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Generalnie chodzi o to, nie tyl-
ko Zofii Bilińskiej, żeby ten zabyt-
kowy, ale parafialny cmentarz
przy Warszawskiej przejęło we
władanie miasto, gdyż parafii ka-
tolickiej nie stać na jego utrzyma-
nie. Od lat niszczeje, zarasta
chaszczami i chwastami, bo na
dobrą sprawę nikt o niego nie
dba. Poza pospolitym ruszeniem,
czyli społecznym sprzątaniem
najczęściej w okolicach dnia
Wszystkich Świętych. Żeby jed-
nak cmentarz skomunalizować
musi być zgoda parafii, która nim
administruje, nie czerpiąc z niego
żadnych przychodów, gdyż od lat
60-tych minionego wieku nie pro-
wadzi się tam pochówków.

Wedle zapewnień prezydenta
Jacka Wójcickiego rozmowy w
tej sprawie trwają i jest nadzieja,
że zabytkowa nekropolia przej-
dzie we władanie miasta. Dopóki
się tak jednak nie stanie, miasto
nie ma tytułu ani nie widzi innej
możliwości  wydania choćby gro-
sza na renowację czy bieżące
utrzymanie zabytkowej nekropo-
lii. O tej chęci i woli słyszymy  jed-
nak od lat i ciągle nie widać
przełamania czy przyspieszenia.
A zabytkowa nekropolia niszczeje.

Inną sprawą jest ewentualne
wznowienie pochówków na
cmentarzu świętokrzyskim. Nie
wydaje się to jednak możliwe i
konieczne, z uwagi na protesty
okolicznych mieszkańców, którzy
nie chcą tego, ale i szanując za-
bytkowy już przecież cmentarz.
Wznowienie pochówków ozna-
czać by mogło mniejsze czy
większy przychody, ale miasto
stać przecież na utrzymanie swo-
ich zabytków oraz pomników, mi-
mo koronawirusowych trudności,
które – miejmy nadzieję – mają
charakter przejściowy. Trzeba
nam uszanować zabytek tym
bardziej, że nekropolia jest mate-
rialnym łącznikiem między lands-
berskimi a gorzowskim czasami
o wybitnie polskim charakterze. I
niech tym symbolem pozostanie.
Śladów polskości z tak odległych
czasów to my w Gorzowie za
wiele nie mamy.

Tylko przypominam przy okazji
zbliżających się dni listopado-
wych, które skłaniają nas każde-
go roku do refleksji o przemijaniu
i trwaniu.

Więcej o Cmentarzu Świętok-
rzyskim piszemy na s.13.

JAN DELIJEWSKI

Nagrody za najpiękniejsze
zdjęcia natury
IV Konkurs Fotograficzny im. Włodzimierza Korsaka na najpiękniejsze zdjęcia natury został
rozstrzygnięty. Nagrodzone zdjęcia na prezentujemy na s. 8-9.

Polski ślad z landsberskich czasów
Zofia Bilińska, gorzowska rzeźbiarka jakiś  czas temu
upomniała się o Cmentarz Świętokrzyski. 
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Leśne cudo wśród brzóz



ww  1.10
1960 r. - wznowił działalność
Teatr im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie.
1989 r. - rozpoczął działalność
Dom Brata Alberta w Gorzowie;
do nowo urządzonego schro-
niska dla bezdomnych przy ul.
Jerzego 23 trafił pierwszy bez-
domny.
ww  3.10. 
1954 r. - w Gorzowie odbyły
się Mistrzostwa Federacji Stal;
zwyciężył Paweł Waloszek
(Stal Świętochłowice), czasem
85,0 s. ustanowił rekord 395-
metrowego toru, a gorzowianin
Tadeusz Stercel go wyrównał;
był to pierwszy oficjalny rekord
gorzowskiego stadionu żużlo-
wego. 
1983 r. - w lokalu d. kawiarni
„Teatralna” przy ul. Cichoń-
skiego 5 otwarto pierwszy w
województwie dom dziennego
pobytu dla osób samotnych.
ww  5.10.
1985 r. zm. Piotr Wysocki (87
l.), powstaniec wielkopolski,
pierwszy po wojnie prezydent
Gorzowa (1945-1947), następ-
nie prezydent Piły i starosta
powiatowy w Szczytnie. 
ww  6.10.
2001 r. - gorzowianom udo-
stępniono po raz pierwszy lo-
dowisko na „Słowiance”.
ww  9.10.
1969 r.  - w obecności prawie
17 tys. kibiców, co było rekor-
dem frekwencji, na stadionie
przy ul. Śląskiej rozegrany zos-
tał międzynarodowy mecz to-
warzyski, w którym Stal Go-
rzów, jako nowo kreowany
mistrz Polski, pokonał mistrza
ligi angielskiej Poole Pirates
48:30.
1901 r. ur. się Irena Byrska,
aktorka i reżyser teatralny, b.
dyrektor gorzowskiego teatru,
(1963-1966), zm. w 1997 r.
ww  10.10.
1968 r. - na stadionie Stali - po
raz pierwszy przy świetle elek-
trycznym - rozegrano między-
państwowy mecz Polska -
ZSRR, w którym padł wynik re-
misowy 39:39; klasą dla siebie
był Edmund Migoś, który zgro-
madził komplet 12 p.
ww  11.10.
1929 r. ur. się Teresa Klimek,
wdowa po Władysławie, em.
nauczycielka i działaczka cha-
rytatywna, założycielka Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta, prezes Klubu Inteli-
gencji Katolickiej, honorowy
obywatel miasta, zm. w 2013
r.
ww  12.10.
1857 r. - uruchomiono linię ko-
lejową Kostrzyn - Gorzów -
Krzyż, stanowiącą fragment
tzw. Kolei Wschodniej, wiel-
kiej magistrali kolejowej mię-
dzy Berlinem a Królewcem; po-
czątek gorzowskiego węzła ko-
lejowego. 
2013 r. zm. - hm. Sylwester
Kuczyński (65 l.), działacz har-
cerski, turystyczny i żeglarski,
pierwszy komandor Harcer-
skiego Klubu Żeglarski „Panta
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Lecznica odwo³uje siê do
sumieñ rodzin osób hospita-
lizowanych, bo te coraz
czêœciej nie chc¹ odbieraæ
ze szpitali starszych osób.
To coraz bardziej powszech-
ne zjawisko i coraz bardziej
powa¿ny problem. 

- Kiedyœ takie sytuacje zda-
rza³y siê w okresie wakacyj-
nym lub œwi¹tecznym - mówi
Robert Surowiec, wicepre-
zes lecznicy. - Teraz to siê
zmieni³o. Problem jest coraz
bardziej zauwa¿alny. Ale
mamy nadziejê, ¿e nasz apel
poskutkuje. 

Zwiêkszon¹ liczbê hospita-
lizacji osób starszych perso-
nel szpitala w Gorzowie ob-
serwuje ju¿ przez ca³y rok.

Po wyleczeniu wielu pacjen-
tów rodziny nie chc¹ odbie-
raæ. Najczêœciej powodem
nieodbierania seniora ze
szpitala jest - wed³ug t³uma-
czeñ rodziny - brak odpo-
wiednich warunków do opie-
ki lub nadmiar obowi¹zków
zawodowych. 

- W wiêkszoœci przypadków
to jednak tylko wymówka.
Przecie¿ ci ludzie, zanim tra-
fili do szpitala, gdzieœ miesz-
kali, ktoœ siê nimi zajmowa³ -
mo¿e nie na co dzieñ - ale
chocia¿ dogl¹da³ seniora -
dodaje Robert Surowiec. -
Rodziny nie chc¹ odbieraæ
seniorów, bo zazwyczaj wy-
magaj¹ oni wiêkszej uwagi,

wiêcej czasu, a nawet ci¹g³ej
opieki. 

Zarz¹d Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie Wlkp. przy-
pomina, ¿e w przypadku
uporczywego uchylania siê
od odebrania ze szpitala pa-
cjenta przez jego rodzinê
lecznica mo¿e wdro¿yæ pro-
cedurê s¹dow¹; o zaistnia³ej
sytuacji zawiadamia Wydzia³
Rodzinny i Nieletnich S¹du
Rejonowego w³aœciwego dla
miejsca zamieszkania pa-
cjenta, zaœ pacjent, którego
stan zdrowia nie wymaga
dalszego leczenia szpitalne-
go ponosi koszty pobytu w
lecznicy. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Nie porzucajcie swoich bliskich  
Szpital w Gorzowie apeluje: Nie porzucajcie swoich babæ, dziadków i starszych rodziców! 
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Ksi¹¿eczka uczy dba³oœci o
wodê. Ale nie tylko.  W ra-
mach realizowanej przez
Miasto Gorzów kampanii
„Woda to ¿ycie - dbajmy o
ni¹” prezentem dla dziecia-
ków s¹ tak¿e bidony. 

- W tym roku postawiliœmy
na ochronê wody, jako istot-
nego sk³adnika œrodowiska -
mówi wiceprezydent Gorzo-
wa Jacek Szymankiewicz. -
Przypomnê, ¿e przed dwo-
ma laty mieliœmy odpady,
przed rokiem powietrze. Sta-
ramy siê zachêcaæ do na-
szych akcji wszystkich go-
rzowian, a najbardziej tych
najm³odszych, dlatego wiele
dzia³añ jest kierowanych w
ich stronê.  Corocznie Wy-
dzia³ Ochrony Œrodowiska i
Rolnictwa przygotowuje dla
nich ksi¹¿eczkê edukacyjn¹.
Wczeœniej w przystêpny spo-
sób przybli¿a³a im ona zasa-
dy postêpowania z odpada-
mi oraz wskazywa³a jak na-
le¿y dbaæ o powietrze, a w
tym roku mówi o znaczeniu

wody dla naszego ¿ycia -
wyjaœnia.

Jako pierwsi prezenty otrzy-
mali uczniowie trzech od-
dzia³ów Szko³y Podstawowej
nr 2.  - Oni te¿ dodatkowo do-
stali torby ekologiczne, które
œwietnie bêd¹ nadawa³y siê
na noszenie strojów sporto-
wych. Myœlê, ¿e w
najbli¿szych kilku dniach
ksi¹¿eczki i bidony dotr¹ do
wszystkich pierwszaków - po-
wiedzia³a nam Natalia Chy¿a,

dyrektor Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska i Rolnictwa.

Kampania realizowana jest
przy wsparciu Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanali-
zacji w Gorzowie. To miejska
spó³ka sfinansowa³a bidony
na wodê dla pierwszaków.
Bidony maj¹ zachêciæ
najm³odszych do picia wody,
która jest najlepszym
Ÿród³em nawodnienia orga-
nizmu. Wiceprezydent mias-
ta Ma³gorzata Domaga³a,

która wrêcza³a dzieciom
upominki, przekonywa³a, by
od teraz do bidonów do
szko³y nalewaæ zawsze
wodê, nawet tê prosto z kra-
nów. Bo PWiK dba jakoœæ
gorzowskiej wody. S³owa pa-
ni prezydent w pe³ni potwier-
dzi³ prezes PWiK Bogus³aw
Andrzejczak. - Woda pod
wzglêdem bakteriologicznym
jest bardzo dobra i bogata w
ró¿ne zwi¹zki potrzebne do
rozwoju i ¿ycia - zapewni³.

- To, ¿e w naszej szkole
mia³a miejsce inauguracja
ca³ej akcji jest dla nas du¿ym
wyró¿nieniem. Tym bardziej,
¿e obecni pierwszoklasiœci
s¹ dopiero drugim roczni-
kiem po likwidacji gimnazjum
i powracamy do korzeni, czy-
li budowy szko³y podstawo-
wej. Dlatego tak wa¿ne jest
uczestnictwo w tego rodzaju
inicjatywach, ¿eby na nowo
promowaæ szko³ê ju¿ jako
podstawow¹ - ucieszy³a siê
wicedyrektor placówki Ag-
nieszka Wroniak.

Prezydent Szymankiewicz
doda³ ponadto, ¿e dzia³ania
w kierunku ochrony œrodo-
wiska nabra³y w ostatnim
czasie szybkiego tempa.

- Powoli stajemy siê mias-
tem bez plastiku -powiedzia³. -
Radni podjêli uchwa³ê na ba-
zie, której wszystkie wydarze-
nia miejskie, jak i zamówienia
publiczne na organizacjê tych
imprez maj¹ byæ z wy³¹cze-
niem jednorazowych opako-
wañ plastikowych. Dziêki te-
mu zrobiliœmy kolejny krok w
zadbaniu o œrodowisko, ale
przede wszystkim zmniejszy-
my iloœæ odpadów. Bidony,
które dzieci otrzyma³y s¹ co
prawda z plastiku, ale do wie-
lokrotnego u¿ytku. S¹ trwa³e,
mo¿na je normalnie myæ. Go-
rzowianie coraz czêœciej si-
êgaj¹ po takie rzeczy i za-
chêcam do uczestnictwa w te-
go rodzaju dzia³ania, a przede
wszystkim od odchodzenia od
jednorazowych naczyñ i opa-
kowañ - zakoñczy³ prezydent.

RB

Punkt, który dotychczas mie-
œci³ siê w budynku Lamusa, 1
wrzeœnia zostaje przeniesiony
do budynku przy ulicy Waw-
rzyniaka 4. Punkt porad przy
ulicy Teatralnej 26 dzia³a bez
zmian.Na porady mog¹ stawiæ

siê wy³¹cznie osoby zapisane.
Zapisy na porady pod nume-
rem telefonu 95 73 55 909 w
godzinach 11 - 14.

Chêtne osoby, które chc¹
uzyskaæ poradê w sposób
zdalny, za poœrednictwem te-

lefonu komórkowego, s¹ zobo-
wi¹zane wys³aæ skan lub
zdjêcie wniosku o uzyskanie
nieodp³atnej pomocy prawnej
na adres wss@um.gorzow.pl
{mailto:wss@um.gorzow.pl}
lub z³o¿yæ w Kancelarii Ogól-

nej Urzêdu Miasta. Wzór for-
mularza dostêpny jest na stro-
nie internetowej www.go-
rzow.pl {http://www.gorzow.pl}
w zak³adce Sprawy spo³ecz-
ne/ Nieodp³atna pomoc praw-
na oraz w za³¹czniku. Wyzna-

czenie terminu porady nast¹pi
przez telefon.

W razie pytañ lub w¹tpliwoœci
prosimy o kontaktowanie siê
pod numerem telefonu 95 7355
909 w godzinach 11.00 - 14.00.
WYDZIA³ SPRAW SPO³ECZNYCH UM

Czysta woda dla naszych dzieci
1.200 gorzowskich pierwszoklasistów otrzyma³o specjalne ksi¹¿eczki o Nosoro¿cu Gorzowskim.

Jako pierwsi prezenty otrzymali uczniowie trzech oddziałów
Szkoły Podstawowej nr 2
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Po poradę prawną na Wawrzyniaka
Punkt nieodp³atnej pomocy prawnej dla mieszkañców zmieni³ lokalizacjê.



W³aœnie Ministerstwo Infra-
struktury za poœrednictwem
bran¿owego pismo „Kolejowy
Rynek” udostêpni³o pe³na
listê zg³oszonych przez za-
rz¹dy województw wniosków.
Na niej s¹ tak¿e propozycje
odnosz¹ce siê do linii do-
tycz¹cych tak¿e Gorzowa.

Wœród zg³oszonych s¹ ta-
kie oto propozycje: Remont
linii nr 363 na odcinku
Skwierzyna - Miêdzychód;
Remont linii nr 364 na od-
cinku Miêdzyrzecz - Wierz-
bno (Miêdzychód); Rewitali-
zacja linii kolejowej nr 364
na odcinku Miêdzyrzecz -
Sulêcin - Rzepin; Odbudo-
wa linii nr 415 na odcinku
Gorzów Wlkp. - Myœlibórz
oraz Rewitalizacja linii nr

426 na odcinku Strzelce
Krajeñskie - Strzelce Kraje-
ñskie Wschód wraz z odbu-
dow¹ infrastruktury perono-
wej w Strzelcach Kraje-
ñskich 

Interesuj¹ce s¹ zaw³asz-
cza dwie propozycje, czyli
remont linii Skwierzyna -
Miêdzychód. Jeœli by siê
to uda³o, wówczas Go-
rzów zyska³by najszybsze

po³¹czenie z Poznaniem,
poniewa¿ jest to linia kole-
jowa wprost ³¹cz¹ca oba
miasta, bez koniecznoœci
przesiadek w Krzy¿u lub
Zb¹szynku. Równie cieka-
wa jest propozycja odbu-
dowy i przywrócenia dla
ruchu linii z Gorzowa do
Myœliborza, przez znaw-
ców uznawana za jedn¹ z
najpiêkniejszych w Polsce. 

Jak informuje „Kolejowy
Rynek” bud¿et programu to
6,6 mld z³, w tym ok. 5,6 mld
z³ stanowi¹ œrodki bud¿etu
pañstwa tj. 85%, a ok.1 mld
z³ to œrodki jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, czyli
15%. Do 26 listopada PKP
Polskie Linie Kolejowe bêd¹
szczegó³owo analizowaæ

ka¿dy wniosek i rozmawiaæ
z wnioskodawcami tak, by
do kolejnego etapu przesz³y
propozycje, które spe³niaj¹
postawione w programie
kryteria. Nades³ane zg³osze-
nia bêd¹ oceniane pod
wzglêdem formalnym i kwali-
fikowane do kolejnego etapu.
PóŸniej samorz¹dy bêd¹
mia³y 12 miesiêcy na opraco-
wanie wstêpnego studium
planistyczno-prognostyczne-
go. Po II etapie projekty bêd¹
podlega³y ocenie wielokryte-
rialnej, której wynikiem
bêdzie utworzenie listy ran-
kingowej projektów i kwalifi-
kacja ich do Programu. Pro-
gram Kolej Plus zaplanowano
do realizacji do 2028 roku.

ROCH

Rhei”, b. komendant hufca
ZHP (1980-1985), b. kierownik
Klubu Nauczycielskiego (1989-
2012), b. radny (1984-1990);
zginął w katastrofie śmigłowca
k. Nowego Miasta n. Wartą.
ww  13.10.
1989 r.  - inż. Jan Kupczyk
(1948-1994) rozpoczął uliczną
sprzedaż masła na Wełnianym
Rynku, oferując towar po ce-
nach niższych niż „Społem”; w
ten sposób stał się pionierem
handlu ulicznego w Gorzowie.
ww  14.10.
1980 r. - w podziemiach pawi-
lonu przy ul. Chełmońskiego
otwarto Klub „U Szefa”.
1908 r. zm. Klaudiusz Maurycy
Jerzy Alkiewicz (77 l.), szlach-
cic polski pochodzenia tatar-
skiego z Nowej Wsi pod Ble-
dzewem, oficer pruski garnizo-
nu landsberskiego, działacz w
parafii katolickiej w Gorzowie,
fundator cmentarza przy ul.
Warszawskiej, gdzie do dziś
znajduje się jego grób.
2009 r. zm. Kazimierz Furman
(60 l.), poeta.
ww  15.10.
1914 r. - pierwszy pociąg prze-
jechał po gorzowskim wiaduk-
cie, zakończono  też przebudo-
wę  dworca głównego.
1989 r.  - odbyło się zebranie
organizacyjne gorzowskiego
koła Związku Sybiraków, w
którym uczestniczyło ok. 200
osób z Gorzowa i najbliższej
okolicy; pierwszym prezesem
koła została Anna Makowska-
Cieleń.  
2013 r. - uruchomiono Woje-
wódzkie Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Gorzowie z
tel. 112, jako pierwszy
podłączono Gorzów i pow. go-
rzowski, do 17.12. - całe woje-
wództwo. 
ww  16.10.
2000 r. - oddano do użytku no-
we rondo na ul. Walczaka. 
r19.10.
2004 r. - w Gorzowie otwarto
skate-park w Parku Kopernika.
1990 r. zm. Leon Kruszona (81
l.), pionier miasta, b. wicepre-
zydent Gorzowa (1945-1949),
organizator i pierwszy prze-
wodniczący gorzowskiej orga-
nizacji PPS (1945-1948).
ww  20.10.
1986 r. - rozpoczął działalność
nowo wybudowany szpital wo-
jewódzki przy ul. Dekerta.
1995 r. - abp Bazyli, metropo-
lita warszawski i całej Polski w
asyście trzech innych biskupów
prawosławnych poświęcił cer-
kiew prawosławną w Gorzowie
2004 r. - zatrzymany został i
następnie aresztowany na 3
miesiące prezydent Gorzowa
Tadeusz Jędrzejczak; po wielo-
letnim procesie prezydent Ję-
drzejczak został uniewinniony
od części zarzutów, które był
powodem zatrzymania, ale
sprawa się jeszcze nie zakoń-
czyła.
ww  22.10.
1999 r.  - otwarto Watral Swe-
et Center, urządzone przez Ry-
szarda Watrala w 11-piętro-
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S³awomir Szenwald, dyrek-
tor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta pochwa-
li³ siê, ¿e niezwyk³a ksi¹¿ka
we wrzesniu dotar³a do
ksi¹¿nicy. To ni mniej, ni
wiêcej a „Bajdurki gorzow-
skie” pani Stanis³awy Janic-
kiej znanej jako pani Stenia.

- Ta ksi¹¿ka by³a dla nas
wielkim wyzwaniem wydaw-
niczym, ale daliœmy radê.
Serdeczne podziêkowania
kierujê do: Andrzeja Tarczy-
ñskiego i Gra¿yny Kostkie-
wicz-Górskiej za wydobycie
tekstu z archiwalnych teczek,
Kamili Paw³uckiej-Góreckiej
za piêkne ilustracje, Sebas-

tianowi Wróblewskiemu za
projekt ok³adki i bardzo trud-
ny sk³ad, Krystynie Kami-
ñskiej za opracowanie teks-
tów i Danucie Zieliñskiej oraz

Annie Sokó³ce za korektê -
napisa³ w portalu spo³eczno-
œciowym dyrektor Szenwald.

Lada chwila ksi¹¿ka ma trafiæ
do zainteresowanych, a tych

na pewno bêdzie sporo. Prze-
de wszystkim ze wzglêdu na
temat, bo opowieœci, baœni czy
mitów gorzowskich jest bardzo
ma³o. Po drugie, magnesem
przyci¹gaj¹cym jest osoba au-
torki - Stanis³awy Janickiej. 

Pani Stanis³awa Janicka, pa-
ni Stenia, jak j¹ wiêkszoœæ na-
zywa³a, by³a wieloletnim pra-
cownikiem Archiwum Pa-
ñstwowego. Znaj¹ca jêzyki,
wykszta³cona i œwiat³a, potra-
fi³a czytaæ nawet skompliko-
wane XIX-wieczne czcionki, w
tym d³ug¹ szwabachê. Lubi³a i
potrafi³a tropiæ w starych ak-
tach niezwyk³e sprawy
wi¹¿¹ce siê z miastem. To
w³aœnie jej zawdziêczamy pa-

miêæ o egipskiej królowej,
Marcie von Carnap, która zos-
ta³a pochowana w Janczewie,
ale œlad po jej grobie zagin¹³. 

Ma³o kto wiedzia³, ¿e pani
Stenia pisze tak¿e swoje
opowiastki. No i w³aœnie sta-
raniem wielu ludzi te opo-
wiastki, nazwane tu uroczo
bajdurkami, zobaczy³y
œwiat³o dzienne. 

To kolejna niezwyk³a
ksi¹¿ka, któr¹ wyda³a
Ksi¹¿nica. I jedna z niewielu
przeznaczonych teoretycznie
dla najm³odszych czytelników.

Siêgn¹ na pewno po ni¹
te¿ regionaliœci i ci, którzy
pani¹ Steniê pamiêtaj¹.

ROCH

Książka nie tylko dla dzieci
Ksi¹¿nica wojewódzka wyda³a niezwyk³¹ ksi¹¿kê. 

Rząd uruchomił program Kolej Plus 
Program ma polegaæ na remoncie i przywracaniu do funkcjonowania lokalnych linii kolejowych. 
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Dzięki temu programowi  zyskać może także Skwierzyna
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Punkt pobierania wymazów
w kierunku zaka¿enia dla
osób zg³aszaj¹cych siê do
hospitalizacji, osób wy-
je¿d¿aj¹cych do sanatoriów

oraz studentów w Wielospe-
cjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Gorzowie zosta³
przeniesiony z namiotu przy
szpitalu do by³ego punktu

krwiodawstwa (obok budyn-
ku rehabilitacji) przy ul. De-
kerta. 

Natomiast pobieranie pró-
bek do testów na obecnoœæ

koronawirusa SARS-CoV-2
dla osób kierowanych przez
lekarzy pierwszego kontak-
tu 14 wrzeœnia wykonywa-
ne jest w Zespole Szpital-

nym przy ul. Walczaka
(blok nr 8, przy tomografie,
wejœcie boczne z lewej stro-
ny).

A.W.

Punkt poboru wymazów w Gorzowie
Pobieranie próbek do testów na obecnoœæ koronawirusa SARS-CoV-2  odbywa siê w dwóch miejscach

Do 32-latka zadzwoni³a ko-
bieta, która zachêci³a go do
inwestowania w kryptowalu-
ty. Mia³ byæ du¿y i szybki
zysk. A na start nie potrzeba
by³o wiele. Kobieta poinfor-
mowa³a o koniecznoœci
wp³aty jedynie 300 dolarów.
Mê¿czyzna zachêcony taki-
mi informacjami postanowi³
spróbowaæ. Zainwestowa³

niewielk¹ kwotê, która mia³a
szybko rosn¹æ. Po drodze
pojawia³y siê op³aty maj¹ce
byæ podatkiem lub zabezpie-
czeniem do kolejnych opera-
cji. Na konto wp³aci³ kolejne
2000 dolarów licz¹c na szyb-
ki przyrost.

Po pewnym czasie spraw-
dzi³ stan swoich inwestycji.
Na koncie by³o 21 tys. dola-

rów. Mê¿czyzna chcia³ te
pieni¹dze wyp³aciæ. By je od-
zyskaæ, trzeba by³o dokonaæ
wp³at na niezbêdne op³aty i
podatki. Mê¿czyzna zleca³
kolejne przelewy, ³¹cznie
by³o to oko³o 20 tys. dolarów.
Operator przekazywa³, ¿e
pojawi³y siê kolejne proble-
my z przelewem -  mia³o
dojœæ do ataku hakerów, a

póŸniej do zatrzymania ku-
riera z czekiem. Ostatecznie
¿adne pieni¹dze do 32-latka
nie wróci³y. Mê¿czyzna da³
siê zmanipulowaæ i straci³ nie
tylko w³asne oszczêdnoœci.
By odzyskaæ swój depozyt
zad³u¿y³ siê wœród znajo-
mych. 

Policjanci przypominaj¹, by
wszelkich inwestycji dokony-

waæ w miejscach sprawdzo-
nych. Transakcji dokonujmy
samodzielnie bez udzia³u
nieznanych nam poœredni-
ków. Niezale¿nie od rodzaju
prowadzonych inwestycji za-
chowujmy czujnoœæ, bo cho-
dzi przecie¿ o nasze
oszczêdnoœci. 

Z KRONIKI POLICYJNEJ
ECHOGORZOWA.PL 

Chciał tylko zarobić na kryptowalutach…
Zachêcony do inwestowania w kryptowaluty zosta³ tak zmanipulowany, ¿e straci³ oszczêdnoœci.
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wym wieżowcu niedoszłego
akademika  AWF.
2007 r. zm. Bożydar Bibrowicz
(63 l.), działacz społeczny,
żeglarz, założyciel Ligi Obywa-
telskiej na Siedlicach i Nowe-
go Towarzystwo Upiększania
Miasta, inicjator „Kapsuły cza-
su”.
ww  23.10.
1959 r - zarządzeniem Dyrekto-
ra Generalnego Zjednoczenia
Przemysłu Sprzętu Mechanicz-
nego Zakładom Mechanicznym
„Gorzów” powierzono całko-
witą produkcję ciągników C-
451; w tym samym roku rozpo-
częto też produkcję ciągnika
gąsienicowego Mazur D-40
1995 r. - Tadeusz Mularski
(1946-2011), ogrodnik z pow.
siedleckiego, kupił ogrodnic-
two Różanki.
2002 r. - oddano do użytku
pierwszą część mariny, czyli
portu jachtowego, urządzonego
na terenie dawnego portu
drzewnego, obok Mostu Lubu-
skiego.
2003 r. - zainaugurował
działalność Hotel Gorzów, po-
przednio Hotel Stilon, odku-
piony wiosna 2003 r. przez
Grażynę i Marka Kobusów
oraz Ewę i Janusza Mazurków
2008 r. - miasto kupiło od lik-
widatora ZKS Stilon halę
sportową przy ul. Czereśnio-
wej. 
ww  24.10.
1994 r. zm. Edward Pilarczyk
(59 l.), b. żużlowiec i legen-
darny mechanik motocyklowy.
ww  25.10.
1926 r. - oddano do użytku no-
wy most na Warcie, trzykrotnie
odbudowywany lub przebudo-
wywany, dziś Most Staromiej-
ski.
2003 r. - otwarto oficjalnie no-
wo zbudowaną ul. Słowiańską,
a nazajutrz - dwujezdniowy
fragment zachodniej obwodni-
cy miasta od ronda Kasprzaka
do granicy miasta (ul. Poznań-
ska)
2007 r. - wieczornym bezpłat-
nym seansem anim. komedii
amerykańskiej „Ratatuj” kino
„Kopernik” zakończyło swą 32-
letnią działalność.
1848 r. ur. się Max Bahr, syn
landsberskiego kupca, fabry-
kant, działacz społeczny,
założyciel fabryki juty, fundator
obiektów publicznych, honoro-
wy obywatel miasta, zm. w
1930 r.
1933 r. ur. się Hieronim Świer-
czyński, architekt,
współzałożyciel Gorzowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego i jednodniówki ,,Zie-
mia Gorzowska”, twórca m. in.
kościoła w Kostrzynie, zm. w
2004 r.
ww  26.10.
2000 r. - w Gorzowie otwarty
został, wówczas największy na
Ziemi Lubuskiej, dom handlo-
wy „Panorama” Ireny i
Zdzisława Kałamagów; w bu-
dynku tym uruchomiono pierw-
sze w regionie schody rucho-
me. 

KALENDARIUM
Październik 2020

- Urz¹d Marsza³kowski chcia³by
rewitalizacji niektórych pol¹czeñ
kolejowych, w tym ze Skwierzyny
do Miêdzychodu i z Gorzowa do
Myœliborza. Jak pan ocenia ten po-
mys³?

- Ostatnie kilka lat to dobry czas dla
kolei. Widaæ pozytywn¹ zmianê po-
dejœcia na szczeblu rz¹dowym. Kolej
przestaje byæ „brzydkim kacz¹tkiem” i
drugoplanow¹ alternatyw¹ wobec
sieci dróg i autostrad. Jednym z pro-
gramów rozwojowych jest Kolej Plus,
który ma uzupe³niæ sieæ o po³¹czenia
miejscowoœci powy¿ej 10 tys. z mias-
tami wojewódzkimi lub takich, które
posiadaj¹ dostêp do kolei, ale ist-
niej¹ce po³¹czenia wymagaj¹
usprawnienia. Linia Skwierzyna - Mi-
êdzychód oraz Gorzów - Myœlibórz to
z pewnoœci¹ piêkne, malownicze tra-
sy. Zastanawiam siê jednak, czy lo-
kalne potoki podró¿nych bêd¹ adek-
watne do skali nak³adów poniesio-
nych na ich modernizacjê.
Pamiêtajmy, ¿e dawniej linia przez
Miêdzychód wiod³a do Poznania, a z
Myœliborza by³a techniczna mo¿li-
woœæ przejazdu a¿ do Szczecina.

Niestety, dekady degradacji infra-
struktury kolejowej zrobi³y swoje i
czêœæ szlaków jest w praktyce nie do
odtworzenia. Pytanie tak¿e, jak zo-
stanie oceniony wniosek, zwa¿ywszy
na fakt, i¿ Myœlibórz le¿y w woj. za-
chodniopomorskim, a Miêdzychód w
woj.wielkopolskim. Jeœli przejdzie do
II etapu, bêdê trzyma³ kciuki, bo
ka¿de nowe po³¹czenie kolejowe to
sukces dla województwa i subregionu
gorzowskiego. 
- Czy pana zdaniem te po³¹czenia
dziœ maja szansê siê sprawdziæ i
czy mog¹ byæ wa¿ne dla Gorzowa?

- Chcia³bym wierzyæ, ¿e tak, bo
ka¿da linia kolejowa przywracana do
ruchu cieszy entuzjastê kolei. Zasta-
nawiam siê jednak, czy te trasy bêd¹

w stanie wygenerowaæ ruch
podró¿nych na tyle du¿y, by by³y to
efektywnie wydane œrodki. Oczywiœcie
kolej nigdy nie bêdzie generowaæ zy-
sków, zw³aszcza kolej regionalna. Z
punktu widzenia mieszkañców Gorzo-
wa priorytetem jest jednak poprawa pa-
rametrów linii w kierunku Poznania (w
tym elektryfikacja), ale tak¿e Pi³y (dalej
do Gdañska), Berlina czy te¿ Zb¹szyn-
ka (dalej Zielonej Góry). Przy ma³ej do-
stêpnoœci œrodków w ramach poszcze-
gólnych programów, stawia³bym na po-
prawê infrastruktury tych w³aœnie linii.
W miarê realizacji inwestycji kluczo-
wych dla regionu, warto tak¿e sukce-
sywnie przywracaæ dostêp do kolei w
mniejszych oœrodkach. Myœlê, ¿e za-
pewne taka idea przyœwieca³a zg³osze-
niu obu linii do programu Kolej Plus.

- Jakie naprawdê istotne zmiany
w po³¹czeniach kolejowych by³yby
dla Gorzowa najlepsze?

- Tak jak wspomnia³em, kluczowe
dla Gorzowa s¹ po³¹czenia z Pozna-
niem. Przynajmniej 4-5 w ci¹gu doby.
Du¿¹ nadziej¹ s¹ coraz bardziej real-
ne plany elektryfikacji linii Kostrzyn-
Pi³a, co miêdzy innymi pozwoli

wyd³u¿yæ przebiegi elektrycznych ze-
spo³ów trakcyjnych do Gorzowa.
Równie¿ Berlin. Minimum 3-4 pary
poci¹gów w ci¹gu doby.
Powalczy³bym o po³¹czenia ze
Szczecinem przez Kostrzyn, zw³asz-
cza ¿e uk³ad torowy na to pozwala.
Wierzê tak¿e, ¿e budowa Centralne-
go Portu Komunikacyjnego stanie siê
faktem i wraz z nim po dekadach wy-
czekiwania pojawi siê mo¿liwoœæ
szybkiego przejazdu z Gorzowa do
Warszawy. Co do naszej lubuskiej
„ma³ej ojczyzny”, to moim zdaniem
ambitn¹ (aczkolwiek kosztown¹) kon-
cepcj¹ by³aby czêœciowa zmiany prze-
biegu linii 367/358 poprzez w³¹czenie
Œwiebodzina. Nowy przebieg tej linii
(Gorzów - Miêdzyrzecz - Œwiebodzin -
Sulechów - Zielona Góra - Nowa Sól i
dalej Wroc³aw), przy jej równoczesnej
elektryfikacji na ca³ym odcinku, by³by
prorozwojowy, pe³ni¹c funkcjê lubu-
skiej arterii pó³noc - po³udnie. Mo¿e
warto o to powalczyæ? Jak na razie to
tylko jedno z moich kolejowych ma-
rzeñ, ale mo¿e kiedyœ…
- Dziêkujê bardzo.

ROCH

Kolej przestaje być brzydkim kaczątkiem
Trzy pytania do Roberta Trebowicza - ekonomisty, publicysty, pasjonata kolei. Forum Interesów Komunikacyjnych Gorzowa.

- Ostatnio mia³a siê odbyæ promo-
cja ksi¹¿ki poœwiêconej Edwardo-
wi Dêbickiemu. Czemu ksi¹¿nica w
ostatniej chwili j¹ odwo³a³a?

- Przede wszystkim ze wzglêdu na
podejrzenie koronawirusa w zarz¹dzie
województwa i zwi¹zan¹ z tym ko-
nieczn¹ kwarantannê. Chcieliœmy bar-
dzo, aby w tym wydarzeniu udzia³
wziê³a pani marsza³ek, ale w³aœnie ze
wzglêdu na ten fakt, musia³a pozmie-
niaæ swój kalendarz. Oczywiœcie, ta
promocja, z udzia³em wszystkich goœci,
siê odbêdzie, ale nieco póŸniej. Zale¿y
nam bardzo, aby ta ksi¹¿ka mia³a
swoj¹ promocjê prasow¹. Oczywiœcie,
wa¿nymi goœæmi bêd¹ sami pañstwo
Dêbiccy. Mamy takie czasy, ¿e czasami
tak trzeba reagowaæ. Ale zapewniam,
promocja siê odbêdzie na pewno.

- Jakie jeszcze obostrzenia
zwi¹zane z covid obowi¹zuj¹ w
bibliotece?

- Ju¿ czytelnicy mog¹ samodzielnie
wybieraæ ksi¹¿ki, ale nadal czytelnie
s¹ zamkniête. Mam na myœli czytelniê
prasy. Czytelnia dzia³u regionalnego
udostêpnia swoje zbiory, ale tylko
drog¹ elektroniczn¹. Oznacza to, ¿e
czytelnik mo¿e poprosiæ o wybrany

materia³, biblioteka zrobi skany i wy-
œle zainteresowanej osobie drog¹
elektroniczn¹. Oczywiœcie, ca³y czas
te¿ obowi¹zuj¹ przerwy techniczne
potrzebne nam do sprawnej pracy.
No i nastêpuj¹ zmiany w czytelni
ksi¹¿ek, z której czêœæ przenosimy do
dzia³u naukowego, aby mog³y ³atwiej
trafiaæ do czytelników. No i ju¿ mamy
informacjê, ¿e to bardzo dobry ruch.
Ponadto rekompensujemy czytelni-
kom fakt d³ugiego zamkniêcia, bo sta-
le powiêkszamy nasz ksiêgozbiór, w
tym o pozycje naukowe.
- Jakie plany ma biblioteka na
nadchodz¹ce tygodnie?

- Koñczymy projekt „Z ksi¹¿k¹ w
plenerze”, czyli spotkanie pisarzami -
zarówno beletrystyki, jak i ksi¹¿ek
naukowych. Ka¿dy zainteresowany

mo¿e sobie takie spotkanie obejrzeæ
w Internecie. Wracamy do Lubuskich
Rozmów u Herberta, bo jak siê oka-
zuje, ten projekt bardzo siê podoba³.
No i niestety, te¿ na razie tylko w In-
ternecie. Poza tym przygotowujemy
kolejn¹ Herbertiadê - to z ograniczo-
na liczb¹ publicznoœci. Bêdzie tak¿e
wznowienie projektu „Czy warto czy-
taæ nad Wart¹” - to te¿ w takiej hybry-
dowej formule - czêœæ stacjonarnie z
udzia³em niewielkiej grupki publiczno-
œci, a druga czeœæ w Internecie. No i
poza tym szykujemy dwa wernisa¿e -
fotograficzny i malarski, ale te¿ z
mocno zawê¿ona liczb¹ uczestników.
Dopóki sytuacja siê nie zmieni, wiêk-
szoœæ dzia³añ bêdzie w³aœnie w Inter-
necie.

RENATA OCHWAT

Będzie więcej nowości i małe wernisaże
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
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- W ramach projektu „Woda to
¿ycie - dbajmy o ni¹” kierowana
przez pana firma zakupi³a 1.200 bi-
donów dla gorzowskich pierwszo-
klasistów.  W jakim dok³adnie ce-
lu?

- Zacznê od tego, ¿e obecny rok, z
wiadomych powodów jest dla wszyst-
kich trudny i pod wzglêdem naszej
dzia³alnoœci spo³ecznej, bo jako
spó³ka te¿ takow¹ realizujemy, nie
jest najlepszy. Mo¿na nawet kolo-
kwialnie powiedzieæ, ¿e mnóstwo na-
szych planów nie wypali³o, zw³aszcza
¿e 2020 rok zosta³ przez prezydenta
Jacka Wójcickiego og³oszony, mó-
wi¹c umownie, rokiem wody. Dlatego
cieszymy, ¿e chocia¿ w ramach

wspomnianej akcji, ale te¿ promocji
naszej dzia³alnoœci, jako producenta
wody, mo¿emy zwróciæ uwagê na ko-
niecznoœæ ochrony i oszczêdzania wo-
dy. Najlepiej takie dzia³ania kierowaæ
do najm³odszych, st¹d pomys³, ¿eby
we wspó³pracy z miastem zachêciæ
naszych uczniów do picia wody z kra-

nu. ¯eby nie czyni³y jednak tego bez-
poœrednio, ufundowaliœmy bidony.
- Czy popularna ,,kranówka’’, o
której mówi siê, ¿e jest bogata w
ró¿nego rodzaju zwi¹zki jest tak¿e
zdrowa dla dzieci? 

- Jak najbardziej. Dzieci nie maj¹
czego siê obawiaæ, mog¹ spokojnie j¹
piæ. Pod wzglêdem bakteriologicznym
oferujemy naprawdê bardzo dobrej
jakoœci wodê, do tego stale jest ona
badania. Pod wzglêdem zawartoœci
minera³ów jest natomiast ró¿na w
ró¿nych miejscach, do których docie-
ra, ale w ka¿dym przypadku zacho-
wuje wymagan¹ jakoœæ. Mo¿na
œmia³o z kranu wlewaæ j¹ do bidonów
i dalej spo¿ywaæ.

- Jeœli dzieci przyzwyczaj¹ siê do
tego, to bêd¹ zachêcaæ swoich ro-
dziców, ¿eby zaczêli odchodziæ od
kupowania wody w plastikowych
butelkach?

- Chcia³bym, ¿eby tak by³o, aczkol-
wiek zdajê sobie sprawê, ¿e to rodzi-
ce w ostatecznym rozrachunku zade-
cyduj¹, co wlaæ dziecku do tego bido-
nu. Namawia³bym jednak, ¿eby by³a
to woda wprost z sieci wodoci¹gowej,
bowiem jest ona nie tylko zdrowa, o
czym ju¿ mówi³em, ale jest bardziej
ekologiczna w tym sensie, ¿e nie trze-
ba produkowaæ do niej plastikowych
opakowañ. Do tego jest wielokrotnie
tañsza od tej kupowanej w sklepach. 

RB

Woda z kranu tańsza niż ta ze sklepu
Trzy pytania do Bogus³awa Andrzejczaka, prezesa Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gorzowie
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2007 r. - ruszyło multikino
„Helios” w „Askanie”.
1927 r. ur. się Tadeusz Stercel,
b. żużlowiec Unii, Gwardii i Sta-
li (1947-1962), idol toru lat 50.,
zm. w 1991 r. 
1960 r. zm. Edward Stapf (46
l.), lekarz-chirurg, ordynator i
dyrektor szpitala w Gorzowie
(1953-1958), autor pierwszej w
historii Gorzowa operacji na
otwartym sercu,  przewod-
niczący społecznego komitetu
budowy pomnika Adama  Mic-
kiewicza.
ww  27.10.
1945 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Gorzowskiego To-
warzystwa Łowieckiego, na cze-
le którego stanął Włodzimierz
Korsak.
1989 r. - DKF „Megaron” prze-
niósł się z kina „Muza” do sali
kinowej Muzeum Zakładowego
„Stilonu”.
1940 r. zm. prof. Ernst Henseler
(78 l.), artysta malarz rodem z
Wieprzyc, profesor w zakładzie
naukowym muzeum rzemiosł
artystycznych oraz na politech-
nice w  Berlinie.
2013 r. zm. ks. mitrat Bazyli Mi-
chalczuk (61 l.), prawosławny
proboszcz w Gorzowie i dziekan
szczeciński, budowniczy cerkwi 
ww  28.10.
1945 r. - ks. Edmund Nowicki,
administrator apostolski Ka-
mieński, Lubuski i Prałatury Pil-
skiej, dokonał ingresu do go-
rzowskiej katedry. 
1971 - odbyła się inaugura-
cja pierwszego roku akade-
mickiego w gorzowskiej filii
WSWF.
1992 r. zm. Zdzisław Moraw-
ski (66 l.), pisarz, poeta i dra-
maturg, działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK. 
ww  29.10.
1952 r. - zlikwidowana została
Powiatowa Szkoła Kucia Koni w
Gorzowie.
1980 - otwarty został Klub „Pod
filarami”, którego kierownikiem
był wówczas Zbigniew Siwek,
po którym pałeczkę przejął Bo-
gusław Dziekański; data ta
uchodzi za początek obecnego
Jazz Klubu „Pod filarami”.
1924 r. ur. się Zbigniew Her-
bert, jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy (1965-1966), patron
gorzowskiej biblioteki, zm. w
1998 r. 
1931 r. ur. się  inż. Edmund Fo-
rycki, działacz SIMP i NOT, kon-
struktor ciągników typu „Ma-
zur”, zm. w 2005 r. 
ww  30.10.
2000 r. - oddany został do ruchu
nowy most na Kanale Ulgi  wraz
z estakadą nad Zamościem i
rondem przy ul. Kasprzaka 
ww  31.10.
1977 r. - linia tramwajowa nr 1
został przedłużona do Wiep-
rzyc, jednocześnie uruchomio-
no linię nr 4 na trasie pętla
przy „Silwanie” - Dworzec.
2010 r. - udostępniono do ru-
chu zmodernizowaną ul. Wy-
szyńskiego. n
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Dlatego kiedy pojawi³y siê
tylko sygna³y, ¿e brakuje w
Gorzowie miejsca, w którym
mogliby z godnoœci¹ i sza-
cunkiem pochowaæ ukocha-
ne zwierzêta domowe, po-
wsta³a Polana Przyjació³.
Cmentarz dla Zwierz¹t Do-
mowych dzia³a od 2009 roku
i mieœci siê w Chróœciku, a
na jego obszarze znajduje
siê obecnie wiele grobów
ma³ych zwierz¹t domowych.
Grzebowisko stale siê rozwi-
ja, tak aby w coraz spraw-
niejszy sposób pomagaæ w
z³agodzeniu bólu po stracie
przyjaciela. Pracownicy firmy
staraj¹ siê przej¹æ wiêkszoœæ
formalnoœci, tak aby
prze¿ycie ¿alu za utrat¹ uko-
chanego zwierzêcia by³o
choæ odrobinê ³atwiejsze. 

Zmiany na Polanie Przyja-
ció³ zaczê³y siê ju¿ jakiœ czas
temu. Przede wszystkim
uprz¹tniêto teren cmenta-
rza. Zamontowany zosta³
równie¿ rega³, na którym
znaleŸæ mo¿na pomocne
narzêdzie ogrodowe oraz
„zniczodzielnie”. Pozosta-
wienie zniczy na regale po-
zwoli nie tylko na upiêksze-
nie grobów, ale równie¿
ograniczy iloœæ wytwarza-
nych odpadów. Polana zys-
ka³a te¿ nowe ³awki oraz
piêkny kamieñ pamiêci, z
wymownym cytatem. 

Zmian wizualnych jest spo-
ro. Od 1 wrzeœnia 2020 roku
zmianie uleg³ tak¿e regula-
min oraz cennik op³at na Po-
lanie Przyjació³. Poza tym
wprowadzona zosta³a nowa
us³uga, jak¹ jest kremacja
zw³ok zwierz¹t domowych.

Inneko zaczyna wspó³pracê
z firm¹ zewnêtrzn¹ „Pami-
êtaj o mnie”, która podjê³a
siê zarówno transportu
zw³ok, jak i póŸniejszej ich
kremacji. Ciekawym ele-
mentem jest niew¹tpliwie
„kamieñ pamiêci”, w którym

zatopiæ mo¿na prochy czwo-
rono¿nego przyjaciela; tak
aby na zawsze zosta³ z na-
mi. W zwi¹zku z du¿ym za-
interesowaniem, na Pola-
nie Przyjació³ bêdzie rów-
nie¿ mo¿liwoœæ zakupu
obrze¿y. 

Wszelkie niezbêdne infor-
macje dotycz¹ce tego miejs-
ca mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej INNEKO oraz w
siedzibach spó³ki przy ul.
Teatralnej 49 i Ma³yszyñskiej
180. 

SB

Zmiany na Polanie Przyjaciół
Spó³ka INNEKO od lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców. 
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Zaskakuje nowoczesno-
œci¹, funkcjonalnoœci¹ i pla-
stycznym wysmakowaniem.

- Remont trwa³ dwa lata,
ale warto by³o - mówi dr Ewa
Pawlak, dyrektor Muzeum
Lubuskiego im. Jana Deker-
ta, w sk³ad którego wchodzi
odmienione nie do poznania
Muzeum Grodu Santok. A
wójt gminy Santok, Pawe³ Pi-
sarek tylko dodaje, ¿e choæ
prace przed³u¿y³y siê o rok,
to jak widaæ, warto by³o cze-
kaæ.

W Muzeum Grodu Santok
nie zmieni³o siê w³aœciwie
tylko jedno - budynek. Bo to
ci¹gle ten sam parterowy bu-
dynek tu¿ przy promie przez
Wartê. Ale poza tym wszyst-
ko jest inne, nowe, intry-
guj¹ce. 

Zmieni³a siê ca³a ekspozy-
cja. Poziomy uk³ad zast¹pi³
œlimak, co znacznie zwiêk-
szy³o powierzchniê wysta-
wow¹, nada³o jej
niezwyk³oœci i sprawi³o, ¿e
wnêtrze jest nader atrakcyj-
ne. Ods³oniêto zrêby starej
santockiej cha³upy, widaæ j¹
ze œlimaka, zreszt¹ w pew-

nym momencie trzeba
przejœæ po fragmencie ze
zbrojonego szk³a. Ca³oœæ po-
mieszczeñ utrzymana w gra-
nacie - gra œwiat³o, monitory
z prezentacjami dziejów gro-
du oraz szklane gabloty z
wyeksponowanymi zabytka-
mi. 

Ca³oœæ otwiera s³ynny cytat
z Kroniki Galla Anonima, któ-
ry nazwa³ Santok kluczem i

stra¿nic¹ królestwa. I jak na
dok³adny cytat przysta³o, w
jednej z gablot rzeczywiœcie
mo¿na zobaczyæ stare klu-
cze. 

Muzeum jest tak urz¹dzo-
ne, ¿e ka¿dy znajdzie tu
coœ dla siebie. Najm³od-
szych zachwyci samo niety-
powe wnêtrze, w³aœnie ze
œlimakowo poprowadzon¹
k³adk¹ dla zwiedzaj¹cych

oraz monitory, na których
mo¿na œledziæ co ciekaw-
sze fragmenty historii San-
toka, a przecie¿ dzia³o siê
tu du¿o, bo i wikiñska na-
paœæ, ale i Sierotki te¿ San-
tok oblega³y. Przecie¿ tu
dosz³o do królewskich za-
œlubin ksiê¿niczki Konstan-
cji z Konradem - synem
margrabiego Jana I, w³aœci-
ciela Nowej Marchii.

Wszystkie te wydarzenia
znalaz³y siê na ekspozycji.

Oprócz tego mo¿na podzi-
wiaæ paciorki, przedmioty
codziennego u¿ytku, pie-
czo³owicie odrestaurowane
drobniutki  œredniowieczne i
starsze monety, ale te¿ i
ozdobny miecz pruski. 

- Zale¿a³o nam, ¿eby to
muzeum mia³o jak najlep-
szy wyraz, aby by³o magne-
sem - mówi dr Ewa Pawlak.
I dodaje, ¿e ju¿ ma informa-
cje o pozytywnym odbiorze
instytucji po kompleksowym
remoncie.

Przebudowê wnêtrza wy-
kona³a krakowska firma
Probus, autorem koncepcji
jest Micha³ Urban. Ca³oœæ
kosztowa³a 611 tys. z³ z
programu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego Wspieranie dzia³añ
muzealnych, a konieczny
wk³ad w³asny w kwocie 291
tys. z³ wy³o¿y³ Urz¹d Mar-
sza³kowski.

Muzeum Grodu Santok
zaprasza od wtorku do so-
boty.

ROCH

Muzeum na miarę czasów
Po dwóch latach przebudowy, Muzeum Grodu Santok otworzy³o podwoje. 

Muzeum jest tak urządzone, że każdy znajdzie tu coś dla siebie
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101, 
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹ 
wstanie sp³aciæ zaleg³ych 
nale¿noœci.
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl 

Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm5

W a¿ w 100 lokalach
Zak³ad Gospodarki Mieszka-
niowej wymieni stare piece
na bardziej ekologiczne ga-
zowe ogrzewanie eta¿owe.
W pierwszej czêœci zmiany
te dotyczyæ bêd¹ dziesiêciu
lokali. Miasto bêdzie sukce-
sywnie likwidowaæ przesta-
rza³e, ale i nieekologiczne
piece w lokalach mieszkal-
nych w ramach projektu Wy-
miana Ÿróde³ ciep³a na ob-
szarze miasta Gorzowa i ma
na to dofinansowanie z fun-
duszy europejskich. ZGM
og³osi³ przetarg na wykona-
nie tego zadania.

Piece znikną w całym
mieście

Ju¿ od jakiegoœ czasu
ZGM walczy z usuwaniem
starych pieców w mieszka-
niach komunalnych jako
Ÿród³a ogrzewania. W niektó-
rych remontuje stare, ale do-
celowo chodzi o zmianê sys-
temu ogrzewania tak, aby
zupe³nie odejœæ od pieców
na wêgiel lub inne paliwa
sta³e. Ca³y program obejmie
sto lokali, jednak w pierw-
szym etapie obejmie ich
dziesiêæ. 

Na pocz¹tek nowe instala-
cje eta¿owe pojawi¹ siê w
nastêpuj¹cych lokalach.
ADM-1 Mieszka I-go 8/5;
ADM-1 Kos. Gdyñskich 25/5;
ADM-5 Chopina 1/4; ADM-2
Zielona 55/5; ADM-2 Zielona
55/8; ADM-2 Kolejowa
10/11; ADM-3 Garbary 18/6;

ADM-4 Ogrodowa 3/1; ADM-
2 Waryñskiego 13/1; ADM-1
Kos. Gdyñskich 24A/2A.

Będzie wygodniej

Choæ instalacja ogrzewania
eta¿owego nie jest tym,
czym centralne ogrzewanie,
jakie zosta³o za³o¿one na

Nowym Mieœcie w ramach
programu KAWKA, to jednak
maksymalnie uproœci ¿ycie
lokatorów w tych lokalach.
Monta¿ ogrzewania eta¿owe-
go oznacza bowiem: w³aœnie
za³o¿enie centralnego ogrze-
wania /eta¿owego/ wraz z
niezbêdn¹ instalacj¹ gazow¹,

monta¿em pieca gazowego
dwufunkcyjnego z zamkniêt¹
komor¹ spalania oraz wyko-
naniem wewnêtrznej instala-
cji ciep³ej wody.

Wa¿na informacja dla
mieszkañców jest taka, ¿e
nowe, wygodne i ekologicz-
ne ogrzewanie wraz z ciep³¹
wod¹ ma siê w ich mieszka-
niach pojawiæ do 15 listopa-
da tego roku, czyli na po-
cz¹tku tradycyjnego sezonu
grzewczego. 

Ogrzewanie eta¿owe to
tak¿e za³o¿enie grzejników w
³azienkach i kuchniach, które
z regu³y w domach ogrzewa-
nych piecami nie mia³y w³as-
nych Ÿróde³ ciep³a.

Mieszkañcy ju¿ komentuj¹
nowe proponowane roz-
wi¹zania jako jednak krok w
dobra stronê. Odpadnie bo-
wiem koniecznoœæ kupowa-
nia opa³u, koniecznoœæ wy-
noszenia popio³ów. 

ZGM ponadto t³umaczy, ¿e
jak zbilansowaæ op³aty pono-
szone dotychczas na ogrze-
wanie w³asnych mieszkañ i
zestawiæ je z prognozami za
nowy system, to kwoty siê
równowa¿¹.

ROCH

Ekologiczne gazowe
ogrzewanie etażowe
ZGM sukcesywnie wymienia stare piece zasobach komunalnych.

Stare piece wymienione będą na bardziej ekologiczne gazowe ogrzewanie etażowe
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Firma dekarska dla Admini-
stracji Domów Mieszkalnych nr
2 oraz specjaliœci od kanalizacji
dla Administracji Domów
Mieszkalnych nr 1 - takich spe-
cjalistów szuka ZGM.  Jak
t³umaczy Pawe³ Nowacki, dy-
rektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej, nawet jeœli nie
ma za bardzo pieniêdzy na
du¿e inwestycje, bo wspólnot
mieszkaniowych mo¿e na to
nie staæ, to jednak ZGM musi
dbaæ o maj¹tek miasta, czyli
zasób budynków, którym za-
rz¹dza. Dlatego co jakiœ czas
szuka firm, które bêd¹ œwiad-
czy³y specjalistyczne us³ugi -
naprawy i drobne remonty, któ-
re zabezpieczaj¹ administrowa-
ny maj¹tek od degradacji. I jak
dodaje, nawet w stanie pande-
mii, wiosn¹, kiedy wszystko
by³o zamkniête, nawet wów-
czas w ZGM trwa³ dy¿ur, gdyby
coœ siê sta³o i trzeba by³o na ju¿
naprawiaæ jakieœ usterki. Po-
szukiwanie nowych firm odby-
wa siê w drodze otwartego

przetargu, poniewa¿ tak naka-
zuje ustawa o zamówieniach
publicznych. I wcale nie ozna-
cza to, ¿e do tej pory te us³ugi
nie by³y œwiadczone, a raczej o
tym, ¿e skoñczy³ siê kontrakt fir-
my, która do tej pory œwiadczy³a
takie us³ugi.

Dekarze poszukiwani

ZGM poszukuje dekarzy,
czyli rzemieœlników

znaj¹cych siê na pracach na
dachach dla Administracji
Domów Mieszkalnych nr 2
przy ul. Towarowej, czyli dla
Zawarcia i Zakanala.
Wy³oniona w przetargu firma
zajmowaæ siê bêdzie: mi-
êdzy innymi: przek³adaniem
dachów, napraw¹ rynien i rur
spustowych, wymian¹ opie-
rzeñ oraz rur spustowych,
³ataniem dachów, uzupe³nia-

niem g¹siorów, czyszcze-
niem rynien z liœci i innych
zabrudzeñ, ale te¿ i usuwa-
niem sopli lodowych z ry-
nien, nawianego œniegu i in-
nymi jeszcze bardziej szcze-
gó³owymi pracami
dekarskimi. Do obowi¹zków
firmy, która wygra przetarg,
bêdzie tak¿e sprz¹tanie po
sobie po wykonanych pra-
cach, co jest zawarte w spe-
cyfikacji przetargowej. 

Nowa firma zostanie wy-
brana jeszcze tej jesieni. 

I do kanalizacji też
specjaliści potrzebni

Natomiast na potrzeby
ADM nr 1 przy ul. Wyszy-
ñskiego ZGM suka firmy,
która bêdzie wykonywaæ
drobne naprawy bie¿¹ce
oraz œwiadczyæ us³ugi kon-
serwatorskie wodne, kanali-
zacyjne i sanitarne. 

Oznacza to, ¿e firma, która
zostanie wy³oniona w prze-
targu odpowiadaæ bêdzie za

miêdzy innymi: naprawy
bie¿¹ce i konserwacjê insta-
lacji ciep³ej i zimnej wody
u¿ytkowe; usuwanie przecie-
ków instalacji oraz urz¹dzeñ
bêd¹cych czêœci¹ tych insta-
lacji; plombowanie wodomie-
rzy wraz z wystawieniem
protoko³ów i wiele innych
specjalistycznych napraw.
Tak¿e w zakresie bêdzie
dbanie o instalacjê gazow¹
w kamienicach administro-
wanych przez ZGM. W za-
kresie œwiadczonych us³ug
s¹ te¿ prace zwi¹zane z pra-
wid³owym dzia³aniem insta-
lacji centralnego ogrzewa-
nia.

Tak¿e i ten przetarg zosta-
nie rozstrzygniêty w trakcie
kilku najbli¿szych tygodni. 

Warto dodaæ, ¿e te wszyst-
kie prace i us³ugi dotycz¹ lo-
kali komunalnych, a w nich
czêœci wspólnych, którymi
administruj¹ poszczególne
ADM. 

ROCH

Konieczne naprawy bieżące 
i konserwacje
ZGM poszukuje specjalistów do napraw i drobnych remontów.

ZGM poszukuje m.in. dekarzy, czyli rzemieślników znających
się na pracach na dachach
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Analizuj¹c wydarzenia
wspó³czesnego œwiata, mo¿e
warto jest zainteresowaæ siê
studiami na Wydziale Admini-
stracji i Bezpieczeñstwa Naro-
dowego na Akademii im. Jaku-
ba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim? Zapraszamy
na studia pierwszego i drugiego
stopnia na kierunku bezpiecze-
ñstwo narodowe i administracja
oraz na studia pierwszego
stopnia na kierunku kryminolo-
gia stosowana.

Studiowanie na tych kierun-
kach daje szansê na intere-
suj¹c¹ pracê, atrakcyjny rozwój
zawodowy i szerokie mo¿liwo-
œci pracy w ró¿nych sektorach. 

Wa¿nym obszarem funkcjo-
nowania cz³owieka jest jego
bezpieczeñstwo. Szeroki za-
kres bezpieczeñstwa mo¿emy
analizowaæ z wielu ró¿nych
punktów widzenia. Jednym z
nich jest próba spojrzenia na
bezpieczeñstwo z perspektywy
XX i XXI wieku. W³aœciwie do
XX wieku rozumiano je jako
stan braku wojny. Obecnie,
analizuj¹c publikacje licznych
autorów, wyró¿niæ mo¿emy
ró¿ne ujêcia bezpieczeñstwa,
które powoduj¹, ¿e mamy do
czynienia z bezpieczeñstwem

pañstwowym (narodowym) i
miêdzynarodowym. Uszcze-
gó³awiaj¹c i wchodz¹c g³êbiej w
zagadnienie bezpieczeñstwa,
mówimy te¿ o ró¿nych jego ob-
szarach. Powoduje to wy³onie-
nie siê szerokiego katalogu
ró¿nych jego rodzajów. Mamy
zatem do czynienia m.in. z bez-
pieczeñstwem biologicznym,
cz³owieka (ludzkim), ekologicz-
nym, energetycznym, ekono-
micznym, ideologicznym, kultu-
rowym, politycznym, spo³ecz-
nym, militarnym itd. Ta
ró¿norodnoœæ ma swoje od-
zwierciedlenie w ró¿norodnych
funkcjach realizowanych przez
pañstwo. Dlatego studiuj¹c
Bezpieczeñstwo narodowe -
studia I stopnia, masz szansê
na dobre przygotowanie do
podjêcia pracy m.in. w struktu-
rach administracji publicznej,
zespo³ach reagowania kryzyso-
wego szczebla gminnego, po-
wiatowego, wojewódzkiego; w
strukturach s³u¿b munduro-
wych; w organizacjach i instytu-
cjach: politycznych, edukacyj-
nych, samorz¹dowych, kultural-
nych, zainteresowanych
problematyk¹ bezpieczeñstwa,
a tak¿e w odpowiadaj¹cej tej
p³aszczyŸnie dzia³alnoœci gos-

podarczej. Wybieraj¹c ten kie-
runek, po I roku masz mo¿li-
woœæ wyboru spoœród ró¿nych
specjalnoœci tej, która najbar-
dziej Ciê interesuje. Mo¿esz
wiêc studiowaæ administrowa-
nie bezpieczeñstwem, bez-
pieczeñstwo globalne i regio-
nalne, bezpieczeñstwo mili-
tarne, edukacjê dla
bezpieczeñstwa, ochronê
osób i mienia, zarz¹dzanie
kryzysowe w regionie. Tak
szeroki wybór daje szansê na
znalezienie tego obszaru, który
jest najlepszym dla Ciebie.

Natomiast, studiuj¹c Bezpie-
czeñstwo narodowe II stop-
nia, masz do wyboru po I roku
studiów specjalnoœci: admini-
strowanie bezpieczeñstwem
i porz¹dkiem publicznym,
s³u¿by pañstwowe w syste-
mie bezpieczeñstwa,
zarz¹dzanie bezpieczeñs-
twem pañstwa i sytuacjami
kryzysowymi. Studiuj¹c jedn¹
z wybranych specjalnoœci,
bêdziesz przygotowany do
podjêcia pracy w charakterze
pracowników cywilnych lub
funkcjonariuszy w jednostkach
s³u¿b mundurowych, takich jak:
Biuro Ochrony Rz¹du, Policja,
Agencja Bezpieczeñstwa We-

wnêtrznego, S³u¿ba Wywiadu,
S³u¿ba Kontrwywiadu Wojsko-
wego,  Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, Stra¿ Graniczna i Si³y
Zbrojne RP oraz wype³niaæ za-
dania wp³ywaj¹ce na bezpie-
czeñstwo przedsiêbiorstw i or-
ganizacji pozarz¹dowych, w
tym pracuj¹cych w nich ludzi.  

Administracja 

Jeœli chcesz zwi¹zaæ swoj¹
przysz³oœæ z prac¹ w organach
administracji rz¹dowej, samo-
rz¹dowej, instytucjach sektora
publicznego, w tym miêdzyna-
rodowych oraz organizacjach
wspó³pracuj¹cych z admini-
stracj¹ publiczn¹, a tak¿e we
wszelkich podmiotach pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, w³¹czaj¹c w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to ten
kierunek jest dla Ciebie! Maj¹c
szeroki wybór specjalnoœci po I
roku studiów, takich jak: admi-
nistracja europejska, admi-
nistracja gospodarcza i fi-
nansowa, administracja
publiczna czy administracja
s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej,  masz szanse na
dobre przygotowanie do pracy
i spe³nienie swoich marzeñ za-
wodowych.

Mo¿esz te¿ podj¹æ studia na
kierunku Administracja II
stopnia - magisterskie. Zdo-
byta wiedza i umiejêtnoœci prak-
tyczne pozwol¹ Ci na podjêcie
pracy w organach administracji
rz¹dowej, samorz¹dowej, in-
stancjach i organizacjach wyko-
nuj¹cych zadania z zakresu ad-
ministracji, a tak¿e we wszel-
kich podmiotach prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, m.in.
w publicznych jednostkach or-
ganizacyjnych œwiadcz¹cych
us³ugi publiczne lub
zarz¹dzaj¹ce mieniem publicz-
nym, organach organizacji mi-
êdzynarodowych oraz admini-
stracji prywatnej. Proponowane
specjalnoœci, których wybór na-
stêpuje po I roku to: admini-
stracja publiczna, admini-
stracja prawno-biznesowa
czy administracja finansowa,
pozwol¹ Ci lepiej przygotowaæ
siê do przysz³ych zadañ zawo-
dowych.

A może Kryminologia
stosowana? 

Jeœli interesuje Ciê praca w
szeroko pojêtych organach œci-
gania i komórkach administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej od-
powiedzialnej za bezpiecze-

ñstwo oraz organizacjach po-
zarz¹dowych realizuj¹cych
zadania na rzecz bezpiecze-
ñstwa i porz¹dku publiczne-
go, to ten kierunek jest dla
Ciebie! Proponowane spe-
cjalnoœci: zwalczanie prze-
stêpczoœci ekonomicznej
lub zwalczanie cyber-
przestêpczoœci pozwol¹ na
praktyczne przygotowanie do
przysz³ych zadañ zawodo-
wych, a zdobyta wiedza o
cz³owieku, przyczynach pato-
logii spo³ecznych i sposobach
przeciwdzia³ania tym za-
gro¿eniom pozwoli na lepsze
przygotowanie do pracy. 

Ró¿norodnoœæ proponowa-
nych kierunków studiów powo-
duje, ¿e absolwent naszego
wydzia³u ma szanse na intere-
suj¹c¹ i atrakcyjn¹ pracê w
ró¿nych sektorach administracji
rz¹dowej, samorz¹dowej czy w
organach œcigania, czy w
s³u¿bach mundurowych. 

Zapraszamy do studiowania
na Wydziale Administracji i
Bezpieczeñstwa Narodowego!

Studiuj z nami, bo warto!
PROF. AJP. DR HAB. 

BEATA A. OR³OWSKA
Dziekan Wydzia³u Administracji i

Bezpieczeñstwa Narodowego AJP

Różnorodność kierunków studiów
Bezpieczeñstwo, kryminologia stosowana czy administracja?
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Przeprowadzony przez Za-
rz¹d Okrêgowy PZ£ i Klub Ko-
lekcjonera i Kultury £owieckiej
PZ£ oddzia³ gorzowski im.
W³odzimierza Korsaka w Go-
rzowie Wielkopolskim konkurs
dobieg³ w³aœnie koñca.
Og³oszenie wyników opóŸni³o
siê przez sytuacjê zwi¹zana z
pandemi¹, ale w koñcu siê
uda³o. Jak informuje Henryk
Leœniak, który konkurs od lat

animuje, komisja mia³a do
oceny kilkadziesi¹t, generalnie
bardzo dobrych zdjêæ. Przy
czym od kilku lat konkurs ma
rangê miêdzynarodowego,
poniewa¿ bior¹ w nim udzia³
tak¿e fotografowie z Litwy.

W tym roku konkurs odby³
siê pod patronatem honoro-
wym prezydenta Gorzowa
Jacka Wójcickiego i mera sa-
morz¹du rejonu Soleczniki

Zdzis³awa Palewicza.
Nap³ynê³o na niego kilkadzie-
si¹t fotografii z kraju i zagrani-
cy.

Z nades³anych fotografii po-
wo³ane jury konkursowe
wy³oni³o laureatów najlep-
szych prac w poszczególnych
kategoriach. W kategorii fauna
zwyciê¿y³o zdjêcie Tomasza
Kroka zatytu³owane Ural, w
scenach myœliwskich pierwsze

miejsce przyznano Prze-
mys³awowi Staszakowi za
zdjêcie Trzy plus jednotyko-
wiec. W kategorii ruch najlep-
szy okaza³ siêMicha³ Biele-
wicz, autor zdjêcia zatytu³owa-
nego Ruda.

Natomiast piêkno puszcz lu-
buskich uchwyci³ Rafa³ So-
niewski, który zdoby³ pierwsz¹
nagrodê w tej kategorii. Nato-
miast w kategorii Puszcza

Rudnicka pierwsza nagroda
posz³a w rêce Irenie Ko³osow-
skiej za fotografiê
zatytu³owan¹ Sp³oszona para. 

Grand Prix konkursu, czyli
statuetkê z br¹zu przedsta-
wiaj¹c¹ sylwetkê W³odzimie-
rza Korsaka, przyznano To-
maszowi Krokowi za zdjêcie
Ural.

Jak tylko okolicznoœci bêd¹
sprzyjaj¹ce, to PZ£ poka¿e te

fotografie na wystawie. Trady-
cyjnie te¿ pojad¹ one do So-
lecznik, poniewa¿ miej-
scowoœæ ta jest partnerem w
konkursie. 

Konkurs fotograficzny
jest jedn¹ z form upamiêt-
niania osoby W³odzimierza
Korsaka, £owczego
Rzeczpospolitej, pisarza,
rysownika i fotografa przy-
rody, który mieszka³ i two-

Nagrody za najpiękniejsze zdjęcia natury
IV Konkurs Fotograficzny im. W³odzimierza Korsaka na najpiêkniejsze zdjêcia natury zosta³ rozstrzygniêty. 

Ural, Tomasz Karolak - I miejsce w kategorii Fauna oraz
Grand Prix 

Trzy plus jednotykowiec, Przemysław Staszak - I miejsce w kategorii Sceny Myśliwskie 

Ruda, Michał Bielewicz - I miejsce w kategorii Ruch 

Spłoszona para, Irena Kołosowska - I miejsce w kategorii Puszcza Rudnicka 

Byk, Adrian Czech - III miejsce w kategorii Fauna 

Skok, Stanisław Gąsiorowski - II miejsce w kategorii Ruch Wschód słońca, Hubert Leśniak - II miejsce w kategorii
Puszcze Lubuskie 

Leśne cudo wśród brzóz, Agata Mulerowajtie - wyróżnienie 
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Nagrody za najpiękniejsze zdjęcia natury
IV Konkurs Fotograficzny im. W³odzimierza Korsaka na najpiêkniejsze zdjêcia natury zosta³ rozstrzygniêty. 

Droga leśna, Rafał Soniewski - I miejsce w kategorii
Puszcze Lubuskie 

Rój dzikich pszczół, Krystyna Sławińska -  III miejsce w
kategorii Puszcza Rudnicka 

rzy³ oraz pochowany jest w
Gorzowie. 

W czerwcu tego roku w Bib-
liotece Herberta odby³a siê
promocja ksi¹¿ki W³odzimie-
rza Korsaka pt. „Piêkno w le-
sie”, która ukaza³a siê dziêki
mrówczej pracy pana Henryka
Leœniaka. W najbli¿szym cza-
sie gorzowski oddzia³ Polskie-
go Zwi¹zku £owieckiego
bêdzie obchodzi³ swoje 75-le-

cie powstania. 27 paŸdzierni-
ka 1945 roku bowiem odby³o
siê zebranie za³o¿ycielskie
Gorzowskiego Towarzystwa
£owieckiego, na które czele
stan¹³ W³odzimierz Korsak.
Bêdzie wiêc jeszcze okazja,
aby patrona lubuskich myœli-
wych wspomnieæ. Tu prezen-
tujemy zdjêcia nagrodzone w
tegorocznym konkursie.

OPRAC. ROCH

O wielu z nich, o których
niektórzy myœl¹, ¿e ju¿ daw-
no wyginê³y. Po g³uszcu i
cietrzewiu najwy¿szy czas
na dropia (³ac. Otis tarda) -
jednego z najwiêkszych ro-
dzimych gatunków ptaków.

- Nie ukrywam, ¿e bardzo
mi zale¿y, aby w³aœnie dro-
pia przywróciæ na tereny, na
których jeszcze w latach
osiemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia bytowa³ - mówi Woj-
ciech Pawliszak, ³owczy
okrêgowy. I t³umaczy, ¿e
by³oby to dobre dla wszyst-
kich zainteresowanych stron.
Bo i dla przyrodników, ale i
dla myœliwych.

Drop to gatunek, który
praktycznie przesta³ wy-
stêpowaæ w stanie wolnym w
Polsce. Ciê¿ko, go jednak
pomyliæ z jakimkolwiek in-
nym ptakiem. Drop zwyczaj-
ny jest piêkny, majestatyczny
i dumny. A przede wszystkim
- ogromny. Wygl¹da trochê
jak struœ, samce znacznie
wiêksze od samic maj¹ od
90-105 cm d³ugoœci i nawet
85 cm wysokoœci. Potrafi¹
wa¿yæ do 16-17 kg, a rozpi-
êtoœæ ich skrzyde³ mo¿e si-
êgaæ, bagatelka, 210-225
centymetrów. Bardziej obra-
zowo - to wiêcej, ni¿ szero-
koœæ przeciêtnego samocho-
du osobowego.

I choæ go praktycznie w
Polsce nie ma, to jednak po-
jedyncze osobniki daj¹ siê
co jakiœ czas zauwa¿yæ. Tak
by³o w 2013 roku, kiedy dro-
pia widziano na terenie Par-
ku Narodowego Ujœcie War-
ty. Sporadycznie widywane
s¹ pojedyncze osobniki w
okolicach Chojny (zachod-
niopomorskie). Co jakiœ
czas, rzadko, ale jednak po-
jawiaj siê on na po³udniu kra-
ju. Sk¹d siê tam wziê³y te
nieliczne ptaki? Otó¿ drop w
stanie naturalnym wystêpuje
jeszcze na S³owacji i
Wêgrzech, gdzie jest gatun-

kiem œciœle chronionym. I
w³aœnie w okolice Krakowa i
Wieliczki móg³ przylecieæ
w³aœnie od po³udniowych
s¹siadów. A u nas jak poja-
wia siê jakiœ pojedynczy
osobnik to z du¿ym prawdo-
podobieñstwem pochodzi z
hodowli dropia z Niemiec.

Liczebnoœæ dropia w Pol-
sce gwa³townie spada³a
przez ostatnie 60 lat: tu¿
przed wojna by³o ich ok. 700,
w 1958 - 430, w 1963 - 305,
w 1972 - 159, w 1978 - 56, a
w 1980 - ok. 15 szt.

Co siê sta³o, ¿e spad³a tak
drastycznie jego liczebnoœæ
w tak krótkim okresie?

Drop bardzo s³abo adoptu-
je siê do zmieniaj¹cych siê
warunków œrodowiskowych.
Ze wzglêdu na wrodzona ge-
netyczn¹ antropofobiê
(strach przed cz³owiekiem)
drop bardzo panicznie rea-
guje na widok cz³owieka, co

przejawia siê podrywaniem
siê do ucieczki nawet, gdy
dystans do cz³owieka wynosi
100 - 200 m. Nawet w ho-
dowlach, gdzie pisklêta dro-
pia s¹ pod opiek¹ cz³owieka,
próba kontaktu na odleg³oœæ
mniejsz¹ ni¿ 5 m powoduje u
dropia niewyobra¿alny stres
- wyjaœnia ³owczy okrêgu go-
rzowskiego Wojciech Pawli-
szak.

Kolejnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na liczebnoœæ
tych ptaków jest doœæ póŸne
osi¹ganie dojrza³oœci p³cio-
wej, czyli zdolnoœci do rozro-
du - w przypadku samców to
5-6 rok ¿ycia.   Samica dro-
pia sk³ada tylko dwa jaja w
p³ytkim zag³êbieniu w ziemi
zlokalizowanym w uprawach
polowych - pszenicy ozimej,
grochu, jêczmieniu lub w
ziemniakach, rzadziej na
³¹ce. I tu kolejne zagro¿enia
dla jaj i lêgów - presja dra-

pie¿ników i intensyfikacja
prac agrotechnicznych -
opryski, nawo¿enie pól.

- Trzeba dbaæ o gatunki ro-
dzime. Trzeba, aby wraca³y,
co nie znaczy, ¿e jest to ³at-
we - mówi¹ myœliwi, którzy
chcieliby, aby ten majesta-
tyczny ptak wróci³ na nasze
³êgi. Rzecz nie jest prosta,
ale nie niemo¿liwa. Aby tak
sta³o, potrzebne s¹ otwarte
tereny o charakterze stepo-
wym i pó³stepowym. Nie-
zbêdny jest program reintro-
dukcji oraz wspó³praca kó³
³owieckich i leœników, którzy
na pocz¹tku staliby na stra¿y
gatunku. A tych nie brakuje.

Najwa¿niejsze jest to, ¿e w
Lubuskiem s¹ tereny, gdzie
ten niezwyk³y gatunek
mo¿na by³oby zaimplemen-
towaæ, tym bardziej ¿e
ca³kiem niedawno jeszcze
tam naturalnie wystêpowa³.

ROCH

Przywrócić dropia w Polsce
Myœliwym coraz czêœciej udaje siê przywracaæ œrodowisku ró¿ne gatunki fauny.

r  e  k  l  a  m  a

Drop zwyczajny jest piękny, majestatyczny i dumny
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Coraz bli¿ej koñca 2020 ro-
ku. Rozpoczê³a siê polska
z³ota jesieñ, i mimo ¿e ci¹gle
przypomina siê nam o wy-
stêpuj¹cym  koronawirusie, to
jednak dzieci do szko³y po-
sz³y, wiêkszoœæ firm zaczê³a
normalnie funkcjonowaæ, ko-
œcio³y siê zape³niaj¹, a tylko w
urzêdach, przychodniach le-
karskich i sklepach petenci w
maseczkach przypominaj¹,
¿e Covit-19  „buszuje”. Mimo
tego wirusowego ”trzêsienia
ziemi” Gorzów sobie nieŸle
radzi. Miasto w bud¿ecie na
b.r. przeznaczy³o 370 mln z³.
na inwestycje, które choæ z
opóŸnieniem, szczególnie w
œródmieœciu, zmieniaj¹ dia-
metralnie wizerunek miasta.
Nieraz mia³em wra¿enie, ¿e
to moje miasto jest omijane
przez turystów ze wzglêdu na
jego nieciekawy wizerunek
mimo atrakcyjnej lokalizacji
na tych siedmiu wzgórzach,
bogatych drzewostanem, par-
kami i malownicz¹ dolin¹
Warty. Gorzów Wlkp. ma  nie-
zaprzeczalne walory miasta
turystycznego. Wydaje siê,
¿e szeroki front inwestycyj-
ny musi daæ dla miasta no-
we otwarcie na œwiat, dla
rozwoju i warunków ¿ycia
Gorzowian. Bêdzie mia³ Go-
rzów Wlkp. w koñcu prawdzi-
we i piêkne centrum ze Sta-
rym Rynkiem przy Katedrze.
G³ówna ulica Sikorskiego jest
ju¿ reprezentacyjn¹. Ulica
Konstytucji 3 Maja z ulic¹
Orl¹t Lwowskich, Sikorskiego
i Dworcow¹ po³¹czone s¹
dobrze zaprojektowanym
skrzy¿owaniem z ruchem
okrê¿nym. W³aœnie w tym
miejscu brakowa³o ronda ko-
munikuj¹cego turystów, ale
te¿ i mieszkañców, we
wszystkich kierunkach œród-
mieœcia. Na ulicy Chrobrego i
Mieszka praca wre i zapowia-
da siê tu ciekawa arteria
handlowo-turystyczna z de-
ptakiem spacerowym, niczym
Piotrkowska w Lodzi czy
Pó³wiejska w Poznaniu. Re-
mont Spichrzowej trwa, a z
drogowcami pracuj¹ równo-
czeœnie archeolodzy. W Par-
ku Kopernika s¹ nowe alejki z
³awkami, trawniki i pergole, a
ulica Walczaka, Kostrzyñska,
czy 11. Listopada ju¿ jest nie
do poznania. 

Kilka dni temu wojewoda
W³adys³aw Dajczak poinfor-
mowa³, ¿e lubuskie gminy do-
stan¹ 139 mln z³. z Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ra-
mach rekompensaty za utra-
cone wp³ywy z powodu pan-
demii. Gorzów  otrzyma 29
mln z³ na wydatki w ci¹gu
trzech lat. To dla miasta du¿e
wsparcie na kolejne roboty.
Ca³e doros³e ¿ycie zajmo-
wa³em siê ekonomi¹ i finan-
sami. Interesuje  mnie, jak to
siê dzieje, ¿e dzisiaj na tak

wiele w Polsce i w Gorzowie
starcza pieniêdzy, a zawsze
brakowa³o, kawa³ka chodnika
nie by³o za co zrobiæ i tylko
³atano dziury w drogach. Co
siê sta³o? Czy to trend trwa³y,
czy tylko epizod gospodarczy
oparty, jak za E. Gierka, na
kredytach w zachodnich  ban-
kach. Jestem przedsiêbiorc¹ i
co kwarta³ robiê analizy i pro-
gnozy makroekonomiczne,
aby wiedzieæ czy otwieraj¹ siê
nowe perspektywy, czy cza-
sem nie trzeba siê ewakuo-
waæ lub asekurowaæ. Czy pie-
ni¹dze oszczêdzaæ na kryzys,
czy mo¿e uruchamiaæ na no-
we szanse? Pracownicy te¿
chc¹ wiedzieæ, czy ich firma
wchodzi w rozwój i da im sta-
bilizacjê, czy dotknie j¹ kryzys
i trzeba zawczasu szukaæ
pracy.
Przegl¹dnijmy wiêc ró¿ne
makroekonomiczne raporty
i analizy. Dane w lipcu z pro-
dukcji przemys³owej w UE
stawiaj¹ Polskê na drugim
miejscu z wynikiem prawie
1% wzrostu, wyprzedza nas
tylko Irlandia. W strefie euro
produkcja spad³a o 7,7 % w
porównaniu z lipcem
ubieg³ego roku. Nie lepiej jest
w ca³ej Unii. W Polsce w
sierpniu produkcja, w porów-
naniu do sierpnia roku
ubieg³ego, jest wy¿sza o 1,5
%. Oznacza to, ¿e produkcja
w Polsce wychodzi na prost¹,
a wynik ju¿ jest lepszy ni¿
przed rokiem, podaje GUS.
P³ace spad³y niewiele, bo tyl-
ko o 0,8 %. Sprzeda¿ w sieci
niemieckich hipermarketów
Kaufland wzros³a, sieæ  po-
troi³a zysk w Polsce do 532,2
mln z³. za 2019 rok. W 2020
roku Kaufland przejmuje skle-
py Tesco i nowe us³ugi. Za-
graniczne sieci, które przejê³y
polski handel, wcale nie od-
czu³y zbytniego wp³ywu pan-
demii na sytuacjê finansow¹.
Tylko po Gorzowie Wlkp. wi-
dzimy, ¿e Kaufland i Lidl, dzi-
êki ogromnym kapita³om,
przejmuj¹ najbardziej cenne
lokalizacje. Maj¹ w ca³ej Pol-
sce 324 hipermarkety i za-
trudnia 16 tyœ pracowników (
Onet.pl, 22.09.2020), w Go-
rzowie obydwie sieci zdomi-
nowa³y rynek. Dla polskiej
gospodarki nie wró¿y to najle-
piej. Rz¹d w nowelizacji
bud¿etu na 2020 rok zak³ada
deficyt 109,3 mld z³ wobec
wczeœniejszych planów zero-
wego deficytu. Koszty gospo-
darcze pandemii notuje Bank
Gospodarstwa Krajowego w
kwocie 100 mld z³ z funduszu
COVID-19 i Polski Fundusz
Rozwoju 100 mld z³ z tarczy
finansowej. Niestety to mu-
sia³o odbiæ siê na bud¿ecie -
mówi Pawe³ Borys, Szef Pol-
skiego Funduszu Rozwoju.
Podziela ten pogl¹d dr Grze-
gorz Maliszewski, g³ówny

ekonomista Banku Millenium.
To czy uda siê utrzymaæ
œcie¿kê szybkiego wzrostu
zale¿eæ bêdzie od realizowa-
nych inwestycji pro rozwojo-
wych i od naszego patriotyz-
mu gospodarczego, czy ku-
pujemy polskie produkty. Wg.
GUS sprzeda¿ detaliczna w
sierpniu by³a ju¿ o 0,4 %
wy¿sza ni¿ w sierpniu 2019r.
GUS w sierpniu poda³, ¿e
uby³o bezrobotnych, a w
stosunku do 2019 bezrobo-
cie wzros³o tylko ok. 1%.
Miasto Gorzów Wlkp. zano-
towa³o w sierpniu stopê
bezrobocia 3,6%, a powiat
gorzowski 4,9%. To dobry
wynik. Minister  Rodziny, pra-
cy i polityki spo³ecznej Marle-
na Mal¹g powiedzia³a w Rze-
szowie 20 wrzeœnia br., ¿e
dziêki szybkim dzia³aniom,
uda³o siê uratowaæ w czasie
pandemii ponad 6 mln miejsc
pracy. Rz¹d móg³  sobie na to
pozwoliæ, bo bud¿et na rok
2020 by³ bud¿etem  zrówno-
wa¿onym (bankier.pl,
21.09.br.). Wed³ug danych
Eurostatu w lipcu 2020 r. Pol-
ska  by³a drugim krajem w
Unii Europejskiej o najni¿szej
stopie bezrobocia, wyprze-
dza³y j¹ tylko Czechy. Dewe-
loperzy buduj¹ tyle mieszkañ
co przed rokiem, a to jest
wa¿nym sygna³em koniunktu-
ry gospodarczej, która zbli¿a
siê do tej z przed pandemii.
We wrzeœniu br. wskaŸnik
ogólnego klimatu koniunktury
w wiêkszoœci sektorów gos-
podarki wzrasta widocznie,
podaje GUS. Z³a koniunktura
jest tylko w hotelarstwie, ga-
stronomii i w turystyce. Ten
sektor bêdzie wymaga³ w dal-
szym ci¹gu pomocy Tarczy

Antykryzysowej. 10% przed-
siêbiorstw deklaruje, ¿e w
przypadku nawrotu Covid-19,
bez wsparcia z bud¿ety nie
wytrzyma nawet jednego mie-
si¹ca, a ok. po³owa firm
mo¿e wytrzymaæ ew. pó³ ro-
ku. Jest to wa¿ny sygna³ dla
rz¹dz¹cych, a tak¿e dla sa-
morz¹dów, od których wyma-
gaæ siê bêdzie strategii anty-
kryzysowej, aby nie spotka³a
nas zapaœæ jak¹ ju¿
prze¿ywaj¹ W³ochy, Hiszpa-
nia, Grecja, Portugalia, nawet
Francja. Jak wskazuj¹ analizy
UE i GUS, Polska jest w œród
tych krajów, które poradzi³y
sobie z koronakryzysem sto-
sunkowo dobrze i jest na
œcie¿ce wzrostu. Nie tylko
Polska musia³a siê zad³u¿yæ.
Niemcy np. swój bud¿et mu-
sia³y zad³u¿yæ na 112,43 mld
dolarów i zaci¹gnê³y 218 mld
euro po¿yczek. Jest to drugi
co do wielkoœci limit
zad³u¿enia po II wojnie œwia-
towej. Inflacja w Polsce  wg.
GUS w sierpniu br. w sto-
sunku do analogicznego
miesi¹ca roku 2019 wy-
nios³a 2,9 %. Jeszcze nie-
dawno wydawa³o siê, ¿e in-
flacja przekroczy 8%. Mamy
urodzaj w rolnictwie, plony w
wielu uprawach rolnicy uzys-
kali na poziomie dawno nie
spotykanym. Dobrze to pro-
gnozuje na najbli¿szy rok. Na
pewno wzroœnie eksport ¿yw-
noœci, a ceny utrzymaj¹ siê
na planowanym poziomie in-
flacji ok. 2,5%. 
Polsce wyraŸnie pomaga
rozwój i znaczenie Trójmo-
rza, pañstw le¿¹cych nad
morzem Ba³tyckim, Adriaty-
kiem i Czarnym. To koncep-
cja, której zwolennikiem by³

Józef Pi³sudski i istnia³a wte-
dy pod nazw¹ Miêdzymorza.
Pi³sudski chcia³ stworzyæ so-
jusz gospodarczy II Rzeczy-
pospolitej z Wêgrami i Rumu-
ni¹, który by³by alternatyw¹
dla hegemonii gospodarczej
Niemiec i Rosji. Niestety, to
mu siê nie uda³o ze wzglêdu
na lokalne interesy i egoizmy
narodowe. Skoñczy³o siê to,
jak dobrze wiemy, II. wojn¹
œwiatow¹. Ta koncepcja po-
wróci³a po 1991 roku kiedy to
rozwi¹zano Uk³ad Warszaw-
ski i RWPG  pañstw socjalis-
tycznych. Powróci³a ona w
politycznej myœli prezydenta
prof. Lecha Kaczyñskiego, a
zrealizowana zosta³a w 2016
roku przez prezydenta RP
Andrzeja Dudê i prezydent
Chorwacji Kolindy Grabor-Ki-
tarowic podpisaniem w Dub-
rowniku powo³ania Trójmorza.
Tak rozpoczê³a siê w kolej-
nych latach wspó³praca 12
pañstw UE; Austrii, Bu³garii,
Chorwacji, Czech, Estonii, Lit-
wy, £otwy, Polski, Rumunii,
S³owacji, S³owenii i Wêgier.
To 114 mln obywateli stano-
wi¹ce 22% UE, zajmuj¹cych
27% powierzchni Unii Euro-
pejskiej. Te kraje ju¿ dzisiaj
maj¹ znacznie wy¿sz¹ dyna-
mik¹ wzrostu PKB ni¿ kraje
starej UE. Najwa¿niejszymi
projektami Trójmorza s¹: bu-
dowany gazoci¹g pó³noc-
po³udnie od Œwinoujœcia
przez Czechy, S³owacjê,
Wêgry do Chorwacji z roz-
ga³êzieniami na inne pa-
ñstwa. G³ównym hubem ga-
zowym Trójmorza bêdzie Ga-
zoport im. Lecha
Kaczyñskiego w Œwinoujœciu,
który przyjmuje ju¿ gaz p³yn-
ny z Kataru, USA, i z szelfu
norweskiego polskim gazo-
ci¹giem Baltic Pipe, gdzie
PGNiG ma swoje platformy
wiertniczo-wydobywcze. Ko-
lejny projekt Trójmorza to roz-
poczêta ju¿ budowa autostra-
dy Via Carpatia, która po³¹czy
Litwê przez Polskê, S³owacjê,
Rumunie, Bu³gariê a¿ do Gre-
cji. Nastêpny projekt to roz-
poczêta Rail Baltika,
po³¹czenie kolejowe z Helsi-
nek przez wszystkie kraje a¿
do Grecji. Inne projekty do-
tycz¹ energetyki, telekomuni-
kacji, transportu, a w tym
Centralnego Portu Lotniczego
w Polsce. Trójmorze w pierw-
szej fazie realizacji napotka³o
na powa¿ne opory wielu kra-
jów UE. Dzisiaj jest uznane
za sukces tej dwunastki, bo
zwyciêzców siê nie os¹dza, a
sukcesy z koniecznoœci siê
akceptuje. 
Z czego bierze siê bogac-
two narodów, regionów i
miast? PKB ilustruje g³ównie
poziom konsumpcji, to jednak
nie konsumpcja decyduje o
poziomie rozwoju. Niemcy s¹
bogatsze od Polski nie dlate-

go, ¿e maj¹ wy¿sze PKB, ale
dlatego, ¿e maj¹ w³asne
p r z e d s i ê b i o r s t w a
wyposa¿one w nowoczesne
maszyny, dobrze rozwiniêt¹
infrastrukturê i wysokie tech-
nologie w swoich fabrykach
umo¿liwiaj¹ce produkcjê dla
wysokiej konsumpcji. Wiêk-
szoœæ naszych firm, niestety,
zosta³a zlikwidowana, lub za
bezcen sprzedana po 1998
roku. Do rozwoju niezbêdne
s¹ oszczêdnoœci. Koronawi-
rus przyhamowa³ wyraŸnie
nasze wydatki. Mo¿e to
bêdzie impuls do oszczêdza-
nia i inwestowanie w przy-
sz³oœæ nasz¹ i naszych dzieci,
a nie w doraŸne zakupy?
Koncepcja nieustannego
wzrostu konsumpcji, by rato-
waæ wskaŸniki wzrostu, do-
prowadzi³a np. w USA do
ogromnych zad³u¿eñ
spo³eczeñstwa i niestabilno-
œci gospodarki. Tego modelu
nie mo¿emy powtórzyæ.
Zad³u¿aæ musimy siê m¹drze.
Z danych Eurostatu wynika,
¿e najwy¿szy wskaŸnik d³ugu
do PKB w 2020 r. maj¹: Gre-
cja-176,7%, W³ochy-137,6%,
Portugalia-120%, Bel-
gia,104,4% i Francja 101,2%,
a Polska natomiast tylko ok.
50%. Natomiast w œwiatowym
rankingu najwy¿szy wskaŸnik
d³ugu do PKB ma Japonia -
238%. Ten polski d³ug jest re-
latywnie niski w stosunku do
sytuacji gospodarczej, co po-
twierdzaj¹ dobre oceny wiary-
godnoœci kredytowej Polski
przez agencje ratingowe. Pre-
mier Mateusz Morawiecki po-
wiedzia³, ¿e wola³by, aby Pol-
ska mia³a zad³u¿enie Japo-
ñskie, gdy¿ to zad³u¿enie jest
wewnêtrzne, w japoñskich
bankach, u japoñskich kon-
cernów i u japoñskiego
spo³eczeñstwa. Zrozumia³e,
koszt tego d³ugu wystêpuj¹cy
nastêpnie jako zysk kredyto-
dawców i wraca w postaci po-
datku do gospodarki japo-
ñskiej, a reszta zysku bierze
udzia³ w jej rozwoju. Jasne i
logiczne. My jednak
zad³u¿eni jesteœmy w wiêk-
szoœci w obcych bankach i w
dodatku pieni¹dze zostawia-
my w obcych marketach i naj-
czêœciej kupujemy niepolskie
produkty. To trzeba zmieniæ
dla naszego dobra. 

Robiê tê krótk¹ i uproszczon¹
analizê, abyœmy z optymiz-
mem patrzyli w tê najbli¿sz¹
nasz¹ przysz³oœæ. Nie ma nic
gorszego dla przedsiêbiorców,
jak pesymizm gospodarczy,
który zabija nawet resztki inicja-
tyw niezbêdnych w trosce o
za³ogê i firmê. Realny opty-
mizm i patriotyzm jest nie-
zbêdnym elementem rozwoju
gospodarki. Mamy podstawy
do optymistycznego dzia³ania.
Alleluja i do przodu…

AUGUSTYN WIERNICKI

Nasze nowe otwarcie na świat
Z³a koniunktura jest tylko w hotelarstwie, gastronomii i w turystyce.

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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- Jak wygl¹da sytuacja z
pozyskiwaniem inwesto-
rów w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji w obec-
nym roku, który z wiado-
mych powodów jest dla
gospodarki bardzo trud-
ny?

- Na obszarze dzia³alnoœci
naszej spó³ki, czyli w woje-
wództwie lubuskim i w spo-
rej czêœci województwa za-
chodniopomorskiego oraz
wielkopolskiego po nie-
spe³na dziewiêciu
miesi¹cach  2020 roku, z
czego kilka by³o praktycznie
wy³¹czonych ze wzglêdu na
ogólnoœwiatow¹ pandemiê,
odnotowaliœmy spore zainte-
resowanie inwestorów, a
bie¿¹cy rok dla nas powi-
nien byæ lepszy od poprzed-
niego. W chwili, kiedy roz-
mawiamy wydaliœmy dwana-
œcie decyzji na ³¹czn¹ kwotê
nak³adów inwestycyjnych
730 milionów z³otych. To nie
wszystko, bo jesteœmy w
trakcie wydania kolejnych 6-
8 decyzji. Liczymy, ¿e na ko-
niec roku w sumie bêdzie ich
w granicach 20 na ³¹czn¹
sumê zadeklarowanych
nak³adów w okolicach miliar-
da z³otych. Takie dane w ro-
ku naprawdê du¿ych trudno-
œci nas ciesz¹ i pokazuj¹, ¿e
mo¿emy osi¹gaæ zak³adane
cele. 
- Czyli pieni¹dz nie boi
siê zarazy... Czy mo¿na to
jakoœ racjonalnie wyjaœniæ,
¿e w okresie pandemii po-
zyskujecie wiêcej inwesto-
rów dla naszego regionu
ni¿ to mia³o miejsce w
okresie ubieg³orocznego
wzrostu gospodarczego?

- Trudno podaæ tutaj jedno-
znaczne przyczyny tej sytua-

cji, bo tych sk³adowych na
pewno jest bardzo du¿o.
Pandemia na pewno nie
sprzyja, wiêc jestem przeko-
nany, ¿e tych inwestycji mie-
libyœmy wiêcej, gdyby nie
covid. Kolejna sprawa, to od
chwili powo³ania przed dwo-
ma laty Polskiej Strefy Inwe-
stycji w³o¿yliœmy bardzo
du¿o zaanga¿owania w pro-
mocjê oraz liczne dzia³ania
marketingowe prezentuj¹ce
now¹, zdecydowanie ko-
rzystniejsz¹ dla podmiotów
gospodarczych ofertê. Za-
czyna to w³aœnie procento-
waæ. W naszych przewidy-
waniach mieliœmy za³o¿one,
¿e kolejne lata bêdziemy ko-
ñczyli z rosn¹cym wolume-
nem zainwestowanego kapi-
ta³u. Pandemia nieco wyha-
mowa³a te inwestycje, bo
wiele firm wstrzyma³o siê na

razie ze swoimi decyzjami
ze wzglêdu na zwiêkszone
obecnie ryzyko i turbulencje
gospodarcze. Mam na-
dziejê, ¿e na krótko. 
- Firmy jakich bran¿ chc¹
obecnie inwestowaæ na
obszarze zarz¹dzanym
przez K-S SSE?

- Najczêœciej s¹ to na-
stêpuj¹ce bran¿e: maszyno-
wa, chemiczna, metalowa i
budowlana.
- A które tereny ciesz¹
siê najwiêksz¹ popularno-
œci¹?

- Projekty przekrojowo s¹
roz³o¿one na wszystkie na-
sze trzy województwa, z
wiêkszym akcentem na wiel-
kopolskie, co bardzo nas
cieszy. Chcieliœmy bowiem
wspó³pracowaæ intensywniej
na tym terenie i dzia³ania w
tym kierunku prowadziliœmy

od d³u¿szego czasu. To jest
wa¿ne, poniewa¿ bardzo za-
le¿y nam na zauwa¿eniu na-
szych dzia³añ i podjêciu
wspó³pracy przez œrodowi-
sko gospodarcze tego regio-
nu, które jest silne i perspek-
tywiczne. Wspó³pracowali-
œmy w pozyskaniu
inwestorów dla Gniezna,
Pi³y i oczywiœcie Poznania.
Równie¿ mieliœmy ciekawe
projekty w województwie za-
chodniopomorskim.
- Czy z lubuskiego pun-
ktu widzenia te¿ mo¿emy
cieszyæ siê z nowych in-
westycji?

- Nigdy nie zapominamy o
naszym województwie. Spo-
dziewamy siê w tym roku
podpisaæ umowê z du¿ym
inwestorem, który powinien
ulokowaæ siê w pobli¿u trasy
S-3, potwierdzaj¹c tym sa-

mym, jak wa¿na jest to arte-
ria dla rozwoju naszego re-
gionu. Na razie nie
chcia³bym jednak zdradzaæ
wiêcej szczegó³ów, ze
wzglêdu na umowê z inwes-
torem, ale mogê dodaæ, i¿
ten projekt istotnie wp³ynie
na lokalny rynek pracy.
Ma³ymi krokami, ale staramy
siê budowaæ coraz bardziej
konkurencyjn¹ ofertê dla
pracowników, bo wszystkim
nam zale¿y na podnoszeniu
poziomu i jakoœci pracy.
- Czy mo¿na mówiæ ju¿ o
kierunkach i perspekty-
wach dalszego rozwoju
gospodarczego na przy-
sz³y rok w sytuacji, kiedy
pandemia nie daje o sobie
jednak zapomnieæ i mo¿e
tym rynkiem mocno stero-
waæ?

- Myœlê, ¿e najgorsze ma-
my chyba za sob¹ i nadcho-
dzi czas odrabiania tego-
rocznych strat. Nie mówiê
oczywiœcie o naszych inwe-
stycjach, ale o gospodarce
jako ca³oœci. Inwestycje
maj¹ wspomóc w nadaniu
wiêkszego impetu podmio-
tom na rynku, co siê powoli
zaczynaæ dziaæ. Natomiast
musimy wiedzieæ, ¿e przy-
sz³oœæ gospodarcza jest
niestety zale¿na od sku-
tecznej walki z pandemi¹.
Bez pokonania pandemii
ci¹gle bêdziemy mieli ogra-
niczenia optymalnych
dzia³añ. Na razie w Polsce
udaje nam siê stabilizowaæ
zachorowalnoœæ, kontrolu-
jemy powstaj¹ce ogniska,
ale tu chodzi o ca³kowit¹
likwidacjê problemu i doty-
czy to wszystkich, ponie-
wa¿ gospodarka jest global-
na.

- Ostatnio mia³ pan
okazjê byæ na licznych fo-
rach ekonomicznych, na
których dyskutowano o
tym, jak zahamowaæ kry-
zys gospodarczy i za po-
moc¹ jakich instrumentów
na nowo rozpêdziæ rynek?

- Mia³em okazje byæ na
trzech du¿ych wydarzeniach
ekonomicznych - w Gdyni,
Katowicach i w Karpaczu.
Nastroje tam by³y umiarko-
wanie optymistyczne.
Wszyscy byli zgodni, ¿e po-
wracamy na w³aœciwe tory, o
czym wspomnia³em wcze-
œniej, zarazem wskazuj¹c
te¿ na œwiadomoœæ koniecz-
noœci zachowania w naj-
bli¿szych miesi¹cach szcze-
gólnej ostro¿noœci, bo nikt
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
wchodzimy w drugi etap
pandemii. Przewidywania
generalnie s¹ takie, ¿e w
przysz³ym roku nasze krajo-
we PKB powinno bardzo dy-
namicznie pójœæ do przodu i
z nawi¹zk¹ powinniœmy od-
robiæ tegoroczne straty. Pa-
miêtajmy, ¿e kryzys nie wy-
nika z ograniczeñ struktural-
nych, lecz z przestoju, który
w czêœci zosta³ sfinansowa-
ny przez bud¿et. I dopóki
pandemia nie naruszy struk-
tury gospodarki, czyli nie
wp³ynie na likwidacjê ³añcu-
chów dostaw uniemo¿li-
wiaj¹c ich szybkie odtworze-
nie, dopóty mo¿emy sku-
tecznie siê broniæ. 
- Czyli ponowny loc-
kdown nie wchodzi w ra-
chubê?

- Myœlê, ¿e nikt nie dopusz-
cza myœli o powtórce loc-
kdownu.

- Dziêkujê za rozmowê.
ROBERT BOROWY

Nadchodzi czas odrabiania
tegorocznych strat
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Krzysztof Kielec: Inwestycje mają pomóc w nadaniu większego impetu podmiotom na rynku,
co się powoli zaczynać dziać
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- Pamiêta pan dzieñ, w
którym dosz³o do podpisa-
nia porozumieñ sierpnio-
wych w 1980 roku?

- By³em bardzo m³odym
cz³owiekiem, szed³em akurat
do szko³y œredniej, ale do-
skonale pamiêtam powstanie
solidarnoœciowego ruchu.
By³em w pe³ni œwiadomy, ja-
kie s¹ oczekiwania zwi¹zko-
we, co nios³y w sobie postu-
laty, które znalaz³y siê w po-
rozumieniu. Sam akt
podpisania dokumentu by³
charakterystyczny, chyba do
dzisiaj mamy œwie¿o w pami-
êci tê atmosferê panuj¹c¹ w
sali BHP w Stoczni Gda-
ñskiej, choæ fizycznie niewie-
lu mog³o uczestniczyæ w tym
historycznym wydarzeniu. To
by³o coœ niesamowitego, ra-
dosnego. W pamiêci z tamte-
go okresu mam równie¿ licz-
ne strajki, za pomoc¹ których
spo³eczeñstwo chcia³o wy-
walczyæ dla siebie godnoœæ i
normalne warunki do ¿ycia.
- Co pan sobie wtedy po-
myœla³, jako m³ody
cz³owiek wchodz¹cy do-
piero w doros³e ¿ycie?

- Mój starszy brat Marek ju¿
rok wczeœniej zacz¹³ dzia³aæ
w opozycji i naturalnym by³o,
¿e przy jego boku szybko
przesi¹k³em nadziej¹, ¿e tyl-
ko poprzez takie dzia³ania
mo¿na coœ zmieniæ na lep-
sze. Przypomnê, ¿e by³ to
okres pogarszaj¹cych siê
warunków gospodarczych w
kraju, w sklepach zaczyna³o
wszystkiego brakowaæ, w ro-
dzinach by³a coraz wiêksza
bieda.
- Jak Gorzów to odebra³,
jak reagowali ludzie?

- Wokó³ mnie chyba wszys-
cy ¿yli nadziej¹, ¿e teraz ju¿
bêdzie tylko lepiej. Wi-
dzia³em to po moich rodzi-
cach, s¹siadach i innych
znajomych. Nawet po kole-
gach, którzy byli moimi ró-
wieœnikami, a jednak wiêk-
szoœæ interesowa³a siê tymi
zmianami. 
- Wierzy³ pan, ¿e ówczes-
na w³adza dotrzyma s³owa
i to co podpisa³a zrealizu-
je?

- Tamtej w³adzy nikt tak na-
prawdê nie wierzy³, skoro od
zakoñczenia drugiej wojny
ca³y czas oszukiwa³a
spo³eczeñstwo, a przede
wszystkim uzale¿ni³a nas od
Zwi¹zku Radzieckiego. Nie-
mniej ka¿dy, kto siê przeciw-
stawi³ w³adzy mia³ nadziejê,
¿e chocia¿ trochê siê zmieni
na korzyœæ. Zw³aszcza, ¿e
przecie¿ 10 milionów Pola-
ków zapisa³o siê do Solidar-
noœci. By³oby wiêcej, gdyby
dzieci i m³odzie¿ te¿ mog³a
sk³adaæ deklaracje. Takie
prawo mieli tylko pracuj¹cy.
Poza tym, o czym warto za
ka¿dym razem przypominaæ,

bardzo du¿y wp³yw na nasz¹
sytuacjê mia³ papie¿ Jan Pa-
we³ II. Szczególnie jego przy-
jazd do Polski w 1979 roku i
wypowiedzenie s³ów ,,Niech
zst¹pi Duch Twój! Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!’’.
Ka¿dy mo¿e mieæ w³asn¹
ocenê historii, ale moim zda-
niem to by³ impuls do po-
wo³ania Solidarnoœci. Po-
dobn¹ ocenê wyrazi³ te¿ nie-
dawno obecny
przewodnicz¹cy naszego
zwi¹zku Piotr Duda.
- Jak to siê sta³o, ¿e Go-
rzów by³ jednym z silniej-
szych oœrodków Solidarno-
œci?

- Byliœmy miastem prze-
mys³owym, a inicjatorami ru-
chu solidarnoœciowego byli
g³ównie robotnicy. W Gorzo-
wie ta aktywnoœæ by³a budo-
wana w kilku zak³adach i 13
wrzeœnia 1980 roku na por-
tierni w Elektrociep³owni po-
wsta³ Miêdzyzak³adowy Ko-
mitet Za³o¿ycielski Solidarno-
œci z udzia³em przedstawicieli
najwiêkszych gorzowskich
zak³adów. Pierwszym prze-
wodnicz¹cym zosta³ Tadeusz
Ko³odziejski. Dzisiaj stoi tam
pomnik upamiêtniaj¹cy tamto
wydarzenie, bo by³ to moment
budowy Solidarnoœci w Gorzo-
wie. Kiedy siêgniemy po dane
historyczne dowiemy siê, ¿e w
regionie gorzowskim by³o wte-
dy 100 tysiêcy cz³onków
zwi¹zku. I na bazie tego naro-
dzi³ siê silny oœrodek opozy-
cyjny po wprowadzeniu stanu
wojennego. Porównuj¹c go do
liczebnoœci miasta byliœmy w
gronie najbardziej aktywnych
oœrodków w kraju.
- Nadzieje szybko upad³y,
dok³adnie 13 grudnia 1981
roku. Bardzo czêsto potem
pojawia³o siê pytanie, czy
warto by³o ryzykowaæ, sko-
ro i tak by³o wiadomo, ¿e
komuniœci nie oddadz¹
w³adzy?

- Oczywiœcie, ¿e warto by³o.
To, ¿e ¿yjemy obecnie w wol-

nym kraju, to efekt tamtego
zrywu. Owszem, droga do
wolnoœci trwa³a jeszcze wiele
lat, mnóstwo osób dzia³a³o w
opozycji, wielu zap³aci³o naj-
wy¿sz¹ cenê za d¹¿enie do
wolnoœci. Nie mia³em jednak
nigdy w¹tpliwoœci, ¿e bez
1980 roku nie by³oby 1989
roku i kolejnych lat. Bez walki
w podziemiu by³by zapewne
problem z ponownym uak-
tywnieniem spo³eczeñstwa.
Sytuacja ekonomiczna kraju
by³a coraz gorsza, co zapew-
ne u³atwi³o podjêcie rozmów,
ale bez silnej opozycji nie
mia³by kto przej¹æ w³adzy od
komunistów. Trwa³o to etapa-
mi, poprzez czêœciowo wolne
wybory, ale cel zosta³
osi¹gniêty.
- Historii ju¿ nie zmieni-
my, ale wci¹¿ niektórzy py-
taj¹, czy mo¿na by³o szyb-
ciej zdemokratyzowaæ kraj
i uwolniæ gospodarkê od
komunistycznych planów?

- Wszystko by³o w rêkach
w³adzy, która widz¹c ten ruch
w pewnej chwili przestra-
szy³a siê, ¿e mo¿e utraciæ nie
tylko w³adzê, ale przede
wszystkim przywileje. Po-
cz¹tkowo pojawi³y siê
g³ównie ¿¹dania ekonomicz-
ne, ale z czasem spo³ecze-
ñstwo zaczê³o domagaæ siê
wolnoœci. Ludzie byli
zmêczeni sam¹ prac¹, bo
niewiele mieli przyjemnoœci
dla siebie. Najczêœciej nie
by³o ich staæ nawet na wcza-
sy raz w roku. W pewnej
chwili w³adza uzna³a, ¿e to
wszystko za daleko idzie i
wprowadzi³a stan wojenny, a
potem rozpoczê³a represje.
- Co dla aktywnych cz³on-
ków podziemnej Solidarno-
œci by³o najtrudniejsze w
okresie od stanu wojenne-
go do wolnych wyborów? 

- Muszê tutaj dokonaæ po-
dzia³u na tych starszych, co
mieli rodziny i za nie odpo-
wiadali oraz m³odzie¿ tak¹,
jak ja. Nam by³o ³atwiej, bo
jednak nie mieliœmy na utrzy-

maniu rodziny, szczególnie
dzieci. Z drugiej strony ka¿dy
czu³ strach. To nie jest tak,
¿e szliœmy na akcjê i nie ba-
liœmy siê wpadki. Maluj¹c
coœ na murze, wpinaj¹c siê
radiostacj¹ do sieci zwraca-
liœmy uwagê, ¿eby nie zos-
taæ zatrzymanym. Czy jak
coœ drukowaliœmy, to zacho-
wywaliœmy maksymalnie
œrodki bezpieczeñstwa a
adrenalina osi¹ga³a naj-
wy¿szy poziom. W Gorzo-
wie mnóstwo m³odych opo-
zycjonistów zosta³o zatrzy-
manych, aresztowanych,
by³o bitych.
- Jak to by³o z podziem-
nym wydawnictwem ,,Is-
kra’’, które ukaza³o siê tyl-
ko w jednym numerze?

- Dzia³alnoœæ opozycyjn¹
rozpocz¹³em w
M³odzie¿owym Ruchu Opo-
ru. W listopadzie 1982 roku
wydrukowaliœmy gazetkê i ja
zaj¹³em siê kolporta¿em
wœród uczniów ,,Elektryka’’,
do którego chodzi³em. Nie-
stety, paru kolegów czekaj¹c
na przystanku przy £aŸni na
autobus otwarcie zaczê³o j¹
publicznie czytaæ. Szybko
zostali zatrzymani i powie-
dzieli, sk¹d j¹ maj¹ i tak
w³adza dotar³a do mnie i mo-
jego brata. 
- I co by³o dalej?
- Wraca³em z treningu, bo

w tym czasie gra³em w pi³kê
rêczn¹ i wchodz¹c do miesz-
kania zobaczy³em kilku smut-
nych panów. Po chwili wie-
dzia³em ju¿, ¿e byli to funk-
cjonariusze S³u¿by
Bezpieczeñstwa. Niestety,
ale mieliœmy z bratem w do-
mu trochê ulotek, znaleŸli te¿
notatki, gdzie mieliœmy rozpi-
sane akcje. Zostaliœmy za-
brani, potem okaza³o siê, ¿e
paru jeszcze kolegów rów-
nie¿ zamknêli. By³o to moje
pierwsze zetkniêcie siê z SB,
a ¿e akurat skoñczy³em 17
lat mog³em byæ ju¿ zatrzyma-
ny, bo m³odszych odsy³ali do
izby dziecka. Najpierw by³y

liczne przes³uchania, potem
chwilê siedzia³em na
,,do³kach’’ przy Kosynierów
Gdyñskich, a póŸniej jeszcze
wywieŸli mnie do aresztu do
Zielonej Góry. Pamiêtam jak
w kajdankach by³em prowa-
dzony do prokuratury. Takich
rzeczy siê nie zapomina, bo
by³ to dla mnie szok.
- Nie zrezygnowa³ pan,
mimo tak solidnej ,,naucz-
ki’’?

- W sumie trwa³o to 15 dni,
zosta³em wypuszczony przed
œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia, a ju¿ w styczniu na-
stêpnego roku za³o¿y³em z
kolegami Ruch M³odzie¿y
Niezale¿nej. By³a to prak-
tycznie reaktywacja M³od-
zie¿owego Ruchu Oporu.
By³o to kilka dni po rozprawie
przed zielonogórskim s¹dem
garnizonowym. Nie odgry-
wa³em wtedy ¿adnego boha-
tera, bo ze strachem siê nie
wygrywa. Niemniej, kiedy
wróci³em z tego pierwszego
aresztu zosta³em bardzo
ciep³o przyjêty przez otocze-
nie. Rodzinê, znajomych,
s¹siadów, a przede wszyst-
kim w szkole. To mnie bardzo
podbudowa³o, nikt nie nama-
wia³ mnie do zaniechania
dalszej dzia³alnoœci opozy-
cyjnej.
- Czy z perspektywy cza-
su móg³by pan wskazaæ
konkretne dzia³ania, które
by³y bardzo ryzykowne i
jak staraliœcie siê zabez-
pieczaæ przez namierze-
niem przez milicjê?

- Wszystko by³o ryzykowne,
bo nikt z nas nie wiedzia³, z
której strony mo¿e nadejœæ
niebezpieczeñstwo. Uczyli-
œmy siê konspiracji z mate-
ria³ów i opowiadañ naszych
dziadków walcz¹cych w pod-
ziemiu w trakcie wojny z Nie-
mcami. By³o kilka zdarzeñ,
do których dzisiaj wracam z
uœmiechem. Pamiêtam, jak
kiedyœ na Woskowej wpinali-
œmy siê w transformator,
montowaliœmy antenê, ¿eby
nadaæ audycjê radiow¹. I
ka¿dy mia³ swoje zadanie do
spe³nienia. Ja by³em odpo-
wiedzialny za akumulator,
który dŸwiga³em. O ile donie-
sienie go na miejsce nie sta-
nowi³o problemu, o tyle ucie-
kanie z nim po nadaniu au-
dycji nie by³o ju¿ takie proste.
- Najwiêksze aresztowa-
nia dopad³y was w 1985 ro-
ku. 

- Zgadza siê, mnie i mojego
brata tak¿e to dotknê³o w lu-
tym, a jedn¹ z naszych ko-
le¿anek zamknêli za kolpor-
ta¿ ulotek w Krzywañcu. Naj-
pierw zatrzymany zosta³
Marek, po kilku dniach do-
sta³em wezwanie, poszed³em
z ojcem, tata wróci³ do domu
sam. Wtedy pó³ roku przesie-
dzieliœmy, a na rozprawie

s¹dowej, jako jedni z nielicz-
nych w skali kraju zostaliœmy
uniewinnieni. Siedz¹c jednak
tak naprawdê w wiêzieniu w
Zielonej Górze, bo ich popu-
larne ,,do³ki’’ by³y wtedy w re-
moncie, trafiliœmy na oddzia³
ze skazanymi, gdzie w celi
szeœcioosobowej by³o nas
dwunastu. 
- I wtedy prze¿y³ pan dra-
mat? 

- Nie tylko ja, ale wszyscy, z
którymi siedzia³em w celi.
Nie mieliœmy gniazdek i
chc¹c zrobiæ sobie herbatê
bra³o siê dwie ¿yletki, za-
pa³kê, a z opakowañ po pa-
œcie do zêbów robi³o siê tak¹
antenkê, któr¹ pod³¹czaliœmy
do pr¹du w miejscu lampy.
Urz¹dzenie to zwane po-
wszechnie buza³¹ by³o wtedy
doskonale znane i zastêpo-
wa³o grza³kê. Niestety, które-
goœ dnia 23-letni Bronek z
Nowej Soli, który siedzia³ z
nami podczas ,,buzowania’’
zrobi³ b³¹d, dotkn¹³ grza³k¹
³ó¿ka metalowego i od razu
pad³ martwy. To by³ dla nas
wszystkich bardzo trudny
moment.
- Jaka bêdzie Polska, jaki
bêdzie Gorzów na 50-lecie
istnienia Solidarnoœci?

- Tempo rozwoju technicz-
nego œwiata jest tak szybkie,
¿e trudno przewidzieæ co
bêdzie za dziesiêæ lat. Do-
chodzimy do takiego mo-
mentu, ¿e przestrzeñ infor-
matyczna wypiera cz³owieka
z wielu obszarów dzia³alno-
œci. Pamiêtam, jak ponad 20
lat temu rozmawia³em z
ówczesnym przewod-
nicz¹cym regionu gorzow-
skiego  Bronis³awem ¯ura-
wieckim i on ju¿ wtedy
przewidywa³, ¿e technika
bêdzie wypieraæ cz³owieka,
ale nie przypuszcza³em, ¿e
bêdzie to nastêpowa³o w
tak szybkim tempie.  Pomy-
œla³em sobie wtedy, ¿e Bro-
nek musia³ naczytaæ siê Le-
ma, ¿e takie fajne rzeczy
opowiada³, ale dzisiaj ju¿
mam podobne zdanie.
Spójrzmy teraz choæby na
zwyk³y telefon. Ile funkcji
posiada, do ilu zadañ jest
przez nas wykorzystywany.
Do tego ca³e nasze ¿ycie
strasznie przyspieszy³o, ale
myœlê, ¿e Polska i Gorzów
za dziesiêæ lat bêd¹ miejs-
cami jeszcze bardziej nowo-
czesnymi. Coraz lepiej wy-
gl¹da gospodarka naszego
kraju, notujemy szybki roz-
wój, choæ teraz na przeszko-
dzie stanê³a nam pandemia,
ale mam nadziejê, ¿e od
przysz³ego roku powrócimy
na w³aœciwe tory. Technika
zaœ zadecyduje, w jakim kie-
runku pójdziemy w tym roz-
woju. (…).

Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 

Nasze życie strasznie przyspieszyło
Z Waldemarem Rusakiewiczem, przewodnicz¹cym Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidanoœæ, rozmawia Robert Borowy

W. Rusakiewicz: To, że żyjemy obecnie w wolnym kraju, to efekt tamtego zrywu
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W tym samym czasie Klau-
diusz Alkiewicz, uznawany
za fundatora cmentarza, wy-
kupi³ od Gustawa Schroede-
ra dzia³kê o powierzchni
oko³o 3,8 ha z przeznacze-
niem na nekropoliê. Zajmuje
on urozmaicony teren, ró¿ni-
ca miedzy najwy¿szym a
najni¿szym punktem nekro-
polii wynosi 21 metrów.
Cmentarz by³ powiêkszany w
roku w 1920 i 1945 r. Nekro-
polia zosta³a zamkniêta 25
wrzeœnia 1962 roku, ponie-
wa¿ miasto otwar³o obecny
cmentarz komunalny przy ul.
¯wirowej

Na zabytkowej nekropolii
pochowanych jest oko³o 7
tys. osób. Z powodu natural-
nej degradacji nie da siê od-
tworzyæ ju¿ oko³o 3,5 tys.
grobów. Na cmentarzu po-
chowany jest m.in. brat
pierwszego prezydenta Lit-
wy Aleksandras Vytautas
Viršila, lotnik, który rozbi³ siê
nieopodal Gorzowa. Pocho-
wani s¹ tak¿e wiêŸniowie
obozu Ravensbrück, którzy
w drodze do ojczyzny zmarli
w Gorzowie, bo nie dali rady
trudom podró¿y. Osobn¹
kwaterê maj¹ powstañcy
wielkopolscy. Wœród najstar-
szych nagrobków daj¹ siê
odczytaæ nazwiska: Johanna
Andrikowski, Johannes Szy-
mañski, Felix u. Gotffried
Przybylski, Hedwig Stanicz-
ki, Gunter Daraszynski, Jo-
sef Murkiewicz, Johan Ma-
chatschek, Bruno Bratkowski
i wiele innych.

Na nekropolii jest równie¿
grób Klaudiusza Alkiewicza,
fundatora cmentarza. Tu po-
chowany jest ksi¹dz Tade-
usz Za³uczkowski, jeden z
biskupów ordynariuszy die-
cezji gorzowskiej. Poza tym
w³aœnie tu le¿y Franciszek
Walczak, m³ody milicjant za-
mordowany przez Rosjan i
patron najd³u¿szej ulicy w
mieœcie. 

REDAKCJA
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Cmentarz Świętokrzyski 
- zapomniana nekropolia
Cmentarz zosta³ za³o¿ony przy katolickim koœciele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, który powsta³ w latach 1854-1855. 
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To by³a pionierska -
pierwsza w Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Gorzowie - i
nieliczna na skalê krajow¹ -
misja uratowania
zagro¿onego poronieniem
dziecka i jego matki. Misja
tym trudniejsza, ¿e matka
(26-letnia mieszkanka Go-
rzowa), to kobieta, która z
powodu choroby autoimmu-
nologicznej - czeka na
przeszczep w¹troby. 

W innych klinikach lekarze
namawiali j¹ do usuniêcia
ci¹¿y. W Gorzowie na œwiat
przyszed³ zdrowy
ch³opczyk, a mama mo¿e
podj¹æ dalsze leczenie. 

- Leczy³am siê na pierwo-
tne stwardniej¹ce zapale-
nie dróg ¿ó³ciowych - opo-
wiada Weronika Dan-
czenko, szczêœliwa
mama i pacjentka. -
By³am ju¿ 4 zabiegach.
Jeszcze co najmniej trzy
by³y przede mn¹. Szyko-
wa³am siê do kolejnego,
gdy przy kwalifikacji oka-
za³o siê, ¿e jestem w

ci¹¿y. Lekarze z renomo-
wanego szpitala w powie-
dzieli, ¿e - aby mo¿na
by³o dokoñczyæ leczenie -
muszê usun¹æ ci¹¿ê.
By³am przera¿ona.

Zdesperowana kobieta
zaczê³a szukaæ pomocy w
innych klinikach i szpita-
lach. Przez szpital w
Szczecinie i pracuj¹c¹ tam
hepatolog (specjalistkê zaj-

muj¹c¹ siê schorzeniami
w¹troby, pêcherzyka
¿ó³ciowego i dróg ¿ó³cio-
wych) trafi³a do lecznicy w
Gorzowie.  Tu zaj¹³ siê ni¹
zespó³ doœwiadczonych i

ambitnych ginekologów-
po³o¿ników. 

- Dla nas by³a to pierwsza
taka pacjentka i zadanie nie
by³o proste - mówi  Krzysz-
tof Kaczmarek, kierownik
Oddzia³u Po³o¿niczo-Gine-
kologicznego z Podod-
dzia³em Ginekologii Onko-
logicznej oraz Diagnostyki i
Leczenia Niep³odnoœci. -
Jednak wyzwañ siê  nie
boimy. Zrobiliœmy wszystko,
aby ci¹¿ê utrzymaæ. 

Weronika Danczenko
przez ponad pó³ roku przy-
je¿d¿a³a na badania do go-
rzowskiego szpitala. Zwyk-
le nie spêdza³a tam nie
wiêcej ni¿ 2 doby. Po wyko-
naniu niezbêdnych badañ
wraca³a do domu, do rodzi-
ny i 4,5-letniej córeczki. 

- Ci¹¿a zmienia wiele nie
tylko w ¿yciu kobiety, ale
tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim w jej organizmie
- mów dr Kaczmarek. - On
sam robi wiele, by chroniæ
nowe rozwijaj¹ce siê w ma-
cicy ¿ycie. Tak te¿ by³o w
tym przypadku. Choroba

trochê wyhamowa³a, dziêki
czemu mogliœmy skupiæ siê
na dziecku nie trac¹c z
oczu jego matki. 

Celem ginekologów-
po³o¿ników z Gorzowa by³o
utrzymanie ci¹¿y tak d³ugo,
jak tylko siê da; co najmniej
do 32. tygodnia.  

- Bywa³o bardzo ciê¿ko -
opowiada Weronika Dan-
czenko. - Czu³am siê tak
Ÿle, ¿e nie mia³am si³y na
nic. Na szczêœcie ci¹¿a roz-
wija³a siê prawid³owo. Ale
powiem szczerze, ¿e nie
zawsze wierzy³am, ¿e to siê
uda. Teraz jestem bardzo
szczêœliwa. Poród przez ce-
sarskie ciêcie odby³ siê 27
sierpnia. Synek jest wcze-
œniakiem, urodzi³ siê w 35
tygodniu ci¹¿y. To miesi¹c
za wczeœnie, ale dziœ ju¿
wiem, ¿e wszystko bêdzie
dobrze. Mi te¿ siê musi
udaæ, bo nic tak nie dodaje
skrzyde³ jak pierwszy krzyk
dziecka i œwiadomoœæ, ¿e
teraz mam jeszcze jeden
wa¿ny powód, by ¿yæ. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Tymczasem  dziêki deter-
minacji zarz¹du gorzowskiej
lecznicy Oddzia³ Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej w
Wi e l o s p e c j a l i s t yc z ny m
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie nie tylko uda³o siê
utrzymaæ, ale tak¿e z powo-
dzeniem rozwin¹æ. Dziœ chi-
rurgia to (spoœród 30 ist-
niej¹cych) jeden z najbar-
dziej dynamicznie
rozwijaj¹cy siê oddzia³,
gdzie lekarze maj¹ do dys-
pozycji najnowszej genera-
cji sprzêt, a œrednia wieku
personelu lekarskiego - wy-
nosz¹ca poni¿ej 50 roku
¿ycia - jest znacznie poni¿ej
œredniej krajowej. 

Pod koniec wrzeœnia 2018
r. w Oddziale Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej w
Wi e l o s p e c j a l i s t yc z ny m
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie zatrudnionych
by³o 15 lekarzy (w tym 1 le-
karz z tytu³em doktora nauk
medycznych i 3 rezyden-
tów). Niespe³na dwa lata
póŸniej (w po³owie wrze-
œnia 2020 r.) w oddziale za-
trudnienie znalaz³o 22 leka-
rzy (w tym  4 osoby z ty-
tu³em doktora nauk
medycznych i  2 rezyden-
tów). Liczba medyków z
drugim stopniem specjali-
zacji w tym czasie zwiêk-
szy³a siê trzykrotnie - z 5 w
2018 r. do 15 w 2020 r. 

Nowe procedury
medyczne

Dziêki wzmocnieniu kad-
rowemu oddzia³ mo¿e siê z
powodzeniem wprowadzaæ
nowe procedury medyczne.
Ambicj¹ lekarzy jest wpro-
wadzenie ma³oinwazyjnych
i bardziej korzystnych dla
pacjenta technik operacyj-
nych. To ju¿ siê udaje, bo
np. zabiegi laparoskopowe-
go usuwania nowotworów

jelita grubego do niedawna
odbywa³y siê sporadycznie;
dziœ niemal rutynowo. 

- Techniki laparoskopowe
daj¹ pacjentowi wiele korzy-
œci - mówi lek. med. Maciej
Skrzypek - kierownik Od-
dzia³u Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej z Podod-
dzia³em Chirurgii Naczynio-
wej. - Przede wszystkim s¹
mniej inwazyjne. Po zabie-
gu laparoskopowym pacjen-
towi „na pami¹tkê” zostaje

kilka niemal niewidocznych
(kilkumilimetrowych) œla-
dów. Po klasycznym zabie-
gu blizna mia³a nawet kilka-
naœcie centymetrów - doda-
je. 

Zabiegi laparoskopowe
daj¹ te¿ inne korzyœci. Pa-
cjent szybciej dochodzi do
siebie, szybciej mo¿e sam
jeœæ, a czas hospitalizacji
skraca siê o po³owê. 

Gorzowskim chirurgom w
pracy pomaga kupiony

przez zarz¹d lecznicy naj-
nowszej generacji laparo-
skop 3D. 

- Podczas operacji chirurg
zak³ada na g³owê specjalne
okulary - t³umaczy dr Skrzy-
pek. - Pole operacyjne widzi
siê w nich w trójwymiarze.
Obraz, który pokazuje ka-
mera, jest znacznie bardziej
dok³adny ni¿ ten na standar-
dowym monitorze wykorzy-
stywanym podczas
zwyk³ych laparoskopii. To
zwiêksza dok³adnoœæ ope-
racji, a operator nie musi
odrywaæ wzroku od pacjen-
ta, by przyjrzeæ siê szcze-
gó³om - dodaje.

Powstaje pododdział
chirurgii naczyniowej

Kierownik oddzia³u chirur-
gii wraz ze stworzonym
przez siebie zespo³em
wspólnie chc¹ utworzyæ w
Gorzowie Wielkopolskim
pe³noprawny oddzia³ chirur-
gii onkologicznej i chirurgii
naczyniowej. 

- Pierwsze pó³ roku mojej
pracy w Wielospecjalistycz-
nym Szpitalu Wojewódzkim
w Gorzowie zajê³o mi kom-
pletowanie za³ogi - mówi dr
Skrzypek. - Wspólnie stwo-
rzyliœmy zespó³, który czuje
tego samego ducha chirur-
gii; to grupa m³odych i zdol-
nych ludzi, którzy chc¹ siê
tu rozwijaæ i budowaæ nowo-

czesn¹ chirurgiê. Dlatego
nie boimy siê marzyæ i
ma³ymi krokami te marzenia
realizowaæ. Jednym z nich
jest w³aœnie przywrócenie
chirurgii naczyniowej do-
stêpnej ca³¹ dobê nie tylko
dla mieszkañców Gorzowa i
okolic, ale te¿ pó³nocno-za-
chodnich krañców Wielko-
polski i po³udniowej czêœci
województwa zachodniopo-
morskiego. Gdy tak siê sta-
nie pacjenci nie bêd¹ od-
sy³ani na leczenie do Zielo-
nej Góry, Szczecina,
Poznania czy innych oœrod-
ków.

Robot chirurgiczny Da
Vinci - nieodległa
przyszłość

Chirurdzy z gorzowskiej
lecznicy niebawem bêd¹ te¿
korzystaæ z robota chirur-
gicznego DaVinci, a Wielo-
specjalistyczny Szpital Wo-
jewódzki do³¹czy do zaled-
wie kilku (spoœród kilkuset)
placówek medycznych, któ-
re bêd¹ dysponowa³y takim
sprzêtem. 

- Taki robot daje operato-
rowi du¿o wiêksze mo¿liwo-
œci, choæ te¿ jest rodzajem
laparoskopu - wyjaœnia dr
Skrzypek. - Bêdziemy go
wykorzystywaæ do usuwa-
nia nowotworów jelita gru-
bego. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Sukces gorzowskich położników
W innych klinikach lekarze namawiali j¹ do usuniêcia ci¹¿y.

Weronika Danczenko, szczęśliwa mama  z synkiem
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lek. med. Olga Szyroki - chirurg naczyniowec i lek. med. Maciej Skrzypek - chirurg ogólny,
kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
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Metamorfoza gorzowskiej chirurgii
Dwa lata temu grozi³a mu zapaœæ. Mówi³o siê nawet o groŸbie jego likwidacji. 
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- Szeœæ lat obecnoœci
marki Natalia Œlizowska.
To ma³o czy du¿o?

- Nie wiem, ja siê dopiero
rozkrêcam (œmiech). Tu, w
tym miejscu przy Chrobrego,
mijaj¹ cztery lata. Dwa
pierwsze lata funkcjono-
wa³am w Lipkach Wielkich,
ma³ej miejscowoœci o piêknej
nazwie. 
- Ale ju¿ kilka razy mó-
wi³aœ, ¿e mo¿e ju¿ doœæ, ¿e
mo¿e wyjedziesz…

- No ale dok¹d? (œmiech). 
- Nie wie wiem, Berlin,
Pary¿, œwiat jest ogromny.

- Fakt, wielki, mieliœmy pla-
ny i to takie z gatunku
du¿ych. Tak by³o jeszcze na
pocz¹tku roku. Niestety, pan-
demia wszystko
pokrzy¿owa³a. O tej porze, w
paŸdzierniku mieliœmy mieæ
pokaz w Mediolanie, super
sprawa, ale nie ma. W stycz-
niu Mia³am byæ w Dubaju na
najwiêkszych targach œwia-
ta, przecie¿ to szansa niesa-
mowita, nie ma. Targów nie
ma. ¯ycie. Jednak dziêki te-
mu mo¿na by³o trochê prze-
wartoœciowaæ siebie.
- Co masz na myœli?
- W momencie, kiedy takie

rzeczy siê zadzia³y, nie
mo¿na by³o wyjœæ z domu, to
jak sobie pomyœla³am - czy
mi jest Ÿle? Mam co jeœæ,
mam dach nad g³ow¹, mam
obok siebie ukochanego
mê¿czyznê, teraz ju¿ mê¿a i
ukochanego psa, no i fajnie
jest. W jakimœ wielkim miej-
scu pewnie praca wy-
gl¹da³aby inaczej. Nawet
czasami rozmawiam z lud-
Ÿmi i siê zastanawiaj¹, dla-
czego ja te rzeczy robiê. A
przecie¿ to jest najwiêksza
satysfakcja, aby te rzeczy
wykonywaæ. Uszyæ samemu.
A nie coœ tam narysowaæ i
komuœ zleciæ wykonania.
Przynajmniej tak mi siê wy-

daje. Mam wra¿enie, ¿e to
wszystko dzieje siê z przy-
padku. Prêdzej czy póŸniej
te marzenia same siê
spe³niaj¹. Wiesz, dziesiêæ lat
temu nawet nie pomyœla³am,
¿e nawet w Gorzowie bêdê
mia³a swoje atelier. A jednak
to nie by³o takie trudne. 
- Ale przez te cztery lata
tutaj zd¹¿y³aœ siê ju¿ bar-
dzo mocno wpisaæ w pej-
za¿ Gorzowa, bo i pokazy, i
akcje artystyczne.

- No w³aœnie. Ja siê nie po-
trafiê ograniczyæ tylko do sa-
mej sprzeda¿y, czyli, wypro-
dukujê, ktoœ kupi, zarobiê
pieni¹dze i super. No nie. To
jest dla mnie byt ma³o. Za-
wsze staram siê robiæ ró¿ne
rzeczy, które mnie pasjonuj¹.
W ten sposób nawi¹zujê do
tego, co kiedyœ widzia³am
gdzieœ indziej. Mieszka³am w
centrum Polski i tam w³aœnie
takie rzeczy siê dzia³y. Moje
wydarzenia maj¹ swoich od-
biorców, i fajnym jest, ¿e
mo¿na zbudowaæ w³asn¹
publicznoœæ. Myœlê, ¿e jak
na pokaz przychodzi tysi¹c
osób, to ju¿ jest coœ. 
- Jak na Gorzów, to ju¿
jest niebywa³y sukces…

- Wiesz, gdybym ja mia³a
czekaæ, a¿ ktoœ mnie zaprosi
na super wydarzenie, wielki
pokaz, to kiedy ja bym siê te-
go doczeka³a? Dlatego robie
je sama. I przyznam, ¿e naj-
bardziej mnie siê one podo-
baj¹. Bo nawet gdy gdzieœ
goœcinnie wystêpujemy, czy
nawet jak siê gdzieœ tam
udawa³o wyst¹piæ gdzieœ na
jakimœ super zrobionym po-
kazie, to by³y pokazy zbioro-
we. To trwa³o trzy minuty. I to
w³aœciwie nie mia³o ¿adnego
znaczenia dla mnie. To by³o
takie wydarzenie, ¿e mo¿na
siê by³o pochwaliæ gdzieœ w
mediach. Mo¿e ktoœ sobie
pomyœla³a - wow… Jakiœ mi-

êdzynarodowy pokaz i tam ja
jestem. A prawda taka, ¿e
wydarzenie zborowe, mój
pokaz trwa³ dwie minuty,
by³o to w bia³y dzieñ, czêsto
o 9.00 rano, a dla ludzi to
mia³o wydŸwiêk jakiegoœ
wielkiego wydarzenia. A to
nie by³o tak. Dlatego te zbio-
rowe rzeczy przesta³y mnie
interesowaæ.  Zaczê³am my-
œleæ, ¿e mnie ju¿ zwyczajnie
nie wypada tego robiæ. Kiedy
by³am jeszcze na studiach to
oczywiœcie, zg³asza³am siê
do takich pokazów, miêdzy-
narodowych konkursów i su-
per. Bo by³y jakieœ osi¹gni-
êcia. Ale teraz ju¿ jestem pa-
ni¹ w³asnego losu i nie
wypada tego robiæ. W coœ ta-
kiego mog¹ siê bawiæ stu-
denci. Ja sobie robiê, co
chcê, co mi w duszy aktual-
nie gra. Nie ukrywam, ¿e na
moje pasje ci¹gle poœwi-
êcam 20 procent czasu. Bo
niestety, trzeba zarobiæ pie-
ni¹dze, ¿eby funkcjonowaæ. I
trzeba to powiedzieæ, ¿e jes-
teœmy w miejscu, gdzie rzad-
ko kto siê znajdzie, komu po-
dobaj¹ siê szalone projekty. 
- A nie spe³niasz siê
trochê w tym, ¿e projektu-

jesz dla gorzowskich akto-
rek, dla dziewczyn, które
wystêpuj¹ na scenie?

- No tak, bo to jest fajne.
Dobrze, ¿e w ci¹gu tych sze-
œciu lat ten zamys³, ten pro-
jekt - marka w³aœnie, uda³o
siê wprowadziæ. Mnie nawet
ciê¿ko o sobie, jako o marce
mówiæ, bo to jednak coœ
du¿ego jest, ale bardzo wielu
ludzi w³aœnie tak to postrze-
ga. I nie powiem, dobrze jest
mieæ coœ z tej pracowni.
Dok³adnie to tym roku siê
sta³o atrakcyjne. Nie wiem,
na czym to polega. Mo¿e
moja wystawa w Miejskim
Oœrodku Sztuki siê do tego
przyczyni³a? 
- Przecie¿ przysz³o ponad
300 osób, a to siê rzadko
zdarza.

- Nie ukrywam, by³o to bar-
dzo mi³e. Sama by³am za-
skoczona. Dobrze wspomi-
nam to wydarzenie, tym bar-
dziej, ¿e mog³am na jednej,
du¿ej przestrzeni zobaczyæ
ileœ swoich prac. 
- Zaraza pokrzy¿owa³a ci
plany. Musisz siedzieæ w
Gorzowie i Lipkach z Lab-
rusi¹ i ukochanym mê¿em.
Co dalej? 

- No w³aœnie, co dalej?
Normalny cz³owiek w wieku
trzydziestu kilku lat, jak wy-
chodzi za m¹¿, to myœli o
rodzinie. Teraz jesteœmy na
takim etapie, ¿e szukamy
miejsca na ziemi. I to, jak
siê okazuje, jest bardzo
trudne. Oczywiœcie, nic nas
nie trzyma, mo¿emy st¹d
wyjechaæ. Ale wydaje mi
siê, ¿e inne miejsce by³oby
budowaniem tego wszyst-
kiego od pocz¹tku. Szkoda
zwyczajnie tego miejsca.
Wiem, ¿e mam tu te¿ wielu
przeciwników. Nie przej-
mujê siê tym absolutnie. Bo
zazwyczaj s¹ to ludzie, któ-
rzy sami niczego nie robi¹,
ani nie zrobili. Póki co, nie
zamierzam tego miejsca
opuszczaæ. Oczywiœcie, ¿e
chcia³aby siê gdzieœ tam
pojechaæ, ale jak nie ma
mo¿liwoœci w tym momen-
cie, bo nawet nie ma mo¿li-
woœci zrobienia corocznego
pokazu, bo du¿e liczby lu-
dzi w jednym miejscu…
- No i rozkopana Chrob-
rego pod oknem.

- Fakt, moja miejscówka
królewska cala jest rozko-
pana (œmiech). A ja nie wy-
obra¿am sobie pokazu w
innym miejscu. To jest mój
kawa³eczek tutaj i koniec.
Przecie¿ to jest znakomite
miejsce. Zreszt¹ nie raz
przy okazji ro¿nych wyda-
rzeñ by³o widaæ, ¿e dobrze
siê tu bawimy. 
- Ale dalej bêdziesz
mieszka³a w Lipkach, czy
zaczniesz szukaæ czegoœ
innego?

- Pojawi³o siê pewne ma-
rzenie, takie zupe³nie z kos-
mosu. Zaczêliœmy szukaæ
bardzo du¿ej dzia³ki. My
wyobra¿amy sobie nasz
dom nie jako taki zwyk³y
domek, ale chcemy mieæ
jedno olbrzymie pomiesz-

czenie. Bo po co nam do-
mek, który ma jakieœ pokoi-
ki, jak mo¿e to byæ jedna,
olbrzymia, wielka stodo³a,
w której mo¿na zrobiæ po-
kaz, w której w razie W jak
nie ma gdzie, to mo¿na zro-
biæ szwalniê. To jest moje
marzenie. No i szukamy
dobrego miejsca. Bardzo
bym chcia³a, aby to by³o w
mojej gminie. Ale chyba
bêdziemy musieli pojeŸdziæ
te¿ i gdzieœ indziej. Mo¿e
uda siê znaleŸæ takie miejs-
ce gdzieœ blisko Gorzowa. 
- Jakiœ czas temu roz-
mawia³yœmy o tym, ¿e
mo¿e Berlin. 

- To te¿ by³o tak, ¿e byli-
œmy bardzo nastawieni na
otwarcie tam butiku. I nawet
spotkaliœmy kogoœ, kto
chcia³ nam pomóc w ja-
kichœ urzêdowych spra-
wach, bo okazuje siê, ¿e
tam bardzo proste jest
ogarniêcie czegoœ takiego,
jak otwarcie w³asnego biz-
nesu. Nawet jest bardzo
du¿a pomoc od pañstwa.
No ale znów w paradê
wesz³a nam pandemia.
Chocia¿ z drugiej strony tak
sobie myœla³am, jak pande-
mia wybuch³a - gdybyœmy
to zrobili wczeœniej, to teraz
byœmy tam poumierali z
g³odu, zostali z d³ugami.
Ale wyobraŸ sobie, ¿e nasi
znajomi zrobili w³aœnie to,
uciekli z Polski, i teraz do-
stali wspania³¹ pomoc od
pañstwa niemieckiego, chy-
ba 15 tys. euro, i jest super.
A my, a my teraz szukamy
naszego miejsca na ziemi.
Dla siebie i do komfortowe-
go tworzenia. Nie zamie-
rzamy opuszczaæ Gorzowa.
Lubimy to miasto. Mimo
wszystko. 
- ¯yczê wam zatem tego
miejsca. I bardzo dziêkujê
za rozmowê.

Prędzej czy później marzenia
same się spełniają
Z Natali¹ Œlizowsk¹, projektantk¹ mody, twórczyni¹ marki Natalia Œlizowska, rozmawia Renata Ochwat

N. Ślizowska: Jesteśmy na takim etapie, że szukamy miejs-
ca na ziemi
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Pamiêtam, jak zaczê³am
siê zajmowaæ dziejami regio-
nu, natychmiast zaczê³y
mnie nurtowaæ dwie rzeczy -
œlady pamiêci po landsber-
skich ¯ydach oraz œlady po
niemieckich mieszkañcach.
Po tych pierwszych zosta³o
niewiele, i zreszt¹ to opo-
wieœæ na inny czas. Nato-
miast po tych drugich
ca³kiem sporo. Zaczyna³ siê

czas odwil¿y myœlowej w
mieœcie. Ludzie ju¿ nie fukali
na samo wspomnienie tego,
¿e mog¹ mieszkaæ w ponie-
mieckim domu - jak ja dla
przyk³adu. Ju¿ siê nie bali
mitycznych Czai i Hupki, co-
kolwiek to kiedykolwiek zna-
czy³o. Zaczyna³ siê fajny
czas dla mi³oœników historii. 

Pamiêtam te¿, jak w³aœnie
byli mieszkañcy siê zjechali

na pierwsze takie spotkanie
w swoim rodzinnym mieœcie.
Z ca³ych Niemiec siê zjechali.
Dok³adnie 20 lat temu to by³o.
Zostali œwietnie przyjêci.
Miasto siê postara³o. Do dziœ
o tym wydarzeniu zaœwiad-
cza kamieñ pamiêci pod
dêbem Bahra na Zawarciu.

I tak zaczê³y siê œwietne kon-
takty miêdzy by³ymi a obecny-
mi mieszkañcami. Wzorowe w

skali kraju. Mnie do dziœ pozos-
ta³a olbrzymia sympatia do kil-
ku ludzi, których wówczas poz-
na³am, dobra pamiêæ o wielu,
którzy odeszli i têsknota za
tamtymi, normalnymi czasami.
Potem by³o wiele dobrych kon-
taktów, wiele dobrych wspól-
nych inicjatyw, wiele dobrych
wspólnych dzia³añ.

Czas jednak robi swoje. Ci,
którzy pamiêtaj¹ miasto z

dzieciñstwa, zwyczajnie od-
chodz¹. Ich dzieci i wnuki
generalnie do miasta nie
przyje¿d¿aj¹, bo i nie maj¹
za bardzo po co. Koñczy siê
okres naturalnej wspó³pracy.
Zostaj¹ œlady pamiêci i
wspomnienia poniemieckie-
go. Kto nie zna terminu, a
jest zainteresowany - od-
sy³am do ksi¹¿ki Karoliny
Kuszyk Poniemieckie

w³aœnie. Nawet trochê z oko-
lic wspomnieñ tam znajdzie.

To ju¿ 20 lat, a¿ 20 i tylko 20
lat dobrych kontaktów, tych ofi-
cjalnych z by³ymi mieszkañca-
mi. Bo te nieoficjalne, te, które
utorowa³y drogê do w³aœnie ta-
kiej wspó³pracy, zaczê³y siê
du¿o, du¿o wczeœniej. 

Dziœ w³aœciwie pozosta³a
po tym tylko pamiêæ.

ROCH

Już 20 lat, aż 20 lat, tylko 20 lat
We wrzeœniu minê³o 20 lat od pierwszego federalnego spotkania landsberczyków w ich rodzinnym mieœcie. 
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