ekstermi nację tarnopolskich Żydów.
Na ziemi międzyrzeckiej mieszka wielu Polaków, którzy tam się urodzili i wychowali , a 1945 r. musieli opuścić
tamte tereny. Jedną z nich jest Danuta Kosadko z domu
Frydryk urodzona w 1934 roku w Tarnopolu w rodzinie
rzemieślniczej z ojca Franciszka i Zofii Frydryk. Ojciec
jej ukoń cz ył - Zasadni czą Szkołę Przemysłową w Tarnopolu na ul. Niemcewicza, pracował w firmie budowlanej,
która budowała domy ludowe, kościoły , szkoły, cerkwie.

Mama zaj m owała się wychowaniem dzieci . Pamięta , że
w tej kamien icy mieli dobrych sąsiadów z rodzin wojskowych , min. mjrZawer, kpt. Mosakowski, kpt. Tomaszewski , którzy zostali w czasie okupacji sowieckiej wywiezieni w nieznane.
W okresie kilkudz i es ięci u lat podkreśla pani DanutaTarnopol odwiedziłam dwadz ieścia ra zy z tęsknoty i dla
pamięci mego miasta.
Z dzieciństwa pamięta doskonale swoje miasto rodzinne- Tarnopol, duże jezioro, koszary i bloki wojskowe. W
środku miasta na placu Sobieskiego stał wspaniały pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na koni u. Na ulicy 3
Maja kościół Ojców Dominikanów, który też został spalony, przez sowietów. W czasie wojny, strzelaniny, bombardowań chowali się do piwnicy. Widziałam- mówi moja
rozmówczyni- kłęby unoszonego się dymu nad miastem,
jedni płakali , drudzy wzdychali. Spadały bomby na pięk
ne polskie miasto, domy, ulice zamieniały się w gruzy i
ruiny. Miasto zniszczono w 90%. Obecnie jest odbudowane. Kościół Dominikańs ki byl ongiś zabytkiem, obecnie po odbudowaniu mieści się tam muzeum. Na placu
Sobieskiego wybudowano hotel "Ternopil ", ul i cę Mickiewicza również odbudowano- z pięknym ogródkiem, alejami i fontannami wygląda jak przed wojną w 1939 r. Z
kościoła parafialnego zostały fundamenty, na których po-

stawiono dom towarowy. w kościele Jezuickim jest zakład krawiecki - szwalnia. Cerkiew przy ulicy Ruskiej odnowiono, są tam odprawiane nabożeństwa greko katolickie. Jest też dużo zieleni. Tarnopol obecnie liczy 260
tys. mieszkańców, w tym około 2000 Polaków.
My Polacy, żyjący teraz w niepodległej Polsce, z którymi historia obeszła się nieporównywalnie lepiej niż z
naszymi rodakami żyjący mi dziś na Ukrainie, Białorusi
czy Litwie, mamy normalny obowiązek wspierać naszych
współbraci , interesować się problemami i udzielać im
wszelkiej pomocy. Zobowiązuje nas do tego pamięć przeszłości . A Polska jako państwo może istnieć bez Kresów,
jednak jako naród- nie może .
Kazimierz Kulas
P.s.

Za chęca my

wspomnień

naszych czytelników do napisania
o mieś ci e swego dzieciństwa
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Sposób na powitanie wiosny!
pUki koszykowe to nagrody dla uczniów Id. VIII

ska, grająca r o l ę mamy słuchającej wyznań mło
dych zakochanych. Ciekawe pomysły
mi eli wszyscy prezenterzy strojów
ekologicznych oraz egzotycznego
makijażu.

Dodatkowe punkty mogły uzyskać
drużyny strzelając celnie gole w mini
hokeju. Wychowawcy pomnażali
punkty dla swoich klas, celni e rzucając do kosza. Zdecydowanie najlepszymi zawodnikami byli: dyrektor
Lucyna Kalisz i nauczyciel informatyki Andrzej Kaczmarek.

1

c i I f z Gimnazjum Nr2, zwycięzców turnieju z okazji Dnia
Wagarowicza, który odbył si ę
20 marca br. w hali sportowej.
Turniejowe zmagania, przygotowane przez członków Samorząd u
Uczniowskiego,
trwały aż 4 godziny. Prowadził
je duet: Małgorzata Matczak
wicedyrekto r gimn azjum i
Szczepan Glura z Id. I b. Róż
norodne konkurencje sprawdzały

sp raw n ość

fizyczną

uczniów, umiejętności plastyczne, poetyckie, muzyczne i akto rskie. Każdy chętny ucze!'! , zaangażowany w zabawę podlegał
ocenie jurorów, członków Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli nie pełni ących funkcji wychowawców ldasoWych, którym
przewodni czył Mariusz Adamczyk, nauczyciel wychowania fizycznego.
Widzom po d obały si ę pary z poszczególnych
klas, pr eze ntuj ące oświadczyny w stylu minionych epok. W tej zabawie swój talent aktorski
ujawniła równi eż matematyczka Beata Stachur-

.,Dziei1Wagarowicza" zaliczamy do bardzo udanych. Cieszyliśmy s i ę, bo ni e mi eliśmy lekcji, a na
dodatek mogliśmy się pośmiać i pobawić. Do dzisiaj na szkolnej gazetce wi szą zabawne karykatu-
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ry naszych nauczycieli, a teksty piosenek ułożone
przez poszczególne uczniowskie zespoły mają być
zebrane w szkolny śpiewnik Taką oto piosenkę
napisali uczniowie ldasy VIII d:
Między blokami i szczerym polem
wyrosła dla nas przyjazna szkoła!
I czy ktoś wierzy, czy też nie,

najlepszą ldasą jest ósma "de".
Szesnastu chłopców, czternaście dziewcząt dość zgrany dzisiaj tworzymy zespół.
Matematyczna nie grozi pustka,
bowiem nas uczy pani Stachurska.
Na WOS do sali wpadamy z hukiem,
lecz bić się nie chcemy z panem Krukiem.
Pani Taborek od biologii
ciągle nam truje o ekologii.
Mądre użycie polskich słów
ćwi czymy z panią Ewą Franków.
Z chemicznych reakcji, robionych niemało,
dzi ęki pani Torhus wychodzimy cało .
Poprzez magnetyzm i mierniki
brniemy z panią Agą od fizyki.
- " Hał du ju cłu", pani Ostrowska?
dzi ś takie zdanie to dla nas drobnostka!
Hiry i gery uczy pan Polak
i wielka jest tych przedmiotów rola.
Dziewczęce figury wciąż doskonali
pani Jolanta w ogromnej hali.
A pan Adamczyk od wuefu
siatkarzy ćwi czy aż do zdechu!
Gdy katechezie mówimy: "Nie!",
pani Małgosia cło dyrekcji mlmi e.
Sztuki plastyczne ma w małym palcu,
muzyk ę też , pani Kowalczyk
Pani Lucynka bardzo chce,
ż eby ,.seksowna" była ósma ,.de".
Pani Matczak wszystko wie
i dlatego rządzi si ę .
A pan Stefan martwi się,
czy agresja jest w ósmej "de".
I tak wojując z przewodnikami
jednak nauki wszelkie zgłębiamy,
Słowa uznania należą się inicjatorom pomysłu
na takie s p ędzen i e pierwszego Dnia Wiosny, a
następny turni ej w 2001 roku.
Luiza Czerniawska kl. I c

Edukacja przyrodniczo TURNIEJ W SP NR 2
·leśna klas zerowych SP 2
Dnia 7 kwietnia 2000 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w M i ędzyrzeczu odbył si
po raz drugi Międ z yszkolny Turniej dla klas 1-111 pod hasłem "Po rozum
g łowy ". U czest ni czyły w nim trzyosobowe reprezentacje z
·
Szkoła Podstawowa Nr 2 M iędzyrzecz (organizator Turnieju), Szkoła
Międzyrzecz , Szkoła Podst. Nr 4 Obrzyce, Szkoła Podst. wGorzycy, Szkoła
w Kursku. Podczas konkursowych z m agań uczestnicy musieli wykazać się
pa m ięcią , s p ostrz egawcz ością , z d ol n ością szybkiego ~oj arzenia i log
m yślenia oraz umiejęt n ością współpracy w grupie. Po wielu konku
niono zwycięzców : l miejsce- Szkoła Podstawowa w Kursku, li miejsce
Podst. Nr 3 Mi ędzyrzecz , III miejsce- Szkoła Podst. Nr 2 Między rzecz .
rami wsp a n iałych nagród dla wszystkich drużyn byli : Hurtownia Mate riałów
dowla nych ,PROMAT", pani Bożena Starkowska, pani Renata Hładka, Hurtownia ,ZEMAR", Gminny Zespół Oświaty w M iędzyrzeczu .
Zgromadzona pu b l icz n ość doskonale się bawiła i dopingowała zawodników.
Zwycięzcą gratulujemy, sponsorom serdecznie d z i ękuj e m y. Do zobaczenia za
rok! Organizatorzy: Anna Matyjaszczyk, Ewa Nestorowska, Aleksandra Kaczmarek, Małgorzata Jagiełło, Sylwia Guzicka
już

Cykl zajęć przyrod ni czo-l eś nych , w naszej szkole, ma na celu zaspokojeni e naturalnej potrzeby kontaktu człowieka z przyro dą . Uczeń mający kontakt z przyrodą staje s ię jej miło śn iki e m i o br ońcą .
Dzieciom, dla których przyroda jest ź ródłem wi elu wzruszei1 i nowych
doświadczeń, łatwi ej wytłumaczyć konieczn ość ochrony środowiska naturalnego. Dziecko zaprzyjaźnione z wybranym przez siebie drzewem, zafascynowane ruchliwośc i ą mal e ńkich owadów ukrytych w ści ółce leśn ej,
zasłuchane w szum wiatru i głosy ptaków, w naturalny sposób pragnie chronić to, co jest dla niego pię kne i ciekawe. Dlatego też u progu budz ącej się
ze sn u przyrody p ostanowiliśmy wybra ć s i ę do lasu ....
"Otwierali śmy szeroko i uszy i oczy
posłuchaliśmy, jak ptak śpi ewa ,
powitaliśmy pączki na drzewach ,
podpatrywaliśmy jak drzewo ro ś ni e"
W czasie obserwowania przy rody, zdobyli śmy wiele doświadczeń. Poznaliśmy "Leśną szkółkę", "Alej ę dęb ów" oraz pracę "Ludzi lasu".
Po wyczerpującym wędrowaniu wyjątkowo s maczny okazał się przyrzą
dzony samodzielnie przy ognisku posiłek.
. Składamy se rdecz ne podziękowania Nadl eśn ictwu Międzyrzecz za paSJ O nuj ącą wycieczkę- naszemu przewodnikowi p. l(amilowi Siekanko,
p. Andrzejowi Majsnerowi oraz p. Hassie .
Uczniowie "0 1" i "O ~ "z wychowawczyniami :
mgr Beata Kwiatkowska i mgr Ewa Dyszewska
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Uwielbiam takie mi esiące, kiedy patrzę na terminarz kinowy i nie wiem , który film mam wybrać? Za dużo ciekawych tytułów, abym mogla
wybrać tylko jeden i poświęcić im parę słów. W
m-cu maj u wszystkim kinomanom polecam, aż
sześć tytulów:"Zagubione serca"- najnowszy film Sydneya Follacka w rolach głównych Harrison Ford i Kristin Scott Thomas, "Blair Witch Project" tylko dla ludzi o mocnych nerwach, film bardzo oddziaływujący na
widza. Dreszczyk emocji większy niż
w filmi e pt. "Pilmik pod wiszącą skałą". Mnóstwo trudnych do wyjaśnie
nia i ni erozwi ązanych sytuacji związa
nych ze zn ikni ęcie m w lesie grupy
trzech studentów.
Nie mo ż na opuśc i ć również filmu
,.Wbrew regułom" nakręcony wg scenariusza.John'a Irwing'a na podstawie wła
snej powieści pt. " Regulamin tłoczni .,
win", do przeczytania również w polskim
tłumaczeniu. Większość osób znany jest
tytuł tego autora, "Co gryzie Gilberta
Grape'a" genialna książka i również udany film "Wbrew regułom" z pewnością
będzie kolejnym głęboko emocjonalnym
filmem, w którym powaga będzie mieszać się z żartem.
Na najnowszy film Romana Polań
skiego długo trzeba było nam czekać, jak zawsze już podczas kręcenia filmu towarzyszyło
Panu Romkowi wiele plotek. Po raz kolejny od
filmu "Dziecko Rosermary" sięgnął ·do tematyki zła i szatana, obsadaJohny Depp, Emman-
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nuelle Seigner, oprawę muzyczną dla filmu
skomponował Woj ciech Kilar.
W maju zapraszam również wszystkich na bardzo duże przedsięwzięcie kinowe, nalcręcone z
rozmachem plenerowym i dużą egzotyką. "Anna
i król" to typowy film kostiwnowy. Jodie Foster

dyś ktoś mi powiedział "To niemożliwe - na og)ą
dał się za dużo amerykańskich filmów". Na koniec
okazało się, że

ko jest

to ja miałam rację. W życiu w

możliwe, mogą się przydarzyć nawe~

większe absurdy. Nurtują mnie czasami myśU czy
aby kino to tyllw wytwór ludzkiej wyobraźni? Dla
mnie_każ~y film w jakimś s~~pniu to przeżyta lud&,
ka h1stona, oby ze szczęshwym zakończenielll.
"Utalentowany ~an Ripl_ey". to Ton~- z wyglądu
gładla mlodz1emec gotow jest zabić,
aby dostać się do lepszego towarzy..
stwa. Okazja właśnie się nadarza ...
Akcja rozgrywa się w latach 50. W
necznych Włoszech w kręgu
Amerykanów, którym przewodzi
Greenleaf /J ud e Law/. Do tego tov~~r·"'"",_.
należy także skromny li biednyl
pley /Matt Damon/. Zabiega on o
1 Dickiego i jego dziewczyny l
traw/. Gdy ojciec Dickiego, bogaty
słowiec, prosi Ripleya, by przerwał
vita" Dickiego i sprowadził go do domu,
pley rozpoczyna niebezpieczną grę ...
William Harberg, producent :filmu,
. niał, że "Utalentowany pan Ripley"
"zwyldym thrillerem". Jego zdaniem
"tajemnicza historia o poszukiwaniu
tożsamości ". - Improwizacja to
klucz, określające i fihn i osobowość
Jego całe życie to przecież imnrrm,;.,.,,..;.. l
szczególnie od momentu, gdy wkracza na
zbrodni- mówił".

gra wdowę, która przyjeżdża wraz z synkiem do
Syjamu, aby zostać nauczycielką przy królewskim
dworze.
Mój najwi ększy faworyt to "Utalentowany Pan
Ripley". W życiujalc w filmie, albo odwrotnie. Kie-

Wielka majówka w SP 2
Kiedy? 25.05.2000r. GdZie?Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Staszica 9 .
Czas? 14.00- 21.00 Co? Wspaniała zabawa! .
Przewidujemy: występ. dzieci z SP2, konkursy sportowe, gry zabawy, pokaz mody, wystawa
samcichodówPeugeot, darmowe mierzenie ciśnienia, darmowy:.przelot motolotnią, grill, ciasto,
lody, napoje, -kawa,. Do wygrania: rowery górskie, łyżwo-rolki" sprzęt gospodarstwa doinowego"łytwy, sprzęfRTV i wiel innych cennych nagdód.
Zapraszamy!
Maj to cudowna pora roku, wszystko zieleni się wokół nas, sł01ke
chce się żyć .. Chcielibyśmy wyglądać pięknie i młodo, a piękno
wychodzi przeci eż z naszego wnętrza . Możemy temu dopomóc stosując
ćwiczenia takiejak wielujuż znane RYTUAŁYTYBETANSKIE. Dla tych,
którym są one jeszcze obce postaram się je w skrócie przybliżyć.
Ćwiczenia te wywodzą się z Tybetu, znane są jako ćwiczenia odmła
dzające. Nie wymagają one zbyt wielkiego wysiłku, a rezultaty są zaskakujące. Rytuał składa się z pięciu ćwicze1'l, uprawianych od tysiącleci w
himalajskich klasztorach. Regenerują one ciało, umysł 66 i ducha, prowadząc przy tym do odmłodzenia. W ciele człowieka znajdują się centra
energetyczne zwane czakrami (czakranami). U zdrowego człowieka wirują one z dużą szybkością, przepływ energii jest prawidłowy. Przy zakłóconym przepływie energii powstają choroby, starzejemy się.
Każde z ćwiczeń działa na poszczególne centra energetyczne. Efekty widoczne
są już po 6-10 tygodniach systematycznego ćwiczenia. Na początku zaczynamy od powtarzania każdego z ćwicze!1 3 razy, potem 5 razy, aż dojdziemy do magicznej liczby 21.
świeci,

Pięć Rytuałów Tybetańskich:

Stajemy prosto, ramiona wyprostowane wzdłuż linii barków. Zaczynamy obracać się dookoła własnej o.si (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara).
Kładziemysię na plecach na podłodze, nogi wyprostowane, stopy złą
czone. Ręce wyciągnięte wzdłuż ciała. Jednym ruchem unosimy nogi i
głowę. Unosząc robimy głęboki wdech przez nos. Na chwilę zatrzymujemy powietrze. Następnie powoli opuszczamy głowę i nogi - wydech
(przez usta) .
Klękamy na podłodze, kolana lekko rozchylone, plecy, głowa wyprostowane, ręce wzdłuż tułowia. Wdech przez nos z jednoczesnym
odchyleniem się do tyłu . Głowa odchylona jak najmocni ej. Zostajemy

tak chwilę. Następnie robimy wydech przy jednoczesnym
do pozycji wyjściowej.
Siadamy na podłodze ze stopami wyciągniętymi do przodu;."'' ' n u•u .....
opieramy o podłogę palcami do przodu, obok pośladków.
przyciskamy do klatki piersiowej . Wdychając powietrze przez
simy tułów do góry. Ciężar ciała spoczywa tylko na rękach i
Głowę odchylamy do tyłu. Unosimy się jak najwyżej . Wydychając
wietrze wracamy do pozycji wyjściowej.
Leżymy na brzuchu. Dłonie opieramy na podłodze palcami do
du. Prostujemy ręce w łokciach opierając na nich ciężar ciała. Ciało
się również na stopach. Linia pleców powinna tworzyć łuk. Głowę
chylamy do tyłu. Pośladki unosimy
góry (wdech). Podbródek dotyka
piersiowej. Całość tworzy trójkąt. w,uiPrł'illl~
zjednoczesnym powrotem do pozycji
ściowej .

Nie martwmy się początkowymi
w wyko nywa niu jakiegoś ćwiczenia. Omińmy je i "' DCIWrOfAIII
my do niego za jakiś czas. Nic na siłę, wsłuchajmy się w
Reszta przyjdzie sama. Stopniowo zwiększajmy ilość wvkm1v"11,ranv1
ćwiczeń (na tyle il e moż emy) . Przy regularnym sto
my napewno cudowne efekty. Przy jakichkolwiek niejasnoś(:iaiCD rtll
nościami

chęcią służę pomocą.

Rytuały Tybeta!1skie to tylko jedna z wielu metod pobudzania sił
taJnych organizmu i poprawy przepływu energii Qi. Warto jednak
bować . Życzę wytrwałości i dużo energii!

NATURA mieści

się

przy ul. Pozna1'lskiej 38,

Oferujemy także Reiki,

masaż
"godzinkę

teł.

7420595

relaksacyjny, Shiatsu,

świecowanie

uszu..

Zapraszamy na
przy herbatce" 11. i 25 . maja o
dzinie 18:00. Temat: "Oczyszczanie organizmu i zrzucenie
nych kilogramów". Serdecznie zapraszamy!

Z o kazji 40-tej rocznicy
urodzin kochanemu
m ężo wi

Andrzejowi
A raszkiewiczowi
serdeczne

życz en ia

zdrowia
i wszelkiej
pomyślności
życzą

------

żona

z

dziećmi

Arkiem,
Grzesiem i Kasią

(~~~ ,

3

Kochanym jubilatom

Grażynie

~

i Bogusławowi

URUCHAMIA

z okazjj 25-lecia pożycia
m ałż eńskiego dużo zdrowia oraz
•

możliwość

sfinansowania

aż

75% planowanej inwestycji
• dogodne warunki spłaty

ZATEM- RUSZ Z MIEJSCA !

życzą

T. E. Tuczyliscy

Oddział

~oraz siostry i bracia

~

P R~ MAT spółkazo. o.

i Wacława

zamieszka łych

dotychczas

OFERl!J~EMY

-

ul.

Poznańska 106
Tel. 7411045

M.IN.:

GERAMIKĘ

BUJDOWLANĄ

w M iędzyrzeczu . Dziękuj emy

za wszystko i Szczęść Boże
w nowym miejscu
zamieszkania!
Kocha ni!
Kto mnie teraz
b ędzie woz ił

na giTyby!! !1
Wadawa
Parfijewicz

Międzyrzeczu

HURTOWNIA MAT.:ERIAŁÓW

Są siadów, Pa ństwa

Cjołąbków,

Operacyjny w

ul. Poznańska 6
tel. 095 l 741-23-03~07
fax 0-95 l 741-23-51

z rodzinami

Romualdę

LOKOMOTYWĘ

LOKOMOTYWA to: • oprocentowanie od 16,5%

alsze szczęśliwe lata

Ze szczerym ża lem żegna my
zacnych i uczynnych

MYŚLĄ

Kredyt mieszkaniowy na budowę domu, mieszkania,
bądź na adaptację strychu, czy też remont lokalu.

Ty burskim
pi ęknych i słonecznych dni na

BANK DLA LUDZI, KTÓR2Y
O PR2YSZŁOŚCI

ZAPRASZAMY:
- poniedziałek- piątek 7~ do 17~
- sobota 8~ do 13~

Ki

BANK
T~ j~~~z~d.~:;:z u
=

nas:

~:~~~ ::zł :~::: ! :::::::~::
miesięcy

- 1.000
- 1.000
800

~~fbl

przez 5
na ROR lub a'vist:a przez okres 4
-w udziałach członko-wskich przez 4

zł

zł

T<> g r a s z <>

wspaniał'e

,
Wycieczka do Ziemi Swiętej

,~~
A~

miesięcy
miesięce

nagr<»dy

dwuosobowa !

4 ro-vvery górskie
.A.t:rakcyjny sprzęt: użyt:ko-vvy
i -vviele innych nagród
:Z:..capytcaj <>

~:z.c::z.~gó.J-y

ZAPRASZAMV DO NASZYCH PLACÓVVEK
Trz:ciel

Biedzew

Zbąsz:ynek

ul. Armii Czerwonej 28
tel : (095) 743 11 88

Pl. VViosny Ludów 9
tel : (095) 743 60 31

u l . Topolowa 24
tel : (068) 384 94 56

Psz:cz:ew

Zbąsz:yń

Zbąsz:ynek

B rójce

uL Rynek 7
tel : (095) 749 1 O 05

ul. Graniczna 5/7
tel : (095) 384 65 54

ul. Klubowa 5
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Maż objął Technikum w Bobowieku i tu
jeszkamy od ponad 40 lat, zaś od przem
k
·M·
·
szło 20 ja o e.meryc1:
ąz moze p?szczy' cić się najdłuzszym, Jak datą~, stazem na
tanowisku dyrektora- 17-letmm.
s Bobowieko znajdowało się wówczas jeszcze w obszarze województwa zielonogórskiego i dopiero po przedostatnim podziale administracyjnym zna lazło się w województwie gorzowskim.
Na czas dyrektorowania m ęża przypada
ogromny rozwój szkoły: wybudowano dwa
domY mieszkalne dla nauczycieli, budynek
szkolny, powiększono gospodarstwo szkolne. Zresztą wszystkie sz koły rolnicze w
polsce wspaniale prosperowały w czasach ,
w których dyrektorem Departamentu
Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa była niezwykle m ą dra , e nergi czna
(zmarła przed kilkoma laty) Maria Parasiak- nota bene humanistka z wykształce
nia. Dopiero po jej odejściu na stanowiskach
kierowników Oddziału O światy Rolniczej w
województwie znaleź
li s i ę nieudacznicy z
klu cza partyjnego,
często bez właściwe
go, pełnego wykształ
cenia (NOT-owski tytul inżynierski), ale za
to grający rolę panów
i władców szarej braci
nauczycielskiej (był
taki w Zielonej Górze), a funkcję wizytatorów obejmowali ludzie zupełnie bez doświadczen ia pedagogicznego, bezpośrednio
po studiach ( miało to mi ejsce równie ż w
Zielon ej Górze). Odbiło się to na pracy
szkól: wciągano uczniów przez pseudo- pedagogów do osobistych rozgrywek, tolerowano zło, donosicielstwo i fałszywe oskarżenia. ]e dnocześnie niszczono zapal i oddanie szkole dobrych nauczycieli. Do takiego stwierdzenia upoważniają mnie własne
doświadczenia. Nie chcę o tym pisać, niech
to pozostanie kwestią sumienia tych, którzy przyczyniali się do zatruwania atmosfery pracy w szkole. Pragnę tylko za Teli• mena powtórzyć, iż dotąd mam w biurku
dowody ni es łuszności oskarżeń, pisma
władz anulujące po sprawdzeniu kłamliwe
zarzuty i. .. dowody opłaconych bezpowrotnie kar pieniężnych, ale przechowuję to nie
dla mściwej pamięci o złych ludziach, raczej dziś lituj ę się nad nimi. Złe, a raczej
przykre wspo mi1ienia rekompensuje nam
świadomość tego, iż tak w samym Bobowickuj ak i w Międzyrzeczu mamy grono wspaniałyc h przyjaciół, od których do dziś doświadczamy wiele dowodów serdeczności.
A teraz o samej szkole w Bobowicku.
Ograniczę się do moj ego "podwórka". Najpierw o języku polskim.
Do klas I- szych przyjmowano absolwentów VII, potem VIII klas szkół podstawo~ch na podstawie egzaminu wstępnego z
Ję.zyka polskiego, matematyki i elementów
b10logii. Były szkoły, z których nawet "trójkowicze" zdawali dobrze i przez cały czas
nauki w Technikum radzili sobie, do matury włącznie, doskonale. Odwrotność tego
stanowili "piątkowicze" z nielicznych na
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szczęści e szkół, którzy na egzaminie wstęp
nym nie byli w stanie sklecić nawet kilku
zdań wypracowania i tacy, nawet, gdy zostali przyjęci (nie oni byli przecież winni),
wykruszali się szybko.
5 lat nauki owocowało maturą i prawem
wstępu na wyższe uczelnie.
Do dziś ze wzruszeniem myślę o moich
polonistkach: Lodzi, Danusi, Ance
(za to zamiast pochwały otrzymałam swego czasu nagan ę, bo .. .oderwałam od zawodu, tylko, że dziś, po likwidacji państwo
wych i spółdzielczych gospodarstw rolnych
rolnicy nie mają pracy w zawodzie, a moim
polonistkom nie grozi bezrobocie) , o wspaniałych uczennicach i uczniach - szczególnie z mojego przedmiotu, którym w życiu
właśnie j ęzyk ojczysty nie sprawia żadnych
trudności.

Uczniowie bardzo dużo czytali. Z racji
swojego przedmiotu prowadziłam też bibliotekę szkolną, co zresztą na pewno mo bilizawało uczniów do wypożyczeń. W latach
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Mieliśmy i sukcesy na miarę krajowych.
Ania Kościuk zdobyła II- miejsce w konkursie recytatorskim młodzieży szkół rolniczych z całego kraju i również -drugie w
XIII-tym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Do dziś zachowałam artykułSte
fana Atlasa zamieszczony w "Trybunie
Ludu", w którym relacjonując przebieg konkursu i krytykując niski poziom młodzieży
szkolnej, o nas tak pisał:
... Warto zanotować fakt, że z Technikum
Rolniczego we wsi Bobowieko przybyła ze

swą młodziutką u czennicą, Anią Kościuk,

nauczycielka- polonistka mgr H. Glińska.
Ania zademonstrowała wysoki kunszt i
prześcignęła wielu swoich kolegów z dużych miast...
Ania na pewno miała talent, jednocześnie
była bardzo dobrą u czennicą ze wszystkich
przedmiotów, tak humanistycznych, jak i zawodowych. Ukończyła studia w Akademii
Rolniczej we Wrocławiu. W zmienionej dziś
rzeczywisto śc i uprawia zupełnie inny zawód, ale i tu radzi
sob ie dobrze. Odwiedziła mnie w
ubi egłym roku.
Chciałam w ostatnim odcinku wspomnień

wspomnianej wyżej prosperity szkoła dysponowała sporymi sumami, więc i ja mogłam dużo kupować, prenumerować wiele
tytułów. Kiedy w roku 1959 przejmowałam
od swojego poprzednika bibliotekę, liczyła
ona 800 woluminów, w dniu jej zdawania na
rok przed emeryturą, 1978, 12 000. Liczba
ta sama mówi za siebie.
Ksi ęgozbiór był zinwentaryzowany, skatalogowany, sklasyfikowany. Poszczególne
pracownie zabrały do siebie swoje zawodowe pozycje odciążając w ten sposób małe
stosunkowo pomieszczenie biblioteczne,
ale to jednocześnie umożliwiło łatwiejszy
dostęp do fachowych książek.
Dzięki bardzo ofiarnej pomocy uczniów
(Piotrek, Wacek, Tereska, Bożenka i wiele, wiele innych) dawali ś my sobie radę z wypożyczaniem, a muszę tu dodać, że osiągnę
li ś my autentyczne apogeum w czytelnictwie. Płaca, jak każda nauczycielska: dostawałam przez wiele lat wynagrodzenie odpowiadające 4 godzinom tygodniowo, w
ostatnim roku 6. Jak wiele pracy wymagała
praca w bibliotece niech świadczy fakt, że
po moim odejściu ulworzono ... etat (dziś
zdaje się pół etatu, a to znaczy, że 18 godzin tygodniowo przy etacie liczącym 36).
Trzeci dział pracy polonisty stanowił tzw.
dział świetlicowy.
Odpowiadałam za organizację wszystkich

imprez kulturalnych, a było tego w ciągu
roku, co niemiara: części artystyczne każ
elej akademii, wieczory świetlicowe, udział
w różnych konkursach powiatowych i wojewódzkich. Zespół ar lystyczny znany był
w powiecie. Zapraszano nas dla wypełnie
nia programem różnych okolicznościowych
i rocznicowych imprez.

przybliżyć

czytelnikom, choć
cząstkę historii naszej szkoły, szkoły,
która w roku 2004 obchodzić b ędzie 50- lecie. W jednym z numerów" Kuriera ... " marzyłam głośno o wydaniu z okazji tego jubileuszu pozycji, której strony- obok danych
statystycznych- wypełniliby sami absolwenci. Wielu z nich mieszka niedaleko, na pewno wielu jest czytelnikami naszego miesięcz
nika. Wielu może się pochwalić sukcesami
w różnych dziedzinach życia (w czasie jednego ze spotkań klasowych usłyszałam od
swojej wychowanki Marysi, że jej sukces
polega na tym, iż od ukończenia szkoły do
dziś pracuje w tej samej instytucji, a całko
wity, że ... jest matką czwórki dzieci), ale i porażki, jakich na pewno doświadczyli nasi absolwenci, nie powinny nam być obce.
Patrząc na swoją 39-letnią pracę w oświa
cie, dystansując się o doświadczon ego zła
ze smutkiem stwierdzam, że wiele na pewno niezwykłych zdarzeń umkn ęło naszej
pamięci. Ale jest wiele tak w niej zakodowanych, że można by dziś niejedną kartę zapisać. Współpracowaliśmy z wieloma nauczycielami, wieloma instytucjami, ogromnie
dużo pracowaliśmy społecznie , bezinteresownie, co zabierało nam mnóstwo czasu
kosztem przede wszystkim życia rodzinnego. Dziś pozostała satysfakcja, że nie zmarnowaliśmy czasu, a co więcej, nieznana nam
była pogoń za pieniądzem- cecha dnia dzisiejszego.
Dziękuję z całego serca Redakcji "Kuriera ... "za wydrukowanie moich wyrywkowych wspomnień , szczególnie p. Danusi
Sokołowskiej, która mnie do tego zmobilizowała. Życzę, by pismo wciąż było czytane i lubiane i, jak dotąd, niecierpliwie oczekiwane, co mi es iąc

H. G.
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Otwarcie sezonu

"Jeziora regionu" - Jezioro Żółwi n

W dniu 16 kwietnia 2000 r. odbyły się zawody węd
karskie "Otwarcie sezonu 2000" koła Nr l Folskiego Związku)
Wę dkarski ego w Mi ędzyrzeczu na jezio rze Bobowicko. Uczestniczyło w nich 53 wędkarzy w tym trzy kobiety i pięciu juniorów.
Wśród kobiet i mi ejsce zaj ęła Zofia Solska uzyskuj ąc - 280 punktów, II
miejsce zaj ę ła Jadwiga Niziurska- 100 punktów. Juniorzy I mi ejsce Dariusz Derda - 480 punktów, II miejsce Michał Rosół - 320 punktów, III
miejsce Wiesław Urbanowicz - 280 punktów. Seniorzy I miejsce Wojciech Rosół- 1520 punktów, II miejsce Aleksander Stępień -1400 punktów, III miejsce Ferdynand Pacuła - 840 punktów.

Wsprawozdaniu z walnego zgromadzenia członków Koła Nr
l PZW w l'\1:iędZyrzeczu błędnie wydrukowano nazwisko w-ce

prezesa Zarządu Okręgowego PZW- Jana Kłosowskiego i
rzecznika dyscyplinarnego Janusza Knutelskiego.
Przepraszamy - Redakcja
Nasza najpospolitsza jaskólka - dymówka przebywa
u nas od polowy kwietnia do końca września. Na okres
zimy tak jak wszystkie ptaki żywiące się owadami chwytanymi w locie musi opuszczać tereny lęgowe.
Swoje pólotwarte gniazda ulepione z grudek blota i
nawozu zaklada wewnątrz budynków, mogą być to: obo·
ry, chlewy, kurniki, szopy itp. W ciągu sezonu lęgowego
wyprowadzają 2,3 lęgi , w których przeciętnie jest 4·6 jaj .
To bardzo pożyteczny ptak żywiący się tylko pokarmem
zwierzęcym , glównie owadami.
Przez caly dzień przylatuje z pokarmem do gniazda ponad 300 razy, jest
bardzo aktywna, dużo i szybko lata zużywając wiele energii . Chwyta owady
przede wszystkim w locie, podczas deszczu poluje w
budynkach w pobliżu gniazda, zbierając pokarm na ścia
nach . Mogą to być np .: pająki . Czasami można spotkać
s i ę z opinią, że jaskólki polują na pszczoly, to nie prawda
żądle pszczoly jest dla nich śmiertelne . Jesienią przed
podróżą do cieplych krajów jaskólki zbierają się w duże
stada i przygotowują się do odlotu, szczególnie chętnie
siedzą w dużych grupach na drutach telefonicznych
Dymówki zimują w poludniowej Afryce i średnio mają
do pokonania 10 tysięcy kilometrów Podczas wędrówki
dziennie przelatują 100-300 kilometrów. Europę pokonuj ą
w ciągu 4-5 dni. Przez Afrykę z dluższymi i krótszymi przerwami na żerowanie może lecieć 3 miesiące . Te sympatyczne ptaki mieszkają ce w naszych gospodarstwach ,
podczas calej podróży musz ą ominąć wiele niebezpie-

Jezioro Żółwio ma powierzchnię 40,4 ha i wielkością porówny.
walne jest z jezior em Bobowi cko. Położone jest w odległości 5 krn
od Międzyrzecza, ma podłużny kształt z północy na południe . Mak.
symalna długość 1700 m. Jezioro ma jeden dopływ (na pół.) z je,
ziora Głęboczek i odpływ (na poł.) do rzeki Obry. Maksymalną
gł ęboko ść 4,5 m. Pomimo niewielkiej o dległo ści od Międzyrzec~
jezioro nie jest wykorzystywane turystycznie. Do końca 1999 roku
podlegało pod PGR- ryb i obowiązywał zakaz połowu. Były tu odła
wiane handlowe ilo ści mi ę dzy innymi: węgorza, szczupaka, kar.
pia, amura, tołpygi.
O zgrozę przyprawiają jaki eś pseudo "domki" wybudowane na
prywatnych gruntach, w północnej części jeziora, przy drodze dg
Kalska. Właśc iciele powinni pamię tać grodząc te "rancza", że dQ
brzegu jeziora dostęp musi mieć każdy.
Andrzej Chmielewslt:ł

czeństw. Lecz wiedzione naturalnym instynktem podążają od wieków w te same zimowiska. Na calej trasie prze-

ku kilometrów od gniazda. Tylko 1 na 1Ozaklada gni~
do w tym samym miejscu, co rodzice lub w bezpośracłlotu bardzo dużym zagrożeniem są zle warunki atmosfenim sąsiedztwie .
ryczne : deszcze, wiatry, a w rejonach górskich śnieg.
Wedlug badań ornitologów z calego świata na 1~
Część ptaków znoszona jest przez silny wiatr na Atlanczebność gatunków migrujących wplywa w znacznyll)
tyk bez szans na powrót. Po pokonaniu Cieśniny Gibralstopniu poziom śmiertelności na przelotach . Dla do.
tarski ej ' lub .M.orza _śródziemne9o przelatui)_pr~ę-~ N~:-:::...~. ----rQł!ycb .osob.ników wynosi 01)
kę , gdz1e u JeJ skalistych brzegow czyhaJc(M..Dlę s_o_~~oJy. . _: ·--......
_oko.lo...S.QYo~a dla miody ch ok.
skalne, które dostosowują terminy swych
do okre80% , tak -wiele ptaków ginitl
su przelotu ptaków w tym rejonie . W
Straty łi
.,_~lhf--m:m-m11~,_,.~>kompensowat

skólki mogą odpocząć i uzupelnić zapasy tluszczu. Lecz przed nimi wielka pustynia Sahara i 1500 km do pokonania, gdzie pali sloń
ce i szaleją burze piaskowe. Poza nielicznymi oazami nie ma możliwości żerowa 
nia. Po przelocie nad rejonem Sawanny ·
i lasów tropikalnych ptaki , które dotarly
do poludniowo-afiykańskich zimowisk
mogą w listopadzie i w grudniu trafić na
ostatnie przymrozki czy nawet śnieg .
Szacunkowo zimuje tam okole 300 milionów tych ptaków.
Czasami 3 miliony w jednym miejscu.
Pod koniec lutego wracaj ą. Znowu muszą omijać różne niebezpieczeństwa ,
calą powrotną trasę pokonują

wrocie

KALENDARZ- MAJ
Wędkarza

Intensywność

większość

Warzywa

Jaź, pstrąg

Owoce

źródlany ,

Dobra
Słaba

Okres ochronny

w czasie 40 dni. Po podymówek osiedla się w rejonie do kil-

Ps. Za miesiąc napiszę ile ich gniazduje w Międzyrzt
czu i co im zagraża .

Ogrodnika
Gatunek ryby

brań

Bardzo dobra

przez intensywny rozród. Ja
do l 5 lat. W czasie
swoi c~ _ corocznych Włj
rówek pokonują 20
kilometrów. Jeśli dolicz
my do tego loty podczas
' lowania, to podczas życia mo
by 100 razy .okrąży ć ziemię . Czy
· nie i mponujące?
Popatrzmy kiedyś na
~~~~ll!!!lli~-- -· wędrowców, ile mutj
· ść przeciwnośq
losu, aby zbudować gniaz;
do i wyprowadzić ml9:e. Topowód do duJJtY,
. -żemieszkaj ą wlaśnie w naszyc gospodarstwach.
--- -Andrzej Chmielewslll
skóll<i'ZY]ą

potokowy i
szczupak

Amur biały, boleń, kleń,
lin, płoć, węgorz
Karp, leszcz, okoń, karaś,
sum
W rzekach od 2-go pstrąg
tęczowy, sandacz, lipień,
głowacica

Byliny

Przyrodnika
Sadzimy odmiany wrażliwe na
przymrozki np .: ogórki,
pomidory. Możemy
przyspieszyć wegetację przy
użyciu folii.
Zakańczamy z początkiem
miesiąca prace uszlachetniające.
Na przełomie maja i czerwca
nawozimy.
Do końca miesiąca jeszcze
możemy sadzić .

Ogólne
prace

Dbamy o glebę. Zaczynają się
pierwsze zbiory z folii i
szklarni. W tym roku
kwietniowe chłody opóźnią
wegetację.

Pozostawiamy ptaki w spokojuokres lęgowy w pełni. Tylko
obluzowane skrzynki lęgowe
ponownie umacniamy. Maj jest
najpiękniejszym miesiącem dla
miłośnika przyrody.
Przysłuchujemy się śpiewom

ptaków,

zachowując pewną

odległość,
ścielą

obserwujemy jak
gniazda lub karmią

pisklęta .

-
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l~ KONKURS
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
wychodząc naprzeciw potrzebom zatrudnieniowym pracodawców i osób bezrobotnych a także w celu najefektywniejszego wydatkowania środków Funduszu Pracy

ROZPISUJE KONKURS
'
NA ORGANIZATOROW
PRAC INTERWENCYJNYCH
zatrudnieniem zostanie objęta grupa 30 bezrobotnych kobiet zamieszkałych przede wszystkim na obszarach wiejskich.
.- Proponowana wysokość refundacji wynagrodzenia wynosi
380 zł oraz składka ZUS od tego wynagrodzenia
.- Czas trwania konkursu od dnia 20.04.2000r. do wyczerpania
przyjętego limitu
rr

Warunki uczestnictwa w konkursie:
.A. dobra kondycja ekonomiczna pracodawcy
.A. niezmi e niający się stan zatrudnienia w okresie 6 m-cy
.A. warunek zatrudnienia w p ełnym wymiarze czasu pracy
.A. gwarancja dalszego zatrudnienia skierowanych
bezrobotnych po okresie trwania prac interwencyjnych
Po druki ofert prosimy zgłaszać się do Powiatowego
Pracy w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2, p.314

Urzędu
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Do Redakcji...
Rejon Dróg Krajowych w

Międzyrzeczu

informuje,

że zwrócił się

do

Zakładu Systemów Sterowania Ruchem Drogowym MSR Traffic w Przeźmi e rowi e k/Poznania o dokonanie analizy b ezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu

ulic Waszkiewicza i Chrobrego w Mi ę dzyrzeczu.
Jakkolwiek sytuacja, która w chwili obecnej jest zgodna z zasadami
Kodeksu Drogowego, a tylko brak umiej ętności kierowców i nie przestrzeganie przez wielu z nich podstawowych zasad ruchu drogowego stwarza
zag ro żenie dla pieszych, Rejon jako zarządca drogi szuka innych rozwią
zań. MSR Traffic proponuj e nam do rozważenia dwie inne koncepcje rozwiązania tej sytuacji:
1/ Rozdzielenie obu faz - pol egałoby to na otwieraniu obu grup niezależnie tj. światła zielonego na przejściu i w drugim cyldu światła zielonego na wlocie z Chrobrego. Wymaga to jednalc skrócenia czasu
św iatła zielonego w trzech punktach (przy skrzyżowaniu z ulicą Winnica i przed przejściem dla pieszych na Waszkiewicza o 15%, a na
ulicy Chrobrego o 35%). Efektem tego będzie zmniejszenie przepustowości na głównej ulicy o, około 20%, co w okresie szczytu komunikacyjnego (szczególnie w okresie letnim) doprowadzi do powstania
dużych zatorów komunikacyjnych.
2/ Zlikwidowanie spornego przejścia dla pieszych, tym bardziej, że w
odległości llO m znajduje się drugie (przy pomniku) i w odległości
60 m następne (przed sldepem Netto) .
Efektem tego byłoby utrzymanie przepustowości ulicy Waszkiewicza
na istniejącym lub większym poziomie oraz wzrost p rzepustowości wlotu
z ulicy Chrobrego nawet do 50%. Taicie rozwiązanie niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz do zwi ększenia płynno
ści ruchu pojazdów. Nie spowoduje to równi eż naszym zdaniem utrudni eń (poza przyzwyczajeniem) dla pieszych chcących przejść przez uli cę
Waszlciewicza. Korzystając z tego, że problem bezpieczeństwa pieszych
na lym przejściu został poruszony na łamach Waszej Gazety uprzejmie
prosimy o szersze przedstawienie tego jako odpowiedzi na pytanie Waszego czytelnika, a jednocześnie może to spowoduje wyrażenie opinii o korzystn ej dla bezpieczei'lstwa i ruchu propozycji zmiany. Przyj ęcie do realizacji jednej z koncepcji nastąpi po zasi ęg ni ęciu opinii zainteresowanych
stron oraz uzyskaniu niez b ę dnych uzgodnieó zmian organizacji ruchu.
Kierownik Rejonu Dróg Krajowych mgr Zenon Błochowicz

cji szampa na, gdzie odbyliśmy degustację tamtejszych
wyrobów. Ze względu na naszą popoludniową porę
przyjazdu do Paryża , zwiedzanie rozpoczęliśmy od
perfumeri i. Z niec ierpliwością czekaliśmy, kiedy udamy się na zwiedzanie Wieży Eiffla. Na najwyższym
piętrze wieży, mogliśmy podziwiać pięknie rozciąga
jącą się panoramę Paryża. Rejs statkiem po Sekwanie, byl już tylko dopelnieniem naszych spelnionych

turystycznych
Wdniach 28. III- 02. IV. 2000 r. uczniowie "'
Zespolu Szkól Budowlanych w Międzyrzeczu ,
pod opieką trzech naucz ycie li , uczestniczyli w
wycieczce: Luxemburg- Paryż. Organizatorem
wyjazdu bylo biuro turystyczne "Eurotramping "
z Opola . Firmowy autokar, o wysokim
standardzie w pelni spelnil nasze oczekiwania. Z pod siedziby szkoly wyruszyliśmy o godz . 19.30. Siedemnastogodzinna jazda, zawiodla nas , do naszego
pierwszego celu - Luxemburga. Po zakwaterowaniu w tamtejszym schronisku
mlodzieżowym udaliśmy s i ę na zwiedzanie min. Muzeum Narodowe Placu d' Armes, Placu i Pomnika Wilh~lma 11, Plac u
Wielkiego Księcia, Pomnika Księżnej Charlotty i Katedry. Zwieńczeniem tego pelnego
wrażeń dnia , okolo
godz. 17.00 byl wypad na basen, który zadzialal regenerująco na nasze
sily Po powrocie
do
schroniska
otrzymaliśmy jeszcze tzw. czas wolny. Z wybiciem godz . 22.00
rozeszliśmy się do swoich pokoi , respektując
powszechny czas ciszy nocnej. Dzień 30 III
2000 r. powitaliśmy wczesnym rankiem , ruszaj
~ godz . 8.00. Kolejną atrakcją wycieczki bylo,
zan1e PIWnic Szampanii (cares)_slynących z p

oczekiwań.

Nie pozostalo nam

już

innego jak ty-lko ud~Ć się na
Hotelu Etap, oddalonego od Paryża o 80
km. Następnego dnia organizatorzy
przewidzieli dla nas wyjazd do zamków
\ w Dolinie Loary. Podziwialiśmy min .:
jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych -zamek Chambord, a
także zamek nad rzeką Cher- Che-

nic
nasz przyjazd do domu , przeznaczyliśmy maksymalnie na zwiedzanie światowej slawy atrakcji Paryża , do których należą: Wersal, Montmarte (Marlin Rouge , Plac Pigalle, Saure Coeur,
Place du Tertre), Centre Pompidou, Dzielnica
Łacińska (Sorbona, Panteon) . Zachwyceni zabytkami Paryża ruszyliśmy w st ron ę Luwru , gdzie
mieliśmy okazję podziwiać muzeum , w którym widzieliśmy min .
obraz Mona Lisa (L. da Vinci). Zwiedzanie Paryża zakończyliśmy na
Łuki Triumfalnym , z którego mogliśmy oglądać panoramę miasta.
Drogę powrotną , trwającą wiele godzin, wynagrodzi! nam widok naszej
szkoly i czekający na nas
rodzice. Po
wspanialej
wycieczce
musiel iśmy

powrócić

do
codziennej
uczniows kie

rzeczywistości . Pami ą tkowe zdjęcia
będą nam zawsze przywolywać wspo-

mnienia. Kolejnych relacji z naszej wycieczki szkolnej oczekujcie już za rok.
Kamila Martynowska,
Łukasz Lamcha
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Potęga mody jest ogromna, nie
tylko, dlatego, że mając modny
strój czuj emy
się lepiej, ale i
dlatego , iż to
•, ~t·
poczucie za:1:
pewnia nam ·
.
dalsze profity:
· .
lepszą pracę, "
L
uznanie, a nawet miłość. Pewnie
z tego wynika, że co raz częściej
spotykamy u nas pęd do wszystkiego, co modne.
Postaram się drogie czytelniczki abyście i wy tegorocznej
wiosny wygląclały pi ękni ej niż
kiedykolwiek.
Możliwości trendów, wskazówek i jedynie słusznych rad, w co się winniśmy
się ubierać jest, co niemiara. Moda jest elektryczna sięga po wszelkie inspiracje i adoptuje
do swych celów, co się tylko da.
I tal< na przykład standardowy kostium już
umarł, nosi się oryginalne komplety, łącząc ze
sobą suknie i wdzianka, spodnie i tuniki , spódnice i żakiety czy poncza, swetry i bluzki itp.
Mają jedną cech ę wspólną - absolutni e ni e
mogą wygląclać jal<by były dwiema jednakowymi częściami całości .
Wiosenn e bluzki cechuje uwodzicielski
wdzięk Wabią przezroczystością, głębokimi de-

połyskiem mieniących się tkanin. Przyciągają uwagę szlachetną prostotą, niewinną bie-
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Redakcja
za pośrednictwem "Kuriera" o pomoc w mojej sprawie. Mam 6 dzieci mały ch ,
mąż pojechał poza Międzyrzecz szukać pracy. Ja zajmuję się dziećmi. Żyję z alimentów
oraz .z Opieki Społecznej. Nie mam na podstawowe środki do życia. Zwracałam się do p.
Burmistrza o przydział jaki egoś mieszkania,
cho~iaż l-go pokoju w starym budownictwie.
Od Teściów wyprowadziłam się, bo mieszkało tam 18 osób, a Teściowie są chorzy przebywają na rentach i nie mog li znieść małych
dzieci, bo oni potrzeb ują spokoju. Wynajęłam
mieszkanie, oszukałam właściciela, że będę
mu płaciła za mieszkanie. Nie płacę mu i lada
dzień zostan ę wystawiona na ulicę . Bardzo
jestem znerwicowana, bo ciągle mam wielki
niedostatek. Zwracam się do ludzi, którzy
mają wielkie dobre serce, pomóżcie mi w znalezieniu własnego kąta oraz w znalezieniu pracy. Jestem w tragicznej sytuacji, która popchnęła mnie do zwrócenia się o prośbę . Nie
mam rodziców, bo nie żyją i nie mogę na nikogo liczyć. Żyj ę wśród ludzi, do których apeluj ę, zlitujcie si~ nad moją sytuację bez wyjścia ze względ u na moje drobne dzieci. Może
znajdą się dobrzy ludzi e, którzy wyciągną do
mnie pomocną dłoń, a ja obiecuję , że potrafię
się odwdzięczyć ."

Nazwisko i adres znany redakcji.
Ps. Osoby chętne, któ1'e mogą pomóc potrzebującym prosi·my o kontakt z "Kurie?'em Między
rzeckim"
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lub przynajmniej
~.;;?
u p o d o b'SL""
nić si ę do
nich, wkładając najmodniejsze płaszcze,
które są szyte ze skór
lub materiałów uclających futra zwi erząt.
I tak drogi e panie
świat należy do odważnych, którzy bez
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lą , poważną czernią lub

coraz modniejszymi jaskrawym kolorem. ich
rękawy mogą tajemniczo zasłani ać dłonie lub
układać się w powabne
długie bufki.
Niegrzeczne spóclnice mogą być długie lub
krótkie , przylega·ć do
ciałalub układać sięjał<

bombka - zawsze jednal< zaskakują, nieoczekiwan ą fałd ą, przedziwnym rozcięciem, naszytymi aplikacjami, przewiązanym sznurkiem
pereł, wykoi1czeniem z
futerka lub frędzli. Puszyste frędzle, wirujące
wokół sylwetki i przydające jej lekkości i swobody, dodają uroku strojom.

1

\

wstrząsu potrafią połączyć paski z kratkami,

arabeski z kwiatkami lub
groszki z esami-floresami.
Szalenie modne są wzory kwiatowe najczęściej
duże i romantyczne.
Di abeł tkwi w szczegółach. Nie bój się własnej fantazji. Masz ochotę udawać kwiaciarkę,
ogn i stą Hiszpankę, taj e mni czą damę, przedwajenn ego wampa, kobiety rycerza lub przyby.
sza z kosmosu? Odważ się na to. Wszystko jest
dozwolon e.
Życzę szampai1skiej zabawy przy dobieraniu
strojów.
Izabela Majchrzak

"WIDZIMISIĘ"

Fraszki i aforyzmy Roberta Janczyszyna
LUSTRAOA
Dzisiaj, po cichutku,
w przedpokoju, po kolacji,
poddałem się gruntownej lustracji.
I chociaż lustro stare,
mucha po nim kroczy,
mogę sobie śmiało
spojrzeć prosto w oczy.

niżej.

" Proszę

również przypominać

·M; ~f)
·:nt 'c~% ''t
~ ~J ~~1li!~::
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t ,/STY, LIS TY. ..
Od pewnego czasu zgłaszają się do naszej redakcji CZITEI:NICY, którzy zwracają uwagę na
nowe zjawisko, jakie można zaobserwować w
Międzyrzeczu. W ruchliwych punktach miasta
dzieci zaczepiają dorosłych prosząc o pieniądze
-kiedyś nazywano to żebractwem -jak można
to nazwać obecnie, kiedy powołanych jest tyle
instytucji, które powinny si ę tym zająć. Napły
wają też listy od zdesperowanych czytelników,
których dotknęła bieda inie potrafią sobie z nią
poradzić . Jeden z takich listów drukujemy po-

Wiosną powinniśmy

koltami,

PODATKOWY FORTEL
Dorobić się fortu nyto proste i jasne :
wystarczy utrzymanie żony
wrzucić w koszty własne.
SZEPTAŁY STOŁKI
Wieść

niesie:
niedźwiedź robi
czystki w lesie.

ABONAMENT TELEWilYJNY
Ledwo starczy na pranie
oraz plam wywabianie.
NIEKONSEKWENTNY
O jego zawodową przyszłość
mam spore obawy:
służbowo - to on jest hycel,
prywatnie- pies na
BUDŻET

Lichamicha.

WŚCIBSKIM SĄSIADOM
Te zasłony, żaluzje, rolety...
Dla was drodzy kupiłem - niestety.

NIE CHCĘ SIĘ WfRĄCAĆ, ALE ...
Przez jego widzimisię ,
nie chce mi si ę.

GRUBYMI NIĆMI
Najpi erw- tkał ,
potem -łkał.

GĘŚTUCZONA
Ostro dawała w szyję
pewnie długo nie pożyje.

ŁEBSKI FACET
Na wszystkich patrzy spode łba,
chociaż - nie jestem pewien czy go ma.

SiłA

SCHEMATU
Pewien Szkot, w Glasgow,
postawił mi piwo.
I jakby było tego mało ,
nie mogłem go wypić.
Tak mnie zatkało .

KURIER MIĘDZYRZECKI

Nr s (111)
9.

Telefony
o
o
o

Informacja
Informacja
Gabinet dyrektora
w szpitalu

Lp.
l.

Komórki
AiiT
ordynator
lekarze

2.

3.

742 8 200
742 8 295

lO

742 8 201
Numer telefonu

11.

Oddział

742 8 242
742 8 207
742 8 277
pi el ęgniarki
742 8 268
oddział
Oddział Chirurgii Ogólnej
742 8 212
ordynator
742 8 270
z-ca ordynatora
742 8 213
lekarze
742 8 257
piel ęgniarki
742 8 266
sekretarka

12.
13.

Oddział Ginekolog.Polożn . Nowor.

742 8 205
742 8 221
742 8 271
pielęgniarki
pacjentki- ginekologia 742 8 274
noworodki- lekarz ~
punkt pielęgnacji
742 8 216
noworodków
742 8 272
położne
742 8 293
sala porodowa
pacjentki- położnictwo 742 8 291
ordynator
lekarze

4.

14.

15.

6.

7.

8

742 8 226
rejestracja por. chirurg.
742 8 253
i ortopecl.

Oddział Dziecięcy

rejestracja
gabinet lekarski
diab etologiczna,
neurologiczna,
reumatologiczna
gruźlicy i chorób płuc

742 8 224
742 8 259
742 8 219

i pracownia spirometrii 742 8 230
rejestracja poradni :
kardiologicznej, internistycznej,
rehabilitacyjnej,
742 8 282
sportowo - lekarskiej
gabinet poradni:
kardiologicznej, internistycznej,
rehabilitacyjnej,
742 8 236
sportowo - lekarskiej
rejestracja : poradni:
leczenia bólu, onkologicznej,
742 8 240
urologicznej
gabinet poradni:
leczenia bólu, onkologicznej,
742 8 245
urologicznej

pielęgniarek

z zespołu "Florencja"

Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych

"Florencja" s.c. informuje, że obecnie mi eści się
na ul. Os. Centrum 8 (Biblioteka Miejska). Wykonujemy usługi pielęgniarskie nieodpłatnie dla osób
z Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
Wykonujemy również zlecenia z gabinetów prywatnych oraz pomiary RR, cukru bez zlecenia lekarskiego za odpłatnością.
.
.
.
Zlecenia przyjmowane są w Gabinecie Pielęgniarek Sroclowiskowo-Rodzinnych. codzienme od
godz. 8.00- 10.00. Po godzinie 10.00-tej i w soboty, niedziele oraz świ ęta w Pogotowm Ratunkowym
przy szpitalu. Czas pracy:
Gabinet
8.00 - 10.00
8.00- 10.00
8:00- 10.00
8.00- 10.00
8.00 - 10.00

laryngologiczna
742 8 263
742 8 292
okulistyczna
odwykowa
742 8 304
medycyna pracy
742 8 239
provita - N ZOZ
742 8 247
pediatryczna ,
patologii noworodka
742 8 233
zdrowia psychicznego
742 8 277
742 8 241
16. Krwiodawstwo
l 7. Prosektorium
prosektorium
742 8 232
prosektorium- kierowcy 742 8 285
18. Rejestr Usług Medycznych
kierown ik
7 42 8 237
rejestracja kuponów
742 8 238
19 Ruch Chorych
ruch cho rych
742 8 206
statystyka medyczna 742 8 262
20 Zaopatrzenie
742 8 286
ortopedyczne
21. Kuchnia
kierownik, dietetyczka 742 8 217
742 8 265
kuchnia
742 8 251
22 Pralnia
742 8 261
23. Kotłownia
742 8 208
24. Warsztaty
742 8 258
25. Elektryk
26. Sekcja Eksploatacji
742 8 273
kierownik
742 8 211
sekcja
742 8 215
zaopatrzenie
magazyn gospodarczy 742 8 264
27. Szpital- sklepik
742 8 223

dermatologiczna

7 42 8 209
742 8 229
742 8 260
pielęgniarki
742 8 231
kuchenka
Oddział Intern. - Kardiologiczny
742 8 210
ordynator
742 8 220
lekarze
742 8 252
pi el ęgniarki
sala intensywnego nadzoru
742 s 279
karcliologicznego
Oddział Rehabilitacji
742 8 283
ordynator
742 8 284
piel ęgniarki
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
7 42 8 235
lekarz
742 8 254
pielęgniarki
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
742 8 249
kierownik
technicy
742 8 218
742 8 214
pracownia serologii
rej estracja
742 8 250

Harmonogram pracy

Zakład Rentgenodiagnostyki
lekarze - szpital
742 8 222
technicy - pokój socjalny 742 8 269
pracownia lecznictwa otwartego :
742 8 287
technicy
pokój socjalny
742 8 288
Zakład Rehabilitacji
742 8 278
rejestracja
pracownia elektroterapii 742 8 276
742 8 225
sala gimnastyczna
Apteka
742 8 202
ki erownik
742 8 275
technicy
Blok Operacyjny
742 8 267
pielęgniarki
korytarz
742 8 234
Oddz. Pornocy Doraźnej i Przyjęć
742 8 280
izba przyjęć ogólna
742 8 281
pogotowie
742 8 299
pogotowie
742 8 246
lekarze
pielęgnia rka oddziałowa 742 8 243
pogotowie - kierowcy 742 8 248
pogotowie ratunkowe 999
Pracownie:
742 8 228
endoskopia
742 8 256
EKG
742 8 244
USG
Poradnie:

chirurgiczna ,
ortopedyczna

ordynator
lekarze

5.
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Praca w terenie
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 -16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00

Dyżur

zabiegowy
8.00- 20.00
8.00 - 20.00
8.00-20.00
8.00- 20.00
8.00 - 20.00
8.00- 20.00
8.00-20.00
8.00 - 20.00

Zebrał materi ały

B.Macina

Administracja
O Dyrektor
O Sekretariat

7 42 8 300
7 42 8 204
O Sekretariat fax
7 42 8 255
O e-mail : aujasp@go.onet.pl
e-mail :2108@ kasa-chorych,zgora.pl
O NIP
596 -12 - 40-044
OREGON 210368418
28
29.
31.
32.
33
34.
35.
36.
37.

Główna ksi ęgowa
Ksi ęgowość

742
742
742
742
742
742
742
742

8 302
8 296
8 289
8 297
8 303
8 290
8 294
8 301

Inwentaryzacja
Kasa
Płace i zasiłki
Kadry
Naczelna pi elęgniarka
Informatyk
Inspektor ds. obrony
742 8 298
cywilnej

12 Maja
Dzień

Pielęgniarek
W naszym kraju warunki społeczno - ekonomiczne i warunki pracy pielęgniarek są daleki e
od id eału . Poziom satysfakcji z pracy jest bardzo niski, a perspektywy kari ery ni e ma wcale.
Zbyt często też zaclania wykonywane przez
piel ęgniarki ni e są dostrzegane i uzasadnione.
Z analizy potrzeb zdrowotnych wynika, że istni eją poważn e problemy zdrowotn e takie jak:
- pojawienie się nowych chorób, takich jak
HIV l AIDS, wirus Ebola, choroba Creutzfidta.Taco ba
(dokończeni e

na

następnej

stronie)
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PIŁKA NOŻNA

sce w tabeli i wyprzedzenie zespołu ,CZARNYCH BRO·
WAR" Witnica. Po tym spotkaniu zespól ,ORŁA" zajmował
11 pozy cję w tabeli, najwyższą z lubuskich drużyn w gru· Dobra passa pilkarzy , ORŁA "
pie poludniowej IV ligi. Od wyniku kolejnego spotkania z
· Wywiad z tajemniczym sympatykiem pilki nożnej
, PATRIĄ" Buk zależało utrzymanie aktualnej pozycji w ta· Zaproszenie do dyskusji
beli lub ewentualny marsz w górę . Zajmujący 15 pozycję
Po dwóch nieznacznych porażkach z czołowymi druży
zespól ,PATRII" postawi! jednak gospodarzom wysokie
nami IV ligi ,OLIMPIĄ" BOLPLAST Poznań (0:2) i rezerwymagania, nie mogącym poradzić z lepiej dysponowa·
wami LECHA Poznań (0:1) rozpoczęla się znakomita pas·
nym w tym dniu rywalem . Znakomitej sytuacji strzeleckiej
sa pilkarzy ,ORŁA ". W pierwszym meczu 25 marca nasi
nie wykorzystaJ w 1Ominucie Paweł Cygan, którego strza!
pilkarze będąc gospodarzami spotkania pokonali po wyglową byl minimalnie niecelny. W miarę uplywu czasu syrównanej grze zespól ,CELULOZY" Kostrzyn (1 :0) .
tuacji podbramkowych bylo coraz mniej, gra toczyła się
Pilkarze gości od lat są niewygodnym lokalnym rywa·
przeważnie na środku boiska, a pilkarze ,ORŁA" przewaIem. To wlaśnie pilkarze ,C ELULOZY" w sezonie 97/98 w
żali w niecelnych podaniach do partnerów. Wdrugiej polomeczu rewanżowym na boisku w Międzyrzeczu stawiając
wie goście uzyskali sporą przewagę i stworzyli kilka groź
niezwykle zacięty opór gospodarzom uzyskali bezbramkowy remis pozbawiając praktycznie szans gospodarzy na · nych sytuacji podbramkowych zażegnanych w porę przez
sławka Singera. Okolo 60 minuty spotkania przy biernej
dogonienie prowadz ącej w tabeli ,WARTY" Srem . Osamotpostawie obrony , ORŁA " goście uzyskali prowadzenie 1:0.
nieni pilkarze ,ORŁA" nie byli już w stanie pokonać koal.icji
Gospodarze nie pozostali dłużni i 13 minut później za
drużyn poznańskich grających pod , WARTĘ " i stracili sza n·
' faul na Zbigniewie Nowickim w polu karnych gości , Ma·
sę na awans do III ligi.
rek Zieliński z rzutu karnego ustala wynik spotkania na
Skromne zwycięstwo 1:Obylo, więc udanym rew.anżem
1:1. Remis nie krzywdzi żadnej z drużyn , choć obiektywza tamten niefortunny remis i jesienną porażkę 1:2 w Konie trzeba przyznać, że więcej z gry mieli goście .
strzynie. Po~budowani tym zwycięstwem jechali pilkarze
Znacznie więcej bramek, bo aż osiem obejrzeli sympa,ORŁA " do Sremu na mecz z wyżej notowaną , WARTĄ" z
tycy pilki nożnej w niedzielne popoludnie 16 kwietnia na
nadzieją na dobry wynik. Bramki K. Kozielskiego ( 19
meczu klasy ,A" pom iędzy rezerwami , ORŁA" i ,SOKOmin) i Koszczyka (38 min) zdobyte w pierwszej polowie
ŁEM " Różańska. Szybkie i składne akcje, dużo bramek, a
spotkania zaskoczyły całkowicie qylego III ligowca i poprzede wszystkim chęć do gry i walka na calym boisku, to
mimo zdobycia w drugiej polowie honorowej bramki przez
jest to, co chdalby oglądać każdy kibic w M iędzyrzeczu,'
gospodarzy, to pilkarze , ORŁA" wracali do domu w glorii
Szkoda jedynie, że niewielka il ość widzów miala możliwość
zwycięzców. Pokonanie ,WARTY" w Śremie pozwoliło na
podziwia ć ambitnych (jeszcze nie zmanierowanych?) pilwzbogacenie się o cenne trzy punkty i dobrą postawę wyjkarzy .ORŁA". Bramki Artura Bandury (7 min), Pawła
ściową przed meczami z ,KS 1920" Mosina i , PATRIĄ" Buk
Cygana (13 min). Łukasza Kwiatkowskiego (15 min).
na boisku w Międzyrzeczu .
ponownie Pawła Cygana (21 min). Jacka Figla (22 min)
Wpierwszym meczu z ,KS 1920" Mosina beniaminkiem
oraz Bartka Cmoka (72 min) i wspaniale robinsonady
IV ligi, lecz plasującym się wyżej w ligowej tabeli pilkarze
bramkarza Tomka Włodarczyka (pomimo dwóch pusz,ORŁA" wykazali znakomitą formę strzelecką . Bramki Paw·
czonych goli) potwierdzily dobrą atmosferę i chęć do gry
ła Cygana (7 min), Mariusza Rója (35 min), Andrzeja
pilkarzy rezerw , ORŁA ", a że to o trzy klasy niżej? NiektóOrłowskiego (48 min) i Sławka Zielińskiego (89 min) sprare elementy gry i wlaściwą atmosferę niewątpliwie powiwiły mily prezent piłkarzom , trenerom, kierownictwu klubu
nien przejąć l zespól od swoich rezerw.
oraz licznie zebranej publiczności , a menagarowi klubu To·
Nieźle poczynają również pozostale zespoly z miasta i
maszowi Arteniukowi na kilkakrotne odegranie hymnu
gminy: ,INTER" Nietoperek (pomimo fatalnego walkowepochwalnego na cześć strzelców bramek i calej drużyny.
ra) ,AS" Pieski i ,FAVOR" Bobowicko. Do końca rozgrywek
Nawet honorowy gol dla gości strzelony w 64 minucie nie
w klasie ,A" gr. poludniowej pozostało 9 kolejek.
popsui dobrego nastroju kibicom opuszczającym stadion po
Oto terminarz :
zakończeniu spotkania. Tradycyjnie jeden z kibiców wraca!
29.04.2000- ,POGOŃ" Krzeszyce ·.ORZEŁ 11" Międzyrzecz
szczególnie szczęśliwy z wyl osowaną nagrodą w postaci
29.04.- .AS" Pieski · ,KOSMOS 78" Rudnica
sprzętu AGO, czego i sam miałem niespodziewanie zaszczyt
7.05. -,ORZEŁ 11" Międzyrzecz · ,MYŚLA" Dargomyśl
dostąpić w przerwie meczu z ,CELULOZĄ". Tym razem
godz. 16.00
wylosowana nagroda pojechała do Mosiny osładzając jed7.05. - ,KS Wysoka" · ,AS" Pieski
nemu z gości gorycz wysokiej porażki.
14.05. - ,GKS Bledzew" · ,ORZEŁ li" Międzyrzecz
Pokonanie ,KS 1920" pozwoliło na awans o jedno miej-

12 Maja Dzień
·powrót chorób zwalczonych takich jak gruź
lica i inne
· wzrost populacji osób starszych, a w tym
choroby Alzheimera, chorób prz ewlekłych i
rosnąca potrzeba długoterminowej opieki,
· skażenia i clegradacja środowi ska
· brak funduszy na podstawowe programy
zdrowotne
· nowe technologi e
·rozruchy cywilne, terroryzm, przemoc
·nałogi

·globalne problemy finan sowe
Problemy ludzi młodych (wysoki wska źnik
nark otyzowani a· s i ę, wypadki samochodowe,
przemoc fizyczna i psychiczna, c iąże nieletnich)
także wywieraj ą poważny wpływ na stan zdrowia i życie społeczne.
Problemy zdrowotne różnią się oczywiście w
różnych regionach, ale ich waga zależy w rzeczywistości od sytuacji ekonomicznej kraju i sektora zdrowotnego.
Chciałabym przedstawić problem , który stwa-

Pielęgniarek
rza

koni eczność

zastanowienia się nad przyszło
i sektora zclrowob1ego w no-

ścią piel ęgniarstwa

wym stuleciu.
Ubóstwo ciągle dotyka tej grupy zawodowej
(pielęgniarki). Poważnym problemem staną si ę
pielęgniarek ze względu na niski wskaźnik naboru clo pracy nowych absolwentów.
Restrukturyzacja sektora zdrowotn ego ze
wzgl ę dów ekonomicznych szuka dostę pnych
oszczędności ograni czając liczb ę zatrudnionych pi el ęgniarek, zwiększaj ąc obciążenie pracą (ni e płacą), al e maj ąc na uwadze problemy
zdrowotn e i zwiększone zapotrzebowanie na
u sługi pielęg ni arskie pragn ę przytoczy ć słowa

E. L. TRADEAU
"Czasami można wyleczyć ,
Czasami ulżyć cierpi enia
Ale pielęgnować trzeba zawsze"
J esteś my do t ego profesjonalnie przygotowani.
Naczelna Pi elęgniarka

mgr Ludwika Kaczmarczyk

14.05. - .AS" Pieski ·,STAL 11 HURAGAN"
21 .05. - ,ORZEŁ 11" M iędzyrzecz · ,OBRA" Trzciel
godz. 16.00 .
21.05.- ,AS" Pieski · ,ZNICZ" Trzemeszna
28.05.- .ZNICZ" Trzemeszna ·,ORZEŁ 11" 'v"t:~azvr.z_,
28.05.- .ODRA" Gorzyca · .AS" Pieski
4.06. - ,ZEW" Dąbraszyn ·.• ORZEŁ 11" Międzyrzecz
4.06. - ,AS" Pieski · , SOKOŁ " Różańska
11.06 · 16.00- " ORZEŁ 11" · ,KS" Nowiny Wielkie
- , POGOŃ " Krzeszyce - ,AS" Pieski
18.06- ,KOSMOS 78" Rud~ica · .ORZEŁ 11" Mięctzyrzqj
- ,AS" Pieski · ,MYSLA" Dargomyśl
25.06.-17.00 - , ORZEŁ 11" Międzyrzecz- ,KS" Wysoq
- .GKS" Biedzew ·,AS" Pieski

Wywiad z tajemniczym
sympatykiem piłki nożnej:
JMx - Większość sympatyków sportu międzrzecldego
kojarzyłaby pana z siatkówką, skąd, więc piłka nożna?
T. S. -Chociaż siatkówka zdominowała moje życie spor.
towe, to pierwsze kroki w sporcie rozpocząłem właśnie Gil
pilki nożnej.
JMx - Kiedy to się zaczęło?
T. S. - Jeśli mnie pamięć nie myli, w 6 klasie szkof
podstawoweJ w roku 1950. Zostałem , zauważony p~
trenera ówczesnego zespołu trampkarzy ,ORŁA" lege
m i~dzyrzeckiej pilki nożnej pana Mieczysława Mikułę.
konca szkoły podstawoweJ trenowalem pod jego fachOwym okiem u boku Sakowicza, Tomyska, Sarbaka i ilf
~ych . Z ~e~o rocznika wyrosło_ wielu znakomitych pilka~
Jak choc1azby Malczewski, ktory będąc uczniem VII
szkoly podstawowej nr 2 bronil bramki w l zespole ,OR
JMx - Co dalej?
T. S. ·W 1952 roku rozpocząłem naukę w Liceum P
gogicznym w Ośnie Lubuskim i grę w miejscowym ,GÓR
KU" występującym w klasie ,A". W 1954 roku graliśmy
tkanie na miejscowym boisku przeciwko drużynie ,O
występującego wówczas również w klasie ,A" wygraJ'
spotkanie 2:1, a ja strzelile mobydwa gole swojemu ko
Januszowi Górskiemu broniącemu bramki .ORŁA" (ojcu
prezentanta Polski w siatkówce Ireneusza Górskiego).
JMx - Jakie ciekawe sytuacje najbardziej utkwij
w pamięci z tamtych lat?
T. S.- Mecz rewanżowy z .ORŁEM" rozgrywanybyl.t
boisku w Zbąszynku z powodu zawieszenia miejs~
stadionu przez władze OZPN. Bezpośrednią przyczyną •
wieszania stadionu byla próba skarcenia parasolką
spotkania przez żonę jednego z pilkarzy ,ORŁA" za ni
ną zdaniem kibiców decyzję sędziowską. Tą krewką
byla maiżonka czołowego piłkarza ,ORŁA" Czabaka
wraz z M. Mikulą reprezentantem woj. zielonogórskiegO l
pilce nożnej) . Jako mieszkaniec Międzyrzecza na mecz do
Zbąszynka postanowiłem zabrać się wraz z ekipą .ORŁA' l
zapakowałem się do ,Lublinka" (wraz z Józefem Czallfl
grającym wraz ze mną w drużynie .GÓRNIKA"). Prowadzt
cy zespól .ORŁA" Mieczysław Mikula ujrzawszy
go" zawodnika kazal opuścić pojazd, lecz po stanowez)!IAI
protestach zawodników ,ORŁA" min. Czesława Wiśnia~'
skiego, Sarbaka, Sakowicza, Czabaka uległ i zezwoli f
zabranie się do Zbąszynka . Mecz z ,ORŁEM" przegraliśnf
2:1 a ten fakt pozostal mi na dlugo w pamięci i dzisiaj przt
pominam go z rozbawieniem.
c.d.n.

.wrotlt

Zaproszenie do dyskusji
Wywiadem tym chciałbym sprowokować dyskusję, Yl'ł
mianę poglądów i wspomnień w roku 55-lecia międzyrzeo
kiej pilki nożnej . W latach 45-50 w samym mieście istn~
5 drużyn piłkarskich : ,GWARDIA", ,KOLEJARZ", .ORZB.
(Spójnia) ,ZDROWIE", "17"; gralo w nich wielu wsparialych piłkarzy, których na pewno warto przypomnieć na lamach prasy lokalnej .Wszelkiego rodzaju uwagi krytycz,.,
wspomnienia , prosimy kierować na tel. 741-76- 1911~
wprost do redakcji ,Kuriera Międzyrzeckiego"
Jan Maksymlk
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SIATKOWKA
Z okazji Dnia Pracownika Słu żby Zdrowia w Szpitalu
w Obrzycach został zo rganizowany turniej br yd ża sporto wego. Startowało 12 par.
Pi erwsze miejsce zaj ęła para Władysław Biernat- Marek Biernat, drugie Cezary Szadkowski- Maciej Wierzbicki , trzeci e Mirosław Bublewicz - Andrzej Parmonik Fundatorami nagród był Samodzielny Publ.iczny Szpital dla Ne r wowo i Psychiczni e Chorych w
Międ zyrzeczu 9r~z Związki Zawodowe działaj ące przy Szpitalu , tj . NSZZ
SOLIDARNOSC", Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdro~ia i Zwi ązek Zawodowy Lekarzy.
Jacek Paluch

MIĘDZYRZECKA liGA KOSZYKÓWKI
Wyniki i przebieg meczy barażowych .
Mecz nr.22, dn.23.03.21100r.
DREAM TEAM- MOLOKAI88:65 (12:23, 22:15, 18:18, 13:32}
Najwięcej punktó_
w dla drużyn zdobyli :
DREAM TEAM: Smiszek-29, Karbowiak-16, Gorgolik-10;
MOLOKAI : Daszkiewicz A-23, Frąckowiak-20 , Żukowski-15 .
Pierwszy mecz barażowy w pierwszej fazie toczył się w bardzo nerwowej atmosferze,
ale był bardzo wyrównany. W czwartej kwarcie bardzo dobra dyspozycja rzutowa Daszkiewicza i równa gra Frąckowiaka przy fatalnej skuteczności , zawodników DREAM TEAM
spowodowała, że drużyna MOLOKAł zrobiła pierwszy krok na drodze do półfinałów.
Mecz nr.23, dn.30.03.2000r.
VIAGRA BOYS- DREAM TEAM 84:68 (17:16, 20 :22, 20:6, 27:24}
Najwięcej punktów dla drużyn zdobyli:
VIAGRA BOYS: Stefanowicz-35, Wasylkowicz-24, Siekanko-13;
DREAM TEAM : Karbowiak-25, Śmiszek-16.
Mecz ostatniej szansy DREAM TEAM na nawiązanie walki o półfinał. Niestety, w trzeciej
kwarcie meczu-, do czego zresztą przyzwyczaiła nas ta drużyna- następuje kryzys DREAM
TEAM, a przy takiej dyspozycji Stefanowicza i Wasylkowicza trudno było nie przewidzieć
wyniku końcowego tego meczu. Nadmienić trzeba, że lider najlepszych strzelców Stefanowicz zdobywając 35 punktów ustanowił swój rekord zdobytych punktów w meczu.
Mecz nr.24, dn.06.04.2000r.
MOLOKAI- VIAGRA BOYS 103:62 (18:15, 28:17, 30:17, 27:13}
Najwięcej punktów dla drużyn zdobyli :
MOLOKAI : D. Nowak -27, Frąckowiak-22 , Paczkowski-17, A. Daszkiewicz.-14,

Nieudany sezon między r ze c kiej siatkówki przeszedł j uż do historii, w ięc m iłoś ni cy tej
i widowiskowej dyscypliny gier zespołowy c h skierowali swe kroki do Gorzowa,
gdzie nie brakowało emocji i gry na wysokim pierwszoligowym i repre zentacyjnym poziomie. Skazany na po żarci e gorzowski "STILON" szczególnie w spotkaniach z faworyzowaną drużyną "GALAXII " AZS Bank Częstochowa zaprez entował niezwykłą ambicję
i wolę walki, której efektem bylo wyelim inowanie rywali i awans do finału Mistrzostw
Pol ski . Niezależnie od wyników spotkań z "MOSTOSTALEM" Kę dz ierzy n zawodnikom
"STILONU" należą się słow a uznania za niewątpliwy sukces w b ie żący m sezonie.
Takiej ambicji i woli walki brakowało naszym siatkarzom na l l ligowym froncie.
Nadeszła dekada chudych lat międzyrzeckiej siatkówki, a sympatykom tej dyscypliny pozostanie wykupienie na przyszły sezon karnetów na występy "STILONU" w Gorzowie. Jak trudno powróci ć do 11 ligi przekonał się zespół AZS Politechnika Zielona
Góra , który po rocznym pobycie w liilidze gromiąc lokalnych rywali , odpadł gładko w
eliminacjach do li ligi . Ciężkie zadanie czeka nowo wybranego prezesa " ORŁA" pana
Zdzisława Markowskiego mającego do pomocy dwóch zastępców w osobach Zbigniewa Zdanowicza i Ryszarda Kubiaka. Nowy Zarząd MKS AZS AWF "ORZEŁ "
Międzyrzecz stawia sobie za cel i liczy na powrót do li ligi, a kiedy to będzie możl iwe
zależy przede wszystkim od pozyskania nowych sponsorów, którzy wesprą finansowo
klub. Bez tych środków niemożliwa jest gra ani w III ani w żadnej innej klasie rozgrywek.
Aby nie popaś ć w skrajny pesymizm chciałbym czytelnikom "Kuriera" przypomnieć
"tluste" lata międzyrzeckiej siatkówki . Wspomnienia zaczynam od drużyn z lat sześć
dziesiątych. Była to drużyna "wszechczasów" międzyrzeckiej siatkówki, która to nie mialaby najmniejszych kłopotów z pokonaniem zespołu "ORŁA " w czasie największyc h jego
osiągnięć tj. w sezonie 94/95. Kto potrafi rozszyfrować osoby przedstawione na zdjęciu
włącznie z najmniejszym (najbardziej znanym, reprezentantem kraju( ten może liczyć
na nagrodę niespodziankę ufundowaną przez jednego z sympatyków międzyrzeckiej
siatkówki. Propozycje prosimy zgłaszać telefonicznie pod następujące numery telefonów: 741-76-19, 741-10-26 lub listownie do działu sportowego "Kuriera Między
rzeckiego". Zapraszam czytelników do udziału w konkursie .
Jan Maksymiuk
p i ęknej

Żukowski - 13 ;

VIAGRA BOYS: Stefanowicz-29, Siekanko-15.
Na ten mecz czekali chyba wszyscy. Będąca na fali i mająca lepsze notowania wśród
kibiców drużyna VIAGRY BOYS stawała do walki o pólfinał z coraz lepiej grającą druży
ną MOLOKAI- zapowiadał się dobry mecz. Niestety! Drużyna MOLOKAł zagrała bardzo dobry, a przede wszystkim bardzo równy mecz przez wszystkie cztery kwarty. Zawiodła całkowicie drużyna VIAGRY BOYS, która chyba po raz pierwszy w lidze nie potrafiła zniwelować przewagi wzrostowej MOLOKA l bardzo dobrą skutecznością , co skoń 
czyło si ę klęską- porażka różnicą aż 41 punktów. Dla drużyny VIAGRY BOYSjest to na
pewno porażka bardzo dotkliwa, na "otarcie łez " pozostaje już tylko walka o V miejsce.
Natomiast drużyna MOLOKAł wydaje się , że złapała właściwy rytm gry i w tym pierwszym sezonie ligi odegra jeszcze dużą rolę czekamy na mecze z INSTALKO-TEAM, w
których nie będzie chyba "chłopcem do bicia".
Zdobycze punktowe zawodników w barażach :
MOLOKAI: Filipek-4, Daszkiewicz A.-37, Knak-3, Żukowski-28, Paczkowski-20,
Frąckowiak-42 , Nowak-36, Gall-2, Borzobohaty-13, Kostka-6. Przewinienia-40.
VIAGRA BOYS: Siekanko-28, Dzwończyk-0, Dąbrowski-B, Stefanowicz-64, Krajdocha-14, Klimczak-O, Wasylkowicz-28, Ziarkowski-4.
Przewinienia-40.
. DREAM TEAM : Wawrzyńczuk-0 , Michałek-9 , Gorgolik-19 , Żuk-4, Karbowiak-41 ,
Smiszek -45, Stawasz-13, Musiał-2. Przewinienia-32 .
MECZ O V MIEJSCE
Mecz nr.25, dnia 13.04.2000r.
VIAGRA BOYS- DREAM TEAM 104:75 (25:12, 31 :18, 19:24, 29:21}
Najwięcej punktów dla drużyn zdobyli :
VIAGRA BOYS: Stefanowicz-35, Krajdocha-33, Siekanko-20, Wasylkowicz-14;
DREAM TEAM : Karbowiak-25, Gorgolik-22, Toczyński-12, Musiał-1 O.
Wrozgrywkach " Międzyrzeckiej Ligi Koszykówki " zapadły pierwsze rozstrzygnięcia .
0ruzyna VIAGRY BOYS wywalczyła V miejsce. Sam mecz rozstrzygną! się praktycznie
w Pierwszej kwarcie. Kontuzja lidera DREAM TEAM-u, Śmiszka, w pierwszej minucie
~~czu spowodowała, że z drużyny "uszlo powietrze ", co skrzętnie wykorzystała VIAb A B_OYS. Bardzo dobra dyspozycja rzutowa Krajdechy i jak zwykle Stefanowicza
dy1a glowną przyczyną tak wysokiej porażki DREAM TEAM-u. Mecz ubarwiły dwa wsay ~okonane przez Karbowiaka w ostatniej minucie meczu, za które publiczność nagro Zila zawodnika gromkimi brawami.
Mariusz Maik

KBIIliElliHRSTWO
- 5HIIlBOWSKI TIIi~dzyrzecz

uL Pt~miątkowt~ 1
(obok tt~rtt~ku)

Tel. 141-19-36
Kom. 0601 95 53 61
Terminowo i solidnie
WVKOfiUJEffiV:
'Rt~grobki z grt~nitu- od 1950,'Rt~grobki z lt~striko- od 1000,0rt~z pt~rt~pety i okłt~dziny schodowe
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TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ
"TRÓJEK" CHŁOPCÓW KLAS V
Dnia 30.03.2000 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Między
rzeczu odbył si ę turniej mini piłki siatkowej "trój ek" chłopców klas V.
Korkowa kolejność w turnieju:
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzyrzeczu
II miejsceSzkoła Podstawowa Nr 17 w Gorzowie
Szkoła Podstawowa Nr l w Sulęcinie
III miejsceIV miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu
V miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gubinie
VI miejsceSzkoła Podstawowa Nr 3 w Suiechowie
Zespół Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orliki" przy Szkole PodstaNr 2 w M
w składzi e : Bartosz Wolniewicz ,
Rafał Dudczak, Tomasz
Korzeniewski,
Michał
Hładki , Rafał Judek, Radosław Gomuła , Adrian Gabryel, Jerzy Szczerba Tren erem zespo łu jest Mirosła
wa Szanda. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju otrzymaJ Rafał Jurlek ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Między
rzeczu. Zarząd ldubu składa
serdeczne podziękowania
sponsorom turnieju: p. Burmistrzowi W. Kubiakowi, p. J. lwińskiemu,
dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu , p. R. Wolniewiczowi,
p. M. Hakowi, p. M. Judkowi, M. Cwenerowi. Zarząd UKS "Orliki"
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ZNACZENIE WYRAZÓW do krzyżówki na m-c maj 2000
Poziomo: l/jednostka ciśnienia atmosferycznego 7l stan w USA 8/
ność 9/sojusznik lO/senna mara 12/czart, bies 14/eskorta orszak~
rodzaj bicza 21/ pierwsze wyjście kartą w brydża 22/aga, największa 1
ropuch 23/ okrągły krążek
.
2
Pionowo: l/wojskowy krok 2/ cudzoziemska 3/hulaka, bibosz 4/rzadlde imi ę męslde 5/ w ~rzuc?~ lub h~rb_ 6 /zachęta, -~odziec 11/prehisto.
ryczny gad 13/składmk maser, do gojema ran 15/zbwr przepisów organizacji 16/kąt zawarty mi ędzy kierunkami 18 /składak lub góral l9/cienką
gałązka

Litery uszeregowane w kolejności od l do 21 utworzą, rozwiązanie, któr,
prosimy nadsyłać na adres redakcji do dnia 20 maja 2000 r.
e

Eugeniusz

Rozwiązanie krzyżówki

Rekord

Międzyrzecza

w Maratonie!

Dębno

2000

Nie na darmo Krzysztof Kocban został dwukrotnie g łównym laureatem
plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Międzyrzecza. Do wielu
swoich osiągnięć dorzucił następ n e: doskonały czas w biegu m aratońskim
w Dębnie- 2.34 .22. Kto choć trochę orientuje się w biegach marator\skich
zdaje sobie sprawę jak rewelacyjny jest to wynik. Dał on Kochanowi 17
miejsce. Drugi mi ędzyrzeczan in S. Osir\ski zajął 6lm. z czasem 3.00.51.
Gratulujemy!
Biegnąc w D ębni e Kocban przyczynił się do in tegracji europejskiej, a
ści ślej do przyjaźni polsko-czeskiej. Przez cały bieg towarzyszyła mu Czeszka Alena Peterkowa. Prowadząc ją doprowadził do tego, że zwyciężyła. Za
to oficjalni e podziękował nam jej trener. Nie dość, że sportowiec, to jeszcze europejczyk!
Andrzej Świder

luc

kwietniowej

.WIELKANOCNE BABY MAZURKI l KOLOROWE PISANKI " tak brzmi hasło
kwietniowej krzyżówki. W wyniku losowania nagrody książkowe otrzymują:
1/ Regina Ostrowska - Międzyrzecz
2/ Halina Siwko - Międzyrzecz
3/ Natalia Zambrzycka - Międzyrzecz
Nagrody do odebrania w biurze redakcji w godzinach urzędowania .
Redakcja

Gimnazium i Szkoła Podstawowa w Pszczewie
"PRZODOWAĆ W SŁOWIE"
konkurs komputerowy dla uczniów Szkół Podstawowych i Gim
testy i zadania do ściągnięcia, wyniki konkursu, fotorepa
III edycja - Pszczew 31 marca 2000

Już po raz III w Zespole Szkół w Pszczewie odbył się konkurs komputerowy
uczniów szkól podstawowych i gimnazjów pod hasłem "Przodować w słowie".
nizatorem i pomysłodawcą tej imprezy jest nauczyciel informatyki tutejszej szkoły
Krzysztof Niedbalski.
W tegorocznej edycji ko nkursu wystartowała rekordowa liczba uczestników
72, którzy reprezentowali ponad 20 szkól z województw łub uskie go i wielkclpolsJ<Je, .
Wszystkie zespoły podzielone były na trzy grupy i w określonej kolejności raz1Nią2~~•
test nr1 (plikZIP160k), test nr2 (plik ZIP11 Ok} oraz zada nie praktyczne (plik
przy komputerze. Po trwającej ponad trzy godziny rywalizacji podliczono wyni
czono nagrody, których fu ndatorami był Zespół Szkól w Pszczewie oraz firma
terowa EXE z M i ędzyrzecza , której przy okazji składamy gor ące poclzię, kovvanle
sponsorowanie naszego konkursu (od pierwszej edycji) . Tym razem główna nag
którą był trzydniowy pobyt dla 4 osób w wybranym hotelu na terenie Polski, Czech
Słowacji- nagroda ufundowana przez firmę EXE, powędrowała do Gimnazjum nr
Międzyrzeczu. Poza pierwszą nag rodą przyznano jeszcze nagrody dla pięciu
nych drużyn oraz nagrody dla uczniów reprezentujących miejscową szkołę, którzy
nie z regulaminem startowa li poza konkursem. Wszystkie szkoły otrzymały pam
dyplomy i z życzeniami spotkania się w przyszłym roku na IV edycji konkursu rozjechaly
się do domów.
Redakcja K.M . dziękuje Gimnazjum i SP w Pszczewie za nadesł~e
wyniki Konkursu Komputerowego. Ze względu na objętość artykułu me

możemy

go

wydrukować

w całości.

Redakcja

MARCOLOR
KODAK EXPRESS
66-300

PHU

66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. 30 STYCZNIA 69
TEL./FAX (095) 742 21 74; KOM. 0-601 798134

Oferuje
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CEMENT * WAPNO
CERAMIKA ŚCIENNA
BETON KOMÓRKOWY
CE GŁY KLINKIEROWE
DACHÓWKA CERAMICZNA
PAPY
BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
PŁ YTY GIPSOWO-KARTONOWE
KLEJE DO GLAZURY
SYSTEM DOCIEPLEŃ
RYNNY l AKCESORIA PCV
GIPSY l GŁADZIE SZPACHLOWE
MATERIAŁY DO IZOLACJI
NARZĘDZIA l AKCESORIA

Międzyrzecz ,

Wesoła

7, tel./fax (095) 741 24 00

usługi

w zekresie:

ul.

- zdjęć do dokumentów, paszportów, itp.
-zdjęć reportaż., studyjnych, reki., itp.
- obróbki filmów amatorskich w formatach
od 9x13 do 15x21
(30x45 z terminem oczekiwania)
- reprodukcji i retuszu starych zdjęć
- indeks printu (cały film na jednym zdjęciu)
z całych i ciętych filmów,
ułatwiający opis i archiwizację zdjęć

~

WIEKOR
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CZYNNE: PN-PT 7.00-17.00; SOB 8.00-13.00
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w

Międzyrzeczu

Sklep Meblowy ul. Konstytucji 3-Maja

(w podwórzu)

e s prze d aż ratalną w systemie ARS do 36-m-cy
e ożli wość zamawiania mebli na wymiar
• transport gratis do 25 km
e pomoc przy wnoszeniu za porozumieniem
e oprócz dużego wyboru mebli z ekspozycji
ożliwość wyboru szerokiej oferty katalogowej

tel./fax 095 l 741 25 41
kuchnia OLA

1.390,·

segment

MAGNAT
1.350,·

komplet
wypoczynkowy

IWONA
2.690,·
sypialnia

TARA

Fi'~~~~~' 1.865,·

679 - Tadeusz. Muslałtk
ul. Zachodnia
ROBOT KUCH.
391 - JerzyWojciechowski
ul. Sloneczna
ZEGAR
1469- Tadeusz Biemaciak
Os. Centrum
WYMIANA BUTli
492. - WI8Siaw leszyk
Os. Centrum

WYMIANA BUTLI

~

Największe smakowitości wychodzą

569 - Eugeniusz Jeryś
Os. Centrum
MYCIE SAMOCHODU
322 - Edward Rybarczyk
ul. Piastowska
MYCIE SAMOCHODU
645 - Sławomir Rzeźnicki
ul. poznańska
MYCIE SAMOCHODU
1307 - Kazimierz Krzywulski
ul. Swierczewskiego
UPOMINEK
758 - Izydor Rutkawski
ul. Wesoła
UPOMINEK
963- Franciszek Harasymak
ul. Piastowska
UPOMINEK

BEZPŁATNE
POŁĄCZENIE

z piekarników kuchenek kupionych
w sklepie firmowym GRAF. Zapraszamy. o 800 111 110

kAMIENIA~S'W'
Firm a Ju

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

Wykonujemy
-nagrobki
- grobowce rodzinne
- parapety, okładziny schodowe
-kominki
Do produkcji wykorzystujemy granity,
marmury krajowe i importowane
o szerokiej kolorystyce.
Solidność , term i nowość ,

Międzyrzecz

RAF

o

ul. Chrobrego 30

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

o

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

Zapraszamy
tel. 741 22 35
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TECHNICZNYCH

"INSTAL- PRIM"
66-300 MIĘDZYRZECZ ,
UL. REYMONTA 4
CENTRALA : TELJFAX (095) 741-27-29
HURTOWNIA :
JFAX (095) 742-21-98

KOTŁOWNIE

GAZOWE I OLEJOWE
l PROJEKT • MONTAŻ - SERWIS l

Elektryczny przepływowy
ogrzewacz wody
od 123,- zł*

Zapraszamy do naszej
HURTOWNI
INSTALACYJNEJ
Gazowy, niemiecki kocioł dwufunkcyjny od 2799,- zł*

Pełna oferta urządzeń i materiałów
dla instalacji grzewczych i sanitarnych.
/były Confex, koło Siedziby Starostwa/

