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O stycznia 2019 r. zapłacimy więcej za wy-
wóz śmieci. Wywóz segregowanych odpadów
ma kosztować 2 zł więcej (w sumie15 zł), a
niesegregowanych 22 zł (wzrost o 3 zł). I nie
będzie od tego odwołania. Wcześniej jednak,
bo już od lipca br. zwiększyć się ma częstotli-
wość wywozu śmieci, i tak np. papier, plastik
czy szkło mają być zabierane nie raz w mie-
siącu a przynajmniej dwa razy, by nie docho-
dziło do przepełnienia pojemników. Inaczej
wywoźnicy będą płacić kary. Mają także poja-
wić się nowe pojemniki z otworami wlotowymi,
by konieczne było np. zgniecenie kartonu czy
plastikowych butli, co pozwoli upchnąć w po-
jemniku znacznie więcej odpadów.

Wszystko to ma związek z rozstrzygniętym
niedawno przetargiem na wywóz śmieci,   na
którym pojawiły się znacznie większe kwoty
niż do tej pory, a które Związek Celowy Gmin
MG-6 odpowiadający w mieście za gospodar-
kę śmieciowa zaakceptował. Firmy pozostają
te same, ale mają działać po nowemu, za co
my w nowym roku dodatkowo zapłacimy. Dzię-
ki temu może znikną wianuszki pojemników
wokół altan śmietnikowych, które w tej chwili w
nich się nie mieszczą, my zaś może uważniej
będziemy segregować swoje domowe odpady,
które już teraz są nam drogie, a będą jeszcze
droższe. 

JAN DELIJEWSKI

Katedra odzyska dawny blask,
inaczej przecież być nie może 
To już rok, jak płonęła gorzowska katedra, co wywołało wielkie poruszenie niemal w całej Polsce. 

Więcej na s. 12-13.

Domowe odpady
będą jeszcze droższe  
Tego należało się spodziewać, gdyż
prędzej lub później musiało to
nastąpić. 
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ww    1.07.
1949 r. - w budynku PCK przy
ul. Kosynierów Gdyńskich 21
powstała stacja Pogotowia Ra-
tunkowego.
1959 r. - Dzielnicowy Dom Kul-
tury przy ul. Wawrzyniaka został
przemianowany na „Dom Meta-
lowca”, czyli Zakładowy Dom
Kultury ZM „Gorzów”, dziś MCK
„Zawarcie”.
2006  r. - premierą sztuki „Noc-
leg w Apeninach” otwarto Teatr
Letni.
ww    2.07.
1257 r. - założono miasto Go-
rzów. 
1997 r. - w 740. rocznicę
założenia miasta na Starym
Rynku ponownie uruchomiono
zrekonstruowaną po 55 latach
fontannę  Pauckscha. 
2008 r. - zamknięto Kapsułę
Czasu na placu Grunwaldzkim.
ww    3.07.
1950 - z udziałem prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego rozpoczął
trzeci ogólnodiecezjalny zjazd
księży w Gorzowie. 
1954 r. ur. się Tadeusz Kudel-
ski, gorzowski alpinista, pierw-
szy lubuski zdobywca
najwyższej góry świata, a także
11 najwyższych szczytów w An-
dach i góry Kilimandżaro na ro-
werze, zginął w 1999 r.
schodząc ze szczytu Mount Eve-
rest.
1986 r. zm. Władysław Koso-
wicz (60 l.), b. żołnierz AK, tre-
ner i nauczyciel wf w „Ekonomi-
ku”, twórca gorzowskiej siat-
kówki
86 lat temu ur. się Stanisław Li-
sowski, najsłynniejszy gorzow-
ski rajdowiec i konstruktor sa-
mochodów terenowych, pionier
miasta i gorzowskiej motoryza-
cji, zm. w 2014 r.
ww    4.07.
1945 r. - w Gorzowie powstała
stacja meteorologiczna PIHM,
obecnie IMiGW.
ww    5.07.
1979 r. - w hali sportowej przy
ul. Czereśniowej odbył się mię-
dzypaństwowy mecz siatkówki,
w którym reprezentacja Polski
pokonała Japończyków 3:2; w
drużynie Huberta Wagnera za-
grali: Ryszard Bosek, Wiesław
Gawłowski, Leszek Molenda,
Tomasz Wójtowicz, Mirosław
Rybaczewski, Lech Łasko oraz
Włodzimierz Stefański, Włodzi-
mierz Nalazek, Ireneusz Kłos,
Wiesław Czaja; odnotowano
nadkomplet widzów - 1300 kibi-
ców.
ww    6.07.
1945 r. - powstał Obwodowy
Urząd Miar w Gorzowie, jedyna
polska instytucja w mieście
funkcjonująca do dziś w tym sa-
mym miejscu.
ww    7.07.
1904 r. - linię tramwajową
przedłużono od Chyży (okolice
dawnej drukarni) do Placu
Słonecznego.
1951 r. - z udziałem premiera
Józefa Cyrankiewicza nastąpiło
uruchomienie Gorzowskich
Zakładów Włókien Sztucznych,
następnie Zakładów Włókien
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Polregio t³umaczy, ¿e trudno
przewidzieæ, kiedy d³ugi szy-
nobus wróci na tory. Ale sytua-
cja nie jest nowa, bo w szyno-
busach czêsto jest t³ok, œcisk i
mordêga podró¿owania

- Czas powrotu du¿ego auto-
busu jest w tym momencie
trudny do okreœlenia. Wed³ug
uzyskanych informacji mini-
malny czas w jakim pojazd
wróci na tory to pó³tora tygo-
dnia - mówi³ 20 czerwca Pawe³
Nijaki, rzecznik prasowy Prze-
wozów Regionalnych spó³ka z
o.o. w Zielonej Górze.

Niedziela wieczór. Na stacjê
na trasie pomiêdzy Zielon¹
Gór¹ a Gorzowem wje¿d¿a
szynobus. Nie doœæ, ¿e spó-
Ÿniony kilka minut, to jeszcze
zamiast d³ugiego, na blisko
300 osób jest krótki na 90.
Zdumieni pasa¿erowie patrz¹,
jak z wnêtrza ma³ego pojazdu

wysiada trochê podró¿nych.
Ich miejsca zajmuj¹ ci, którzy
czekali na stacji. W ma³ym po-
jeŸdzie œcisk jest taki, ¿e na-
wet klimatyzacja nic nie daje.
WyraŸnie zmêczony konduk-
tor rozk³ada rêce i t³umaczy, ¿e
jest awaria i zwyczajnie nie ma
innego poci¹gu, aby puœciæ go
na to po³¹czenie. Pasa¿ero-
wie, którzy czêsto je¿d¿¹ t¹ li-
ni¹ komentuj¹ ironicznie, ¿e
zawsze jak siê gdzieœ jakiœ
szynobus popsuje, to na
po³¹czenie Gorzów - Zielona
Góra trafia ten ma³y, bo wiêk-
sze potrzebne s¹ w Zielonej
Górze. 

Okazuje siê, ¿e taki stan, kie-
dy na oblê¿onej doœæ linii kur-
suje ma³y szynobus trwa od
pewnego czasu. Sprawa jest
na tyle wa¿ka, ¿e napisa³ o
niej bran¿owy portal kolejowy
rynek.

Organizatorem przewozów
regionalnych na danym ternie
jest Urz¹d Marsza³kowski. I
on w³aœnie udostêpnia Od-
dzia³owi Lubuskiemu spó³ki
Przewozy Regionalne 19 po-
jazdów. Tymczasem na dzieñ
7 czerwca wy³¹czonych z eks-
ploatacji by³o a¿ 11 sk³adów.
Jak t³umacz¹ urzêdnicy, przy-
czynami wy³¹czeñ s¹ naprawy
bie¿¹ce i powypadkowe, prze-
gl¹dy okresowe oraz rutynowa
wymiana zu¿ytych czêœci. 

I w³aœnie z tej przyczyny, ¿e
czêœæ taboru stoi w oczekiwa-
niu na naprawê lub niezbêdny
przegl¹d, wiêksze sk³ady za-
stêpowane s¹ przez mniej po-
jemne, co powoduje t³ok w po-
ci¹gach. Tak jest w³aœnie na li-
nii ³¹cz¹cej Zielona Góra -
Gorzów. No i na razie nie wia-
domo, kiedy to siê mo¿e po-
prawiæ, czyli kiedy sytuacja

wróci do normy. Jak t³umaczy
rzecznik - mo¿e, ale gwarancji
na to nie ma ¿adnej.

Gorzowianie od jakiegoœ
czasu maj¹ te¿ trudniej z
podró¿owaniem na linii Go-
rzów - Kostrzyn nad Odr¹. Ze
wzglêdu na remont estakady
podró¿ni z Gorzów Centralny
najpierw musieli dojechaæ na
w³asn¹ rêkê lub komunikacj¹
zastêpcz¹ do Gorzów
Wschodni, sk¹d ju¿ dalej
podró¿owali szynobusami.
Od kilku tygodni komunikacja
zastêpcza jednak jedzie da-
lej, bo Santoka. I choæ gene-
ralnie pasa¿erowie rzadko
siê uskar¿aj¹ na niedogodne
warunki podró¿y, to jednak w
weekendowe spiêtrzenia ru-
chu pasa¿erów w³aœnie na
tym odcinku trudno mówiæ o
komforcie podró¿owania.
Wyd³u¿enie trasy komunika-

cji zastêpczej te¿ jest spowo-
dowane pracami remontowy-
mi zwi¹zanymi z przebudow¹
estakady. 

- Tu sytuacje, kiedy komuni-
kacja zastêpcza jeŸdziæ
bêdzie do Santoka potrwa do
10 wrzeœnia - mówi Pawe³ Ni-
jaki. 

Na ten termin planowane
jest zakoñczenie wszystkich
prac remontowych na esta-
kadzie. Jak na razie inwestor
nie alarmuje, ¿e data ta
mia³aby ulec zmianie. - Oby,
oby, bo to jest jednak niewy-
godne, kiedy tak siê trzeba
przesiadaæ, a jak jedzie
m³odzie¿ do szkó³ albo stu-
denci to zwyczajnie jest
okropnie - mówi¹ pasa¿ero-
wie, którzy od strony Krzy¿a
doje¿d¿aj¹ do pracy w Go-
rzowie.

ROCH

Tak przynajmniej twierdz¹
prezydenccy urzêdnicy od-
powiedzialni za remonty
dróg w mieœcie. I  dodaj¹
przy tym, ¿e widz¹ dobr¹
wolê u wykonawcy remontu
na Sikorskiego, bo jego pro-
blemy to pok³osie sytuacji na
rynku, gdzie brakuje ludzi i
materia³ów.

Co fakt, to fakt - brakuje lu-
dzi i materia³ów, bo mamy
boom budowlany i jak Polska
d³uga i szeroka wszêdzie siê
buduje i remontuje. Tylko z
dobr¹ wol¹ jest jak z dobrymi
chêciami, którymi piek³o jest
wybrukowane. Zreszt¹,
mieszkañców ma³o obchodzi

wola czy niewola, gdy¿ chc¹
jedynie, by prace nie prze-
ci¹ga³y siê ponad miarê i
da³o siê ¿yæ w miarê normal-
nie w tym naszym moderni-
zowanym spiesznie i nie-
spiesznie mieœcie. Dlatego
psu na budê takie gadanie, z
którego dla tempa prac i na-
szego samopoczucia nic nie
wynika. I równie wa¿ne s¹
etapowe cele i terminy, jak i
termin zakoñczenia ca³ej in-
westycji, która przynajmniej
na razie bardziej nas z³oœci
ni¿ daje radoœci.

Ale niech ¿ywi nie trac¹ na-
dziei!

JAN DELIJEWSKI

Jak żyć w remontowanym mieście?
OpóŸnienia na Sikorskiego nie mo¿na porównywaæ z tym, co siê dzia³o na Walczaka i Warszawskiej. 

W ścisku i tłoku szynobusem
w świat
W czerwcu na niedogodnoœci podró¿owania skar¿yli siê pasa¿erowie korzystaj¹cy z linii ³¹cz¹cej Zielon¹ Górê z
Gorzowem. 

Remont ul. Sikorskiego urzędnicy magistratu mogą obserwować na żywo każdego dnia
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Chemicznych „Stilon”,  ostatnio
„Stilon” S.A. 
ww    8.07.
1966 r. - po raz pierwszy  i jedy-
ny w swej historii, w  ramach
III  Festiwalu Telewizyjnego,
Teatr im. Juliusza Osterwy  wy-
stąpił   przed  kamerami  TV  ze
sztuką  „Don  Alvares”  H.  Lu-
bomirskiego w reżyserii Ireny
Byrskiej.
2007 r. - na linii Krzyż - Kost-
rzyn pojawił się pierwszy szyno-
bus.
ww    9.07.
1959 r.  - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin zadebiu-
tował w żużlowej reprezentacji
Polski, startując w międzypań-
stwowym meczu z Austrią, roze-
granym w Nowej Hucie, który
Polacy wygrali 73:35.
2007 r. - odremontowana wieża
katedralna udostępniona została
jako wieża widokowa mieszkań-
com i turystom.
ww    11.07.
1999 r. - gorzowianki Beata So-
kołowska i Aneta Pastuszka zdo-
były trzy złote medale na kaja-
kowych ME w Zagrzebiu
ww    12.07.
1986 r. - w Gorzowie rozpoczął
się pierwszy dwudniowy festi-
wal „Reggae nad Wartą”.
1992 r. - organizowano pierwszy
Memoriał Edwarda Jancarza na
żużlu.
ww    13.07.
1942 r. - z fontanny Pauckscha
zostały zdjęte figury z brązu, w
1997 r. zostały one zrekonstruo-
wane i na powrót umieszczone.
1948 r. - w Gorzowie gościł po
raz pierwszy Władysław Bro-
niewski.
1905 r. ur. się dr Stanisław Kir-
kor, lekarz weterynarii, badacz
pszczół, twórca polskiej apiopa-
tologii, b. zastępca kierownika
Oddziału Państwowego Instytutu
Weterynarii w Gorzowie, zm. w
1963 r. 
2009 r. zm.  Ryszard Straszyń-
ski (60 l.), nauczyciel wf w VIII
LO, b. szczypiornista i trener
piłki ręcznej.
ww    14.07.
1959 r. - na ul. Podmiejskiej
doszło do największej w historii
miasta katastrofy tramwajowej:
pociąg złożony z 3 wagonów wy-
koleił się na łuku torów, a wa-
gon motorowy rozbił się o słup
przy ul. Warszawskiej; rannych
zostało ok. 60 osób; w wyniku
obrażeń zm. dr Wacława Bars-
ka, popularna w mieście lekar-
ka.
1995 r. zm. Ryszard Nieścieruk
(46 l.), b. kierownik drużyny
Stali (1972-1979 i szkolenio-
wiec żużlowców, b. trener żużlo-
wej kadry narodowej, niegdyś
czołowy pływak i trener pływa-
ków Warty.
ww    15.07.
1526 r. - na wieży Kościoła Ma-
riackiego zawieszono zegar; je-
go ćwierćgodziny wybijał dzwon
„Ave Maria” z 1498 r.; najstar-
sza wzmianka o zegarze miej-
skim.
1945 r. - w budynku przy ul. Ko-
synierów Gdyńskich 22-23

KALENDARIUM
Lipiec 2018

�3Lipiec 2018 r. PROSTO z miaSTa

Celem jest budowa w rejo-
nie ulicy Szczeciñskiej sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyj-
nej. Dlatego PWiK w kwiet-
niu podpisa³o umowê z Na-
rodowym Funduszem Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na realizacjê projek-
tu pn. ,,Budowa sieci wodo-
ci¹gowej i kanalizacji sanitar-
nej w Gorzowie Wlkp.’’
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 15.844.224,00 z³
brutto, zaœ netto
12.948.800,00 z³, a wartoœæ
dofinansowania wynosi
8.254.860,00 z³.

Jak mówi Tomasz Czor-
nak, kierownik Dzia³u Inwe-
stycji i Rozwoju w PWiK, pla-
nowany zakres rzeczowy
projektu to przede wszystkim
budowa 8,42 km sieci kanali-
zacji sanitarnej w rejonie uli-
cy Szczeciñskiej. Inwestycja
dotyczy takich ulic jak
Szczeciñska, Moryñska,
Stargardzka, Lipiañska, No-
wogardzka, Woliñska,
Pe³czycka, Cedyñska, Ko-
szaliñska, Policka, Gryfiñs-
ka, Ko³obrzeska, Chojeñska,
Goleniowska, Pyrzycka i Me-
talowców. Ca³e to przedsiêw-
ziêcie musi zostaæ wykonane
do koñca 2019 roku. 

- Przetarg planujemy
og³osiæ na pocz¹tku przy-
sz³ego roku i po jego roz-
strzygniêciu ruszyæ z praca-
mi budowlanymi. W ramach
tego projektu mamy jeszcze
dostawê i monta¿ mieszade³
wolnoobrotowych do reakto-
rów biologicznych w strefie
beztlenowej oczyszczalni
œcieków „Goœka”, dostawê i
monta¿ separatora piasku
oraz zakup samochodu spe-
cjalistycznego do obs³ugi
sieci kanalizacyjnej - dodaje
kierownik.

Istotne z punktu widzenia
mieszkañców jest to, ¿e
oprócz dokumentacji projek-
towej, obejmuj¹cej sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, wykona-
ne zosta³y równie¿ projekty
przy³¹czy od sieci do same-
go budynku. 

- Natomiast je¿eli chodzi o
budowê, to naszym zada-
niem, jako inwestora, bêdzie
wybudowanie sieci wraz z
odcinkami do granic po-
szczególnych nieruchomo-
œci. Reszta, czyli budowa
przewodu kanalizacyjnego w
granicach prywatnej posesji,
nale¿y ju¿ do ich w³aœcicieli.
Jednak mieszkaniec nie mu-
si wystêpowaæ o warunki
techniczne do PWiK i wyko-
nywaæ projektu budowlane-
go przy³¹cza, a jego zadanie
ogranicza siê jedynie do bu-
dowy przewodu, jego inwen-

taryzacji geodezyjnej i
zg³oszeniu przy³¹cza do od-
bioru w Biurze Obs³ugi Klien-
ta PWiK - wyjaœnia kierownik
Czornak.

Ostatnim krokiem bêdzie
zawarcie umowy na odbiór
œcieków. Projekt przy³¹cza
zostanie udostêpniony przez
firmê nieodp³atnie. To jest
oszczêdnoœæ nie tylko finan-
sowa, ale i czasowa. Jest to
zwi¹zane z efektem ekolo-
gicznym, jaki musi zostaæ
osi¹gniêty w ramach projek-
tu dla zachowania pe³nego
dofinansowania. W tym przy-
padku wzrost liczby u¿ytkow-
ników korzystaj¹cych z
pod³¹czenia do sieci kanali-
zacyjnej musi wynieœæ co
najmniej 240 osób.

W tej chwili nie wszyscy
mieszkañcy wyra¿aj¹ chêæ
pod³¹czenia siê do planowa-
nej sieci, a czêsto jest to
zwi¹zane z posiadaniem
przydomowej oczyszczalni
œcieków. 

- Œcieki odprowadzane do
gruntu z przydomowych
oczyszczalni winny byæ jed-
nak badane pod k¹tem
spe³nienia wymagañ jako-
œciowych i w przypadku gdy
parametry œcieków nie s¹
w³aœciwe to  takie oczysz-
czalnie powinny byæ zlikwi-
dowane - uwa¿a Tomasz
Surdacki, zastêpca dyrekto-
ra ds. technicznych w PWiK i
przypomina, ¿e w obrocie
prawnym znajduje siê roz-
porz¹dzenie dotycz¹ce wa-
runków, jakie nale¿y spe³niæ

przy wprowadzaniu œcieków
do wód lub do ziemi. 

- Mówiê o parametrach ja-
koœciowych œcieków, a ¿eby
je poznaæ nale¿y je podda-
waæ analizom laboratoryj-
nym, przynajmniej dwukrot-
nie w roku - kontynuuje dy-
rektor. - Takie badania
wykonuje równie¿ nasze la-
boratorium, jednak nikt z
mieszkañców nie zleca nam
tych analiz. Inn¹ spraw¹ jest,
¿e kiedyœ budowano przydo-
mowe oczyszczalnie w
dobrej wierze. W³aœciciele
nieruchomoœci otrzymywali
nawet dofinansowanie, ale
wymagania co do paramet-
rów zmieni³y siê i s¹ bardziej
rygorystyczne.  Przez to do
gruntu odprowadzane s¹
œcieki nie spe³niaj¹ce dzisiej-
szych norm, a ich w³aœciciele
nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e
zanieczyszczaj¹ œrodowisko
- stwierdza. 

Prezes PWiK Bogus³aw
Andrzejczak zauwa¿a, ¿e
posiadacze przydomowych
oczyszczalni œcieków aktual-
nie nie maj¹ obowi¹zku
przy³¹czania siê do po-
wstaj¹cej sieci kanalizacji
sanitarnej. Wynika to z legal-
noœci zainstalowania oczysz-
czalni, dziêki czemu nadal
mog¹ z nich korzystaæ.
Musz¹ jednak zacz¹æ, o ile
tego dotychczas nie czynili,
zgodnie z wymaganiami
prawnymi badaæ œcieki i pra-
wid³owo utylizowaæ osady.   

- Ktoœ zapewne kiedyœ tym
siê zainteresuje, bo gra idzie

w pierwszej kolejnoœci o
ochronê œrodowiska. Je¿eli
Unia Europejska przeznacza
spore kwoty na przedsiêwzi-
êcia z ekonomicznego pun-
ktu widzenia nieop³acalne, to
czyni to w interesie tak na-
prawdê nas wszystkich - za-
znacza prezes. Dyrektor To-
masz Surdacki dodaje, ¿e w
tym wszystkim chodzi o zlik-
widowanie szamb i innych
urz¹dzeñ, które nie zapew-
niaj¹ odpowiedniej jakoœci
oczyszczania. 

- Swoj¹ drog¹ od razu za-
pewniam wszystkich, ¿e
koszty odprowadzania œcie-
ków do kanalizacji zbiorczej
zawsze bêd¹ ni¿sze od
kosztów prawid³owego utrzy-
mywania oczyszczalni czy
szamb - mówi dalej dyrektor
Surdacki. - ¯ywotnoœæ
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych
jest mocno ograniczona, od
piêciu do maksymalnie
oœmiu lat, co powoduje, ¿e
nale¿y ca³y czas w nie in-
westowaæ. Je¿eli policzyliby-
œmy te inwestycje, utylizacjê
odpadów, koszty zwi¹zane z
badaniem laboratoryjnym i
inne, to myœlê, ¿e kwoty
by³yby porównywalne do te-
go co p³ac¹ dzisiaj korzys-
taj¹cy z sieci kanalizacyjnej,
a komfort obs³ugi wy¿szy i
jest zachowana dba³oœæ o
œrodowisko.  Oczywiœcie
du¿o zale¿y od iloœci odpro-
wadzanych odpadów. W
przypadku szamb nie ma za
to w¹tpliwoœci, ¿e te koszty
s¹ wy¿sze. Chyba, ¿e ktoœ

ma nieszczelny zbiornik i tak
naprawdê wszystko idzie od
razu do gruntu, truj¹c œrodo-
wisko i nas wszystkich - wy-
jaœnia.

Jeszcze innym  k³opotem, z
którym trzeba sobie poradziæ
do chwili rozpoczêcia prac
budowlanych jest uzyskanie
zgody od wszystkich w³aœci-
cieli jednej z dróg, w której
ma zostaæ zlokalizowana
sieæ kanalizacyjna, a któr¹ to
w chwili obecnej jest
wy³¹czona z  projektu bu-
dowlanego.

- Jest to wa¿ne, bowiem
tylko tym odcinkiem mo¿emy
doprowadziæ kanalizacjê
do kilku kolejnych dzia³ek,
których w³aœciciele
wyra¿aj¹ chêæ do
pod³¹czenia siê do sieci -
mówi prezes Bogus³aw An-
drzejczak.  - Ci mieszkañcy
powo³ali nawet komitet po-
pieraj¹cy nasze dzia³ania
za co nale¿¹ im siê podzi-
êkowania. To wa¿ne, ¿e
widz¹ spo³eczn¹ potrzebê
dzia³ania w ochronie œro-
dowiska. Komitet ten od-
dzia³uje na s¹siadów, ¿eby
nie blokowali inwestycji.
Oczywiœcie czynimy stara-
nia prawne, ¿eby uzyskaæ
tak¹ zgodê, ale wola³bym,
¿eby nie musia³o odbywaæ
siê to na drodze prawnej,
bo tu chodzi równie¿ o
podniesienie komfortu
¿ycia. Wszystkim, obecnie
sprzeciwiaj¹cym siê na-
szym pracom te¿. - koñczy.

ROBERT BOROWY

Tu chodzi o podniesienie
komfortu życia
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji szykuje siê do kolejnej du¿ej inwestycji.

Zadaniem PWiK, jako inwestora, będzie wybudowanie sieci wraz z odcinkami do granic poszczególnych nieruchomości.
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założono szpital PCK, którego
pacjentkami były więźniarki z
Ravensbrück.
2011 r. - otwarto wschodnią
część bulwaru nad Wartą.
1906 r. ur. się Tadeusz Byrski,
reżyser teatralny i radiowy, dy-
rektor teatrów w Kielcach, Poz-
naniu, Łodzi i Gdańsku,
współtwórca (1962-1966) suk-
cesów  artystycznych Teatru im
Juliusza Osterwy w Gorzowie
pod  kierownictwem jego żony
Ireny Byrskiej (1901-1997), zm.
w 1987 r.
ww    16.07.
1950 r. - Mieczysław Cichocki
wygrał zawody żużlowe o „Sta-
lowy But” w Gorzowie, zorgani-
zowane przez KS Stal.
2008 r. - na bulwarze odsłonięto
pomnika legendarnego przewoź-
nika Pawła Zacharka.
2004 r. - w czasie karambolu na
ul. Wybickiego w Gorzowie z
udziałem dwóch autobusów
MZK marki solaris i dwóch sa-
mochodów osobowych rannych
zostało 29 osób.
ww    18.07.
1972 r. - z powodu wyjątkowych
upałów w Gorzowie  zaczęło
brakować wody w kranach.
2004 r. zm. Florian Kroenke (95
l.), honorowy obywatel Gorzo-
wa, organizator polskiej admi-
nistracji w Gorzowie, pełnomoc-
nik rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, następnie
wicewojewoda poznański i kie-
rownik Ekspozytury Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie (1946-
1949).
2013 r. zm. Jerzy Krajewski (58
l.), b. kajakarz i trener kajaka-
rzy Admiry 
ww    19.07.
1975 r. - na Placu Grunwaldz-
kim odsłonięto pomnik Brater-
stwa Broni dłuta Leszka Krzy-
szowskiego; od 1998 r. - Po-
mnik Niepodległości.
ww    20.07.
1963 r. -  w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
(Stilon) uruchomiono produkcję
taśmy magnetofonowej.
ww    21.07.
1951 r. - otwarto po odbudowie
most kołowy na Warcie, który
otrzymał imię Manifestu Lipco-
wego; wznowiono komunikację
tramwajową na Zamościu, która
funkcjonowała do 1967 r.; z tej
samej okazji oddano też do
użytku stadion żużlowy przy ul.
Śląskiej, wybudowany w czynie
społecznym
2001 r. zm. prof. Henryk Szukal-
ski (81 l.), gorzowski badacz
związany od 1950 r. z oddziałem
PINGW, IUNG i IHAR w Gorzo-
wie, gdzie do 1991 r. kierował
Zakładem Ekologii, autor kilku-
set publikacji naukowych. 
ww    22.07.
1949 r. - z okazji Święta Odro-
dzenia Polski w Gorzowie uro-
czyście uruchomiono tkalnię
jedwabiu przy Państwowej Fab-
ryce Sztucznego Włókna, która
dała początek „Silwanie”; przy
ul. Drzymały 13 otwarto siedzi-
bę Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, gdzie umieszczono także
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- Urz¹d Marsza³kowski przeka¿e
Filharmonii Gorzowskiej 100 tys.
z³otych na organizacje Festiwalu
Muzyki Wspó³czesnej im. Wojcie-
cha Kilara. To znacz¹ce pieni¹dze
przy organizacji takiej du¿ej im-
prezy?

- Bardzo znacz¹ce. Ca³y bud¿et
festiwalu oscyluje wokó³ 250 tys.
z³otych, podobnie jak w poprzednich
latach. Dlatego takie wsparcie jest
bardzo znacz¹ce. Tym bardziej, ¿e
w tym roku niestety, nie uda³o siê
dostaæ wsparcia z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Po-
zosta³a kwota na sfinansowanie fes-
tiwalu pochodziæ bêdzie ze sprze-
da¿y biletów oraz z planów bud¿etu
instytucji. 

- Na co s³uchacze mog¹ liczyæ?
- Tegoroczna, jesienna edycja wy-

darzenia koncentrowaæ siê bêdzie
wokó³ dwóch biegunów: polskiej mu-
zyki symfonicznej ubieg³ego stulecia
oraz muzyki filmowej, która od
pierwszej edycji festiwalu stanowi in-
tegraln¹ czêœæ festiwalowego pro-
gramu. Wszystkie wydarzenia arty-
styczne w ramach szóstej edycji zo-
stan¹ zrealizowane w ci¹gu jednego
tygodnia. W programie festiwalu, jak
co roku, znajd¹ siê du¿e projekty or-
kiestrowe - koncert. Ponadto w ra-
mach festiwalu zrealizowane zo-
stan¹ dwa wydarzenia, adresowane
do m³odszych odbiorców. 
- Od pocz¹tku festiwal cieszy siê
zainteresowaniem. Czy spodzie-

wa siê pani tego samego w tym
roku?

- Obserwujemy od pocz¹tku festi-
walu znaczy przyrost widzów, którzy
przychodz¹. Mieszkañcy Gorzowa,
ale i regionu, bo do nich te¿ ta ofer-
ta jest kierowana, przekonuj¹ siê do
muzyki wspó³czesnej. I to w coraz
wiêkszym stopniu. Oczywiœcie tra-
dycyjnie najwiêkszym powodzeniem
ciesz¹ siê koncerty, podczas któ-
rych prezentowana jest muzyka fil-
mowa i tej muzyki tak¿e w tym roku
nie zabraknie. Staramy siê, aby
oferta festiwalowa by³a interdyscy-
plinarna i taka te¿ bêdzie. Mamy na-
dziejê, ¿e publicznoœæ znów dopi-
sze. 

RENATA OCHWAT

Gorzowianie przekonują się do muzyki współczesnej
Trzy pytania do dr Joanny Pisarewicz, kierownik dzia³u marketingu i pozyskiwania funduszy zewnêtrznych Filharmonii Gorzowskiej

- Mija 25 lat od powstania Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Gorzo-
wie. Co to jest za uczelnia?

- To jest uczelnia, która skupia w
swoich murach osoby w wieku poza-
produkcyjnym. To ludzie, którzy prze-
szli na emeryturê, na rentê. Ci ludzie
niejednokrotnie mieli dylemat, co da-
lej. Proszê pamiêtaæ, ¿e jakkolwiek to
zabrzmi, cz³owiek jest istota stadn¹,
potrzebuje kontaktu z innymi ludŸmi, a
renta czy emerytura powodowa³y, ¿e
tacy ludzie czuli siê wyrzuceni na mar-
gines. No i w³aœnie UTW daje takim
osobom mo¿liwoœæ czynnego spêdza-
nia czasu. Proszê pamiêtaæ, ¿e Polska
by³a trzecim krajem, w którym Uniwer-
sytety zaczê³y powstawaæ. Pierwszy to
ponad 40 lat temu w Warszawie, a po-
tem zaczê³y siê one tworzyæ w kolej-

nych miastach, najpierw tych wiêk-
szych, jak Gorzów, a potem coraz
ni¿ej, w coraz mniejszych miejscowo-
œciach, na zasadzie filii.
- Czy UTW w Gorzowie te¿ ma tak¹
filiê?

- Oczywiœcie. Obecnie mamy dwie fi-
lie: w Kostrzynie nad Odr¹ i Strzelcach
Krajeñskich. Mieliœmy tak¿e jeszcze
dwie inne w Skwierzynie i Sulêcinie,
ale ju¿ siê usamodzielni³y,  zreszt¹ tyl-
ko z sukcesami dla nich. Wi¹¿e siê to
z finansowaniem UTW. W³adze lokal-
ne, gminne zdecydowanie szybciej i
proœciej dofinansuj¹ jak¹œ organizacjê
u siebie, ani¿eli UTW w Gorzowie, któ-
ry potem przeka¿e te pieni¹dze swojej
filii. Ale muszê dodaæ, ¿e my na sta³e
wspó³pracujemy z naszymi by³ymi filia-
mi. Wiele rzeczy robimy razem.

- Co UTW daje swoim studentom?
- Uwa¿am, ¿e du¿o. Mo¿liwoœæ ak-

tywnego uczestnictwa w ¿yciu kultural-
nym, jak choæby wyjœcia do teatru, Fil-
harmonii, czytanie ksi¹¿ek, a potem
rozmowy o tym, to ju¿ jest coœ. Prze-
cie¿ na takie spotkanie trzeba siê od-
powiednio ubraæ, potem wyjœæ z do-
mu. To ju¿ jest aktywnoœæ nie do prze-
cenienia. Poza tym mamy wyk³ady ze
zdrowego ¿ywienia, zdrowego trybu
¿ycia, mamy rehabilitacjê, gimnastykê
i inne aktywnoœci ruchowe. Zajêcia u
nas prowadz¹ specjaliœci z Zamiejsco-
wego Wydzia³u Akademii Wychowania
Fizycznego, i bardzo sobie zreszt¹ te
zajêcia chwal¹. UTW powoduje, ¿e
staroœæ zwyczajnie nie musi byæ nud-
na czy smutna.

RENATA OCHWAT

Starość wcale nie musi być nudna czy smutna
Trzy pytania do Czes³awa Gandy, rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- Jakie przes³anki sprawi³y, ¿e
w³adze wyrazi³y zgodê na
spo¿ywanie alkoholu na bulwarze?

- Znowelizowana ustawa o wycho-
waniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi pozwala gminom na
odstêpstwa od zakazu spo¿ywania
alkoholu w miejscu publicznym.
Uznaliœmy, ¿e w przypadku Gorzowa
dobrym miejscem bêdzie bulwar, któ-
ry jest miejscem rekreacyjnym, wypo-
czynkowym i turystycznym. Z
wy³¹czeniem oczywiœcie placu za-
baw. Warunkiem zastosowania takie-
go przepisu jest uznanie, ¿e nie
bêdzie mia³o to negatywnego wp³ywu
na kszta³towanie polityki spo³ecznej w
zakresie przeciwdzia³ania alkoholiz-
mowi. Rol¹ polityki spo³ecznej jest
miêdzy innymi edukacja spo³ecze-
ñstwa i dlatego wyszliœmy z propo-
zycj¹ do rady miasta, ¿eby pozwoliæ
mieszkañcom i goœciom na spo¿ywa-
nie alkoholu na bulwarze.
- Na czym ma polegaæ ta eduka-
cja?

- Na kulturze spo¿ywania alkoholu.
Na pocz¹tek bêdzie to piwo. Jako
w³adze miasta wyszliœmy z otwart¹
propozycj¹. Osobiœcie by³em za tym,
¿eby mo¿na by³o spo¿ywaæ alkohole
do 18 procent, ale radni przeg³osowa-

li inny wniosek. To wszystko jest
zreszt¹ kwesti¹ estetyki, nie ,,procen-
tów’’. Podam taki przyk³ad. Dwóch
m³odych ludzi w dresach i kapturami
na g³owach, pij¹cy piwo na schodach
bulwaru, zostanie ocenionych przez
spo³eczeñstwo jako patologia. Z kolei
dwie ³adne dziewczyny w sukien-
kach, pij¹ce na tych samych scho-
dach wino z plastikowych kieliszków,
zostan¹ porównane do zachodniego
modelu kulturalnego picia alkoholu.
Myœlê, ¿e powinniœmy jednak sprze-
ciwiaæ siê takim podzia³om i zarazem
d¹¿yæ do tego, ¿eby wszyscy nau-
czyli siê piæ alkohol w przestrzeni
publicznej sposób w pe³ni kulturalny.
Chodzi równie¿ o umiejêtnoœæ zacho-
wania siê i o porz¹dek. To te¿ jest
edukacja. Jak ktoœ bêdzie pijany w
sztos lub bêdzie œmieci³, chuligani³ i
niszczy³ mienie, odpowie z ca³¹ sta-
nowczoœci¹ za swoje wybryki, tak jak
teraz. 
- Czy wyra¿enie takiej zgody nie
zadzia³a przeciwko dzia³aj¹cym w

centrum lokalom gastronomicz-
nych?

- W chwili obecnej trwa remont esta-
kady i w niszach nie dzia³aj¹ ¿adne
lokale gastronomiczne, ani inne skle-
py. Jak wiadomo, nisze nale¿¹ do
PKP i to ta firma bêdzie je na nowo
wynajmowaæ. Powiem szczerze, ¿e
nie wiem, komu bêd¹ przydzielane te
miejsca. Nie chce mi siê wierzyæ, ¿e
ktoœ w innym mieœcie bêdzie przy po-
dejmowaniu decyzji przejmowa³ siê,
komu dany lokal wynajmie? Zapewne,
je¿eli bêd¹ to czyniæ, to jedynym kryte-
rium bêdzie cena za wynajem a nie ro-
dzaj prowadzonej dzia³alnoœci. Mo¿e
siê okazaæ, ¿e znajd¹ siê tam same
banki i apteki. Nawet, je¿eli na nowo
zostan¹ otwarte lokale gastronomicz-
ne, to jestem przekonany, ¿e bêd¹ one
mia³y sta³ych klientów. Jest spora gru-
pa ludzi, którzy wol¹ usi¹œæ pod para-
solem i wypiæ zimne piwo w ogródku
ni¿ pobiec do sklepu, kupiæ tam piwo i
potem wypiæ je na schodach bulwaru.

RB

Chodzi o umiejętność zachowania się i o porządek
Trzy pytania do Rados³awa Sujaka, wiceprezydenta Gorzowa
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Powiatową Bibliotekę Pub-
liczną; stację Pogotowia Ratun-
kowego PCK przy ul. Kosynie-
rów Gdyńskich 21; otwarto też i
Gospodę Spółdzielczą przy ul.
Chrobrego 5.
1965 r. - otwarto po moderniza-
cji Park Wiosny Ludów.
1956 r. ur. się  Piotr Głażewski,
trener kajakarek, zm. w 2010.
ww    23.07.
1946 r. - ul. Wielka w Gorzowie
została przemianowana na ul.
gen. W. Sikorskiego.
1944 r. ur. się Bożydar Bibrowicz,
b. wicedyrektor WPHW, działacz
społeczny, żeglarz, założyciel Ligi
Obywatelskiej na Siedlicach i No-
wego Towarzystwa Upiększania
Miasta, zm. w 2007 r.
ww    25.07.
1961 r. - oddział Polskiego To-
warzystwa Fotograficznego w
Gorzowie przekształcił się w Go-
rzowskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne.
2010 - nad Kłodawką przy ul.
Łokietka runęła 130-letnia topo-
la czarna, jedna z najstarszych
w mieście.
2005 r. zm. Włodzimierz Ćwiert-
niak (58 l.), nauczyciel wf,
twórca gorzowskiej koszykówki
żeńskiej
2011 r. zm. Aleksander Ilnicki
(80 l.), działacz sportowy, b.
kierownik drużyny Stali i stadio-
nu żużlowego (1970-1980).
ww    27.07.
1851 r. - otwarto linię kolejową
Krzyż-Piła-Bydgoszcz, która 6
lat później została przedłużona
przez Gorzów do Kostrzyna. 
ww    28.07.
1998 r. zm. Zbigniew Herbert
(74 l.), jeden z  najwybitniej-
szych polskich poetów, drama-
turg, b. kierownik literacki Teat-
ru im. Osterwy w Gorzowie
(1965/66).
ww    29.07.
1988 r. - w gorzowskiej stoczni
odbyło się ostatnie wodowanie;
była to 130-tonowa barka górno-
pokładowa, jej matką chrzestną
była Janina Łaszuk, żona kie-
rownika stoczni.
ww    30.07.
1978 r. - na stadionie przy ul.
Myśliborskiej, w obecności po-
nad 10 tys. widzów, rozegrany
został pierwszy od 18 lat mecz
II-ligowy (dziś I liga), w którym
Stilon Gorzów przegrał 0:2 z
Wartą Poznań.
1994 r. zm.  - Bronisław Rogal
(57 l.), legenda gorzowskiego
żużla, wychowanek i jeden z
najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962).
ww    31.07.
1981 r.  - założone zostało Ro-
botnicze Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury w Gorzowie.
2007 r. - po przeniesieniu dwóch
ostatnich oddziałów - wewnętrz-
nego i zakaźnego -  zamknięty
został ostatecznie szpital przy
ul. Warszawskiej.
1925 r. ur. się Zdzisław Kołosie-
wicz, b. prezes KS Stal (1953-
1964), współtwórca gorzowskie-
go żużla, zm. w 2006 r. n
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W czerwcowy dzieñ poli-
cjanci ze Strzelec Kraj. otrzy-
mali zg³oszenie od mieszka-
ñców jednej z kamienic w
centrum miasta o próbie
w³amania do mieszkania.
Pracuj¹cy na miejscu zda-
rzenia mundurowi ustalili, ¿e
póŸnym wieczorem, kiedy
domownicy spali w swojej
sypialni, w pewnym momen-
cie obudzi³a ich osoba
wchodz¹ca do mieszkania.
Lokatorzy na pocz¹tku nie
nabrali ¿adnych podejrzeñ,
byli przekonaniu, ¿e do
mieszkania wszed³ ich syn.
Dopiero, kiedy w³amywacz

wszed³ do sypialni znaj-
duj¹cej siê na górnym pozio-
mie mieszkania, w³aœciciele
zorientowali siê, ¿e ktoœ obcy
w³aœnie wszed³ do ich sypial-
ni. Nie mniej zdziwiony by³

w³amywacz, który widz¹c lo-
katorów ruszy³ z ucieczk¹.
Wybra³ do tego uchylone
okno. Warto wspomnieæ, ¿e
mieszkanie znajdowa³o siê
na pierwszym piêtrze. Czujni

w³aœciciele postanowili ru-
szyæ w pogoñ i w ostatniej
chwili chwycili w³amywacza
za nogê. Ten jednak zdo³a³
siê uwolniæ i niczym kot
uciek³ po okolicznych da-
chach. Nie zd¹¿y³ niczego
zabraæ z mieszkania. Na je-
go nieszczêœcie na miejscu
zdarzenia zostawi³ but. Za-
raz po zg³oszeniu sprawê
przejêli policjanci z wydzia³u
kryminalnego, którzy wyko-
nali szereg czynnoœci proce-
sowych, w tym zabezpieczyli
but. 

By³ to kluczowy dowód w
sprawie. Praca dochodze-

niowo-œledcza po³¹czona z
operacyjn¹ ju¿ po kilku
dniach przynios³a wymierne
rezultaty. Kilka dni póŸniej
kryminalni zatrzymali w
zwi¹zku ze spraw¹ 23-latka.
Mê¿czyzna w chwili zatrzy-
mania mia³ przy sobie narko-
tyki. W czasie przes³uchania
przyzna³ siê do usi³owania
kradzie¿y z w³amaniem oraz
do tego, ¿e jest w³aœcicielem
buta, którego zostawi³ na
miejscu zdarzenia. Za
usi³owanie kradzie¿y z
w³amaniem oraz posiadanie
narkotyków grozi mu do 10
lat pozbawienia wolnoœci.   n

Funkcjonariusze o prze-
stêpczym procederze dowie-
dzieli siê w 2016 roku. To
wtedy ofiar¹ oszusta pad³ je-
den z mieszkañców powiatu
gorzowskiego. Œledczy do-
tarli do kolejnych osób po-
krzywdzonych z ro¿nych
czêœci kraju. Analiza mate-
ria³u dowodowego doprowa-
dzi³a do zatrzymania podej-
rzanego 31-latka z woje-
wództwa pomorskiego. 

Mê¿czyzna przestêpczy
proceder rozpocz¹³ od za-
oferowania do sprzeda¿y na
portalach internetowych sa-
mochodów osobowych, któ-

rych nie posiada³. Pojazdy
mia³y cieszyæ siê sporym za-
interesowaniem, dlatego ofe-
ruj¹cy je 31-latek ¿¹da³
wp³acenia zaliczki za rezer-
wacjê pojazdu. Zdarza³y siê
sytuacje, w których tego sa-
mego dnia mê¿czyzna
przyj¹³ wiêcej ni¿ jedn¹
przedp³atê od zainteresowa-
nych osób. Umawia³ spotka-
nia, by obejrzeæ samochód,
do których jednak nigdy nie
dosz³o. Po wykonanym prze-
lewie ze sprzedaj¹cym nie
mo¿na by³o nawi¹zaæ kon-
taktu. Do „oferty” oszusta
do³¹czy³y naczepy do samo-

chodów ciê¿arowych. Zain-
teresowani kupnem wp³acali
zaliczki od kilkuset do nawet
kilku tysiêcy z³otych. W su-
mie za pojazdy oszust
przyj¹³ ponad 150 tysiêcy
z³otych. 

31-latek zna³ tak¿e rynek
transportowy i zasady pa-
nuj¹ce na gie³dach, gdzie ta-
kie us³ugi s¹ oferowane.
Wiedzia³, które firmy maj¹
zobowi¹zania wobec swoich
kontrahentów. Te informacje
pozwoli³y mu na wprowadze-
nie w b³¹d stron transakcji.
Przekonywa³, ¿e dosz³o do
zmiany konta i kwotê za

us³ugê nale¿y wp³aciæ na
nowy numer bankowego ra-
chunku. Oszustwo wysz³o
na jaw, gdy z zobowi¹zany-
mi kontaktowa³y siê firmy,
oczekuj¹ce na wp³atê. W su-
mie pokrzywdzeni stracili w
ten sposób 150 tysiêcy
z³otych.

Zadanie postawione przed
gorzowskimi œledczymi nie
nale¿a³o do naj³atwiejszych.
Ka¿de przestêpstwo by³o
szczegó³owo przez nich ana-
lizowane. Policjanci ustalili,
¿e konta otwierane by³y na
podstawione osoby. To
utrudnia³o dotarcie do osoby

podejrzanej. Czynnoœci reali-
zowane w tej sprawie dopro-
wadzi³y ostatecznie do 31-
latka z województwa pomor-
skiego. 

Gorzowscy policjanci pod
nadzorem prokuratury
zebrali materia³ dowodowy,
który pozwoli³ na przedsta-
wienie 127 zarzutów do-
tycz¹cych oszustw, a tak¿e
podszywania siê pod inn¹
osobê. Za pope³nione prze-
stêpstwa, podejrzanemu
grozi do 8 lat pozbawienia
wolnoœci. Akt oskar¿enia w
tej sprawie trafi³ do s¹du.   

n

Funkcjonariusze w czer-
wcowy poranek otrzymali in-
formacjê o ucieczce z miejs-
ca zdarzenia sprawcy kolizji.
Pokrzywdzony zg³osi³, ¿e na
ul. Myœliborskiej w ty³ jego
hondy uderzy³ passat. Po
krótkiej wymianie zdañ
mê¿czyzna odpowiedzialny
za  zderzenie zacz¹³ szybko
uciekaæ w stronê centrum
Gorzowa. Pokrzywdzony

mia³ w zasiêgu wzroku ucie-
kaj¹cego i jak relacjonowa³,
widzia³ jego szaleñcz¹ jazdê,
powoduj¹c zagro¿enie dla
innych kierowców. Kierowca
hondy by³ w kontakcie z ofi-
cerem dy¿urnym gorzowskiej
komendy. Policjant przeka-
zywa³ nastêpnie patrolom w
mieœcie informacje do-
tycz¹ce trasy ucieczki. Koor-
dynacja dzia³añ pozwoli³a

podj¹æ szybkie i w³aœciwe
decyzje. Policjanci w bia³ych
czapkach zajechali drogê
uciekaj¹cemu na jednokie-
runkowym odcinku ul. Kosy-
nierów Gdyñskich. Mê¿czyz-
na zosta³ zatrzymany przez
policjantów. 

Funkcjonariusze gorzow-
skiej komendy sprawdzili
volkswagena na niemieckich
tablicach rejestracyjnych w

bazach informatycznych.
Szybko okaza³o siê, ¿e sa-
mochód zosta³ skradziony na
terenie naszych zachodnich
s¹siadów dzieñ wczeœniej.
Zatrzymany nie posiada³
przy sobie dokumentów, dla-
tego funkcjonariusze po-
twierdzaj¹ jego to¿samoœæ.
O zakresie jego odpowie-
dzialnoœci i ewentualnych
zarzutach bêdzie mo¿na mó-

wiæ po szeregu czynnoœci
procesowych. 

Odzyskany przez policjan-
tów pojazd zosta³ poddany
szczegó³owym oglêdzinom.
Zabezpieczony volkswagen
trafi³ na policyjnym parking, a
nastêpnie wróci do w³aœci-
ciela. Nad wyjaœnianiem tej
sprawy pracuj¹ policjanci
kryminalni i œledczy gorzow-
skiej komendy. n

W niedzieln¹ noc, kilka mi-
nut po pó³nocy zastêpca
dy¿urnego gorzowskiej poli-
cji oraz operator monitoringu
dostrzegli dziwn¹ sytuacjê.
Na parking przy komendzie
podjecha³ osobowy ford. Nie
by³o by w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, ¿e
na parkingu, gdzie by³o wiele

pustych miejsc, kierowca nie
móg³ sobie poradziæ z zapar-
kowaniem pojazdu. Zanim
wykona³ jakikolwiek manewr,
przez d³u¿szy czas sta³ w
miejscu. Dodatkowo dwu-
krotnie zmienia³ œwiat³a z mi-
jania na drogowe. Ta sytua-
cja by³a dla policjantów nie-
zrozumia³a i wzbudzi³a ich

podejrzenia, ¿e kierowca for-
da mo¿e byæ nietrzeŸwy.
Gdy do niego podeszli, aby
to sprawdziæ, od razu wyczu-
li siln¹ woñ alkoholu. W
zwi¹zku z tym, funkcjonariu-
sze sprawdzili stan trzeŸwo-
œci mê¿czyzny i okaza³o siê,
¿e mia³ on w organizmie po-
nad promil alkoholu. 33-letni

obywatel Ukrainy odpowie
teraz za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeŸwoœci
oraz za brak posiadanego
przy sobie prawa jazdy pod-
czas kierowania. Jak
oœwiadczy³ 33-latek doku-
ment zostawi³ w swoim miej-
scu zamieszkania na Ukrai-
nie. 

Dziêki czujnoœci zastêpcy
dy¿urnego gorzowskiej poli-
cji i operatora monitoringu
oraz ich zdecydowanej reak-
cji mê¿czyzna, który wsiad³
za kierownicê pojazdu po al-
koholu odpowie za swoje za-
chowanie. Grozi mu za to do
2 lat pozbawienia wolnoœci. 

n

Zostawił but w mieszkaniu, które próbował okraść
10 lat pozbawienia wolnoœci grozi 23-letniemu mê¿czyŸnie, który próbowa³ okraœæ mieszkanie w centrum Strzelec Krajeñskich. 

127 zarzutów oszustwa, ponad 300 tysięcy złotych strat 
Gorzowscy policjanci  przedstawili 31-latkowi zarzuty dotycz¹ce oszustw, a tak¿e podszywania siê pod inn¹ osobê. 

Ukradzionym  samochodem spowodował kolizję i uciekał 
Policjanci ruchu drogowego zatrzymali mê¿czyznê, który spowodowa³ kolizjê i odjecha³ z miejsca zdarzenia. 

Pijany miał problemy z zaparkowaniem... pod komendą 
Ta sytuacja by³a dla policjantów niezrozumia³a i wzbudzi³a ich podejrzenia.
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162, 
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Kolejne remonty dofinansu-
je Miejski Konserwator Za-
bytków.

- To pierwszy raz od lat,
kiedy dostajemy pieni¹dze
na remont fasad w kamieni-
cach - mówi Pawe³ Nowacki
pe³ni¹cy funkcjê dyrektora
Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej i dodaje, ¿e to bardzo
dobra informacja dla ca³ego
ZGM.

Procedura się zaczyna

Do remontu id¹ fasady
trzech kamienic: D¹brow-
skiego 25, 30 Stycznia 2a -
D¹browskiego 27a oraz 30
Stycznia 4. - Mamy dofinan-
sowanie w wysokoœci 50
procent wartoœci prac ze
œrodków Miejskiego Konser-
watora Zabytków. Pozosta³e
pieni¹dze wy³o¿¹ wspólnoty
mieszkaniowe, które siê ju¿
na to zgodzi³y - mówi Pawe³
Nowacki. 

ZGM ma ju¿ zreszt¹ goto-
we wszystkie niezbêdne do-
kumenty, jak pozwolenia na
budowê, uzgodnienia kon-
serwatorskie. - Kamienice
znajduj¹ siê w obszarze wpi-
sanym do rejestru zabytków,
si³¹ rzeczy musimy wiêc tego
typu prace uzgadniaæ z kon-
serwatorem - t³umaczy Pa-
we³ Nowacki.

Remonty fasad wpisuj¹ siê
w politykê odnawiania okolic
Kwadratu. - Plac ju¿ zyska³
nowy kszta³t. Cieszy siê po-
pularnoœci¹. Przystêpujemy
wiêc do zagospodarowania

okolic tak, aby ca³oœæ jakoœ
dobrze wygl¹da³a - mówi dy-
rektor ZGM.

Fasady, ale nie tylko

Remonty fasad to nie tylko
prace na froncie budynków.
W przypadku kamienicy przy
ul. 30 Stycznia 4 dojdzie do
tego termoizolacja budynku,

wymiana instalacji, remont
klatki schodowej oraz kilka
innych rzeczy zwi¹zanych z
remontem. W przypadku ka-
mienicy 30 Stycznia i
D¹browskiego 27a to uzu-
pe³nienie wczeœniej przepro-
wadzonych remontów balko-
nów, a tych w tych budyn-
kach jest sporo.

- Musimy zadbaæ o szcze-
gó³y architektoniczne, o de-
tal, o kolor. Czuwa nad tym
konserwator - podkreœla Pa-
we³ Nowacki.

Odejście od Królewskiego
Szlaku

Remonty tych trzech ka-
mienic to bardzo dobra pro-

gnoza na przysz³oœæ. Kilka-
naœcie lat temu magistrat
wyremontowa³ fasady na ul.
Chrobrego i Mieszka I. Re-
montów doczeka³y siê tak¿e
elewacje przy Krzywouste-
go. - Teraz odchodzimy od
Szlaku, wchodzimy w ulice
odchodz¹ce od g³ównej osi -
mówi Pawe³ Nowacki.

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej bardzo by chcia³,
aby takich remontów uda-
wa³o siê przeprowadziæ
wiêcej, ale wszystkie one za-
le¿¹ od zasobnoœci wspólnot
mieszkaniowych, jak i innych
pieniêdzy, które uda siê po-
zyskaæ ze Ÿróde³ ze-
wnêtrznych. 

Jak t³umacz¹ w ZGM, fasa-
dy musz¹ zostaæ wyremon-
towane do koñca bie¿¹cego
roku, bo do koñca grudnia
ZGM musi siê rozliczyæ ze
œrodków pozyskanych od
konserwatora zabytków. Dla-
tego te¿ na dniach zaczn¹
siê przetargi zmierzaj¹ce do
wy³onienia wykonawców po-
szczególnych robót.

Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
miasto Gorzów w przypadku
remontów zabytkowych kamie-
nic jest w doœæ dobrej sytuacji.
W Archiwum Pañstwowym bo-
wiem znajduj¹ siê niemal kom-
pletne plany budowlane ka-
mienic wchodz¹cych w sk³ad
historycznego Nowego Miasta.
A trzy remontowane fasady
znajduj¹ siê w jego centralnej
czêœci.

ROCH

Kolejne fasady zabytkowych
kamienic będą odnowione
Okolice Kwadratu zaczynaj¹ piêknieæ. Do koñca roku now¹ twarz zyskaj¹ trzy budynki.

Kamienica przy  Dąbrowskiego 25 jeszcze w tym roku ma wyglądać jak nowa

Fo
t. 
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Wszyscy musz¹ siê z³o¿yæ
na to, aby prace przeprowa-
dziæ.

- Jeœli jest wspólnota
mieszkaniowa, to na ka¿dy
remont, nie jest istotne, du¿y
lub ma³y, musz¹ siê zgodziæ
w³aœciciele - t³umaczy Pawe³
Nowacki pe³ni¹cy funkcjê za-
stêpcy dyrektora Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.

Na koncie jest, więc nie
ma problemu

Ca³y mechanizm najpro-
œciej przedstawiæ na
przyk³adzie. Jeœli w kamieni-
cy mieszkania s¹ wykupione
przez prywatnych w³aœcicieli
oraz czêœæ z nich jest komu-
nalnych, to na zaplanowane
prace musz¹ siê zgodziæ
wszyscy w³aœciciele wyku-
pionych mieszkañ oraz mias-
to, w imieniu którego wy-

stêpuje Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej, a dok³adnie
w³aœciwa dla danej kamieni-
cy Administracja Domów
Mieszkalnych.

- Jeœli dajmy na to pan No-
wak, prywatny w³aœciciel
mieszkania w kamienicy, ma
na funduszu remontowym
zgromadzone wystarczaj¹ce
œrodki, aby pokryæ swój
udzia³ przypadaj¹cy za re-
mont dachu, klatki schodo-
wej lub innej wspólnej
czêœci, to siê nie musi o nic
martwiæ. Za œrodki zgroma-
dzone na koncie wspólnoty
prace zostan¹ wykonane -
t³umaczy Pawe³ Nowacki.

Nowak bierze kredyt

Schody siê zaczynaj¹, kie-
dy pan Nowak nie ma
w³aœciwej, koniecznej kwoty
na koncie remontowym. - Ta-

ki pan ma wówczas kilka
wyjœæ. Mo¿e wp³aciæ go-
tówk¹ swoj¹ czêœæ za wyko-
nanie prac. Mo¿e sam pry-
watnie zaci¹gn¹æ kredyt w
banku, wp³aciæ pieni¹dze a
potem indywidualnie go
sp³acaæ, lub te¿ wzi¹æ udzia³
w zaci¹gniêciu kredytu przez
ca³¹ wspólnotê - mówi Pawe³
Nowacki.

I jak siê okazuje, taka opcja
wydaje siê byæ najlepsza,
poniewa¿ Zak³ad Gospodar-
ki Mieszkaniowej mo¿e wy-
st¹piæ o bardzo nisko opro-
centowane kredyty dla
wspólnot - maj¹ one wyso-
koœæ oprocentowania oko³o 4
procent z niewielkim haczy-
kiem. 

Nowak spłaca zadłużenie

Zobowi¹zanie kredytowe
sp³acane jest poprzez fun-

dusz remontowy. Wysokoœæ
zaliczki wyliczana jest dla
wspólnoty i zale¿na jest od
wysokoœci zaci¹gniêtego
kredytu i okresu kredytowa-
nia. To przek³ada siê na wy-
sokoœæ op³at miesiêcznego
obci¹¿enia ka¿dego w³aœci-
ciela, poniewa¿ wyliczane
jest od powierzchni lokalu.
Oznacza to, ¿e ka¿dy
w³aœciciel sp³aca kredyt w
proporcji do zajmowanego
przez siebie lokalu. Jeœli ktoœ
ma du¿e mieszkanie, wów-
czas p³aci wiêcej ni¿ ten, któ-
ry mieszka w mniejszym. 

- Zanim przyst¹pimy do ro-
bót czekamy do chwili, a¿ na
funduszu remontowym po-
szczególnych kamienic
znajd¹ siê wystarczaj¹ce
œrodki, zabezpieczaj¹ce w
ca³oœci realizacjê inwestycji -
zaznacza Pawe³ Nowacki. 

Tak by³o w przypadku
wielkiej inwestycji, jak¹ by³
program KAWKA, tak jest z
programem „Mieszkaæ le-
piej”, ale tak samo jest w
przypadku koniecznoœci re-
montu dachu, fasady, klatki
schodowej, wstawiania no-
wych okienek piwnicznych,
czy jakichkolwiek prac na
tak zwanych czêœciach
wspólnych budynków, z któ-
rych korzystaj¹ wszyscy
mieszkañcy.

Po zakoñczeniu sp³aty
kredytu za wykonanie re-
montu, ZGM skrupulatnie
rozlicza siê z w³aœcicielami.
- To nasz obowi¹zek - mówi
Pawe³ Nowacki i dodaje, ¿e
jak ju¿ kredyty zosta³y
sp³acone, mo¿na myœleæ o
kolejnych pracach w danej
kamienicy.

ROCH

Wspólnotowa kasa, czyli kto na co płaci
Trzeba w kamienicy zrobiæ remont. Mieszka w niej kilkoro w³aœcicieli, a czêœæ mieszkañ jest w³asnoœci¹ komunaln¹. 
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Dane o stanie zdrowia, lista
przyjmowanych leków, infor-
macje o alergiach, imiê i na-
zwisko, numer PESEL, a
tak¿e dane kontaktowe do
najbli¿szych. To podstawowe
informacje, które powinny
znaleŸæ siê w kopercie ¿ycia.
Mog¹ siê one przydaæ, gdy
osobie samotnej bêdzie po-
trzebna pomoc lekarza czy
ratownika medycznego. 

Zespo³om ratownictwa me-
dycznego ³atwiej bêdzie
udzieliæ pomocy, gdy bêd¹
znali medyczn¹ „przesz³oœæ”
swojego pacjenta. Koperty
¿ycia bêdzie mo¿na odbie-
raæ m.in. w hallu g³ównym
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego
oraz w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym.

- Taka koperta to ma³a,
mo¿na powiedzieæ niepozor-
na, rzecz. Nie jej rozmiar
jednak jest jej najwiêksza

zalet¹. Jej atutem s¹ infor-
macje, które w krótkim cza-
sie trafi¹ do lekarzy i ratow-
ników o nieprzytomnej oso-
bie. To taki niezbêdnik, który
powinien siê znaleŸæ w
ka¿dym polskim domu - mó-
wi Robert Surowiec, wice-
prezes gorzowskiego szpita-
la.

Kopertê nale¿y umieœciæ w
lodówce, a naklejkê infor-
muj¹c¹ o tym, ¿e w³aœnie
tam siê znajduje nale¿y przy-
kleiæ na drzwiach lodówki.
Dlaczego w³aœnie tam? Bo to
element wyposa¿enia
ka¿dego mieszkania

- Te koperty naprawdê
mog¹ pomóc uratowaæ ¿ycie.
W chwili zagro¿enia ¿ycia
czas ma niebagatelne zna-
czenie. Liczy siê ka¿da minu-
ta, a nawet sekunda.
Wiedz¹c jakie leki przyjmuje
pacjent, a na co jest uczulo-
ny, mo¿emy tej pomocy

udzieliæ szybciej, i nie musi-
my zgadywaæ. Daj¹c sobie, a
przed wszystkim pacjentowi
szansê na uratowanie - wyja-
œnia dr n. med. Sybilla Brzo-
zowska, kierownik Szpitalne-
go Oddzia³u Ratunkowego.

Koperty ¿ycia to pomys³,
który w Gorzowie od

pocz¹tku forsowa³a Go-
rzowska Rada Seniorów. 

- Nas seniorów jest w Go-
rzowie spora grupa. Prawie
30 tysiêcy. Czêœæ z nas ¿yje
samotnie, inni maj¹ rodziny,
ale te mieszkaj¹ daleko i nie
mog¹ sprawowaæ takiej opie-
ki nad osob¹ starsz¹ jak by-

œmy sobie mogli tego
¿yczyæ. Koperty ¿ycia maj¹
byæ kopalni¹ wiedzy o
ka¿dym z nas - mówi³a Bar-
bara Wierzbicka-Ga³gañska
z Gorzowskiej Rady Senio-
rów.

Koperty ¿ycia to wspólne
dzia³anie Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie Wlkp. Sp. z
o.o. i gorzowskiego magist-
ratu.

- Urz¹d Miasta zleci³ druk
3 tysiêcy kopert, szpital do-
mówi³ drugie tyle. W sumie
do seniorów trafi wiêc 6 tysi-
êcy kopert - mówi³ Ra-
dos³aw Sujak, wiceprezy-
dent Gorzowa odpowiedzial-
ny za sprawy spo³eczne. -
Przy takich partnerach jak
szpital w Gorzowie czy Go-
rzowska Rada Seniorów z
pewnoœci¹ zrobimy jeszcze
nie jeden uk³on w stronê
osób z grupy „60+”.

- Koperty ¿ycia to
pocz¹tek. My idziemy dalej.
Szpital z³o¿y³ wniosek do
wojewody lubuskiego o dopi-
sanie w ksiêdze rejestrowej
szpitala - Poradni Geriat-
rycznej. Ju¿ jest og³oszony
konkurs na jej prowadzenie.
Zamierzamy w nim wystarto-
waæ i oczywiœcie go wygraæ.
Jeœli siê nam to uda, to ko-
perty ¿ycia bêd¹ dostêpne
tak¿e w tej poradni - powie-
dzia³ wiceprezes Robert Su-
rowiec.

Kopertê ¯ycia mo¿na nie-
odp³atnie odebraæ w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym,
Punkcie Informacyjnym Szpi-
tala (w holu g³ównym),  Wy-
dziale Spraw Spo³ecznych,
ul. Teatralna 26, I piêtro, pok.
nr 6, Urzêdzie Miasta Gorzo-
wa Wielkopolskiego, ul. Si-
korskiego 3-4, Sala Obs³ugi
Klienta, stanowisko nr 12.

A.W.

Niezbędnik dla lekarza i ratownika medycznego
Koperta ¿ycia powinna siê znaleŸæ w ka¿dej lodówce samotnych osób.

To taki niezbędnik, który powinien się znaleźć w każdym
polskim domu - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzow-
skiego szpitala
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- To prze³omowy moment.
Najdro¿sza inwestycja od
czasów budowy szpitala przy
ul. Dekerta, czyli od ponad 30
lat. Rozpoczynamy nowy
etap dzia³alnoœci Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie - mó-
wi³ tu¿ przed podpisaniem
umowy na zakup, dostawê i
monta¿ akceleratorów dla
Oœrodka Radioterapii prezes
gorzowskiej lecznicy Jerzy
Ostrouch.

I nie ma w tym krzty prze-
sady, bo budowa oœrodka ra-
dioterapii - inwestycji najbar-
dziej wyczekiwanej przez
mieszkañców pó³nocnej
czêœci regionu - poch³onie
prawie 66 mln z³otych, a sa-
mo jego wyposa¿enie w nie-
zbêdny sprzêt medyczny to
koszt niespe³na 27 mln. 

Dziêki budowanemu od
kwietnia 2017 r. oœrodkowi,
Gorzów nie bêdzie ju¿ bia³¹
plam¹ na onkologicznej ma-
pie kraju. Do tej pory by³o to
jedyne miasto wojewódzkie,
w którym chorzy na choroby
nowotworowe nie mogliby
byæ poddawani radioterapii
bez koniecznoœci odbywania
d³ugich i mêcz¹cych wyjaz-
dów do innych oœrodków me-
dycznych w Szczecinie, Poz-
naniu, Zielonej Górze czy
Bydgoszczy. 

Ju¿ od grudnia tego roku
specjaliœci w dziedzinie onko-
logii oraz pacjenci onkolo-
giczni bêd¹ mogli korzystaæ z
najwy¿szej klasy zaawanso-
wanych technologii terapeu-
tycznych, w celu dok³adnego
zlokalizowania i zniszczenia
komórek rakowych, przy jed-

noczesnej ochronie jak naj-
wiêkszej liczby zdrowych tka-
nek. Gorzowski oœrodek zos-
ta³ zaprojektowany z myœl¹ o
zapewnieniu odpowiedniej
diagnozy, terapii, oraz wspar-
cia udzielanego pacjentom
onkologicznym w celu utrzy-
mania ich ¿ycia rodzinnego,
zawodowego, a tak¿e pry-
watnego na poziomie mo¿li-
wie najbardziej zbli¿onym do
normalnego. 

Oœrodek radioterapii w Go-
rzowie skupi w jednym miej-
scu wszystkie poradnie
zwi¹zane z leczeniem onko-
logicznym, m.in. poradniê on-
kologiczn¹, poradniê onkohe-
matologiczn¹, oraz poradniê
ginekologii onkologicznej. W
oœrodku radioterapii przewi-
dziano te¿ miejsce dla od-
dzia³u onkologii klinicznej

oraz hostelu (dla osób, u któ-
rych mo¿na zastosowaæ tera-
pie w trybie ambulatoryjnym).
Ca³oœæ dope³ni¹ dwa akcele-
ratory liniowe, tomograf kom-
puterowy, pomieszczenia dla
pracowni planowania radiote-
rapii oraz pomieszczenia dla
pracowni fizyki medycznej. W
Oœrodku radioterapii w go-
rzowskim szpitalu ka¿dego
roku bêdzie siê leczy³o oko³o
1000 osób. 

Przedmiotem podpisanej w
pi¹tek umowy jest zakup i do-
stawa linii terapeutycznej
sk³adaj¹cej siê z dwóch
urz¹dzeñ, które od strony tech-
nicznej mog¹ byæ uznane za
najnowoczeœniejsze w Polsce.
Pozwol¹ napromieniæ ka¿d¹
lokalizacjê nowotworu zakwali-
fikowanego do radioterapii (po-
za guzami w ga³ce ocznej i gu-

zami klinicznie zdyskwalifiko-
wanymi ze wzglêdu na np.
stan ogólny pacjenta) oraz w
ka¿dej technice dostarczania
dawki promieniowania. Ozna-
cza to, ¿e ¿aden pacjent z po-
wodów technicznych nie musi
byæ kierowany do innych
oœrodków. Przeciwnie, nasz
szpital bêdzie móg³ przyj¹æ
ka¿dego pacjenta kierowane-
go z innych oœrodków. 

Zalet¹ tej linii terapeutycz-
nej jest równie¿ skrócenie
czasu wykonywania procedur
medycznych, co przek³ada
siê zarówno na wzrost kom-
fortu leczenia dla pacjenta,
jak i zwiêkszenie efektywno-
œci ekonomicznej szpitala. Li-
nia terapeutyczna jest za-
opatrzona w elementy i me-
chanizmy umo¿liwiaj¹ce
ka¿d¹ kontrolê jakoœci. Sys-

temy kontroli ruchu oddecho-
wego, budowa kolimatora w
akceleratorach, automatyza-
cja ruchów poszczególnych
elementów akceleratorów
oraz najnowsze algorytmy
obliczeniowe pozwalaj¹ na
du¿o dok³adniejsz¹ depo-
nacjê dawki w nowotworze z
wyraŸnym ograniczeniem da-
wek w tkankach zdrowych, co
przek³ada siê na wzrost wyle-
czalnoœci i bezpieczeñstwa,
przy jednoczesnym zachowa-
niu komfortu ¿ycia pacjentów
(np. mniejsze powik³ania).

Zgodnie z umow¹ z firm¹
Varian Medical Systems do-
stawa i monta¿ akceleratorów
ma siê zakoñczyæ do 28 listo-
pada 2018 r. Zakup akcelera-
torów zosta³ dofinansowany
ze œrodków UE. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Gorzów nie będzie już białą plamą
Jest umowa na zakup, dostawê i monta¿ akceleratorówdla Oœrodka Radioterapii.
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To g³ówne atuty podgo-
rzowskiej gminy. I w³aœnie na
nie gmina zamierza stawiaæ
w przysz³oœci, i dlatego tak¿e
korzysta ze wspólnej promo-
cji w ramach Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego.

- Jesteœmy w Miejskim Ob-
szarze Funkcjonalnym - Zin-
tegrowane Inwestycje Tery-
torialne, jak i inne podgo-
rzowskie gminy.
Zdecydowaliœmy siê przy-
st¹piæ do tego programu, bo
wiêkszy mo¿e wiêcej, lepiej
siê radzi w grupie z proble-
mami. No i gdybyœmy nie
przyst¹pili do tego progra-
mu, to nie skorzystalibyœmy
z dodatkowych pieniêdzy, a
to niebagatelna kwota oko³o
10 mln z³ - mówi Krystyna
P³awska, wójt Bogdañca od
piêciu kadencji i wspó³twór-
czyni prosperity gminy. I do-
daje, ¿e dla gminy, której
roczny bud¿et siêga kwoty
30 mln z³, to rzecz zwyczaj-
nie nie do odrzucenia. 
Pieni¹dze na ró¿ne cele
Gmina za tê kwotê zamie-

rza nie tylko promowaæ siê
gospodarczo. Znaczna
czêœæ tych pieniêdzy pójdzie
na przebudowê biblioteki
gminnej, na Gminny Dom
Kultury, termomodernizacjê
dwóch obiektów szkolnych w
Lubczynie i Jeninie. Poza
tym gmina zamierza przebu-
dowaæ sieæ komunikacji lo-
kalnej, rozbudowaæ przy tym
œcie¿ki rowerowe, bo w opinii
urzêdników s¹ one bardzo

potrzebne. - No i w koñcu
zbrojenie terenów pod przy-
sz³e inwestycje, co jest
rzecz¹ wrêcz konieczn¹ -
wylicza Krystyna P³awska.
Poza tym gmina chce prze-
budowaæ jeden z obiektów
na nowoczesn¹ salê wiejsk¹,
ale i klub seniora. - Niektórzy
siê uœmiechaj¹, kiedy s³ysz¹
te plany, ale naszym zda-
niem w³aœnie w takich Sta-
nowicach taki klub jest po-
trzebny. Seniorzy przecie¿
maj¹ podobne potrzeby, jak i
w wiêkszych oœrodkach -
mówi wójt Bogdañca i precy-
zuje, ¿e ma na myœli Kino na
24 krzes³a. - Uœmiechaj¹ siê
mieszkañcy, bo nie bardzo w
to wierz¹, uœmiechaj¹ siê in-
ni, bo te¿ jakby nie wierzyli.
Ale uda³o nam siê kiedyœ
szko³ê wybudowaæ i to bar-
dzo nowoczesn¹, wiêc dla-
czego mia³aby nam siê nie
udaæ z Kinem na 24 krzes³a -
mówi Krystyna P³awska. 
Promocja lokalnych
przedsiêbiorców

Krystyna P³awska t³uma-
czy, ¿e promocja gospodar-
cza, któr¹ bêd¹ realizowaæ
gminy, w tym jej, ma polegaæ
tak¿e na promocji drobnych
lokalnych przedsiêbiorców.
Tacy przedsiêbiorcy maj¹
wówczas szansê powodze-
nia, kiedy informacja o nich
jest podana nie tylko na ob-
szarze powiatu gorzowskie-
go, ale wychodzi znacznie
szerzej. I wójt Bogdañca wy-
licza ró¿nego rodzaju targi

krajowe, zagraniczne, stu-
dyjne wizyty u zaprzyjaŸnio-
nych partnerów. - No i my
w³aœnie zaczynamy tego ty-
pu dzia³ania. Ma to byæ sze-
roka promocja gmin podgo-
rzowskich wraz z miastem
Gorzów - mówi Krystyna
P³awska. I jako pierwszy
krok podaje udzia³ przedsi-
êbiorców w targach gospo-
darczych w Warszawie. -
Oczywiœcie udzia³ weŸmie,
kto bêdzie chcia³, ale jak
znam ludzi, chêtnych nie za-
braknie. Pojad¹, poka¿¹ siê,
zapromuj¹. Zawsze to jest
jakiœ krok do przodu - mówi
Krystyna P³awska. 
Jedyna taka gmina -
damska

Gminê Bogdaniec na tle in-
nych podgorzowskich wy-
ró¿nia jeszcze jedna rzecz.
To gmina, gdzie u steru
w³adzy s¹ same kobiety. -
Rzeczywiœcie tak jest. Ja to
zawsze t³umaczê tak - my
kobiety musimy siê bardzo
mocno pilnowaæ. Ci¹gle po-
kutuje to przeœwiadczenie,
¿e jeœli za sterem jest
mê¿czyzna, jeœli pomys³ ma
mê¿czyzna, jeœli zarz¹dza
p r z e d s i ê b i o r s t w e m
mê¿czyzna, to na pewno siê
to uda. Natomiast jeœli kobie-
ta, no to ró¿nie mo¿e byæ. Bo
mo¿e ta tak zwana damska
logika nie pozwala na reali-

zacjê pewnych dzia³añ. Dla-
tego my jesteœmy uparte i
staramy siê udowadniaæ, ¿e
mo¿emy coœ w tym ¿yciu po-
litycznym, spo³eczny, gospo-
darczym zdzia³aæ - mówi
Krystyna P³awska.

W Bogdañcu bowiem tak
siê z³o¿y³o, ¿e damska ekipa
dobra³a siê szybko, z chêcia-
mi do pracy, z wyobraŸni¹ i
mo¿liwoœciami. W poprzed-
nich latach by³o sporo so³ty-
sek, teraz proporcje mêsko-
damskie siê wyrówna³y. Ale
na kluczowych stanowiskach
w gminie nadal s¹ same pa-
nie - pani wójt, skarbnik gmi-
ny, sekretarz. - Ale przewod-
nicz¹cym Rady Gminy jest
mê¿czyzna. Tak samo kie-
rownik referatu infrastruktu-
ry. - Przecie¿ musimy siê
uzupe³niaæ, tak jak w rodzi-
nie - ¿artuje Krystyna P³aws-
ka i ju¿ ca³kiem serio dodaje,
¿e parytet bardzo dobrze siê
sprawdza w przypadku jej
gminy. 
Gmina ciekawa, ³adnie
po³o¿ona i z potencja³em

Bogdaniec oraz wsie
wchodz¹ce w sk³ad gminy
maj¹ bardzo wiele mocnych
stron. Przed wszystkim sa-
mo po³o¿enie jest niebaga-
telnym plusem, bo Bogda-
niec le¿y na historycznej tra-
sie miêdzy Berlinem z
Landsbergiem - dziœ Gorzo-

wem i dalej w kierunku na
wschód. Ponadto le¿y przy
historycznej linii kolejowej
203 ³¹cz¹cej Berlin z Królew-
cem, dziœ Berlin z Gorzo-
wem i dalej z Krzy¿em. Poza
tym gmina jest po³o¿ona bli-
sko granicy z Niemcami, bo
zaledwie 30 km od niej. Ko-
lejnym plusem jest ekologia,
czyli nieska¿one ekologicz-
nie i przez przemys³ tereny.
Kolejn¹ mocn¹ stron¹ jest
ukszta³towanie terenu. Moc-
nym niezwykle punktem jest
œrodowisko lokalne, znako-
mici ludzie, którzy tu miesz-
kaj¹. I jak dodaje Krystyna
P³awska, ludzie s¹ zaan-
ga¿owani w sprawy lokalne,
interesuj¹ siê tym, co siê
dzieje. 
Coœ do poprawy
Wœród s³abych stron gminy

Krystyna P³awska widzi
s³ab¹ infrastrukturê dro-
gow¹, bo wsie oddalone od
centrum gminy maj¹ jednak
s³abe drogi z niekoniecznie
najlepszym asfaltem i to jest
do poprawy. Inn¹ s³ab¹
stron¹ jest nie do koñca roz-
winiêta sieæ œwietlic œrodowi-
skowych, ale jak zaznacza
wójt, jest to do nadrobienia.
A jest to kwestia o tyle istot-
na, ¿e takie œwietlice daj¹
mo¿liwoœæ aktywnego
spêdzania czasu dzieciom i
m³odzie¿y, ale tak¿e do-
ros³ym. Okazuje siê, ¿e ca³y
czas ¿ycie kulturalne gminy
koncentruje siê w jej stolicy,
a dobrze y by³o, ¿eby to siê
zmieni³o. Kolejn¹ s³ab¹
stron¹ jest nie do koñca
dobrze rozwiniêta komunika-
cja zbiorowa - po³¹czeñ z
miejscowoœci do miejscow-
oœci wewn¹trz gminy jest
zwyczajnie zbyt ma³o, poza
tym ceny biletów s¹ zbyt wy-
sokie. - Te wszystkie plusy i
minusy wychodz¹ w ankie-
tach, jakie od czasu do cza-
sy prowadzimy wœród miesz-
kañców - mówi Krystyna
P³awska. Ale wœród bol¹czek
jest niedostateczna liczba
miejsc w przedszkolach,
choæ gmina stara siê tworzyæ

oddzia³y przedszkolne w
szko³ach, w tym w tej nowej
w stolicy gminy. 
I dla turysty, i dla biznesu
Bogdaniec chce byæ gmin¹

atrakcyjn¹ zarówno dla tu-
rystów, jak i do biznesu. - Do
nas ju¿ trafiaj¹ turyœci przy-
ci¹gniêci zarówno urod¹ mo-
reny, wzgórz, ale i B³ot War-
ciañskich - mówi Krystyna
P³awska. I dodaje, ¿e oczy-
wiœcie widzi te¿ miejsce dla
inwestorów, ale z takim biz-
nesem, który nie bêdzie
zak³óca³ równowagi ekolo-
gicznej. - Widzia³abym biz-
nes zwi¹zany z przetwór-
stwem rolnym, bo taka jest
potrzeba tych du¿ych rolni-
ków, którzy obecnie dzia³aj¹
na terenie gminy - t³umaczy
Krystyna P³awska. 

Ale kiedy siê mocniej za-
stanowiæ, to Bogdaniec i
okoliczne wsie œci¹gaj¹
przede wszystkim walorami
przyrodniczymi. Sprzed wej-
œcia do urzêdu widaæ Bogda-
nieckie Bieszczady, czyli
morenê czo³ow¹ z niezwyk³¹
liczb¹ szlaków turystycznych
wiod¹cych po najciekaw-
szych zak¹tkach malowni-
czego terenu. - Mamy trzy
rezerwaty choæby w obrêbie
tego terenu - potwierdza Kry-
styna P³awska. I przypomi-
na, ¿e na tym terenie zlokali-
zowano dwie platformy wido-
kowe. - Ta wiêksza le¿y ju¿
na terenie gminy Witnica, ale
jest tak blisko nas, ¿e mo¿na
siê ni¹ te¿ chwaliæ - mówi
wójt Bogdañca. I mówi, ¿e
w³aœnie te walory œci¹gaj¹
widoczn¹ liczbê turystów.
Poza tym turystów przyci¹ga
M³ynarzówka, jak mówi wójt
P³awska, nasze, ale jednak
lubuskie muzeum, Dolina
Trzech M³ynów. - Nie jeste-
œmy bogaci w jeziora, jak
K³odawa, ale za to mamy
coœ innego, dla piechurów i
nie tylko - t³umaczy Krystyna
P³awska. I dodaje, ¿e tury-
styka jest bardzo silnym
magnesem i stron¹ dodatni¹
gminy. 

RENATA OCHWAT

Bogdaniec turystyką, 
ale i rolnictwem także stoi
M³ynarzówka, piêkne przyrodnicze obszary od moreny do Warty, œwietne skomunikowanie. 

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sek-

tora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.

Młynarzówka, będąca placówka gorzowskiego muzeum, od
lat przyciąga turystów, ale wymaga też remontu
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Wójt Krystyna Pławska od pięciu kadencji zarządza gminą
Bogdaniec i ma swój udział w jej rozwoju
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Rozwój technologii, który
obserwujemy na przestrzeni
ostatnich lat, spowodowa³
koniecznoœæ zmian w sposo-
bach kszta³cenia przysz³ych
in¿ynierów. Kluczowa sta³a
siê w tym zakresie wspó³pra-
ca uczelni z szeroko pojêt¹
gospodark¹. Kierunki stu-
diów in¿ynierskich prowa-
dzone na Wydziale Tech-
nicznym Akademii im. Jaku-
ba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim, tj. informaty-
ka, mechanika i budowa ma-
szyn, energetyka oraz
in¿ynieria bezpieczeñstwa,
jak i mechanika i budowa
maszyn na poziomie magis-
terskim, realizuj¹ profil prak-
tyczny, co zwi¹zane jest z
obecnoœci¹ w procesie
kszta³cenia firm otoczenia
spo³eczno-gospodarczego.
Na Wydziale Technicznym
zajêcia prowadzone s¹ przez
nauczycieli posiadaj¹cych
doœwiadczenie zawodowe
zdobyte poza uczelni¹, dzi-
êki czemu Wydzia³ Technicz-

ny dynamicznie rozwija
wspó³pracê z firmami i insty-
tucjami, ukierunkowanymi na
nowoczesne technologie i
ci¹g³y rozwój we wspó³pracy
z nauk¹. Dotychczasowa
wspó³praca to m. in. udzia³
przedstawicieli firm w Kon-
wencie Wydzia³u, wizyty stu-
dyjne i zajêcia warsztatowe
studentów w zak³adach pra-
cy. Udzia³ firm w budowie
procesu kszta³cenia zapew-
nia jego dostosowanie do
wymogów rynku pracy, a po-
trzebê takiej wspó³pracy i jej
wysok¹ ocenê potwierdzaj¹
raporty zespo³ów
wizytuj¹cych kierunki prowa-
dzone w Wydziale przez Pol-
sk¹ Komisjê Akredytacyjn¹. 

Codzienna obecnoœæ firm
w ¿yciu Wydzia³u Technicz-
nego przyczyni³a siê równie¿
do pojawienia siê koncepcji
studiów dualnych. Dziêki za-
anga¿owaniu siê w przed-
siêwziêcie Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Lubu-

skiego Klastra Metalowego
firmy z naszego regionu wy-
razi³y chêæ wspó³pracy w za-
kresie prowadzenia studiów
dualnych i zatrudniania przy-
sz³ych absolwentów. Dla
przysz³ych studentów ozna-

cza to mo¿liwoœæ uczestnict-
wa w studiach, prowadzo-
nych w bardzo œcis³ej
wspó³pracy z przedsiêbior-
stwami, których podstawow¹
cech¹ jest po³¹czenie studio-
wania z prac¹ zawodow¹

studenta - sta¿em w zak³ad-
zie pracy. Dotychczas absol-
went Wydzia³u Techniczne-
go zdobywa³ doœwiadczenie
podczas trzymiesiêcznych
praktyk zawodowych oraz
wspomnianych wizyt studyj-
nych i zajêæ warsztatowych u
pracodawców. Zgodnie z
za³o¿eniami studiów dual-
nych w czasie 3,5 roku stu-
diów a¿ 20 miesiêcy bêdzie
zdobywa³ doœwiadczenie w
konkretnym zak³adzie pracy.
System organizacji takiego
toku studiów przewiduje w
trakcie jednego roku 6 miesi-
êcy nauki spêdzonych na
uczelni oraz 6 miesiêcy
spêdzonych w zak³adzie pra-
cy. Takie rozwi¹zanie gwa-
rantuje gruntowne kszta³ce-
nie praktyczne, co umo¿liwia
podjêcie zatrudnienia na ta-
kich stanowiskach jak pro-
gramista, administrator sys-
temów komputerowych, pro-
jektant sieci komputerowych,
automatyk, mened¿er pro-
duktu, specjalista ds. przy-

gotowania produkcji, specja-
lista ds. zarz¹dzania pro-
dukcj¹, technolog, konstruk-
tor, specjalista ds. jakoœci,
elektroenergetyk, specjalista
ds. odnawialnych Ÿróde³
energii.

25 czerwca 2018 r. roz-
pocz¹³ siê nabór na pilo-
ta¿owy program STUDIÓW
DUALNYCH, gdzie oprócz
udzia³u w tradycyjnych
wyk³adach, laboratoriach,
projektach i æwiczeniach,
studenci bêd¹ podejmowaæ
pracê w ponad 40 du¿ych,
ma³ych i œrednich firmach z
naszego regionu. Pozwoli to
studentom nie tylko na zdo-
bycie kluczowych kwalifikacji
i kompetencji, ale tak¿e na
zdobycie doœwiadczenia i
pracy ju¿ na etapie studiów. 

DR IN¿. ALEKSANDRA
RADOMSKA-ZALAS

PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I
ROZWOJU

WYDZIA³ TECHNICZNY AKADEMII
IM. JAKUBA Z PARADY¿A

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

Jak po skończeniu studiów mieć
3,5 roku doświadczenia
Studia dualne na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a s¹ spe³nieniem oczekiwañ.

Studia dualne stanowią połączenie studiowania z pracą
zawodową studenta 
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Najlepsz¹ ku temu drog¹
jest w³¹czenie do wspólnej
pracy ró¿ne instytucje pub-
liczne, samorz¹dowe, przed-
stawicieli biznesu, organiza-
cji pozarz¹dowych oraz
mieszkañców.

Znane, dla wielu mo¿e na-
wet nieco wyœwiechtane
has³o, ,,wiêkszy mo¿e
wiêcej’’, w przypadku
dzia³aj¹cego na naszym te-
renie Lubuskiego Oœrodka
Wsparcia Ekonomii Spo³ecz-
nej jest drogowskazem pro-
wadz¹cym do osi¹gniêcia
wielu wczeœniej wyznaczo-
nych celów. Zarówno w ob-
szarze aktywizacji spo³ecz-
no-zawodowej, jak przede
wszystkim budowania i
wspierania lokalnych part-
nerstw na rzecz rozwoju
ekonomii spo³ecznej. S¹ to
nie tylko spotkania, warszta-
ty, debaty, szkolenia, ale
przede wszystkim podejmo-
wanie wspó³pracy z organi-
zacjami i podmiotami trze-
ciego sektora. Takim znako-
mitym przyk³adem jest
rozwijaj¹ca siê dzia³alnoœæ
targowa.

- Obecnie niemal co ty-
dzieñ s¹ organizowane
ró¿nego rodzaju wydarzenia
targowe na terenie ca³ego
województwa lubuskiego -
mówi Katarzyna Micza³ z
LOWES. - Do udzia³u w im-
prezach zapraszamy stowa-
rzyszenia, fundacje,
spó³dzielnie socjalne, które
powsta³y dziêki wsparciu LO-
WES, ale i te, które dzia³aj¹
ju¿ od d³u¿szego czasu. Na-
szym zadaniem jest promo-
cja ekonomii spo³ecznej.
Wiadomo, ¿e znajduj¹ce siê
w omawianym obszarze
podmioty i  instytucje reali-
zuj¹ ró¿ne cele. Jedni
dzia³aj¹ w sektorze pomoco-
wym, inni na p³aszczyŸnie
rozwijania pasji. Zachêcamy
wszystkich, bo chcemy, ¿eby
ka¿dy móg³ siê realizowaæ w
wybranym przez siebie kie-
runku - wyjaœnia. 

Podczas czerwcowych Dni
Gorzowa LOWES razem ze
swoim partnerami przygoto-
wa³ Lubuskie Targi Aktywno-
œci i Biznesu Spo³ecznego.
Impreza cieszy³a siê du¿¹
popularnoœci¹, a wœród wy-

stawców i stoisk mo¿na by³o
dojrzeæ wiele ciekawych pro-
pozycji. Na jednym z nich
swoje prace wystawi³o Sto-
warzyszenie na rzecz Kultu-
ry, Sztuki i Edukacji ,,Stella-
Polaris’’ z Sulechowa.
Ogromne wra¿enie robi³y
szczególnie niewielkie obra-
zy malowane na liœciach. Jej
autorka Ewa Lipnicka od 40
lat pasjonuje siê malar-
stwem. Zaczyna³a na
p³ótnie, ale dziewiêæ lat temu

zafascynowa³a siê liœæmi.
Pocz¹tek, jak opowiada, by³
trudny, bo tylko trzy osoby w
Polsce tym siê zajmowa³y.

- Musia³am sama wynaleŸæ
technologiê gruntowania i
preparowania liœci, tak jak
robi siê to w przypadku ma-
lowania obrazów olejnych -
mówi. - Zdarza mi siê malo-
waæ nawet na liœciach wiel-
koœci dwuz³otówki. Potem
je¿d¿ê na ro¿nego rodzaju
targi i sprzedajê te dzie³a,

¿eby mieæ pieni¹¿ki na robie-
nie kolejnych. Mnie to fascy-
nuje i uwielbiam nad tym
pracowaæ - zaznacza.

Z kolei Katarzyna W³odar-
czyk z tego samego Stowa-
rzyszenia zafascynowa³a siê
szyciem ró¿nego rodzaju to-
rebek z szerokiej gamy ma-
teria³ów. I cieszy siê, ¿e
wzbudza to zainteresowanie,
bo te je dzie³a s¹ niepowta-
rzalne. - Nie muszê konkuro-
waæ z galeriami, poniewa¿

tam dominuje seryjna pro-
dukcja chiñska. Moje wyroby
s¹ polskie i ludzie z ochot¹
je nabywaj¹ - twierdzi.

Podstawow¹ misj¹ Stowa-
rzyszenia jest propagowa-
nie, wspieranie, upowszech-
nianie, promowanie, archiwi-
zowanie, finansowanie i
szeroko rozumiane rozpo-
wszechnianie wszelkiej
dzia³alnoœci w zakresie kul-
tury, edukacji, sztuki oraz ko-
munikacji spo³ecznej.

Katarzyna Micza³ zwraca
uwagê, ¿e promowanie eko-
nomii spo³ecznej poprzez or-
ganizacjê targów jest bardzo
dobrym kierunkiem, co wi-
daæ po zainteresowaniu ze
strony innych wystawców. 

- Szczególnie dotyczy tych,
którzy maj¹ do zaoferowania
ciekawy towar. Wa¿ny jest
ponadto odbiór spo³eczny,
bo sama prezentacja oferty
handlowej to trochê za ma³o.
Dlaczego staramy siê ³¹czyæ
œrodowiska, jak to mia³o
miejsce podczas Dni Gorzo-
wa. Zaprosiliœmy do
wspó³pracy Gorzowsk¹
Radê Seniorów, muzyków al-
ternatywnych czy choæby fut-
bolistów amerykañskich -
podkreœla.

Inicjatywie przyklasnêli re-
prezentanci Grizzlies Go-
rzów, którzy w trakcie targów
zaprezentowali pokaz swo-
ich sporych umiejêtnoœci i
zaprosili gorzowian na tego-
roczne mecze ligowe w fut-
bolu amerykañskim.

- Wspó³praca z LOWES ju¿
procentuje tym, ¿e mo¿emy
nawi¹zaæ bezpoœredni kon-
takt  z mieszkañcami i za-
chêcaæ ich do zainteresowa-
nia siê naszymi wystêpami. -
mówi prezes Grizzlies Mi-
cha³ Chudy. - Dla wielu jes-
teœmy trochê egzotyczni, ale
to fajnie, bo wzbudzamy za-
interesowanie. Uwa¿am, ¿e
sport to równie¿ wa¿na dzie-
dzina ekonomii spo³ecznej,
godna promowania. Je¿eli
wspó³pracujemy w du¿ej
grupie, ³atwiej jest dotrzeæ do
potencjalnych dla nas kibi-
ców. Dlatego zapraszamy na
mecze. W wakacje zagramy
u siebie 29 lipca i 19 sierpnia
na stadionie Stilonu - ko-
ñczy.

Warsztat Terapii Zajêciowej
w Kamieniu Wielkim, utwo-
rzony przy Domu Pomocy
Spo³ecznej, dzia³a ju¿ od 22
lat. Jest to placówka pobytu
dziennego, która realizuje
zadania w zakresie rehabili-
tacji spo³ecznej i zawodowej
zmierzaj¹cej do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawno-
œci ka¿dego uczestnika. A
tak¿e zdobycia umiejêtnoœci
niezbêdnych do prowadze-
nia przez osoby niepe³nos-
prawne niezale¿nego i ak-
tywnego ¿ycia w swoim œro-
dowisku na miarê
indywidualnych mo¿liwoœci. 

- Zajêcia s¹ prowadzone w
kilku pracowniach - mówi
Paulina Oczkowska, tera-
peuta zajêciowy. -  S¹ to
pracownie gospodarstwa
domowego, technik ró¿nych,
plastyczna, ogrodnicza czy
ceramiczna. W ramach pro-
gramów indywidualnych pro-
wadzone s¹ równie¿ zajêcia
w zakresie rehabilitacji ru-
chowej oraz zajêcia tanecz-
ne. W sumie mamy 30
uczestników z ca³ego niemal
powiatu, ka¿dy jest przy-
dzielany do okreœlonych
zajêæ na podstawie posiada-
nych predyspozycji - wyja-
œnia.
Karolina Lasota, która jest

instruktorem w pracowni
ogrodniczej, pokazuje nam
ca³y zestaw wyrobów przy-
gotowanych przez pod-
opiecznych. Rzeczywiœcie
jest na co popatrzeæ, jest
równie¿ co podziwiaæ.

- Te dzie³a naprawdê s¹
piêkne, czêsto wykonane
przez osoby niepe³nospraw-
nie intelektualnie - chwali pa-
ni Karolina. - Choæby obrazy,
które robi¹ na ka¿dym
wra¿enie czy rzeŸby wyko-
nane z gliny lub inne rêcznie
wykonane dzie³a z filcu -
podkreœla, zwracaj¹c uwagê,
¿e do Gorzowa przyjechali
pierwszy raz na zaproszenie
LOWES-u.

- Dla nas to wspania³a pro-
mocja i mam nadziejê, ¿e
czêœciej teraz bêdziemy
obecni na ró¿nego rodzaju
targach i kiermaszach poza
naszym rejonem dzia³ania -
koñczy.

RB

Te dzieła naprawdę są piękne
i niepowtarzalne
Jednym z wa¿niejszych zadañ realizowanych w ramach ekonomii spo³ecznej jest zrównowa¿ony rozwój wspólnot. 

Podczas czerwcowych Dni Gorzowa LOWES razem ze swoim partnerami przygotował
Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego
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Te dzieła naprawdę są piękne, często wykonane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 L
OV

ES



�11Lipiec 2018 r. PROmOCja

- Diamentów od Forbesa
nie dostajemy za d³ugowiecz-
noœæ, a za profesjonalizm,
solidnoœæ i uczciwoœæ w pro-
wadzeniu dzia³alnoœci gospo-
darczej - mówi Ryszard Bara-
ñski, szef rady nadzorczej i
wspó³w³aœciciel Gorzowskie-
go Towarzystwa Handlu Za-
granicznego GOREX. Firmy,
która w³aœnie obchodzi 30-le-
cie dzia³alnoœci.

GOREX ma w swojej kolek-
cji ju¿ trzy takie diamenty
oraz kilkadziesi¹t innych
presti¿owych wyró¿nieñ. - To
buduje nasz autorytet u klien-
tów i cieszê siê, ¿e przez te
trzy dekady potrafiliœmy zbu-
dowaæ markê i jesteœmy oce-
niani jako firma wiarygodna.
Do tego jesteœmy firm¹ trzy w
jednym. Pod wzglêdem za-
trudnienia jesteœmy firm¹ mi-
kro, bo mamy poni¿ej dziesi-
êciu pracowników, pod
wzglêdem obrotów jesteœmy
firm¹ œredni¹, a w Izbie Skar-
bowej w Zielonej Górze zos-
taliœmy przypisani do firm
du¿ych -  œmieje siê Ryszard
Barañski.

Pierwsze były barki do
Hamburga

GTHZ GOREX jest œwietnie
znan¹ firm¹, która dzia³al-
noœæ rozpoczê³a jeszcze w
czasach dawnego systemu
ustrojowo-gospodarczego.
Jak opowiada Ryszard Bara-
ñski, pracuj¹cy wówczas jako
przewodnicz¹cy wojewódz-
kiej komisji planowania w go-
rzowskim Urzêdzie Woje-
wódzkim, w 1988 roku prak-
tycznie zaczê³a upadaæ
wspó³praca z odbiorcami w
ZSRR. Odczuwa³y to szcze-
gólnie mniejsze zak³ady, w
tym Pañstwowe Gospodar-
stwa Rolne oraz przedsiêbior-
stwa drzewne.

- Musieliœmy jakoœ uaktyw-
niæ dzia³ania eksportowe -
mówi Ryszard Barañski. -
Oczywiœcie w tym czasie
dzia³a³y wielkie centrale
handlu zagranicznego, ale
one zajmowa³y siê g³ównie
du¿ymi kontraktami. Po anali-
zie sytuacji, rozmowach w
Polskiej Izbie Handlu Zagra-
nicznego, z inicjatywy i
udzia³em ówczesnego woje-
wody gorzowskiego Sta-
nis³awa Nowaka powo³aliœmy
podmiot mog¹cy zaj¹æ siê
obs³ug¹ eksportu na szczeb-
lu lokalnym. Chodzi³o przede
wszystkim o produkcjê roln¹ i
drzewn¹ - podkreœla.

Chêæ stworzenia spó³ki,
maj¹cej zaj¹æ siê handlem
zagranicznym, wyrazi³o 38
zak³adów i spó³dzielni. Biuro
umiejscowiono w jednym z
pomieszczeñ w Urzêdzie

Wojewódzkim. Dyrektorem
handlowym zosta³ Czes³aw
Kutereba, obecny prezes
GOREX-u.

- Pierwsze kroki skierowali-
œmy oczywiœcie na zachod-
nioniemiecki rynek, bo po
pierwsze by³ to nasz naj-
bli¿szy partner w zachodniej
Europie, po drugie mieliœmy
tam ju¿ przetarte szlaki -
wspomina Czes³aw Kutere-
ba. - Przeliczniki by³o bardzo
korzystne, ale dla nas
wa¿niejsze by³o dzia³anie
dwustronne. Z Niemcami po-
cz¹tkowo handlowaliœmy bar-
terowo. Im sprzedawaliœmy
œrutê rzepakow¹, któr¹ wy-
sy³aliœmy barkami do Ham-
burga. Od nich braliœmy zaœ
komponenty do produkcji
pasz, z czego bardzo cieszy³y
siê PGR-y. Potem doszed³
eksport tarcicy i tak to siê
wszystko rozkrêci³o - t³uma-
czy i wyjaœnia, ¿e nie musieli
siê wcale promowaæ, bo Nie-
mcy szybko dowiedzieli siê o
istnieniu nowej spó³ki.

- To by³y czasy, ¿e trzeba
by³o otrzymaæ koncesjê na
handel zagraniczny. Nie
ka¿dy móg³ eksportowaæ. I
kiedy otrzymaliœmy koncesjê
pod oknami zaczê³y pojawiaæ
siê sznury niemieckich kon-
trahentów, chc¹cych z nami
wspó³pracowaæ. Musieliœmy
ich jakoœ weryfikowaæ, bo
strach by³o wysy³aæ towar nie
bêd¹c pewnym, kim jest od-
biorca. Pocz¹tkowo oceniali-
œmy klientów po marce… sa-
mochodu, potem zaczêliœmy
¿¹daæ przedp³at i wtedy od
razu odpada³o nam 80 pro-
cent klientów, bo nie chcieli
tego robiæ - œmieje siê pre-
zes.

Kupowali kaprolaktam,
żeby ratować Stilon

Z czasem produkcja rolna w
Polsce zaczê³a mocno kuleæ,

a nawet upadaæ. PGR-y
szybko znika³y, ale GOREX
trzyma³ siê mocno, wyku-
puj¹c uprzednio od nich ak-
cje. Nawi¹za³ tak¿e
wspó³pracê ze Stilonem, któ-
ry by³ wiêkszoœciowym
udzia³owcem spó³ki. Jak
przyznaje po latach Ryszard
Barañski, ta wspó³praca
mia³a na celu dzia³ania ra-
tuj¹ce firmê przed upadkiem.

- Stilon niemal ca³¹ pro-
dukcjê sprzedawa³ do ZSRR,
ale kiedy przysz³o za³amanie
nie mia³ rynków zbytu - opo-
wiada. - Dyrektor Janusz
Gramza zwróci³ siê z propo-
zycj¹ wspó³pracy. Na terenie
zak³adu utworzyliœmy w³asny
oddzia³ i zaczêliœmy dzia³aæ.
Stosunkowo szybko rozwin-
êliœmy handel do wielu kra-
jów, nawet azjatyckich, ale
dla nas wa¿ne by³o równie¿
to, ¿e szybko zaczêliœmy
sprowadzaæ do Polski struk-
turyzowany poliester. By³a to
specjalna odmiana przêdzy,
któr¹ zaopatrywaliœmy chyba
wszystkie przêdzalnie w £od-
zi, ale nie tylko, bo równie¿
wiele innych zak³adów w kra-
ju. Bywa³o, ¿e w obie strony
wywoziliœmy i przywoziliœmy
do stu ton przêdzy miesiêcz-
nie - podkreœla.

Z czasem drogi GOREX-u i
Stilonu rozsta³y siê, Stilon wy-
kupi³ nawet oddzia³, ale nadal
potrzebowa³ pomocy w innej
formule. Maj¹c spore
zad³u¿enie w pañstwowych
urzêdach, w tym skarbowym,
oraz liczne kredyty na g³owie
nie by³ dobrym klientem dla
producentów kaprolaktamu.
Czyli g³ównego surowca do
produkcji przêdz poliamido-
wych.

- Jedynym ratunkiem by³o
dogadanie siê z Urzêdem
Skarbowym oraz znalezienie
kogoœ, kto bêdzie kupowa³
dla nich surowiec. Z urzêdem

siê dogadali, my zaœ zaczêli-
œmy im sprowadzaæ surowiec
i tak prze¿ywali najtrudniej-
sze chwile do momentu
sprzeda¿y firmy zagranicz-
nym kontrahentom. Dla nas
to by³ te¿ trudny moment, bo
w ka¿dej chwili mogliœmy
upaœæ poci¹gniêci przez Sti-
lon - wyjaœnia pan Ryszard. 

GOREX pozosta³ jeszcze
przez pewien czas przy
handlu przêdzami, gdy¿
podj¹³ równie¿ wspó³pracê z
Silwan¹. - Im sprowadzaliœmy
przêdzê nawet z Iranu, Chin
oraz Korei P³d., a tym g³ównie
zajmowa³ siê by³y dyrektor
przedsiêbiorstwa, którego
wziêliœmy do siebie na pó³
etatu, jak ju¿ by³ na emerytu-
rze. Na wszystkim siê zna³ -
przypomina.

Handel przêdzami tak na-
prawdê upad³ w chwili, kiedy
Korea P³d. zaczê³a sprzeda-
waæ na rynki œwiatowe tkani-
ny w cenach… przêdzy.

Bazują na wysokim
poziomie logistyki

Obaj nasi rozmówcy przy-
znaj¹, ¿e przez minione trzy
dekady czêsto czerpali satys-
fakcjê ze swojej pracy. -
Czêsto zg³asza³y siê do nas
firmy bêd¹ce w potrzebie i
potrafiliœmy im pomóc w roz-
wi¹zaniu problemów, a nikt
inny tego nie potrafi³ - mówi
Ryszard Barañski. - Bazuje-
my na wysokim poziomie lo-
gistyki. Nie mamy magazy-
nów, nie sprowadzamy towa-
ru do siebie. Je¿eli ktoœ
czegoœ potrzebuje, zamawia
u nas, a my przywozimy mu
bezpoœrednio do firmy, co mi-
nimalizuje wszelkie koszty. To
pozwala byæ nam konkuren-
cyjnym - wyjaœnia.

Z kolei prezes Czes³aw Ku-
tereba cieszy siê, kiedy
dzwoni klient i od razu prosi,
¿eby przys³aæ mu tyle a tyle

ton konkretnego towaru. - Na-
wet nie zapyta siê o cenê, co
pokazuje z jak¹ ufnoœci¹ jes-
teœmy traktowani - twierdzi.

Co ciekawe, GOREX nigdy
na ¿adnej transakcji nie stra-
ci³, choæ zdarza³y siê trudne
chwile, kiedy odbiorcy towa-
rów nie op³acali faktur. 

- Najgorszy okres by³ na
prze³omie wieków, kiedy w
modzie sta³o siê nie realizo-
wanie faktur - opowiada. -
By³y te¿ problemy wynikaj¹ z
upad³oœci wielu firm, szcze-
gólnie w bran¿y rolniczej. Na-
sze wyniki finansowe zapew-
ne by³yby du¿o lepsze, gdyby
nie trochê nieodpowiedzialne
zachowania wielu kontrahen-
tów, ale tak¿e brak stabilno-
œci w ca³ej gospodarce. Nie
brakowa³o w tamtych cza-
sach równie¿ oszustów - mó-
wi¹ obaj panowie, co potwier-
dza obecna dyrektor firmy
Ma³gorzata Nowak. 

- Jak sobie przypomnê
pierwsze lata pracy w GO-
REX-ie, a minê³o ich ju¿ 23,
to rzeczywiœcie by³ to trudny
czas. Mieliœmy naprawdê
du¿e problemy ze œci¹ga-
niem nale¿noœci - przyznaje.

Niektórzy nie przetrzymali
tych czasów. Jak zwracaj¹
uwagê nasi rozmówcy, w
chwili kiedy budowali oni
spó³kê, podobne powsta³y w
innych województwach,
s¹siaduj¹cymi wówczas z
województwem gorzowskim.
I niemal wszystkie szybko
upad³y. Sytuacja znacz¹co
zmieni³a siê w chwili wejœcia
Polski do Unii Europejskiej,
co nie oznacza, i¿ nie nale¿y
zachowaæ czujnoœci.

Zawsze są krok przed
innymi

Si³¹ GOREX-u by³o to, ¿e
zdywersyfikowa³ on swoj¹
dzia³alnoœæ i stawia³ na ró¿ne
asortymenty. Z czasem sku-
pi³ siê jednak na produktach
rolnych i dzisiaj zajmuje siê
importem towarów s³u¿¹cych
do produkcji pasz dla drobiu
oraz zwierz¹t domowych. Ta-
kich, których w wiêkszoœci w
Polsce brakuje. S¹ to m.in.
olej sojowy, œruta s³oneczni-
kowa, melasy. Tylko w ze-
sz³ym roku firma sprowadzi³a
i potem sprzeda³a ponad 50
tysiêcy ton towarów, w zdecy-
dowanej wiêkszoœci z Ukrai-
ny, ale wspó³pracuje ponadto
z Litw¹, S³owacj¹ i dalej z
Niemcami. Tak¿e w obszarze
eksportu. Wartoœæ obrotów
wynios³a 85 milionów z³otych. 

- Dzisiaj zaopatrujemy wy-
twórnie pasz w ca³ym kraju -
zwraca uwagê Ryszard Bara-
ñski. - I co ciekawe, zmienili-
œmy kierunek dzia³ania. Daw-

niej naszym kierunkiem eks-
portu i importu by³y g³ównie
Niemcy, tak teraz skierowali-
œmy siê na wschód, g³ównie
Ukrainê. By³o nam to o tyle
³atwiej, ¿e polskie firmy gene-
ralnie obawiaj¹ siê podejmo-
waæ wspó³pracy z Ukraiñcami
ze wzglêdu na niestabilnoœæ
gospodarcz¹ w tym kraju. My
jednak zaryzykowaliœmy -
t³umaczy pan Ryszard, zaœ
prezes Kutereba szybko do-
daje, ¿e przez 30 lat firma
stara³a siê iœæ zawsze krok
przed innymi.

- Kiedy pojechaliœmy pierw-
szy raz na Ukrainê zwrócili-
œmy uwagê, ¿e oni naprawdê
chc¹ z Polakami wspó³praco-
waæ - kontynuuje prezes. -
Stawiali tylko warunek, ¿e do-
starcz¹ towar, ale musz¹ byæ
przedp³aty, bo nie mieli ¿ad-
nych pieniêdzy. Przypadkowo
spotka³em siê z naczelnikiem
tamtejszego urzêdu celnego i
dowiedzia³em siê wtedy, ¿e
Ukraiñcy musz¹ wszystkie
kontrakty sk³adaæ urzêdzie,
co mia³o gwarantowaæ prze-
jrzystoœæ i uczciwoœæ ich rea-
lizacji. I rzeczywiœcie, je¿eli
taka firma nie wys³a³a towaru
w okreœlonym w umowie cza-
sie, na który by³a zrobiona
przedp³ata, to szefa takiej fir-
my zamykano. To nas upew-
ni³o, ¿e warto podj¹æ
wspó³pracê i sporo skorzysta-
liœmy na tym - wyjaœnia.

Nie zawsze jednak jest ko-
lorowo. Jak mówi pani Ma³go-
rzata Nowak, obecnie bardzo
wa¿ne jest sprawdzanie no-
wo powstaj¹cych firm, bo
zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e re-
jestruj¹ siê one tylko w celu
wy³udzenia towaru.

- I to trzeba sprawdzaæ w
obu kierunkach, czyli zarów-
no odbiorców, jak i dostaw-
ców towarów. W pierwszym
przypadku mówimy o groŸbie
wy³udzenia towaru, w drugim
wy³udzenia przedp³aty - wyja-
œnia, a prezes Kutereba do-
daje, ¿e przedp³aty s¹ doko-
nywane po odprawie towaru
przez ukraiñskie s³u¿by celne,
co daje gwarancje, ¿e wszyst-
ko przebiega prawid³owo.

- Ale nawet w takich przy-
padkach nie mo¿na byæ ni-
czego pewnym. Przydarzy³o
siê ju¿ nam, ¿e Ukraiñcy
wys³ali poci¹g z towarem, po
czym odstawili na bocznicê,
bo nie mieli lokomotywy, a
œwinki u naszego odbiorcy
czeka³y na paszê. W takich
chwilach musimy reagowaæ i
w trybie alarmowym œci¹gn¹æ
dodatkowy towar od innego
dostawcy. To s¹ te nerwowe
chwile w pracy - koñczy
Czes³aw Kutereba.

ROBERT BOROWY 

Był czas, że strach było wysyłać
towar do odbiorcy
Przez trzy dekady firma GOREX budowa³a swoj¹ markê i pozycjê na rynku.

Czesław Kutereba, Małgorzata Nowak oraz Ryszard Barański prezentują statuetkę i dyplom
od Forbesa
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Katedra odzyska dawny blask, inaczej przecież być nie może
To ju¿ rok, jak p³onê³a gorzowska katedra, co wywo³a³o wielkie poruszenie niemal w ca³ej Polsce. 

Dziœ gêste rusztowania
oplataj¹ katedraln¹ wie¿ê. Po
fatalnym po¿arze na ratunek
najstarszej gorzowskiej
œwi¹tyni ruszyli niemal wszys-
cy. 

- Trwaj¹ prace remontowe
wewn¹trz. Miêdzy innymi
znik³y ju¿ malunki na sklepie-
niach wewn¹trz - mówi jeden
z gorzowskich historyków,
który mia³ szansê podejrzeæ,
jak id¹ prace. A ¿e id¹, gorzo-
wianie widz¹ codziennie, bo
wokó³ gotyckiego koœcio³a
ca³y czas widaæ pracowników. 

Nikomu się nie śniło, że
coś takiego można się
wydarzyć

- Mama, katedra siê pali - te
s³owa ma³ego ch³opca ju¿
przesz³y do historii miasta.
Od tych s³ów zaczê³a siê wiel-
ka akcja ratowania p³on¹cej
katedralnej wie¿y. Te s³owa
us³yszeli doroœli 1 lipca 2017
roku kilka minut po 18.00 i nie
uwierzyli. Niemal w tym sa-
mym momencie rozdzwoni³y
siê telefony w stra¿y po¿ar-
nej. Bo nie tylko ma³y
ch³opiec zauwa¿y³ k³êby dy-
mu unosz¹ce siê nad wie¿¹.
Trwa³y Dni Gorzowa. T³umy
gorzowian przechadza³y siê
po nadwarciañskich ³¹kach i
bulwarach. I najpierw z niedo-
wierzaniem, a potem ze
zgroz¹ patrzy³y w rzecz
trudn¹ do uwierzenia. P³onê³a
wie¿a katedry. 

Szczêœciem w tej drama-
tycznej chwili by³o i to, ¿e w
mieœcie w³aœnie skoñczy³y siê
zawody stra¿ackie. Natych-
miast zaczê³a siê akcja ga-
szenia po¿aru. S³u¿by szybko
odgrodzi³y przestrzeñ przy
koœciele. A przecie¿ w œwi¹ty-
ni trwa³a msza. - S³ysza³am
jakieœ piski, ale myœla³am, ¿e
to czyjaœ komórka dzwoni.
Potem zauwa¿y³am stra¿aka,
który podszed³ do ksiêdza,
coœ mu powiedzia³. No i po-
proszono nas o opuszczenie
koœcio³a. Nie by³o paniki. Do-
piero na zewn¹trz dowie-
dzia³am siê, ¿e trwa po¿ar.
Stanê³am przy tym ogrodze-
niu i tak sta³am - opowiada
Maria Porzêcka. Krótko po
tym ochotnicy zaczêli wyno-
siæ z katedry ró¿ne sprzêty,
bo zwyczajnie istnia³a obawa,
¿e ulegn¹ zniszczeniu.

Stra¿acy ofiarnie gasili
po¿ar, a w³aœciwie walczyli po
omacku, bo nie by³o wiado-
mo, co siê pali. Na wie¿ê la³y
siê hektolitry wody ci¹gniêtej
z Warty. T³um zamar³ w gro-
zie, kiedy nad wie¿¹ pokaza³y
siê jêzyki ognia. 

Niemal natychmiast te¿ do
miasta zaczêli siê zje¿d¿aæ
wa¿ni i prominentni ludzie.
Przyjecha³ mocno zatroskany
ksi¹dz biskup Tadeusz Lity-
ñski, ordynariusz diecezji. Po-

jawi³a siê marsza³ek El¿bieta
Polak, z konwencji partyjnej
przyjecha³a pose³ El¿bieta
Rafalska. 

Ale przede wszystkim stali
oniemieli z grozy wydarzenia
gorzowianie. Prezydent Ja-
cek Wójcicki natychmiast od-
wo³a³ wszystkie imprezy
zwi¹zane z Dniami Gorzowa.
Katedra siê pali³a, a œwiêto
smêtnie dogorywa³o nad
Wart¹. - Przecie¿ to niemo¿li-
we, niemo¿liwe, ¿eby katedra
siê pali³a - mówili ludzie. Ni-
komu siê w g³owie nie mog³o
pomieœciæ, ¿e pali siê w³aœnie
ten koœció³.

Pomoc od pierwszej chwili

Pierwsze deklaracje o ko-
niecznoœci remontu pad³y na-
tychmiast. By³y deklaracje za-
równo po stronie rz¹dowej,
jak i koœcielnej. Ale i gorzo-
wianie spontanicznie w³¹czyli
siê do akcji zbiórki pieniêdzy.
Spontaniczne, prywatne, ale
chwilê potem ju¿ instytucjo-
nalne. Jeszcze nie by³o
dobrze wiadomo, co siê sta³o,
jaka jest skala zniszczeñ, ale
wiadomo by³o, ¿e remont
bêdzie i bêdzie kosztowny.
Ruszy³y zbiórki w kilku die-
cezjach, miêdzy innymi w
p³ockiej, bo kiedy pali³a siê
tamtejsza katedra, gorzowia-
nie wsparli dzie³o odbudowy. 

D³ugo trwa³o, nim sta³o siê
wiadome, co spowodowa³o
po¿ar. Okaza³o siê, ¿e by³o to
zwarcie w instalacji elektrycz-
nej. Ustalanie skali zniszczeñ
te¿ trwa³o bardzo d³ugo. Oka-
za³o siê, ¿e trzeba zdemonto-
waæ kopu³ê, oczyœciæ stare
ceg³y, zdemontowaæ czêœæ
wewnêtrznych konstrukcji
drewnianych. Szczêœciem
ocala³a wiêŸba podtrzy-
muj¹ca katedralne dzwony.
Jednak woda lana przez ca³¹
noc uszkodzi³a i to doœæ
znacznie katedralne organy,
które trafi³y do specjalistycz-
nej firmy do remontu. 

Prace się zaczęły

Gorzowianie odetchnêli, kie-
dy pojawi³y siê pierwsze rusz-
towania, oko³o 100 ton
sprzêtu przyjecha³o z
Wroc³awia. Ludzie przycho-
dzili patrzeæ, jak lekka kon-
strukcja pnie siê do góry.
PrzyjaŸnie komentowali, ¿e
pracownicy siê nie
oszczêdzaj¹ i pracuj¹ do
ciemnej nocy. 

A potem przyszed³ drugi his-
toryczny moment, kiedy spe-
cjaliœci zdemontowali kapsu³ê
czasu z katedralnej wie¿y i
uroczyœcie zosta³a otwarta w
Archiwum Pañstwowym. 

Kapsu³ê czasu otwiera³ pro-
boszcz katedry ks. dr Zbig-
niew Kobus w towarzystwie
dyrektora Archiwum dr. hab.
Dariusza A. Rymara, B³a¿eja

Skaziñskiego, kierownika de-
legatury Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Gorzo-
wie, prof. Rados³awa Gazi-
ñskiego, kierownika zak³adu
historii nowo¿ytnej i archiwisty-
ki Uniwersytetu Szczeciñskie-
go i dr. Tadeusza Szczurka,
eksperta numizmatycznego.

W kapsule znaleziono trzy
dokumenty. Dwa z nich to od-
pisy, a jeden jest dokumen-
tem oryginalnym. Pierwszy
odpis pochodzi z roku 1781.
Kolejny dokument pochodzi z
lat 20. XIX wieku. Trzeci do-
kument to przes³anie burmist-
rza z 1934 roku. W kapsule
znaleziono tak¿e monety i
banknoty. S¹ to tzw. notgeldy,
czyli pieni¹dze zastêpcze.

A przy katedrze stanê³a spe-
cjalna konstrukcja, gdzie
umieszczono zwieñczenie
wie¿y. 

Prace cały czas trwają

Œwi¹tynia ca³y czas jest
ogrodzona. Wiadomo, ¿e
specjaliœci czyœcili ceg³y, ca³y
czas tak¿e trwaj¹ prace we-
wn¹trz. Zniknê³y malunki na
sklepieniach, poniewa¿ zda-

niem historyków sztuki by³y
wspó³czesne i niezgodne z
porz¹dkiem historycznym.
Ca³y czas wnêtrze jest wiet-
rzone, bo jak mówi¹ specjali-
œci - mrok, ciep³o i wilgoæ to
najlepsza po¿ywka dla grzy-
bów i roztoczy zabójczych go-
tyckich wnêtrz. 

Na rekonstrukcjê zwieñcze-
nia czeka wie¿a. Trzeba na-
prawiæ zegar, wybudowaæ no-
wy he³m wie¿y. 

Trudno uzyskaæ wiarygodne
informacje o kosztach remon-
tu, ale wiadomo, ¿e s¹ du¿e,
¿e wynios¹ przynajmniej kil-
kanaœcie milionów z³. Dlatego
ca³y czas trwaj¹ zbiórki pieni-
êdzy. Chêtni do pomocy
mog¹ wp³acaæ datki na konto:
81 1020 1954 0000 7602
0101 3754. I choæ opad³y ju¿
pierwsze emocje zwi¹zane z
fatalnym po¿arem, nikt w Go-
rzowie, ale i w diecezji nie ma
w¹tpliwoœci. Katedra odzyska
blask, inaczej przecie¿ byæ
nie mo¿e. Dlatego na na-
szych zdjêciach prezentujemy
katedrê, jak¹ pamiêtamy i
chcemy znowu ogl¹daæ.

ROCH
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Katedra odzyska dawny blask, inaczej przecież być nie może
To ju¿ rok, jak p³onê³a gorzowska katedra, co wywo³a³o wielkie poruszenie niemal w ca³ej Polsce. 

Dziœ gêste rusztowania
oplataj¹ katedraln¹ wie¿ê. Po
fatalnym po¿arze na ratunek
najstarszej gorzowskiej
œwi¹tyni ruszyli niemal wszys-
cy. 

- Trwaj¹ prace remontowe
wewn¹trz. Miêdzy innymi
znik³y ju¿ malunki na sklepie-
niach wewn¹trz - mówi jeden
z gorzowskich historyków,
który mia³ szansê podejrzeæ,
jak id¹ prace. A ¿e id¹, gorzo-
wianie widz¹ codziennie, bo
wokó³ gotyckiego koœcio³a
ca³y czas widaæ pracowników. 

Nikomu się nie śniło, że
coś takiego można się
wydarzyć

- Mama, katedra siê pali - te
s³owa ma³ego ch³opca ju¿
przesz³y do historii miasta.
Od tych s³ów zaczê³a siê wiel-
ka akcja ratowania p³on¹cej
katedralnej wie¿y. Te s³owa
us³yszeli doroœli 1 lipca 2017
roku kilka minut po 18.00 i nie
uwierzyli. Niemal w tym sa-
mym momencie rozdzwoni³y
siê telefony w stra¿y po¿ar-
nej. Bo nie tylko ma³y
ch³opiec zauwa¿y³ k³êby dy-
mu unosz¹ce siê nad wie¿¹.
Trwa³y Dni Gorzowa. T³umy
gorzowian przechadza³y siê
po nadwarciañskich ³¹kach i
bulwarach. I najpierw z niedo-
wierzaniem, a potem ze
zgroz¹ patrzy³y w rzecz
trudn¹ do uwierzenia. P³onê³a
wie¿a katedry. 

Szczêœciem w tej drama-
tycznej chwili by³o i to, ¿e w
mieœcie w³aœnie skoñczy³y siê
zawody stra¿ackie. Natych-
miast zaczê³a siê akcja ga-
szenia po¿aru. S³u¿by szybko
odgrodzi³y przestrzeñ przy
koœciele. A przecie¿ w œwi¹ty-
ni trwa³a msza. - S³ysza³am
jakieœ piski, ale myœla³am, ¿e
to czyjaœ komórka dzwoni.
Potem zauwa¿y³am stra¿aka,
który podszed³ do ksiêdza,
coœ mu powiedzia³. No i po-
proszono nas o opuszczenie
koœcio³a. Nie by³o paniki. Do-
piero na zewn¹trz dowie-
dzia³am siê, ¿e trwa po¿ar.
Stanê³am przy tym ogrodze-
niu i tak sta³am - opowiada
Maria Porzêcka. Krótko po
tym ochotnicy zaczêli wyno-
siæ z katedry ró¿ne sprzêty,
bo zwyczajnie istnia³a obawa,
¿e ulegn¹ zniszczeniu.

Stra¿acy ofiarnie gasili
po¿ar, a w³aœciwie walczyli po
omacku, bo nie by³o wiado-
mo, co siê pali. Na wie¿ê la³y
siê hektolitry wody ci¹gniêtej
z Warty. T³um zamar³ w gro-
zie, kiedy nad wie¿¹ pokaza³y
siê jêzyki ognia. 

Niemal natychmiast te¿ do
miasta zaczêli siê zje¿d¿aæ
wa¿ni i prominentni ludzie.
Przyjecha³ mocno zatroskany
ksi¹dz biskup Tadeusz Lity-
ñski, ordynariusz diecezji. Po-

jawi³a siê marsza³ek El¿bieta
Polak, z konwencji partyjnej
przyjecha³a pose³ El¿bieta
Rafalska. 

Ale przede wszystkim stali
oniemieli z grozy wydarzenia
gorzowianie. Prezydent Ja-
cek Wójcicki natychmiast od-
wo³a³ wszystkie imprezy
zwi¹zane z Dniami Gorzowa.
Katedra siê pali³a, a œwiêto
smêtnie dogorywa³o nad
Wart¹. - Przecie¿ to niemo¿li-
we, niemo¿liwe, ¿eby katedra
siê pali³a - mówili ludzie. Ni-
komu siê w g³owie nie mog³o
pomieœciæ, ¿e pali siê w³aœnie
ten koœció³.

Pomoc od pierwszej chwili

Pierwsze deklaracje o ko-
niecznoœci remontu pad³y na-
tychmiast. By³y deklaracje za-
równo po stronie rz¹dowej,
jak i koœcielnej. Ale i gorzo-
wianie spontanicznie w³¹czyli
siê do akcji zbiórki pieniêdzy.
Spontaniczne, prywatne, ale
chwilê potem ju¿ instytucjo-
nalne. Jeszcze nie by³o
dobrze wiadomo, co siê sta³o,
jaka jest skala zniszczeñ, ale
wiadomo by³o, ¿e remont
bêdzie i bêdzie kosztowny.
Ruszy³y zbiórki w kilku die-
cezjach, miêdzy innymi w
p³ockiej, bo kiedy pali³a siê
tamtejsza katedra, gorzowia-
nie wsparli dzie³o odbudowy. 

D³ugo trwa³o, nim sta³o siê
wiadome, co spowodowa³o
po¿ar. Okaza³o siê, ¿e by³o to
zwarcie w instalacji elektrycz-
nej. Ustalanie skali zniszczeñ
te¿ trwa³o bardzo d³ugo. Oka-
za³o siê, ¿e trzeba zdemonto-
waæ kopu³ê, oczyœciæ stare
ceg³y, zdemontowaæ czêœæ
wewnêtrznych konstrukcji
drewnianych. Szczêœciem
ocala³a wiêŸba podtrzy-
muj¹ca katedralne dzwony.
Jednak woda lana przez ca³¹
noc uszkodzi³a i to doœæ
znacznie katedralne organy,
które trafi³y do specjalistycz-
nej firmy do remontu. 

Prace się zaczęły

Gorzowianie odetchnêli, kie-
dy pojawi³y siê pierwsze rusz-
towania, oko³o 100 ton
sprzêtu przyjecha³o z
Wroc³awia. Ludzie przycho-
dzili patrzeæ, jak lekka kon-
strukcja pnie siê do góry.
PrzyjaŸnie komentowali, ¿e
pracownicy siê nie
oszczêdzaj¹ i pracuj¹ do
ciemnej nocy. 

A potem przyszed³ drugi his-
toryczny moment, kiedy spe-
cjaliœci zdemontowali kapsu³ê
czasu z katedralnej wie¿y i
uroczyœcie zosta³a otwarta w
Archiwum Pañstwowym. 

Kapsu³ê czasu otwiera³ pro-
boszcz katedry ks. dr Zbig-
niew Kobus w towarzystwie
dyrektora Archiwum dr. hab.
Dariusza A. Rymara, B³a¿eja

Skaziñskiego, kierownika de-
legatury Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Gorzo-
wie, prof. Rados³awa Gazi-
ñskiego, kierownika zak³adu
historii nowo¿ytnej i archiwisty-
ki Uniwersytetu Szczeciñskie-
go i dr. Tadeusza Szczurka,
eksperta numizmatycznego.

W kapsule znaleziono trzy
dokumenty. Dwa z nich to od-
pisy, a jeden jest dokumen-
tem oryginalnym. Pierwszy
odpis pochodzi z roku 1781.
Kolejny dokument pochodzi z
lat 20. XIX wieku. Trzeci do-
kument to przes³anie burmist-
rza z 1934 roku. W kapsule
znaleziono tak¿e monety i
banknoty. S¹ to tzw. notgeldy,
czyli pieni¹dze zastêpcze.

A przy katedrze stanê³a spe-
cjalna konstrukcja, gdzie
umieszczono zwieñczenie
wie¿y. 

Prace cały czas trwają

Œwi¹tynia ca³y czas jest
ogrodzona. Wiadomo, ¿e
specjaliœci czyœcili ceg³y, ca³y
czas tak¿e trwaj¹ prace we-
wn¹trz. Zniknê³y malunki na
sklepieniach, poniewa¿ zda-

niem historyków sztuki by³y
wspó³czesne i niezgodne z
porz¹dkiem historycznym.
Ca³y czas wnêtrze jest wiet-
rzone, bo jak mówi¹ specjali-
œci - mrok, ciep³o i wilgoæ to
najlepsza po¿ywka dla grzy-
bów i roztoczy zabójczych go-
tyckich wnêtrz. 

Na rekonstrukcjê zwieñcze-
nia czeka wie¿a. Trzeba na-
prawiæ zegar, wybudowaæ no-
wy he³m wie¿y. 

Trudno uzyskaæ wiarygodne
informacje o kosztach remon-
tu, ale wiadomo, ¿e s¹ du¿e,
¿e wynios¹ przynajmniej kil-
kanaœcie milionów z³. Dlatego
ca³y czas trwaj¹ zbiórki pieni-
êdzy. Chêtni do pomocy
mog¹ wp³acaæ datki na konto:
81 1020 1954 0000 7602
0101 3754. I choæ opad³y ju¿
pierwsze emocje zwi¹zane z
fatalnym po¿arem, nikt w Go-
rzowie, ale i w diecezji nie ma
w¹tpliwoœci. Katedra odzyska
blask, inaczej przecie¿ byæ
nie mo¿e. Dlatego na na-
szych zdjêciach prezentujemy
katedrê, jak¹ pamiêtamy i
chcemy znowu ogl¹daæ.

ROCH
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I tak je¿d¿¹c codziennie
monitorujê postêp prac na
rozkopanych ulicach miasta.
Ka¿dy postêp w tych robo-
tach cieszy, a przede
wszystkim daje nadziejê, ¿e
przyjdzie w koñcu taki czas,
¿e szybciej dojadê do swoich
codziennych celów. Widzê z
bólem serca jak sklepy przy
Sikorskiego zablokowane re-
montem ulicy i te w bliskim
s¹siedztwie po prostu ban-
krutuj¹, a niektóre znajduj¹
siê na krawêdzi upadku. Czy
przetrwaj¹? Jeden z wyso-
kich urzêdników powiedzia³
tamtejszemu przedsiêbiorcy,
¿e przy takich inwestycjach
ofiary musz¹ byæ, a je¿eli nie
wytrzymaj¹ to s¹ s³abi i ich
problem. Ciekawe urzêdnika
podejœcie do lokalnego biz-
nesu. Znam czasy tzw.
g³êbokiej komuny, ale nawet
wtedy nie odwa¿y³ by siê
¿aden ówczesny komuch na
takie podejœcie do obywateli.
A tu dzisiaj m³ody cz³owiek
epatuje libertyñstwem, bez-
dusznoœci¹ i wrêcz objawem
braku troski o tych, którzy
podatkami stanowisko miej-
skie mu utrzymuj¹. Nie zno-
si³em dawniej i dzisiaj te¿ nie
zniosê arogancji podszytej
pych¹ urzêdnicz¹!  

Ale nie o tym bêdê pisa³.
No w³aœnie… Jadê sobie po
gorzowskich ulicach i
widzê codziennie ogrom
rozpoczêtych i dalej rozpo-
czynanych robót, przede
wszystkim drogowych.
Kluczê po tych remontowa-
nych ulicach, omijam zatory,
wpadam w korki i to w³aœnie
wtedy kiedy siê najbardziej
spieszê. Pokonujê w koñcu
jak¹œ uliczn¹ blokadê i zno-
wu nadziewam siê na znak
œlepej ulicy z koniecznoœci¹
objazdu. Nie mam zwyczaju
narzekaæ, ale czujê jakieœ
podenerwowanie kiedy na
czas do firmy, do pracy doje-
chaæ nie mogê. A co dopiero
maj¹ robiæ klienci tych
ma³ych sklepików rodzin-
nych?  Oni w wiêkszoœci wy-
brali ju¿ konkurencjê tam
gdzie dojazd i parking dla
nich stoi otworem.  Sklepika-
rze pocieszaj¹ siê, ¿e to tyl-
ko jeszcze najwy¿ej kilka
miesiêcy. Czy przetrwaj¹ i
nadrobi¹ straty? W¹tpliwe.

Rozumiem, ¿e przecie¿
miasto rozpoczê³o  gigan-
tyczne roboty, w dodatku w
czêœci za unijne pieni¹dze,
których bez przejœciowych
utrudnieñ nie da siê przero-
biæ. Codziennie zadajê sobie
pytania, jak radz¹ sobie tury-
œci w tym rozkopanym Go-
rzowie, czy przyjezdni cho-
æby z Zielonej Góry.  Bo jak
radz¹ sobie klienci tych
ma³ych sklepów to wiem: po
prostu szukaj¹ ³atwiejszego
dojazdu do hipermarketów.

Kolega mi mówi, ¿e turystów
prawie nie by³o przed robota-
mi, teraz bêdzie ich jeszcze
mniej, a zielonogórzanie
w³aœciwie nie maj¹ po co tu
przyje¿d¿aæ od kiedy maj¹
wielk¹ zielonogórsk¹ aglo-
meracjê, a jak ju¿ przyjad¹
do nas to sobie poradz¹ i …
jakoœ wyjad¹. Ale czy po-
nownie wróc¹?  Jak bêdzie
³adnie i ciekawie to wróc¹,
choæby zobaczyæ  i spraw-
dziæ, co te¿ Gorzów Wlkp.
solidnego zrobi³ w ramach
ostatniego rozdania lubu-
skich funduszy - powiadam.
Prawd¹ wiêc  jest, ¿e w
historii Gorzowa Wlkp.
nigdy nie by³o tak du¿ego
bud¿etu skierowanego
przede wszystkim na inwe-
stycje drogowe, siêgaj¹ce-
go ok. 300 mln z³otych. Co
by nie powiedzieæ, to s¹ in-
westycje miejskie na du¿¹
skalê,  nastawione na przy-
sz³oœæ Gorzowa Wlkp. i
przez to musz¹ cieszyæ i na-
pawaæ optymizmem.

Na pierwszy rzut oka efek-
ty korzystania z funduszy
strukturalnych zasilaj¹ce ten
du¿y fundusz inwestycji dro-
gowych, s¹ widoczne i wy-
daj¹ siê wielkim dobrodziej-
stwem napêdzaj¹cym nasz
rozwój. Jestem ekonomist¹ i
finansist¹ i w ocenie z regu³y
siê nie opieram na efekcie
wizualnym. Prawdziwa oce-
na zjawisk gospodarczych to
nie to co siê widzi, ale to co
siê solidnie kalkuluje w
d³u¿szym okresie czasu. Bo
piêkne i ³adne czêsto niewie-
le ma z ekonomicznoœci, a
na pewno bêdzie Ÿród³em
przysz³ych kosztów. Wpad³a
mi do r¹k analiza pogar-
szaj¹cej siê sytuacji Grecji,
upadaj¹cych finansów
W³och, które jeszcze w po-
przedniej dekadzie by³y
jedn¹ z najbogatszych gos-
podarek UE, a tak¿e
rosn¹cej w si³ê niedawno, a
teraz z ogromnymi k³opotami
Hiszpanii. Te gospodarki dzi-
siaj bankrutuj¹, s¹ na kredy-
towej „kroplówce” UE, a ra-
czej Niemiec jako najsilniej-
szej gospodarki europejskiej.
W Grecji, któr¹ uwa¿amy za
najwa¿niejsze centrum sta-
ro¿ytnej cywilizacji, emerytu-
ry obni¿ono o 30%, bezrobo-
cie siêga 1 obywateli, a co
czwarty m³ody cz³owiek nie
ma pracy. Podobnie dzieje
siê w Hiszpanii i W³oszech.
Dlaczego? Tam przecie¿ te¿
siê bardzo du¿o ³adnych i
przydatnych przedsiêwziêæ
inwestycyjnych robi³o, i co?
Musimy sobie stawiaæ pyta-
nie, czy nie idziemy t¹ sam¹
drog¹? Póki co,  zapoznamy
siê z polityk¹ inwestycyjn¹
Gorzowa Wlkp., która chyba
jednak  jest naszym powo-
dem zadowolenia. Gorzów

Wlkp. startuje dzisiaj z
niez³ej pozycji, nie by³ zbyt-
nio zad³u¿ony, jak to bywa w
wielu polskich gminach. Pre-
zydent Gorzowa Wlkp.
du¿ych inwestycji typowo
kosztotwórczych raczej uni-
ka i trzyma siê pewnej rów-
nowagi kosztowo-dochodo-
wej. Realizowane inwestycje
we wstêpnej ocenie wydaj¹
siê mieæ charakter prorozwo-
jowy. 
No wiêc zobaczmy w co
inwestuje Gorzów Wlkp.,
czy z tego kiedyœ „chleb
bêdzie czy same utrapie-
nia”. Realizacja „Systemu
zrównowa¿onego transportu
miejskiego w Gorzowie
Wlkp.” obejmuje zakup tram-
wajów, modernizacjê wrêcz
od podstaw trakcji tramwajo-
wych i ulic z torowiskami, ale
te¿ budowê ca³kiem nowego
centrum przesiadkowego.
Je¿eli do Gorzowa Wlkp. ma
wracaæ nowoczesny prze-
mys³, a byæ mo¿e i powróc¹
ci, których bieda wygna³a na
Zachód, to te rozwi¹zania
wpisuj¹ siê w optymistyczny
wariant naszego rozwoju.
Ca³oœæ ma kosztowaæ ponad
90 mln z³otych. Gdyby nie te-
raz, to w zasadzie chyba nig-
dy - jeŸdzilibyœmy starymi z
minionej epoki tramwajami,
po „roz³a¿¹cych” siê torowis-
kach ze star¹ i ci¹gle napra-
wian¹ trakcj¹ elektryczn¹. W
koñcu po wielu latach dys-
kusji remont Kostrzyñskiej
te¿ ju¿ trwa. Mo¿e nie w ta-
kim zakresie jakiego byœmy
sobie ¿yczyli, ale w koñcu
now¹ dwupasmówk¹ do
osiedli i wêz³a przy S3  doje-
dziemy.                       

Na ponad rok czasu
mieszkañcy musz¹
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ z
powodu niedogodnoœci, z
tramwajów przesi¹œæ siê
na autobusy i nauczyæ siê
omijaæ drogowe roboty. Z
tymi dojazdami bêdzie
³amig³ówka, któr¹ trzeba
bêdzie codziennie rozwi¹zy-
waæ, jak np. z Wieprzyc do-
jechaæ do œródmieœcia czy
na Górczyn. Trochê œlimacz¹
siê roboty przy ul. Sikorskie-
go. Jak miejska wieœæ niesie,
brakuje robotników, a w do-
datku trafiaj¹ tam na jakieœ
pozosta³oœci minionych epok
i tym zajmowaæ siê musi ar-
cheolog. Przed³u¿anie siê
remontu ul. Sikorskiego bar-
dzo utrudnia funkcjonowanie
ma³ego i rodzinnego handlu
w centrum. W³aœnie t¹ ulicê
wraz ze zniszczonym torowi-
skiem trzeba solidnie prze-
budowaæ  komunikacyjnie a¿
do Wieprzyc.
Na 100-letniej estakadzie
praca wre. Dwukilometrowy
obiekt, którego remont warty
jest ok 120 milionów z³otych,
trwa³ bêdzie przynajmniej do
wrzeœnia. Jednak rozmiar ro-
bót i poziom skomplikowania
mo¿e skoñczyæ siê poœliz-
giem. Ten solidny remont
cieszy, bo przynajmniej za
naszego i naszych dzieci po-
kolenia  bêdziemy mieæ spo-
kój z tym historycznym i tak
charakterystycznym dla Go-
rzowa Wlkp. wiaduktem i je-
go niszami, które uzyskaj¹
nowy i atrakcyjny wygl¹d. Na
remont i przebudowê czeka
ul. Kazimierza Wielkiego,
mo¿liwe, ¿e te¿ Sulêciñska i
ju¿ rozpoczêta ca³a Gwia-

Ÿdzista. Na rozpoczêcie
przebudowy czeka tez obiekt
Centrum Edukacji Zawodo-
wej, które powstanie na tere-
nie by³ego szpitala przy ul.
Warszawskiej. Poziom
uci¹¿liwoœci dla mieszka-
ñców z tytu³u tych remontów
jest du¿y, a szczególnie dla
tego  small biznesu, którego
funkcjonowanie graniczy z
przetrwaniem. Miasto po-
winno pomyœleæ, jak ul¿yæ
tym gorzowskim przedsi-
êbiorcom, którzy trac¹
bezpowrotnie na tych re-
montach dróg, jak im po-
móc. Mo¿e radni powinni
rozpatrzyæ mo¿liwoœæ
okresowego obni¿enia lo-
kalnego podatku, mo¿e
tych najbardziej
zagro¿onych przez odci-
êcie klientom dojazdu
ca³kowicie zwolniæ z po-
datku gruntowego na czas
remontu ulic. „Takie zwol-
nienia ³atwo naszym rajcom
przychodzi³y kiedyœ wobec
obcych, na pewno by siê po-
chylono nad hipermarketem
gdyby by³ blokowany remon-
tem drogi dojazdowej. Ale lo-
kalna firma? Ona jest s³aba i
nic siê nie stanie jak zban-
krutuje, s³abe polskie musi
upaœæ. A ¿e to nasze, to go-
rzej dla naszego” -  tak siê
wyrazi³ przedsiêbiorca, jeden
z bardziej pokrzywdzonych
remontami ulic. W gronie
radnych, po za jednym zna-
nym i odwa¿nym mecena-
sem, jak na razie nie s³ychaæ
wra¿liwoœci na sprawy lokal-
nego biznesu ograniczane-
go, a nawet niszczonego
blokad¹ dojazdu do ich skle-
pów i firm.  Nale¿y mieæ na-
dziejê, ¿e co niektórzy inni
radni te¿ poka¿¹ troskê o
tych skrzywdzonych blokad¹
dojazdu do ich sklepów. 
Bardzo wa¿ne jest, ¿e
przy przebudowie dróg
uwzglêdniono przebudowê
chodników, zjazdów, na
pewno prawo- i lewoskrêty
oraz tak potrzebne i defi-
cytowe w mieœcie zatoki
postojowe. Bêdzie te¿
wszêdzie nowa kanalizacja
deszczowa, sanitarna i insta-
lacja oœwietleniowa. Kanali-
zacja deszczowa, to w wielu
miejscach miasta wyj¹tkowe
w¹skie gard³o, które ujawni³o
siê podczas ostatnich ulew-
nych deszczów. T¹ komple-
ksowoœæ i solidnoœæ w plano-
waniu robót trzeba wyj¹tko-
wo pochwaliæ. A propos;
dolny bieg K³odawki jest nie
uregulowany, zasypany gru-
zem, kamieniami i ceg³ami, a
wiele ich dodatkowo spad³o
jeszcze do rzeki z remonto-
wanego wiaduktu. To powo-
duje, ¿e lustro wody podczas
ulewy podnosi siê w K³odaw-
ce i zalewa w przyrzecznych
domach piwnice, a woda co-

fa siê przepe³nion¹ kanali-
zacj¹ deszczow¹ zalewaj¹c
wszystko dooko³a. Nie na-
le¿y siê dziwiæ, ¿e budynki
nad K³odawk¹ pêkaj¹, a wie-
le z nich nadaje siê ju¿ tylko
do rozbiórki. To najczêstszy
efekt zaniedbañ w regulacji
dolnej K³odawki, któr¹ to na-
le¿y jak najszybciej uj¹æ w
planie melioracyjnym. Mo¿e
jeszcze t¹ resztówkê budyn-
ków przy K³odawce da siê
uratowaæ czyszcz¹c koryto
rzeki, obni¿aj¹c poziom jej
rw¹cego nurtu i likwiduj¹c
podmakanie fundamentów. 

Miasto og³osi³o zagospoda-
rowanie skwerów przy filhar-
monii i muzeum oraz przy
£aŸni Miejskiej. Bêd¹ nowe
nasadzenia drzew, ró¿nych
roœlin ozdobnych, pojawi¹
siê tam ³awki, nowe chodniki
i plac zabaw. Skwer przed
£aŸni¹ uzyska nowy i atrak-
cyjny wygl¹d, nawi¹zuj¹cy
do zabytkowego charakteru
£aŸni. Przy nowo wyremon-
towanej ulicy Walczaka z
rondem przy Bia³ym Koœcie-
le daleko zaawansowany
jest chodnik i œcie¿ka rowe-
rowa. A na popularnym
Kwadracie po remoncie
têtni ju¿ ¿ycie. To wszystko
³adnie wygl¹da, ale ¿eby to
póŸniej utrzymaæ to trzeba
mieæ Ÿród³a dochodów do
miejskiej kasy. Miasto o to
zadba³o i zaplanowa³o
strefê przemys³ow¹ w rejo-
nie  ul. Mironickiej i trasy
S3. Pobliskim mieszka-
ñcom  zbytnio siê to nie po-
doba, ale innych terenów
uzbrojonych na tak¹ skalê
miasto nie ma, a te tereny
tu¿ przy trasie S3 s¹ ideal-
nie skrojone na strefê eko-
nomiczn¹, a bez niej , bez
rozwoju przemys³u wszyst-
kie te wymienione inwesty-
cje by³yby tylko kwiatkiem
do ³adnego  miasta bez
przysz³oœci. 

Na koniec pozosta³o ak-
tualne od wielu lat pytanie:
co dalej z hal¹ sportow¹?
Ponoæ prezydent mia³ po-
wiedzieæ: do³o¿ymy starañ i
w ci¹gu dwóch lat rozpocz-
niemy, a pozwolenie na bu-
dowê mamy. Dobrze, ¿e
miasto nie zaczê³o inwesto-
wania od hali sportowej,
choæ ona jest potrzebna i
na ni¹ przyjdzie kolej. Para-
frazuj¹c prezydenta USA
chcia³oby siê powiedzieæ
dla przestrogi: ”Po pierwsze
gospodarka, a potem zbyt-
ki, durniu” . Ale tego mówiæ
nie musimy, bo rozs¹dek i
roztropnoœæ w inwestowa-
niu widaæ. Trzymaæ kurs na
rozwój i pobudzanie gospo-
darki, a scenariusz grecki
ani w³oski nam nie zagrozi,
ale o tym napiszê w na-
stêpnym EchuGorzowa.pl.

AUGUSTYN WIERNICKI

Inwestycje z myślą o przyszłości miasta
Trudno jest przejechaæ przez centrum Gorzowa, a muszê codziennie dostaæ siê na ul. Garbary, a póŸniej na S³oneczn¹. 

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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- Decyduj¹c siê na nazwê
nowo powsta³ego klubu
radnych ,,Kocham Go-
rzów’’ chcia³a pani razem z
radnymi z Nowoczesnego
Gorzowa pokazaæ, ¿e inni
nie do koñca kochaj¹ w³as-
ne miasto?

- Czêsto s³yszê pytania:
„Po co pani to robi? Kosztem
rodziny, pracy, œwiêtego spo-
koju…?”. Nie mam innej od-
powiedzi jak ta, ¿e ja po pro-
stu kocham to miasto. Klub
powsta³ z chêci wspólnego
dzia³ania najbardziej zaan-
ga¿owanych radnych, któ-
rych na przestrzeni ostatnich
kilku lat ³¹czy³y wspólny cel:
poprawa jakoœci ¿ycia na-
szych mieszkañców. To po-
kazuje jedynie, ¿e nazwa
jest odzwierciedleniem po-
budek, dla których dzia³amy.
Robimy i bêdziemy robiæ
wszystko, aby ustrzec miasto
przed kolejnymi b³êdami,
opóŸnieniami i kosztami, ja-
kie z tych b³êdów wynikaj¹.
Przyk³adem jest 50 milionów
straty za nieporadne
dzia³ania w kolejnych czte-
rech postêpowaniach prze-
targowych na DK22, czy
znana ju¿ wszystkim Kost-
rzyñska, która po trzech la-
tach dziwacznych zbiegów
okolicznoœci w koñcu docho-
dzi do skutku, a efekt jest ta-
ki, ¿e za te same pieni¹dze
zamiast czteropasmowej uli-
cy bêdziemy mieli dwupas-
mow¹.
- Jak nale¿y rozumieæ
mi³oœæ do w³asnego mias-
ta czy regionu?
- Pewnie trochê tak, jak

mi³oœæ matki do swojego pro-
blematycznego dziecka:
czasem przyniesie dwójê,
czasem siê pobije z bratem,
czasem wybije szybê, cza-
sem wpadnie w z³e towarzy-
stwo - ale to dobre dziecko.
Z potencja³em. I tak jak
dziecku z problemami, tak i
miastu trzeba poœwiêciæ wie-
le czasu i pracy, ale przede
wszystkim wytyczyæ mu
dobre kierunki. Pokazaæ, w
co warto inwestowaæ czas,
jak byæ ciekawym i intere-
suj¹cym. I z miastem tak
w³aœnie jest. Ile
zaanga¿owania w nie
w³o¿ymy, tyle bêdzie lepsze,
atrakcyjniejsze i… kochane. 
- Czy pani zdaniem obec-

nie urzêduj¹cy prezydent
miasta Jacek Wójcicki nie
uto¿samia siê z nim?

- To¿samoœæ to relacja. Re-
lacja z histori¹, lokalnymi
uwarunkowaniami, identyfi-
kowanie siê z mieszkañcami.
To¿samoœæ to zwyczaje,
œwiadomoœæ. Mnie bardzo
podobaj¹ siê miasta, na

przyk³ad holenderskie, ale
nie czujê z nimi takiego
,,po³¹czenia”, jak z Gorzo-
wem. Nie mam takich
wspomnieñ, tak dobrze ich
nie znam. Studiowa³am w
Szczecinie i mam tam kilka
ulubionych miejsc, budyn-
ków, placów - gdy tam jes-
tem, wracaj¹ mi dobre
wspomnienia. Ale nie czujê
siê tam, jak w domu. A o
dom siê dba, dom siê buduje
stale, w domu siê pilnuje
ogniska, tworzy siê ciep³o,
mi³oœæ, poczucie bezpiecze-
ñstwa. Jacek Wójcicki bar-
dzo siê stara³ udowodniæ, ¿e
„jest st¹d”, nawet zainwesto-
wa³ spore pieni¹dze w akcjê
promuj¹c¹ to has³o, jednak
po jego dzia³aniach widaæ,
¿e nie zrozumia³ dok¹d
p³ynie statek o imieniu Go-
rzów i krêci tym sterem - to w
prawo to w lewo. To kupi biu-
rowiec, to sprzeda dzia³kê, to
chce budowaæ instytut Papu-
szy, to bibliotekê, to coœ roz-
kopie, coœ zamknie, coœ
otworzy. A inne miasta sun¹
do przodu w jasnym, klarow-
nym kierunku. W tym tempie
jutro bêdziemy miastem po-
wiatowym.
- Jakie najwiêksze b³êdy
pope³ni³ prezydent w mi-
jaj¹cej kadencji?

- Nie s³ucha³ ludzi m¹drych.
M¹drzy s¹ niepokorni, ci¹gle
szukaj¹, myœl¹, analizuj¹,
próbuj¹, testuj¹, nie boj¹ siê.
M¹dry cz³owiek to trudny
partner do rozmowy, trzeba
byæ przy nim ci¹gle na wyso-
kich obrotach, dorównaæ mu
intelektualnie. Trzeba przy
m¹drych umieæ przyznaæ siê
do niewiedzy, do b³êdów i
przyj¹æ krytykê czy inne roz-
wi¹zania. Byæ dojrza³ym i
pokornym, ale ci¹gle równaæ
w górê. To trudne. £atwiej
zainwestowaæ w powiedzon-
ko „fajnie” i  s³uchaæ po-
chlebców. To przyjemniej-
sze, jednak niestety nie roz-
wija. Prezydent Ÿle
odpowiedzia³ sobie na pyta-
nie, czy lepiej byæ g³ow¹ my-
szy, czy ogonem lwa.
- A pani, jako radna, sze-

fowa klubu, który liczy³ na
pocz¹tku siedmiu radnych,
potem jednak zmniejszy³
stan posiadania do zaled-
wie czterech radnych, jest
bez skazy?

- Moja skaza jest wielka i
niestety siê nie zmniejszy³a.
Ja wierzê w ludzi. Decyzje
zawsze chcia³am podejmo-
waæ kolegialnie, w oparciu o
dyskusjê, argumenty, analizê
,,za i przeciw”. W pewnym
momencie okaza³o siê, ¿e w
moim zespole nie ka¿dy jest
zainteresowany treœci¹. Nie

zgodzi³am siê na polityczne
„deale”, uk³adanki i sta³e
koalicje partyjne. Chcia³am
rozmawiaæ na konkretne te-
maty. Jeœli projekt by³ dobry,
to go popiera³am bez
wzglêdu na to kto go
zg³asza³. Jeœli niós³ za-
gro¿enia, to chcia³am go
zmieniaæ. Panowie, z który-
mi szliœmy do wyborów, któ-
rzy obecnie zapisali siê do
tzw. klubu „konfiturowego”
byli - jak to sami okreœlili - za
Jackiem. A ja jestem za Go-
rzowem. Te drogi siê w cza-
sie kadencji rozesz³y, bo nie
by³o sposobu, aby bezrefle-
ksyjnie wspieraæ prezydenta
bez wzglêdu na to co robi i
jednoczeœnie byæ za rozwo-
jem miasta. Ale jak to mó-
wi¹: „Lepiej z m¹drym zgu-
biæ, ni¿ z g³upim znaleŸæ”.
Dziœ nasz klub ma znów
siedmiu radnych, a zmiana
jakoœciowa jest widoczna
go³ym okiem.
- Bêd¹c pierwsz¹ ka-
dencjê w radzie miasta co
najbardziej pani¹ zasko-
czy³o?

- Ludzie i ich koniunktura-
lizm. Brak merytorycznoœci
w radzie i dba³oœæ o interesy
partii, a nie miasta. I zasko-
czy³o mnie zaskoczenie in-
nych, ¿e mo¿na
zaanga¿owaæ siê na sto pro-
cent w pe³nienie mandatu
radnego.
- Maj¹c obecny baga¿ do-
œwiadczeñ co by pani
zmieni³a w swojej dzia³al-
noœci?

- Towarzystwo. Co zreszt¹
zrobi³am. Od Jerzego Sy-
nowca, Jerzego Wierchowi-
cza i Krzysztofa Kochanow-
skiego dostajê bardzo du¿o
wsparcia. Wiele kompensujê
czerpi¹c z doœwiadczenia. W
po³¹czeniu z zaanga¿owa-
niem Marcina Kazimierczaka
czy Grzeœka Musia³owicza

jest to naprawdê zacny
team.
- Jakie widzi pani przed
Gorzowem najwa¿niejsze
priorytety na kolejn¹ ka-
dencjê?

- Wyznaczenie celów stra-
tegicznych w oparciu o sze-
rok¹ dyskusjê merytoryczn¹
na temat kierunków rozwojo-
wych (think-tanki), tak¿e z
osobami, które maj¹ inne
zdanie. Je¿eli chodzi o przy-
gotowanie miasta pod nowy
profil inwestora strategiczne-
go, postawi³abym na us³ugi.
Bardzo wa¿na jest wysoka
jakoœæ inwestycji miejskich,
jak te¿ zrównowa¿enie po
kilku latach „padaczki” inwe-
stycyjnej zamiast kumulacji
w roku wyborczym. Dalej,
postawi³abym na racjonalne
wydatkowanie pieniêdzy
publicznych. Wspiera³abym
inicjatywy obywatelskie i rea-
lizacjê potrzeb mieszka-
ñców, zg³aszanych w
bud¿ecie obywatelskim -
chodniki, drogi, komunikacja
miejska. Wa¿ne jest podnie-
sienie jakoœci nauczania w
szko³ach, zwiêkszenie liczby
miejsc w  ¿³obkach i przed-
szkolach. Do tego oczywi-
œcie dochodzi czystoœæ i po-
rz¹dek. Dziœ Gorzów wydaje
siê byæ najbrudniejszym
miastem w Polsce.
- Trwa o¿ywiona dyskusja
na temat budowy nowej
strefy przemys³owej. W
którym miejscu powinna
ona powstaæ?

- Stworzy³abym strefê
us³ugow¹ a nie
przemys³ow¹. Natomiast
wracaj¹c do pytania: wed³ug
ustawy o ochronie œrodowis-
ka strefê przemys³ow¹ two-
rzy siê, je¿eli nie mog¹ byæ
dotrzymane standardy jako-
œci œrodowiska. Zatem, jeœli
ma to byæ taka strefa - to nig-
dzie. I tu nie chodzi o mchy i

porosty, ale o to, ¿e zaczy-
naj¹ nas dziesi¹tkowaæ no-
wotwory, bo pijemy ska¿on¹
wodê, oddychamy ska¿onym
powietrzem i jemy ¿ywnoœæ
naszprycowan¹ chemi¹. Co
z tego mamy? Najni¿sze za-
robki w kraju, wyje¿d¿aj¹c¹ z
miasta m³odzie¿ i tysi¹ce ju¿
ludnoœci nap³ywowej z Ukrai-
ny, która zast¹pi nas ocho-
czo w pracy za 13 z³, jeœli my
ju¿ nie damy rady wy¿yæ od
pierwszego do pierwszego.
Z dostêpnych analiz ogólno-
polskich tendencji rynko-
wych wynika, ¿e czas na
przemys³ w polskich mias-
tach ju¿ dawno min¹³. Roz-
wój w najbli¿szych dziesi-
êcioleciach bêdzie siê opie-
ra³ na us³ugach. Kto siê
wstrzeli w dobr¹ niszê -
bêdzie móg³ budowaæ. Po-
zostali zostan¹ w tyle. 
- Gorzów, zmieniaj¹c
przeznaczenie terenów
rekreacyjnych i us³ugo-
wych na przemys³owe za-
mknie sobie drogê do roz-
woju w przysz³oœci?

- Oczywiœcie. Do tego
koszty uzbrojenia terenu i
budowy dróg dojazdowych
do Mironic, o tym rejonie
rozmawiamy, bêd¹ wiêksze
ni¿ cena, jak¹ miasto uzyska
ze sprzeda¿y dzia³ek. A pie-
ni¹dze z tej sprzeda¿y i tak
pewnie pójd¹ na imprezy,
samochody, nowe logo i sta-
re biurowce. Inwestorzy, któ-
rzy kupili tam dzia³ki pod
mieszkaniówkê ju¿ dziœ syg-
nalizuj¹, ¿e mog¹ wyst¹piæ z
roszczeniami wobec miasta
z powodu obni¿enia warto-
œci i atrakcyjnoœci terenu.
Spo³eczeñstwo Gorzowa siê
starzeje - potrzebna jest
opieka medyczna, rehabili-
tacyjna, przyjazne miasto,
dostosowane do pieszych,
porz¹dna komunikacja miej-
ska  - a na to potrzeba
ogromnych pieniêdzy. Spe-
cjalne strefy ekonomiczne
s¹ zwolnione z podatków,
zatem od nich nie dostanie-
my finansowania dla na-
szych potrzeb. Bezrobocia w
Gorzowie praktycznie nie
ma, wiêc nie bardzo wiado-
mo, kto mia³by pracowaæ w
kolejnej montowni? Zap³aci-
my sowicie z w³asnych kie-
szeni za drogi i sieci do no-
wych, prywatnych magazy-
nów a sami bêdziemy siê
t³uc po dziurawych chodni-
kach z lat osiemdziesi¹tych.
Ponadto pod potrzeby strefy
zostanie z czasem zabudo-
wany klin napowietrzaj¹cy
ca³e miasto. Dziœ tego nie
czujemy, bo wiatry zachod-
nie nios¹ do miasta masy
œwie¿ego powietrza przez

niezabudowane tereny przy
Mironicach. Po zabudowie
tego terenu bardzo siê to
zmieni. I to na zawsze.
- Skoro miasta nie staæ
na remont takich zabyt-
ków, jak wille Jaehnego
czy Pauckscha, to nie ma
pani obaw, ¿e remont sta-
rych obiektów przy Obot-
ryckiej na potrzeby ma-
gistratu pozostanie w sfe-
rze marzeñ?

- Po pierwsze, miasto staæ
na ten remont. Co roku w
kasie miejskiej pozostaj¹
niewykorzystane œrodki a do
tego zupe³nie nie skorzysta-
no z mo¿liwoœci, jakie daje
dziœ partnerstwo publiczno-
prywatne. Z planowanych na
ten rok inwestycji zrealizowa-
no nieco ponad 60 procent.
Podobnie rok wczeœniej.
Prawdziwy problem jest taki,
¿e prezydent sobie nie radzi
z inwestycjami. W mojej oce-
nie remont zabytków jest
mo¿liwy, a poza tym to nasz
obowi¹zek. Praca tych kilku-
dziesiêciu projektantów, któ-
rzy w³o¿yli serce w pomys³y
na piêkniejszy Gorzów nie
mo¿e byæ zmarnowana.
- Jaki ma pani pomys³ na
remont starych kamienic,
znajduj¹cych siê g³ównie
w œródmieœciu, ale i te¿ na
Zawarciu?

- Wiêkszoœæ kamienic to
w³asnoœæ prywatna, w³aœci-
cielami s¹ cz³onkowie
wspólnoty. Niezbêdny jest
specjalny program wspie-
raj¹cy remonty tych kamie-
nic, na wzór innych miast.
S¹ te¿ œrodki zewnêtrzne,
jak na przyk³ad z programu
,,Mieszkaæ Lepiej”.(…). 
- Bêdzie pani kandydo-
wa³a na prezydenta czy, co
sugeruj¹ politycy Platfor-
my Obywatelskiej, dojdzie
do porozumienia i jako
klub ,,Kocham Gorzów’’
bêdziecie popieraæ w wy-
borach Roberta Surowca?

- Bawi mnie kreatywnoœæ w
tej sprawie kolegów z Plat-
formy, ale nie bêdziemy
wspieraæ ¿adnej partii poli-
tycznej. Partie szkodz¹ sa-
morz¹dom lokalnym. Za-
chêcamy ich natomiast do
wsparcia naszego kandyda-
ta. Mamy na pok³adzie do-
œwiadczonych ludzi: Jerzego
Synowca, Jerzego Wiercho-
wicza, Krzysztofa Kocha-
nowskiego, Alinê
Czy¿ewsk¹ czy Arnolda Si-
wego. A Robertowi Surow-
cowi, póki co, ¿yczê sukce-
sów w maratonach! 
- Dziêkujê za rozmowê.

Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 

Gorzów wydaje się być najbrudniejszym
miastem w Polsce
Z Mart¹ Bejnar Bejnarowicz, szefow¹ klubu radnych ,,Kocham Gorzów’’, rozmawia Robert Borowy

M. Bejnar Bejnarowicz: Dziś nasz klub ma znów siedmiu
radnych, a zmiana jakościowa jest widoczna gołym okiem
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- Du¿o siê ostatnio tu
dzieje. A to koncert, a to
spektakl, a to Noc Muzeów,
a to ciekawa wystawa. To
jest pani sposób na otwar-
cie muzeum?

- Myœlê, ¿e muzeum za-
wsze by³o otwarte. Tyle tylko,
¿e byæ mo¿e za ma³o by³o in-
formacji na temat tego, co tu
siê dzieje. I w³aœnie na tym
trzeba siê skupiæ. Oprócz te-
go, ¿e realizujemy swoje cele
statutowe, to jeszcze musimy
mówiæ o tym, co tu siê dzieje. 
- Co pani rozumie pod po-
jêciem - cele statutowe?

- To s¹ te wszystkie zada-
nia, które wynikaj¹ z ustawy
o muzeach. I oczywiœcie
pierwszym zadaniem jest
gromadzenie zbiorów. Nasz¹
misj¹ jest ochrona dziedzict-
wa kulturowego i naturalnego
ludzkoœci. Musimy dbaæ o to
dobro, o zabytki, o zbiory, ale
te¿ naszym zadaniem statu-
towym jest prowadzenie i
wspieranie na przyk³ad
dzia³alnoœci kulturalnej, arty-
stycznej. My po prostu to ro-
bimy. Zdobywamy na to œrod-
ki. Zawsze muzeum realizo-
wa³o wiele fantastycznych
wydarzeñ. Wystawy, koncer-
ty, ale jednak ma³o osób o
tym wiedzia³o. By³a s³aba
promocja. A teraz mam
wra¿enie, ¿e coraz wiêcej
osób dowiaduje siê o nas i s¹
zdziwieni, ¿e w muzeum kon-
cert. Podam przyk³ad. Gdy
zrobiliœmy koncert na walen-
tynki, nie spodziewaliœmy
siê, ¿e zape³nimy salê. Co
prawda, jest to sala dla 50
lub 60 widzów, ale i tak mieli-
œmy ca³¹ j¹ wype³nion¹. A je-
den z uczestników, wy-
chodz¹c, powiedzia³ tak, ¿e
nie spodziewa³ siê czegoœ ta-
kiego. Bo przyszed³ na kon-
cert, a wyszed³ z butelk¹ wi-
na oraz bukietem kwiatów.
Zrobiliœmy bowiem przy
okazji konkursy, uda³o siê
znaleŸæ sponsora. Dodam,
koncert by³ na najwy¿szym
poziomie artystycznym, bo
innych zwyczajnie nie robi-
my. 
- Przed nami wakacje.
Muzeum zaprasza
najm³odszych na Wakacje
z Muzami. Zim¹ te¿ by³y
warsztaty dla dzieci. To te¿
bêdzie jakiœ wa¿ny obszar
dzia³añ?

- Tak. Dopóki bêdzie zainte-
resowanie tego typu forma-
mi, dopóty bêdziemy je pro-
ponowaæ. Po naszej ankie-
cie, po rozmowach z
naszymi odbiorcami, z lud-
Ÿmi, którzy tu przychodz¹,
mamy wnioski, co do tego, w
jakim kierunki powinniœmy
iœæ. I faktycznie w wakacje

du¿¹ potrzebê zajêæ dla dzie-
ci wykazuj¹ rodzice, bo prze-
cie¿ jakoœ trzeba zagospoda-
rowaæ te dwa miesi¹ce. Nie
wszyscy mog¹ sobie pozwo-
liæ na wys³anie dzieci gdzie-
kolwiek poza Gorzów albo
zapewniæ im opiekê. My ma-
my wszystkie mo¿liwe na-
rzêdzia, mamy ludzi, mamy
chêci, a tak¿e kompetencje
do tego, aby zaproponowaæ
wypoczynek dla dzieci, ale
wypoczynek ze sztuk¹, z
wiedz¹ o muzeum, z tury-
styk¹, architektur¹, z tym
wszystkim, na czym my siê
znamy, no i dlatego proponu-
jemy dzieciom pobyt u nas i
to pod ró¿nymi has³ami.
Bêdzie papier, bêdzie kraina
zabawek, bo chcemy poka-
zaæ, jak dawniej dzieci siê
bawi³y. Nie chcemy, ¿eby
dzieci siedzia³y ca³y czas z
telefonami komórkowymi czy
przed komputerami. U nas
maj¹ profesjonalne zajêcia,
wycieczki. To jest taka edu-
kacja przysz³ych odbiorców
naszych dzia³añ. 
- No to teraz o nieco innej
rzeczy. Ca³y czas, wszyst-
kie dyrekcje muzeum bory-
ka³y siê z problemem Bog-
dañca. A dok³adnie z re-
montem M³ynarzówki. Pani
dyrektor, co pani chce zro-
biæ z tym problemem?

- Bogdaniec bardzo mi le¿y
na sercu….
- Wiem, przecie¿ pani tam
mieszka.

- Mieszkam. Ale pamiêtam,
gdy przyjecha³am tam pierw-
szy raz, to by³o jakieœ dzie-
siêæ lat temu, to zwyczajnie
siê w tym obiekcie zako-
cha³am. Zreszt¹ jak wiêk-
szoœæ ludzi, którzy siê z tym
obiektem stykaj¹. Bogdaniec
le¿y na granicy Obszaru Na-
tura 2000, tam s¹ wyj¹tkowe
walory przyrodnicze, dodat-
kowo Bogdaniec le¿y na te-
renie Parku Kulturowego, do-
datkowo w Dolinie Trzech
M³ynów. No i jeszcze jest to
obiekt z wyj¹tkow¹ histori¹.
Trudn¹ histori¹. Warto poczy-
taæ wspomnienia choæby
ostatniej mieszkanki tego
m³yna, mo¿emy siê dowie-
dzieæ du¿o o ¿yciu ludzi w
tamtych czasach, ale i o his-
torii tych ziem, ale i ludzi, któ-
rzy st¹d musieli uciekaæ. Ma-
my wiêc splot ró¿nych aspek-
tów, a do tego prawie 200 lat
historii tego obiektu. No i nie-
stety, od 2008 roku decyzj¹
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
obiekt prawie ca³kowicie zos-
ta³ wy³¹czony z u¿ytkowania i
udostêpniania, co jest przy-
kre. Jeœli spojrzeæ na woje-
wództwo lubuskie, to takich

obiektów zwyczajnie nie ma.
Pomijam skansen w Ochli,
bo to zupe³nie inna jakoœæ.
Takiego kameralnego miesz-
kania m³ynarza w naturalnym
otoczeniu zwyczajnie nie ma.
No i mimo starañ poprzed-
nich dyrekcji nie uda³o siê o
tej pory zdobyæ œrodków na
to, ¿eby kompleksowo wyre-
montowaæ te obiekty. Dlate-
go nie pozosta³o nam nic in-
nego, jak skorzystaæ z ostat-
niej prawdopodobnie ju¿
szansy i aplikowaæ o œrodki
unijne z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Lubu-
skie 2020 z³o¿yliœmy w kwiet-
niu wniosek opiewaj¹cy na
blisko 7 mln z³. Jeœli przej-
dzie, to pozwoli nam komple-
ksowo wyremontowaæ
wszystkie obiekty, odtworzyæ
ich œwietnoœæ i udostêpniæ do
zwiedzania wraz z atrap¹
ko³a m³yñskiego. Ale jedno-
czeœnie trzeba siê przygoto-
waæ na to, ¿e przez dwa lata
obiekt bêdzie zamkniêty. Ja
trzymam mocno kciuki za to,
¿e uda siê znaleŸæ wykonaw-
ców, bo to jest problem.
M³ynarzówka jest obiektem
zabytkowym. I ju¿ zachêcam,
aby œledziæ nasze strony in-
ternetowe, poniewa¿ bêdzie-
my poszukiwaæ wykonawców.
Mam nadziejê, ¿e w okresie
wakacyjnym bêdziemy wie-
dzieli, czy uda nam siê te pie-
ni¹dze pozyskaæ. Jeœli
wszystko pójdzie po naszej
myœli, to Œwiêto Chleba od-
bêdzie siê jeszcze bezpiecz-
nie w Bogdañcu, a ju¿ po œwi-
êcie bêdziemy og³aszaæ prze-
targi i byæ mo¿e rozpoczynaæ
jakieœ pierwsze prace. 
- A co z Santokiem? Bo
wydaje siê, ¿e tam sytuacja
jest niez³a.

- Santok ma szczêœcie, z
czego ja siê bardzo cieszê.
To jest przecie¿ wyj¹tkowe
miejsce na mapie Polski i
chyba nikomu nie trzeba
t³umaczyæ, co tam siê dzia³o i
dzieje. Od lat s¹ prowadzone
badania archeologiczne gro-
du Santok na grodzisku i to
wespó³ z naukowcami z Pol-
skiej Akademii Nauk - tu dr
Kinga Zamelska-Monczak
jest tak¹ nieformaln¹ sze-
fow¹ tych badañ. Przecie¿
nie bez powodu Gall Anonim
pisa³ w swojej Kronice o San-
toku jako kluczu i stra¿nicy
Królestwa Polskiego. Tak te¿
zatytu³owaliœmy nasz projekt,
który z³o¿yliœmy do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. I szczêœliwie
uda³o nam siê pozyskaæ pie-
ni¹dze na unowoczeœnienie
aran¿acji wnêtrza. Drugim
torem, wczeœniej, pieni¹dze
pozyska³a gmina, poniewa¿
budynek Muzeum Grodu
Santok nale¿y w³aœnie do
gminy. Ze Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych ze
œrodków unijnych gmina do-
sta³a ponad 1 mln z³. Tak
wiêc budynek zostanie odno-
wiony, uporz¹dkowane zo-
stanie tak¿e jego otoczenie.
A my pozyskaliœmy 342 tys.
z³, w³aœnie z programu mi-
nistra kultury. Mamy zabez-
pieczony wk³ad w³asny w wy-
sokoœci 120 tys. z³. Projekt
jest rozpisany na dwa lata.
Jak wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to w drugiej
po³owie 2019 roku Muzeum
Grodu Santok zyska nowy
blask, nowoczesnoœæ. Forma
zwiedzania te¿ siê tro-
szeczkê zmieni. Ta koncep-
cja powsta³a wespó³ z naszy-
mi archeologami. Cieszymy

siê, ¿e wniosek zyska³ ak-
ceptacjê w ministerstwie, bo
na 261 wniosków, które
wp³ynê³y do ministra, nasz
uplasowa³ siê na dziesi¹tym
miejscu. Zosta³ wysoko oce-
niony, dosta³ bardzo wiele
punktów. I to tylko dodatkowo
œwiadczy, jak wa¿ne jest to
miejsce. 
- No i wolnym krokiem
zbli¿yliœmy siê do g³ównej
siedziby, czyli kompleksu
willowo-ogrodowego. I co
tu trzeba?

- Na pierwszy rzut oka wy-
daje siê, ¿e wszystko jest w
dobrym stanie. Obiekty - Wil-
la, Spichlerz s¹ po remon-
tach sprzed oœmiu lat. Maj¹
nowe elewacje. Natomiast w
Spichlerzu ci¹gle mamy az-
best i do 2030 roku musimy
siê go pozbyæ, bo takie s¹
przepisy. Tam te¿ nas czeka
powa¿na ingerencja. W
Spichlerzu jest ci¹gle ten
przykry zapach, o którym
wszyscy wiedz¹. Mam w pla-
nie, oczywiœcie potrzebne s¹
na to pieni¹dze, koniecznoœæ
zbadania tego dra¿ni¹cego
zapachu i mo¿e jakoœ go wy-
eliminowaæ. Kr¹¿y taka infor-
macja, ¿e to zapach œrodków
u¿ytych do konserwacji
drewna, a nie do koñca jest
to s³uszne. Trzeba jednak
g³êbiej wnikn¹æ w temat. Zle-
ciæ ekspertyzy. Myœl techno-
logiczna idzie naprzód. Teraz
s¹ ju¿ takie narzêdzia i meto-
dy, ¿e byæ mo¿e uda siê to
zbadaæ, ale jak mówi³am, jest
to kosztowne. Natomiast jeœli
chodzi o Willê, to sytuacja
jest rzeczywiœcie dobra, ale
problemem s¹ magazyny.
Nie mieœcimy siê bowiem w
naszych. To jest doœæ trudne
wyzwanie. Natomiast Oficy-

na jest siedzib¹ naszej admi-
nistracji. Rzeczywiœcie wy-
maga kompleksowego re-
montu. Mamy piwnice, które
mo¿na zagospodarowaæ,
mo¿e na jakieœ ciekawe
przeznaczenie. A mo¿e
w³aœnie na magazyny. Jes-
tem po pierwszych konsulta-
cjach z architektami i mam
nadziejê, ¿e uda mnie siê po-
zyskaæ pieni¹dze na to, aby
zleciæ kompleksowy projekt
architektoniczny z koncepcj¹
funkcjonaln¹ i u¿ytkow¹, tak
aby w najbli¿szych latach
zaj¹æ siê w³aœnie Oficyn¹. S¹
takie plany, ¿eby wydzieliæ
miejsce na sanitariaty dla
zwiedzaj¹cych, bo w Willi
mamy, ale to s¹ zabytkowe
rzeczy, ju¿ generalnie do
ogl¹dania, a nie korzystania.
Ponadto brakuje nam profes-
jonalnych sal edukacyjnych,
bo tego nie mamy. W Willi nie
mo¿emy prowadziæ wszêdzie
edukacji, zakazy po¿arowe
to uniemo¿liwiaj¹. Dlatego
myœlimy o przeznaczeniu sali
w Oficynie na parterze na te
cele. Mo¿e zamienimy j¹ na
wielofunkcyjn¹. To zale¿y od
m¹drego architekta, który
podpowie nam, jak to zrobiæ.
I to s¹ kolejne wydatki, a my,
gdzie mo¿emy, aplikujemy o
pieni¹dze. Jednak mamy
jeszcze jedno wielkie wyzwa-
nie.
- Jakie?
- Ogród. Znajdujemy siê

przecie¿ w zabytkowym kom-
pleksie, gdzie tak¿e ogród
jest zabytkiem. Nie jest to
ogród dendrologiczny sensu
stricte, sensu ustawowego.
Jednak w rozumieniu przy-
rodniczym jak najbardziej,
poniewa¿ mamy tu gatunki
dendrologiczne, rzadkie, eg-

Muzeum zawsze było otwarte, ale trochę cicho         o nim było
Z dr Ew¹ Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, rozmawia Renata Ochwat

E. Pawlak: Zależy nam, aby edukować ludzi, aby jak najwięcej wiedzieli
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zotyczne. Ogród ma przecie¿
ponad trzy hektary po-
wierzchni. Ju¿ w tym roku
uda³o mi siê zdobyæ œrodki
na dokumentacjê architekto-
niczn¹, na inwentaryzacjê,
bo obowi¹zuj¹ca pochodzi z
lat 70. Mamy obietnicê prezy-
denta, mam nadziejê, ¿e rad-
ni oka¿¹ siê przychylni, na 60
tys. z³, pani marsza³ek woje-
wództwa zadeklarowa³a 75
tys. z³ i ta kwota pozwoli
przygotowaæ aktualn¹ inwen-
taryzacjê i dokumentacjê ar-
chitektoniczn¹. A to jest pod-
staw¹, aby aplikowaæ gdzie-
kolwiek o jakiekolwiek œrodki.
Mamy takie plany z naszym
partnerem z Niemiec, który
sam siê do nas zg³osi³ z Bad
Freienwalde. I nawet podpi-
saliœmy list intencyjny w
sprawie wspólnego aplikowa-
nia o œrodki z programu Inter-
reg 5A, ale z Meklemburgii,
bo tam s¹ jeszcze takie
mo¿liwoœci. Mam nadziejê,
¿e to siê uda. Póki co, nasz
partner siê nie wycofuje z tej
wspó³pracy. I po to s¹ nie-
zbêdne te wszystkie zabiegi
na pozyskanie pieniêdzy na
dokumentacjê. Jeœli nie Inter-
reg, to znowu minister, zno-
wu bêdziemy szukaæ w in-
nych dostêpnych miejscach.
Bo zwyczajnie trzeba ten
ogród odtworzyæ, zapewniæ
bezpieczeñstwo chodzenia
po nim. Trzeba zadbaæ o
œcie¿ki, przywróciæ zieleni,
która siê rozros³a, parkowy
kszta³t. Zale¿y nam, aby edu-
kowaæ ludzi, aby jak najwi-
êcej wiedzieli o tym ogrodzie.
Aby te¿ jak najwiêcej czasu
tu spêdzali, bo tu jest zwy-
czajnie piêknie. Tu siê oddy-
cha.
- Pani dyrektor, muzeum
ma kilka skarbów, jak ko-
lekcja Arsena³u 1955, Al-
bum Pa³ahckie czy osta-
tecznie zbiory malarstwa
mistrza Jana Korcza. Jaki
ma pani pomys³, ¿eby
„sprzedaæ” te zbiory, zain-
teresowaæ nimi i je wypro-
mowaæ?

- Gdy zaczê³am pracê w
Muzeum, spróbowa³am
zdiagnozowaæ, wed³ug jakie-
go klucza kszta³towane s¹
tutaj kolekcje albo prowadzo-
ne zbiory. Wysz³o, ¿e nie ma
takiego klucza. Podczas kon-
kursu sama siebie zobo-
wi¹za³am przed komisj¹,
zreszt¹ zainspirowana roz-
mow¹ z komisj¹, do opraco-
wania takiej polityki groma-
dzenia zbiorów. Obecnie to
jest standard. Wiêkszoœæ
muzeów ma taki standard,
czyli co chce przez swoje ko-
lekcje osi¹gaæ, jak je
kszta³towaæ, co kupowaæ. A
przez wiele lat nie by³o œrod-
ków, aby kupowaæ do kolekcji
dzie³a sztuki, to nie ma siê co
dziwiæ, ¿e do zbiorów przyj-

mowano to, co ludzie przy-
nieœli w darach, w tym tak¿e
artyœci. I jeœli chodzi o artys-
tów z krêgu Arsena³u’55, to
otworzy³a nam siê taka pew-
na furtka. Jesteœmy bowiem
w sta³ym kontakcie z panem
Wojciechem Luterkiem,
mê¿em zmar³ej Janiny Janki
Jasiñskiej- Luterek. By³a ona
jedn¹ z inicjatorek tej wysta-
wy w Arsenale warszawskim.
Pan Wojciech opowiedzia³
nam wiele niezwyk³ych histo-
rii, jak to siê u nich w domu,
wówczas maleñkim war-
szawskim mieszkanku, odby-
wa³o. No i wszystko zmierza
do tego, ¿e w pierwsz¹ rocz-
nicê œmierci Janiny Jasi-
ñskiej, czyli w lutym, bêdzie-
my mogli otworzyæ wystawê -
bo m¹¿ podarowa³ nam na-
prawdê wiele dzie³ swojej
¿ony. A przy okazji rozma-
wiamy o tym, jak promowaæ
nie tylko dzie³a sztuki tych ar-
tystów z naszych zbiorów,
ale te¿ i ca³¹ historiê, czyli co
to by³o za wydarzenie. Dla-
czego te dzie³a powsta³y? Co
to by³a za wystawa? Jakie
trudnoœci ci artyœci mieli?
Musimy byæ wra¿liwi i
ostro¿ni, jeœli chodzi o tê
kwestiê. Ale musimy o tym
mówiæ. Musimy przekonywaæ
i wskazywaæ, ¿e jest to wielki
potencja³, ale i wielkie dzie-
dzictwo, którym mamy przy-
jemnoœæ zarz¹dzaæ. 

A jeœli chodzi o Album
Pa³ahickie to podobnie. Ma-
my to szczêœcie, ¿e mamy
bardzo œwiadomych i cu-
downych nauczycieli z Lice-
um Plastycznego, którzy co
rusz przychodz¹ do nas ze
swoimi uczniami i odbywaj¹
tutaj lekcje. A inni, na
przyk³ad rodzice, którzy
przyprowadzaj¹ swoje dzie-
ci do nas na formy wakacyj-
ne, te¿ ogl¹daj¹. Bo my ich
tak trochê ukradkiem na-
mawiamy, aby odwiedzili te
sale, ¿eby sami zobaczyli,
a potem to ju¿ poczta pan-
toflowa, Facebook dzia³a.
To praca u podstaw. Noc
Muzeów te¿ temu s³u¿y.
Promocja, promocja i jesz-
cze raz promocja. Jak 18
maja, w³aœnie w Noc Mu-
zeów podjecha³am do nas,
to widzia³am t³umy, które
sz³y do Filharmonii, na jej
siódme urodziny. I siê zwy-
czajnie przerazi³am. Bo do
nas nikt. Ale okaza³o siê, ¿e
nie, nie wszyscy poszli do
Filharmonii, wielu ludzi
przysz³o do nas na otwarcie
wystawy archeologicznej.
Okazuje siê, ¿e jest zainte-
resowanie i tak¹ form¹, jak
koncert, ale i tak¹ form¹,
jak nasza. Myœlê, ¿e wiele
pracy przed nami, ale i wie-
le nadziei. 
- Bardzo dziêkujê za roz-
mowê.

Muzeum zawsze było otwarte, ale trochę cicho         o nim było
Z dr Ew¹ Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, rozmawia Renata Ochwat

To wszystko znaleŸli
mieszkañcy Gorzowa i oko-
lic. A teraz te skarby znaj-
duj¹ siê w Muzeum.

- Tu wszystko jest unika-
tem, jednak ja jestem pod
najwiêkszym wra¿eniem
tych naczyñ - mówi Sta-
nis³aw Sinkowski, kierownik
archeologów w Muzeum Lu-
buskim im. Jana Dekerta.
Prowadzi do gabloty, w któ-
rej wyeksponowano wypole-
rowane miedziane naczynia
z motywem ptaków. Znalaz³
je Piotr Woliñski w Miêdzy-
rzeczu i przekaza³ do Muze-
um.

Kunsztowne, znaczy nie
na co dzień

Miedziane wypolerowane
naczynia zdecydowanie wy-
gl¹daj¹ inaczej, ni¿ pozos-
ta³e skarby. B³yszcz¹ siê i s¹
ozdobione motywem pta-
ków. Zwa¿ywszy, ¿e maj¹
coœ ze 3 tys. lat, ich uroda
zwyczajnie pora¿a. - Te na-
czynie zmieniaj¹ nasze wy-
obra¿enie o tamtych cza-
sach. Bo skoro komuœ
chcia³o siê robiæ coœ takiego,
ze szlachetnego stopu,
ozdobiæ motywem ptaka,
oznacza, ¿e by³ wra¿liwy -
t³umaczy Stanis³aw Sinkow-
ski. 

W tym samym stanowisku
odnaleziono oko³o 30 ozdób
koñskich zaprzêgów oraz
elementy wózków kultowych.
I tu te¿ kryje siê tajemnica.
Na jednym  z dyszelków
naukowcy odnaleŸli œlady
wosku. - A w tamtych cza-
sach, przynajmniej jak do tej
pory s¹dzono, nie u¿ywano
wosku do celów kultowych.
Czy¿by uda³o nam siê coœ
nowego ustaliæ - mówi go-
rzowski archeolog. 

Kultowe i ozdobne

W innej gablocie mo¿na
podziwiaæ trzy sztylety. - To
s¹ na pewno sztylety kulto-
we, czyli s³u¿¹ce do ob-
rzêdów religijnych - mówi
Stanis³aw Sinkowski. I jak
siê im dok³adnie przyjrzeæ, to
ka¿dy jest nieco innego
kszta³tu, ma inne zdobienie.
I maj¹ oko³o czterech tysiêcy
lat. To znalezisko odkryli Ma-
ciej Grochocki i Lucjan Piwo-
run z Gorzowa w okolicach
Œwiêtojañska pod Krzeszy-
cami. Oprócz sztyletów zna-
leŸli tak¿e naszyjniki i bran-
solety z br¹zu. 

Ciekawe bransolety, nie-
zwykle rzadko spotykane,
trafi³y siê Piotrowi Jaszcza-
kowi w Borku. -To s¹ tak
zwane bransolety mankieto-
we - wybitnie rzadkie. Znale-
zisko uzupe³niaj¹ naramien-
niki, naszyjniki, które te¿

mog¹ mieæ oko³o 4 tysiêcy
lat. 

Solarne znaczy związane
ze słońcem

Wybitn¹ rzadkoœci¹, skar-
bem s¹ tak¿e dwa dyski solar-
ne znalezione przez Jana Mo-
nika w Chycinie. To drugie ta-
kie znalezisko w Polsce,
pierwsze pochodzi z
pocz¹tków XX wieku. Dyski
mog³y byæ kalendarzami lub
przedmiotami kultowymi.
Mog³y byæ te¿ czêœci¹ wiêkszej
ca³oœci, na co wskazuj¹ otwory
w obu tarczach. A znalazca
opowiada³, ¿e trafi³ na nie przy
drodze, któr¹ pokonywa³ wiele
razy. Zwyczajnie sobie le¿a³y. 

W gablotach w Oficynie
znalaz³ siê tak¿e br¹zowy
naszyjnik - bardzo bogato
zdobiony, ale jeszcze przed
konserwacj¹, jak zastrzega
Stanis³aw Sinkowski, czyli

jeszcze g³ówne atrakcje
przed nami. Ale ju¿ zachwy-
ca urod¹, drobnymi i wypra-
cowanymi elementami. Tak
bogate naszyjniki z oko³o
900-1000 lat p.n.e. nale¿¹
do rzadkoœci. A na œliczn¹
ozdobê w Rogach trafili Bea-
ta Jeda i Robert Burza.

Na ekspozycji nie mog³o
zabrakn¹æ skarbu z
Deszczna, odnalezionego
przez Micha³a Plutê. Odna-
laz³ on broñ i przedmioty
u¿ytkowe z br¹zu, ale tak¿e
zwróci³ uwagê na walaj¹ce
siê wokó³ skorupy, które ar-
cheolodzy zidentyfikowali ja-
ko garnek - naczynie, w któ-
rym przez wieki skarb siê
przechowa³ do naszych cza-
sów, a ma oko³o 3 tys. lat.

Świadectwo znalazców

Wszystkie przedmioty
trafi³y do Muzeum Lubu-

skiego dziêki tym, ¿e zna-
lazcy zdecydowali siê je
przekazaæ. Za to zostali
uhonorowani nagrodami
Muzeum ale i ministra kul-
tury i dziedzictwa narodo-
wego. Zgodnie bowiem z
prawem, co wykopane z
ziemi, nale¿y do pañstwa.
Ale jak mówi Micha³ Plu-
ta, znalazca skarbu w
Deszcznie - do koñca
œwiata bêdzie wiadomo,
¿e te rzeczy znalaz³em ja. 

Specjalna wystawê
„Skarby archeologiczne
kultur unietyckiej i ³u¿yc-
kiej w zbiorach Muzeum
Lubuskiego” mo¿na by³o
ogl¹daæ do 25 czerwca,
ale z pewnoœci¹ nie-
zwyk³e te skarby bêdzie
mo¿na zobaczyæ jeszcze
przy wielu innych okaz-
jach.

ROCH

Niezwykłe skarby znalezione
przez zwykłych ludzi
Naczynia z motywem ptaka, paciorki i ma³e koniki, unikatowa bi¿uteria, sztylety kultowe. 

Tak prezentują się sztylety obrzędowe z Świętojańska
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Miedziane naczynia ze skarbu w Międzyrzeczu
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- Nadal prowadzi pani w
szko³ach i przedszkolach
zajêcia dla dzieci, w któ-
rych przybli¿a pani wiedzê
o cudzoziemcach i uchod-
Ÿcach? 

- Naturalnie. To bardzo
wa¿ne, ¿eby m³odzie¿, dzie-
ci wyczuliæ na problemy ludzi
z innych krajów. Chodzi o to,
¿eby byæ tolerancyjnym,
wiêcej rozumieæ z tego œwia-
ta, który nas otacza. Im
mniej znamy innych, tym
mniej jesteœmy otwarci na
œwiat, tym bardziej zamyka-
my siê we w³asnych czterech
œcianach. Jeœli nie znamy in-
nych to siê ich boimy. A te
lêki trzeba prze³amywaæ,
przekuwaæ na znajomoœæ
kultury innych krajów. Dzieci
nie maj¹ uprzedzeñ. Dla nich
nie liczy siê kolor skóry. I to
jest bardzo dobry moment,
¿eby uczyæ ich tolerancji. I
tylko edukacja mo¿e tutaj
spowodowaæ zmianê
postaw, budowê w³aœciwe
zachowania wobec innych.
Nale¿y uczyæ otwartoœci na
œwiat.
- Ma pani mê¿a Chiñczy-
ka. Czy z tego tytu³u spot-
ka³ pani¹ kiedykolwiek
ostracyzm?

- Nie. Ale spotyka³y mnie
takie komentarze, ¿e dobrze
wybra³am, bo nie mam za
mê¿a Araba, albo Czarno-
skórego, albo, co mnie naj-
bardziej dra¿ni, ciapatego.
Moim zdaniem, to jest jedno
z najohydniejszych okreœleñ
drugiego cz³owieka. Ale z
drugiej strony zdarzaj¹ siê i
przyjemne wydarzenia. Cza-
sami s¹ to zabawne, czasa-
mi zaskakuj¹ce zdarzenia -
takie jakie spotykaj¹ prze-
cie¿ ka¿dego z nas.
- Jak pani s¹dzi, z czego
wynika negatywna
postawa wobec obcokra-
jowców?

- Coœ siê zmieni³o. Zwy-
czajnie zmieni³o siê podej-
œcie do osób z innych krajów.

Ja zwyczajnie nie wierzy³am,
¿e coœ siê zmienia. Wyda-
wa³o mnie siê, ¿e to dotyczy
jakichœ skrajnych organiza-
cji, gdzieœ tam daleko. Wy-
dawa³o mi siê, ¿e nietoleran-
cja, rasizm dotyczy skraj-
nych œrodowisk
prawicowych. Ale okaza³o
siê to nieprawd¹. Niestety,
polityka i straszenia obcymi
przynosi efekty. Pamiêtam,
kilka lat temu ka¿dy obcokra-
jowiec by³ przyjmowany z
uœmiechem, z zaciekawie-
niem. Nie by³o niegrzecz-
nych zachowañ. Natomiast
dziœ, kiedy rozmawiam z lud-
Ÿmi, zw³aszcza z takimi, któ-
rzy nie wiedz¹, ¿e mam za
mê¿a cudzoziemca, s³yszê
ró¿nego rodzaju komentarze
pod adresem obcokrajow-
ców - ¿eby nie przyje¿d¿ali.
Czasami jak ktoœ wie o moim
mê¿u, to stara siê to sko-
mentowaæ tak, jak mówi³am
wczeœniej, ¿e dobrze, ¿e nie
jest kimœ tam. Ja zawsze od-
powiadam, ¿e najwa¿niejsze
jest, jakim on jest cz³owie-
kiem. Jednoczeœnie muszê
stwierdziæ, ¿e my osobiœcie -
ja, mój m¹¿, syn, córka, tu,
gdzie mieszkamy, nigdy nie
doœwiadczyliœmy z³ych czy
negatywnych zachowañ.
Mo¿e to wynikaæ z tego, ¿e
Bogdaniec nie jest du¿y i
wszyscy wiedz¹, ¿e Lipu to
mój m¹¿. I si³¹ rzeczy nie
jest on osob¹ anonimow¹.
Mój m¹¿ jest bardzo pozy-
tywnie odbierany. Du¿o bar-
dziej pozytywnie, ni¿ siê
spodziewa³am. M¹¿ chodzi
na zakupy i w sklepie ludzie
go czymœ czêstuj¹. Albo siê
œmiej¹, ¿e siê nie mog¹ z
nim dogadaæ, bo na przyk³ad
poszed³ po kurczaka, a przy-
niós³ wieprzowinê. Nie ma
k³opotów czy w Urzêdzie
Gminy, czy w szkole, bo
przecie¿ m¹¿ odprowadza
dzieci do szko³y i przedszko-
la. Zreszt¹, syn te¿ nie ma
k³opotów, wrêcz przeciwnie,

jest bardzo lubiany. Wszyscy
chc¹ siê z nim bawiæ i to jest
bardzo dobre. Ogólnie obaj
s¹ pozytywnie odbierani. Ale
czasami zmienia siê to, kie-
dy m¹¿ jedzie do Gorzowa. 
- Dla przyk³adu, co siê
dzieje?

- My z mê¿em rozmawiamy
po angielsku. No i na ulicach
s³yszê nierzadko za nami ko-
mentarze, a ja zreszt¹ doœæ
chiñsko wygl¹dam, wiêc ktoœ
mo¿e przypuszczaæ, ¿e nie
rozumiem tego co mówi¹.
No i s³yszê ró¿ne rzeczy. Ale
nie t³umaczê ich mê¿owi. Bo
i po co. Ale podczas week-
endu byliœmy nad morzem i
znów wszyscy super odbie-
rali zarówno mê¿a, jak i sy-
na. Nie by³o ¿adnych rasis-
towskich komentarzy. Ale
chcia³abym wróciæ do Gorzo-
wa. Mnie w ubieg³ym roku
zaskoczy³o jedno wydarze-
nie. To by³o jeszcze przed

przyjazdem mê¿a. Utrzymy-
wa³am ju¿ wówczas kontakty
z Chiñczykami, chcia³am
wiedzieæ, co mo¿e go spot-
kaæ. I od nich us³ysza³am, ¿e
teraz na zakupy to oni wy-
chodz¹ trójkami. No i zwy-
czajnie nie mog³am uwie-
rzyæ, ¿e w Gorzowie ktoœ
mo¿e siê czuæ zagro¿ony.
Tym bardziej, ¿e miasto jest
wielokulturowe. A tu siê oka-
zuje, ¿e jak Chiñczycy wy-
chodzili pojedynczo, to byli
zaczepiani, komentowano
ich obecnoœæ negatywnie. I
to przez jakichœ tam nasto-
latków. No i tu mi siê zapali³a
czerwona lampka - dlacze-
go? Jak coœ takiego mo¿e
siê wydarzaæ. I to w mieœcie,
gdzie tych ludzi jest sporo,
bo pracuj¹ w ca³kiem sporej
fabryce. Przyjechali tu do
pracy, a nie na czyjœ koszt.
By³o to dla mnie trudne do
zrozumienia. Opowiem jesz-

cze jedno zdarzenie. Otó¿
jak ostatnio by³am w Gorzo-
wie, to zasz³am do pewnego
kebabu, który prowadzi Hin-
dus. On mówi s³abo po pol-
sku, ale zwróci³ uwagê na
fakt, ¿e ktoœ jak wchodzi³ do
jego baru to nazwa³ go terro-
ryst¹. To ju¿ totalny brak wie-
dzy, ¿e o kulturze tej osoby
nie wspomnê.
- I to siê dzieje w Gorzo-
wie?

- Tak, w Gorzowie. Szcze-
gólnie takie zachowania zda-
rzaj¹ siê wieczorami. Ten
cz³owiek z Indii z tego keba-
bu us³ysza³ kilka razy, jak
ktoœ mówi³ do niego ciapaty.
Ale najsmutniejsze w tym
wszystkim jest to, ¿e jeszcze
jakiœ czas temu chcia³ do
Gorzowa sprowadziæ ro-
dzinê. Ale teraz ju¿ tego nie
zrobi. Zwyczajnie zacz¹³ siê
baæ. I dla mnie to jest prosty
wskaŸnik, ¿e coœ jest mocno
nie tak, skoro ktoœ siê boi
sprowadziæ tu rodzinê.
Zw³aszcza jeœli chodzi o ko-
goœ, kto tu mieszka, ¿yje i
pracuje. Mówiê o tym, bo na-
gle gdzieœ zaczê³o pokuto-
waæ pojêcie, ¿e ci ludzie ¿yj¹
z naszych podatków. Ja
zreszt¹ bardzo nie lubiê ta-
kich uogólnieñ, ¿e oni chc¹,
oni ¿yj¹ z naszych podatków.
Ma³o kto wie, ¿e aby przyje-
chaæ do Polski i dostaæ sta-
tus uchodŸcy, to trzeba po-
konaæ olbrzymie trudnoœci,
masê biurokracji i trwa to
bardzo d³ugo. No i status
uchodŸcy dostaje zaledwie
piêæ procent ludzi, którzy siê
o to ubiegaj¹. Ponadto obco-
krajowcy, którzy nie s¹
uchodŸcami, tak¿e ¿eby pra-
cowaæ i ¿yæ w Polsce musz¹
sporo siê nachodziæ po
urzêdach. Niczego nie do-
staj¹ za darmo. Pracuj¹
dok³adnie tak samo jak Pola-
cy na ca³ym œwiecie. Chc¹
po prostu godnie ¿yæ. 
- Od pewnego czasu w
mieœcie i powiecie, podob-

nie jak i w kraju, pracuje
sporo Ukraiñców. Jak pani
ocenia zachowania wobec
tej nacji?

- Ró¿nie. Wystarczy wejœæ
w Internet i poczytaæ sobie
bardzo niewybredne komen-
tarze w³aœnie pod adresem
Ukraiñców. Lub siê ustawiæ
w kolejce w McDonalds w
Gorzowie, to s³ychaæ mocno
niewybredne komentarze
wobec tych pañ, które tam
pracuj¹, ¿e powinny mówiæ
lepiej po polsku. I powiem,
¿e bardzo mnie boli, kiedy
s³yszê takie komentarze.
Wydaje mi siê, ¿e od ataku
s³ownego do agresji jest tyl-
ko krok. Trzeba siê takim za-
chowaniom przeciwstawiaæ z
moc¹, choæby tym, ¿e wcho-
dzimy i mówimy w sklepach
dzieñ dobry, uœmiechamy siê
do obcokrajowców, jak trze-
ba, to mocniej siê przeciw-
stawiamy. 

Chcia³abym jeszcze dodaæ
kilka pozytywnych zachowañ
w Gorzowie, bo przecie¿ to
moje rodzinne miasto,
czêsto tu bywam. Nie jest
tak, ¿e wszyscy s¹ dla nas
niemili, czy siê nie uœmie-
chaj¹. Tak nie jest. Mamy
wielu przyjació³, spotykamy
siê z ludŸmi i rozmawiamy.
Po prosto z³e zachowania s¹
bardziej widoczne, ja osobi-
œcie bardziej je prze¿ywam,
bo przecie¿ dotycz¹ mojej
rodziny. Ale jest te¿ wielu na-
prawdê pozytywnych ludzi,
oni nie raz nam pomogli i
sk³ama³abym, gdybym
uwa¿a³a, ¿e moje rodzinne
miasto sk³ada siê z ludzi Ÿle
wychowanych i nietoleran-
cyjnych. Chcia³abym wróciæ
do pocz¹tku mojej rozmo-
wy. Uczmy ludzi tolerancji,
otwartoœci - zacznijmy od
szkó³ i miejmy nadzieje, ¿e
poma³u wrócimy do otwarto-
œci i goœcinnoœci z której
s³ynêliœmy na ca³ym œwie-
cie. 
- Dziêkujê.

Od ataku słownego do agresji jest tylko krok
Z Monik¹ Wilk-Kang, etnologiem, dyrektor Biblioteki Gminnej w Bogdañcu rozmawia Renata Ochwat

M. Wilk-Kang: Zmieniło się podejście do osób z innych krajów
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Piêkn¹ statuetkê, rzeŸbê
wykonan¹ przez nasz¹ zna-
komit¹ rzeŸbiarkê Zofiê Bi-
liñsk¹, odebra³ w czerwco-
wy wieczór w Jazz Club’ie
Pod Filarami prezes Stowa-
rzyszenia, Pawe³ Kurtyka.
Kapitu³a Nagrody pod prze-
wodnictwem Janusza
Dreczki, zdecydowa³a uho-
norowaæ za 2017 rok, tê
w³aœnie twórcz¹ grupê go-
rzowian. Decyzja zapad³a
ju¿ w styczniu 2018 roku.
Uroczyste wrêczenie nagro-
dy, odby³o siê 15 czerwca
2018 roku, w goœcinnym
klubie gorzowskiego jazzu,
prowadzonym przez Bo-
gus³awa Dziekañskiego,
cz³onka Kapitu³y Nagrody.
Wspólne œwiêtowanie z
udzia³em El¿biety S³owik,
¿ony Janusza, przyjació³
Stowarzyszenia i mi³oœni-
ków, jak mawia³ za gorzow-
skiego ¿ycia Kazimierz Fur-
man: Gorzowszczyzny!
By³y chwile podnios³ej at-
mosfery, chwile wspomnieñ
o Januszu S³owiku, Annie
Makowskiej-Cieleñ oraz ta-
kiej bardzo przyjacielskiej i
rodzinnej atmosfery. Marian
£azarski, cz³onek kapitu³y,
utrwali³ uroczystoœæ w foto-
grafii, Sebastian Siuda
cz³onek zarz¹du nagrodzo-
nego Stowarzyszenia, z
przyjacielem z Zielonej Gó-
ry - Kajetanem Suderem
dŸwiêkami gitar i œpiewem
wprowadzili wszystkich w
uroczy klimat m, in,: esto-
ñskiej muzyki, a Julia, przy-
jació³ka Stowarzyszenia,
m³oda piosenkarka z Jeni-
na, akompaniuj¹c sobie na
fortepianie zachwyci³a
wszystkich wspania³ym
œpiewem, dobr¹ muzyk¹ i
niebanalnymi tekstami swo-
ich piosenek. 

O najwa¿niejszych projek-
tach grupy mi³oœników Go-
rzowa, opowiedzia³ prezes
Pawe³ Kurtyka. Czuwa³a
nad poprawnoœci¹ swoiste-

go sprawozdania Ania,
cz³onek Stowarzyszenia, z
ma³ym Witkiem. Stowarzy-
szenie Sztuka Miasta roz-
poczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ
w Gorzowie we wrzeœniu
2011 roku. Prezesem za-
rz¹du jest Pawe³ Kurtyka -
dzia³acz na rzecz poprawy
estetyki przestrzeni miej-
skiej, orêdownik rozwoju ru-
chu rowerowego w mieœcie.
Cz³onkami zarz¹du s¹: Se-
bastian Siuda - muzyk,
cz³onek zespo³u „Ma³a Fuz-
ja”, twórca literatury sience
fiction i Tomasz Malewicz -
dziennikarz i komentator
kultury, w³aœciciel CKN
„Centrala”, laureat Nagrody
im. Janusza S³owika. Sto-
warzyszenie, na przestrzeni
lat 2012  - 2017,  zainicjo-
wa³o wiele wydarzeñ
maj¹cych na celu poprawê
estetyki przestrzeni miej-
skiej. Z ich inicjatywy po-
wsta³ mural na œcianie ka-
mienicy przy ul. Walczaka,
przedstawiaj¹cy najs³yn-
niejszy obraz z gorzowskiej
kolekcji “Kr¹g Arsena³u”,
czyli „G³owê mê¿czyzny na
czerwonym tle” Andrzeja
Wróblewskiego. Wspó³pra-
cowali równie¿ z Plasty-
kiem Miejskim przy organi-
zacji konkursu na mural na-
wi¹zuj¹cy do kasety
stilonowskiej, który powsta³
przy ul. Spichrzowej 3. Ko-
lejna seria murali Sztuki
Miasta powsta³a w ramach
realizacji projektu „Lan-
dsberg - Gorzów” , którego
celem jest  przedstawienie
w przestrzeni miejskiej,
osób zwi¹zanych z naszym
miastem. Pierwsza ods³ona
projektu mia³a miejsce w
2015 r., kiedy powsta³y dwa
murale: Zbigniewa Herber-
ta i Christy Wolf. Oba mura-
le znacz¹co o¿ywi³y prze-
strzeñ miejsk¹. Œwietnie wi-
doczne z przeje¿d¿aj¹cych
przez Gorzów poci¹gów,
zachêcaj¹ wygl¹dem do

bli¿szego poznania. Po
rocznej przerwie, w grudniu
2017 r., miasto ozdobi³y ko-
lejne dwa murale. Pierwszy
znajduje siê przy ulicy Zie-
lonej i przedstawia Egome-
ta Brahtza, a drugi zoba-
czyæ mo¿na przy ulicy Kole-
jowej i widnieje na nim
Bo¿ydar Bibrowicz. Oprócz
walorów edukacyjnych, po-
pularyzuj¹cych historiê
miasta, projekt da³ równie¿
mo¿liwoœæ stworzenia dzie³
wielkoformatowych artys-
tom lokalnym, m.in. Beacie
Stanek i Krzysztofowi Matu-
szakowi. 

Stowarzyszenie Sztuka
Miasta sta³o siê tak¿e orga-
nizacj¹ - opiekunem, poma-
gaj¹c innym dzia³aczom
przy sk³adaniu, koordyno-
waniu i rozliczaniu wnio-
sków dotacyjnych. Sta³o siê
tak przy organizacji
Ciê¿kiego Festiwalu i pro-
jektu „Haloo Chopin”, które
Stowarzyszenie realizowa³o
we wspó³pracy z Marcinem
Ciê¿kim oraz w pracy przy
projekcie „Gorzów miastem
w cyberprzestrzeni”, prze-
prowadzonym wraz z Ew¹
Kozubal i Ew¹ Bone. Inny-
mi dzia³aniami Stowarzy-
szenia widocznymi w prze-

strzeni miejskiej s¹ cho-
cia¿by rzeŸby Gorzowskiej
Orkiestry Dêtej, ustawione
w Parku Ró¿ (chocia¿ jak
sam Pawe³ Kurtyka powie-
dzia³: rzeŸby mia³y stan¹æ
przed g³ównym wyjœciem z
dworca PKP, aby witaæ
przyje¿d¿aj¹cych do na-
szego miasta, po ciê¿kiej
podró¿y) oraz stojaki rowe-
rowe w kszta³cie kasety sti-
lonowskiej. Spoœród
dzia³añ edukacji kultural-
nej, cz³onkowie Stowarzy-
szenia zorganizowali Gale-
riê Bezbronn¹ w 2013 roku
i warsztaty sitodruku. Pres-
ti¿ow¹ nagrodê im. Janu-
sza S³owika za 2017 rok,
Stowarzyszenie  Sztuka
Miasta w Gorzowie otrzy-
ma³o za niekonwencjonal-
ne i twórcze dzia³ania
wzbogacaj¹ce pejza¿ kul-
turowy naszego miasta.

Dotychczas tê obywa-
telsk¹ i honorow¹ nagrodê
otrzymali:           

za 2006 rok BARBARA
SCHROEDER, za utworze-
nie salonu literackiego „Na
Zapiecku” z jego bogat¹,
spo³eczn¹ i twórcz¹ dzia³al-
noœci¹; 
za 2007 rok  MAREK PIE-

CHOCKI, za spo³eczn¹

pasjê organizacji koncertów
muzyki klasycznej z cyklu
„Klasycznie pod Filarami”;
za 2008 rok JERZY SY-

NOWIEC, za finansowanie i
realizacjê pomników zna-
nych gorzowian;

za 2009 rok DANIEL
ADAMSKI, za niekonwen-
cjonaln¹ i kreatywn¹ inte-
gracjê œrodowiska m³odych
artystów Gorzowa Wielko-
polskiego;
za 2010 rok, JANUSZ

DRECZKA, za dzia³ania na
rzecz upowszechniania lite-
ratury gorzowskich twór-
ców, ze szczególnym
uwzglêdnieniem promocji
poety Kazimierza Furmana;

za 2011 rok CZES£AW
GANDA, za d³ugoletni¹ i
owocn¹ dzia³alnoœæ Robot-
niczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Gorzo-
wie Wielkopolskim;
za 2012 rok ADAM

BA£DYCH, za wybitne
osi¹gniêcia w tworzeniu i
upowszechnianiu muzyki
jazzowej w regionie, kraju i
na œwiecie;
za 2013 rok MICHA£

WRÓBLEWSKI, za osi¹gni-
êcia twórcze w pianistyce
jazzowej;
za 2014 rok TOMASZ MA-

LEWICZ, za zorganizowa-
nie Centrum Kultury Nieza-
le¿nej i twórcz¹ dzia³al-
noœæ;
za 2015 rok B£A¯EJ

KRÓL, za twórcze, swobod-
ne i z sukcesami porusza-
nie siê we wspó³czesnych
nurtach muzycznych;
za 2016 rok, Kapitu³a Na-

grody im Janusza S³owika,
postanowi³a dedykowaæ pa-
miêci ANNIE MAKOW-
SKIEJ - CIELEÑ (zm.
21.XII.2016 r.) wybitnej
dzia³aczce gorzowskiej kul-
tury i regionalistce, która
zainicjowa³a i zgromadzi³a
stosowne gremium, niekon-
wencjonalny sposób upa-
miêtnienia postaci Janusz

S³owika, urzêdnika,
spo³ecznika, organizatora,
cz³owieka zwi¹zanego z
gorzowsk¹ kultur¹ ponad
25 lat. Wspó³twórcê nowej,
jak na tamte lata, awangar-
dowej jakoœci funkcjonowa-
nia i promocji gorzowskiej
kultury.

Nagroda im. Janusz
S³owika, przyznawana jest
osobom ró¿nych profesji,
którzy swoj¹ dzia³alnoœci¹
oraz inicjatyw¹ efektywnie
upowszechniaj¹ kulturê,
kontynuuj¹c ideê Janusza
S³owika, czyli mówi¹c jego
s³owami: wzbogacaj¹ pej-
za¿ kulturalny miasta. Na-
grodê przyznaje siê raz w
roku. Jest ni¹ pami¹tkowa
statuetka wykonana (nie-
odp³atnie) przez artystê
plastyka Zofiê Biliñsk¹.
Koszty wykonania odlewu
statuetki, pokrywaj¹ cz³on-
kowie kapitu³y oraz sponso-
rzy. Kapitu³ê Nagrody sta-
nowi¹ inicjatorzy Nagrody
oraz laureaci dotychczaso-
wych edycji Nagrody - na
zasadzie dobrowolnoœci,
którzy zg³aszaj¹ i wybieraj¹
laureata kolejnej edycji. Na-
groda jest wrêczana pod-
czas uroczystoœci organizo-
wanej przez Kapitu³ê Na-
grody.

Czerwcowy wieczór XI
edycji nagrody im. Janusza
S³owika, zakoñczy³ toast,
aby nigdy nie zabrak³o w
Gorzowie ludzi, który swoj¹
dzia³alnoœci¹ potrafi¹ wzbo-
gacaæ pejza¿ kulturalny na-
szego miasta,  wzniesiony
przez Sebastiana Siudê.
PóŸniej by³a dyskusja i
plumkanie na fortepianie
Marka Piechockiego, które-
go poprzedzi³ w grze Le-
szek Boñczuk, jakby odzys-
kuj¹cy sprawnoœæ panowa-
nia nad klawiatur¹! Nad
ca³oœci¹ poprawnoœci dŸwi-
êków i œwiate³ czuwa³ Hu-
bert Zbiorczyk. 

JANUSZ DRECZKA

„Słowik” dla Stowarzyszenia Sztuka Miasta
Obywatelska nagroda im. Janusza S³owika trafi³a do r¹k cz³onków Stowarzyszenia Sztuka Miasta.

r  e  k  l  a  m  a

Laureaci za 2017 r. wraz z członkami kapituły nagrody im.
Janusza Słowika
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Konstruktorzy jad¹ do
USA, ale ju¿ interesuj¹ siê
nimi ró¿ne wa¿ne instytucje.

- Wszystko zaczê³o siê od
prac koncepcyjnych. Spoty-
kaliœmy siê, dyskutowali, jak
to mo¿e wygl¹daæ, jakie ma-
teria³y, co jest tanie, co dro-
gie, co zadzia³a, co mo¿e
nie zadzia³aæ. Trochê to
trwa³o - opowiada Grzegorz
Bielawski, gorzowianin, stu-
dent III roku mechaniki i bu-
dowy maszyn Politechniki
Wroc³awskiej. Jest wœród
grupy 15 studentów tej
uczelni, która skonstruowa³a
³azik, który by³by w stanie
wywieŸæ na Marsa ³adunek
wa¿¹cy 10 ton.

Grzegorz Bielawski ju¿ w
szkole œredniej, czyli w I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym
wiedzia³, ¿e interesuje go
technika. - By³em w klasie
politechnicznej z rozsze-
rzon¹ matematyk¹ i fizyk¹ -
mówi. Po maturze wybór
wiêc by³ prosty. Wydzia³ me-
chaniki i budowy maszyn
Politechniki Wroc³awskiej
nale¿y do najlepszych w
kraju. Szybko te¿ trafi³ do
ko³a naukowego na macie-
rzystej uczelni i to ko³o
w³aœnie podjê³o wyzwanie,
czyli stanê³o do konkursu
Red Eagle og³oszonego
przez The Mars Society i
NASA na budowê marsja-
ñskiego l¹downika. Ze-
spo³owa praca przynios³a
ju¿ wymierny skutek.
Wroc³awscy studenci znale-
Ÿli siê w œcis³ej czo³ówce
konkursu, czyli wœród piêciu
wybranych do fina³u ze-
spo³ów z ca³ego œwiata. No i
s¹ jedynymi Polakami w tym
finale. Jak t³umaczy Grze-
gorz Bielawski, o tym, jak
trudne to zadanie œwiadczy
fakt, ¿e dotychczas najwiêk-

szy ³adunek, jaki ludzkoœæ
dostarczy³a na Marsa, to
wa¿¹cy oko³o jedn¹ tonê

³azik Curiosity. - Projekt po-
wsta³ w ramach dzia³alnoœci
Ko³a Naukowego Pojazdów

Niekonwencjonalnych OFF-
ROAD na Politechnice
Wroc³awskiej, znanego z

wielokrotnie nagradzanych
na miêdzynarodowych za-
wodach ³azików marsja-
ñskich Scorpio. W tym roku
zmierzyliœmy siê z trudniej-
szym wyzwaniem, które od
wielu lat nurtuje wszystkie
agencje kosmiczne i blokuje
mo¿liwoœæ zasiedlenia nie
tylko Marsa, ale i innych po-
bliskich planet. - mówi Ju-
styna Pelc, lider Projektu
Eagle.

Praca nad projektem oka-
za³ siê trudna. Tak trudny
problem wymaga³ komple-
ksowego podejœcia. Zespó³
z³o¿ony by³ ze specjalistów
z zupe³nie ró¿nych dzia³ek -
od mechaników i elektroni-
ków, przez in¿ynierów ma-
teria³owych po biologów
oraz fizyków. Ze wzglêdu na
specyfikê projektu, koniecz-
ne by³o te¿ wsparcie mery-
toryczne specjalistów z
bran¿y. Swoj¹ pomoc za-
oferowali pracownicy z pod-
miotów takich, jak ESA,
CERN oraz Mars Society
Polska. 

Grzegorz Bielawski odpo-
wiada³ miêdzy innymi za
konstrukcjê ramy noœnej. -
Trochê mnie kosztowa³o
pracy, ale warto by³o. Praco-
wa³em na specjalnym pro-
gramie3D  opowiada. I do-
daje, ¿e ca³oœæ zajê³a mu i
innym uczestnikom projektu
ponad pó³ roku. 

Zreszt¹ z problemami
l¹downików marsjañskich
mierz¹ siê obecnie
najtê¿sze umys³y ameryka-
ñskiego œwiata techniczne-
go. I co ciekawe, w dniu wy-
sy³ania koñcowego raportu
do organizatorów konkursu,
NASA opublikowa³o film
przedstawiaj¹cy po raz
pierwszy ich koncepcjê
l¹downika marsjañskiego.

Studenci Politechniki
Wroc³awskiej pomys³owo-
œci¹ dorównuj¹ najwiêk-
szym „mózgom” bran¿y kos-
micznej, poniewa¿ ich kon-
cepcja pod¹¿a³a w tym
samym kierunku. 

Wroc³awscy studenci ju¿
maj¹ zaproszenie do USA. -
Lecimy tam w sierpniu. Ma-
my zaproszenie na dwa ty-
godnie. Bêdziemy mogli po-
pracowaæ w ich laborato-
riach. Inna rzecz, ¿e ju¿
zaczê³o siê robiæ o nas
g³oœno w Polsce. Ró¿ne in-
stytucje i firmy zwi¹zane z
kosmosem siê nami intere-
suj¹ - mówi Grzegorz Bie-
lawski. 

Ale jest jeden problem. Ta-
ki wyjazd kosztuje ogromne
pieni¹dze. - Szukamy osób i
podmiotów, które chcia³yby
nas wesprzeæ. Jako jedna z
piêciu dru¿yn na œwiecie i je-
dyna z Polski, bêdziemy na
tych zawodach reprezento-
waæ nie tylko nasz¹ uczelniê,
ale i ca³y Polski Sektor Kos-
miczny. - mówi Ania Wójcik,
lider techniczny projektu. 

Na ju¿ studenci maj¹
s³owa wsparcia macierzystej
uczelni. Ale szukaj¹ dalej. -
Sam fakt, ¿e jesteœmy w
œcis³ej czo³ówce, to ogrom-
ny presti¿. Jakbyœmy wygra-
li, to ten presti¿ by³by jesz-
cze wiêkszy i jakieœ 10 tys.
dolarów nagrody - mówi
Grzegorz. Ale ju¿ udzia³ w
tym projekcie mo¿e sobie
zapisaæ w zawodowym CV i
ma wielk¹ kartê przetar-
gow¹ w walce o ciekaw¹
pracê w przysz³oœci. Bo
rzadko który in¿ynier ma na
koncie udan¹ konstrukcjê
marsjañskiego ³azika, który
mo¿e wynieœæ na Czerwon¹
Planetê a¿ 10 ton ³adunku.

RENATA OCHWAT

Studenci - zespół, który zaczynał pracę nad kosmicznym łazikiem
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Tak może wyglądać marsjański łazik na Czerwonej Planecie
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Kosmiczny łazik dla NASA
skonstruował też gorzowianin
Marsjañski l¹downik studentów z Wroc³awia znalaz³ siê w œcis³ej pi¹tce presti¿owego amerykañskiego konkursu. 
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A jakby i tego by³o ma³o, to
wystarczy przypomnieæ so-
bie opowieœci o landsber-
skich czarownicach.

Ka¿de miasto ma swoj¹ al-
ternatywn¹ historiê, gdzie
pojawiaj¹ siê duchy, postaci
niezwyczajne, dziej¹ siê nie-
zwyk³e wydarzenia. Tak¿e i
Gorzów takie miejsca ma, a
tworz¹ one niebanalny szlak
spacerowy, na który wcale
nie trzeba siê osobiœcie wy-
bieraæ, bo wystarczy wyobra-
ziæ sobie te miejsca. 

Panie, jam niewinna

Wielu przechodniów zasta-
nawia obrys z czerwonej
ceg³y w przykatedralnym
bruku przy po³udniowej œcia-
nie œwi¹tyni. To kaplica œw.
Urbana, a wi¹¿e siê z ni¹
bardzo romantyczna historia.
Przenosimy siê do 1433 ro-
ku. Przez Europê id¹ Sierot-
ki, czyli czeska husycka ar-
mia zwana tez taborytami.
To bicz Bo¿y ówczesnej Eu-
ropy. Nie ma takiej si³y, a
w³aœciwie niewiele ich jest,
które stanê³yby na drodze te-
go wybitnie walecznego, kar-
nego i skutecznego wojska.
P³onie Dolny Œl¹sk, p³onie
Santok. Taboryci podchodz¹
pod Landsberg. Tu mury
miejskie i determinacja
mieszkañców w obronie
swego staj¹ im naprzeciw.
Oblê¿enie trwa. Z murów
miejskich egzotycznemu
wojsku przygl¹daj¹ siê nie
tylko wojskowi, ale i miesz-
czanie, wœród nich przepiêk-
na kupcówna. Dziewczynie
w oko wpada jasnow³osy,
muskularny ¿o³nierz. 

Przez tajn¹ furtkê dziew-
czyna wymyka siê poza mu-
ry. Los chce, ¿e m³odzi siê
spotykaj¹. Ch³opak to Polak
w czeskiej s³u¿bie. Iskra
przeskakuje, dziewczyna siê
zakochuje, a W³adys³aw po-
stanawia to wykorzystaæ.
Namawia zakochan¹ dziew-
czynê do pokazania drogi,
tajemnej drogi. Tunel ma siê
znajdowaæ na lewym brzegu
Warty, a jego drugie wyjœcie
w³aœnie w kaplicy œw. Urba-
na, w samym œrodku miasta. 

Pech jednak chce, ¿e
mieszczanie przy³apuj¹
dziewczynê, jak wraca ze
schadzki z ch³opakiem do
miasta. Zostaje skazana na
ciê¿kie przes³uchanie, siedzi
w lochu i czeka, co jej los
przyniesie. 

Husyci na pró¿no czekaj¹
na pokazanie im przejœcia do
miasta. Po czasie odstêpuj¹
od miasta i ruszaj¹ w dalszy
podbój ju¿ Pomorza Zachod-
niego, w swoim marszu, a
wraz z nimi zdradziecki ko-

chanek dotr¹ a¿ do Gdañs-
ka.

A dziewczyna? A dziewczy-
na za zdradê us³ysza³a - szu-
bienica. Miejsce straceñ w
ówczesnym Landsbergu mie-
œci³o siê na obecnej ul. Grot-
tgera. Kiedy na kaŸñ j¹ pro-
wadzono, a listopad ju¿ by³,
na pró¿no przekonywa³a, ¿e
ona niewinna, ¿e wszystko to
mi³oœæ. Powieszono dziew-
czynê. A w mgliste listopado-
we wieczory, zw³aszcza kie-
dy jest wilgotno, w³aœnie przy
ul. Grottgera mo¿na spotkaæ
eteryczn¹ m³od¹ kobietê w
bia³ej sukni, która nagabuje
przechodniów i powtarza -
Panie, jam niewinna, to z
mi³oœci…

Czarownice z Landsbergu

Dziœ dzieci uwielbiaj¹ wrzu-
caæ do Studni Czarownic
drobne monety. Od 1997 roku
stoi ona na skrzy¿owaniu ul.
We³niany Rynek i Hawela-
ñskiej, choæ pierwotnie sta³a
gdzie indziej, a mianowicie na
dziedziñcu landsberskiego
magistratu. A upamiêtnia rze-
czywiste wydarzenia, które
wydarzy³y siê 24 czerwca
1565 roku. Wówczas w Lan-
dsbergu spalono na stosie
kobiety oskar¿one o czary.

A by³o tak. Najpierw o
czarn¹ magiê oskar¿ono

¿onê aptekarza Müllera, któ-
ra na torturach wyda³a trzy
s¹siadki, i to je spalono na
stosie. Potem trzy kobiety z
przedmieœcia pos¹dzono o
czary, po d³ugich torturach
przyzna³y siê do winy i zos-
ta³y skazane na stos w imiê
czystoœci religii luterañskiej.
Na szczêœcie interweniowa³
margrabia i niewinne kobiety
zosta³y oczyszczone z za-
rzutów, jednak jedna z nich
w wyniku tortur zmar³a. 

Ale legenda mówi, ¿e tymi
spalonymi kobietami by³y
trzy siostry, piêkne, zdolne,
córki niezamo¿nej wdowy.
Kiedy doros³y do wieku, w
którym mo¿na ju¿ wychodziæ
za m¹¿, do ich matki zwróci³
siê o rêkê jednej z nich stary
gospodarz z s¹siedniej wsi.
¯adna z dziewcz¹t nie
chcia³a takiego mê¿a. Gos-
podarz siê zemœci³ i rozpu-
œci³ plotkê o tym, ¿e dziewcz-
êta siê paraj¹ czarn¹ magi¹. 

Ludzie uwierzyli, stos
zap³on¹³. Do pala przywi¹za-
no trzy siostry. Kiedy ³una
ognia poszybowa³a w niebo,
na stos skoczy³a matka
dziewcz¹t, bo nie
wyobra¿a³a sobie ¿ycie bez
nich. I teraz niekiedy zawo-
dzenia i jêki mo¿na us³yszeæ
na Wieprzycach, bo jak chce
ta legenda, tam w³aœnie stos

z czarownicami, które nimi
nie by³y, sp³on¹³.

Tamtędy lepiej nie
chodzić

Dziœ uliczka Zau³ek jest ra-
czej rzadko odwiedzana.
Znaj¹ j¹ dobrze bywalcy Klu-
bu Muzycznego C-60, który
zaprasza na ró¿ne koncerty.

Tak¿e w œredniowieczu tam-
têdy nikt nie chodzi³. Tu¿ za
tym zau³kiem przebiega³y mu-
ry miejskie i strzeg¹cy do
¿o³nierze raczej gapiów prze-
ganiali, bo nie lubili, jak im siê
kto pod murami pl¹ta³. Ale w
przypadku akurat tej uliczki
by³a jeszcze jedna przyczyna,
¿e nawet ciekawskie zwykle
dzieciaki szerokim ³ukiem j¹
omija³y.

Sta³ tu bowiem domek kata
miejskiego. Do jego
obowi¹zków nale¿a³o miêdzy
innymi usuwanie padliny, ale
przede wszystkim odpowia-
da³ za torturowaniem
oskar¿onych, ch³ostaniem i
wypêdzeniem z miasta prze-
stêpców, a tak¿e leczeniem
rannych i chorych wiêŸniów,
grzebaniem szcz¹tków ska-
zañców i innych osób,
zmar³ych „z³¹ œmierci¹”. Kaci
równie¿ publicznie og³aszali
zarz¹dzenia s¹dowe. To
w³aœnie kat zapala³ stosy i
wiesza³. 

No i ze wzglêdu na swoj¹
profesjê kaci s¹ na zawsze
potêpieni. Jak do tej pory nie
ma nikogo, to by w Zau³ku
mistrza topora w jego charak-
terystycznym stroju spotka³,
ale kto, mo¿e i tam siê on kie-
dy objawi.

Jeziorko z tajemnicami

Le¿¹ce na Piaskach i
licz¹ce oko³o3,2 ha po-
wierzchni jeziorko B³otne zna-
ne jest od 1517 roku. Ma³e
oczko, ale jakie wa¿ne.
Wszak regularne wojny o nie
toczono. Pierwsza odby³a siê
w 1594 r. miedzy mieszka-
ñcami Landsbergu a Mironic.
Posz³o o ryby. Landsbercza-
nie przeprowadzili nawet re-
gularne oblê¿enie akwenu.
Na szczêœcie jednak po-
tyczkê uda³o siê zakoñczyæ
wspólnym piknikiem przy ...
baraninie i brukwi.

Druga, podjazdowa, odby³a
siê ju¿ w nowo¿ytnych cza-
sach. Do walki stanêli w 2002
roku okoliczni mieszkañcy
przeciw magistrackim
urzêdnikom. Ludzie chcieli
wykarczowaæ krzaki, zarybiæ
jeziorko i uczyniæ z niego
k¹pielisko. Chcieli w zamian
tylko ogrodziæ akwen i mieæ
go dla siebie. Urzêdnicy siê
nie zgodzili i wojnê wygrali.
Dziœ jeziorko jest ogólnie do-
stêpne. 

Ale ma ono swoje legendy. 
Jedna z nich powiada, ¿e

najg³êbszym miejscu zmie-
œci³aby siê katedra z wie¿¹, a
ta jak powszechnie wiadomo,
liczy sobie ponad 60 m.
Znawcy przedmiotu mówi¹,
¿e coœ w tym musi byæ, skoro
niemal przy samym brzegu
jest g³êbia licz¹ca 3 m.

Druga, romantyczna i nieco
ju¿ zapomniana legenda, do-
tyczy dwojga m³odych ludzi,
którzy rzekomo spoczywaj¹
na dnie jeziora. Spacerowicze
lubi¹cy nocne przechadzki
opowiadaj¹, ¿e z fal jeziorka
czêsto dobiegaj¹ jakieœ ta-
jemnicze szepty, chichoty,
nierzadko œmiech. Tylko nie-
licznym dane by³o zobaczyæ o
pó³nocy parê m³odych ludzi
ubranych w dziwaczne, stare
stroje. M³odzi siedzieli przytu-
leni do siebie nad brzegiem
jeziorka. Zniknêli, kiedy zegar
mariackiego koœcio³a wybi³
godzinê 1. w nocy. M³odym
wolno siê z jeziorka wynurzyæ
raz na dziesiêæ lat i tylko na
jedn¹ godzinê.

Wed³ug legendy dziewczy-
na by³a córk¹ bardzo bogate-
go rz¹dcy klasztornych dóbr
w Mironicach. Zakocha³a siê
w biednym leœniczym. O ich
zwi¹zku nie chcia³ s³yszeæ oj-
ciec dziewczyny, który dla

córki pragn¹³ bogatego mê¿a
i dostatniego ¿ycia. Nie po-
zwala³ jedynaczce wyjœæ za
mizeraka. Zrozpaczony m³od-
zieniec podstêpem porwa³
ukochan¹ pannê. Obydwoje
uciekli powozem z mironickie-
go klasztoru. Kiedy
przeje¿d¿ali ko³o B³otnego je-
ziorka skierowali swój powóz
prosto w jego toñ. Nie-
szczêsnych kochanków
mo¿na spotkaæ w œwiêto-
jañsk¹ noc, a sztuka ta udaje
siê tylko urodzonym w nie-
dzielê.

A w tym drugim czołg

Niektórzy myl¹ Jezioro
B³otne z Ruskim Stawkiem,
który tak¿e ma swoje legendy.
Doœæ przypomnieæ, ¿e to
zbiornik obok obecnego
Urzêdu Stanu Cywilnego.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ ist-
nia³o tu miejskie regularne
k¹pielisko. Po wojnie zosta³o
zaniedbane jezioro,  o którym
okoliczni najstarsi mieszkañcy
mówi¹, ¿e utopi³ siê w nim wy-
soki oficer NKWD, który syna
swego spod lodu usi³owa³ wy-
ci¹gn¹æ, bo ch³opaka zanios³o
na ³y¿wy. Inni natomiast z
przekonaniem twierdz¹, ¿e na
dnie spoczywa czo³g, który siê
tu utopi³ podczas II wojny
œwiatowej. Dowodem maj¹
byæ œwiat³a, jakie w niektóre
noce mo¿na zobaczyæ pod
tafl¹ wody. I s¹ tacy, którzy
twierdz¹, ¿e takie w³aœnie
œwiat³a widzieli. 

Źródło siły i mocy

Jest w Gorzowie pewne
miejsce, do którego siê cho-
dzi, aby dobrej energii z³apaæ.
To sztuczne ruiny na wzgórzu
w parku w Muzeum Lubuskim
im. Jana Dekerta. 

Ponoæ mieœci siê tu jeden z
mniejszych czakramów Zie-
mi. Czakramy to miejsca
emanuj¹ce moc¹, daj¹ce si³ê
i energiê. Najbardziej znany
to wawelski w Krakowie -
zreszt¹ dyrekcja Wawelu ziry-
towana ci¹g³ymi pielgrzymka-
mi do tej œciany w królewskim
zamku zagrodzi³a pod pretek-
stem remontu dostêp do niej.
Inne równie s³ynne to: B³êdne
Ska³y na Dolnym Œl¹sku,
miejsce na wroc³awskim
Ostrowie Tumskim, „egipski”
grobowiec w Ropie na woje-
wództwie warmiñsko-pomor-
skim czy kamienne krêgi w
Odrach w województwie po-
morskim.

A w Gorzowie to wspomnia-
ne wzgórze. I jak opowiadaj¹
niektórzy, co tam regularnie
chodz¹, po spacerze w³aœnie
do tego miejsca czuj¹ siê tacy
pe³ni energii, tacy radoœni i silni. 
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Dziś dzieci uwielbiają wrzucać do Studni Czarownic drobne monety
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Tu spalili zdrajczynię, a tam ponoć
czołg się kryje
Wystarczy przymkn¹æ oczy, by zobaczyæ ducha Dziewczyny. Czy nieszczêœliwych kochanków. 
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Tegoroczny sezon koszy-
karski, dla sponsorowanego
przez Kostrzyñsko-S³ubick¹
Specjaln¹ Strefê Ekono-
miczn¹, AZS AJP Gorzów
mo¿na zaliczyæ jako jeden z
lepszych w ostatnich latach,
choæ postawa seniorek w
rozgrywkach Basket Ligi Ko-
biet nie wszystkich mog³a w
pe³ni zadowoliæ.

-  Oceniaj¹c wynik sporto-
wy, liczyliœmy na niespo-
dziankê, lecz skoñczy³o siê
na siódmej pozycji, co jest
wynikiem adekwatnym do te-
go, co pokaza³y nasze za-
wodniczki w trakcie rozgry-
wek - mówi Krzysztof Kie-
lec, prezes klubu i szef firmy
g³ównego sponsora. - W wal-
ce o awans do strefy meda-
lowej nasz zespó³ rywalizo-
wa³ z  utytu³owan¹ Wis³¹
Can Pack Kraków i nie wy-
gra³ ¿adnego pojedynku.
Sportowo odbiegaliœmy od
krakowianek, choæ by³a
szansa na zwyciêstwo w Go-
rzowie. Gdyby nie pewne
kontrowersje sêdziowskie
Wis³a musia³aby pomêczyæ
siê z nami bardziej - przypo-
mina.

Je¿eli chodzi o grê w sezo-
nie zasadniczym, to tym ra-
zem dru¿ynie zabrak³o
wiêkszej determinacji.
Mo¿na by³o tak¿e po niektó-
rych koszykarkach spodzie-
waæ siê lepszej gry, a ju¿
szczególnie bardziej stabil-
nej. Jak zwraca uwagê pre-
zes Krzysztof Kielec, gorzo-
wianki potrafi³y w najmniej
oczekiwanych chwilach ro-
zegraæ naprawdê dobre
spotkanie i powalczyæ z
du¿o wy¿ej notowanym ry-
walem, by dos³ownie kilka
dni póŸniej przegraæ ze
s³abszym przeciwnikiem.

Taka typowa sportowa prze-
platanka.

- Nie zawsze mo¿na ideal-
nie trafiæ z transferami -
zwraca uwagê nasz roz-
mówca. - Przed rokiem mieli-
œmy wyœmienite dwie Austra-
lijki, Stephanie Talbot i Nico-
le Seekamp oraz
Amerykankê Courtney Hurt.
Pod ich wodz¹ byliœmy o
krok od medalu. Jestem
przekonany, ¿e maj¹c te za-
wodniczki w tym roku wal-
czylibyœmy nie tylko o
czwórkê, ale i w europej-
skich pucharach wyszliby-
œmy z grupy. Ich zalet¹ by³o
to, ¿e potrafi³y zagraæ indywi-
dualnie i w decyduj¹cych
chwilach wzi¹æ na siebie od-
powiedzialnoœæ za wynik
dru¿yny. Natomiast w minio-
nym sezonie niemal wszyst-
kie zagraniczne koszykarki
swoj¹ postaw¹ trochê nas
rozczarowa³y - twierdzi i jed-
noczeœnie zwraca uwagê, ¿e
zespó³ zatraci³ swój najwiêk-
szy atut, czyli szybki atak,

jak i kontratak. Spory wp³yw
na to mia³a kontuzja… Ale-
ksandry Bunton.

- Przypomnê, ¿e dru¿ynê
mieliœmy budowaæ wokó³ tej
znakomitej œrodkowej z Au-
stralii, lecz w ostatniej chwili
wypad³a ona ze wzglêdu na
kontuzjê i przez to zaczêli-
œmy szybko szukaæ alterna-
tywnego rozwi¹zania - przy-
pomina. - Najlepszym wybo-
rem w tym czasie by³a
Carolyn Swords. Amerykan-
ka nie do koñca dopasowa³a
siê do gry preferowanej
przez nasz zespó³. Ponadto
nowe rozgrywaj¹ce potrze-
bowa³y wiêcej czasu na ad-
aptacjê, wiêc przysz³a do
nas doœwiadczona Natalie
Hurst  w styczniu. To wszyst-
ko spowodowa³o, ¿e nie
zdo³aliœmy zbudowaæ
dru¿yny maj¹cej swój specy-
ficzny styl gry. Nie by³ to jed-
nak stracony rok, poniewa¿
po wielu latach powróciliœmy
do europejskich pucharów -
uwa¿a.

Prezes Krzysztof Kielec,
podobnie jak trener gorzow-
skich koszykarek Dariusz
Maciejewski t³umacz¹, ¿e w
obecnych realiach wystêpy
na europejskich parkietach
staj¹ siê koniecznoœci¹.
Praktycznie wszystkie zagra-
niczne zawodniczki w pierw-
szej kolejnoœci zwracaj¹
uwagê na to, czy dana
dru¿yna zg³osi³a siê do mi-
êdzynarodowej rywalizacji.
Je¿eli nie, to ich wymagania
finansowane nagle mocno
wzrastaj¹.

- Je¿eli chcemy mieæ am-
bitne koszykarki musimy im
coœ zaoferowaæ - kontynuuje
prezes. - Gra na europej-
skich parkietach  daje szan-
se koszykarkom na wypro-
mowanie samych siebie oraz
klubu, sponsorów (w tym
KSSSE S.A.) i miasta. To
jest równie¿ pewna nobilita-
cja. Gorzów s³ynie z ¿u¿la,
lecz te¿ z koszykówki i jesie-
ni¹ warto poogl¹daæ nie tyl-
ko ligê, która oczywiœcie ma

dla nas priorytet, ale i mecze
pucharowe. Zw³aszcza, ¿e z
bud¿etu miasta na ten cel
przeznacza siê zaledwie kil-
ka procent tego, co wydaje
siê na ¿u¿lowe Grand Prix -
zwraca uwagê.

Obecnie w klubie trwaj¹
prace nad zbudowaniem
sk³adu na nastêpny sezon.
Nie jest to zadanie proste do
realizacji, zw³aszcza ¿e spo-
ro zawodniczek opuœci³o
klub. Najbardziej ¿al odej-
œcia Pauliny Misiek, która
przez ostatnie dwa sezony
bardzo siê u nas rozwinê³a.
Jak przyznaje Krzysztof Kie-
lec, kiedy w klubie dowie-
dziano siê, jak¹ ofertê dla
kapitan InvestInTheWest
AZS AJP z³o¿y³ Basket 90
Gdynia, to sta³o siê jasne, i¿
nasz klub nie ma szans kon-
kurowaæ z gdyniankami. 

- Nie zniechêca nas to jed-
nak do pracy i mam na-
dziejê, ¿e do po³owy lipca
bêdziemy znali ju¿ trzon eki-
py. Na razie nie chcia³bym
tu wiêcej cokolwiek mówiæ,
poniewa¿ konkurencja nie
œpi. Swoj¹ drog¹ wiem, ¿e
inne dru¿yny tak¿e siê
zbroj¹, co zapowiada, ¿e
nadchodz¹ce rozgrywki
mog¹ staæ na jeszcze
wy¿szym poziomie - pod-
kreœla. 

Nie tylko wystêpami senio-
rek ¿yj¹ gorzowscy kibice.
Miniony sezon dostarczy³
sporych emocji, je¿eli cho-
dzi o wystêpy juniorek (do
18 lat) i kadetek (do 16 lat).
W fina³ach rozegranych w
Gorzowie w obu tych kate-
goriach nasza m³odzie¿
siêgnê³a po mistrzostwo
Polski. Od wielu lat szkole-
nie w Gorzowie nale¿y do
jednych z lepiej zorganizo-

wanych w kraju, a od kilku
lat AZS AJP wygrywa w kra-
jowej rywalizacji na najlepiej
szkol¹cy klub.

- To jest nasz najwiêkszy
skarb - mówi wprost nasz
rozmówca. - Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e zbudowaliœmy or-
ganizacjê, gdzie jest zacho-
wany ca³y cykl szkolenia, od
najm³odszych dziewczynek
do seniorek. W klubie jest
kilkaset zawodniczek, wspa-
niale ogl¹da siê ich zabawê,
treningi czy turnieje pod-
czas ró¿nych pikników, które
organizujemy. To jest bar-
dzo buduj¹ce tak¿e z pun-
ktu widzenia sponsora. Na-
szym celem nie jest tylko
wspomaganie pierwszej
dru¿yny, lecz dzia³ania
spo³eczne w regionie i to
szkolenie fantastycznie siê
wpisuje w ten obraz - t³uma-
czy. 

Prezes Krzysztof Kielec
oczywiœcie bardzo by chcia³,
¿eby to szkolenie przenios³o
siê te¿ na czêstsze wystêpy
naszych wychowanek w li-
dze, co niestety nie jest ta-
kie proste. Przeskok z junio-
rek do seniorek mo¿na po-
równaæ do ¿ycia ka¿dego z
nas. Nie jest ³atwo nagle z
m³odzieñca staæ siê osob¹
doros³¹. 

- U wielu tych dziewcz¹t
potencja³ jest i jako klub ro-
bimy naprawdê du¿o, ¿eby
najbardziej zdolne zawod-
niczki by³y wprowadzane
umiejêtnie do seniorskiej
dru¿yny. Mogê zapewniæ,
¿e maj¹ one pierwsze-
ñstwo, bo wiemy, ¿e wycho-
wane u nas zawodniczki za-
wsze oddadz¹ kibicom i klu-
bowi na sportowej arenie
wiêcej serca ni¿ przyjezdne
- koñczy. 

W lidze nie było zawodu,
choć mogło być lepiej
InvestInTheWest AZS AJP wygrywa w krajowej rywalizacji na najlepiej szkol¹cy klub.

Nie tylko występami seniorek żyją gorzowscy kibice
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- W pierwszych latach po-
wojennych ¿u¿el sta³ siê
jedn¹ z najbardziej popu-
larnych dyscyplin sporto-
wych w Polsce. Z czego to
wynika³o?

- Z³o¿y³o siê na to sporo
czynników. Ka¿dy naród ma
jak¹œ swoj¹ ulubion¹ dyscy-
plinê. Przyk³adowo Czesi i
S³owacy s¹ zakochani w ho-
keju, my siê zaraz po wojnie
zakochaliœmy w ¿u¿lu. Mo¿e
dlatego, ¿e Polacy byli zafas-
cynowani motorami jeszcze
przed wojn¹. Trzeba dodaæ,
¿e w³adze PRL-u mocno sta-
wia³y akurat na ¿u¿el, a dobit-
nym tego przyk³adem by³o to,
¿e sport ten znalaz³ siê w pla-
nie szeœcioletnim, który za-
wiera³ budowê podstaw so-
cjalizmu na lata 1950-55.
¯u¿el by³ sportem uprawia-
nym g³ównie przez robotni-
ków i rolników. Nie chcê,
¿eby to zabrzmia³o Ÿle, ale
mówi¹c wprost by³ ho³ubiony
przez prostych ludzi, co w³ad-
zy ludowej pasowa³o. Oni nie
stawiali na sport akademic-
ki. Jeszcze innym czynni-
kiem by³o to, ¿e w³adza
chcia³a promowaæ w
spo³eczeñstwie motory-
zacjê. Nie by³o nikogo staæ
na produkcjê, potem zakup
samochodów. Z motocykla-
mi by³o ³atwiej. O tym, jak
wa¿ny by³ ¿u¿el dla w³adzy
ludowej œwiadczy przyk³ad,
o którym kiedyœ opowiedzia³
mi pierwszy dwukrotny
mistrz Polski W³odzimierz
Szwendrowski. Zreszt¹ jako
pierwszy Polak pokona³ on
na torze aktualnego w tam-
tym czasie mistrza œwiata
Petera Cravena. Za swoje
zas³ugi by³ przyjmowany na
politycznych salonach, mi-
êdzy innymi przez premiera
Józefa Cyrankiewicza, co
stanowi³o wielkie wydarzenie.
- To dlaczego w 1951 roku
postawiono na centrali-
zacjê w formie zrzeszenia,
rozpoczynaj¹c tym samym
proces upadku ¿u¿la w
mniejszych oœrodkach?

- To by³ jeden z wielu socja-
listycznych paradoksów.
Chciano coœ rozwijaæ, a za-
czêto zwijaæ, wzoruj¹c siê na
systemie panuj¹cym w
ZSRR. Choæ te¿ trzeba
obiektywie powiedzieæ, ¿e
tworz¹c zrzeszenia mocno
wzmocniono ¿u¿el w
g³ównych oœrodkach. Poza
tym nie by³o w tym czasie
specjalistycznego sprzêtu.
Angielskiej JAP-y trzeba by³o
kupowaæ za dewizy i chodzi³o
równie¿ o to, ¿eby nie by³o
zbyt wielu oœrodków, bo wte-
dy nie trzeba by³o kupowaæ
za wiele tych motocykli. Z dzi-
siejszej perspektywy mo¿na
powiedzieæ, ¿e w niektórych
przynajmniej oœrodkach
¿u¿el na tyle okrzep³, ¿e da³
podstawy do budowy silnej
dyscypliny w kraju. Kiedy na
bazie politycznej odwil¿y, jak i
dziêki rozpoczêciu produkcji
polskich motocykli FIS, zapa-
lono zielone œwiat³o dla
wszystkich ¿u¿el trafi³ na po-
datny grunt w wielu miastach.
I jak choæby w Gorzowie,
gdzie rozmawiamy, czy w
moim Tarnowie zaczêto bu-
dowaæ podwaliny pod silne
potem dru¿yny ligowe.
- Skoro w³adza chcia³a
rozwoju ¿u¿la, to dlaczego
tak póŸno polscy zawodni-
cy zaczêli rywalizowaæ z
ówczesnymi potêgami
¿u¿lowymi, jak Anglia czy
Szwecja?

- W czasach stalinowskich
by³a blokada na ró¿nego ro-
dzaju kontakty z przedstawi-
cielami pañstw zachodnich.
Dopiero w drugiej po³owie lat
50. zaczêliœmy siê przebijaæ i
dosyæ szybko z³apaliœmy ten
kontakt, bo w 1961 roku nasi
¿u¿lowcy zostali pierwszy raz
dru¿ynowymi mistrzami œwia-
ta, a potem pojawi³y siê
br¹zowe medale najpierw
Antoniego Woryny w 1966 ro-
ku, potem Edwarda Jancarza
dwa lata póŸniej w indywi-
dualnych mistrzostwach
œwiata. Natomiast trudno by³o
rozwijaæ siê naszym ¿u¿low-

com w strefie socjalistycznej,
bo Rosjan to my uczyliœmy
¿u¿la, gdy¿ wczeœniej oni je-
Ÿdzili praktycznie tylko na lo-
dzie. Czesi natomiast byli
s³absi, zaœ wszêdzie indziej
praktycznie dopiero stawiano
pierwsze kroki lub nie
je¿d¿ono w ogóle.
- Dlaczego tak naprawdê
nigdy nie uda³o nam siê
rozwin¹æ produkcji sprzêtu
¿u¿lowego, przez co za-
wsze byliœmy skazani na
innych?

- W tym przypadku
zadzia³a³y prawa rynku. Nie
maj¹c dostêpu do sprzêtu
¿u¿lowego rozpoczê³a siê u
nas produkcja wspomnianych
FIS-ów, ale kiedy Cze-
chos³owacy rozpoczêli pro-
dukcjê Eso, potem Jawy,
okaza³o siê, ¿e jest to lepszy
sprzêt i tak upad³a produkcja
FIS-ów. Eso zreszt¹ by³o ju¿
w latach 50. testowane na
wielu polskich torach. 
- Co jest najwiêkszym
problemem dzisiejszego
¿u¿la?

- Komercjalizacja. Imprezy
¿u¿lowe zaczynaj¹ przypomi-
naæ show, wielkie widowiska.
Za ma³o w ¿u¿lu jest samego
¿u¿la, za du¿o natomiast cyr-
ku. Nie rozumiem, i zapewne
nie tylko ja, dlaczego odcho-
dzi siê od piêknej tradycji fi-
na³ów dru¿ynowych mist-
rzostw œwiata? Dlaczego ileœ
lat temu zlikwidowano mist-
rzostwa œwiata par, a teraz
próbuje siê je wskrzesiæ pod

dziwaczn¹ nazw¹ Speedway
of Nations. Ma³o tego, dalej
nie wiemy, czy to s¹ w ogóle
jakieœ mistrzostwa czy konty-
nuacja komercyjnych zawo-
dów Speedway Best Pairs or-
ganizowana od kilku lat przez
polsk¹ firmê One Sport. Mar-
twi te¿ malej¹ca liczba za-
wodników je¿d¿¹cych na
owalach, coraz mniejsza gru-
pa ¿u¿lowców obstawia co-
raz wiêcej impreza. To z³y
kierunek.
- Czy mo¿na coœ zrobiæ,
¿eby powróciæ do tamtego
¿u¿la, choæ w nowoczes-
nym opakowaniu? 

- Wszystkie karty w rêku
maj¹ dzia³acze FIM i FIM-Eu-
rope. To s¹ agendy
zarz¹dzaj¹ce tym sportem i
od ich poczynañ zale¿y, czy
¿u¿el zacznie na nowo zdo-
bywaæ popularnoœæ. Na pew-
no nie zacznie, je¿eli konty-
nuowana bêdzie dzia³alnoœæ
likwiduj¹ca tradycjê. Przy
czym pamiêtajmy te¿, ¿e
wszêdzie g³ówn¹ barierê,
czêsto nie do pokonania, s¹
kwestie finansowe. Dzisiaj
tak naprawdê œwiatowy ¿u¿el
utrzymuje Polska.
- Za nami pó³metek rundy
zasadniczej w PGE Ekstra-
lidze. Czy pana zdaniem
by³a to dobra runda dla naj-
wa¿niejszych krajowych
rozgrywek?

- To wszystkiego zale¿y od
tego, kto to ocenia? Zapewne
dla kibiców Fogo Unii Leszno
by³a to znakomita runda, bo

ich dru¿yna nie przegra³a me-
czu. Inne nastroje panuj¹
choæby w Grudzi¹dzu czy To-
runiu. Moim zdaniem pierw-
sza czêœæ sezonu niczym
specjalnym nie zaskoczy³a.
Nie mieliœmy jakiœ zaska-
kuj¹cych rozstrzygniêæ. Po-
wiem wiêcej, typy ekspertów
co do uk³adu tabeli mniej
wiêcej siê sprawdzi³y. Prawda
jest te¿ taka, ¿e na prawdzi-
we emocje trzeba poczekaæ
do play off. Pamiêtam, jak w
2014 roku Unia Tarnów
wszystkich la³a, przyszed³
play off, pojawi³y siê kontuzje
i ledwo uda³o siê tej dru¿ynie
zdobyæ br¹zowy medal. W
zesz³ym roku najlepszy by³
Falubaz, a zakoñczy³ rok bez
medalu. Uwa¿am, ¿e ju¿ dzi-
siaj mo¿na wskazaæ przynaj-
mniej trzy dru¿yny, które po-
jad¹ o medale. S¹ to ekipy z
Leszna, Wroc³awia i Gorzo-
wa. Zagadk¹ jest to, który ze-
spó³ uzupe³ni czwórkê? Cie-
kawie zapowiada siê walka o
utrzymanie. Myœlê, ¿e walka
rozstrzygnie siê pomiêdzy
Tarnowem, Grudzi¹dzem i
Zielon¹ Gór¹. (…).
- Trwaj¹ równie¿ rozgryw-
ki Grand Prix. Widzi pan
Polaków w gronie fawory-
tów?

- Zawsze przy takich okaz-
jach mówimy o szansach Po-
laków i zawsze ¿yczymy,
¿eby któryœ stan¹³ na naj-
wy¿szym stopniu podium.
Historia tych rozgrywek poka-
zuje jednak, ¿e nie jest to
proste do zrealizowania za-
danie. Bia³o-czerwoni w ca³ej
historii indywidualnych mist-
rzostw œwiata maj¹ mniej ty-
tu³ów ni¿ sam Nicki Peder-
sen. Jakoœ tak ju¿ bywa, ¿e
mamy kozaków potrafi¹cych
wygrywaæ turnieje Grand
Prix, zdobywaæ medale, ale
po tytu³y siêgaj¹ inni. 
- Dlaczego nikt nie potrafi
postawiæ tej przys³owiowej
kropki nad ,,i’’? 

- To jest pewien paradoks,
¿e bêd¹c od lat centrum
œwiatowego ¿u¿la, maj¹c naj-

lepsze i najbogatsze roz-
grywki ligowe, organizuj¹c
najwiêcej turniejów Grand
Prix, dominuj¹c w rywalizacji
dru¿ynowej, indywidualnie
nie mo¿emy siêgn¹æ po z³oto
od czasów, kiedy na naj-
wy¿szym stopniu stan¹³ To-
masz Gollob. Nie potrafiê ra-
cjonalnie powiedzieæ czego
brakuje. Zawsze w danym
sezonie znajdzie siê ktoœ lep-
szy.  Przypomnê, ¿e Gollob
przez 20 lat d¹¿y³ do wywal-
czenia z³otego medalu i tylko
raz mu siê uda³o. A walcz¹cy
z nim Tony Rickardsson
siêgn¹³ w tym okresie po
szeœæ z³otych medali.
- Mo¿e naszym brakuje
jeszcze pe³nego profesjo-
nalizmu, umiejêtnoœci bu-
dowania hierarchii warto-
œci imprez?

- Myœlê, ¿e nie jest to za-
le¿ne od nacji, a indywidual-
nie od ka¿dego zawodnika.
Jeden walczy na maksimum
umiejêtnoœci w ka¿dych za-
wodach, drugi mobilizuje siê
na z góry okreœlone rozgryw-
ki. Nie zmienia to faktu, ¿e
coœ w tym jest, ¿e my domi-
nujemy, ale œmietankê za-
wsze spijaj¹ inni. Mo¿e w tym
sezonie to siê zmieni.
- Dziêkujê za rozmowê.

Robert Noga - doktor nauk
humanistycznych. Wyk³adow-
ca akademicki, dziennikarz,
którego zainteresowania kon-
centruj¹ siê wokó³ historii
sportu i kultury fizycznej. Au-
tor lub wspó³autor ksi¹¿ek o
tej tematyce. Jego praca
,,¯u¿el w PRL’’ by³a pierwsz¹
w kraju rozpraw¹ doktorsk¹
poœwiêcon¹ historii sportu
¿u¿lowego i zosta³a potem
wydana w formie ksi¹¿kowej.
Publicysta prasowy oraz ko-
mentator radiowy i telewizyj-
ny, wspó³pracowa³ miêdzy in-
nymi z Wizj¹ TV, TVP Sport,
Polskim Radiem. Laureat
wielu nagród dziennikarskich. 
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 

Śmietankę zawsze spijają inni
Z dr. Robertem Nog¹, dziennikarzem oraz znawc¹ historii ¿u¿la i autorem ksi¹¿ek o tej tematyce, rozmawia Robert Borowy

R. Noga: Mamy kozaków potrafiących wygrywać turnieje
Grand Prix, zdobywać medale, ale po tytuły sięgają inni
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To ju¿ po raz ósmy na sta-
dion im. Edwarda Jancarza
zjad¹ najlepsi ¿u¿lowcy œwia-
ta, ¿eby walczyæ o punkty do
klasyfikacji mistrzostw. Za-
nim jednak poznamy triumfa-
tora gorzowskiej ods³ony
mistrzostw powinniœmy ju¿
wiedzieæ, czy w kolejnych la-
tach nasze miasto dalej
bêdzie organizowa³o turnieje
Grand Prix. Jak wiadomo,
obecna umowa koñczy siê w
tym roku i je¿eli gorzowscy
kibice nadal maj¹ siê emo-

cjonowaæ tymi rozgrywkami
musi dojœæ do porozumienia
pomiêdzy miastem, klubem
oraz brytyjsk¹ firm¹ BSI, za-
rz¹dzaj¹c¹ tymi zawodami.

- Negocjacje wchodz¹ na
ostatni¹ prost¹, a decyzja
powinna zapaœæ jeszcze w
lipcu - mówi Ireneusz Maciej
Zmora, prezes Cash Broker
Stali Gorzów. Jednoczeœnie
przyznaje, i¿ g³oœno o organi-
zowaniu tych turniejów wypo-
wiadaj¹ siê w³odarze Betard
Sparty Wroc³aw, co oznacza,

¿e Gorzów ma przynajmniej
jednego konkurenta w wyœci-
gu po ten turniej. Nieoficjal-
nie BSI sonduje te¿ £ódŸ
oraz Chorzów. Prezes Zmora
zapewnia, ¿e nic nie bêdzie
czynione za wszelk¹ cenê,
bo w takich negocjacjach za-
dowolone musz¹ byæ wszyst-
kie strony. Pytany o wiêcej
szczegó³ów prezes nie jest
ju¿ taki rozmowny, ale to zro-
zumia³e, bo negocjacje nie
lubi¹ rozg³osu. - Mogê po-
wiedzieæ tyle, ¿e chcemy by

Grand Prix nadal by³o rozgry-
wane w naszym mieœcie -
dodaje.

Podobnie wygl¹da to w
przypadku przysz³orocznego
fina³u… I tu mamy problem,
co wpisaæ? Jak wiadomo, w
2015 roku miasto podpisa³o z
BSI umowê, na bazie której
w latach 2016-18 Stal mia³a
zorganizowaæ trzy turnieje
Grand Prix oraz w 2019 roku
fina³ Dru¿ynowego Pucharu
Œwiata. O ile z wype³nieniem
pierwszej czêœci umowy nie

ma ¿adnego problemu poja-
wia siê k³opot, co ujrzymy w
przysz³ym roku. Czy bêdzie
to DPŒ czy Speedway of Na-
tions?

- Ka¿dy scenariusz jest
mo¿liwy - kontynuuje prezes
Cash Broker Stali. - Po tym
co widzieliœmy w trakcie
inauguracyjnej edycji SoN
we Wroc³awiu, jako klub
bêdziemy stali na stanowis-
ku, ¿e wolimy organizowaæ
rywalizacjê dru¿ynow¹, nie
parow¹. Rozmowy mniej lub

bardziej zobowi¹zuj¹ce
trwaj¹ od kilku miesiêcy,
choæ prawd¹ jest, ¿e wszys-
cy czekaliœmy na to co siê
wydarzy we Wroc³awiu. Dzi-
siaj wszyscy wiedz¹, jak to
wypad³o, dlatego teraz pomni
doœwiadczenia przyst¹pimy
do decyduj¹cych ju¿ rozmów
- koñczy.

Dodajmy jeszcze, ¿e nie
wypad³o to najlepiej, o czym
œwiadczy³y pustki na trybu-
nach Stadionu Olimpijskiego.

ROBERT BOROWY

Co dalej z turniejami Grand Prix w Gorzowie? 
W sierpniu Gorzów bêdzie gospodarzem jednej z rund tegorocznych indywidualnych mistrzostw œwiata na ¿u¿lu.
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