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Fiatem objechali świat
i wrócili do Gorzowa

Fot. Archiwum rodzinne J.P.Poterskich

W lipcu Joanna i Paweł Poterscy, symbolicznie zakończyli swoją wyprawę fiatem 125 kombi dookoła świata.
Więcej na s. 2.
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Zmiana zawodu
wymaga czasu
Powoli, bo powoli, ale rośnie
bezrobocie w Gorzowie.
Jeszcze w kwietniu stopa bezrobocia
wynosiła w mieście 2,6%, by w maju
wzrosnąć do 2,9%, a na koniec czerwca
zatrzymać się na poziomie 3,4%. W praktyce oznaczało to, że czerwcu w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do
30 lat wynosił 23,8% (501 osób), a powyżej 50 lat – 27,1% (570 osób). Jednocześnie w czerwcu do Powiatowego
Urzędu Pracy w Gorzowie zgłoszono zapotrzebowanie na 1332 pracowników.
Czyli praca nawet jest, ale rozmija się z
oczekiwaniami i potrzebami szukających
pracę. I nie ma w tym nic dziwnego –
trudno np. fryzjerowi zatrudnić się w markecie na kasie albo przy noszeniu cegieł
na budowie. Na mentalne i fizyczne przekwalifikowanie się potrzeba jednak czasu.
Sytuacja o tyle też się zmienia, że dochodzą nowe zwolnienia z firm, które nie
dają rady w czasach pandemii koronawirusa i tak naprawdę o skali bezrobocia będziemy mogli się przekonać dopiero jesienią, kiedy nie będzie już śladu po rządowej pomocy, czy to w formie zwolnień z
opłat na ZUS, bezzwrotnych pożyczek i
dopłat do pensji pracowniczych. Wtedy
dopiero bezrobocie nie tylko w Gorzowie
może wystrzelić. A odrabianie strat w
gospodarce będzie trawało latami, bo i
zaraza także nie chce odpuścić.

JAN DELIJEWSKI
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AJP z ministerialnym
wsparcie na rozwój
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Wojciech Murdzek odwiedzi³ w lipcu Akademiê im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie.
- Cieszê siê, ¿e dzia³alnoœæ
naszej uczelni spotyka siê z
tak du¿ym zainteresowaniem
- przyzna³a zadowolona rektor prof. dr hab. El¿bieta
Skorupska-Raczyñska.
Natomiast minister Wojciech
Murdzek ju¿ w pierwszych
s³owach przyzna³, ¿e chcia³
wczeœniej przyjechaæ, ale z
wiadomych powodów tak¿e
ministrowie przez kilka miesiêcy byli przykuci do budynków ministerialnych i pracowali g³ównie zdalnie.
- Obecnie mo¿emy siê ju¿
przemieszczaæ i cieszê siê,
¿e mogê odwiedzaæ ró¿ne
uczelnie i na miejscu poznawaæ problemy, z jakimi siê borykaj¹, ale równie¿ z radoœci¹
s³uchaæ o ich ambitnych planach - szybko doda³ minister.
- To co us³ysza³em od pani
rektor jest bardzo buduj¹ce.

Fot. Archiwum AJP

w 1.08.
1977 r. - do Gorzowa przyłączono wsie Chróścik, Karnin,
Małyszyn, Zieleniec oraz część
sołectw Baczyna, Chwalęcice,
Kłodawa, Santocko, Wawrów i
Wieprzyce; powierzchnia miasta
wzrosła z 54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Korsak,
pisarz, podróżnik i przyrodnik,
przez blisko 25 lat związany z
Gorzowem, zm. w Krakowie w
1973 r
w 2.08.
2007 r. - po 59 latach zakończyło działalność kino „Słońce”.
1993 r. zm. Zygmunt Dolinkiewicz (48 l.), nauczyciel wf w SP
nr 9 i 15, szkoleniowiec piłkarzy
ręcznych; od 1994 r. w SP 15
odbywają się ogólnopolskie turnieje młodzików jego imienia.
w 3.08.
1997 r. - stadion żużlowy przy
ul. Śląskiej otrzymał imię Edwarda Jancarza.
1974 r. zm. dr Władysław Przybylski (55 l.), pionier Gorzowa,
dyrektor Obwodowej Przychodni
PKP (1948-1974), współorganizator, zawodnik i prezes motoklubu „Unia”; zginął
w wypadku samochodowym.
w 4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski
(48 l.), elektryk z EC w Gorzowie, w 1980 r. członek MKS, od
1981 r. - przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego
NSZZ „Solidarność”, następnie
w strukturach podziemnych.
2011 r. zm. Marek Pudełko (66
l.), aktor, nestor gorzowskiej
sceny; w Gorzowie z krótkimi
przerwami od 1976 r.
w 5.08.
1917 r. ur. Jerzy Uniecki, stomatolog i pionier Gorzowa, b.
żużlowiec, działacz sportów motoryzacyjnych, współzałożyciel i
prezes Motoklubu Unia, kierownik sekcji żużlowej Gwardii i
Stali, od 1956 r. - w Szczecinie,
zm. w 1983 r.
w 7.08.
1915 r. ur. Bolesław Kasierski,
kolejarz i działacz sportowy,
długoletni zawiadowca stacji
Nowe Drezdenko, zawodnik
MKS Lubuszanin i następnie sędzia piłkarski, b. członek zarządu PZPN i GOZPN w Gorzowie (1976-1991), b. przewodniczący Okręgowego Kolegium
Sędziów, zm. w 1995 r.
1927 r. ur. Stefan Kwaśny, legendarny toromistrz Stali, wielokrotnie honorowany tytułem
najlepszego toromistrza w kraju, zm. w 1990 r.
1932 r. ur. Roman Dragon,
„Dragoner”, b. piłkarz, czołowy
zawodnik Unii Gorzów, z którą
awansował w 1959 r. do II ligi,
zm. w Chorzowie w 1985 r.]
w 8.08.
2013 r. - w Gorzowie zniesiono
zakaz deptania po trawnikach i
skwerach.
w 9.08.
1947 r. - powstały Gorzowskie
Warsztaty Mechaniczne, Sp. z
o. o. Wieprzyce, która dała początek zakładom „Zremb”.

Minister nie przyjechał do Gorzowa z pustymi rękami

Dowiedzia³em siê, ¿e tych
planów jest bardzo du¿o,
zwróci³em równie¿ uwagê na
stale rosn¹c¹ dynamikê rozwoju uczelni. Swoj¹ drog¹,
skoro ju¿ siê przyje¿d¿a z niespodziewan¹ wizyt¹ w goœci,
to nie wypada tego czyniæ
oczywiœcie z pustymi rêkoma

- powiedzia³ minister i wyci¹gn¹³ symboliczny czek na
kwotê trzech milionów z³otych
na dalsze uczelniane inwestycje w ró¿nych kierunkach.
Prof. El¿bieta SkorupskaRaczyñska od razu przyzna³a, ¿e potrzeb jest bardzo
du¿o i nie bêdzie problemów

z dobrym ulokowaniem tych
œrodków.
Otwieramy
kierunek
pielêgniarstwa,
bêdziemy
sk³adali wniosek na otwarcie
ratownictwa, przygotowujemy
wniosek w zakresie in¿ynierii
medycznej - szybko wylicza
najwa¿niejsze dzia³ania tylko
w obszarze medycznym. - Za
tymi kierunkami idzie potrzeba budowy centrum symulacji
medycznej. Dalej prowadzimy
badania w zakresie nanotechnologii i nanobiologii dla
cz³owiek i na potrzeby medyczne. Tutaj te¿ mamy du¿e
potrzeby. Mogê zapewniæ, ¿e
otrzymane œrodki zostan¹
dobrze zainwestowane - wyjaœni³a.
Wiceprezydent
miasta
Ma³gorzata Domaga³a równie¿ nie kry³a zadowolenia i
zapewni³a, ¿e ze strony mias-

ta uczelnia zawsze mog³a liczyæ i nadal mo¿e oczekiwaæ
wszechstronnej pomocy.
- Pomagamy i wspó³pracujemy na ró¿nych p³aszczyznach
- mówi. - Dla nas przyk³adowo
pielêgniarstwo, które obecnie
jest rozwijane, jest tak samo
wa¿ne jak dla uczelni. W Gorzowie brakuje pielêgniarek,
pomimo, ¿e wiele z nich pracuje w kilku miejscach. Pocz¹tek pandemii szczególnie
pokaza³ te problemy, gdy¿
szczególnie domy pomocy
spo³ecznej mia³y du¿e braki,
a teraz czekaj¹ na uzupe³nienie kadry. Podobnie wygl¹da
to w ¿³obkach czy przedszkolach, bo pielêgniarki s¹ potrzebne nie tylko w placówkach medycznych i opiekuñczych, ale równie¿ i
oœwiatowych - podkreœli³a.
RB

Fiatem objechali świat i wrócili do Gorzowa
W lipcu Joanna i Pawe³ Poterscy, symbolicznie zakoñczyli swoj¹ wyprawê fiatem 125 kombi dooko³a œwiata.
Wyprawa oficjalnie mia³a
zakoñczyæ siê w Gorzowie,
sk¹d siê rozpoczê³a, 29 lutego tego roku. Plany pokrzy¿owa³a pandemia oraz
… narodziny Helenki, córki
podró¿ników.
Ich najwiêksz¹ przygodê,
podró¿ dooko³a œwiata
du¿ym fiatem kombi, nazywanym te¿ „kredensem”,
rozpoczêli z gorzowskiego
„Kwadratu” 11 paŸdziernika
2018 roku.
Ich wyprawa przebiega³a
przez
Ba³kany,
Bliski
Wschód, ca³¹ Azjê, a¿ do

Fot. Archiwum rodzinne J.P.Poterskich
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mija dzień

Joanna i Paweł Poterscy w podróży dookoła świata

Singapuru, a nastêpnie
przez
ca³¹
Amerykê
Pó³nocn¹.
Sylwestra
koñcz¹cego
2018
rok
spêdzili w New Dehli, obecny rok przywitali na dachu
apartamentowca w Nowym
Jorku, za ka¿dym razem w
otoczeniu rodaków.
Samochód nie sprawia³
wiêkszych problemów a¿ do
Kalifornii. Uszkodzeniu uleg³
pasek rozrz¹du, do remontu
by³a ca³a g³owica silnika. Silnik naprawili z pomoc¹ polskich mechaników, a czêœci
ze swojego auta wys³a³ im

nasz rodak, mieszkaj¹cy w
Nowym Jorku - tak¿e w³aœciciel du¿ego fiata.
Miasto Gorzów by³o oficjalnym partnerem podró¿ników.
W zamian Asia i Pawe³ na
ca³ym œwiecie promowali
Gorzów. Na samochodzie
by³y logotypy zwi¹zane z
miastem, a w baga¿niku zestaw miejskich gad¿etów,
które rozdawali mieszkañcom krajów, przez które
przeje¿d¿ali.

MARTA LIBERKOWSKA,
DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Miał zyskać dolary, stracił złotówki
Mieszkañcowi powiatu gorzowskiego oszust obieca³ kilka tysiêcy dolarów zysku.
Oszuœci tworz¹ ró¿ne historie, by zmanipulowaæ swoje ofiary i w konsekwencji
przej¹æ ich pieni¹dze. S¹ to
kwoty wynosz¹ce nawet kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych.
Tym razem jeden z mieszkañców powiatu gorzowskiego
straci³ 75 tysiêcy z³otych bo
zaufa³ osobie, która do niego
zadzwoni³a.

Mê¿czyzna odebra³ telefon
i us³ysza³, ¿e ma na koncie
kilka tysiêcy dolarów. Procedura ich odebrania mia³a byæ
jednak bardziej skomplikowana ni¿ tradycyjny przelew.
Mê¿czyzna zalogowa³ siê na
swój komputer, a nastêpnie
zainstalowa³ wskazan¹ aplikacjê dziêki której oszust
zyska³ zdalny dostêp. Oszust

otwiera³ konta na gie³dach
kryptowalut. Dalszy etap to
manipulacja i gra na emocjach. Mia³ byæ bowiem zysk
i kilka tysiêcy dolarów, a okaza³o siê, ¿e bêdzie ostatecznie wysoka strata. Przestêpca zyska³ dostêp nie tylko do komputera, ale tak¿e
do konta bankowego. Wykorzysta³ to i wzi¹³ dwa kredyty
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na kwotê 75 tysiêcy z³otych.
Pieni¹dze z konta zniknê³y.
Mê¿czyzna dopiero wtedy
zrozumia³, ¿e zosta³ oszukany.
Policjanci przypominaj¹, by
nie instalowaæ nieznanych
aplikacji na komputerach. Te
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Wspólnie dla środowiska
Kiedy mowa jest o wspólnej przestrzeni to czêsto brakuje chêtnych do wziêcia za ni¹ odpowiedzialnoœci.

Fot. Inneko

Wspólne, wiêc niczyje…?
Choæ œwiadomoœæ ekologiczna w Polsce systematycznie roœnie, to do doskona³oœci jeszcze bardzo d³uga
i krêta droga.
Na szczêœcie osób wra¿liwych nie brakuje. Œwiadczyæ
mog¹ o tym inicjatywy podejmowane przez grupy formalne i nieformalne, wspierane
przez gorzowsk¹ spó³kê INNEKO.
4 lipca 2020 r., z inicjatywy
Kó³ £owieckich „Wilk” z
Ró¿anek i „Leœnika” z K³odawy, we wspó³pracy z
Urzêdem Gminy K³odawa,
odby³a siê akcja sprz¹tania.
- Jako codzienni u¿ytkownicy gminnych terenów zielonych jesteœmy przera¿eni iloœci¹ œmieci zalegaj¹cych w
lasach i na ³¹kach! Pora¿a
ludzka bezmyœlnoœæ, bo
przecie¿ te odpady same do
lasu siê nie przywo¿¹ - nie
kryje roz¿alenia Grzegorz
Dera, prezes K£ ,,Wilk’’.
Potwierdza to wójt K³odawy
Anna Mo³odciak, która osobiœcie nadzorowa³a akcjê.
Szybko doda³a w rozmowie z
nami, ¿e do³o¿y wszelkich
starañ by odnaleŸæ i ukaraæ
osoby odpowiedzialne za
nieporz¹dek. - Nikt nie mo¿e
czuæ siê bezkarny - podkreœli³a.
W sprz¹taniu wziê³o udzia³
oko³o 200 osób. Poza myœliwymi byli równie¿ mieszka-

W sprzątaniu lasów wokół Kłodawy poza myśliwymi wzięli udział mieszkańcy Różanek i Kłodawy, pracownicy działu marketingu INNEKO oraz harcerze

ñcy Ró¿anek i K³odawy, pracownicy dzia³u marketingu
INNEKO oraz harcerze. W
ci¹gu kilku godzin zape³niono dwa kontenery o pojemnoœci 34 m3 ka¿dy.
- Jesteœmy bardzo wdziêczni prezesowi INNEKO za nieocenion¹ pomoc. Góra œmieci zniknê³a, choæ wci¹¿ jeszcze bardzo wiele jest do
zrobienia. Wierzê, ¿e wspólnie bêdziemy kontynuowaæ
walkê o czyst¹ planetê - podsumowa³a wójt Mo³odciak.
Nie tylko k³odawskie lasy
odetchnê³y z ulg¹. Cz³onko-

wie gorzowskiego Stowarzyszenia „Dzikie Dziki”, wieloletniego organizatora miejskich imprez biegowych,
równie¿ postanowili wzi¹æ
sprawy w swoje rêce i posprz¹taæ jedno z ulubionych
miejsc treningowych. Jak siê
okazuje, Park S³owiañski popularny jest nie tylko wœród
biegaczy, ale równie¿ wielbicieli nieformalnych imprez
pod chmurk¹, nagminnie zapominaj¹cych o obowi¹zku
sprz¹tania po sobie.
Sportowcy, za poœrednictwem Piotra Wilczewskie-

go, zwrócili siê o pomoc w
postaci udostêpnienia kontenera na odpady do prezesa
Inneko, £ukasza Marcinkiewicza.
- Wra¿liwoœæ ekologiczna
i troska o czystoœæ naszego
œrodowiska to postawy
godne
naœladowania.
Spó³ka Inneko, w miarê
mo¿liwoœci,
wspiera
spo³eczne i oddolne akcje
sprz¹tania miasta i jego
najbli¿szych okolic, dlatego
cieszê siê, ¿e dzia³acze
stowarzyszenia „Dzikie Dziki” wraz z radnym Piotrem

Wilczewskim zwrócili siê do
nas, tak abyœmy wspólnymi
si³ami uporz¹dkowali Park
S³owiañski - powiedzia³
prezes £ukasz Marcinkiewicz.
Kilkugodzinna akcja zakoñczy³a siê sukcesem. Worki szczelnie wype³nione odpadami trafi³y do trzech
kontenerów a najbardziej
aktywni uczestnicy otrzymali upominki, w tym vouchery na kurs gry w golfa
na Polu Golfowym „Zawarcie”.
(SB)

Są tu najstarsze sieci wodociągowe w mieście
Trzy pytania do Tomasza Surdackiego, zastêpcy dyrektora ds. technicznych w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gorzowie

Fot. Archiwum

Trwa
przebudowa
dwóch kolejnych wa¿nych
gorzowskich ulic - Chrobrego i Mieszka I-go. W jakim stanie znajduje siê
tam sieæ wodoci¹gowa?
- Z punktu widzenia naszej
firmy s¹ to historyczne ulice,
poniewa¿ w chwili budowy
ujêcia wody przy Kosynierów
Gdyñskich, w pierwszej kolejnoœci sieci wodoci¹gowe
by³y budowane w³aœnie na
tych ulicach. Czyli s¹ to najstarsze sieci istniej¹ce w Gorzowie, gdy¿ od tamtej pory
nie by³y one wymieniane i s¹
w u¿ytkowaniu od koñcówki
XIX wieku. Ich stan techniczny nie jest wcale dramatyczny, rzadko ulegaj¹ awariom,
ale s¹ mocno zdegradowane
pod k¹tem korozji, jak i bardzo zamulone. S¹ odcinki, w
których przepustowoœæ jest
minimalna pomimo du¿ych
œrednic. Z tego powodu dochodzi czasami do zanieczyszczeñ wody. Teraz jest
dobra okazja, ¿eby wymieniæ

w tym rejonie ca³¹ sieæ
wodoci¹gow¹.
- Czy prace ju¿ ruszy³y,
jaki bêdzie ich zakres i do
kiedy potrwaj¹?
- Wszystkie nasze prace s¹
podporz¹dkowane pod harmonogram inwestycji, a jej
koniec zosta³ zaplanowany
na paŸdziernik przysz³ego
roku. Obecnie firma zajmuj¹ca siê pracami sanitarnymi uk³ada w rejonie ulic
Krzywoustego i Jagielloñczyka tak zwane bajpasy, czyli
uk³ady pozwalaj¹ce na tym-

czasowe korzystanie przez
mieszkañców z dostaw wody, pomimo odciêcia wymienianych fragmentów sieci. Te
prace zakoñcz¹ siê lada moment i bêdziemy gotowi do
budowy nowej sieci. Tempo
dalszych prac bêdzie wyznaczane przez g³ównego wykonawcê. Pamiêtajmy, ¿e remont jest zale¿ny od wielu
czynników, nawet takich, jak
sprawna organizacja ruchu
w danej czêœci miasta. Dlatego wszelkie prace sanitarne musz¹ byæ prowadzone

wraz z modernizacj¹ reszty
ulicy. Najwa¿niejsze, ¿e inwestycja z naszej strony
przyniesie wszystkim du¿e
korzyœci. Wybudujemy oko³o
50 metrów przewodu ¿eliwnego o œrednicy 400 mm
oraz prawie pó³tora kilometra
przewodu z rur polietylenowych o œrednicy 250 mm i
trochê 225 mm. Bêd¹ te¿ odcinki przewodów rozdzielczych o œrednicach 160 i 110
mm. Jak to wszystko siê zliczy, uzbieramy ponad dwa
kilometry ró¿nych instalacji.
Do tego dochodzi czêœciowa
przebudowa kanalizacji sanitarnej. Sumuj¹c, nie jest to
mo¿e wielka inwestycja, ale
jedna z najwa¿niejszych w
centrum miasta. Sami byœmy
zapewne nie byli jej w stanie
wykonaæ ze wzglêdu na
du¿e koszty dodatkowe,
g³ównie roboty drogowe.
- Mieszkañcy odczuj¹
problemy zwi¹zane z wymian¹ sieci wodoci¹gowej?

- Przy wszystkich prowadzonych przez nas inwestycjach najwa¿niejszy jest
komfort mieszkañców, którzy
musz¹ mieæ sta³¹ dostawê
wody o wysokiej jakoœci. I to
jest priorytet. Dlatego mieszkañcy bêd¹ co najwy¿ej
mogli ogl¹daæ prowadzone
prace z okien swoich domów
i mieszkañ, gdy¿ uczynimy
wszystko, ¿eby nie odczuli
p³yn¹cych z tego powodu
trudnoœci. Oczywiœcie, krótkotrwa³e zamkniêcia dostaw
wody bêd¹ wystêpowaæ w
chwilach przechodzenia ze
starej na now¹ instalacjê. W
takich momentach mog¹ wyst¹piæ drobne zak³ócenia, jak
zmêtnienie wody czy spadek
ciœnienia. Coœ mo¿e siê te¿
przytkaæ na filtrach. W przypadku, je¿eli coœ bêdzie siê
dzia³o zaskakuj¹cego prosimy o pilny kontakt z naszym
biurem obs³ugi klienta, ale
liczê, ¿e nie bêdzie takiej potrzeby.
RB
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w 10.08.
1945 r. - w browarze przy ul.
Pocztowej w Gorzowie,
należącym dawniej do braci
Gross, wznowiono produkcję piwa; później była tu już tylko rozlewnia piwa HSI „Odnowa”.
1947 r. - na bieżni lekkoatletycznej stadionu przy ul. Myśliborskiej zorganizowano pierwszy Złoty Puchar Ziemi Lubuskiej na żużlu; wygrali
leszczynianie, najlepszy z gorzowian, Antoni Kapusta, zajął
III miejsce.
1948 r.- na bazie Spółdzielni
Pracy „Dąb” powstał Zakład
Produkcji Elementów Budowlanych Stolarnia i Parkieciarnia,
później „Stolbud”, który istniał
do 2003 r.
2000 r. - oddano do użytku Rondo Santockie.
w 11.08.
1999 r. zm. Edmund Zborowski
(88 l.), blacharz, pionier gorzowskiego tenisa, który w
1949 przeprowadził odbudowę i
renowację kortów tenisowych w
Parku Słowiańskim.
w 12.08.
1921 r. ur. Sylwester Koralewski, fotograf, pionier Gorzowa,
założyciel firmy „Foto-Koralewski”, zm. w 1989
w 13.08.
1950 r. - z okazji 5-lecia ZKS
„Kolejarz” w Gorzowie zorganizowano pierwszy na Ziemi Lubuskiej wielki mityng lekkoatletyczny.
1971 r. - do pierwszego
wieżowca przy placu Staromiejskim wprowadzili się pierwsi lokatorzy.
2000 r. - bp Adam Dyczkowski
konsekrował kościół pw. św.
Maksymiliana Kolbe w Gorzowie, budowany w latach 19861994.
2011 r. - Stilon Gorzów, następca GKP, wystartował w rozgrywkach IV ligi piłkarskiej.
2011 r. - otwarto wschodnią
część zmodernizowanego bulwaru nad Wartą.
2008 r. zm. Róża Aleksandrowicz (75 l.), kupiec, b. radna
WRN i RM, b. przewodnicząca
gminy muzułmańskiej w Gorzowie.
w 15.08.
1945 r. - kardynał August
Hlond, prymas Polski, powołał
administrację kościelną na Ziemiach Odzyskanych; utworzona
została Administracja Apostolska Lubuska, Kamieńska i
Prałatury Pilskiej z siedzibą w
Gorzowie; Gorzów został przekazany protokolarnie przez sowieckie władze wojskowe administracji polskiej; poświęcono
kościół pw. MB Anielskiej,
obecnie Wniebowzięcia NMP w
Osiedlu Poznańskim; w mieście
odbyła się pierwsza impreza
muzyczna
1952 - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej od ul. Warszawskiej przez Podmiejską i Pomorską do bramy GZWS przy ul.
Walczaka.
1972 r. - Wytwórnia Elementów
Prefabrykowanych w Gorzowie
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rozpoczęła produkcję płyt systemu WUFT; z płyt tych zbudowano m. in. Osiedle Staszica.
w 16.08
1950 r. zm. Władysław Andryka
(22 l.), chorąży AK, przywódca
organizacji „Młode Pokolenie
Walczy”; zginął podczas próby
aresztowania przez funkcjonariusza UB w kinie „Capitol”.
w 17.08.
1908 r. ur. wg wersji autobiograficznej - Papusza, czyli Bronisława Wajs, pierwsza cygańska poetka pisząca w języku
romskim, przez blisko 30 lat
związana z Gorzowem, zm. w
1987 r. w Inowrocławiu.
w 18.08.
1926 r. ur. Bolesław Stocki,
nauczyciel, kombatant AK, twórca gorzowskiego kajakarstwa,
budowniczy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych, zm.
w 1999 r.
w 19.08.
1998 r. - podczas spotkania parlamentarzystów i wojewodów z
Gorzowa i Zielonej Góry, w
obecności biskupa A. Dyczkowskiego, w Gorzowie podpisano
wspólną deklarację, w której
opowiedziano się za równomiernym rozłożeniem kompetencji i
odpowiedzialności pomiędzy
obydwa miasta-stolice nowego
regionu
w 20.08.
1937 r. ur. Edmund Migoś,
żużlowiec, zawodnik Stali Gorzów, trzykrotny medalista MŚ,
mistrz Polski z 1970 r., zm. w
2006 r.
1946 r. ur. Edward Jancarz,
żużlowiec, zawodnik Stali Gorzów i Wimbledon, 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny uczestnik IMŚ, dwukrotny mistrz Polski (1975 i 1983), trzykrotny
zdobywca „Złotego Kasku”, zm.
w wyniku zabójstwa w 1992 r.
w 21.08.
1998 r. - w odremontowanym
pałacyku przy ul. Kazimierza Wielkiego odbyły się pierwsze śluby.
w 22.08.
1997 r. - dokonano napadu na
oddział banku GBS przy ul.
Małorolnych; łupem bandytów
padło 100 tys. zł.
w 23.08.
1960 r. - oddano do użytku
nową szkołę na Wieprzycach,
dziś SP nr 12 przy ul. Dobrej.
w 24.08.
1994 r. - Henryk Maciej Woźniak został prezydentem Gorzowa; swą funkcję pełnił do
15.06.1998 r.
w 25.08.
2010 r. - mecenas Stanisław
Żytkowski został honorowym
obywatelem Gorzowa.
1915 r. ur. Otton Warda, ślusarz, pionier miasta i ZM „Gorzów”, działacz PPS, b. prezes
Stali (1951), zm. w 1987 r.
w 26.08.
1989 r. - rozpoczął się I Międzynarodowy Przegląd Cygańskich Zespołów Pieśni i Tańca,
obecnie „Romane Dyvesa”.
w 27.08.
2001 r. - Gorzów jako pierwsze
miasto w kraju rozpoczął akcję
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Gorzowianie ciągle wybierają
chodniki i drogi
Z Ann¹ Bonus-Mackiewicz, dyrektor Biuro Konsultacji Spo³ecznych i Rewitalizacji gorzowskiego Urzêdu Miasta, rozmawia
Renata Ochwat
- Pani dyrektor, jak to siê
sta³o, ¿e w Gorzowie ludzie zaczêli panicznie i Ÿle
reagowaæ na has³o rewitalizacja?
- Trudno mi odpowiedzieæ
na tak postawione pytanie,
poniewa¿ nie podzielam tego pogl¹du. Moje obserwacje nie podzielaj¹ paniki w
tym zakresie. Natomiast to,
co ja obserwujê, to pewne
zmêczenie tematem. Dodam
od razu, ¿e nie tylko w Gorzowie. Widaæ to w tych
miastach, gdzie rewitalizacje
s¹ prowadzone, ¿e jest
zmêczenie, ale wynika ono z
tego, ¿e sformu³owanie rewitalizacja oraz konsultacje
spo³eczne s¹ terminami
nadu¿ywanymi.
S¹
w
ró¿nych œrodowiskach odmieniane przez wszystkie
przypadki. Nie ma takie
opcji, aby otworzyæ jakiekolwiek media - spo³ecznoœciowe, prasê czy cokolwiek, aby
siê nie dowiedzieæ, ¿e coœ
jest rewitalizowane lub konsultowane. Zreszt¹ odnoszê
wra¿enie, ¿e w Gorzowie
gdzie nie wbije siê ³opatê,
tam dzieje siê rewitalizacja.
A tak do koñca nie jest. Moim zdaniem te terminy s¹
mocno nadu¿ywane, st¹d
siê bierze zmêczenie w ich
odbiorze.
- Wobec tego jak nale¿y
rozumieæ te pojêcia?
- To jest trochê tak, ¿e wymieniamy ³awki w parku Kopernika, który jest kompletnie poza obszarem rewitalizacji, a ja siê dowiadujê, ¿e
Gorzów rewitalizuje park Kopernika. Rewitalizowaliœmy
ju¿ Cmentarz Œwiêtokrzyski.
Tyle tylko, ¿e to nie jest rewitalizacja. Jeœli chodzi o rewitalizacjê, pierwszym podstawowym warunkiem jej wyst¹pienia jest to, ¿e toczy siê
ona zawsze na obszarach
ni¹ objêtych. Jeœli coœ siê
dzieje, jakaœ inwestycja, poza obszarem, to mamy do
czynienia z jak¹œ inwestycj¹,
a nie z procesem rewitalizacji. Sama rewitalizacja nie
jest pojedyncz¹ akcj¹, jednym zadaniem. To jest wieloletni proces. Dlatego na obszarach objêtych rewitalizacja mo¿na obserwowaæ
pojedyncze projekty, które j¹
wspieraj¹ - z mniejszym lub
wiêkszym powodzeniem, ale
to s¹ projekty, które wspieraj¹ ten wieloletni proces.
Tymczasem w publicznej debacie, i ja to te¿ widzê,
wszystko jest rewitalizowane. Nawet park, który w
¿aden sposób nie zmienia
swojej funkcji. Ca³e swoje

Fot. Daniel Adamski
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Anna Bonus-Mackiewicz: Lepiej jest uczestniczyć w konsultacjach niż tyle o nich mówić

¿ycie by³ parkiem, nadal
bêdzie parkiem, który ma
byæ rewaloryzowany, te¿ jest
wrzucony do tego worka,
pewnie dlatego, ¿e jest w obszarze - chodzi o park Wiosny Ludów. Myœlê te¿, ¿e nie
jest koniecznym, aby mieszkañcy œciœle znali te pojêcia,
ale gdyby przysz³o siê pokusiæ o diagnozê, dlaczego wyst¹pi³o zmêczenie tym tematem, to w³aœnie z takiego
nadu¿ywania. Podobnie jest
z konsultacjami. Ka¿da próba zasiêgniêcia jakiejœ opinii
nazywane jest konsultacjami. Podczas gdy w Gorzowie
w ubieg³ym roku konsultacji
by³o zaledwie kilka, i w wiêkszoœci dotyczy³y Bud¿etu
Obywatelskiego. Tych konsultacji naprawdê jest niewiele. Ale rzeczywiœcie tak
du¿o siê o nich mówi. Lepiej
jest uczestniczyæ w konsultacjach ni¿ tyle o nich mówiæ.
Byæ mo¿e wówczas to
bêdzie wywo³ywa³o lepsze
skojarzenia z tymi procesami. Jak bowiem rozmawiamy
o frekwencji to bywa ró¿nie.
- Dlaczego tak jest?
- S¹ bowiem takie tematy,
które ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, inne mniejszym. Ale kiedy rozmawiamy
o polityce miejskiej, to te
s³owa ci¹gle siê w tej dyskusji przewijaj¹. I jest ich
du¿o w debacie.
- To co spowodowa³o, ¿e
te s³owa sta³y siê okreœleniami straszakami? Kto
jest winien - urzêdnicy,
dziennikarze, sami ludzie?
- Po czêœci wszyscy.
Urzêdnicy tu te¿ nie s¹ bez

winy. Owe nadu¿ycia zaczê³y siê od etapu opracowywania polityki miejskiej,
rz¹dowego dokumentu i tam
w³aœnie by³y podkreœlane
w¹tki zwi¹zane z rewitalizacj¹ i partycypacj¹. I od
tamtej pory miasta, które
aspirowa³y do miana miast
progresywnych, chc¹cych
zmieniaæ centra swoich
miast, ktore widzia³y w rewitalizacji jak¹œ szansê, zobaczy³ pierwszy i takiej jakoœci
dokument i wówczas powsta³a taka moda na te rewitalizacje i konsultacje, i dlatego te s³owa by³y bardzo
czêsto u¿ywane, równie¿
przez ró¿ne organy w³adzy
publicznej. Potem debata
publiczna rozwinê³a siê w
kierunku tego, co mamy, czyli wszêdzie odbywaj¹ siê
konsultacje lub rewitalizacje.
Ciê¿ko trafiæ dzieñ, w którym
coœ nie by³oby rewitalizowane. Ale tak siê dzieje nie tylko w Gorzowie.
- Nie ma pani wra¿enia,
¿e trzeba odwracaæ ten
proces, czyli zamiast mówiæ o rewitalizacji parków,
trzeba nazywaæ to, co tam
siê wydarzy - remontami
albo zmianami porz¹dkowymi.
- Jak mówiê, tu te¿ powinna byæ praca po stronie naszej, urzêdników. Bo to jest
spory skrót myœlowy - nazywanie tych planowanych
prac w parkach w³aœnie rewitalizacj¹. Przecie¿ prace w
parku Wiosny Ludów to ewidentna rewaloryzacja. Nie
jestem do koñca przekonana, ¿e jest takie du¿e zapo-

trzebowanie spo³eczne, aby
mieszkañcom a¿ tak mocno
to t³umaczyæ. Wydaje mi siê,
¿e jeœli uporz¹dkuje siê komunikacja z podmiotami odpowiedzialnymi za rewitalizacjê, to uporz¹dkuje siê te¿
komunikacja w sferze publicznej. Myœlê, ¿e w pierwszej kolejnoœci musimy zacz¹æ od siebie i zacz¹æ porz¹dkowaæ te komunikaty.
- Jak to sobie pani wyobra¿a?
- Na poziomie operacyjnym
w
ten
sposób,
¿e
przegl¹dam ka¿dy dokument, który trafia na moje
biurko, i z uporem maniaka,
a czasami wrêcz natrêtnie
zwracam uwagê. Proszê o
zmianê tytu³ów zdañ, zmianê
tytu³ów w Bud¿etach Obywatelskich. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e rewitalizowane s¹ w
Bud¿etach Obywatelskich
chodniki i trawniki, ulice.
- Naprawdê?
- Tak, dlatego staram siê
tego pilnowaæ. Ale takie
has³a zg³aszaj¹ mieszkañcy.
A potem urzêdnicy, chc¹c
wiernie odtworzyæ intencje
mieszkañców, powielaj¹ te
nazwy. Staram siê z tym walczyæ, ale nie dla ka¿dego nazewnictwo jest a¿ tak wa¿ne.
- Pani dyrektor, u¿y³a pani okreœlenia Bud¿et Obywatelski. Jak to bêdzie z
nim w tym roku?
- Zakoñczyliœmy cykl spotkañ dotycz¹cy w³aœnie
Bud¿etu Obywatelskiego. I
tu mamy odwrotn¹ sytuacjê.
Bo jest to typowy proces
konsultacyjny, a rzadko lub
prawie wcale bywa tak nazywany. Czêsto coœ nie jest
konsultacj¹, a jest tak nazywane, a tu, gdzie mamy konsultacje, ta nazwa praktycznie siê nie pojawia. My rozmawiamy z mieszkañcami,
zapraszamy na spotkania i
pytamy, w jaki sposób rozdysponowaæ œrodki, jakie
maj¹ do rozdysponowania w
swoim rejonie. Nie ma tu jakichœ bardzo wyszukanych
sposób komunikacji. Musimy
zrobiæ pracê operacyjn¹, zastanowiæ siê nad priorytetami i zrobiæ to z ludŸmi w poszczególnych rejonach. I
trzeba przyznaæ, ¿e czêsto
s¹ to rozmowy trudne. Bo
pieniêdzy zawsze jest za
ma³o. Potrzeb jest zawsze
wiêcej. I dlatego te rozmowy
zwykle bardzo ró¿nie przebiegaj¹, zw³aszcza w sytuacji, kiedy chce siê osi¹gn¹æ
kompromis, ale bez wchodzenia w œcie¿kê glosowania. Bo wówczas bywa
gor¹co na tych spotkaniach.

W tym roku cykl spotkañ
bud¿etowych mocno pokrzy¿owa³ koronawirus. Musieliœmy korygowaæ plany,
mieszkañcy tak¿e. Ale pokaza³ te¿ coœ ciekawego.
- Czyli?
- Spotkania w rejonach odbywa³y siê ju¿ od kilku lat.
Mieszkañcy w nich uczestniczyli, frekwencja ros³a z roku
na rok, ale zawsze by³o takie
wra¿enie, ¿e mieszkañcy
chodz¹, mo¿e do koñca nie
s¹ przekonani, ale chodz¹,
bo tam jednak s¹ pieni¹dze.
W mojej ocenie te spotkania
nie nios³y ¿adnej innej wartoœci, tylko tyle, ¿e my dokonujemy tam takiego mechanicznego podzia³u œrodków.
A w pandemii siê okaza³o, ¿e
kiedy ju¿ przyszed³ taki czas,
aby spotkaæ siê i porozmawiaæ o bud¿ecie, czas, do
którego mieszkañcy byli
przyzwyczajeni, to siê zaniepokoili, ¿e nie ma ¿adnych
informacji o spotkaniach,
które powinny byæ, a których
nie by³o. Na osiedlach ich
nie by³o, bo my w urzêdzie
ca³y czas trzymaliœmy rêkê
na pulsie, co mo¿na, a co
nie. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e mieliœmy mnóstwo telefonów od mieszkañców z
pytaniami - co z tym
Bud¿etem, co z tymi konsultacjami, jak my siê spotkamy,
a mo¿e spotkamy siê w ten
sposób, a mo¿e w inny. To
by³o bardzo mi³e. Pokaza³o,
¿e te spotkania to jednak coœ
wiêcej, ni¿ tylko takie wyrywanie sobie pieniêdzy na
swój projekt. Okaza³o siê, ¿e
to ma du¿¹ wartoœæ w Gorzowie, bo nie wszêdzie tak
jest.
- Zatem czego oczekuj¹
mieszkañcy?
- Du¿ych niespodzianek
nie ma. Tradycyjnie dominuj¹ chodniki, drogi, parkingi
i miejsca parkingowe. Ale
mimo wszystko dostrzegam,
¿e projekty, które maj¹
s³u¿yæ ca³emu miastu, w kategorii ogólnomiejskiej, te¿
siê pojawiaj¹ i ich liczba roœnie. I to bardzo cieszy. Moim marzeniem jest, ¿eby
Bud¿et Obywatelski s³u¿y³
wy³¹cznie takim projektom,
tym obywatelskim, ¿eby nie
by³o tam dróg, parkingów.
Ale sytuacja finansowa jest,
jaka jest. Potrzeby te¿ s¹
du¿e. Mieszkañcy sami chc¹
jeszcze w ten sposób wydatkowaæ te pieni¹dze. Mocno
jednak wierzê w to, ¿e z czasem bêdzie siê to zmienia³o,
i wierzê, ¿e to jest dobry kierunek.
- Dziêkujê bardzo.
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Powstało mnóstwo
kapitalnych opowieści
Z Zofi¹ Nowakowska, szefow¹ Klubu Pioniera w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

Fot. Archiwum

- W 1970 roku z pani inicjatywy powsta³ w Gorzowie Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Historycznego,
które w tym roku obchodzi
jubileusz pó³wiecza. Co
sk³oni³o pani¹ wówczas do
powo³ania w naszym mieœcie tej organizacji?
- Polskie Towarzystwo Historyczne ma bogat¹ przesz³oœæ, powsta³o jeszcze w
czasach zaborów, a po wojnie reaktywowano je ju¿ w
1947 roku. W Gorzowie by³o
wielu historyków i chcieliœmy
dzia³aæ w strukturach tej organizacji, a najprostsz¹
drog¹ by³o zorganizowanie
oddzia³u. Dla mnie dodatkow¹ motywacj¹ by³o to, ¿e
jako kierownik muzeum przy
ul. Warszawskiej od 1968 roku, postawi³am sobie za cel
zmotywowanie pierwszych
mieszkañców polskiego ju¿
Gorzowa
do
spisania
wspomnieñ. W 1970 roku
obchodziliœmy jubileusz 25lecia polskiej administracji w
mieœcie i to by³ dobry czas
na zebranie tego wszystko
co nasi pionierzy ujrzeli po
przybyciu do miasta. Wszyscy byliœmy te¿ ciekawi, jak
tworzy³y siê instytucje, jak
powsta³y szko³y, zak³ady pracy, jak budowa³a siê s³u¿ba
zdrowia czy organizowa³y
kluby sportowe oraz placówki kulturalne. Same dokumenty w archiwach by³y
wa¿ne, ale nie oddawa³y tego ducha dzia³ania ludzi.
- Jaka by³a reakcja pionierów na pani apel?
- Zaskakuj¹ca. Wszystko
zaczê³o siê od zwyk³ego
anonsu prasowego. Poprosi³am w nim mieszkañców,
którzy przyjechali do Gorzowa zaraz po wojnie, ¿eby
zg³aszali siê do muzeum.
Poprosi³am równie¿ tych,
którzy w czasie wojny mieszkali w Landsbergu, bo tacy
te¿ byli. Zdecydowana wiêkszoœæ pionierów znajdowa³a
siê jeszcze w kwiecie wieku i
fantastycznie zaczêli przelewaæ swoje myœli na papier.
Powsta³o mnóstwo kapitalnych opowieœci w ró¿nej formule.
- O jakich liczbach tutaj
mówimy?
- Mo¿emy mówiæ o
tysi¹cach ró¿nych wspomnieñ. Mnóstwo ich zosta³o
potem wykorzystanych w
ró¿nych publikacjach. Ich te¿

●

Zofia Nowakowska: Nasi pionierzy mogli godzinami opowiadać o pierwszych latach pobytu
w Gorzowie

wysz³o bardzo du¿o, przynajmniej kilkaset. Teraz prawie
ca³a ta dokumentacja trafi³a
do Archiwum Pañstwowego,
co jest o tyle dobre, ¿e ka¿dy
ma obecnie dostêp do tych
materia³ów. A ich wartoœæ
historyczna dla miasta jest
bezcenna. Podobnie jak dla
historyków prowadz¹cych
badania naukowe.
- O czym najczêœciej pisali ci pionierzy?
- O wszystkim. Szczególnie
o tym, co dzia³o siê w mieœcie w 1945 i 1946 roku. Jak
pracowali bez wynagrodzenia, czêsto za miskê zupy.
Jak odgruzowywali a potem
odbudowywali miasto. W
tych wspomnieniach czêsto
wyczuwa³o siê wielki entuzjazm i radoœæ tych ludzi. Oni
wszyscy cieszyli siê, ¿e
prze¿yli wojnê i znaleŸli swoje nowe miejsce na ziemi. Ja
to doskonale rozumia³am, bo
przecie¿ tak¿e cieszy³am
siê, ¿e jako m³oda dziewczyna prze¿y³am wojnê.
- Sk¹d wzi¹³ siê pomys³
powo³ania Klubu Pioniera?
- Ci nasi pionierzy mogli
godzinami opowiadaæ o
pierwszych latach pobytu w
Gorzowie, o tym jak siê spotykali, jak spêdzali wolne
chwile. Czytaj¹c te pierwsze
pamiêtniki wysnu³am wniosek, ¿e ci ludzie tak naprawdê potrzebuj¹ kontaktu

ze sob¹. Takiego zwyk³ego,
¿eby spotkaæ siê, poznaæ,
porozmawiaæ, powspominaæ. I dlatego w 1974 roku
zainicjowa³am powo³anie
Klubu Pioniera, jako agendy
PTH. By³ to bardzo dobry pomys³, pomimo, ¿e przez 30
lat nie mieliœmy nawet w³asnego k¹ta.
- To gdzie znajdowa³a siê
wtedy siedziba Klubu?
- W muzeum. Po powo³aniu
województwa gorzowskiego
rok póŸniej zosta³am dyrektork¹ placówki, a co najciekawsze, musia³am na terenie
muzeum zamieszkaæ, bo takie by³y wtedy wymogi. Ca³e
biuro Polskiego Towarzystwa
Historycznego i Klubu Pioniera praktycznie znajdowa³o
siê u mnie. Dopiero po odejœciu na emeryturê w 2005
roku otrzymaliœmy pokój w
kamienicy przy ul. Obotryckiej. Fajny by³ tam klimat. Panowa³a taka nieskrêpowana
atmosfera. Ka¿dy, kto przychodzi³ mówi³, ¿e dobrze siê
czuje. Dzisiaj mogê siê przyznaæ, ¿e czasami, oczywiœcie po cichu, nawet znajdowa³a siê lampka wina na naszych spotkaniach. To by³
zreszt¹ najlepszy chyba
okres w ¿yciu naszego klubu, bo rok póŸniej doczekaliœmy siê wspania³ego pomnika nad Wart¹. By³o z nim
trochê przygód, d³ugo trwa³o

wy³onienie wykonawcy, ale
ostatecznie uda³o siê go zrobiæ. Od tamtej pory corocznie spotykaliœmy siê pod nim
zawsze 28 marca, czyli w
rocznicê powstania polskiej
administracji w Gorzowie. Z
ka¿dym rokiem w coraz
mniejszym, niestety, gronie.
- Klub Pioniera powróci³
do korzeni, bo ponownie
jego siedziba znajduje siê
w muzeum. Jakie s¹ pani
oczekiwania
odnoœnie
wspó³pracy z muzeum?
- Zacznê od tego, i nie
bêdê tutaj ukrywaæ, ¿e sam
Klub Pioniera praktycznie ju¿
przesta³ dzia³aæ. To nie te
czasy, kiedy mieliœmy ponad
tysi¹c cz³onków. W sumie to
naturalne, skoro praktycznie
wszyscy pionierzy ju¿ odeszli od nas. Pozosta³ tak naprawdê jeden. Powiem
wiêcej, sporo dzieci pionierów, które równie¿ przyjecha³y do Gorzowa w latach
1945-46 roku tak¿e odesz³o
na zawsze. Ci co ¿yj¹ natomiast raczej nie s¹ aktywni.
Taka kolej rzeczy, ale
dobrze, ¿e namówi³am prawie wszystkich do spisania
wspomnieñ. Nawet tych
najm³odszych, którzy przybywaj¹cych do miasta z rodzicami zaraz po wojnie. Oczywiœcie wspomnienia napisali
potem, kiedy byli ju¿ doroœli,
ale skupiali siê tylko na ¿yciu

dzieci w Gorzowie. Czyli najwa¿niejszy cel, postawiony
przed sob¹ prawie 50 lat temu zosta³ osi¹gniêty. Oczywiœcie ka¿dy mo¿e do mnie
przyjœæ, ale czy ktoœ bêdzie
jeszcze chcia³.
- Mo¿e warto zachêciæ
m³odzie¿ do poznania tej
historii?
- Teraz nie mam ju¿ z ni¹
kontaktu, ale kiedyœ by³am
zapraszana na takie spotkania, choæby do Szko³y Podstawowej nr 10. By³a tam taka fajna pani od historii, która wynajdowywa³a tematy
zwi¹zane z naszym miastem
i ja potem opowiada³am o
pocz¹tkach polskoœci Gorzowa. Fajnie by³oby, gdyby dzisiejsi historycy w naszych
gorzowskich szko³ach czasami znaleŸli ten czas i opowiedzieli dzieciom o ¿yciu
naszych pionierów, bo to byli
czêsto pradziadkowie obecnych gorzowskich uczniów.
- Za pani czasów pracy w
muzeum
w
Gorzowie
czêsto goœcili medalierzy z
ca³ej Polski, o czym niewielu mieszkañców dzisiaj
chyba wie. Co to by³y za
zjazdy?
- To by³a ciekawa inicjatywa ówczesnego dyrektora
muzeum Sztuki Medalierskiej we Wroc³awiu Adama
Wiêcka. On by³ nie tylko
znawc¹, ale wielkim pasjonatem i kolekcjonerem. Pewnego razu zachêci³ nas,
¿ebyœmy w Gorzowie w muzeum organizowali wystawy,
na których prezentowaliœmy
ró¿nego rodzaju medale z
okresu lat 1945-55. I tak narodzi³y siê sesje medalierskie. Spotykaliœmy siê co
dwa
lata
a
impreza
pocz¹tkowo ogranicza³a siê
do Ziemi Lubuskiej, potem
objê³a ca³y kraj, a z czasem
wiele pañstw, oczywiœcie z
obszaru socjalistycznego.
Bardzo siê wtedy rozwinê³a. Nie by³oby to mo¿liwe bez pomocy Stilonu,
który przyjmowa³ goœci w
swoim hotelu, fundowa³ im
jedzenie a nawet udostêpnia³ nam autokar na wycieczki. Goœci ka¿dorazowo
by³o wielu, bo przyje¿d¿ali
do nas medalierzy z ca³ej
Polski, póŸniej nawet zagraniczni. Bardzo sympatycznie wspominam te wydarzenia.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Sierpień 2020
znakowania psów przy pomocy
identyfikatorów mikroprocesorowych, wszczepianych pod skórę
w 28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza, pionier Gorzowa, nestor gorzowskich nauczycieli i instruktorów
harcerskich, podróżnik, rysownik, gawędziarz i pamiętnikarz,
zm. w 2009 r.
w 30.08.
1959 r. - odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Gorzowa na żużlu;
imprezę wygrał przebywający
na urlopie wojskowym Bronisław Rogal z Legii, który
jeżdżąc na Rotrax JAP-ie był
klasą dla samego siebie i zdobył komplet punktów, drugie
miejsce zajął Tadeusz Stercel,
trzeci był Jerzy Flizikowski, na
dalszych miejscach uplasowali
się kolejno: Mieczysław Cichocki, Edmund Migoś, Edward Pilarczyk, Jerzy Padewski,
Zdzisław Boniecki, Jan Stanisławski, Franciszek Słobodzian, Wojciech Jurasz i Bogdan
Szafrański
1989 r. - w 4. rundzie (1/16 finału) Pucharu Polski Stilon Gorzów uległ na własnym boisku
Ruchowi Chorzów i odpadł z rozgrywek; spotkanie obserwowało
ponad 10 tys. widzów.
2013 r. zm. Stanisław Wojciechowicz (78 l.), nauczyciel i
działacz sportowy, nauczyciel
wf w Technikum Ekonomicznym
(1954-1955), następnie w Liceum Pedagogicznym i w II LO
(1973-1977), pionier stilonowskiej siatkówki, pierwszy przewodniczący Wojewódzkiej Federacji Sportu, urzędujący wiceprzewodniczący WFS oraz ZO
Szkolnych Zespołów Sportowych
(1986-1990).
w 31.08.
1969 r. - rozebrany został zabytkowy Arsenał.
1982 r. - w rocznicę podpisania
porozumień gdańskich w śródmieściu Gorzowa doszło do starć zwolenników „Solidarności”
z milicją; oddziały ZOMO zaatakowały tłum, które zgromadził
się przy katedrze; po spacyfikowaniu Starego Rynku walki
przeniosły się na inne ulice
miasta, na ul. Chrobrego i
sąsiednich zbudowano kilka barykad.
1989 r. - w rocznicę Porozumień
Sierpniowych na cmentarzu komunalnym odsłonięto pomnik na
grobie Edwarda Borowskiego.
1992 r. - zarejestrowana została
spółka Radio Gorzów, której
pierwszy udziałowcami zostali
kuria biskupia, wojewoda gorzowski, Urząd Miejski, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Towarzystwo Przyjaciół KUL i
osoby prywatne.
2002 r. - otwarte zostały ulice
Piłsudskiego i Górczyńska,
wzbogacone o drugie jezdnie,
dwa ronda i dwa przejścia podziemne
1930 r. ur. Edmund Wadzyński,
pionier gorzowskiego hokeja,
budowniczy „Lostostilu”, zm. w
n
2013 r.
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Szpital w Gorzowie wzorem
dla innych
Wystarczy³o 6 lat, by z najbardziej zad³u¿onego szpitala sta³ siê jedn¹ z najbardziej prê¿nie rozwijaj¹cych siê lecznic w kraju.

Fot. Archiwum WszW

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie
sta³ siê ju¿ wzorem dla innych
- Szpital w Gorzowie jest
przyk³adem jak w trudnych
czasach pandemii, mo¿na
sobie poradziæ z opiek¹ nad
pacjentami i nie zwalniaæ
tempa prac inwestycyjnych,
z efektów, których ju¿ niebawem bêd¹ korzystaæ chorzy nie tylko z pó³nocnej
czêœci regionu - mówi
El¿bieta Anna Polak, marsza³ek województwa lubuskiego.
Miniony 2019 by³ rokiem
inwestycji. Rozpoczê³a siê
budowa pawilonu dla Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Banku
Komórek Macierzystych, a
w czerwcu br. pierwszych
pacjentów przyj¹³ Oœrodek
Radioterapii posiadaj¹cy
dwa - jedne z najnowoczeœniejszych w Polsce - akceleratory.
Szpital rozszerzy³ zakres
us³ug medycznych z zakresu wsparcia i leczenia osób
z zaburzeniami psychicznymi i trudnoœciami adaptacyjnymi. By³o to mo¿liwe dziêki
utworzeniu Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach programu pilota¿owego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
- Realizacja inwestycji nie
by³aby mo¿liwa bez mocnego wsparcia ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Lubuskiego
mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w

Miniony rok w gorzowskim szpitalu stał pod znakiem inwestycji

Gorzowie Wlkp. - W 2019 r.
samorz¹d wojewódzki dofinansowa³ szpitalne inwestycje kwot¹ 9,8 mln z³. W
2020 r. zawarliœmy umowy
na kwotê 8,3 mln z³.
Szpital nie zwalnia wiêc
tempa. W tym roku planowane jest ukoñczenie budowy pawilonu dla OIOMu, Hematologii i Banku Komórek
Macierzystych,
otwarcie Szko³y Rodzenia i
centrum logistyki, wybudowanie Dziennego Oddzia³u
Chemioterapii oraz Pra-

cowni ¯ywienia Pozajelitowego. Jedn¹ z kluczowych
inwestycji bêdzie te¿ zakup i instalacja silnika gazowego z generatorem
pr¹du, który w pe³ni uniezale¿ni szpital od zewnêtrznych
dostawców
energii elektrycznej. Produkt uboczny w postaci
gor¹cej pary zim¹ bêdzie
wykorzystywany do ogrzania szpitala, a latem po obni¿eniu jej temperatury
bêdzie sch³adza³ szpitalne
pomieszczenia.

Inwestycja ta pozwoli lecznicy zredukowaæ gazy cieplarniane i ograniczyæ o ok.
1/3
emisjê
dwutlenku
wêgla. A ju¿ od wrzeœnia
2020 roku Zak³ad Medycyny
Nuklearnej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. bêdzie gotowy do wykonywania badañ PET/CT
w oparciu o izotopy znakowane Galem-68, do³¹czaj¹c
do elitarnego grona placówek, które dysponuj¹ generatorem Ge/Ga.

Obecnie takie urz¹dzenia
ma zaledwie 6 lecznic Polsce.
Samorz¹d województwa
od pocz¹tku mocno wspiera
gorzowski szpital. To dziêki
decyzji w³adz województwa
lubuskiego dotycz¹cej przekszta³cenia lecznicy z Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie w spó³kê prawa
handlowego uda³o siê uzyskaæ finansow¹ pomoc (105
milionów z³otych) ówczesnego rz¹du i odd³u¿yæ lecz-

nicê. Czêœæ zobowi¹zañ
lecznicy (w wysokoœci 126
milionów z³otych) przej¹³
Samorz¹d Województwa
daj¹c szpitalowi oddech i
mo¿liwoœæ skupienia siê na
leczeniu pacjentów i rozwoju, co bardzo dobrze wykorzysta³y kolejne zarz¹dy
lecznicy. W 2019 roku by³ 6.
rokiem funkcjonowania gorzowskiego szpitala w formie
spó³ki prawa handlowego i
6. rokiem osi¹gania dodatniego wyniku finansowego.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Krew jest pilnie potrzebna
Zapotrzebowanie na krew jest teraz wiêksze ni¿ w poprzednich miesi¹cach.
normalnej pracy. Tymczasem braki w bankach krwi w
okresie letnim to ju¿ tradycyjnie g³ównie efekt wakacyjnych wyjazdów krwiodawców. W tym roku to tak¿e
konsekwencja pandemii koronawirusa.
Na zabezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
w szpitalnym banku krwi powinno byæ przechowywanych
oko³o 200 jednostek tego
drogocennego leku. Œrednio
ka¿dego dnia wydawanych
jest ich ponad 20; s¹ dni,

Fot. Archiwum WSzW

Krew i jej sk³adniki podawane s¹ g³ównie osobom, u
których wystêpuj¹ niedobory
krwi
i jej sk³adników spowodowane utrat¹ du¿ej iloœci krwi,
w wyniku wypadków komunikacyjnych, w trakcie lub po
zabiegach operacyjnych,
chorym na bia³aczkê i inne
choroby krwi, a tak¿e osobom z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii.
Po ograniczeniu przyjêæ w
marcu, kwietniu i maju wiêkszoœæ szpitali wróci³a do

Krwi nie można wyprodukować w laboratorium

gdy liczba ta wzrasta ponad
trzykrotnie.
- Sytuacja jest trudna, choæ
nie by³o jeszcze tak, ¿eby w
trybie „na ratunek” krew nie
by³a zabezpieczona - mówi
Ma³gorzata Ernst, kierownik
Pracowni
Immunologii
Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. - Do tej pory
nie
musieliœmy
przesuwaæ zabiegów, bo we
wszystkich grupach mamy
tzw. ¿elazny zapas, ale w
tym tygodniu zdarzy³o siê

nam nie otrzymaæ pe³nego
zamówienia na krew z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Zielonej Górze . - Je¿eli sytuacja siê nie zmieni, nasze
zapasy te¿ siê skoñcz¹, dlatego apelujemy do czynnych
krwiodawców i tych, którzy
jeszcze siê wahaj¹, o
zg³aszanie siê do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddawanie krwi
Krwi nie mo¿na wyprodukowaæ w laboratorium.
A.W.
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Zmieniają się stawki czynszu
za lokale komunalne
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej dostarcza wypowiedzenia stawki czynszu do lokatorów mieszkañ komunalnych.
Czynsze wzrastaj¹ tak¿e w
lokalach socjalnych oraz dla
pomieszczeñ tymczasowych.
- Do u¿ytkowników, do których nie dotrzemy, dokumenty
zostan¹ wys³ane poprzez operatora pocztowego. Nowe
stawki zaczn¹ obowi¹zywaæ od
1 listopada tego roku - mówi
Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, który zarz¹dza ca³ym
zasobem komunalnym miasta.
- Urealnienie stawki czynszu
wynika z potrzeby pokrycia ponoszonych wydatków zwi¹zanych z obs³ug¹ administrowanych budynków oraz kosztów
generowanych przez samych
mieszkañców. W ostatnich latach do bie¿¹cej eksploatacji
zasobu
mieszkaniowego
dop³acaliœmy ponad 2,00 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej mówi dyrektor ZGM.
Trzeba wyraŸnie zaznaczyæ,
¿e wzrost op³at - t³umaczy Pawe³ Nowacki - nie ma nic
wspólnego
z
obecnym
zad³u¿eniem u¿ytkowników w
stosunku do zak³adu, który wynosi ponad 65 mln z³. Nale¿noœci czynszowych dochodzimy
wy³¹cznie od osób, które
zad³u¿y³y zajmowane lokale
mieszkalne.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ
coraz wiêksze wymagania
mieszkañców dotycz¹ce termomodernizacji i remontów kamienic, klatek schodowych,
wymiany instalacji czy poprawy
estetyki i stanu bezpieczeñstwa.
Dlatego, wychodz¹c naprzeciw problemom a tak¿e oczekiwaniom, zespó³ z³o¿ony z Radnych Rady Miasta i miejskich
urzêdników, stworzy³ nowe zasady polityki mieszkaniowej Wieloletni Program Gospoda-

rowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Dokument ten Rada Miasta
przyjê³a jednomyœlnie w
Uchwale nr XIX/367/2020 z
dnia 26 lutego 2020r.
Wa¿n¹ czêœci¹ tego dokumentu jest wspomniane rozszerzenie mo¿liwoœci remontowych zasobu komunalnego
miasta i poprawa komfortu
¿ycia wielu mieszkañców.
Wy¿sze wp³ywy pozwol¹ na
realizacjê tych zamierzeñ.
Przyjête przez Radê Miasta
regulacje wesz³y w ¿ycie w
marcu bie¿¹cego roku. Jednak¿e sytuacja zwi¹zana z
wprowadzonym stanem epidemii w ca³ym kraju oraz zapisy
tarczy antykryzysowej uniemo¿liwia³y zmiany stawki czynszu.
Obecnie za metr kwadratowy
mieszkañcy p³ac¹ 4,41 z³.
Stawka wzroœnie do 7,81 z³
przy uwzglêdnieniu czynników
zwiêkszaj¹cych i zmniejszaj¹cych.
Zmianie ulegaj¹ te¿ stawki za
1 metr kwadratowy w lokalach
socjalnych, które zosta³y wyremontowane przez miasto przy
pomocy dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego - tu
stawka roœnie do kwoty 3,90 z³.
A w przypadku pozosta³ych lokali socjalnych oraz pomieszczeñ tymczasowych za metr
kwadratowy lokatorzy p³aciæ
bêd¹ 1,95 z³.
Specjaliœci t³umacz¹, ¿e
zmiana czynszu, jego wzrost,
jest koniecznoœci¹. Ostatnia regulacja mia³a miejsce w 2008r.
a w latach kolejnych nastêpowa³a tylko waloryzacja. Natomiast przez te kilkanaœcie
ostatnich lat wzros³y niewspó³miernie koszty administracyjne oraz œwiadczonych

us³ug na rzecz obs³ugiwanego
zasobu.
Radni, którzy pracowali przy
projekcie wcielanym obecnie w
¿ycie tak¿e t³umacz¹, ¿e podniesienie czynszu jest koniecznoœci¹ i ¿e nie mo¿na dalej
utrzymywaæ takiego stanu, jaki
jest obecnie.
Jak t³umacz¹ w Zak³adzie
Gospodarki Mieszkaniowej,
dodatkowe wp³ywy maj¹ pozwoliæ odpowiednio zadbaæ o
infrastrukturê, remonty i inwestycje w komunalnych lokalach
i budynkach podnios¹ standard lokali mieszkalnych, komfort zamieszkiwania i stan bezpieczeñstwa.
Wspomnieæ nale¿y przy tym
o dzia³aniach ju¿ zrealizowanych, jak program „Kawka” czy
obecnym przedsiêwziêciu w
ramach projektu „Wymiana
Ÿróde³ ciep³a na obszarze
miasta Gorzowa Wlkp.”, który
polega na demonta¿u pieców
kaflowych oraz monta¿ nowoczesnego i ekologicznego kot³a
gazowego.
W przypadku jakichœ niejasnoœci, pytañ, koniecznoœci wyjaœnieñ, ZGM zaprasza do
kontaktu w biurach poszczególnych Administracji Domów
Mieszkalnych czy w siedzibie
ZGM. Ze wzglêdu na nadal panuj¹ce obostrzenia lepiej jest
wczeœniej umówiæ siê na rozmowê telefonicznie lub mailem.
Regulacja stawki czynszowej
za lokale komunalne wchodz¹
w ¿ycie, ale jednoczeœnie te¿
Zak³ad wychodzi z pomoc¹
mieszkañcom, którzy mog¹ jej
potrzebowaæ.
- Nowe op³aty czynszów obowi¹zywaæ zaczn¹ z dniem 1 listopada. Równoczeœnie przygotowany zosta³ pakiet pomocowy dla mieszkañców o

najni¿szych dochodach. I s¹ to
dwa programy - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Jak mówi¹ w ZGM o pomoc
w p³aceniu czynszu ubiegaæ
siê mog¹ gospodarstwa domowe o niskich dochodach.
Pierwsz¹ form¹ wsparcia jest
dop³ata do kosztów utrzymania
lokalu poprzez skorzystanie z
dodatku
mieszkaniowego.
Przys³uguje on osobom posiadaj¹cym tytu³ prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz¹cym wydatki
zwi¹zane z jego zajmowaniem
oraz osobom zajmuj¹cym lokal
mieszkalny bez tytu³u prawnego,
oczekuj¹cym
na
przys³uguj¹cy im lokal zamienny albo socjalny - je¿eli œredni
miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku nie przekracza 175%
(2100,00 z³) kwoty najni¿szej
emerytury dla gospodarstwa
jednoosobowego i 125%
(1500,00 z³) dla gospodarstwa
wieloosobowego.
Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana
jest na okres 6 miesiêcy.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy nale¿y sk³adaæ w Gorzowskim Centrum Pomocy
Rodzinie, Dzia³ Dodatków
Mieszkaniowych na ul. Teatralnej 26 (1 piêtro).
Drug¹ form¹ pomocy dla najemców lokali mieszkalnych z
wy³¹czeniem lokali wynajmowanych na zasadach najmu
socjalnego i pomieszczeñ tymczasowych jest wyst¹pienie o
obni¿kê stawki czynszu. Wysokoœæ obni¿ki jest uzale¿niona
od wysokoœci dochodu gospodarstwa domowego najemcy.

W przypadku gospodarstwa
jednoosobowego:
- dochód do 150% (do
1800,00 z³) najni¿szej emerytury - 30% obni¿ki czynszu,
- dochód od 150% do 180%
(powy¿ej 1800,00 z³ do
2160,00 z³) najni¿szej emerytury - 10% obni¿ki czynszu,
W przypadku gospodarstwa
wieloosobowego:
- dochód do 100% (do
1200,00 z³) najni¿szej emerytury - 30% obni¿ki czynszu,
- dochód od 100% do 140%
(powy¿ej 1200,00 z³ do
1680,00 z³) najni¿szej emerytury - 10% obni¿ki czynszu.
Obni¿ka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesiêcy.
Wnioski o obni¿enie stawki
czynszu nale¿y sk³adaæ w
Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej na ul. We³niany Rynek 3. pok. 1 (parter).
Jednoczesna forma pomocy
przy skorzystaniu z dodatku
mieszkaniowego oraz obni¿ki
czynszu nie mo¿e powodowaæ,
¿e ³¹czna kwota sumy czynszu
i op³at niezale¿nych bêdzie
ni¿sza ni¿ 50% kwoty do
zap³aty.
Ka¿dy mieszkaniec otrzymuj¹cy wypowiedzenie aktualnej stawki czynszu ma
do³¹czon¹ kompleksow¹ informacjê jak skorzystaæ z przygotowanych pakietów pomocowych.
Ponadto szczegó³owych informacji w tym zakresie udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych Urzêdu
Miasta oraz Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.
Aby uzyskaæ pomoc, ka¿dy z
zainteresowanych musi wype³niæ komplet dokumentów, a
szczegó³owa informacja znajduje siê na stronie ZGM.
ROCH

Biuro Zamiany Mieszkań zmieniło adres
Ma byæ bli¿ej mieszkañców, z lepszym dojazdem i bli¿szym kontaktem.
- Po latach dzia³ania uznaliœmy, ¿e czas na zmiany i to
takie, które maj¹ s³u¿yæ
mieszkañcom - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej,
którego Biuro Zamiany
Mieszkañ jest czêœci¹.
Do tej pory Biuro Zamiany
Mieszkañ mieœci³o siê w kamienicy przy ul. Wawrzyniaka. Zainteresowani ofert¹
musieli wiêc tam dojechaæ, a
jak kto korzysta z komunikacji miejskiej, to musia³ siê
trochê nagimnastykowaæ.
Miêdzy innymi i ten fakt
przes¹dzi³, ¿e ZGM postanowi³ zmieniæ lokalizacjê oraz
nieco zasady dzia³ania. - Od

1 lipca Biuro Zamiany Mieszkañ zaczyna dzia³aæ w naszej g³ównej siedzibie przy
ul. We³niany Rynek. Znajduje siê na I piêtrze - t³umaczy
Pawe³ Nowacki.
Wœród g³ównych zmian
bêdzie tak¿e i to, ¿e od 1 lipca
trzy dni pracy biura s¹ przeznaczone dla mieszkañców,
czyli do kontaktów bezpoœrednich z zainteresowanymi
dzia³aniami biura, a dwa dni
przeznaczone bêd¹ na przygotowywanie ofert, wykonywanie tych wszystkich prac,
które s¹ niezbêdne podczas
prowadzenia zamiany.
- Poza tym zmieniamy
trochê sposób docierania do

mieszkañców - mniej ulotek, mniej papierów, a
wiêcej osobistych kontaktów - zaznacza dyrektor
ZGM.
Chodzi konkretnie o to, ¿e
czêsto siê jeszcze zdarza,
i¿ oferta ZGM nie dociera
do tych, do których tak naprawdê powinna dotrzeæ,
czyli do lokatorów mieszkaj¹cych w du¿ych i powa¿nie zad³u¿onych mieszkaniach. W nowej ods³onie
pracy biura ma to siê zmieniæ. - Bywa, ¿e lokatorzy o
niskich dochodach nie bardzo wiedz¹, ¿e maj¹ mo¿liwoœæ zmieniæ mieszkanie.
Biuro ma popracowaæ nad

zmian¹ tej sytuacji - t³umaczy Pawe³ Nowacki.
Z pomocy Biura mog¹ korzystaæ zarówno lokatorzy
mieszkañ komunalnych, jak
w³aœciciele mieszkañ oraz
lokatorzy zajmuj¹cy lokale
socjalne. - Dla przyk³adu
pomagamy
zamieniæ
mieszkanie tym, którzy zajmuj¹ lokale socjalne, ale
poprawi³ im status materialny i mog¹ siê ubiegaæ o lokal komunalnym - opowiada
Pawe³ Nowacki.
Obecnie w ofercie Biura
Zamiany Mieszkañ s¹ 303
oferty i obejmuj¹ mieszkania z terenu ca³ego miasta.
Czêœæ z nich to mieszkania

niezad³u¿one i w dobrym
stanie, nawet niewymagaj¹ce remontu. Czêœæ natomiast to lokale do remontu lub z zad³u¿eniem do
sp³aty.
- Od pocz¹tku dzia³alnoœci
ta liczba - oko³o 300 lokali
stale siê utrzymuje. I nawet
jeœli jakieœ lokale nam
zejd¹, zaraz pojawiaj¹ siê
nowe oferty - t³umaczy Marcin Smela, kierownik Biura.
I tylko przypomina, ¿e
obecne przepisy pozwalaj¹
na wymianê nie tylko w obrêbie zasobu komunalnego
i nie tylko na obszarze jednego miasta.
ROCH
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Adresy

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-101 w.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Gorzów nie istnieje bez tramwajów
Po trzech latach przerwy tramwaje znów wyjecha³y na gorzowskie ulice.
Tramwaje powróci³y na tory
2 lipca, czyli dok³adnie w
763. urodziny miasta. I przez
ca³y dzieñ mo¿na by³o nimi
pojeŸdziæ za darmo. Zainteresowanie przesz³o najœmielsze oczekiwania. Bo i gorzowianie zwyczajnie nie wyobra¿aj¹ sobie miasta bez
bimbek, choæ z nimi ró¿ne
przez lata by³o. Zobaczmy
zatem, jak to z bimbkami
by³o.

Fot. Archiwum

W Landsbergu, niezbyt
du¿ym pruskim mieœcie tu¿
przy granicy z Polsk¹ tramwaje elektryczne uruchomiono 29 lipca 1899 roku. Powsta³y wówczas trzy linie - z
Dworca G³ównego do Hopfenbruch (okolice po³udniowej strony dzisiejszej ulicy
Warszawskiej), z Friedrichstadt (Frydrychowo) do Paradeplatz
(dziœ
ju¿
nieistniej¹cy) oraz z General
von Strantz-Kaserne (koszary) do Markt (We³niany Rynek). W przeciwieñstwie do
innych niemieckich miast w
tramwajach nie by³o wówczas kontrolerów biletów.
Op³aty za przewóz pobierane
by³y przez motorniczego lub
przy wykorzystaniu tzw. Zahlboxów - pierwszych biletomatów.
W latach 1903-1904 uruchomiono dojazd do Parku
S³owiañskiego
oraz
przed³u¿ono liniê do Placu
S³onecznego. Jednak ju¿ 11
wrzeœnia 1922 r. eksploatacjê tramwajów zawieszono
z powodu nierentownoœci.
Przerwa trwa³a nieca³e dwa
lata, bo 15 sierpnia 1924 r.
ruch tramwajowy wznowiono, a w 1926 r. nast¹pi³o uruchomienie linii tramwajowej
na Zamoœcie. Wiod³a ona ze
Starego Rynku, choæ niektórzy chc¹, ¿e z We³nianego
Rynku. Bimbka jecha³a przez
nowo wybudowany most na
Warcie, obecny Staromiejski.
Ostatni raz w Landsbergu
tramwaje wyjecha³y na tory
30 stycznia 1945 roku. Potem wszystko siê zmieni³o.

Dwa lata Gorzów czekał

30 stycznia 1945 roku do
miasta weszli Rosjanie, czyli
dla Landsbergu II wojna dobieg³a koñca. Tu¿ przed ich
wejœciem wysadzony zosta³
most wraz z istniej¹c¹ infrastruktur¹ tramwajow¹. Tryumfalny pochód Armii Czerwonej przez miasto w kierunku na zachód te¿ nie oby³ siê
bez strat.
Gorzowowi na bimbki przysz³o poczekaæ dwa lata.
Pierwsz¹ liniê uda³o siê reaktywowaæ w 1947 roku. Jednak rok póŸniej wstrzymano
ruch ze wzglêdu na z³y stan
techniczny infrastruktury. W

Fot. Archiwum

Landsberskie jeździły i nie

Na Dworcowej też kiedyś jeździły tramwaje

Ten zabytkowy tramwaj zobaczymy najwyżej od święta…

Balet wokół tramwajów
nieustannie trwa

Choæ tramwaje od chwili ich
uruchomienia wpisane s¹ w
pejza¿ Gorzowa, to niemal
od samego pocz¹tku ci¹gle
ktoœ siê na nie zasadza³.
Jak tylko w 1950 roku powsta³o województwo zielonogórskie, niemal natychmiast w³adze wojewódzkie
zaczê³y myœleæ, jakby tu
zlikwidowaæ tramwaje w Gorzowie. I kiedy te groŸne informacje dotar³y do powiatowego i tym samym mocno
naburmuszonego Gorzowa,
ludzie siê zbuntowali. - Nie
damy - oznajmili i widmo likwidacji oddali³o siê na czas
jakiœ.

Fot. Archiwum

Musia³o min¹æ wiele lat, bo
dopiero w 2007 roku ówczesny
prezydent
Tadeusz
Jêdrzejczak oznajmi³, ¿e
trzeba likwidowaæ torowisko
prowadz¹ce na osiedle Piaski w celu utworzenia deptaka na ul. Chrobrego. Spotka³o siê to ze zdecydowanymi protestami mieszkañców
oraz wiêkszoœci klubów radnych Rady Miejskiej. Prezydent od swego pomys³u odst¹pi³. Jednak czas pokaza³,
¿e nie na d³ugo, bo znów o
likwidacji ukochanych bimbek zaczê³o siê mówiæ.
Sta³o siê to na pocz¹tku
2011 r. MZK zaproponowa³
wówczas likwidacjê czêœci linii lub nawet ca³ej sieci tramwajowej w mieœcie. Powód koszty generowane przez
przestarza³e
tramwaje.
Wzbudzi³o to niezadowolenie
mieszkañców, co skutkowa³o
petycj¹ do Prezydenta miasta, Rady Miasta i Dyrektora
MZK w sprawie zaprzestania
likwidacji linii tramwajowych i
wszczêcia
poczynañ
maj¹cych na celu rozwój
tramwajów w Gorzowie. Petycjê podpisa³o ponad 4000
osób. Jednak 2 stycznia
2012 r. z powodu zmniejszenia dotacji przez Prezydenta
i Radê Miejsk¹ zosta³y zawieszone kursy linii 4 i 5.

Ulicami Chrobrego i Mieszka I długo jeszcze nie pojadą ani stare, ani nowe tramwaje

Fot. Archiwum

1949 ponownie uruchomiono
komunikacje tramwajow¹.
21 lipca 1951 r. nast¹pi³o
wznowienie ruchu tramwajowego na Zamoœcie, a w 1955
r. oddano do eksploatacji liniê tramwajow¹ do ulicy
Energetyków. Natomiast 1
maja 1972 r. oddano do eksploatacji liniê na Wieprzyce.
Dla gorzowskich tramwajów
wa¿ny by³ rok 1973 - wówczas to wybudowano pêtlê
na Piaskach oraz zlikwidowano liniê na Zamoœcie.
Choæ tramwaje kursowa³y
ju¿ dwa lata po wojnie, to
Miejski Zak³ad Komunikacji
powsta³ dopiero w styczniu
1954 roku. Zosta³ wyodrêbniony z Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 1968 roku zaczê³a siê budowa nowej
zajezdni przy ulicy Kostrzyñskiej, która zosta³a oddana
do eksploatacji w 1972 z jednoczesn¹ likwidacj¹ zajezdni
przy ulicy Sk³adowej. W 1975
roku zak³ad otrzymuje nazwê
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Miejskiej. Rok 1991 zaœ
przyniós³ przekszta³cenie
PKM w Miejski Zak³ad Komunikacji zak³ad bud¿etowy
gminy Gorzów Wielkopolski.

Wielki remont się zaczyna

Z koñcem 2016 w wyniku
remontów torowisk zawieszono liniê nr 1 (Silwana Wieprzyce) i 3 (Silwana Piaski), w ich miejsce pojawi³a siê linia zastêpcza - T1
(Silwana-Zak³ad Energetyczny) a czêstotliwoœæ linii nr 2
zwiêkszono. Z dniem 1 paŸdziernika 2017 zawieszono
równie¿ liniê nr 2 która
³¹czy³a Wieprzyce z Piaskami i w jej miejsce pojawi³a siê
linia zastêpcza - T2 (Zak³ad
Energetyczny-Piaski). Tego
dnia równie¿ wprowadzono,
¿e wa¿noœæ biletu jednorazo-

Teraz na gorzowskich ulicach królują nowiutkie wozy z bydgoskiej Pesy

wego wynosi 45 min. W 2018
roku liniê T1 wyd³u¿ono do
Osiedla S³onecznego, uruchomiono równie¿ liniê T4
która ³¹czy³a pêtlê Orl¹t Lwoskich z Wieprzycami (obecnie Zajezdni¹ MZK, która
znajduje siê kilkaset metrów
dalej).
2 stycznia 2012 r. z powodu
zmniejszenia dotacji przez
Prezydenta i Radê Miejsk¹
zosta³y zawieszone kursy linii
4 i 5.

Wielki i niepobity rekord

Tramwaje s³u¿¹ gorzowianom do ró¿nych rzeczy. 3
czerwca 1987 roku pos³u¿y³o
do pobicia rekordu. Tego

dnia do tramwaju 105N,
maj¹cego
20
miejsc
siedz¹cych i 105 stoj¹cych,
wesz³o 362 studentów gorzowskiej AWF. Na potrzeby
bicia rekordu MZK podstawi³o
wóz
bez
miejsc
siedz¹cych. Za pasa¿erów
uznano wszystkich, którzy
jak¹œ czêœci¹ cia³a znajdowali siê wewn¹trz tramwaju,
nie dotykaj¹c przy tym jezdni. Prawdziwie zat³oczony
tramwaj przejecha³ kilkadziesi¹t metrów ulic¹ Sikorskiego. Rekord czeka na pobicie.
Oprócz rekordu gorzowianie zawsze czekaj¹ na wyjazd czerwonego starego
wagoniku, który wypuszcza-

ny na szyny bywa z ró¿nych
okazji - a to z okazji Dnia
Niepodleg³oœci, a to przy
okazji Fina³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
a to przy okazji urodzin miasta.
Bo przecie¿ nie ma nic
piêkniejszego, ni¿ dzwoni¹cy
i zgrzytaj¹cy na zakrêtach
czerwony wagonik. Przynajmniej dla gorzowian.
ROCH

Korzysta³am z: Kronika wieku - Landsberg 1900-2000
Gorzów, red. Artur Brykner i
Dariusz Barañski, wikipedia.pl oraz strony poœwiêconej tramwajom
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Stał się guru dla nich wszystkich
Zbigniew Czarnuch - wulkan energii i pomys³ów, a przy tym historyk, pedagog i regionalista.

Fot. Archiwum

Do tego orêdownik kontaktów polsko-niemieckich okreœlenia mo¿na zreszt¹
mno¿yæ. Guru, mówi¹ o nim
wszyscy, którzy go znaj¹. 18
marca 2020 roku œwiêtowa³
90 urodziny. Pandemia sprawi³a jednak, ¿e uroczyste obchody urodzin Zbigniewa
Czarnucha trzeba by³o
prze³o¿yæ na pocz¹tek lata.
W ostatni¹ czerwcow¹, z lekka deszczow¹ i ch³odn¹ sobotê w Parku Drogowskazów
stawi³o siê na urodzinach
szacownego Jubilata mnóstwo polskich i niemieckich
znajomych i przyjació³.
Wœród nich goœciem honorowym by³a znakomita polska
wokalistka jazzowa - Urszula
Dudziak.
- Zbigniew Czarnuch jest
przede wszystkim genialnym
pedagogiem, który umie dostrzec w cz³owieku jego ukryty potencja³ i wci¹gn¹æ na
wierzch. Zwyczajnie odkrywa
talenty i sprawia, ¿e te talenty procentuj¹, i nie liczy siê
wiek osoby, któr¹ Czarnuch
do czegoœ motywuje - mówi¹
zarówno wychowankowie,
jak i wspó³pracownicy.

Od komunizmu do
pojednania polskoniemieckiego

O tym, ¿e chce byæ nauczycielem, pedagogiem czy inaczej wychowawc¹ Zbigniew
Czarnuch wiedzia³ niemal od
pocz¹tku. Najpierw dzia³a³ w
dru¿ynie harcerskiej w Witnicy, gdzie po II wojnie œwiatowej osiedli³a siê jego rodzina,
a ojciec piastowa³ funkcjê
burmistrza. To tu sam osobiœcie skuwa³ œlady niemieckich pozosta³oœci z fasad budynków, tu te¿ ukszta³towa³
siê jego pogl¹d komunisty,
czyli cz³owieka, dla którego
liczy siê spo³eczeñstwo bez
klas, spo³eczeñstwo sprawiedliwe, opieraj¹ce siê na
wspó³pracy i altruizmie, gdzie
nie ma w³asnoœci pojedynczych ludzi. Uwiod³o go
has³o „Od ka¿dego wed³ug
jego zdolnoœci, ka¿demu
wed³ug jego pracy”. I miêdzy
innymi ten w³aœnie komunizm
doprowadzi³ Czarnucha do
pojednania polsko-niemieckiego. - Jeszcze z Makusynami praktykowa³em pojednanie siê z bratni¹ komunistyczn¹ Niemieck¹ Republik¹
Demokratyczn¹, chodzi³o o
pojednanie z cz³owiekiem
pracy, czyli by³o ujêciem klasowym. To jeden filar moich
dzia³añ. Drugi, to refleksja
ogólna na temat wojny i jej
skutków, a zw³aszcza jeden z
wierszy W³adys³awa Tatarkiewicza, który mówi o tym,
¿e ojczyzna nie powinna
przes³oniæ cz³owieczeñstwa.
Zrozumia³em wówczas, ¿e ja
przede wszystkim jestem

Szanownemu Jubilatowi osobiście życzenia złożyła Urszula Dudziak

cz³owiekiem, a dopiero potem Polakiem. No i po trzecie, kiedy ju¿ wróci³em do
Witnicy i zaj¹³em siê histori¹
miejscowoœci, zacz¹³em szukaæ Ÿróde³. Ale te siê spali³y,
bo podczas wojny spali³a siê
witnicka biblioteka i archiwum, wiêc musia³em poszukaæ kontaktów u wypêdzonych. I dziêki ró¿nym ludziom
pozna³em Hansa Beske.
Wtedy zobaczy³em, ¿e oni,
w³aœnie wypêdzeni od lat
szukaj¹ z nami kontaktów, a
my tê wyci¹gniêt¹ rêkê od lat
odtr¹camy. Tak siê zaczê³y
moje
polsko-niemieckie
dzia³ania - opowiada Zbigniew Czarnuch, dziœ jeden z
najwiêkszych orêdowników
dobros¹siedzkich stosunków.
To w³aœnie Zbigniew Czarnuch zaprosi³ do Gorzowa
Helgê Hirsch, g³oœn¹ niemieck¹ dziennikarkê i pisarkê, autorkê „Nie mam keine buty”, zbioru reporta¿y o
ludziach pogranicza. To
Zbigniew Czarnuch w³aœnie
za³o¿y³ w Witnicy muzeum, w
którym gromadzi niemieckie i
polskie pami¹tki historyczne.
To on stworzy³ stowarzyszenie „Pro Educatio Viadrina”,
efektywnie promuj¹ce polsko-niemieckie kontakty. To
on pisze dziesi¹tki artyku³ów
na ten temat, bierze udzia³ w
licznych konferencjach i innych dzia³aniach naukowych
po obu stronach Odry.
Zreszt¹ wyliczenie jest trudne, bo Czarnuch, mimo swoich 90 lat, ci¹gle coœ nowego
robi, ci¹gle gdzieœ pêdzi,
ci¹gle jest zajêty.

Makusyny jako wzór

Do najbardziej spektakularnych osi¹gniêæ Zbigniew
Czarnuch zalicza Makusyny,
czyli szczep harcerski im.
Kornela Makuszyñskiego, jaki prowadzi³ przez dekadê w
Zielonej Górze. - Makusyny
to by³o niesamowite œrodowisko. Przede wszystkim nie
takie mocno ortodoksyjnie
harcerskie. Bo druh Czarnuch stawia³ na samorealizacjê, odkrywanie zdolnoœci.
Ja wst¹pi³em do szczepu po
lekturze ksi¹¿ki „Cudaki”

Wies³awa Hudona - opowiada Leszek Kania, dziœ dyrektor Muzeum Lubuskiego w
Zielonej Górze. „Cudaki” to
by³a dru¿yna artystyczna w
ramach szczepu, która wystawia³a ró¿ne spektakle,
prowadzi³a dzia³ania artystyczne. - Tam nie by³o ³atwo
siê dostaæ, trzeba by³o siê
wykazaæ talentami. Pamiêtam dr¿enie serca, kiedy
druh
Czarnuch
mnie
przes³uchiwa³. No i tak
spêdzi³em kilka lat w³aœnie w
„Cudakach” - mówi Leszek
Kania. I dodaje, ¿e jednym z
wspanialszych momentów w
¿yciu Makusynów by³o miêdzy innymi zaadaptowanie
na potrzeby szczepu Siedliska, starego zamku Rechenbergów i von Schönaichów. Myœmy pracowali przy jego
adaptacji i dla nas to by³o
prawdziwe
poszukiwanie
skarbów, bo rzeczywiœcie
znajdowa³o siê a to srebrn¹
tacê, a to fili¿ankê. To by³o
coœ niesamowitego - wspomina Leszek Kania. I dodaje,
¿e Czarnuch niezmiernie by³
czu³y na niew³aœciwe zachowania. - Kiedyœ s³ysza³, jak w
czasie przepychanki jeden
do drugiego zwróci³ siê per:
„Ty ¯ydzie”. Druh Czarnuch
natychmiast
zareagowa³,
zwróci³ uwagê, ¿e tak nie nale¿y i to te¿ by³o w³aœciwe mówi Leszek Kania.
Z Makusynów wyszli tacy
ludzie, jak Urszula Dudziak,
œwiatowej s³awy jazzmanka,
Ryszard Peryt, polski inscenizator oper, propagator muzyki operowej, dr Andrzej Toczewski, dyrektor Muzeum
Lubuskiego w Zielonej Górze, malarz Jerzy Czerniewski, pisarz i dziennikarz
Czes³aw Markiewicz, dr Iwona Peryt-Gierasimczuk, dr
Wojciech Œmigielski, prof.
Wies³aw H³adkiewicz i wielu,
wielu innych. Ka¿dy z Makusynów podkreœla te¿ i to, ¿e
dziêki takim a nie innym
dzia³aniom Zbigniewa Czarnucha po³¹czy³a ich wiêŸ.

Wyzwalacz pasji niezwykły

- To dziêki Zbyszkowi, bo
mam tê przyjemnoœæ byæ z

nim na ty, zosta³em historykiem i muzealnikiem - opowiada dr W³odzimierz Kwaœniewicz, emerytowany ju¿
dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego. - W czasach liceum, bo Zbyszek by³
nie tylko moim szczepowym,
ale te¿ i nauczycielem historii
oraz wychowawc¹, na ka¿dy
okres szkolny, aby mieæ
pi¹tkê w³aœnie z musia³am
przygotowaæ referat z historii
wojskowoœci. Ale z drugiej
strony to dziêki kontaktom
Zbyszka mog³em wejœæ do
magazynów muzeum zielonogórskiego i to by³o coœ niezwyk³ego. Dla nastolatka, zainteresowanego
histori¹,
mo¿liwoœæ przebywania akurat tam sta³o siê chyba jednym z najwa¿niejszych doœwiadczeñ w ¿yciu. I kiedy
potem siedzia³em w magazynach choæby Ermita¿u, w
Tbilisi czy Erewanie oraz
jeszcze gdzie indziej, to zawsze wspomina³em ten
pierwszy raz spotkania z zabytkami w magazynach w
Zielonej Górze - opowiada dr
Kwaœniewicz. I podkreœla, ¿e
wszystkie dzia³ania wychowawcze Zbigniewa Czarnucha sprawi³y, ¿e Makusyny
zosta³y wychowane do szacunku dla przesz³oœci, która
wp³ywa na przysz³oœæ. - No i
jest jeszcze jedna rzecz bardzo wa¿na. On nauczy³ nas
aktywnoœci. No choæby ja,
jestem na emeryturze, ale
ca³y czas piszê, robiê ekspertyzy broni, ¿yjê tak, jak
Zbyszek - mówi dr Kwaœniewicz.

Regionalista zawołany

- Dla mnie Zbigniew Czarnuch jest niedoœcignionym
wzorem, guru, jak my wszyscy na niego mówimy. Bo nie
znam nikogo, kto mia³by w
sobie tyle pasji, energii, pracowitoœci, wiedzy historycznej, o regionie szczególnie.
Zwyczajnie trudno za Zbigniewem
Czarnuchem
nad¹¿yæ - mówi Gra¿yna
Kostkiewicz-Górska, kierownik dzia³u regionalnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie i

jednoczeœnie cz³onkini Klubu
Regionalistów, jaki dzia³a od
kilku lat, a który naturalnie
wymyœli³ i do ¿ycia powo³a³
Zbigniew Czarnuch.
- Moje podró¿owanie po regionie te¿ zaczê³o siê za
spraw¹ Czarnucha. Bo pan
Zbigniew przyje¿d¿a³ do nas
do biblioteki na ró¿ne spotkania, przygl¹da³ siê mi i nagle
któregoœ dnia zaproponowa³,
¿ebym pojecha³a z nim na
spotkanie do Fürstenwalde i
tak to siê zaczê³o. On mnie
zwyczajnie wyci¹gn¹³ z jakiejœ szarej strefy, w której
tkwi³am wówczas - wspomina Gra¿yna KostkiewiczGórska, dziœ jedna z najbardziej rozpoznawalnych regionalistek i animatorek dzia³añ
poœwiêconych odkrywaniu
historii naszych ziem.
Dziœ Klub Regionalistów to
grupa kilkunastu osób regularnie wyprawiaj¹cych siê w
bli¿sze i dalsze ciekawe
miejsca regionu zarówno w
Polsce, jak i za Odr¹. - Oczywiœcie g³ównym animatorem i
pomys³odawc¹ jest Zbigniew
Czarnuch. To on opracowuje
trasy, wyznacza ludzi do
przygotowañ,
inspiruje.
Zreszt¹ ja teraz te¿ tak
dzia³am, ¿e dostajê telefon z
Witnicy i robiê to, co pan
Czarnuch poleca. Inna rzecz,
¿e czasami trudno nad¹¿yæ
za pomys³ami, albo trudno je
wt³oczyæ w ramy instytucjonalnej dzia³alnoœci - mówi
Gra¿yna Kostkiewicz-Górska.
Zbigniew Czarnuch znany
jest tak¿e jako propagator
wiedzy o regionie. Ma na
koncie bardzo wiele ró¿nych
publikacji
dotycz¹cych
w³aœnie Witnicy i okolicy, ale
tak¿e innych kwestii zwi¹zanych z polsko-niemieckimi
kontaktami. - Ja siê zawsze
zastanawiam, jak pan Zbigniew z tym wszystkim
nad¹¿¹. I sama chcia³abym
mieæ tak¹ kondycjê, jak bêdê
w wieku pana Zbigniewa.
Tak¹ kondycjê, energiê,
wiedzê i potrzebê dzielenia
siê ni¹ - mówi Gra¿yna Kostkiewicz-Górska. Ale takich,
którzy w ten sposób mówi¹ o
Zbigniewie Czarnuchu jest
bardzo wielu, wszyscy ci,
którzy mieli kiedykolwiek z
nim kontakt.

Zechciałem mieć bunkier

W fecie urodzinowej udzia³
brali nie tylko cz³onkowie Makusynów. Pojawi³y siê tak¿e
Wróbelki, czyli byli cz³onkowie teatrzyku szkolnego prowadzonego przez Zbigniewa
Czarnucha w osobach Katarzyny Rutkowskiej i dr. Macieja Dudziaka, wówczas
przyszed³ czas na opowieœæ
o Parku Drogowskazów. Jubilat
opowiada³
o

Zbigniew Czarnuch

Urodzi³ siê 18 marca 1930 roku w
Lututowie na ziemi wieluñskiej. Do
Witnicy sprowadzi³ siê po wojnie.
Jego ojciec Jan w latach 1945-48 by³
tam burmistrzem. W 1952 roku
rozpocz¹³ studia historyczne na
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Studia
dokoñczy³ w Warszawie. W latach
1957-68 mieszka³ i pracowa³ w
Zielonej Górze. To wówczas w 21
Liceum Ogólnokszta³c¹cym przy ul.
Chopina wprowadza³ swoj¹
eksperymentaln¹ metodê
pedagogiczn¹, która stawia³a na
samodzielnoœæ uczniów. Wówczas
te¿ prowadzi³ Makusynów. Po
konflikcie z kadr¹ pedagogiczn¹
wyjecha³ z Zielonej Góry i pracowa³
miêdzy innymi w Poznaniu,
Warszawie, Lesku, Mokobodach,
Niwiskach. Po pora¿ce w ¿yciu
osobistym i innych k³opotach tu¿
przed wprowadzeniem stanu
wojennego w 1981 roku wróci³ do
Witnicy i pozosta³ tu na sta³e.
Ma na swoim koncie wiele nagród,
osobiœcie mocno ceni sobie nagrodê
im. Aleksandra Patkowskiego
przyznawan¹ przez Muzeum
Regionalne w Sandomierzu za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie
regionalizmu w³aœnie.
Zbigniew Czarnuch jest animatorem
powo³ania Towarzystwa Przyjació³
Witnicy, twórc¹ Parku Drogowskazów
i S³upów Milowych Cywilizacji, by³ w
œcis³ym gronie za³o¿ycieli
Towarzystwa Mi³oœników Archiwum i
Pami¹tek Przesz³oœci, za³o¿y³
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie
Edukatio Pro Europa Viadrina.
Bibliografia jego prac
pedagogicznych, regionalnych oraz
innych liczy sobie 314 pozycji.

pocz¹tkach, o tym, jak
œci¹ga³ ró¿ne znaki drogowe,
a¿ w koñcu przyszed³ czas
na bunkier. - No i w koñcu
zapragn¹³em mieæ tu bunkier
- mówi³. I te s³owa rozbawi³y
zebranych. Okaza³o siê, ¿e
pomocnym w znalezieniu i
przewiezieniu bunkra do Witnicy by³ w³aœnie Maciej Dudziak, dziœ pracownik Akademii im. Jakuba z Parady¿a
oraz pisarz.
- To tylko Zbigniew Czarnuch móg³ sobie wymyœliæ
bunkier, znaleŸæ go i poruszyæ wszystkich, aby go tu
przywieŸæ - komentowali
zebrani.
A Maciej Dudziak powiedzia³, ¿e dziêki Jubilatowi
nauczy³ siê, ¿e wszystko siê
da. - Kiedyœ jechaliœmy na jakiœ festiwal teatralny. No i
mieliœmy w Warszawie przerwê, coœ z szeœæ godzin.
Wówczas pan Czarnuch
stwierdzi³, ¿e przecie¿ mo¿na
pozwiedzaæ Warszawê. Drugi opiekun powiedzia³, ¿e siê
nie da. Pan Zbyszek udowodni³, ¿e siê da³o. Dzieciaki
mdla³y, ale zwiedziliœmy.
Okazuje siê, ¿e da siê, jeœli
siê chce, to siê da - opowiada³.
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30 lat minęło i wiele się zmieniło
Lubuska Organizacja Pracodawców dzia³a ju¿ 30 lat, choæ z ustaleniem dok³adnej daty jej powstania jest pewien problem.

Promują Gorzów i region

Fot. Archiwum LOP

Pewni mo¿emy byæ tylko tego, ¿e wszystko co jest
zwi¹zane z histori¹ Organizacji zaczê³o siê z chwil¹ rozpoczêcia
transformacji
spo³eczno-politycznej Polski,
która swój pocz¹tek ma w
czasach s³ynnej reformy ministra Mieczys³awa Wilczka
z 23 grudnia 1988 roku. Zaraz potem wyst¹pi³y wa¿ne
wydarzenia polityczne, w tym
okr¹g³y stó³, czêœciowo wolne
wybory do parlamentu oraz
powo³anie rz¹du premiera
Tadeusza Mazowieckiego.
Po tym wszystkim zaœ ruszy³
tzw. plan Leszka Balcerowicza.

Pracodawcy LOP przekazali ok. 200.000 zł na uruchomienie pracowni hemodynamicznej w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim

Fot. Archiwum LOP

Przedsiêbiorcy wówczas
praktycznie z dnia na dzieñ
stanêli przed bardzo trudnym
zadaniem budowy na starych
fundamentach nowoczeœnie
dzia³aj¹cych firm, wed³ug zasad ju¿ wolnorynkowych. Nie
by³o to proste i uznaj¹c, ¿e
dzia³aj¹c tylko wspólnie
mo¿na osi¹gn¹æ wyznaczone
cele, zaczêli siê jednoczyæ
poprzez oddolne tworzenie
ró¿nego rodzaju przedsiêwziêæ gospodarczych.
Pierwsz¹ z wa¿nych dat w
historii lubuskiej gospodarki
jest 11 stycznia 1989 roku,
kiedy to dyrektorzy i prezesi
zarz¹dów firm z województwa gorzowskiego powo³ali
stowarzyszenie pod nazw¹
,,Gorzowska Rada Dyrektorów’’.
- By³ to pierwszy krok integruj¹cy pracodawców wspomina Ryszard Barañski, który zosta³ przewodnicz¹cym zarz¹du Rady.
A mo¿e za oficjaln¹ datê
powstania Lubuskiej Organizacji Pracodawców nale¿y
przyj¹æ 23 maja 1991 rok,
kiedy to zosta³a przyjêta ustawa o organizacjach pracodawców i na jej bazie 30 lipca
1991 roku powo³ana zosta³a
Gorzowska Organizacja Pracodawców?
- Mieliœmy wtedy inny podzia³ administracyjny, istnia³o
jeszcze województwo gorzowskie, dlatego organizacja
ograniczy³a dzia³alnoœæ do tego obszaru - kontynuuje Ryszard Barañski. - Dodam, jako ciekawostkê, ¿e w dokumentach zapisaliœmy nawet,
¿e to Gorzowska Rada Dyrektorów przekszta³ci³a siê w
Gorzowsk¹ Organizacjê Pracodawców, chc¹c zachowaæ
ci¹g³oœæ dzia³alnoœci. Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane 8 sierpnia 1991 roku i
szybko zaczê³a siê rozrastaæ.
Poprzez nasze dzia³ania
zdo³aliœmy zintegrowaæ du¿¹
czêœæ œrodowiska gospodarczego. Tak te¿ siê z³o¿y³o, ¿e
koledzy ponownie wybrali
mnie na jej szefa - dodaje.

racj¹ Zrzeszeñ Pracodawców
Berlina i Brandenburgii powo³a³ Polsko-Niemieck¹ Fundacjê Kszta³cenia Kadr Gospodarki. Na co dzieñ Organizacja podejmuje dzia³ania
prowadz¹ce przede wszystkim do realizacji wyznaczonych celów w myœl dewizy ,,myœl globalnie, dzia³aj lokalnie’’.
A jakie s¹ g³ówne cele LOP
od 30 lat? Przede wszystkim
reprezentowanie œrodowiska
gospodarczego, wp³ywanie
na tworzenie prawa, szkolenie i rozwój kadr, u³atwianie i
wspieranie kontaktów biznesowych, wp³ywanie na decydentów rozwoju regionalnego, rozwój kszta³cenia akademickiego oraz zawodowego
na wszystkich poziomach,
promocja spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, integracja œrodowiska gospodarczego, promowanie postaw i
ludzi zas³u¿onych dla rozwoju
gospodarczego oraz spo³ecznego, a tak¿e wspieranie inicjatyw spo³ecznych na rzecz
kszta³cenia, sportu, kultury i
ochrony zdrowia.

Jubileusz to powód do
dumy

Jubileusz 25.lecia LOP w Mironicach, od lewej: K. Częstochowski, H. Woźniak, dr A.
Malinowski, R. Barański i W. Dajczak

Kiedy 1 stycznia 1999 roku
powsta³o województwo lubuskie, z czasem zmianie
uleg³a nazwa na obecnie
funkcjonuj¹c¹ - Lubuska Organizacja Pracodawców. I
choæ dzia³a ona na terenie
ca³ego województwa, to - jak
przyznaje obecny jej szef,
Henryk Maciej WoŸniak LOP koncentruje siê g³ównie
na promocji Gorzowa i regionu gorzowskiego, którego
rozwój w ostatnich latach na
tle regionu po³udniowego województwa lubuskiego nie
postêpuje wedle zasady
zrównowa¿onego rozwoju.
- Niezmiennie, od 30 lat reprezentujemy interesy pracodawców, w szczególnoœci
wspieramy wszystkich naszych cz³onków, których dzielimy na du¿ych i ma³ych - mówi Henryk Maciej WoŸniak. Wszyscy s¹ jednak dla nas
bardzo wa¿ni. Wa¿ni, gdy¿
tylko razem mo¿emy mieæ
wp³yw na otoczenie biznesu,
czyni¹c je bardziej racjonalnym i przyjaznym dla pracodawców,
tylko
razem

mo¿emy wp³ywaæ na kszta³t
polskiej gospodarki i w tym
tkwi sedno cz³onkostwa w
LOP i przynale¿noœci do wielkiej rodziny pracodawców podkreœla.

Główne cele Lubuskiej
Organizacji Pracodawców

Przez 30 lat by³y w ró¿nych
okresach ró¿ne priorytety. W
pierwszych latach by³a to budowa wolnego rynku i nie
wszyscy chêtni wiedzieli jak
siê maj¹ na nim poruszaæ.
Dlatego LOP realizowa³a proces przygotowuj¹cy nowopowsta³e przedsiêbiorstwa do
radzenie sobie w innych realiach. Potem ca³¹ energiê
przekierunkowano na przygotowanie gospodarki do integracji europejskiej. Dalej trzeba by³o nauczyæ siê dzia³aæ
na globalnym rynku. Dzisiaj
gospodarka jest bardziej
uporz¹dkowana, choæ ostatnie zawirowania zwi¹zane z
pandemi¹ wstrz¹snê³y rynkiem. Niemniej przedsiêbiorcy obecnie koncentruj¹ siê
bardziej na pilnowaniu swojej

dzia³alnoœci, a wspó³praca
pomiêdzy pracodawcami polega w du¿ej czêœci na wymianie informacji, doœwiadczeñ czy pomocy choæby w
obszarze zasobów ludzkich.
LOP od pocz¹tku dzia³alnoœci mocno anga¿owa³ siê w
proces integracji europejskiej,
szczególnie na pograniczu
polsko-niemieckim w ramach
Euroregionu Pro Europa
Viadrina, a od czterech lat
równie¿ z Euroregionem
Sprewa-Nysa-Bóbr. Organizacja jest aktywna w tworzeniu klastrów. Powsta³o ich ju¿
kilka, jak choæby ,,Lubuski
Klaster Metalowy’’, Klaster
Zwalczania Roœlin Inwazyjnych’’, przekszta³cony potem
w stowarzyszenie ,,Klaster
Zwalczania Gatunków Inwazyjnych’’ czy ostatnio ,,Klaster Turystyki Historycznej’’.
LOP uczestniczy³ w wielu
misjach gospodarczych w
Europie i œwiecie promuj¹c
nie tylko lokaln¹, ale tak¿e
polsk¹ gospodarkê i to w
okresie jej raczkowania. W
1995 roku razem z Konfede-

Od ubieg³ego roku trwaj¹
obchody jubileuszowe LOP,
które czêœciowo zosta³y zaburzone przez epidemiê koronawirusa, ale systematycznie udaje siê realizowaæ
przyjête punkty programu.
Powo³ano komitet honorowy,
na czele którego stan¹³ dr
Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcy RP, którego
LOP
by³
jednym
ze
wspó³za³o¿ycieli. W komitecie
w sumie znajduj¹ siê 22 osoby.
Andrzej Malinowski cieszy
siê, ¿e Lubuska Organizacja
Pracodawców, podobnie jak
kierowana przez niego ogólnopolska organizacja Pracodawcy RP wspólnie obchodz¹ 30-lecie istnienia i
dzia³alnoœci. Przyznaje, ¿e
taki jubileusz to powód do dumy.
- Przez trzy dekady pracowaliœcie na rzecz ca³ej polskiej przedsiêbiorczoœci zwraca siê wprost do lubuskich pracodawców. - Walczyliœcie o rozwój polskiej
gospodarki. Wasz wk³ad na
rzecz wzrostu gospodarczego i dobrobytu ca³ego kraju
jest niezaprzeczalny. To, ¿e
Polska jest dziœ licz¹cym siê

cz³onkiem globalnej gospodarki jest wasz¹ zas³ug¹ podkreœla Andrzej Malinowski i zaraz dodaje, ¿e obecny
czas nie jest wcale dobrym
momentem na osiadanie na
laurach.
- Globalna gospodarka
przechodzi cyfrow¹ transformacjê - kontynuuje. - Rozwój technologiczny bardzo
przyspieszy³. Zaczyna oddzia³ywaæ na zmiany kulturowe i spo³eczne w tempie liczonym nie w ludzkich pokoleniach, ale dekadach. A
nawet szybciej. To oznacza,
¿e zadañ, jakie przed nami
siê pojawi¹ bêdzie coraz
wiêcej. Jestem przekonany,
¿e LOP doskonale zdaje sobie sprawê z nadchodz¹cych
zmian i jestem przekonany,
¿e dzia³aj¹c razem osi¹gniemy sukces - doda³.
21 wrzeœnia 2020 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbêdzie siê Gala 30.lecia wraz
z Konferencj¹ Transformation
30, w trakcie której wrêczone
zostan¹ odznaczenia pañstwowe i regionalne, a tak¿e
nagrody 30-lecia Lubuskiej
Organizacji Pracodawców.
O tym, ¿e historia gospodarcza Gorzowa jest bardzo
bogata nie trzeba nikomu
t³umaczyæ, dlatego bardzo
wa¿nym elementem obchodów by³o te¿ wydanie monografii gospodarczej. Ta
licz¹ca blisko czterysta stron
bogato ilustrowana publikacja, zatytu³owana jest ,,Gorzów… z dziejów gospodarczych miasta i regionu’’.
Mo¿emy na jej podstawie
poznaæ gospodarcz¹ historiê
nie tylko powojennego Gorzowa, ale tak¿e dowiedzieæ
siê wiele o handlu i gospodarce w czasach powstania naszego miasta i latach póŸniejszych.
Autorami tych wyj¹tkowych
tekstów s¹ m.in. Zbigniew
Czarnuch, Edward Rymar,
Robert Piotrowski, Dariusz
Rymar, Jerzy Zysnarski,
Krystyna Kamiñska, Józef
T. Finster, Janusz Gramza
(by³y dyrektor Stilon), Anna
Czekirda (rektor WSB), Ryszard Barañski (honorowy
prezes LOP) i Henryk Maciej
WoŸniak (prezes LOP), a
tak¿e wielu innych, w tym goœcie z Niemiec. Autorem kalendarium oraz redakcj¹
ca³oœci publikacji zaj¹³ siê Józef T. Finster.
ROBERT BOROWY
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aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa

Studiuj z nami
- bo warto!
- filologię polską
nad Wartą

Fot. Archiwum AJP

„Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój
jêzyk maj¹.”

Nie bez kozery Miko³aj
Rej zdanie owo wyg³osi³.
Skoro zaœ jêzyk swój mamy, warto dbaæ o jego kulturê, a co za tym idzie - o
jego rozwój, bogactwo,
piêkno, poprawnoœæ, czystoœæ oraz inne aspekty.
Wzbogacanie s³ownictwa,
poznawanie ojczystej literatury, poszukiwanie odpowiedzi na szereg pytañ dotycz¹cych pocz¹tków jêzyka polskiego, jego historii,
rozwoju, stanu wspó³czesnego - to tylko wybrane
elementy kierunku filologia polska.
Niepopularny dziœ, gdy¿
nie³atwy i elitarny, kierunek
proponowany jest kandydatom na studia: 1) stacjonarne (dzienne), 2) niestacjonarne (weekendowe)
oraz 3) w formie tzw. „26+”
(zajêcia w godzinach popo³udniowych, w tygodniu).
Okolicznoœci s¹ sprzyjaj¹ce: studia na kierunku
filologia polska mo¿na skoñczyæ w gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Parady¿a na poziomie licencjackim
(3
lata)
i
magisterskim (+ 2 lata), w
kompleksie budynków przy
ul. Teatralnej 25, z bibliotek¹ wydzia³ow¹ w tym samym miejscu, w nowoczes-

nych multimedialnych salach wyk³adowych i æwiczeniowych, przystosowanych
tak¿e do potrzeb studentów niepe³nosprawnych.
Czytanie literatury i poznawanie tajników polskiej
gramatyki, co stanowi niezbêdn¹ bazê do przyswojenia podstawowej wiedzy
z zakresu kierunku, okraszone jest przedmiotami
daj¹cymi wiele mo¿liwoœci
zawodowych. Jeœli Student
niekoniecznie powo³any
jest do pracy w szkole,
mo¿e pracowaæ w bibliotece lub jako dziennikarz albo pe³niæ funkcjê logopedy. Filologia polska z wybran¹ przez studenta
specjalnoœci¹, jak: nauczycielska z komunikacj¹ medialn¹, nauczycielska z
bibliotekoznawstwem i informacj¹ naukow¹, nauczycielska z logopedi¹, a
tak¿e praktyki zawodowe,
które oferuje Studentowi
uczelnia, przygotowuj¹ do
pracy w wybranym zawodzie. Dodatkowo ka¿dy
przysz³y polonista uczestniczy w zajêciach z zakresu kulturoznawstwa, pedagogiki, jêzyków obcych,
wychowania fizycznego, a
nawet zarz¹dzania, gdy¿
horyzonty nale¿y posze-

rzaæ, wiedzy zaœ nigdy za
wiele.
Tym, którzy g³osz¹ ma³o
atrakcyjne has³a i zadaj¹
pytanie: „a co po tym robiæ,
po co to komu” - odpowiadam: filologia polska i
œwiadomoœæ jêzyka ojczystego, wiedza z zakresu literatury, komunikacji i kultury jêzyka powinna obowi¹zywaæ
ka¿dego
u¿ytkownika
jêzyka,
ka¿dego Polaka, który porusza siê w œrodowisku lokalnym, w rodzinie, w mieœcie,
w
sklepie,
w
urzêdzie, uczestniczy w
spotkaniach s³u¿bowych i
towarzyskich… Komunikacja jêzykowa na odpowiednim poziomie pozwala
osi¹gaæ cele w ró¿nym zakresie, u³atwia funkcjonowanie w ¿yciu codziennym.
Nie pozostaje zatem nic
innego, jak od paŸdziernika podj¹æ wyzwanie i rozpocz¹æ zg³êbianie tajników
wiedzy z zakresu filologii
polskiej.
Studiuj z nami - bo warto!
(AJP, Teatralna 25 - nad
Wart¹).
dr JOANNA RUTKOWSKA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
AKADEMII IM. JAKUBA
Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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Po pierwsze patriotyzm gospodarczy…
W analizach i prognozach d³ugo nie mo¿na bêdzie pomijaæ pandemii, jako czynnika, który mocno wp³yn¹³ na nasz¹ gospodarkê.
dzia³:
„Mamy
sytuacjê
ogromnej nadwy¿ki, spadku
cen. Jedna z firm poinformowa³a, ¿e nie bêdzie skupowaæ mleka, a jednoczeœnie je
importuje.(…)
Czynimy
wszystko, ¿eby pomóc, a jednoczeœnie ci sami, którzy wyci¹gaj¹ rêce po pieni¹dze,
œci¹gaj¹ mleko z zagranicy.(…) Mamy firmy, które
sprowadzaj¹ miêso i œwinie
do uboju. Niech siê odczepi¹
od Rz¹du, niech nie mówi¹,
¿e mam im zapewniæ rynek
zbytu, a jednoczeœnie bêd¹
kupowaæ miêso z Danii, Holandii czy z Litwy. Czêsto tañsze i gorsze od naszego”
(portal wPolityce.pl). Ci importerzy wykazuj¹ siê brakiem patriotyzmu gospodarczego i szkodz¹ polskiej gospodarce.
Okazuje siê, ¿e w obliczu
zagro¿enia ka¿dy rz¹d, nie
oczekuj¹c pomocy z UE, musia³ radziæ sobie sam. We
w³oskiej „La Repubblika” zastêpca redaktora naczelnego napisa³: „Zabrak³o i solidarnoœci i koordynacji. To
smutna lekcja, której nie zapomnimy”. W Unii Europejskiej budowano mit wspólnoty,
która
w
swych
za³o¿eniach winna sobie
wzajemnie pomagaæ, a kraje
bogatsze mia³y wspieraæ te
biedniejsze i s³absze gospodarki. Tymczasem najsilniejsze gospodarki dbaj¹ w
pierwszej kolejnoœci o w³asne interesy, zwyciê¿a³y narodowe patriotyzmy i nacjonalizmy. COWID-19 znacz¹co
przemieni³ doktryny gospodarcze najwiêkszych pañstw,
które bazowa³y na ekonomii
globalnej i z tego ci¹gnê³y
najwiêksze profity wykorzystuj¹c swój potencja³ i od lat
utrwalon¹ przewagê na œwiatowych rynkach. Ale to ju¿
przesz³oœæ. Budzi siê w krajach UE znaczenie gospodarek narodowych i odradza siê
patriotyzm gospodarczy. Pañstwa jawnie zaczê³y dbaæ o
potencja³ rodzimych firm i
troszczyæ siê o swoje interesy. W Stanach Zjednoczonych za przyk³ad patriotycznej mobilizacji podaje siê rok
1917, rok mobilizacji w obliczu I. wojny œwiatowej. Patriotycznymi odezwami mobilizowano wtedy Amerykanów
do
obrony
pokoju
i
obowi¹zku
oszczêdzania
¿ywnoœci. Amerykañski patriotyzm ma te¿ dzisiaj widoczne formy. Mo¿na czêsto
spotkaæ na samochodach w
USA naklejkê z sentencj¹
„God Bless the USA”. Te
s³owa ”Bo¿e b³ogos³aw USA”
towarzysz¹ amerykanom codziennie, a szczególnie ich
prezydentom przy ka¿dej narodowej uroczystoœci i s¹
œwiadectwem najwy¿szego

Fot. Archiwum

Od marca do maja ucierpia³a produkcja i us³ugi budowlane, szczególnie nasz
lokalny handel. Ludzie wystraszeni koronawirusem pozostali w domach. Profilaktycznie pozamykano zak³ady
kosmetyczne i inne zak³ady
us³ugowe, turystyka zamar³a,
a hotele nawet gdyby mog³y
funkcjonowaæ to nie mia³y dla
kogo. Granice Polski ze
wszystkich stron przez te kilka miesiêcy by³y zamkniête.
Czegoœ takiego jeszcze Polska i œwiat nie prze¿y³, nawet
podczas wielu kryzysów gospodarczych. Najwiêkszym
ekonomicznym analitykom
nie przysz³o do g³owy, ¿e polska gospodarka mo¿e siê
szybko o¿ywiæ i jako pierwsza w UE zacz¹æ siê odbijaæ.
Na pocz¹tku lipca GUS poda³, ¿e dochody bud¿etu pañstwa w czerwcu s¹ ju¿ o 3%
wy¿sze ni¿ w czerwcu zesz³ego roku. Mamy pocz¹tek
oczekiwanego wzrostu, istnieje nadwy¿ka eksportu nad
importem, a bilans handlu
zagranicznego w czerwcu
jest dodatni. Zad³u¿enie Polski trzyma siê w bezpiecznych granicach i jest
przyk³adem dla najbardziej
zad³u¿onych, jak choæby
Francji, W³och, Portugalii i
Grecji. Komisja Europejska
8. lipca br. poda³a, ¿e Polska
w 2020 jest i bêdzie w najlepszej kondycji spoœród pañstw
UE. K³opoty prze¿ywa Szwecja, a Niemcy martwi¹ siê o
zbyt swojej produkcji przemys³u samochodowego i
apeluj¹ do swoich rodaków o
kupowanie aut niemieckich.
Firmy z Europy Zachodniej
wykorzystuj¹ kryzys, aby w
myœl swojego patriotyzmu
eliminowaæ z europejskiego
rynku polskie firmy przewozowe, dostawców polskiej
¿ywnoœci, szczególnie drobiu, owoców i warzyw, a nawet naszych mebli opanowuj¹cych europejski rynek. A
Polska sobie i tak nieŸle radzi, ma najni¿szy spadek
PKB i najmniejsze k³opoty z
bezrobociem. Potrzebujemy
r¹k do pracy i czekamy w
Gorzowie Wlkp. na powrót
pracowników z Ukrainy.
W miesi¹cu czerwcu br. zauwa¿yliœmy wyraŸne o¿ywienie gospodarcze. Szczególnie widzê to po wzroœcie
obrotów z przedsiêbiorstwami, z którymi od wielu lat
wspó³pracuje moja firma,
szczególnie z tymi, które swe
us³ugi eksportuj¹ do Niemiec, Holandii i Francji. Wychodzi na to, ¿e najgorsze
mamy chyba ju¿ za sob¹.
Jednak patriotyzm gospodarczy bêdzie koniecznym i
wa¿nym instrumentem w
grze rynkowej. Minister Rolnictwa Ardanowski powie-

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.

patriotyzmu. W polskiej historii patriotyzm w znacznym
stopniu te¿ mia³ pod³o¿e religijne. Tak by³o podczas
wszystkich powstañ narodowo-wyzwoleñczych pod zaborami, w czasie tworzenia
pañstwowoœci polskiej po I.
wojnie œwiatowej, w bohaterskim udziale ¿o³nierza polskiego w II. wojnie œwiatowej,
a póŸniej w powojennej odbudowie
ojczyzny.
Przyk³adem wielkiego patriotyzmu by³a obrona Jasnej
Góry
przed
nawa³¹
szwedzk¹ czy Powstanie
Warszawskie
wywo³ane
trosk¹ o woln¹ Polskê. Obchodzimy w bie¿¹cym roku
100. Rocznicê Bitwy Warszawskiej, czcimy wielki wysi³ek ca³ego narodu w obronie przed bolszewick¹ nawa³nic¹. Wtedy patriotyczne
has³a mobilizuj¹ce do obrony
ojczyzny p³ynê³y z odezw
ówczesnego Rz¹du Wincentego Witosa, a na domach,
p³otach i witrynach wisia³y
patriotyczne plakaty Kamila
Mackiewicza „Hej! Kto Polak
na bagnety!!”, zaœ najskuteczniejsz¹ trybun¹ mobilizuj¹c¹ spo³eczeñstwo do
obrony przed bolszewikami
by³y koœcielne ambony i odezwy polskich biskupów. Patriotyzmem kierowano siê
podczas zawierania sojuszy
obronnych i gospodarczych,
a ostatnio przy zawieraniu
silnego sojuszu gospodarczo-militarnego ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki. To
jest sojusz naszej racji stanu
i efekt patriotycznej troski
prezydenta RP, który na
pewno prze³o¿y siê na polski
rozwój i polsk¹ pozycjê w

œwiecie.
Mo¿e
za
przyk³adem
patriotyzmu
amerykañskiego us³yszymy z
ust naszych przywódców:
„God Bless the Poland”.
Nasta³ czas na œwiadom¹
obronê naszej lokalnej i
narodowej gospodarki i
naszych polskich interesów. Takim przyk³adem patriotycznej postawy by³ udzia³
premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli podczas ustalania nowego
bud¿etu na najbli¿sze lata. „
Viktor Orban i Mateusz Morawiecki opuœcili szczyt podnosz¹c wysoko sztandary,
mówi¹c o dumie i narodowym honorze. Do tego zostali nagrodzeni potê¿nymi sumami dla ich bud¿etów”- komentuje
negocjacje
w
Brukseli
dziennik
„Sueddeutsche Zeitung”. Oczywiœcie Niemcy t¹ patriotyczn¹ postawê Orbana i Morawieckiego
uznali
za
europejsk¹ prowokacjê. Widocznie oczekiwali, ¿e mieli
oni szansê siedzieæ cicho i z
tej okazji nie skorzystali. Podobnie odnieœli siê do tego
sukcesu niektórzy politycy w
Polsce - oni zapewne oczekiwali pora¿ki, bo to by³aby woda na ich polityczne ko³o
m³yñskie.
Prof. Eryk £on z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, cz³onek Rady Polityki
Pieniê¿nej, w kwietniu 2020
roku powiedzia³, ¿e „szans¹
na szybkie wyjœcie z kryzysu
jest patriotyzm gospodarczy”. Mówi³ te¿, ¿e „bardziej
nale¿y liczyæ na swoje pañstwo ni¿ na instytucje miêdzynarodowe.” Patriotyzm
to nic innego jak s³u¿ba oj-

czyŸnie, postawa Polaka
uto¿samiaj¹cego siê z polsk¹ wspólnot¹ kulturow¹ i
w³asnym narodem, to chêæ
pracy dla kraju w ka¿dej
mo¿liwej sytuacji, to obrona
polskiego dziedzictwa historycznego i jego bohaterów, to
mówienie o Polsce tylko
dobrze, jak o swojej matce.
Mówimy, ¿e nasza polska
¿ywnoœæ jest tradycyjnie od
wielu lat najlepsza. O tym, ¿e
jest dobra to przekonani s¹
te¿ Niemcy, którzy u siebie
chêtnie szukaj¹ polskich produktów ¿ywnoœciowych. W
miejscowoœciach przygranicznych, w Kostrzynie, w
S³ubicach i Gubinie, nasi
s¹siedzi z za Odry przychodz¹ na zakupy na polsk¹
stronê, najczêœciej po produkty ¿ywnoœciowe. Ale czy
my Polacy szanujemy swoje bo polskie i dobre? Po
1989 roku zaszczepiono nam
kosmopolityzm gospodarczy
i internacjonalizm konsumencki. Próbowano wyp³ukaæ z
naszej œwiadomoœci poczucie patriotyzmu, wmawiaj¹c
nam, ¿e kapita³ nie ma narodowoœci, a banki nie koniecznie musz¹ byæ polskie. Libera³om prawie uda³o siê wmówiæ
nam,
¿e
nie
potrzebujemy z³otówki, ¿e
euro bêdzie lepsze i wygodniejsze. Warto zapoznaæ siê
z raportem z 2007 roku „Dlaczego Polska nie powinna
wchodziæ do strefy euro ?”
(raport publikowano na stronie NBP). Nale¿y wyjaœniaæ
tym, którzy nie rozumiej¹
wartoœci narodowej waluty,
¿e dziêki niej mamy prawo
do prowadzenia w³asnej polityki pieniê¿nej. Pieni¹dz narodowy to powa¿ny atrybut
wolnoœci i suwerennoœci.
Dlaczego nie zawsze wybieramy polskie banki? Niestety!
Posiadanie w³asnej waluty
jest przejawem patriotyzmu
gospodarczego - mówi prof.
Eryk £on z UE w Poznaniu.
Wmawiano nam, ¿e skoro
mamy du¿e lotnisko w Berlinie to po co nam Centralny
Port Komunikacyjny. Przekop
Mierzei Wiœlanej to strata
pieniêdzy, przecie¿ mo¿emy
przep³ywaæ rosyjsk¹ Cieœnin¹ Pi³awsk¹ na Ba³tyk. Po
co polskie sieci gazownicze i
Baza Prze³adunkowa w Œwinoujœciu, przecie¿ mo¿na korzystaæ z us³ug Rosji i Niemiec. Tak rozumuj¹c mo¿na
by iœæ jeszcze dalej i w koñcu
postawiæ absurdalne pytanie: „po co utrzymywaæ polski rz¹d skoro niedaleko za
Odr¹ w Berlinie mamy niemiecki, a i do Moskwy te¿ nie
jest daleko”. Takie myœlenie
to nic innego jak kosmopolityzm i internacjonalizm we
wrogim wydaniu. Warto pamiêtaæ, kto takie teorie g³osi.

Dobrze, ¿e to absurdalne
myœlenie dotyczy tylko nielicznej grupy kosmo-internacjonalistycznych polityków.
Tylko, ¿e to nie ¿arty, takie
ideologie w historii mia³y
swoje nastêpstwa i czêsto
bolesne dla Polski konsekwencje. Trwa wojna ekonomiczna - mówi prof. Eryk
£on. Natomiast redaktor naczelny czasopisma „Nasz
Rynek Kapita³owy” Pawe³ Orkisz, w 2009 roku na swoim
blogu napisa³, ¿e obecnie na
œwiecie toczy siê III wojna
œwiatowa - wojna ekonomiczna. Dalej pisa³, ¿e po upadku
obozu socjalistycznego rozpoczê³a siê walka o wp³ywy,
o firmy i rynki w zglobalizowanym œwiecie. Ta wojna
prowadzona jest za pomoc¹
pieniêdzy, prawników i dziennikarzy. Dzisiaj ju¿ nie naje¿d¿a siê na kraje, a wykupuje siê akcje firm tych krajów które chce siê podbiæ,
a¿eby pracowa³y dla niego.
Tak podbite ekonomicznie
kraje po sprzeda¿y swoich
akcji, papierów wartoœciowych i funduszy maj¹tkowych oddaj¹ te¿ w koñcu
w³adzê w swoich firmach i
korporacjach, a¿ ostatecznie
maj¹ niewiele do powiedzenia we w³asnym kraju. We
Francji istnieje nawet specjalna szko³a wojny ekonomicznej. Prof. Eryk £on mówi, ¿e
skoro inni broni¹ swoich gospodarek to i my nie mo¿emy
postêpowaæ inaczej. Nie
mo¿emy daæ siê przej¹æ
przez kapita³ zagraniczny,
szczególnie teraz w dobie
kryzysu kiedy zaczyna siê
¿mudne odrabianie strat.
Wiele siê robi w naszym
mieœcie, i aby ten trend utrzymaæ to musimy równie¿
przy³¹czyæ siê do budzenia
Gorzowskiego patriotyzmu
gospodarczego. Je¿eli chcemy w Gorzowie Wlkp. wyjœæ
z tego kryzysu to powinniœmy
zwracaæ uwagê na co wydajemy pieni¹dze i od kogo kupujemy; nale¿y przy³¹czyæ
siê do akcji „Kupujê, bo polskie”. Pamiêtajmy, ¿e z
ka¿dej z³otówki wydanej na
produkty wytworzone w kraju, 79 groszy zostaje w polskiej gospodarce. Premier
Mateusz Morawiecki zapowiedzia³ bon turystyczny jako krok w kierunku Polski silnej turystycznie, z kolei zapowiedziany przez premiera
fundusz patriotyczny ma
s³u¿yæ budowaniu postaw patriotycznych, z którego powinniœmy skorzystaæ. Wiêkszoœæ
naszych firm rusza ju¿ doœæ
energicznie, tylko potrzebny
jest im finansowy impuls patriotycznego optymizmu. Pamiêtajmy, „Po pierwsze patriotyzm gospodarczy… „
AUGUSTYN WIERNICKI
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Najlepiej jeździło mu się
z Piotrem Świstem
Jednym z pierwszych obcokrajowców startuj¹cych w gorzowskiej Stali, który zyska³ wielk¹ sympatiê wœród kibiców ¿ó³to-niebieskich by³ Antal Kócsó.

Najpierw armia, potem
Vojens

Urodzony 22 grudnia w
1962 roku w Szeged Antal
Kócsó d³ugo nie móg³ siê
zdecydowaæ, kim tak naprawdê chce zostaæ. W dzieciñstwie uwielbia³ graæ w
szachy. Potem wpad³ na pomys³ zostania bokserem, ale
gdy poszed³ na trening i zamiast rêkawic bokserskich
trener nakaza³ mu biegaæ
natychmiast zrezygnowa³ i
przerzuci³ siê na motocross.
Kiedy mia³ 16 lat us³ysza³ od
kolegi, ¿e du¿o ³atwiej jeŸdzi
siê na ¿u¿lu i tam ³atwiej te¿
o sukcesy. Spróbowa³, ale
tak na dobre zacz¹³ ten
sport uprawiaæ dwa lata póŸniej. Szybko przysz³y
pierwszy sukcesy. Jako 18latek zosta³ wicemistrzem
Wêgier w kategorii m³odzie¿owej. Rok póŸniej zosta³
br¹zowym medalist¹ mistrzostw kraju w parach, star-

r e k l a m a

tuj¹c razem z László Mészárosem.
Kiedy
ju¿
wdro¿y³ siê w jazdê i zaczê³o mu iœæ coraz lepiej pojawi³y siê k³opoty.
- W 1982 roku nabawi³em
siê paskudnej kontuzji nogi i
ca³y rok przez to straci³em mówi³ nam przed laty Antal
Kócsó. - Gdy wyzdrowia³em
od razu przysz³a kolejna
ciê¿ka kontuzja. Dopiero
pod koniec 1983 roku
mog³em usi¹œæ na motocykl.
Niewiele
jednak
pojeŸdzi³em, bo dosta³em
wezwanie do wojska i na
dwa lata mog³em zapomnieæ
o ¿u¿lu - doda³.
Na tor powróci³ dopiero w
1986 roku i tak na dobre dopiero od tego momentu móg³
skupiæ siê na normalnej jeŸdzie. A mia³ ju¿ 24 lata. Nie
przeszkodzi³o mu to w szybkim awansie do fina³u indywidualnych mistrzostw œwiata, co w tamtym okresie nie
by³o ³atwym zadaniem dla
¿u¿lowców z tak zwanej
strefy kontynentalnej. Tylko
piêciu corocznie mia³o
szczêœcie pojechaæ w decyduj¹cej rozgrywce o medale.
- W opinii fachowców spisa³em siê - jak na debiutanta
- bardzo dobrze - przypomina. - Wywalczy³em wtedy na
torze w Vojens szeœæ punktów co da³o mi jedenast¹ pozycjê. Jednak sam nie by³em
z tego wystêpu zadowolony,
gdy¿ liczy³em na zdecydowanie lepszy rezultat. Swój
optymizm opiera³em na
dobrej znajomoœci toru, znakomicie
przygotowanym
sprzêcie i wysokiej w tym
czasie formie sportowej.
Podczas fina³u kontynentalnego w Lesznie testowa³em

Fot. Archiwum

Antal Kócsó znalaz³ siê w
pierwszej grupie stranieri,
przyby³ych do Stali Gorzów
w 1991 roku. Razem z nim
do Stali przyjechali Olli Tyrväinen (Finlandia), Klaus
Lausch (Niemcy) i Tony
Olsson (Szwecja).
- Tych pierwszych obcokrajowców dostaliœmy tak naprawdê w spadku po poprzednim zarz¹dzie - przypomina Jerzy Synowiec,
który prezesem klubu zosta³
na pocz¹tku 1991 roku. - Byli to zawodnicy z ³apanki, ale
zakontraktowano widocznie
takich, jakich mo¿na by³o w
danym momencie sprowadziæ. Jak czas pokaza³, tylko
Kócsó siê sprawdzi³ - dodaje.

Antal Kócsó: Dzięki żużlowi miałem okazję zobaczyć wiele krajów

nowy motocykl z silnikiem
od Fine Rune Jensena i
zaj¹³em drugie miejsce.
Przed fina³em w Vojens dokonaliœmy kilku drobnych
poprawek i na treningu
czu³em siê œwietnie. By³ wtedy twardy tor. Niestety, dwie
godziny przed fina³em spad³
deszcz i zrobi³o siê b³oto.
Nic nie mog³em ju¿ z tym
zrobiæ - przyzna³.

O włos od medalu

Wêgier nie mia³ ju¿ wiêcej
okazji pojechaæ w finale
IMŒ. Najwiêksz¹ szansê

mia³ w 1992 roku, ale do
Wroc³awia pojecha³ jako rezerwowy. - W pó³finale w
Bradford w ostatnim wyœcigu
jecha³em na drugiej pozycji,
ale atakuj¹c niepotrzebnie
pierwsz¹ pozycjê wjecha³em
w dziurê i upad³em. Potem
raz jeszcze upad³em w drugim biegu dodatkowym i zaprzepaœci³em szansê wystartowania w finale œwiatowym - przyzna³.
Kócsó by³ te¿ sprawc¹
du¿ej niespodzianki na
d³ugim torze. W 1993 roku
pojecha³ w finale indywidual-

nych mistrzostw œwiata w
Mühldorf i by³ o w³os od wywalczenia medalu. Ostatecznie zaj¹³ czwarte miejsce z takim samym dorobkiem punktowym jak trzeci
Szwajcar Marcel Gerhard.
Jak powiedzia³ potem, ponownie
przegra³
z
deszczem, nie z rywalami,
bo nie by³ przygotowany na
miêkk¹ nawierzchniê toru.
- Do tego wszyscy byli wyposa¿eni w ró¿norodny
sprzêt, ci najlepsi mieli po
trzy motocykle i mogli wybieraæ w zale¿noœci od zmiany
warunków torowych. Ja pojecha³em na jednym motocyklu, do tego wynajêtym
tylko na te zawody - przypomina.
Niemniej jest to najlepszy
wynik w historii wêgierskiego ¿u¿la i zapewne d³ugo
jeszcze bêdzie, obserwuj¹c
kryzys, jaki dotkn¹³ tamtejszy speedway. Czy to na
klasycznym czy d³ugim torze.
Co ciekawe, choæ Kócsó
przez wiele lat by³ najlepszym Wêgrem na ¿u¿lowych
torach nigdy nie siêgn¹³ po
mistrzostwo swojego kraju.
W latach 1988 i 1993 dwukrotnie by³ wicemistrzem, a
w 1986 roku br¹zowym medalist¹.
- To by³y jednak czasy, kiedy mieliœmy nawet 150 licencjonowanych zawodników,
dzisiaj jest ich kilku - martwi
siê, ale zaraz dodaje, ¿e razem z przyjació³mi stara siê
zbudowaæ tor w regionie
Csongrad. Uwa¿a, ¿e jak
uda siê doprowadziæ do tego
to znajdzie chêtnych do jazdy.
Z innych sukcesów nale¿y
przypomnieæ, ¿e trzykrotnie
pojecha³ w finale mistrzostw
œwiata par. Najpierw w Bradford w 1988 roku oraz w
Lesznie rok póŸniej razem z
Zoltánem Adorjánem dwukrotnie zajmowa³ szóste
miejsce w stawce dziesiêciu
par. W ostatniej edycji w
1993 roku w Vojens pojecha³o ju¿ tylko siedem par i
Kócsó z Adorjánem, uzupe³nieni rezerwowym Józsefem Petrikovicsem, zajêli ostatnie miejsce.

Utknął w śnieżnej zaspie

W Stali Gorzów Antal Kócsó jeŸdzi³ w latach 1991-93.
Wyst¹pi³ w sumie w 28 meczach, w których zdoby³ 308
punktów i 13 bonusów. W
1992 roku przyczyni³ siê do
wywalczenia przez nadwar-

ciañski zespó³ srebrnego
medalu. Jak czêsto powtarza³, najlepiej jeŸdzi³o mu siê
w parze z Piotrem Œwistem.
We wszystkich sezonach
nasz wêgierski bratanek
utrzymywa³ wysok¹ formê.
W 1991 roku ze œredni¹ 2,07
punktu na bieg by³ gorszy w
zespole tylko od powracaj¹cego do zdrowia Œwista
(2,29). W nastêpnym sezonie co prawda wy¿sz¹ od
niego œredni¹ mia³ nie tylko
Œwist (2,44), ale i Bohumil
Brhel (2,34), przy czym Kocso wyraŸnie siê poprawi³ i jego wynik 2,32 by³ równie¿
imponuj¹cy.
Najwy¿sz¹
œredni¹ (2,51) uzyska³ w
trzecim roku startów w 1993
roku.
Antal Kócsó czêsto na zawody jeŸdzi³ ze swoj¹
urocz¹ ma³¿onk¹ Ew¹, która
pe³ni³a w jego skromnym
teamie funkcjê kierowcy i
mechanika. - Wo³a³bym,
¿eby nie musia³a jeŸdziæ ze
mn¹ i denerwowaæ siê w
czasie zawodów. Wybieraj¹c
siê jednak w d³ug¹ podró¿
musia³em mieæ kogoœ, kto
móg³by mnie zmieniæ w drodze. Ponadto nie mia³em
mechanika i ¿ona du¿o pomaga³a mi w parkingu - doda³.
Ze startami sympatycznego w¹sacza wi¹za³y siê
ró¿ne wydarzenia. Jedno z
nich dotyczy³o inauguracji
ligowej w Lesznie w 1993
roku. Kócsó nie dotar³ do
miasta Alfreda Smoczyka
na
czas,
poniewa¿…
utkn¹³ w œnie¿nych zaspach w okolicach Nowego
S¹cza. Po wydostaniu siê
z okopów, Wêgier pêdzi³
do Leszna na z³amanie
karku, ale na stadion dotar³ dopiero po ósmym biegu. Nie móg³ ju¿ wystartowaæ w tym spotkaniu, a jego miejsce zaj¹³ Piotr
Paluch.
Zapytany, czy ¿u¿el spe³ni³
jego oczekiwania od razu
stwierdza, ¿e nigdy nie
¿a³owa³ swojej decyzji. W
jednym z wywiadów przyzna³ bowiem, ¿e speedway
da³ mu wiele niezapomnianych wra¿eñ i piêknych
chwil w ¿yciu.
- Dziêki ¿u¿lowi mia³em
okazjê zwiedziæ wiele krajów. W Danii i Anglii nawet
mieszka³em przez kilka miesiêcy, dziêki czemu pozna³em ludzi, kulturê i obyczaje panuj¹ce w tych pañstwach - koñczy.
ROBERT BOROWY
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77 powodów do podróży po regionie
Ze Zbigniewem Rudziñskim, prezesem PTTK Ziemi Gorzowskiej oraz koordynatorem do spraw turystyki w powiecie gorzowskim, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Mamy wakacje, mamy
tak¿e
pandemiê
oraz
obostrzenia sanitarne dotycz¹ce miêdzy innymi wyjazdów. Jak zatem wygl¹daj¹ plany wakacyjne
gorzowian?
- Zaczynamy doceniaæ to,
co mamy tutaj w kraju.
£atwiej, bezpieczniej i w wielu wypadkach wcale nie gorzej, jeœli chodzi o relacjê
miedzy cenami a us³ugami.
- Ale PTTK Ziemi Gorzowskiej zawsze na wakacje
wyje¿d¿a³ przynajmniej na
kilka wypraw wakacyjnych
poza granice. Jak to w tym
roku bêdzie?
- Odwo³aliœmy wszystko.
Planowaliœmy wyjazd na Teneryfê oraz na Cypr. Z Teneryfy zrezygnowaliœmy zupe³nie, a wyjazd na Cypr
prze³o¿yliœmy na paŸdziernik. Mam nadziejê, ¿e wówczas uda siê to zrealizowaæ.
- Znakiem tego gorzowscy turyœci bêd¹ jeŸdziæ
po Polsce.
- Znakiem tego stawiamy
na nasz region. Zw³aszcza,
¿e mamy tu sporo do zrobienia. Wiele rzeczy dzieje siê
w naszych ukochanych Moœcicach - bazie PTTK Ziemi
Gorzowskiej. Dla przyk³adu
planujemy wykonaæ nowe
wejœcie do naszej bazy, do
naszego parku. Chcemy, aby
by³o to otwarte wejœcie bezpoœrednio z drogi, bez ¿adnej bramy. Zasada jest bardzo prosta. Wejœcie jest dla
ka¿dego, o ka¿dej porze i za
darmo.
- Znasz region turystycznie, jak ma³o kto. Co
mo¿esz poleciæ gorzowianom do zwiedzenia, odwiedzenia?
- Inne rzeczy proponowa³bym na d³u¿sze wypady,
a inne na krótsze. Ale zasada mo¿e byæ jedna. Trzeba

Zbigniew Rudziński: Najmniej cenimy to, co do nas należy i do czego można niemal na piechotę dojść

Fot. Archiwum

rzeczywiœcie odpocz¹æ. Warto wybraæ sobie jedn¹ z
mo¿liwoœci - agroturystyka,
hotel, jakiœ oœrodek wypoczynkowy. Nastêpnie zorientowaæ siê, co ciekawego jest
w zasiêgu wycieczki rowerowej. Bo tak to sobie wyobra¿am, ¿e jest to turystyka
aktywna. I wówczas skonstruowaæ program wypoczynku. Zachêcam do przyjêcia prostej zasady - zanim
wyjadê w nasz region, czy
gdziekolwiek indziej, warto
siêgn¹æ do przewodników, literatury, postudiowania mapy. Okreœlmy, co rzeczywiœcie warto zobaczyæ, co nas
interesuje. Wówczas mo¿na
stworzyæ w³asny, autorski
program aktywnego wypoczynku. No i ruszajmy do
zwiedzania. Powiem tylko,
¿e my, gorzowianie, mamy w
czym wybieraæ.
- Jakieœ przyk³ady?

Wokół Gorzowa nie brakuje miejsc pięknych i ciekawych

- Niech bêdzie przyroda. To
nie jest tylko Park Narodowy
Ujœcie Warty. Bo to mo¿e
byæ Zespó³ PrzyrodniczoKrajobrazowy Jezioro Wielkie ko³o Witnicy, który pod
wzglêdem atrakacyjnoœci nie
ustêpuje parkowi. Poza tym
mamy liczne i naprawdê ciekawe
rezerwaty.
W
najbli¿szym czasie bêdziemy
mogli
sobie
spokojnie
wêdrowaæ od znaku do znaku po dot¹d nieudostêpnianym tak naprawdê Rezerwacie Przyrody Santockie Zakole. A to jest generalnie
majstersztyk.
- Czemu?
- Poniewa¿ jest to rzadkie
w Polsce po³¹czenie dwóch
p³aszczyzn - przyrodniczej i
historycznej.
Koñczymy
w³aœnie stawianie tablic edukacyjnych na terenie rezerwatu. Jest tak¿e w fazie koñcowej œcie¿ka edukacyjna -

archeologiczna na terenie
Grodziska Santockiego. To
wszystko bêdzie ze sob¹
bardzo ciekawie wspó³gra³o.
Bo zadowolone bêd¹ osoby,
które zachwyc¹ siê przyrod¹, a warto dodaæ, ¿e tam
jest bardzo du¿o ptaków jeœli
chodzi o gatunki, to porównywalnie nawet do Parku
Narodowego, poza tym obszar jest znacznie mniejszy,
wiêc i o obserwacje ³atwiej.
Jak do tego dodaæ w³aœnie
œcie¿kê archeologiczn¹, która nam dok³adnie poka¿e,
gdzie i co siê znajdowa³o
oraz w jakim okresie, to naprawdê mamy pe³niê. Tablice na grodzisku wysz³y spod
rêki Józefa Kodzia, wiêc rysunki pogl¹dowe s¹ naprawdê wysokiej jakoœci. Poza tym mo¿na tam odsapn¹æ,
zjeœæ
drugie
œniadania, popatrzeæ na panoramê Santoka z drugiej
strony rzeki - rzecz sama w
sobie niebagatelna. Taki
miejsc w ca³ym regionie, w
powiecie jest naprawdê bardzo wiele. Ja siê kiedyœ,
mo¿e na emeryturze, pokuszê i napiszê przewodnik
„Dwa tygodnie w powiecie
gorzowskim”. I bêdzie w
czym wybieraæ, i na pewno
zostanie jeszcze kilka innych
rzeczy, spoœród których
mo¿na bêdzie wybieraæ.
- Ale przecie¿ mamy sporo takich miejsc, gdzie
mo¿na siê wybraæ na jeden dzieñ.
- Ma³o tego. mamy wiele takich, gdzie mo¿na zaledwie
na dwie godziny. WeŸmy dla
przyk³adu choæby spacer po
naszych Gorzowskich Murawach. To te¿ s¹ dwie-trzy godziny urlopu. Podobnie jest,
ale to ju¿ wskazówka dla
osób lubi¹cych turystykê pioniersk¹, z naszym Szlakiem

Turystyki Ekstremalnej w
Dolinie Srebrnej. Tu na pewno w wielu przypadkach
trzeba daæ trochê wysi³ku,
ale jak warto. Mamy bowiem
niemal¿e pierwotn¹ rzeczkê,
otoczon¹ lasem niczym
d¿ungl¹. To jest coœ, co rzeczywiœcie trudno zapomnieæ.
Przytoczê taki przyk³ad. Jak
swego czasu zrobiliœmy wycieczkê nocn¹, to przyjechali
ludzie z ró¿nych stron i byli
zachwyceni. Jechali trzycztery godziny do Gorzowa,
potem wracali tyle samo, ale
jednym g³osem mówili, ¿e
warto by³o przyjechaæ na te
trzy godziny, na nocne chodzenie po brzegach Srebrnej. Inna rzecz, ¿e mamy
coœ takiego, i¿ najmniej cenimy to, co do nas nale¿y i do
czego mo¿na niemal na piechotê dojœæ.
- A jeœli zajrzymy odrobineczkê poza op³otki powiatu?
- Ale¿ oczywiœcie. WeŸmy
choæby teren pomiêdzy Gorzowem a Strzelcami Krajeñskimi. A tu prze³om rzeczki
Santocznej. Jest to taki rezerwat, który rzadko siê zdarza. Mamy meandruj¹c¹
rzeczkê na nizinach, otoczon¹ wysokimi œcianami
w¹wozu, do tego dochodz¹
zwalone pnie buków, po których czasem mo¿na przejœæ
na drug¹ stronê. Mamy tu
wyj¹tkowy krajobraz. I to jest
dok³adnie pó³ godziny drogi
od Gorzowa. A z drugiej strony, przecie¿ nasze wioseczki, te dooko³a Gorzowa s¹
niezwykle. Polecam choæby
Santoczno. W tej chwili jest
to chyba najbardziej turystyczna wieœ w okolicy.
- Dlaczego?
- Przecie¿ Towarzystwo,
które tam dzia³a, przygotowa³o specjaln¹ aplikacjê do

pobrania na telefon, która
pozwala zrozumieæ, gdzie
siê jest, poznaæ historiê tego
miejsca. A jest tam wiele
rzeczy bardzo ciekawych.
Dla przyk³adu ryglowy koœció³, który stoi w centrum
wsi, to budynek, który jest w
miejscu dzia³aj¹cej tam
przed wiekami huty ¿elaza.
Takich przyk³adów mo¿na
zreszt¹ mno¿yæ.
- Jednym s³owem, mamy
co odkrywaæ, nie musimy
jechaæ na Teneryfê czy
Cypr.
- Wiesz, ¿eby poznaæ teren
tylko powiatu gorzowskiego,
dodam, stworzyliœmy po temu mapê „77 powodów, by
poznaæ powiat gorzowski”,
trzeba sporo czasu. A i te 77
mówi samo za siebie. Jak to
roz³o¿yæ na dwa tygodnie, to
wychodzi nam 7 atrakcji
dziennie. A tymi powodami atrakcjami s¹ rezerwaty, ciekawe obiekty, miejscowoœci,
ciekawe rzeczy, przy których
zwyczajnie trzeba siê zatrzymaæ, to nagle okazuje siê, i¿
dwa tygodnie urlopu to zwyczajnie jest zbyt ma³o. Za
ma³o, aby poznaæ powiat gorzowski, a przecie¿ tu¿ za
granicami powiatu s¹ tak¿e
niezwykle ciekawe rzeczy do
poznania, jak chocia¿by
S³oñsk czy Oœno Lubuskie.
- Jak powinniœmy siê
przygotowaæ na takie jednodniowe wyjazdy - typu
wyjazd, zwiedzanie, przyjazd?
Podstaw¹,
zawsze
zreszt¹, s¹ wygodne buty, z
usztywnion¹ kostk¹ i dobrym
wibramem. Pogoda jest
ró¿na, bo jak wyje¿d¿amy, to
jest s³oñce, potem jak doje¿d¿amy na miejsce, ju¿
niekoniecznie. I dobre buty
s¹ wówczas niezbêdne. Do
tego peleryna, apteczka
pierwszej pomocy, kanapki i
termos z herbat¹. Trzeba tak
siê zorganizowaæ, aby siê
dostosowaæ do ró¿nych warunków pogody.
- Jesteœ zwolennikiem takiej tezy, ¿e nie ma z³ej pogody, tylko s¹ Ÿle ubrani
turyœci?
- Zdecydowanie tak. Ma³o,
jestem orêdownikiem takiej
tezy. Od lat prowadzê wycieczki. I czêsto mam pytanie - a czy jak bêdzie padaæ,
to my pójdziemy na szlak?
OdpowiedŸ jest zawsze taka
sama - oczywiœcie, ¿e pójdziemy. No bo co mia³oby
padaæ? Tylko raz siê zdarzy³o, ¿e pada³ grad na tyle
du¿y, ¿e móg³ zrobiæ
krzywdê. A tak nic innego
nie jest w stanie nas powstrzymaæ. Nie ma powodu,
aby rezygnowaæ z wycieczki.
- Dziêkujê bardzo i takich
wycieczek ¿yczê.
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