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Miałem to szczęście lub nie-
szczęście, że pamiętam, kiedy
powstały te Schody Donikąd
przy ul. Drzymały. Nie rozu-
miałem wtedy po co one są,
skoro nigdzie nie można było ni-
mi dojść, ale pamiętam, że am-
bicją chyba każdego gorzowia-
nina, a zwłaszcza młodego było
ich ,,zdobycie’’. I tak czasami
łaziło się po nich, raczej bez sen-
su. Starsi latali na te schody po-
robić sobie na nich czarno-białe
zdjęcia, niektórzy nawet robili
ślubne, komunijne, inni zaś tylko
podziwiali panoramę miasta.

I tak jakoś zleciało sobie 30 lat,
kiedy schody stały się miejscem
zagrożonym katastrofą budow-
laną. A że w Polsce mamy taką
tradycję, iż wiele rzeczy napra-
wiamy zakazami, postanowiono
zamknąć na kilka kłódek wejś-
cie i niedługo będziemy obcho-
dzili 20-lecie tego wyjątkowego
wydarzenia w powojennej histo-
rii miasta. Uważam, że jubileusz
ten powinien być dobrym cza-
sem na definitywne załatwienie
tej sprawy. Albo w jedną, albo w
drugą stronę. Z logicznego pun-
ktu widzenia schody te nikomu

do szczęścia nie są potrzebne.
Niczemu bowiem nie służą, a
szczególnie od momentu, kiedy
od strony amfiteatru można we-
jść na zrewitalizowaną platfor-
mę, na której znajduje się lune-
ta, a wokół są ławeczki. Jest to
miejsce, z którego panorama
miasta jest jeszcze ładniejsze
niż kiedyś, choć sama panora-
ma nie zmieniła się specjalnie.
Może jest w mieście trochę
osób, dla których te schody
są ważne z sentymentalnego
punktu widzenia, ale tak sa-
mo ważne mogą być dla ko-
goś stare szopy na podwór-
kach. Czy to oznacza, że nie
należy ich rozebrać?

W miejscu Schodów Do-
nikąd najlepiej byłoby wybudo-
wać np. wielopiętrowy par-
king, na dachu którego zna-
lazłoby się miejsce na
restauracyjkę z widokiem na
miasto. A makietę Schodów
Donikąd proponuję umieścić
w muzeum. Dużo ważniejsze
jest dzisiaj ratowanie kamie-
nic, bo one przynajmniej dają
dach nad głową.

ROBERT BOROWY

Gry planszowe
całkiem dla dorosłych
Jest w Gorzowie takie miejsce, gdzie nieustannie toczy się wojna. Tam Sowieci wciąż
zdobywają Berlin, krasnoludowie ścierają się z elfami w imię pradawnych uraz, a zakony
Kosmicznych Marines toczą batalie przeciwko siłom Chaosu... Więcej na s. 8.

Co będzie dalej 
ze Schodami Donikąd?
Ważniejsze jest ratowanie kamienic niż tych schodów.
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ww  1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Me-
chaniczne i Odlewnia Żeliwa
Państwowego Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych,
których tradycje kontynuowały
Zakłady Mechaniczne „Go-
rzów”; upadły w 2000 r.  
1985 r. - gorzowianka Katarzyna
Zawidzka została Miss Polonia. 
ww  2.06.
1976 r. - powstał Automobilklub
Gorzowski.
1997 r. - papież Jan Paweł II
złożył 3,5-godzinną wizytę w
Gorzowie; w pięciolecie pobytu
papieża na górczyńskich
błoniach odsłonięto pomnik Ja-
na Pawła II; ponad trzymetrową
rzeźbę, stojącą na tle 13-metro-
wego krzyża wykonał prof.
Czesław Dźwigaj z krakowskiej
ASP.
1945 r. - Franciszek Walczak
(22 l.), gorzowski milicjant;
zmarł w wyniku obrażeń zada-
nych przez sowieckiego maru-
dera, jego pogrzeb był pierwszą
antysowiecką demonstracją w
mieście, a on sam został patro-
nem gorzowskiej ulicy; spoczy-
wa na cmentarzu świętokrzy-
skim.
ww  3.06.
1987 r. - studenci AWF ustano-
wili rekord pojemności tramwa-
ju 105N (20 miejsc siedzących,
105 stojących), upychając 362
osoby.
1905 r. ur. się Febronia Ga-
jewska-Karamać, b. nauczyciel-
ka w Technikum Gastronomicz-
nym (1946-1978), a obecnie
patronka Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych, aktywna działaczka
organizacji charytatywnych, zm.
w 1993 r. 
1926 r. ur. się Władysław Koso-
wicz, nauczyciel i trener, b.
żołnierz AK, jeden z organizato-
rów żeńskiej siatkówki w Gorzo-
wie, zm. w 1986 r. 
2007 r. zm. Bronisław Słomka
(70 l.),  pisarz i dziennikarz, b.
redaktor naczelny „Ziemi Go-
rzowskiej”. 
ww  4.06.
1989 r. - odbyła się pierwsza tu-
ra wyborów parlamentarnych z
udziałem „Solidarności”,
pierwszymi senatorami Ziemi
Gorzowskiej zostali Stanisław
Żytkowski i Stefania Hejma-
nowska (Komitet Obywatelski
S); mandaty poselskie w pierw-
szej turze uzyskali tylko bezpar-
tyjni kandydaci „Solidarności”:
Stanisław Bożek (rolnik spod
Międzyrzecza) i  Marek Rusakie-
wicz (student). 
ww  5.06.
2004 r. - w Gorzowie odbył się
chrzest statku wycieczkowego
„Kuna”, zabytkowego
lodołamacza z 1884 r., odbudo-
wanego wysiłkiem Stowarzysze-
nie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna”.
ww  6.06.
2002 r.  - Zarząd Miejski za-
mknął basen w Łaźni Miejskiej.
ww  7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie
Charytatywne Centrum Pomocy
Człowiekowi im. Jana Pawła II;
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Po wmurowaniu aktu
erekcyjnego pod budowê
hali sportowo-widowisko-
wej, co mia³o miejsce 19
maja, mo¿na ju¿ odliczaæ
czas do jej otwarcia, co ma
nast¹piæ za oko³o 20 miesi-
êcy.

- Dziêkujê wszystkim tym,
którzy o tej hali marzyli od
kilkunastu lat, bo to oni byli
inspiracj¹ do tego by hala
powsta³a. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy byli
zaanga¿owani w jej tworze-
nie, planowanie, zdobywa-
nie finansów na jej reali-
zacjê - powiedzia³ prezy-
dent Gorzowa Jacek
Wójcicki tu¿ przed wmuro-
waniem aktu erekcyjnego
pod budowê hali sportowo-
widowiskowej.

Na uroczystoœæ na plac
budowy przy S³owiance
przyszli parlamentarzyœci,
w³adze urzêdu wojewódz-
kiego i marsza³kowskiego,
radni sejmiku, w³odarze
miasta, miejscy radni oraz
reprezentanci œrodowiska
sportowego. 

- Przed nami budowa naj-
wiêkszej, kubaturowej in-
westycji w mieœcie - hali
sportowej, inwestycji bar-
dzo potrzebnej miastu.
Wszyscy Pañstwo w³o¿yli-
œcie wielki wk³ad w to, by
ona powsta³a. Proszê te¿
Was wszystkich o dalsze
wsparcie, o pomoc w jej
dalszym dofinansowaniu.
Inwestycja jest w œwietnych

rêkach, realizuje j¹
S³owianka z pani¹ prezes
Joann¹ Kasprzak-Perk¹ na
czele, ¿yczê powodzenia.
Ale inwestycja jest te¿ w
œwietnych rêkach, bardzo
dobrego wykonawcy - firmy
Budimex. Dziêkujê jej pra-
cownikom, ¿e podjêli siê te-
go trudnego zadania i zo-
bowi¹zali siê, ¿e zrealizuj¹
j¹ w terminie - doda³ prezy-
dent.

Prezes S³owianki, Joanna
Kasprzak-Perka nie kry³a
dumy, ¿e razem ze
wspó³pracownikami mo¿e
realizowaæ jeden z wiêk-
szych projektów inwestycyj-
nych w mieœcie, ale - jak

podkreœli³a - najwiêkszym
powodem do dumy jest te¿
to, dla kogo budowana jest
hala.

- Tworzymy j¹ dla gorzow-
skiego sportu i dla mieszka-
ñców Gorzowa. Ale ta hala
bêdzie te¿ z pewnoœci¹ go-
œciæ mieszkañców woje-
wództwa i kraju, a poprzez
organizacjê miêdzynarodo-
wych imprez, równie¿ miesz-
kañców Europy i œwiata.
Miasto zyska miejsce na or-
ganizacjê imprez sporto-
wych na najwy¿szym pozio-
mie, ale równie¿ koncertów,
targów i konferencji - doda³a.

Na uroczystoœci nie za-
brak³o ,,matki chrzestnej’’,

jak o by³ej minister, a obec-
nie eurodeputowanej
El¿biecie Rafalskiej mówi¹
ci, którzy pamiêtaj¹ jej za-
anga¿owanie w szukanie
œrodków finansowych na
budowê obiektu.

- W trakcie swojej poli-
tycznej drogi mia³am dwa
marzenia polityczne.
Utworzenie Akademii w
Gorzowie i budowa hali
sportowej. Te marzenia
siê spe³ni³y. Hala sporto-
wa to by³ obiekt najwiêk-
szych westchnieñ œrodo-
wiska sportowego i kibi-
ców w Gorzowie i te
niedoœcig³e marzenia o jej
powstaniu dzisiaj siê mate-

rializuj¹  powiedzia³a euro-
pos³anka.

Hala sportowa wybudo-
wana zostanie w bezpo-
œrednim s¹siedztwie obiek-
tu basenowego Centrum
Sportowo- Rehabilitacyjne-
go „S³owianka”. Obiekt
bêdzie spe³nia³ przede
wszystkim funkcje sporto-
we. Jednak z powodzeniem
na arenie bêd¹ mog³y od-
bywaæ siê imprezy kultural-
no-rozrywkowe, targi, wy-
stawy i kongresy. £¹czna
pojemnoœæ hali wyniesie
powy¿ej 5000 miejsc
siedz¹cych dla imprez
sportowych, w tym dla
osób niepe³nosprawnych.
Kibice bêd¹ zasiadaæ na
trybunach sta³ych i sk³ada-
nych trybunach teleskopo-
wych, o tej samej jakoœci.  

Sala g³ówna przystosowa-
na zostanie przede wszyst-
kim do przeprowadzenia
rozgrywek w koszykówce,
pi³ce rêcznej, futsalu i siat-
kówce. Wed³ug miêdzynaro-
dowych standardów, hala
bêdzie zaliczana do kategorii
Level 1, co oznacza mo¿li-
woœæ rozgrywania imprez
sportowych o charakterze
miêdzynarodowym. Inwesty-
cja powstaje z bud¿etu mias-
ta wk³ad wyniesie ponad 60
mln), przy znacznym wspar-
ciu w³adz rz¹dowych oraz
samorz¹dowych wojewódz-
twa. Jej ca³kowita wartoœæ to
prawie 90 mln z³otych. 

WIES³AW CIEPIELA/UM

Spełniają się marzenia
środowisk sportowych
Na ten dzieñ gorzowski œwiat sportu czeka³ prawie 30 lat. 
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Na ten moment środowisko sportowe czekało od wielu lat…

Teraz mies ́ci sie ̨ na parkin-
gu, mie ̨dzy bramą wjazdową
od ulicy Woskowej, a halą
owoców i warzyw. Na-
wierzchnię specjalnie pod
bazar staroci utwardzono.

Pchli targ be ̨dzie funkcjo-
nował bez zmian - w dni i w
godzinach, gdy czynny jest
ryneczek przy Jerzego.

Znaleźć tu można m. in. - uży-
waną odziez,̇ zabawki, książki,
naczynia kuchenne, Znajdzie
sie ̨ cos ́ roẃniez ̇ dla majsterkowi-
czoẃ i kolekcjonerów.
GORZOWSKI RYNEK HANDLOWY SA

Pchli targ na nowym miejscu
Gorzowski Rynek Hurtowy uruchomi³ w nowym miejscu popularny pchli targ. 
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Tutaj można kupić i sprzedać niemal wszystko. Dlatego warto się tam wybrać , chociażby  w celach poznawczych



urządzono je w pomieszcze-
niach dawnych restauracji
„Kosmos” i „Woroneż”
ww  8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierw-
sze w mieście pole golfowe,
urządzone przez ZUO na terenie
dawnego wysypiska śmieci na
krańcu ul. Śląskiej.
ww  9.06.
2004 r. zm. Hieronim Świer-
czyński (71 l.), architekt od
1959 r. związany z Gorzowem,
współzałożyciel GTSK i „Ziemi
Gorzowskiej”.
ww  12.06.
1937 r. ur. się Bronisław Rogal,
żużlowiec, wychowanek i jeden
z najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962),
zm. w 1994 r.
ww  14.06.
1958 r. - w obiektach dawnej
fabryki Maxa Bahra przy ul.
Fabrycznej ruszyły Gorzowskie
Zakłady  Przemysłu Jedwabni-
czego, później „Silwana”. 
1913 r. ur. się Władysław J.
Ciesielski, dziennikarz, pionier
Gorzowa, założyciel i prezes Go-
rzowskiego Towarzystwa Mu-
zycznego, patron Szkoły Mu-
zycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieście-
ruk, czołowy pływak KKS „War-
ta” w Gorzowie, następnie w la-
tach 70. kierownik drużyny
„Stali” i szkoleniowiec żużlow-
ców, b. trener żużlowej kadry
narodowej, trener „Sparty - Pol-
sat” Wrocław, zm. w 1995 r.
ww  17.06.
1926 r. ur. się Marian Klaus,
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów; w l.
1946-81 aktywny gorzowski mu-
zyk i kierownik wielu zespołów,
legenda „Casablanki”, napisał
wiele czardaszy i utworów w
stylu swing i bossa-nova, w tym
Gorzowski wieczór w Casablan-
ce, zm. w 2013 r.
ww  18.06.
1948 r. - Park Miejski w Gorzo-
wie otrzymał nazwę Parku Wios-
ny Ludów.
1972 r. - otwarte zostało kąpie-
lisko nad jeziorem Nierzym,
jednocześnie uruchomiono se-
zonową linię autobusową nr
121.
1909 r. ur. się  Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzo-
wa (1945-1949), organizator i b.
przewodniczący gorzowskiej or-
ganizacji PPS (1945-1948), na-
stępnie  radca w  minister-
stwach Administracji Publicz-
nej, Gospodarki Komunalnej
oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska, zm. w
1990  r. 
ww  19.06.
1932 r. ur. się Waldemar Kuć-
ko, artysta fotografik i fotore-
porter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF, zm. w 1981 r.
ww  20.06.
1897 r. - Hermann  Paucksch
osobiście  uruchomił  ufundo-
waną przez siebie fontannę  na
Starym Rynku w Gorzowie.
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- Od pewnego czasu dworzec
PKP - kasy biletowe - w Gorzowie
jest niemal ca³y czas zamkniêty. Z
czego to pana zdaniem mo¿e wyni-
kaæ?

- Pierwsze wra¿enie gorzowskiego
dworca nie zachêca do podró¿y ko-
lej¹. Kontenerowe toalety na
zewn¹trz i zamkniête kasy. To efekt
polityki ciêcia kosztów. Kasy dworco-
we funkcjonuj¹ zazwyczaj w formule
ajencyjnej. Rozumiem, ¿e w dzisiej-
szych czasach bilet coraz czêœciej
kupujemy przez Internet. Pojawi³y siê
tak¿e biletomaty. Ale co z osobami
starszymi lub zakupem bardziej
z³o¿onego biletu? Oczywiœcie, pozos-
taje zakup u konduktora. Mówimy jed-
nak o 120-tysiêcznym mieœcie woje-
wódzkim, a nie o ma³ej stacyjce. Na
niezrozumia³ych dla pasa¿era
oszczêdnoœciach kolejowi przewoŸni-
cy wizerunkowo trac¹ wiêcej, ni¿ im
siê wydaje. Pamiêtajmy, ¿e kolej pe³ni
tak¿e funkcjê spo³eczn¹. Nie wszyst-
ko mo¿na sprowadziæ do aspektu biz-
nesowego.
- Znów od¿ywaj¹ dyskusje na te-
mat remontu linii Pi³a-Kostrzyn.
Myœli pan, ¿e to jakiœ realny plan?

- Plan elektryfikacji LK203 na odcin-
ku Kostrzyn - Pi³a nigdy nie by³ tak
realny jak obecnie, chocia¿ do œwi-

êtowania sukcesu jeszcze daleko.
Trwaj¹ zaawansowane prace przygo-
towawcze, co potwierdzi³em w kon-
taktach z Centrum Realizacji Inwesty-
cji Regionu Zachodniego PKP PLK.
Pierwszym etapem by³o studium wy-
konalnoœci, zakoñczone w paŸdzierni-
ku 2020 roku. Dla poszczególnych
odcinków wyst¹piono o wydanie de-
cyzji œrodowiskowych. Obecnie pozy-
skiwane s¹ œrodki finansowe na opra-
cowanie projektów budowlanych. Pro-
wadzi siê tak¿e dzia³ania zwi¹zane z
uzyskaniem stosownych decyzji i
zgód administracyjnych. Kolejny krok
to pozyskanie finansowania na reali-
zacjê robót, które potrwaj¹ oko³o 3
lat. Prace nad tzw. monta¿em finan-
sowym nie zosta³y zakoñczone z
uwagi na proces uzgadniania z Minis-
terstwem Infrastruktury listy projek-
tów do realizacji w ramach nowej per-

spektywy finansowej UE na lata
2021-2027. Ostateczne decyzje jesz-
cze nie zapad³y. Tu apel do wojewo-
dy, marsza³ka, prezydenta i lubuskich
parlamentarzystów by monitorowali
ten proces. Potrzebne jest
wspó³dzia³anie bez wzglêdu na barwy
polityczne. Kolej s³u¿y wszystkim.
- Jaka jest pana zdaniem szansa
na polepszenie po³¹czeñ kolejo-
wych z reszt¹ kraju?

- Krótkoterminowo powinniœmy sku-
piæ siê na wiêkszej dostêpnoœci defi-
cytowych w PKP IC lokomotyw spali-
nowych. Niestety, nasz nowoczesny
tabor, lokomotywy SU160 Gama, ja-
kiœ czas temu przerzucono na tzw.
„œcianê wschodni¹”. W ich miejsce na
gorzowskie szlaki skierowano mocno
dyskusyjne lekkie lokomotywy
SU4210, których tak¿e jest zbyt ma³o,
by uruchamiaæ kolejne po³¹czenia.
D³ugofalowo kluczem do sukcesu jest
poprawa parametrów linii kolejowych
subregionu gorzowskiego. Elektryfi-
kacja wraz z podniesieniem prêdko-
œci szlakowej do 160 km/h to koniecz-
ny standard, jeœli chcemy rozmawiaæ
w Warszawie o trasowaniu daleko-
bie¿nych poci¹gów pasa¿erskich
przez Gorzów. Szerzej o planach
elektryfikacji LK203 ju¿
powiedzia³em. W ramach tzw. kom-

ponentu kolejowego Centralnego
Portu Komunikacyjnego planowana
jest linia biegn¹ca od po³udnia, wy-
chodz¹ca ze stacji Zb¹szyñ. Dalszy
przebieg w korytarzu obecnej LK367,
czyli Miêdzyrzecz i Skwierzyna. Pla-
nowana jest elektryfikacja oraz pod-
niesienie prêdkoœci szlakowej do
160km/h. Brakuj¹cym ogniwem jest
po³¹czenie Gorzowa ze Szczecinem.
Oczywiœcie w przyzwoitych paramet-
rach jak wy¿ej. Pozwoli to czêœæ po-
ci¹gów szczeciñskich skierowaæ
przez Gorzów, co znacz¹co popra-
wi³oby dostêpnoœæ po³¹czeñ daleko-
bie¿nych. W jeszcze odleglejszej per-
spektywie (2030-2040) jest szansa
na powrót do projektu kolei du¿ych
prêdkoœci (KDP) i zwi¹zane z tym wyty-
czenie odcinka Poznañ-Berlin (II etap).
W grê wchodzi Œwiebodzin, Gorzów i
Zielona Góra. W wariancie mocno opty-
mistycznym moglibyœmy zostaæ wa¿nym
wêz³em kolejowym. Wiele zale¿y od te-
go, jak mocno zosta³a poturbowana eko-
nomicznie Europa oraz Polska w covido-
wym tsunami. Pamiêtajmy tak¿e o wy-
zwaniach tzw. kryzysu klimatycznego.
Komunikacyjnie œwiat z pewnoœci¹
zmieni siê, ale wszystko wskazuje na to,
¿e bêdzie to zmiana korzystna dla ko-
lei. Czy Gorzów na tym skorzysta? 

RENATA OCHWAT

Dworzec kolejowy w Gorzowie to porażka wizerunkowa
Trzy pytania do Roberta Trebowicza, ekonomisty, publicysty, specjalisty do spraw kolei, twórcy Forum Interesów
Komunikacyjnych Gorzowa

- Jak przebiegaj¹ przygotowania do
tegorocznych obchodów jubileuszu
75-lecia dzia³alnoœci biblioteki?

- Przez pandemiê pracujemy trochê
falami w rytmie obostrzeñ. Kiedy by³y
one najostrzejsze wtedy musieliœmy
ca³kowicie zwolniæ, kiedy otwiera³o
siê okienko ruszaliœmy do pracy. Ca³y
czas ¿yjemy nadziej¹, ¿e g³ówne uro-
czystoœci jubileuszowe, które s¹ za-
planowane na wrzesieñ, bêd¹ mog³y
odbyæ siê stacjonarnie i online. W ta-
kim kierunku czynimy przygotowania.
Nasi partnerzy, przyjaciele z bibliotek
wojewódzkich w kraju, deklaruj¹ przy-
jazd 24 wrzeœnia na jubileuszowe
uroczystoœci, ale tak¿e dzieñ wcze-
œniej na konferencjê bibliotekoznawc¹
z udzia³em znamienitoœci z tej dzie-
dziny. G³ównym tematem bêdzie roz-
wój i przysz³oœæ bibliotek w Polsce. W
przygotowaniu ca³y czas znajduje siê
ksiêga jubileuszowa, która bêdzie za-
wiera³a historiê wszystkich bibliotek
gorzowskich od 1946 roku. Ksi¹¿ka
jest na ukoñczeniu. Ciekawych rze-
czy bêdzie du¿o wiêcej, stale nad ni-
mi pracujemy, jak choæby nad cyklem

,,S³owo i Muzyka’’. Realizujemy pro-
jekt ,,Cafe Wenecja’’, który bêdzie
nawi¹zywa³ do historycznej kawiarni
Wenecja znajduj¹cej siê kiedyœ nad
K³odawk¹ w pobli¿u naszej ksi¹¿nicy.
Muzyki bêdzie naprawdê du¿o, w tym
jazzowej, ale tak¿e przygotowujemy
recital piosenek Mieczys³awa Fogga.
Bêdzie wieczór gorzowskich fraszkopi-
sarzy, ale na ten temat na razie nic
wiêcej nie powiem, gdy¿ szykujemy
pewne niespodzianki. Mogê tylko zdra-
dziæ, ¿e ods³onimy popiersie jednego z
naszych znanych fraszkopisarzy.
- Przed bibliotek¹ stoi wrzutnia
biblioteczna, do której mo¿na
sk³adaæ wypo¿yczone wczeœniej

materia³y, g³ównie ksi¹¿ki i p³yty,
ale tak¿e czasopisma. Sk¹d wzi¹³
siê pomys³ zainstalowania tego
urz¹dzenia, które warte jest 25 ty-
siêcy z³otych?

- Celem monta¿u wrzutni by³o wyj-
œcie naprzeciw naszym czytelnikom,
dla których jest to bardzo du¿e
u³atwienie w oddawaniu g³ównie
ksi¹¿ek, szczególnie po godzinach
pracy biblioteki. Mo¿na bowiem przy-
nosiæ wszelkie materia³y o ka¿dej po-
rze dnia i nocy, nawet w œwiêta czy w
niedziele. Takie rozwi¹zanie jest
przydatne zw³aszcza w okresie pan-
demii, kiedy liczne obostrzenia powo-
duj¹, ¿e nie zawsze jesteœmy otwarci,
choæ liczymy, ¿e najgorszy czas jest
ju¿ za nami. Muszê równie¿ dodaæ,
¿e urz¹dzenie to stanowi pewne
u³atwienie pracy dla bibliotekarzy,
którzy zawsze rano zbieraj¹ materia³y
i œci¹gaj¹ z kont czytelników.   
- Jak wygl¹da rozliczenie z biblio-
tek¹, bo sk¹d wiadomo, czy dana
ksi¹¿ka wrzucona do trezora osta-
tecznie tam siê znajdzie przy wy-

ci¹ganiu i nale¿y do konkretnego
czytelnika?

- Materia³y, które znajduj¹ siê w
œrodku i s¹ odbierane przez bibliote-
karzy natychmiast s¹ œci¹gane z kont
czytelników. Nastêpuje to zawsze
pierwszego dnia roboczego po odda-
niu. Gwarancja, ¿e to nast¹pi jest ni-
czym jak w banku, dlatego wrzutnia
ta jest nazywana przez producenta
trezorem. ,,Skarbiec’’ jest zabezpie-
czony na wiele sposobów, nie ma
praktycznie mo¿liwoœci dostania siê
do œrodka bez prawid³owego otwar-
cia, a dodatkowo wszystko jest moni-
torowane. Ksi¹¿ka czy p³yta wrzuco-
na do œrodka na pewno trafi do nas, a
¿e wszystkie materia³y s¹ odpowied-
nio oznaczone dajê stuprocentow¹
gwarancjê, ¿e œci¹ganie materia³ów z
kont wypo¿yczaj¹cych odbywa siê
prawid³owo. Gdyby jednak dosz³o do
jakieœ pomy³ki oczywiœcie zaprasza-
my do wyjaœnienia. Nad wrzutni¹ jest
zamieszczony regulamin, tam
wszystko zosta³o precyzyjnie opisa-
ne.

RB

Nie ma możliwości dostania się do środka 
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie
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1945 - Franciszek Śmigielski za-
rejestrował kawiarnię „Polonia”
przy obecnej ul. Sikorskiego
108; była to dawna Café Voley,
w latach 1958-69 w lokalu tym
mieściła się słynna kawiarnia
„Wenecja”, ok. 1970 r. budynek
został rozebrany.
ww  23.06.
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszo-
no działalność pierwszej
drużyny hokeja na lodzie. W
praktyce oznaczało to upadek
hokeja w Gorzowie.
ww  24.06.
1934 r. - Wilhelm Pluta (1910-
1986), od 1958 r. biskup go-
rzowski, otrzymał święcenia
kapłańskie.
1996 r. - powołano Miejski Klub
Pływacki w Gorzowie, który
przejął działalność sekcji
pływackiej i piłki wodnej  roz-
wiązanego ZKS Stilon; od 2002
r. - MKP „Słowianka”
ww  25.06.
1990 r. - odbyło się pierwsze
posiedzenie Sejmiku Samo-
rządowego województwa go-
rzowskiego; przewodniczącą
została Anna  Szulc.
2003 r.  - ruszyła Scena Letnia
Teatru w Gorzowie.
ww  26.06.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nieru-
biec (57 l.), artystka-plastyk,
specjalizująca się w tkaninie ar-
tystycznej, od 1970 r. związana
z Gorzowem.
27.06.
2005 r.  zm. Mieczysław Rze-
szewski (74 l.), gorzowski  art.
plastyk
ww  28.06.
1950 r.  - powstało  woj. zielo-
nogórskie, które istniało do
1975 r.
1964 r. - Randia, solistka go-
rzowskiego zespołu „Terno”
stała się gwiazdą II Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w
Opolu, wyróżniona za piosenkę
Zaklęcia Katarzyny Gaertner do
słów Jerzego Ficowskiego; z ze-
społem „Chochoły” wystąpił też
Masio Kwiek, także b. solista
„Terno”.
1972  r.  - bullą Episcoporum
Poloniae coetus papież Paweł
VI  wyodrębnił  diecezje  w  Pol-
sce  zachodniej  i  północnej; z
Administracji  Apostolskiej  Ka-
mieńskiej,  Lubuskiej i Prałatu-
ry  Pilskiej  wydzielone  zostały:
diecezja gorzowska (od 1992 r.
-  zielonogórsko-gorzowska),
szczecińsko-kamieńska  (od
1992 r. -  archidiecezja) i kosza-
lińsko-kołobrzeska 
ww  30.06.
1971 r. - minister gospodarki
komunalnej wyraził zgodę na
likwidację poniemieckiego
cmentarza w Gorzowie w części
przeznaczonej na przedłużenie
ul. Pomorskiej i przebudowę ul.
Walczaka; w październiku
PMRN przekazało „Stilonowi”
fragment cmentarza do adapta-
cji na park wypoczynkowy.
1972 r. - uruchomiono wykoń-
czalnię jedwabiu, nowy oddział
ZPJ Silwana, zbudowany na
Górczynie, ostatnio jedyna sie-
dziba spółki. n

KALENDARIUM
Czerwiec 2021

- Jak to siê dzieje, ¿e
m³ode kobiety wchodz¹ w
dzia³alnoœæ publiczn¹? To
wydawa³oby siê dziœ nie-
modne.

- Ja tak mam od dziecka.
Od dziecka ci¹gnê³o mnie do
dzia³ania. Mo¿e to te¿ wyni-
kaæ z tego, ¿e taki dom. Mój
tata by³ spo³ecznikiem. Jak
by³am w podstawówce, to by³
przewodnicz¹cym Rady Ro-
dziców, tak samo u siostry w
szkole. Proszê sobie wyob-
raziæ, ¿e w latach 90., jak
by³am w szkole, to dziêki
memu tacie, Radzie Szko³y
mieliœmy darmow¹ herbatê
na przerwach w szkole. No i
mnie to siê tak spodoba³o,
¿e mo¿na. Jeœli siê chce, to
naprawdê mo¿na coœ zmie-
niæ. Mo¿na odmieniæ lokaln¹
spo³ecznoœæ. No i nie ukry-
wam, ¿e ja by³am ma³a, to
mnie siê podoba³o Polskie
ZOO. Ogl¹da³am z rodzica-
mi, jak by³am dzieckiem i
niesamowicie mnie to intere-
sowa³o. I w tym kierunku
sz³am. Dzia³a³am w Samo-
rz¹dzie Szkolnym, w Gim-
nazjum, bo jestem rocznik
gimnazjalny, uczestniczy³am
w Forum Gimnazjalistów.
- Czyli?
- To by³a taka ma³a przy

M³odzie¿owej Radzie Mias-
ta. Ca³y czas coœ robi³am. A¿
przyszed³ czas na M³odych
Demokratów i od tamtej pory
jestem w dzia³aniach pub-
licznych. 
- Ale Demokraci dziœ to
taki niemodny doœæ kieru-
nek. Bo to polityka, a
m³odzi siê œrednio intere-
suj¹ polityk¹.

- Ale jeœli zrezygnuj¹ z
dzia³alnoœci publicznej oso-
by, którym jeszcze siê coœ
chce, to zostan¹ w polityce
tylko tacy ludzie, którzy id¹
tam z ró¿nych dziwnych ce-
lów. A ja ju¿ po tych dwóch
latach w Radzie mogê po-
wiedzieæ, ¿e parê rzeczy,
które sobie zaplanowa³am,
ju¿ siê uda³o. Wie pani, poli-
tyka nie jest modna, ale nie
musi byæ modna, ¿eby da-
waæ przyjemnoœæ. Bo te mo-
menty, kiedy mo¿na pomóc
mieszkañcom, czy te¿ po-
spieraæ siê z innymi klubami
czy panem prezydentem o
rzeczy wa¿ne dla miasta i
mieszkañców, to daje du¿o
satysfakcji. 
- Ale pani siê nie tylko
spiera, ale zakasuje rêka-
wy i sama  osobiœcie coœ
robi. Bo jak trzeba, to idzie
pani sprz¹taæ miasto.

- Tak. Ale ja zawsze taka
by³am (œmiech).

- Tyle tylko, ¿e to nie jest
czêsta postawa. Politycy,
radni to z regu³y du¿o mó-
wi¹, a ma³o robi¹.

- W tej radzie, w moim klu-
bie to jednak siê zdarza. Na
sprz¹taniu miasta byli te¿ i
inni. To siê trochê zmienia.
Bycie radym, przynajmniej
dla mnie, nie jest ¿adnym
wysoko eksponowanym sta-
nowiskiem, tylko jest misj¹
spo³eczn¹. Bo tak naprawdê
to my s³u¿ymy mieszka-
ñcom, a nie mieszkañcy
nam. 
- To jakie g³ówne cele pa-
ni widzi dla siebie?

- Poprawiæ Gorzów, wpro-
wadziæ go w XXI wiek jeœli
chodzi o ekologiê. Przypo-
mnê, ¿e jeszcze nie by³am
radn¹, a walczy³am o drzewa
przy Kostrzyñskiej. Cho-
dzi³am na wszystkie spotka-
nia przy ul. Myœliborskiej.
Dla mnie to jest niezmiernie
wa¿ne - zielony Gorzów, aby
zosta³ zielonym miastem. A
u nas jest niestety doœæ
ciê¿ko, jeœli o to chodzi. Rozu-
miem inwestycje, rozumiem,
¿e drogi s¹ wa¿ne, ale zga-
dzam siê z tym, ¿e to miasto
powinno zostaæ zielone. Bo to
jest fantastyczne miejsce do
¿ycia, do wychowywania dzie-
ci. Sama mam córkê, nawet
bardzo ju¿ du¿¹ i chcia³abym,
¿eby ona do tego miasta wró-
ci³a, kiedy wyjedzie na studia.
Drugi cel, to przyci¹gn¹æ
m³odzie¿, ale te¿ i zadbaæ o
seniorów. Proszê pamiêtaæ,
¿e 35 procent mieszkañców
miasta to w³aœnie seniorzy. 
- Ale na razie pañstwo,
mam na myœli czêœæ rad-
nych, macie ma³e
prze³o¿enie, jeœli chodzi o
zielony Gorzów. 

- Fakt, bardzo ma³y. Piszê
w³aœnie interpelacjê do-
tycz¹ca Zielonego Zespo³u,
bo te¿ w nim by³am, dlacze-
go od roku nic siê w kwestii
zieleni nie konsultuje z ze-
spo³em. 
- Ludzie z Zielonego Ze-
spo³u mówi¹ wyraŸnie, ¿e
to nie ma sensu, poniewa¿
nikt tego nie traktuje po-
wa¿nie.

- Fakt. Nie ma. To fasado-
wa instytucja.  Ja te¿ dlatego
w pewnym momencie prze-
sta³am chodziæ na te spotka-
nia, bo nagle zrozumieliœmy,
¿e mamy przytakiwaæ na
wszystkie pomys³y i rzeczy
wysnuwane przez Urz¹d
Miasta. Zgadzam siê tu z
Mart¹ Bejnar-Bejnarowicz,
jeœli chodzi o wycinkê drzew
pod halê sportow¹. Bardzo
d³ugo walczyliœmy z tym po-
mys³em. Przecie¿ mo¿na j¹
by³o w innym miejscu
postawiæ. Nie wiem, co jest
przeszkod¹ w magistracie?
Dlaczego te ekologiczne pro-
jekty s¹ tak akceptowane.
Zawsze jest bowiem odpo-
wiedŸ - tak, bardzo nam siê
podoba, ale niestety…. No i
niestety, nie idzie to w
dobrym kierunku. To tak, jak
z zielonym przystankiem.
Ju¿ trzeci rok próbujê wpro-
wadziæ go w trzeci bud¿et, i
jakoœ bez skutku. Bardzo
mnie martwi¹ nasadzenia,
bo nawet jeœli ju¿ s¹ robione,
to potem siê o nie nie dba.
Mówi³am ju¿ o koniecznoœci
zapisywania w umowach wa-
runku dbania o drzewa, bo
teraz jest tak, ¿e jak uschnie,
to siê w jego miejsce sadzi
nowe. No ale nie my pisze-
my umowy. My mo¿emy pro-
ponowaæ.

- I dla przyk³adu co?
- Dla przyk³adu hydrobufo-

ry podlewaj¹ce drzewa, ¿eby
o nie dbaæ. Proszê pami-
êtaæ, ¿e po wyciêciu jednego
doros³ego drzewa zasadze-
nie w jego miejsca patyczka
nie jest wystarczaj¹c¹ re-
kompensat¹.
- Oczywiœcie, ¿e nie. Ale
aby siê nie koncentrowaæ
tylko na Zielonym £adzie,
czy nie ma pani wra¿enia,
¿e w Gorzowie jest pewna
dziura. Brakuje myœlenia o
ludziach, którzy chodz¹ do
szkó³, decyduj¹ siê tu na
studia. Nie ma za bardzo
nic atrakcyjnego w³aœnie
dla nich.

- Tak naprawdê braki s¹ w
ka¿dej dziedzinie. Bo nawet
moje pokolenie - 30-40-
latków te¿ nie ma tu zbyt
du¿o perspektyw. I tu jest
pole do popisu. Trzeba
œci¹gaæ takich inwestorów,
który bêd¹ dawaæ dobre
miejsca pracy, wysokop³at-
ne. Poza tym m³odzie¿ mu-
sie mieæ miejsca dla siebie,
bo tymczasem l¹duje na bul-
warze. Nie ma dla nich w
tym mieœcie niczego cieka-
wego. Liczê na M³odzie¿ow¹
Radê Miasta, ale widzê, ¿e
pandemia skutecznie zamy-
ka mo¿liwoœci dzia³ania.
Przecie¿ musimy s³uchaæ
m³odzie¿y, bo przecie¿ nie
bêdziemy im mówiæ, jak
maj¹ spêdzaæ wolny czas.
Pandemia tak czy inaczej
mocno krzy¿uje ró¿ne po-
mys³y. Ale i tak jest nieŸle,
bo bêdziemy mieli nowe boi-
sko - w Ma³yszynie. Bêdzie
dla stowarzyszenia Grizzli -
Stowarzyszenie Footbalu
Amerykañskiego. Ju¿ wiem,
¿e prezes tego stowarzysze-

nia chce udostêpniaæ to boi-
sko m³odym, poza tym maj¹
byæ pokazy w³aœnie footbalu
amerykañskiego. Na ten mo-
ment tyle mo¿emy zrobiæ. A
co dalej? Zobaczymy. Musi-
my poczekaæ na koniec pan-
demii. Bo przecie¿ jak siê
patrzy na to, ¿e m³odzi non
stop siedz¹ przy kompute-
rach…
- I dostaj¹ kota.
- Dostaj¹, bo nikt nie myœli

o psychologu szkolnym,
choæ s¹ wyj¹tki. Bardzo chcê
pochwaliæ I Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce, bo tam ca³y
czas jest dostêpny pan pe-
dagog, pani psycholog.
Dbaj¹ o te dzieciaki.
- A teraz chwilka dla pani.
Jaki jest pai ulubiony spo-
sób spêdzania czasu?

- Spacer z kijkami po Mura-
wach Gorzowskich i czytanie
ksi¹¿ek. Takie proste sposo-
by. Ale daje mi du¿o satysfak-
cji i lubiê pog³êbiaæ wiedzê. 
- A jak pani chodzi po
tych Murawach, to widzi
pani, ¿e coraz wiêcej go-
rzowian wychodzi w ple-
ner?

- Widzê, oczywiœcie. Coraz
wiêcej osób chodzi. Powiem
jeszcze, ¿e dziêki tym spa-
cerom z kijkami du¿o rzeczy
widzê i zauwa¿am. Dla
przyk³adu - na Wieprzycach,
gdzie zreszt¹ mieszkam, po
spacerach z kijami zg³osi³am
braki œmietników, bo tam ich
nie by³o. Po prostu, chodz¹c
po mieœcie, mo¿na za-
uwa¿yæ du¿o rzeczy. Druga
rzecz - powróci³y tramwaje,
wiêc przerzuci³am siê na ko-
munikacjê miejsk¹. I do cen-
trum je¿d¿ê tramwajem.
- No i bardzo siê to chwa-
li, ¿e radny miasta u¿ywa
komunikacji miejskiej.

- Skoro staram siê byæ eko-
logiczna, to g³upot¹ by³oby
je¿d¿enie do centrum samo-
chodem, skoro tramwajem
jadê 10 minut. Samochód w
centrum nie jest do niczego
potrzebny. Dlatego te¿ nie
zgodzi³am siê na politykê
parkingow¹. Poza tym
uwa¿am, ¿e trzeba tak opra-
cowaæ siatkê po³¹czeñ, aby
mieszkañcy zechcieli siê
przesi¹œæ na komunikacjê
miejsk¹. No i dla tych osób,
które siê przesi¹d¹ z samo-
chodów na tramwaje i auto-
busy, powinniœmy wprowa-
dziæ bardzo preferencyjne bi-
lety, jak choæby
przejazdówka roczna za 365
z³, czyli z³otówka dziennie. 
- Trzymam kciuki za po-
wodzenie pomys³u i bar-
dzo dziêkujê za rozmowê.

Kiedy się chodzi pieszo,
więcej widać
Z Paulin¹ Szymotowicz, radn¹ miasta z klubu Koalicji Obywatelskiej rozmawia Renata Ochwat

P. Szymotowicz: Dzięki spacerom z kijkami dużo rzeczy widzę i zauważam
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101, 
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl

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

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

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

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

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

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

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

Ponad pó³ miliona dotacji
na ten cel da³o Miasto.

- W tym roku wykonamy za
kwotê blisko 640 tys. z³ mo-
dernizacjê systemu ogrze-
wania w segmencie budyn-
ków przy ul. Lipowej 20-21-
22. Prace obejm¹ po³o¿enie
nowej instalacji cieplnej, wy-
mianê grzejników oraz mon-
ta¿ nowego systemu
przedp³atowego dla central-
nego ogrzewania i zimnej
wody - mówi Pawe³ Nowacki,
dyrektor ZGM. Zak³ad
w³aœnie rozstrzygn¹³ post-
êpowanie i bêdzie zawiera³
umowê. Prace mia³y siê roz-
pocz¹æ po zakoñczeniu se-
zonu grzewczego.

Wiele pracy do wykonania

Inwestycja przy Lipowej to
powa¿ne prace, które z jed-
nej strony maj¹ poprawiæ ja-
koœæ zamieszkania, a z dru-
giej ograniczyæ koszty pono-
szone przez Zak³ad w
wyniku nie wnoszenia pod-
stawowych op³at przez
mieszkañców za korzystanie
z ciep³a i zimnej wody. Jak
t³umaczy Pawe³ Nowacki,
ZGM od d³u¿szego czasu
boryka³ siê z obecn¹ insta-
lacj¹, która by³a w z³ym sta-
nie technicznym. Mowa o
le¿akach, które biegn¹ pod
posadzkami lokali mieszkal-
nych, co jeszcze bardziej
utrudnia³o ich naprawê - brak
dostêpu do kana³u w którym
przebiega instalacja. Nieste-

ty, w ostatnich latach bardzo
czêsto dochodzi³o do awarii
co skutkowa³o brakiem
ciep³a w okresie zimowym.

Ciepło do mieszkań

Drugim etapem tej inwesty-
cji bêdzie doprowadzenie in-
stalacji grzewczej do ka¿de-
go z 36 lokali mieszkalnych.
W budynku zostan¹ wykona-
ne piony c.o. Na odejœciach

od pionów do ka¿dego
mieszkania nale¿y wykonaæ
szafki metalowe
wyposa¿one w armaturê od-
cinaj¹c¹, regulacyjn¹ i po-
miarow¹:  zestaw ciep³omie-
rza przedp³atowego do cen-
tralnego ogrzewania (na
przewodzie zasilaj¹cym).
Ka¿dy lokal bêdzie mia³
ciep³omierz oraz system
przedp³atowy, który w przy-

padku nieregulowania op³at
umo¿liwi odciêcie korzysta-
nia z mediów.

Dziêki zastosowaniu
przedp³aty Zak³ad bêdzie
móg³ kontrolowaæ p³atnoœci
za zu¿ycie energii cieplnej
czy zimnej wody. Gdy u¿yt-
kownik wykorzysta do³ado-
wanie, dostêp do czynnika
grzewczego zostaje odciêty
przez zamkniêcie zaworu.

Aby ponownie korzystaæ z
energii, u¿ytkownik musi za-
kupiæ ponowie kody. Do
ogrzewania pomieszczeñ
przewidziano stalowe grzej-
niki p³ytowe oraz grzejniki
³azienkowe drabinkowe.

Bêdzie to jedna z wiêk-
szych inwestycji ZGM. Pla-
nowany koniec robót jeszcze
w tym roku.

ROCH

Na takie rozwi¹zanie
wp³yw ma przed³u¿aj¹ca siê
pandemia koronowirusa.

- Miasto powinno iœæ na
rêkê mieszkañcom. Ponie-
wa¿ koronawirus nie odpusz-
cza, dlatego te¿ program
odd³u¿eniowy potrwa do ko-
ñca roku - s³yszymy w
Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej. Tym bardziej
jest to zasadne, ¿e w pierw-
szym kwartale tego roku do
ZGM wp³ynê³o zaledwie 80
wniosków.

ZGM poprosił o
wydłużenie

To dyrekcja Zak³adu Gos-
podarki Mieszkaniowej zde-
cydowa³a siê wyst¹piæ o
wyd³u¿enie trwania progra-
mu odd³u¿eniowego, ponie-
wa¿ to pracownicy ZGM na
co dzieñ maj¹ do czynienia z
d³u¿nikami i generalnie z na-

jemcami lokali komunalnych.
I to oni zauwa¿yli, ¿e cieka-
wy i po¿yteczny program
zosta³ spowolniony ze
wzglêdu na obostrzenia wy-
nikaj¹ce z pandemii wirusa
Covid. Trudniejszy dostêp do
Administracji Domów Miesz-
kalnych, trudniejszy dostêp
do informacji byæ mo¿e spo-
wodowa³, ¿e na przyst¹pie-
nie do programu niektórzy
siê nie zdecydowali, bo zwy-
czajnie ta informacja do nich
mog³a nie dotrzeæ. 

Tym bardziej, ¿e jak do tej
pory z korzystnego progra-
mu czasie dziesiêciu miesi-
êcy 2020 roku skorzysta³o
119 zad³u¿onych rodzin.
£¹czna wartoœæ objêta poro-
zumieniem wynios³a
1.273.406,52 z³. 14 ugód ze
wzglêdu na nie wywi¹zanie
siê z warunków ugody zos-
ta³o rozwi¹zanych. W przy-

padku 16 d³u¿ników
nast¹pi³o restrukturyzacja
nale¿noœci. Natomiast W
pierwszym kwartale obecne-
go roku do Zak³adu wp³ynê³o
ok. 80 wniosków.

Radni uznali pomys³ za
s³uszny i przychylili siê do
przed³u¿enia. Program po-
trwa do koñca grudnia 2021
roku.

Kto, jak i i ile?

Za³o¿enia programu pozos-
taj¹ bez zmian. Celem jest
udzielenie mieszkañcom po-
mocy w przezwyciê¿eniu
trudnoœci w sp³acie
zaleg³oœci za zajmowane lo-
kale, osobom które znalaz³y
siê w ciê¿kiej sytuacji ¿ycio-
wej i materialnej. Program
pozwoli na wyjœcie z
zad³u¿enia czynszowego
oraz zmotywowanie lokato-
rów do regularnego wnosze-

nia op³at za korzystanie z lo-
kali i wiêkszej odpowiedzial-
noœci za eksploatacjê miesz-
kania.

Program umo¿liwia d³u¿ni-
kowi restrukturyzacjê
zad³u¿enia poprzez:

- umorzenie 70%
zad³u¿enia, pod warunkiem
sp³aty pozosta³ej czêœci
zad³u¿enia w terminie 6 mie-
siêcy od daty podpisania
ugody.

- umorzenie 60%
zad³u¿enia, pod warunkiem
sp³aty pozosta³ej czêœci
zad³u¿enia w terminie 12
miesiêcy od daty podpisania
ugody.

- umorzenie 50%
zad³u¿enia (proporcjonalne),
równe sumie miesiêcznych
rat wp³aconych na poczet
zad³u¿enia.

- umorzenie 50%
zad³u¿enia, w przypadku za-

miany zajmowanego lokalu
mieszkalnego na mniejszy
wskazany przez Miasto oraz
przy jednoczesnym
roz³o¿eniu pozosta³ej za-
leg³oœci na raty.

- umorzenie 100%
zad³u¿enia, pod warunkiem
przekazania zajmowanej
nieruchomoœci na rzecz
Miasta przez d³u¿ników lub
osoby zajmuj¹ce nierucho-
moœæ - w terminie jednego
miesi¹ca od daty podpisania
ugody.

Warunkiem umorzenia
zad³u¿enia w wariantach
od 1 do 4 jest terminowe
i w pe³nej wysokoœci
uiszczanie op³at czyn-
szowych zwi¹zanych z
korzystaniem z zajmowa-
nego lokalu mieszkalne-
go oraz rat objêtych
ugod¹.

ROCH

Przygotowania do poważnej
przebudowy
Wymiana systemu ogrzewania na Zawarciu bêdzie jedn¹ z wiêkszych inwestycji, jak¹ zrealizuje w tym roku ZGM. 

Prace przy Lipowej to poważne inwestycje, które z jednej strony mają poprawić jakość zamieszkania, a z drugiej ograniczyć
koszty ponoszone przez ZGM
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Można dłużej prosić o oddłużenie
Miasto zdecydowa³o siê na przed³u¿enie programu odd³u¿eniowego mieszkañcom Gorzowa. 
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- Pewnego dnia porównali-
œmy nasze wyniki do wód mi-
neralnych znanych marek. I
co nam wysz³o? Gorzowska
woda wcale nie ustêpuje
wiêkszoœci tej sprzedawanej
w sklepach - mówi Bo-
gus³aw Andrzejczak, pre-
zes Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w Go-
rzowie.

O wysokiej jakoœci popular-
nej ,,kranówki’’ œwiadcz¹
kontrole prowadzone przez
kilkunastoosobowy zespó³ w
Laboratorium PWiK Sp. z
o.o. przy ul. Kostrzyñskiej.
Dziêki codziennym anali-
zom, jako konsumenci, ma-
my gwarancjê, ¿e woda
spe³nia wszystkie wymaga-
nia, a przede wszystkim su-
rowe parametry jakoœci wo-
dy.

Potwierdza to w rozmowie
z nami pani Agnieszka Ro-
galska, specjalista ds. tech-
nicznych w Laboratorium.
Szybko nam równie¿ wyja-
œnia, ¿e certyfikowani pró-
bkobiorcy codziennie pobie-
raj¹ próbki wody z ujêæ oraz
z punktów zlokalizowanych
na sieci na terenie miasta
oraz w gminach oœciennych.
Badania zaœ wykonywane s¹
na potrzeby Wydzia³u Pro-
dukcji Wody oraz Wydzia³u
Sieci Wodoci¹gowych i s³u¿¹
- co jest w tym przypadku
najistotniejsze - monitoringo-
wi jakoœci wody do spo¿ycia. 

- Certyfikowani próbkobior-
cy pobieraj¹ równie¿ kilka ra-
zy w roku próbki bezpoœred-
nio z naszych studni, które
objête s¹ procesami uzdat-
niania, a troszczy siê o to
Wydzia³ Produkcji Wody.
Dbamy o to, aby nasza woda
spe³nia³a wszystkie wymaga-
nia okreœlone w
rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi, a jej
smak nie ustêpowa³ tej butel-
kowanej - t³umaczy pani Ag-
nieszka.

Laboratorium ruszyło z
zewnętrznymi badaniami

Pandemia w ostatnich mie-
si¹cach mocno da³a siê nam
we znaki, równie¿ firmom ko-
rzystaj¹cym z pomocy Labo-
ratorium PWiK. Jak mówi
kierownik placówki pani
Ma³gorzata Michalak, ze
wzglêdów epidemiologicz-
nych i w trosce o zdrowie
pracowników oraz klientów
zarz¹d spó³ki w listopadzie
2020 roku postanowi³ wstrzy-
maæ do odwo³ania przyjmo-
wanie zleceñ zewnêtrznych.
Zosta³y jednoczeœnie wstrzy-
mane wyjazdy pracowników-

próbkobiorców do klientów,
jak te¿ przyjmowanie próbek
w siedzibie laboratorium. Na
szczêœcie to siê zmieni³o od
10 maja.

- Wszystkich chêtnych na
badania wody i œcieków za-
praszamy do zg³aszania
zleceñ poczt¹ elektro-
niczn¹, telefonicznie lub
osobiœcie w naszej siedzi-
bie przy ul. Kostrzyñskiej
158 na terenie Oczysz-
czalni Œcieków, oczywi-
œcie z zachowaniem obo-
wi¹zuj¹cych zasad bez-
pieczeñstwa podczas
epidemii - s³yszymy od pa-
ni Ma³gorzaty. - Przypo-
mnê, ¿e badania wykonuje-
my na potrzeby w³asne
klientów, na przyk³ad anali-
zy próbek wody ze studni
przydomowych w celu okre-
œlenia jakoœci wody. Jak
równie¿ badania, których
wyniki s¹ wykorzystywane
w obszarze regulowanym
prawnie, dla instytucji kon-
troluj¹cych oraz badania

próbek œcieków w ramach
operatów wodno-prawnych
- wyjaœnia.

Z kolei Anna Fiedorowicz,
specjalista ds. jakoœci, przy-
pomina, ¿e w przypadku wy-
korzystywania póŸniejszych
wyników w obszarze regulo-
wanym prawnie próbki do
badañ pobierane s¹ meto-
dami akredytowanymi przez
certyfikowanych próbkobior-
ców. 

- Jeœli klient chce nato-
miast wykorzystaæ wyniki do
w³asnych potrzeb w celu
okreœlenia jakoœci wody,
wówczas mo¿e tak¹ próbkê
dostarczyæ do naszej siedzi-
by osobiœcie - zaznacza.

Informacje dotycz¹ce cen
poszczególnych badañ oraz
druki zleceñ s¹ dostêpne na
stronie internetowej PWiK w
zak³adce us³ugi laborato-
rium. Standardowe badanie
próbek wody do spo¿ycia,
które s¹ najchêtniej zlecane
przez klientów, obejmuje
analizy fizykochemiczne i

mikrobiologiczne. Trwa
oko³o trzech dni, wyniki s¹
zawierane w sprawozda-
niach z badañ, które potem
otrzymuje klient.

- Wspomnê, ¿e posiadamy
certyfikat akredytacji PCA
od 2009 roku, wiêc badania
s¹ wykonywane metodami
akredytowanymi oraz s¹ za-
twierdzone przez Pañstwo-
wego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Gorzo-
wie - dodaje Anna
Fiedorowicz.                                                                                    

Zatwierdzona metoda

W tym roku Laboratorium
rozszerzy³o zakres badañ o
innowacyjn¹ metodê wykry-
wania bakterii grupy coli i
Escherichia coli - Colilert-
18® i uzyska³o zatwierdze-
nie metody do badañ wody
do spo¿ycia przez Pañstwo-
wego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Gorzo-
wie. Jak mówi Maja Kunik,
specjalista mikrobiolog w
Pracowni Mikrobiologii, in-

nowacja polega na skróce-
niu czasu identyfikacji tych
bakterii z 48 godzin w przy-
padku tradycyjnej hodowli
na p³ytkach do 18 godzin.
Dodatkowo zastosowana
metoda minimalizuje mo¿li-
woœæ pojawienia siê fa³szy-
wie dodatnich wyników. Za
pomoc¹ tej metody wykry-
wane s¹ jednoczeœnie bak-
terie z grupy coli, jak i Es-
cherichia coli w wodzie. 

- Dok³adny zakres analizy
wybranych próbek wody ko-
nieczny do stwierdzenia jej
przydatnoœci jako wody do
spo¿ycia okreœla wspomnia-
ne ju¿ wy¿ej rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia. Stosowa-
na przez nas metoda NPL
jest znormalizowana i okre-
œlona jako metoda referen-
cyjna w rozporz¹dzeniu -
wyjaœnia pani Maja.

W Polsce, podobnie jak w
wiêkszoœci krajów europej-
skich, Escherichia coli i bak-
terie grupy coli nale¿¹ do
parametrów wskaŸnikowych
i s¹ bardzo wa¿nym elemen-
tem badania w ocenie jako-
œci wody. Badania próbek
pod k¹tem obecnoœci E. coli
pozwalaj¹ na wykrycie no-
wego ka³owego zanieczysz-
czenia wody. E. coli i bakte-
rie z grupy coli charaktery-
zuj¹ siê krótkim czasem
prze¿ywalnoœci poza ich
œrodowiskiem bytowania (je-
lita), wiêc ich obecnoœæ w
wodzie œwiadczy o niedaw-
nym jej ska¿eniu. 

- W przypadku bakterii gru-
py coli ich obecnoœæ w wo-
dzie nie zawsze wskazuje
na zanieczyszczenie
ka³owe, ale mo¿e œwiadczyæ
o b³êdach w uzdatnianiu,
przechowywaniu i dystrybu-
cji wody - kontynuuje Maja
Kunik. - Korzyœci wynikaj¹ce
ze stosowania metody Coli-
lert-18® to przede wszyst-
kim szybkoœæ, ³atwoœæ i wia-
rygodnoœæ wyników. Próbki
inkubowane przez noc s¹
gotowe do odczytu na-
stêpnego dnia rano. Szyb-
ciej uzyskane wyniki ozna-
czaj¹, ¿e mo¿na przyspie-
szyæ dzia³ania
zapobiegaj¹ce rozprzestrze-
nianiu siê zaka¿enia w sys-
temie wodoci¹gowym -
zwraca uwagê.

Zainteresowani klienci
mog¹ zlecaæ badania pró-
bek wody w kierunku bakte-
rii grupy coli i Escherichia
coli metod¹ Colilert-18®.

- Jest ono dostêpne dla na-
szych klientów we-
wnêtrznych, jak równie¿ in-
dywidualnych. Zapraszamy
do skorzystania z tych us³ug
- zachêca kierownik labora-

torium pani Ma³gorzata Mi-
chalak.

Monitoring ścieków

Laboratorium prowadzi po-
nadto codzienny monitoring
œcieków oczyszczonych i
osadów œciekowych w celu
zapewnienia odpowiedniej
jakoœci oczyszczonych œcie-
ków odprowadzanych do od-
biornika jakim jest Warta.
Codzienne badania s¹ wy-
konywane w zakresie analiz
fizykochemicznych na po-
trzeby technologiczne
Oczyszczalni Œcieków oraz
na potrzeby organu nadzo-
ruj¹cego w ramach pozwole-
nia wodnoprawnego wyda-
wanego decyzj¹ marsza³ka
województwa. 

- Próbki do badañ pobiera-
ne s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku, dodatkowo dwa razy
w miesi¹cu pobieramy pró-
bki œredniodobowe za po-
moc¹ automatów zainstalo-
wanych na wylocie œcieków
z oczyszczalni oraz na wej-
œciu do oczyszczalni na pia-
skowniku - mówi Ma³gorzata
Michalak. 

Gdzie nie spojrzymy szyb-
ko okazuje siê, ¿e Laborato-
rium jest niezbêdnym ele-
mentem dzia³alnoœci PWiK
zapewniaj¹cym nadzór nad
gospodark¹ œciekow¹ mias-
ta i okolicznych gmin, a tym
samym gwarantuj¹cym
dobry stan naszych rzek i
œrodowiska.

- Prowadzimy regularn¹
kontrolê œcieków odbiera-
nych z miasta z systemu ka-
nalizacyjnego oraz od klien-
tów indywidualnych - opo-
wiada Joanna Dymacz,
specjalista-chemik w Pra-
cowni Fizykochemicznej. -
Ca³odobowy monitoring pro-
cesów technologicznych za-
chodz¹cych na terenie
GOŒ-ki, podczas których s¹
redukowane biogeny oraz
niekorzystne dla œrodowiska
zwi¹zki chemiczne koñczy
siê badaniem laboratoryj-
nym. Wykonujemy badania
œcieków w zakresie m.in.
zwi¹zków azotowych, CHZT,
zawiesin, fosforu ogólnego,
BZT5. Badania te oparte s¹
o polskie normy i podlegaj¹
corocznej ocenie Polskiego
Centrum Akredytacji. Anali-
zy wykorzystywane s¹ z
u¿yciem nowoczesnych mi-
neralizatorów, spektrofoto-
metrów z u¿yciem certyfiko-
wanych odczynników che-
micznych. To wszystko
pozwala na bezpieczne od-
prowadzanie oczyszczonych
œcieków do œrodowiska - ko-
ñczy.

RB

By woda była smaczna, a ścieki czyste
Woda w gorzowskich kranach spe³nia wszystkie wymagania jakoœciowe.

Specjalista Małgorzata Polachowska prowadzi analizy chemiczne
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Agnieszka Rogalska właśnie wykonuje badania wody
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●



- INNEKO z du¿ym zaan-
ga¿owaniem wspiera
spo³eczne akcje sprz¹ta-
nia miasta i okolic. Co stoi
za t¹ inicjatyw¹?

- Misj¹ naszej spó³ki jest
miêdzy innymi przybli¿anie
spo³eczeñstwu problematyki
ekologii oraz ochrony œrodo-
wiska. Ka¿da akcja czy wy-
darzenie sprzyjaj¹ce ograni-
czeniu zanieczyszczenia
Gorzowa i gmin oœciennych
zawsze nas cieszy, bo ozna-
cza, ¿e wra¿liwoœæ ekolo-
giczna mieszkañców wzras-
ta i chc¹ oni braæ wspó³od-
powiedzialnoœæ za czystoœæ
miejsca, w którym ¿yj¹. Jed-
noczeœnie istnieje spory od-
setek osób, które w dalszym
ci¹gu zaœmiecaj¹ nasze uli-
ce, osiedla i lasy, na
przyk³ad porzucaj¹c w nie-
dozwolonych miejscach od-
pady budowlane czy opony
samochodowe.  Dlatego ju¿
od kilku lat organizowane s¹
akcje sprz¹tania przestrzeni
wspólnych  przez  ekologicz-
ne fundacje i stowarzysze-
nia, ale równie¿ przez oddol-
ne i spontanicznie dzia³aj¹ce
grupy mieszkañców. INNE-
KO chêtnie patronuje takimi
wydarzeniom, wspieraj¹c te
cenne inicjatywy.
- Sporo w ostatnim czasie
by³o tego typu wydarzeñ? 

- Tegoroczna wiosna to
ogromny wysyp spo³ecznych

akcji. Na przestrzeni ostat-
nich dwóch miesiêcy wsparli-
œmy ³¹cznie dziewiêæ przed-
siêwziêæ. Ich uczestnicy

zebrali ponad 10 ton odpa-
dów. Ta liczba szokuje, ale z
drugiej strony cieszymy siê,
¿e z naszego otoczenia

zniknê³o a¿ tyle œmieci. Nie-
które wydarzenia s¹ cyklicz-
ne, które jako INNEKO
wspieramy od  lat. Mam tutaj

na myœli choæby kwietniowe
„Sprz¹tanie Brzegów Warty”,
organizowane przez fun-
dacjê „Ratuj Ryby” czy
sprz¹tanie parku „Gorzowie
Murawy”. Inne, to akcje gro-
madz¹ce mieszkañców po-
szczególnych osiedli, na
przyk³ad osiedla Europej-
skiego czy tych, aktywnie
spêdzaj¹cych czas w Parku
S³owiañskim.
- Czy aktywnoœæ proeko-
logiczna gorzowian ro-
œnie? 

- Jako pracownicy spó³ki
zaobserwowaliœmy w ostat-
nich latach dynamiczny
wzrost œwiadomoœci ekolo-
gicznej spo³ecznoœci lokalnej
i wiêksze zaanga¿owanie w
dba³oœæ o wspólne „podwór-
ko”. Niestety miejsc, w któ-
rych gromadzone s¹ niele-
galnie odpady wci¹¿ jest za
du¿o. 
- Jakie s¹ kolejne plany
INNEKO w tym zakresie? 

- Na pewno, jak co roku,
wesprzemy akcjê sprz¹tania
œwiata, organizowan¹ przez
Urz¹d Miasta.  M¹dre
przys³owie g³osi ,,czego Jaœ
siê nie nauczy³, tego Jan nie
bêdzie umia³’’. Przypomina
nam to, ¿e edukacjê ekolo-
giczn¹ musimy prowadziæ od
najm³odszych lat, tak by kul-
tura segregacji odpadów i
dba³oœæ o czystoœæ naszej
planety systematycznie

ros³a. „Sprz¹tanie œwiata”
aktywizuj¹ce dzieci i m³od-
zie¿ szkoln¹, zas³uguje na
nasze wsparcie. Planujemy
tak¿e kontynuacjê wspó³pra-
cy przy „Sprz¹taniu Brzegów
Warty” czy inicjatywie stowa-
rzyszenia Dzikich dzików,
obejmuj¹cej  Park S³owia-
ñski. 
- Jak du¿o próœb o
wsparcie ró¿nych proeko-
logicznych akcji dociera
do firmy?

- Tak du¿o, ¿e choæ bardzo
byœmy tego chcieli, nie jeste-
œmy w stanie wzi¹³ udzia³u w
ka¿dej z nich. Dlatego opra-
cowaliœmy zbiór zasad
wspó³pracy z podmiotami ze-
wnêtrznymi. INNEKO prowa-
dzi równie¿ dzia³ania z za-
kresu edukacji ekologicznej
w placówkach oœwiatowych.
S¹ to miêdzy innymi konkurs
„Zielona szko³a, zielone
przedszkole” czy cykl lekcji
edukacyjnych. W ramach
wsparcia kreatywnej m³od-
zie¿y, partnerowaliœmy
kampanii spo³ecznej „Misja
- Ocal Ziemiê”, stworzonej
przez uczennice gorzow-
skich liceów, polegaj¹cej
na nagrywaniu rozmów z
ekspertami od ekologii.
Jesteœmy otwarci na dobre
pomys³y, propaguj¹ce sze-
roko pojêt¹ ochronê œrodo-
wiska. 
- Dziêkujê za rozmowê.
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K. Bednarz: Jesteśmy otwarci na dobre pomysły propagujące szeroko pojętą ochronę śro-
dowiska
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W mieœcie funkcjonuje dzie-
wiêæ fontann. Cztery z nich
maj¹ automatyczne uzdatnia-
nie wody. Fontanny znajduj¹
siê: na Starym Rynku (Paucks-
cha), w parku Górczyñskim
(Motylia), na placu Grunwaldz-
kim, w parku Kopernika, na
skwerze przy ul. Jagie³³y, przy
„Pa³acu Œlubów”, dwie w „Par-
ku Ró¿” (jedna p³ywaj¹ca) oraz
na Kwadracie. Do tego trzy
umieszczone s¹ w Warcie, na
wysokoœci bulwarów. Fontanny

w „Parku Ró¿”, ze wzglêdu na
trwaj¹cy tam remont, pozo-
stan¹ nieczynne.

Sanepid przypomina, i¿ wo-
da w fontannach zwykle cha-
rakteryzuje siê wzglêdn¹
przeŸroczystoœci¹, w zwi¹zku
z czym mylnie i bezzasadnie
uwa¿ana jest za wodê czyst¹.
Tymczasem picie wody z fon-
tanny, ale tak¿e k¹piel lub za-
bawa w wodzie, mo¿e byæ za-
gro¿eniem dla zdrowia.

DARIUSZ WIECZOREK/UM

Otwarci na dobre pomysły
Rozmowa z Kamilem Bednarzem, specjalist¹ ds. marketingu w INNEKO Gorzów

Gorzowskie fontanny
znowu są czynne
W maju uruchomiono miejskie fontanny, które
tryskaæ bêd¹ do koñca wrzeœnia.
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Fontanna Motylia w Parku Górczyńskim cieszy nie tylko
najmłodszych gorzowian

W Gorzowie dotychczas œred-
nia roczna iloœæ zabiegów ko-
szenia trawników wynosi³a
cztery razy na terenach
p³askich w parkach, skwerach i
w pasach przyulicznych oraz
trzy razy na skarpach.

W zwi¹zku z ró¿norodnym
charakterem roœlinnoœci oraz w
zale¿noœci od zapotrzebowania
i warunków pogodowych, iloœæ
koszeñ by³a modyfikowana - na
przyk³ad na g³ównych ci¹gach
komunikacyjnych lub czêœciach
tych ci¹gów - koszenia prowa-
dzono 5 lub 6 razy, a w miejs-
cach bardziej ustronnych ogra-
niczano siê do 2-3 krotnego ko-
szenia. Modyfikowano te¿
zabiegi koszenia na skarpach.
Wyj¹tkiem pozostaje rejon
Centrum z parkiem Wiosny Lu-
dów, gdzie przewidziano
zwiêkszony standard koszenia
trawników. Polega on na utrzy-
maniu trawy nie wy¿szej ni¿ 10
cm, a w przypadku terenów

nad Wart¹ - na b³oniach przy ul.
Fabrycznej, na Wale
Okrê¿nym, przy œcie¿ce rowe-
rowej - zabiegi koszenia prowa-
dzono 8 razy w roku. 

S³u¿by miejskie,
uwzglêdniaj¹c potrzebê ograni-
czenia koszeñ z powodu coraz
czêœciej wystêpuj¹cej suszy za-
proponowa³y nowe kryteria: 

· w obszarze Centrum, ze
wzglêdu na jego reprezentacyj-
ny charakter, miejscowo
zmniejszyæ iloœæ koszeñ do 2-3
razy w roku - dotyczy³oby to te-
renów nad Wart¹ - b³oni przy ul.
Fabrycznej, Wa³u Okrê¿nego i
œcie¿ka rowerowej. 

· pozostawienie naturalnie wy-
tworzonych ³¹k kwietnych na
du¿ych po³aciach terenu w
miejscach takich, jak: park 750-
Lecia, park Górczyñski, park
Przy Szpitalu Psychiatrycznym,
b³onia za Filharmoni¹, b³onia
nad Wart¹ czy tereny przy ul.
¯elaznej - tutaj kosiæ maksy-

malnie 2 razy, ale czêœciej wy-
kaszaæ (4-5 razy) strefy bez-
poœrednio po³o¿one przy pla-
cach zabaw, si³owniach, fon-
tannach, ci¹gach
komunikacyjnych (oko³o 1,5-
metrowym pasem) 

· utrzymaæ, zmniejszon¹ ju¿ w
latach wczeœniejszych, iloœci
koszeñ na du¿ych skarpach
przy ulicach - Podmiejskiej, Po-
morskiej, Ksiêdza Andrzejew-
skiego, Moniuszki, Bohaterów
Warszawy, Olimpijskiej, przy
alei Konstytucji 3-go Maja i 11-
go Listopada (maksymalnie 2
koszenia), a miejscowo - po
ocenie sytuacji pogodowej -
zmniejszeniem nawet do jedne-
go zabiegu, z jednoczesnym
wykaszaniem w dotychczaso-
wej czêstotliwoœci (2-4 razy w
sezonie) pasów bezpoœrednio
przylegaj¹cych do krawêdzi
jezdni i chodników, 

· w szerokich pasach roz-
dzia³u dróg powy¿ej 5 m

przyjêto plan 2-krotnego ko-
szenia, z jednoczesnym wy-
kaszaniem w dotychczasowej
czêstotliwoœci (4-6 razy w se-
zonie) pasów bezpoœrednio
przylegaj¹cych do krawêdzi
jezdni czy chodników.  

Wykaszanie pasów podykto-
wane jest wzglêdami bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego,
miêdzy innymi popraw¹ wi-
docznoœci w pasach drogo-
wych, 

· ronda oraz w¹skie pasy
zieleni przyulicznej (szero-
koœci do 5 m) proponuje siê
utrzymaæ z dotychczasow¹
czêstotliwoœci¹ (4-5 razy) 

W tym roku, efektów
za³o¿enia ³¹k kwietnych po-
winniœmy siê spodziewaæ w
po³owie czerwca. Ma to
zwi¹zek z tegoroczn¹ po-
god¹, która spowodowa³a
opóŸnienie wegetacyjne
roœlin. 

(IP)

Kiedy można spodziewać się
kwietnych łąk?
S³u¿by miejskie, z powodu coraz czêœciej wystêpuj¹cej suszy zaproponowa³y nowe zasady
koszenia trawy.



Tu Sowieci wci¹¿ zdobywaj¹
Berlin, krasnoludowie œcieraj¹
siê z elfami w imiê pradaw-
nych uraz, a zakony Kosmicz-
nych Marines tocz¹ batalie
przeciwko si³om Chaosu... To
miejsce to Nora - siedziba go-
rzowskiego Klubu Gier Bitew-
nych „Rogaty Szczur”.

Wargaming, bo tak to hobby
siê nazywa, w du¿ym skrócie
polega na toczeniu pomiêdzy
graczami ró¿nego rodzaju
konfliktów w systemie turo-
wym: pocz¹wszy od histo-
rycznych, przez wspó³czesne,
a na fantasy i science fiction
skoñczywszy. Ka¿d¹ bitwê
rozgrywa siê wykorzystuj¹c w
tym celu figurki ¿o³nierzy oraz
starannie przygotowane ma-
kiety odzwierciedlaj¹ce pole
bitwy wedle œciœle okreœlo-
nych regu³ dla danej gry. We
wszystkich grach tego rodzaju
modele posiadaj¹ szereg
ró¿nych statystyk odzwier-
ciedlaj¹cych takie wspó³czyn-
niki jak: zasiêg ruchu,
umiejêtnoœci strzeleckie, si³ê,
wytrzyma³oœæ itd. Wszystkie
zasiêgi odmierza siê miark¹
(najczêœciej calow¹), nato-
miast ka¿d¹ inn¹ akcjê, jak
np. strzelanie, testujemy za
pomoc¹ rzutu koœæmi. W za-
le¿noœci od tego jak dobrze
rozwiniêt¹ dan¹ umiejêtnoœæ
ma jednostka, to mamy
wiêksze lub mniejsze szanse
na to, aby przytoczony
wczeœniej strza³ siê powiód³.
Nie sposób szczegó³owo opi-
saæ tutaj konkretne sytuacje
wyci¹gniête z gry, gdy¿
ró¿nych systemów bitewnych
jest bardzo du¿o i ka¿dy ma
inne zasady, choæ miarki i
kostki s¹ wspólnym mianowni-
kiem dla ka¿dego z nich. 

Nieod³¹cznym elementem
tego hobby jest modelarstwo.
Niezale¿nie od tego o jakiej
grze mówimy, zakupione mo-
dele nale¿y skleiæ i starannie
pomalowaæ. Wykorzystujemy
do tego farby akrylowe dedy-

kowane w³aœnie do wargamin-
gu, a tak¿e szereg ró¿nych
technik, które pozwalaj¹ nam
osi¹gn¹æ na swoich modelach
naprawdê niesamowite efekty.
Dlatego jest to pasja, w której
mog¹ siê odnaleŸæ nie tylko
amatorzy gier strategicznych,
ale tak¿e artyœci i modelarze.

„Rogaty Szczur” powsta³ w
1997 roku dziêki inicjatywie
pasjonatów gier Warhammer
Fantasy Battle i Warhammer
40 000, którzy w tamtym cza-
sie spotykali siê w podzie-
miach Ksiêgarni „Daniel”. Od
2004 roku cz³onkowie klubu
toczyli swoje boje w Grodzkim
Domu Kultury, a¿ do za-
koñczenia dzia³alnoœci tej in-
stytucji. W 2014 roku
nast¹pi³a kolejna zmiana
miejscówki, a cz³onkowie klu-
bu - ju¿ jako formalnie zareje-
strowane stowarzyszenie -
spotykali siê w ka¿d¹ nie-
dzielê w œwietlicy przy stadio-
nie Stilonu Gorzów. Pod ko-
niec roku 2020 KGB „Rogaty
Szczur” sta³ siê fili¹ Zielono-
górskiego Klubu Fantastyki
„Ad Astra”, dziêki czemu - ja-
ko organizacji po¿ytku pub-
licznego - miasto udostêpni³o
jeden ze swoich lokali. Obec-
nie siedziba klubu mieœci siê
w budynku znajduj¹cym siê
przy ul. Borowskiego 31.

Jak w przypadku wielu gier,
w których wystêpuje rywaliza-
cja, naturaln¹ kolej¹ rzeczy
jest organizowanie ró¿nego
rodzaju turniejów i rozgrywek
ligowych. Na tej p³aszczyŸnie
gorzowski klub ma naprawdê
spore osi¹gniêcia, zarówno w
przypadku organizacji imprez,
jak i zdobywania przez cz³on-
ków czo³owych miejsc w tego
typu imprezach. W ogólnopol-
skim œrodowisku graczy War-
hammera Fantasy Battle
(obecnie ten system bitewny
figuruje pod ulepszon¹ wersj¹
o nazwie The 9th Age) Go-
rzów Wielkopolski, zawsze
kojarzy³ siê z najlepiej zorgani-

zowanymi turniejami, co
prze³o¿y³o siê na fakt, ¿e w
naszym mieœcie „Rogaty
Szczur” czterokrotnie organi-
zowa³ Dru¿ynowe Mistrzostwa
Polski i trzykrotnie Dru¿ynowe
Mistrzostwa Europy. Jednak
najwiêkszym organizacyjnym
sukcesem klubu by³o zorgani-
zowanie w sierpniu 2012 roku
wielkiego konwentu gier bi-
tewnych, który otwiera³y: dwu-
dniowe Dru¿ynowe Mistrzo-
stwa Polski (Warhammer Fan-
tasy Battle), a koñczy³y
trzydniowe Dru¿ynowe Mist-
rzostwa Europy (Warhammer
Fantasy Battle). Pomiêdzy
wiêkszymi turniejami odby³y
siê tak¿e te mniejsze zwi¹za-
ne z naszym hobby, a na
szczególn¹ uwagê zas³u¿y³
jeden z nich - Indywidualne
Mistrzostwa Œwiata we Fla-
mes of War (system bitewny
osadzony w realiach II Wojny
Œwiatowej). Dla hobbystów
skupionych na modelarskim
aspekcie gry zorganizowany
zosta³ konkurs malarski Grey
Seer. Ca³a impreza zorganizo-
wana zosta³a z ogromn¹
pomp¹, czego dowodem by³a
liczba uczestników, oscyluj¹ca
w granicach 1000 osób z
ca³ego œwiata. By³o to naj-
wiêksze wydarzenie tego typu
w historii wargamingu w Pol-
sce.

Skoro o turniejach ju¿ mo-
wa, to warto podkreœliæ, ¿e
cz³onkowie „Rogatego Szczu-
ra” bardzo czêsto zdobywali i
zdobywaj¹ premiowane miejs-
ca w wielu imprezach. W
2001 roku jeden z weteranów
gry Warhammer 40000 - Mar-
cin Brytan - zdoby³ tytu³ Mist-
rza Polski, z kolei Arkadiusz
Romañski - jako cz³onek re-
prezentacji kraju w grze Fla-
mes of War a¿ trzykrotnie sta-
wa³ na podium Dru¿ynowych
Mistrzostw Europy, zdoby-
waj¹c z ni¹ z³oto, srebro i
br¹z. Jeden z najstarszych
cz³onków naszego klubu a za-

razem wspó³za³o¿ycieli - Piotr
Szmajewski - tak¿e mo¿e po-
szczyciæ siê spor¹ kolekcj¹
trofeów zdobytych w ci¹gu
wielu lat aktywnoœci na tym
polu. Ostatnimi czasy naj-
wiêksze osi¹gniêcia cz³onko-
wie gorzowskiego klubu
maj¹ w grze The 9th Age. W
polskiej reprezentacji tego
systemu mamy a¿ trzech „ro-
gatych szczurów”: Jerzego
Brzozowskiego, Roberta
Mrozka i Jakuba Jankow-
skiego. Liczba sukcesów na
arenie krajowej i miêdzyna-
rodowej jest bardzo du¿a,
nie sposób wiêc wszystkich
wymieniæ. Z ciekawostek
warto równie¿ dodaæ, ¿e
tak¿e na polu modelarskim
osoby z Gorzowa maj¹ pew-
ne osi¹gniêcia, jak np.
S³awomir Borysowski, który
w 2008 roku zaj¹³ III miejsce
w polskiej edycji presti¿owe-
go konkursu malarskiego
Golden Demon, organizowa-
nego przez twórcê gry War-
hammer - firmê Games Wor-
kshop.

„Rogaty Szczur” zrzesza
kilkudziesiêciu aktywnych
mi³oœników gier strategicz-
nych i planszowych z Gorzo-
wa i okolic. Przy bitewnych
sto³ach spotkaæ mo¿na ca³y
przekrój spo³eczny: uczniów,
studentów, w³aœcicieli firm, a
tak¿e kolejne pokolenia „za-
ra¿ane” przez rodziców tym
hobby.

Cz³onkowie KGB „RS” nie
s¹ skupieni tylko na jednym
rodzaju gry, dziêki czemu w
klubie mo¿na zobaczyæ gry
tocz¹ce siê w realiach wielu
ró¿nych systemów. Najpopu-
larniejszymi wœród nich s¹:
The 9th Age (dla tych, którzy
lubi¹ szeroko rozumiane fan-
tasy z elfami, wampirami i
smokami), Warhammer 40
000, (dla fanów statków kos-
micznych i nowoczesnych
technologii) oraz Flames of
War - dla zainteresowanych
histori¹, a zw³aszcza II Wojn¹
Œwiatow¹.

W dobie obostrzeñ spowo-
dowanych pandemi¹, klub
mocno ograniczy³ swoj¹

dzia³alnoœæ, co poskutkowa³o
brakiem organizacji du¿ych
turniejów; jest to jednak dobry
czas na przygotowanie swo-
ich armii do przysz³ych bitew.
Nie da siê ukryæ, ¿e aspekt
modelarski poch³ania znacz-
ne iloœci czasu, ale doœwiad-
czenie, którego nabieramy z
ka¿dym kolejnym pomalowa-
nym modelem, potrafi przy-
nieœæ równie wielk¹ satys-
fakcjê, co wygrana bitwa.

Je¿eli jesteœcie zaintereso-
wani wargamingiem lub szu-
kacie kreatywnych form
spêdzania wolnego czasu dla
swoich pociech, to informacje
o KGB „Rogaty Szczur”
mo¿ecie znaleŸæ na Faceboo-
ku:

https://www.facebook.com/k
gb.rogatyszczur/ - oficjalna
strona klubu

https://www.facebook.com/g
roups/237195976379079 -
otwarta grupa dyskusyjna

Teraz ju¿ tylko pozostaje
Wam wybraæ system, kupiæ
armiê, pomalowaæ j¹ i do boju!

PAWEŁ KAMRAD
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Gry planszowe całkiem dla dorosłych
Jest w Gorzowie takie miejsce, gdzie nieustannie toczy siê wojna. 

Wargaming, bo tak to hobby się nazywa, w dużym skrócie polega na toczeniu pomiędzy
graczami różnego rodzaju konfliktów
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Przy bitewnych stołach spotkać można cały przekrój społeczny: uczniów, studentów,
właścicieli firm, a także kolejne pokolenia „zarażane” przez rodziców tym hobby
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Niezależnie od tego o jakiej grze mówimy, zakupione modele należy skleić i starannie poma-
lować
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Przypominamy ostatni¹
rozmowê z Nim, któr¹ opubli-
kowaliœmy na naszych
³amach jesieni¹ 2020 roku, a
która by³a pewnego rodzaju
podsumowaniem Jego ¿ycia,
twórczoœæ, dokonañ...

Tyle by³o, a nie ma, teraz
ju¿ nie ma 
Z Ireneuszem Krzyszto-
fem Szmidtem, poet¹, dra-
maturgiem, re¿yserem, na-
grodzonym Z³otym Meda-
lem Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis, rozmawia Re-
nata Ochwat

- Irek, Z³ota Gloria Artis,
któr¹ dosta³eœ na otwarciu
nowego sezonu kulturalne-
go - najwa¿niejsza polska
nagroda kulturalna, to do-
piero druga w mieœcie. To
ukoronowanie twojej karie-
ry?

- Jeœli przyj¹æ, ¿e jest to
mój ostatni jubileusz, czyli
85-lecie, to na pewno tak
(œmiech).
- Nie zak³adamy, ¿e ostat-
ni. 

- Jak jeszcze piêæ lat
po¿yjê, to mo¿e coœ tam
jeszcze skapnie. Choæ ju¿
brylantowej Glorii nie ma
(œmiech). A serio, ci¹gle jes-
tem przecie¿ aktywny, twór-
czy. Baga¿ z przesz³oœci jest
stale uzupe³niany i coraz
ciê¿szy. I choæ ostatnio
trochê zdrowie mi szwanku-
je, musia³am siê na pocz¹tku
roku rehabilitowaæ, ale wy-
szed³em z tego. Mam na-
dziejê,  ¿e jeszcze coœ tam
zrobiê. 
- Powiedzieæ o tobie po-
eta, to jest za ma³o, albo
prawie nic. Jesteœ poet¹,
dramaturgiem, krytykiem
literackim, bywasz re¿yse-
rem teatralnym …

- Przecie¿ to mój g³ówny
zawód.
- No w³aœnie, cz³owiek or-
kiestra. Jak to siê zaczê³o,
twoja droga z literatur¹?

- Zaczê³o siê od poezji.
Pierwsze zauroczenie liceal-
ne, bo wtedy napisa³em wier-
szyk dla pewnej dziewczyny,
która nosi³a takie d³ugie dwa
warkocze. Uczy³em siê w
Zgierzu, ale czêsto bywa³em
w £odzi. Tam by³em w Domu
Literatury przy ul. Mickiewi-
cza 8. Tam mieœci³ siê
miêdzy innymi sekretariat
Zwi¹zku Literatów Polskich,
tam te¿ pozna³em m³odych
poetów. To by³ pocz¹tek lat
50. ubieg³ego wieku, w 1953
roku zrobi³em maturê,
póŸniej przyjecha³em na stu-
dia do Szczecina i tam ju¿
zosta³em. Tam zosta³em
przyjêty do Ko³a M³odych. I
ju¿ na studiach, na budow-
nictwie l¹dowym na Politech-
nice za³o¿y³em najpierw ga-
zetê œcienn¹, która siê nazy-

wa³a B³yskawica. Oczywiœcie
ze zgod¹ uczelni. Zorganizo-
wa³em zespó³ redakcyjny, w
redakcji znalaz³ siê mój kole-
ga z liceum Rysiek Reichert,
który rok wczeœniej zacz¹³
studia, ale na budownictwie
wodnym. 
- I ty mi chcesz powie-
dzieæ, ¿e jesteœ in¿ynierem
z wykszta³cenia?

- No nie, OMC (œmiech).
Nie, na pi¹tym semestrze nie
chcia³o mi siê douczaæ do
poprawki z matematyki i
uciek³em stamt¹d. Ale ju¿ te¿
mia³em na koncie powo³anie
Teatru Studenckiego Skrzat.
No i dlatego te¿ zacz¹³em
wiêcej pisaæ dla teatru. To by³
czas, kiedy czyta³em du¿o o
teatrze, ale te¿ jeŸdzi³em - do
Warszawy do STS, do
Gdañska do Bim Bomu.
Wiesz, Skrzat by³ generalnie
czwartym teatrem studen-
ckim powo³anym w Polsce.
PrzyjaŸni³ siê wówczas z ³ód-
zkim teatrem Pstr¹g. Tam
spotka³em Jerzego Antcza-
ka, który wówczas w Pstr¹gu
re¿yserowa³ spektakle. Poz-
na³em wówczas wielu cieka-
wych ludzi z teatru i to oni
mnie dopingowali, bo w kó³ko
mówili - No dobrze, a co w
Szczecinie? Nic nie ma. No
wiêc w koñcu powsta³ teatr i
w Szczecinie. WyobraŸ so-
bie, mieliœmy premierê w
1956 roku, przyczyn¹ by³y
wypadki wêgierskie. Cenzura
wówczas zêby zaciska³a, ale
to by³ jednak taki okres, kiedy
sporo uchodzi³o. Cenzura
coœ tam skreœla³a, a my jed-
nak swoje robiliœmy. 
- D³ugo zosta³eœ na tej
œcie¿ce teatralnej? 

- D³ugo. Bo potem by³ Ka-
baret Okaryna, Teatr Poezji

Pinokio, do tego dochodzi
Pantomima Politechniki
Szczeciñskiej, by³em jej
za³o¿ycielem, ale uciek³em
od nich, bo jednak s³owo jest
wa¿ne. Oni jednak
poci¹gnêli sprawê dalej i pó³
Europy zwiedzili. 
- A potem minê³o trochê
lat i znalaz³eœ siê w Gorzo-
wie. 

- To nie takie nagle. Przy-
je¿d¿a³em tutaj ju¿
wczeœniej. Za dyrekcji An-
drzeja Rozhina u Osterwy
by³em na ka¿dej jego pre-
mierze. By³em z nim zaprzy-
jaŸniony, kibicowa³em jego
teatrowi. Pisa³em wówczas o
tym teatrze w G³osie Szcze-
ciñskim. Ma³o tego, kiedyœ z
Rozhinem zrobiliœmy koncert
w Amfiteatrze. Kiedy Andrzej
odszed³ z teatru, to rzeczy-
wiœcie rzadziej siê poja-
wia³em. 
- A potem spotka³eœ
swoj¹ obecn¹ ¿onê, Kry-
stynê Kamiñsk¹ i
zosta³eœ….

- Dok³adnie spotka³em j¹ w
Myœliborzu na SMAK-u
(Spotkania M³odych Autorów
i Kompozytorów), ale chyba
te¿ gdzieœ tam siê widywa-
liœmy podczas pracy w Towa-
rzystwie Kultury Teatralnej.
Bardziej jednak bêdzie ten
SMAK. Bo tam w³aœnie w po-
cz¹tkach lat 90. coœ za-
iskrzy³o. Byliœmy razem w ju-
ry, d³ugie godziny rozmów o
teatrze, kulturze i tak to wy-
sz³o. 
- I jaka niezwyk³a historia.
Krystyna spod £odzi, ty
spod £odzi, a spotkaliœcie
siê pod Gorzowem. Pa-
miêtam, jak pojawi³eœ siê w
Gorzowie, to ¿ycie literac-
kie nabra³o rumieñców. Bo

tak po prawdzie, to w³aœci-
wie wczeœniej by³o ono
mocno rachityczne. 

- Tak, bo postanowi³em so-
bie, ¿e nie bêdê siê bawi³ w
teatr, tym bardziej, ¿e tu teat-
ru nie brakowa³o. A tu po-
wsta³a Gazeta Nowa, potrze-
bowali recenzenta teatralne-
go. I od tego siê zaczê³o.
- Ale ja zmierzam do tego,
¿e to ty rozrusza³eœ to nie-
mrawe œrodowisko, poka-
za³eœ, ¿e w takim mieœcie
jak Gorzów te¿ mieszkaj¹
ludzie, którzy pisz¹ i to
czasami nieŸle. 

- Pamiêtaj, ¿e ja by³em
cz³onkiem Zwi¹zku Literatów
Polskich…
- To ja wiem, ale to tobie
siê zechcia³o tych wszyst-
kich pisarzy i poetów wy-
ci¹gn¹æ z jakiegoœ niebytu.

- Jerzy Zysnarski na impre-
zie w bibliotece, w Sali ko-
minkowej, zim¹ 2005 roku
powiedzia³ takie s³owa - Irek,
ty jesteœ g³upi, ty sobie kon-
kurencjê wychowujesz. Na
co ja, ¿e tak. No bo jak tu bez
konkurencji ¿yæ. 
- No tak, ale przez twoje i
Krystyny rêce oraz przez
wasze wydawnictwo prze-
sz³o wielu ludzi, którzy siê w
jakiœ sposób zaznaczyli. Jak
trafialiœcie na tych ludzi? 

- Pamiêtaj, ¿e czynnikiem
kulturotwórczym dla ka¿dego
œrodowiska jest pismo, gaze-
ta, magazyn. My za³o¿yliœmy
pismo Arsena³ Gorzowski. I
by³o to pismo nie tylko infor-
macyjne, jak dziœ SPAM, ale
pismo opiniotwórcze. Przy-
znawaliœmy nagrody, robi-
liœmy ró¿nego rodzaju akcje. 
- Jak Arsena³ przesta³ wy-
chodziæ, to zwyczajnie cze-
goœ zabrak³o. 

- Potem jeszcze przez jakiœ
czas próbowaliœmy robiæ ta-
kie skontrum roczne, wyli-
czaliœmy imprezy, ale to te¿
przesta³o mieæ sens. To nie
by³o gor¹ce, to nie by³o na
bie¿¹co. Przecie¿ w Arsena-
le by³a wk³adka plastyczna -
kolorowa, na dobrym papie-
rze. By³y recenzje wydarzeñ,
jakaœ polemika. Pismo ¿y³o.
Dlatego te¿ powsta³ WAG -
Wydawnictwo Artystyczno-
Graficzne Arsena³. A jeszcze
póŸniej powstaje Pegaz Lu-
buski i powstaje Biblioteka
Pegaza Lubuskiego, którego
wydawc¹ jest do dziœ Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna. I wyobraŸ sobie,
¿e w ramach tej biblioteki,
Biblioteki Pegaza wyda³em
96 ksi¹¿ek. Mam nadziejê,
¿e w tym roku uda siê wydaæ
jeszcze dwie lub trzy ksi¹¿ki.
No i wracam do tego, ¿e pis-
mo jest tym czynnikiem kul-
turotwórczym. Œrodowisko
nie musi pisaæ do szuflady.
Mam na myœli tych utalento-
wanych. I ci ludzie odnajduj¹
drogi do œrodowiska. Wielu z
nich zaczê³o pisaæ na Szufla-
dzie, czyli na internetowym
portalu Szuflada. M³odzi lu-
dzie trafiali te¿ do mnie na
warsztaty literackie, które
dziêki wsparciu Ewy Rutkow-
skiej prowadzi³em w Grodz-
kim Domu Kultury. Piêtnaœcie
lat to trwa³o. Pamiêtaj, ¿e bar-
dzo du¿o ludzi tam debiuto-
wa³o. Przecie¿ tam te¿ zaczy-
na³a pisaæ Beata Patrycja
Klary, dziœ uznana poetka.
Podobnie jest z Markiem Lo-
bo Wojciechowskim, Karolem
Graczykiem, Agnieszk¹ Mo-
roz i wielu innymi. 
- Ale to œrodowisko nagle
wytraci³o ten impet. 

- M³odzi poszli na studia i
praktycznie tu nie wrócili. Ale
co wa¿ne, nigdy jakoœ nie
tracili z nami kontaktu. Ci¹gle
mam od wiêkszoœæ z tych lu-
dzi teksty. Ci¹gle przysy³aj¹.
Zreszt¹ wystarczy otworzyæ
Pegaz, aby siê przekonaæ.
Wiesz, zabawnym jest, ¿e im
trudniej siê spotkaæ, to tym
pismo grubieje, tym wiêcej
tekstów w nim jest. Przecie¿
ostatni Pegaz ma 40 stron.
- Jak ci siê chcia³o to
wszystko animowaæ Prze-
cie¿ to jest ogrom pracy.
Przecie¿ w kó³ko coœ z tymi
trzeba ludŸmi robiæ. Trzeba
czytaæ ich teksty, trzeba
poprawiaæ, trzeba walczyæ
z warsztatem. To jest nie-
mal praca na ugorze.

- Wiesz, to by³y spotkania
raz w miesi¹cu. Inna rzecz,
¿e ja siê z nimi spotyka³em
znacznie czêœciej, przy
ró¿nych okazjach. Fakt,
ci¹gle mia³em komputer
pe³en ró¿nych tekstów, orygi-
na³ów, moich korekt, fakt,
du¿o pracy. No i ja dla swo-
ich rzeczy mia³em bardzo
ma³o czasu. Ale jednak coœ
tam powstawa³o. Ma³o, ale
by³o. Jestem wyznawca liryki
doznañ, nigdy zatem nic nie
pisa³em z okazji, ku czci, na
zamówienie czy z innego po-
wodu. Nie musia³em. I tak
powstawa³y dwa, trzy wiersze
w roku, ale po dziesiêciu la-
tach by³o ich ju¿ 30. 
- Irek, jakiœ czas temu wy-
daliœcie coœ fantastyczne-
go, a mianowicie tomik
„Ws³uchani w kamienie
Gorzowa”. Moim zdaniem
to najpiêkniejszy prezent,
jaki to miasto kiedykolwiek
dosta³o. 

- Potem powtórzyliœmy ten
tomik, na lepszym papierze,
z ilustracjami. Dziesiêæ lat
potem wyszed³ bowiem „Po-
etycki portret miasta Gorzo-
wa i jego mieszkañców”. Lu-
dzie chcieli mieæ tê ksi¹¿kê.
Zajê³o nam to sporo czasu,
aby przygotowaæ tê antolo-
giê. Antologie z regu³y zaj-
muj¹ sporo czasu, potrzeba
du¿o pracy, aby stworzyæ
dobr¹ ksi¹¿kê. To by³o pó³ ro-
ku codziennej rzetelnej pra-
cy, aby te teksty wybraæ, po-
grupowaæ, nadaæ temu sens. 
- Irek, a jak ty teraz
spêdzasz czas?

- Trochê przegl¹dam swoje
stare rzeczy, coœ wyprowa-
dzam ze szkicu w stan osta-
teczny. Budujê sobie powo-
lutku taki pomnik literacki,
pozapoetycki, oparty na ese-
jach, prozie, recenzjach, ta-
kie coœ w rodzaju „Nie ma”
Mariusza Szczyg³a. Bardzo
mi siê ta ksi¹¿ka podoba³a.
Takie w³aœnie Nie ma budujê.
Tyle by³o, a nie ma….
- Dziêkujê ci bardzo za
rozmowê.
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Tyle było Jego, a już nie ma…
4 maja zmar³ Krzysztof Ireneusz Szmidt - literat, dziennikarz i krytyk teatralny, animator kultury. Mia³ 86 lat.



Jednym z podstawowych
dylematów, które
wspó³czesnoœæ niesie ze
sob¹, jest nieustanna ko-
niecznoœæ dokonywania wy-
borów miêdzy tym, co sta³e i
znane nam, a tym, co nowe
i zmienne. Ponadroczny
czas pandemii z ca³¹ moc¹
uœwiadamia wszystkim
k³opotliwoœæ sytuacji i trud-
noœci z dostosowywaniem
siê do wprowadzanych no-
wych regu³ i norm zacho-
wañ, np. na uczelni, w
miejscach publicznych, w
œrodowisku pracy, a nawet
w sferze ¿ycia prywatnego.
Zasady dobrze nam znane,
od dawna oswojone przez
nas i stosowane nieomal ru-
tynowo, nagle straci³y swoj¹
sensownoœæ i moc obo-
wi¹zywania, swoj¹ oczywis-
toœæ spo³eczn¹ i bez-
wzglêdne powi¹zanie nawet
z naszymi potrzebami i
pragnieniami. Nagle poja-
wi³a siê niestandardowa sy-
tuacja, wobec której niewy-
starczaj¹ce, a czasami na-
wet niew³aœciwe, okazuj¹
siê nasze dotychczasowe
praktyki. Wymusza ona na
nas koniecznoœæ dostoso-
wanie siê, a znowu innym
razem wypracowanie no-
wych reakcji i nowych spo-
sobów dzia³ania, które
umo¿liwi¹ nam radzenie so-
bie z tymi niekonwencjonal-
nymi sytuacjami. Wspom-
niane tutaj konsekwencje
pandemii zaznaczaj¹ siê
równie¿ w obszarze
dzia³ania instytucji spo³ecz-
nych. Zasadnie mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e s¹ one du¿o
bardziej trwa³e i du¿o bar-
dziej odporne za modyfika-
cje, nawet takie, które s¹
œwiadomie i z zamys³em
wprowadzane. Ich odpor-
noœæ na przekszta³cenia jest
bowiem œciœle zwi¹zana z
cech¹ immanentn¹ wszel-
kich instytucji, jak¹ jest si³a
inercji oraz wewnêtrzna ten-
dencja do petryfikacji, czyli
powielania dot¹d wypraco-
wanych zasad i regu³. 

Takie refleksje s¹
obecne w œwiadomoœci wie-
lu osób, ale ze szczególn¹
moc¹ towarzysz¹ one orga-
nizatorom pracy Akademii,
planowaniu oraz bie¿¹cej
aktywnoœci kadry naukowo-
dydaktycznej oraz administ-
racyjnej Wydzia³u Turystyki i
Nauk o Zdrowiu Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim.
Obecny czas z podwójn¹
si³¹ stawia przed nami wy-
zwania sprostania zada-

niom realizowanym przez
Akademiê, z jednoczesnym
efektywnym radzeniem so-
bie z sytuacjami generowa-
nymi w obszarze dydaktycz-
nym i organizacyjnym przez
wirusa SARS CoV 2. Chodzi
zatem o kontynuowanie
misji Uczelni, o której stano-
wi¹ miêdzy innymi podno-
szenie jakoœci kszta³cenia,
poszerzanie i dostosowywa-
nie oferty dydaktycznej do
potrzeb lokalnego i global-
nego rynku pracy oraz roz-
budowywanie i unowocze-
œnianie bazy naukowo-dy-
daktycznej. Poza naukowym
rozwojem kadry i prowadze-
niem badañ naukowych, od-
powiednia dba³oœæ o
kszta³cenie i odpowiadanie
na potrzeby ró¿nej skali ryn-
ków pracy buduj¹ to¿sa-
moœæ spo³eczn¹ Uczelni
oraz coraz mocniej wpisuj¹
j¹ w mapê naukowo-dydak-
tyczn¹ Polski. Te starania
mo¿na odnaleŸæ w ogólnym
profilu dydaktycznym w
Akademii, czyli w praktycz-
nej orientacji wszystkich
kierunków kszta³cenia, które
z tej racji przekazuj¹ szero-
kie umiejêtnoœci oraz przy-
gotowuj¹ do podjêcia okre-
œlonych, wysoko wyspecjali-
zowanych ról zawodowych.
Praktyczne nachylenia
kszta³cenia jest wyraŸnie wi-
doczne w kierunkach pro-
wadzonych, ale te¿ obecnie
uruchamianych przez Wy-
dzia³ Turystyki i Nauk o
Zdrowiu. Jest to jedna z
wa¿nych, równie¿ dla regio-
nu, odpowiedzi na wyzwa-
nia czasu pandemii. Nabie-

ra dynamiki kierunek
pielêgniarstwo, na którym
dobiega koñca drugi se-
mestr. Kszta³cenie na nim
trwa 6 semestrów i koñczy
siê uzyskaniem tytu³u zawo-
dowego licencjata pielêg-
niarstwa. Umo¿liwia on pod-
jêcie pracy zawodowej bez-
poœrednio po studiach,
rozpoczêcie dwuletnich stu-
diów magisterskich, a tak¿e
uzyskiwanie specjalizacji
zawodowej. Studiowanie
pielêgniarstwa otwiera za-
tem szanse równie¿ dalsze-
go rozwoju osobowego i za-
wodowego: to od studen-
ta/ki pielêgniarstwa zale¿y
ich dalsza kariera, studia
daj¹ podstawy oraz rozwi-
jaj¹ horyzonty myœlenia o
sobie, w³asnych umiejêtno-
œciach zawodowych oraz o
po¿¹danym usytuowaniu w
sieci zawodów i specjaliza-
cji. Studia wyposa¿aj¹ w
ogóln¹ wiedzê medyczn¹,
czemu s³u¿y blok zajêæ na-
zwany naukami podstawo-
wymi (9 przedmiotów) oraz
w wiedzê z nauk spo³ecz-
nych i humanistycznych (6
przedmiotów), co ³¹cznie
pozwala na ukszta³towanie
holistycznego podejœcia w
pielêgniarskiej pracy tera-
peutycznej i profilaktycznej.
Kolejne 2 bloki zajêæ maj¹
bardziej wyspecjalizowany
charakter i obejmuj¹ nauki
w zakresie podstaw opieki
pielêgniarskiej (10 przed-
miotów) oraz nauki w zakre-
sie opieki specjalistycznej
(13 przedmiotów). Na
uwagê i mocne podkreœle-
nie zas³uguj¹ rozbudowane

godzinowo zajêcia bezpo-
œrednio przygotowuj¹ce do
pracy zawodowej. Przebie-
gaj¹ one w dwóch formach.
Pierwsz¹ z nich s¹ zajêcia
praktyczne realizowane w
postaci udzia³u w pracach
pielêgniarskich na poszcze-
gólnych oddzia³ach szpital-
nych w trakcie kolejnych se-
mestrów. £¹cznie zajêcia
praktyczne obejmuj¹ 1100
godzin. Drug¹ form¹ s¹
praktyki zawodowe reali-
zowane w czasie wakacji w
ró¿nych placówkach syste-
mu opieki zdrowotnej.
£¹cznie obejmuj¹ one 1300
godzin. W planie studiów
pielêgniarskich pierwszego
stopnia, na ogóln¹ liczbê
4820 godzin, zajêcia prak-
tyczne oraz praktyki zawo-
dowe zajmuj¹ 2400 godzin,
co stanowi niemal 50% go-
dzin dydaktycznych na tym
kierunku. S¹ to wiêc studia
przygotowuj¹ce praktycznie
do wykonywania zawodu w
ró¿nych œrodowiskach i pla-
cówkach opieki medycznej. 

Warto te¿ wspomnieæ, ¿e
tak jak praktyczne przygoto-
wanie do roli zawodowej
pielêgniarki/pielêgniarza
przebiega w bardzo ró¿nych
œrodowiskach i instytucjach
spo³ecznych, tak te¿ ró¿ne
mog¹ byæ miejsca pracy ab-
solwentów tego kierunku.
Mog¹ oni podj¹æ zatrudnie-
nie w publicznych i niepub-
licznych zak³adach opieki
zdrowotnej, np. szpitalach,
zak³adach pielêgnacyjno-
opiekuñczych, zak³adach
opiekuñczo-leczniczych,
placówkach nauczania i wy-

chowania, oœrodkach opieki
paliatywnej/hospicyjnej, sa-
natoriach, podstawowej
opiece zdrowotnej (przy-
chodnie, oœrodki zdrowia,
opieka œrodowiskowa, me-
dycyna przemys³owa), a
tak¿e mog¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i
œwiadczyæ opiekê w domu
pacjenta czy zespole leka-
rza rodzinnego. 

Drugi kierunek prowadzo-
ny przez WTiNZ ma równie¿
praktyczny charakter. W
przeciwieñstwie do pielêg-
niarstwa, które funkcjonuje
od roku, kierunek turysty-
ka i rekreacja ma ugrunto-
wan¹ pozycjê w Uczelni, bo-
wiem kszta³cenie jest pro-
wadzone od niemal 20 lat.
Sta¿owi kierunku odpowiada
jego dojrza³oœæ dydaktycz-
na, o której œwiadcz¹ dwa
stopnie kszta³cenia: trzylet-
nie studia I stopnia (licen-
cjackie) oraz dwuletnie stu-
dia drugiego stopnia (magis-
terskie). Plany kszta³cenia
na tym kierunku obejmuj¹
miêdzy innymi takie przed-
mioty ogólne jak ekonomia,
zarz¹dzanie, ekologia, infor-
matyka. Drugi blok stanowi¹
przedmioty kierunkowe, œci-
œle zwi¹zane z turystyk¹ i
rekreacj¹. Wœród nich s¹
metodyka rekreacji, krajo-
znawstwo, obs³uga ruchu tu-
rystycznego, pilota¿ i prze-
wodnictwo oraz ró¿ne formy
turystyki kwalifikowanej.
Trzeba podkreœliæ du¿¹
wagê, jak¹ przywi¹zuje siê
do realizacji wielu przedmio-
tów w praktyce. W takiej for-
mie dydaktycznej studenci
ucz¹ siê: zarz¹dzania np.
biurem podró¿y, hotelem,
restauracj¹; organizacji
imprez turystycznych i rek-
reacyjnych dla ró¿nych ka-
tegorii odbiorców; stosowa-
nia systemów informa-
tycznych w obs³udze
przedsiêwziêæ rekreacyj-
nych; wykorzystania ró¿no-
rodnych narzêdzi marketin-
gowych, w tym marketingu
spo³ecznoœciowego w pro-
mocji oferowanych produk-
tów turystycznych. Nabyciu
praktycznych umiejêtnoœci
sprzyjaj¹ równie¿ obowi¹zko-
we praktyki studenckie, które
³¹cznie trwaj¹ oko³o 6 miesi-
êcy w toku kszta³cenia. Ten
kierunek stawia równie¿ na
pracê dydaktyczn¹ i przygo-
towanie do zawodu studen-
tów w ramach obozów let-
nich oraz zimowych. Stron¹
organizacyjn¹ takich zgru-
powañ, które bywaj¹ loko-
wane w miejscach o zró¿ni-

cowanych, czêsto o skraj-
nie odmiennych walorach
przyrodniczo-krajoznaw-
czych, zajmuj¹ siê nie tylko
nauczyciele akademiccy. Z
zamys³em w te przygotowa-
nia s¹ w³¹czani studenci w
myœl wiod¹cej tezy, i¿ naj-
bardziej efektywna nauka
odbywa siê w trakcie
dzia³añ praktycznych,
zw³aszcza bezpoœrednio
zwi¹zanych z potrzebami i
zainteresowaniami studen-
tów. W trakcie studiów na-
bywaj¹ oni umiejêtnoœci
przydatnych w przysz³ych
miejscach zatrudnienia, np.
w przedsiêbiorstwach tury-
stycznych, w firmach i sie-
ciach hotelarskich oraz ga-
stronomicznych, w biurach
podró¿y, w oœrodkach wy-
poczynkowych i rekreacyj-
nych. Cenionym przez nich
walorem takich obozów
jest mo¿liwoœæ nabycia
umiejêtnoœci, np. jazdy na
nartach czy snowboar-
dzie, windsurfingu i ¿eg-
larstwa, a tak¿e mo¿li-
woœæ uzyskania licencji in-
struktora danej dziedziny,
co bywa sporym atutem w
staraniach o zatrudnienie w
oœrodkach np. sportów
wodnych czy zimowych.
Absolwenci kierunku tury-
styka i rekreacja WTiNZ s¹
wyposa¿ani w umiejêtnoœci
samodzielnego przygoto-
wania, organizowania oraz
prowadzenia ró¿norod-
nych form aktywnej tury-
styki i rekreacji ruchowej
w formach, np. nordic
walking, æwiczeñ na
si³owniach i w klubach fit-
ness czy cyclingu. Mog¹
byæ one oferowane zarów-
no dzieciom, m³odzie¿y,
jak i osobom w starszym
wieku. Absolwenci tury-
styki i rekreacji s¹ te¿ go-
towi do podejmowania
dzia³añ w zakresie wycho-
wania zdrowotnego oraz
promocji zdrowego trybu
¿ycia, co ma szerokie zna-
czenie spo³eczne w cza-
sach rozprzestrzeniania siê
wirusa SARS-CoV-2 i ogra-
niczonej aktywnoœci fizycz-
nej. Umiejêtnoœci ukszta³to-
wane w czasie kilku lat stu-
diów mog¹ byæ równie¿ z
powodzeniem wykorzysty-
wane w rehabilitacji osób
po przebytej chorobie, co
jest odpowiedzi¹ Wydzia³u
Turystyki i Nauk i Zdrowiu
AJP na oczekiwania œrodo-
wiska lokalnego oraz regio-
nalnego. 

IRENA MACHAJ 
Dziekan WTiNZ AJP

Praktyczne przygotowanie 
do roli zawodowej
Wydzia³ Turystyki i Nauk o Zdrowiu poszerza ofertê kszta³cenia i zwi¹zek z otoczeniem spo³ecznym.
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Przez ostatnie 10 lat ¿yli-
œmy tematem, czy i o ile pod-
ro¿eje energia elektryczna.
Pr¹d w Polsce w koñcu pod-
ro¿a³ i jest jednym z naj-
dro¿szych w UE. Koszt ener-
gii decyduje o tempie rozwo-
ju, o cenach innych
artyku³ów oraz o naszym po-
ziomie ¿ycia. Wydawa³o siê,
¿e jeœli chodzi o kwestiê
energii, to nic nas ju¿ nie
mo¿e zaskoczyæ. A tu Trybu-
na³ Sprawiedliwoœci Unii Eu-
ropejskiej 21 maja br. przy-
chyli³ siê do wniosku Czech i
jednoosobowo, g³osem so-
cjalistki Rosario Silvy de La-
puerta z Hiszpanii, nakaza³
Polsce natychmiastowe
wstrzymanie wydobycia
wêgla w kopalni Turów. Nie
wziêto przy tym pod uwagê,
¿e tym wêglem Polska zasila
elektrowniê, która z kolei do-
starcza energiê kilku milio-
nom Polaków i daje prace
dziesi¹tkom tysiêcy ludzi.
Elektrownia Turów ma sied-
mioprocentowy udzia³ w pol-
skim bilansie energii elek-
trycznej. Jej wy³¹czenie spo-
wodowa³oby ogromne
problemy na rynku polskiej
energetyki, z kryzysem
spo³ecznym w³¹cznie. Pr¹d
trzeba by by³o dokupiæ w Nie-
mczech, z kopalñ niedaleko
Turowa, ale jego cena by³aby
wówczas kilka razy wy¿sza i
spowodowa³aby wzrost cen
energii w Polsce. Sytuacja
jak za czasów rz¹dów libe-
ra³ów sprzed roku 2015…
Przypomnê ten cenowy
incydent, o którym pisa³em
w EchoGorzowa.pl. ze
stycznia 2019 r. Wtedy ata-
kowano nas emisj¹ CO2, a
teraz próbuj¹ nam zlikwi-
dowaæ kopalniê wêgla bru-
natnego niezbêdnego dla
elektrowni w Turowie.

Kilkanaœcie lat temu podob-
ne gremia oskar¿a³y nas o to,
¿e Polska jest g³ównym truci-
cielem Europy. To prawda,
¿e odziedziczyliœmy po tzw.
realnym socjalizmie ziej¹cy
truj¹cymi kominami prze-
mys³, kot³ownie opalne
wêglem marnego gatunku
oraz miliony mieszkañ ogrze-
wanych „kopciuchami”. To
trucicielstwo okreœlono wtedy
iloœci¹ emisji CO2, a nie ilo-
œci¹ py³ów wyziewanych z
kopc¹cych kominów i starych
samochodów z Zachodu.

Ale tych dawniejszych ko-
minów ju¿ prawie nie ma,
ciep³o do wiêkszoœci domów
w Gorzowie doprowadzono,
tak¿e w ramach „Kawki”, a
kopc¹ce piece zlikwidowano.
W ogóle znik³y przemys³owe
kominy dawniejszego prze-
mys³owego Gorzowa oraz z
ca³ej przemys³owej Polski.
UE ci¹gle chce nas karaæ i
zmuszaæ do podwy¿ki cen
pr¹du za nadmiar CO2.

By³o i jest jasne, ¿e to przy-
hamuje nasz rozwój - i w ko-
ñcu chyba o to najbogatszym
w UE chodzi...
Rz¹d Mateusza Mora-
wieckiego szuka³ wyjœcia,
aby do podwy¿ki cen
pr¹du nie doprowadziæ, i
znalaz³ 9 mld z³ w bud¿ecie
Polski na dop³aty. Przeszu-
ka³em wiele gazet i portali,
pocz¹wszy od 2007 r., i tra-
fi³em na œlady tej przyczyny
zwi¹zane z tzw. ocieplaniem
siê klimatu. By³ to tzw. pakt
klimatyczny, z którego wyco-
fa³y siê pañstwa emituj¹ce
najwiêksze iloœci CO2, cho-
æby USA, Chiny, Indie i kilka
innych szybko rozwijaj¹cych
siê. Wielka Brytania opu-
œci³a UE i te¿ nie chce
p³aciæ haraczu cieplarnia-
nego.

W tym czasie kilka pañstw
starej UE z du¿ym wyprze-
dzeniem rozwinê³o ogromny
przemys³ urz¹dzeñ energii
tzw. odnawialnej i niskoemi-
syjnej, stawiaj¹c pañstwa
œrodkowoeuropejskie w ko-
lejce do technologii ob-
ni¿aj¹cych emisjê gazów cie-
plarnianych. Powsta³ pro-
blem: jak te europejskie i
inne pañstwa przymusiæ do
zakupu ich nowych technik
energii odnawialnej? I wymy-
œlono: temu ma s³u¿yæ nowy
pieni¹dz, który nazwano
CO2.
A wszystko zaczê³o siê
od przyjêtego przez polski
Rz¹d paktu klimatycznego
w 2008 r. Po objêciu w³adzy
przez koalicjê PO-PSL Pol-
ska by³a jednym ze œwiato-
wych liderów w redukcji CO2
i innych tzw. gazów cieplar-
nianych. Koniecznoœæ reduk-
cji emisji tych gazów zapisa-
no w konwencji klimatycznej
w protokole z Kioto, w którym
ówczesny Rz¹d polski zobo-
wi¹za³ siê, ¿e w latach 2008-
2012 zmniejszy emisjê CO2
o 6% w stosunku do bazowe-
go roku 1988.

Tymczasem do roku 2005
Polska ju¿ zmniejszy³a
emisjê dwutlenku wêgla o
31,9% i sta³a siê œwiatowym
liderem walki z tzw. ocieple-
niem klimatu. Tak siê sta³o
dlatego, ¿e w wyniku trans-
formacji gospodarczej Balce-
rowicza na potêgê likwidowa-
no polskie przedsiêbiorstwa
lub je za bezcen sprzedawa-
no. W zwi¹zku z tym kominy
przesta³y dymiæ, kot³ownie
opalane wêglem oraz piece
hut i cementowni wygaszo-
no, a gorzowski Stilon, Sil-
wanê, Ursus i Roszarniê zlik-
widowano. Upad³ wtedy ca³y
przemys³ wraz z kopc¹cymi
kominami. Hodowla byd³a i
trzody zmniejszy³a siê o po-
nad po³owê i nie by³o powo-
du, aby na wsi za produkcjê
gazu obci¹¿aæ zwierzêta.

Zostali tylko ludzie na bezro-
bociu, którzy, jak podaj¹ wiel-
ce uczeni, te¿ CO2 wytwa-
rzaj¹, no a z ludŸmi co zro-
biæ?

I tak Polska zmniejszy³a
wydalanie CO2 do atmosfery
o 1/3 i wypracowa³a ogromny
zapas emisyjny, siêgaj¹cy
ponad 500 mln ton dwutlen-
ku wêgla. Mogliœmy ju¿ wte-
dy solidnie na tym zarobiæ 8
mld z³, po ówczesnej cenie
16 euro za tonê CO2. Dzisiaj
ta cena wzros³a do gigan-
tycznej kwoty 42 euro za
tonê i zysk z tego tytu³u
by³by kilkakrotnie wiêkszy.

Ówczesny liberalny rz¹d
mia³ komfortow¹ sytuacjê i
móg³ zarobiæ wielkie miliardy
na polityce klimatycznej. Na
konferencji w 2007 r. na wy-
spie Bali nie zaj¹³ w tej spra-
wie korzystnego dla Polski
stanowiska, a nastêpnie w
Brukseli zgodzi³ siê zmniej-
szyæ w Polsce emisjê CO2 o
20% w latach 2013-2020, co
okrzykniêto wielkim sukce-
sem.

I mo¿e by³by to sukces,
gdyby w 2011 r. nie wysz³y
na jaw szczegó³y. Otó¿ Rz¹d
polski zgodzi³ siê, by poziom
dwutlenku wêgla liczyæ od
bazowego poziomu roku
2005. W ten sposób do ob-
ni¿ki emisji CO2 nie wliczono
osi¹gniêtej redukcji w latach
1988-2005, która to redukcja
po likwidacji polskiego prze-
mys³u ju¿ wtedy osi¹gnê³a
spadek 31,9%. Tak lekk¹
rêk¹ przekreœlili polski doro-
bek klimatyczny, na którym
Polska by zarobi³a wielkie mi-
liardy. G³ówny interes na tym
ubi³y Niemcy, wprowadzaj¹c
na rynek wczeœniej przygoto-

wane urz¹dzenia niskoemi-
syjne i energoodnawialne. I
tak Polska ze œwiatowego li-
dera w zmniejszaniu emisji
CO2 sta³a siê klientem tech-
nologii energii ekologicznych. 
Trzeba mówiæ prawdê:

za³o¿enia polityki klimatycz-
nej zawarte w konkluzji Rady
Europy z 2007 r., podpisane
przez prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego za rz¹dów jego
brata Jaros³awa, by³y dla Pol-
ski korzystne, gdy¿ zawarto
tam zgodê UE na 20-procen-
towy cel redukcji CO2, przy
czym cele redukcyjne mia³y
byæ liczone wzglêdem pozio-
mu emisji z roku 1990. Pó-
Ÿniej rz¹d Donalda Tuska
zrobi³ inaczej, wbrew intere-
som Polski. Dzisiaj dlatego
musimy co roku dop³acaæ
ju¿ nie tylko te 9 mld z³, ale
znacznie wiêcej haraczu za
emisjê CO2.

Od 2005 r. w UE zacz¹³
dzia³aæ system handlu
uprawnieniami do emisji. Je-
go g³ównym celem jest two-
rzenie ekonomicznego przy-
musu dla przemys³u, aby
przechodzi³ na technologie
zmniejszaj¹ce iloœæ szkodli-
wych gazów, a szczególnie
CO2. W walce z tzw. ocieple-
niem klimatu w grê wchodz¹
ogromne pieni¹dze, które
zgarniaj¹ przede wszystkim
Niemcy.

¯eby siê rozwijaæ, to trzeba
kupowaæ prawa do emisji
CO2 i szybko rozwijaæ Ÿród³a
energii odnawialnej.. Naj-
wiêksze zapotrzebowanie na
urz¹dzenia energii odnawial-
nej oraz na prawa do emisji
gazów tzw. cieplarnianych
maj¹ pañstwa zapóŸnione, te
posocjalistyczne, które pró-

buj¹ Zachód goniæ gospodar-
czo. Stworzono mechanizm
utrudniania rozwoju kon-
kurentom ze œrodkowo-
wschodniej Europy. Spryt-
ne!

Prof. Richard Lindzen,
cz³onek Amerykañskiej Aka-
demii Nauk, fizyk atmosfery i
meteorolog, nie pozostawia
suchej nitki na oenzetowskim
raporcie dotycz¹cym ociepla-
nia siê klimatu. Profesor
Szyszko  przytacza³ wyniki
badañ naukowych, ¿e najwi-
êcej CO2 poch³aniaj¹ lasy i
tereny zadrzewione, które do
swojego rozwoju potrzebuj¹
w³aœnie ogromnych iloœci
dwutlenku wêgla, aby go w
procesie biosyntezy przero-
biæ na masê drzewn¹, wiêc
trzeba dbaæ o lasy. 

Pañstwa z tym haraczem
emisyjnym jakoœ sobie pora-
dzi³y, nawet kosztem swoich
spo³eczeñstw. UE postano-
wi³a wiêc przetestowaæ nowy
europejski regulator w
postaci decyzji Trybuna³u
Sprawiedliwoœci. Po raz
pierwszy jednoosobow¹ de-
cyzj¹ sêdzi z TSUE spróbo-
wano zlikwidowaæ polskie
kluczowe przedsiêbiorstwo,
które gospodarcz¹ dzia³alno-
œci¹ zbytnio konkuruje z sze-
œcioma niemieckimi i piêcio-
ma czeskimi kopalniami
wêgla brunatnego. W dodat-
ku ta polska kopalnia zaopat-
ruje du¿¹ elektrowniê Turów,
stanowi¹c¹ ³akomy kêsek dla
tych za czesk¹ i niemieck¹
granic¹. To ciekawe: te ko-
palnie niedaleko polskiej gra-
nicy s¹ znacznie wiêksze od
tej naszej w Turowie, emituj¹
wiele wiêcej CO2 i dla œrodo-
wiska s¹ bardziej szkodliwe.
Tylko ¿e Polska w swej lojal-
noœci s¹siedzkiej nie mia³a
sumienia wystêpowaæ prze-
ciwko tym czeskim trucicie-
lom, a oni mieli… I zrobili to
bez skrupu³ów.

Minê³o piêæ dni od tej ha-
niebnej decyzji TSUE. Po
rozmowie z premierem Ma-
teuszem Morawieckim Cze-
si jakby zrozumieli swój
s¹siedzki b³¹d, poddaj¹c
polsk¹ kopalniê i elektrow-
niê bezdusznej decyzji wro-
go do Polski nastawionego
europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci. Oznajmili
s³owami swego premiera, ¿e
zgadzaj¹ siê wycofaæ wnio-
sek do TSUE. To by w zasa-
dzie likwidowa³o ten spór, w
którym TSUE ujawni³o
wrog¹ nam twarz.

Ale teraz ju¿ nie o to tylko
chodzi. T¹ decyzj¹ wobec
Polski UE pokaza³a, ¿e
wypracowuje sobie nowy
instrument panowania
nad s³abszymi, ustanawia
nowe narzêdzie podpo-
rzadkowania sobie niepo-
dleg³ych pañstw. Tworzy

siê nieoficjalna droga do fe-
deralizacji Europy z rz¹dami
komisarzy z Brukseli. Bo
je¿eli nawet nie zamkn¹ tej
naszej kopalni, nie zlikwi-
duj¹ przez to naszej elek-
trowni, to w ka¿dej chwili
mog¹ ten manewr powtó-
rzyæ gdzie indziej. Przecie¿
mog¹ wstrzymaæ budowê
Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego, przerwaæ z
b³ahych przyczyn budowê
Via Carpatia, wstrzymaæ
przekop Mierzei Wiœlanej,
nie dopuœciæ do budowy
elektrowni atomowej, bo
mo¿e byæ szkodliwa dla œro-
dowiska, mog¹ zakazaæ wy-
rêbu w naszych lasach, tak
jak to ju¿ przetestowali w
Puszczy Bia³owieskiej, któr¹
dzisiaj z¿eraj¹ korniki. Mog¹
wstrzymaæ ka¿d¹ nasz¹ ini-
cjatywê, która zagra¿a ich
konkurencji, jak choæby po
1989 r. polskie stocznie.
Zapocz¹tkowano niebez-
pieczny precedens, na
który nie mo¿na siê w ¿ad-
nym wypadku zgodziæ, na-
wet kosztem jakichœ euro-
pejskich funduszy. Wol-
noœæ i suwerennoœæ, wiemy
to z historii, nie ma ceny. Za
tê wolnoœæ nasi dziadkowie i
babcie poœwiêcili swoje
¿ycie, o czym pisa³em w po-
przednim EchoGorzowa.pl.
Nie ma najmniejszej w¹tpli-
woœci, ¿e ta decyzja wydana
jednoosobowo przez nie-
przychyln¹ Polsce wiceprze-
wodnicz¹c¹ TSUE, socja-
listkê Rosario Silvê de La-
puerta, ma podtekst
polityczny z korzyœci¹ dla
okreœlonych pañstw i grup
interesów.

Decyzja TSUE narusza
bezpieczeñstwo energetycz-
ne Polski. Ten europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci
nie tylko przekroczy³ swoje
kompetencje, ale sw¹ de-
cyzj¹ wymusi³by na Polsce
import wêgla, a mo¿e i
pr¹du z Czech i Niemiec.
Widaæ w ogóle jakiœ niebez-
pieczny trend w kszta³towa-
niu siê demokratycznego
trójpodzia³u w³adzy, w któ-
rym sêdziowie próbuj¹ zaj-
mowaæ miejsce nadrzêdne i
decyduj¹ce, nawet do-
tycz¹ce wartoœci fundamen-
talnych i konstytucyjnych. O
niebezpieczeñstwie sêdzio-
kracji mówi³ ju¿ w 2008 r.
rzecznik praw obywatelskich
Jan Kochanowski i zwraca³
uwagê, jak groŸna dla pa-
ñstwa jest sêdziokracja.
Mo¿e i dobrze, ¿e TSUE
wczeœniej pokaza³o swoje
sêdziokratyczne zakusy,
szkoda tylko, ¿e ofiar¹
musia³o paœæ jakieœ pa-
ñstwo, w tym pierwszym
bezprecedensowym przy-
padku Polska.    

AUGUSTYN WIERNICKI

Nowy pieniądz, który nazwano CO2
UE zmusza nas do likwidacji kopalni oraz elektrowni Turów i do podwy¿ki cen pr¹du.

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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Tym samym lecznica  - 17
maja 2021 r. - do³¹czy³a do
grona kilkunastu  placówek
medycznych w Polsce, które
wykorzystuj¹  robota w swo-
jej pracy. 

- To by³o spore wyzwanie -
mówi³ po zabiegu dr n. med.
Piotr Petrasz, kierownik
Oddzia³u Urologii i Onkologii
Urologicznej Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie
Wlkp. Niespe³na tydzieñ te-
mu urolog celuj¹co zda³ eg-
zamin z obs³ugi da Vinci i
dzisiaj swoje umiejêtnoœci
wykorzysta³ przy operacji
prostatektomii radykalnej u
63-letniego  gorzowianina. -
Towarzyszy³ nam stres, ale
miesi¹ce przygotowañ i
wsparcie doœwiadczonych
operatów, pomog³y nam
wszystkim. Operacja prze-
bieg³a zgodnie z planem i
pacjent czuje siê dobrze.

Pierwszy, historyczny za-
bieg chirurgiczny  wykona³
szeœcioosobowy zespó³ pod

kierunkiem dra n. med. Piot-
ra Petrasza. Uczestniczyli w
nim tak¿e: urolog Marcin
Ga³êski - asysta, anestezjo-
log Dorota Hajdamowicz,
pielêgniarki instrumenta-
riuszki Katarzyna Kowal-
ska i Krystyna Maj-Helicka
oraz pielêgniarka Agniesz-
ka Nowicka-Filipowska.
Operacja odbywa³a siê pod
czujnym okiem dr n. med.
Piotra Kani - certyfikowane-
go lekarza szkoleniowego
dla systemu robotycznego
da Vinci (tzw. proktora). 

- Dziêki systemowi da Vinci
mo¿emy nie tylko skutecznie
z niemal zegarmistrzowsk¹
precyzj¹ usun¹æ nowotwór,
ale tak¿e maksymalnie za-
wêziæ obszar interwencji chi-
rurgicznej, co w efekcie
przek³ada siê na skrócenie
czasu pobytu w szpitalu i
skróceniu okresu rekonwa-
lescencji - dodaje  dr  n.
med. Piotr Petrasz. 

Korzyœci dla pacjenta jest
wiêcej. Wykorzystanie tech-

nik robotycznych pozwala
zapewniæ mu maksymalny
komfort ¿ycia po zabiegu
prostatektomii radykalnej
(polegaj¹cym na usuniêciu
ca³ego gruczo³u krokowego)
i jednoczeœnie zachowaæ
funkcje uk³adu moczowego i
sprawnoœæ  seksualn¹.

- Nie wiedzia³em, ¿e bêdê
pierwszym pacjentem ope-
rowanym przy u¿yciu robota
chirurgicznego da Vinci.
Chyba jestem urodzony pod
szczêœliw¹ gwiazd¹ - mówi³
kilka godzin po zabiegu  go-
rzowianin, pan Jan. - Jestem
bardzo zadowolony. Choro-
ba postêpowa³a szybko.
Dziœ, kilka godzin po opera-
cji mogê ju¿ usi¹œæ i zmieniæ
pozycjê na bardziej wy-
godn¹. Za kilka dni wyjdê do
domu i po zabiegu zostanie
mi „na pami¹tkê” tylko kilka
niewielkich otworów na brzu-
chu. Przy tradycyjnej meto-
dzie mia³bym spor¹ bliznê.

Wielospecjalistyczny Szpi-
tal Wojewódzki w Gorzowie

jest jedn¹ z nielicznych pla-
cówek medycznych w kraju,
które zabiegi operacyjne z
u¿yciem robota chirurgicz-
nego da Vinci wykonuje w
ramach kontraktu z Narodo-
wym funduszem Zdrowia
czyli ca³kowicie nieodp³atnie
dla pacjenta. Co wiêcej, do
tego typu zabiegów kwalifi-
kowani s¹ wszyscy pacjenci,
którzy spe³niaj¹ kryteria me-
dyczne. 

- Praca robota opiera siê
na technikach laparoskopo-
wych, choæ nawet tutaj, to
jak zamiana dobrego samo-
chodu na bolid Formu³y 1-
wyjaœnia obrazowo  dr n.
med. Piotr Petrasz. - Da Vin-
ci ma du¿o wiêksze mo¿li-
woœci operacyjne ni¿ zwyk³y
laparoskop. Osi¹ga precyzjê
ciêcia przekraczaj¹c¹ mo¿li-
woœci ludzkich r¹k. Co
wa¿ne zmniejsza siê liczba
potencjalnych zdarzeñ nie-
po¿¹danych. Robot optyma-
lizuje ruchy chirurga i popra-
wia jego pole widzenia, ale

sam robot nie przeprowadzi
operacji. Zawsze stoi za nim
cz³owiek (a nawet grupa lu-
dzi), na barkach których le¿y
odpowiedzialnoœæ za efekt
koñcowy. 

Wykonuj¹c zabieg z za-
stosowaniem da Vinci le-
karz-operator - w odró¿nie-
niu od innych technik chi-
rurgicznych - nie znajduje
siê bezpoœrednio przy sto-
le operacyjnym, ale steruje
koñcówkami robota za po-
moc¹ specjalistycznej kon-
soli, która umo¿liwia wy-
œwietlenie trójwymiarowe-
go obrazu narz¹du nawet
w 16-krotnym powiêksze-
niu.

Na pocz¹tek lekarze zapla-
nowali kilka operacji z
u¿yciem robota chirurgicz-
nego Da Vinci. Ju¿ wykonali
dwie. W tym roku zamie-
rzaj¹ przeprowadziæ ich
jeszcze 100 - 150. To po-
zwoli na realizowanie wyso-
kospecjalistycznych œwiad-
czeñ  g³ównie w obszarze

nowotworów prostaty, jelita
grubego oraz onkologicznej
chirurgii ginekologicznej na
wysokim œwiatowym pozio-
mie. 

Robota chirurgicznego da
Vinci ma obecnie 14 jedno-
stek medycznych w kraju, a
model X kupiony przez go-
rzowsk¹ lecznicê - 9 placó-
wek. Tylko dwa z nich (w
tym tak¿e gorzowski) s¹ wy-
posa¿one w endoskop +
czyli wy¿szej generacji - od
stosowanych do tej pory -
optykê.
Projekt „Wdro¿enie robo-
tycznych systemów
wsparcia zabiegów chirur-
gicznych na G³ównym Blo-
ku Operacyjnym Wielo-
specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzo-
wie Wlkp. Sp. z o.o. - Etap
I” jest dofinansowany z
Funduszy Europejskich w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Pierwsza operacja robotem da Vinci 
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Gorzowie przeprowadzono pierwsz¹ operacjê z u¿yciem robota chirurgicznego da Vinci. 

Pierwszą operacja z użyciem robota chirurgicznego da Vinci przebiegła zgodnie  z planem i
pacjent czuje się dobrze 
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Dr n. med. Piotr Petrasz prezentuje robota do zabiegów chirurgicznych da Vinci w całej
okazałości
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Tegoroczna rywalizacja
przebiega zgodnie z przedse-
zonowymi oczekiwaniami. O
awans do play off walczy piêæ
zespo³ów - Moje Bermudy
Stal Gorzów, Betard Sparta
Wroc³aw, Fogo Unia Leszno,
Motor Lublin i Eltrox
W³ókniarz Czêstochowa. Po-
zosta³e trzy - Marwis.pl Falu-
baz Zielona Góra, eWinner
Apator Toruñ oraz ZOOleszcz
DPV Logistic GKM Grudzi¹dz
- od kilku kolejek skupi³y siê
na rywalizacji o pozostanie w
najwy¿szej klasie rozgrywek.
Walka zapowiada siê bardzo
ciekawie, bo naprawdê trudno
przewidzieæ scenariusz tej ry-
walizacji.

Je¿eli chodzi o gorzowski
zespó³, stalowcy rozpoczêli
rozgrywki œwietnie, od czte-

rech zwyciêstw. Trzeba do te-
go podkreœliæ, ¿e a¿ trzy z
nich zosta³y odniesione na
wyjazdach. Ostatni raz taka
sytuacja, ¿eby na pocz¹tku
rozgrywek Stal odnios³a trzy z
rzêdu wygrane na obcych to-
rach mia³a miejsce w 1981 ro-
ku. Dobra tegoroczna seria
zosta³a przerwana we
Wroc³awiu, ¿ó³to-niebieskim
nie wyszed³ tak¿e w pe³ni
mecz na w³asnym torze z
W³ókniarzem, który przegrali.
Droga do strefy medalowej
dalej jest wiêc d³uga i krêta,
ale na stadionie przy ul.
Œl¹skiej nikt siê nie poddaje. 

- Z wyników jestem umiarko-
wanie zadowolony, podobnie
jak z dotychczasowej jazdy -
mówi trener Stanis³aw Chom-
ski. - Nie mogê narzekaæ na

seniorów, choæ przytrafiaj¹ im
siê potkniêcia, nadal mamy
du¿e rezerwy w formacji
m³odzie¿owej oraz na pozycji
zawodnika U-24. Cieszê siê z
coraz skuteczniejszej jazdy
Wiktora Jasiñskiego i myœlê,
¿e z meczu na mecz bêdzie

zdobywa³ jeszcze wiêcej
punktów. Popracowaæ wiêcej
musi Kamil Nowacki. W przy-
padku U-24 sytuacja nie jest
³atwa, poniewa¿ mamy dwóch
zadziornych ch³opaków i
ka¿dy chcia³by jak najlepiej,
ale przede wszystkim mieæ

pewnoœæ bycia w podstawo-
wym sk³adzie. Nie jest to pro-
ste, jakoœ muszê to dzieliæ -
t³umaczy trener.

Przed gorzowskim szkole-
niowcem, jak i zawodnikami
pracy jest coraz wiêcej, gdy¿
- jak mówi dalej Stanis³aw
Chomski - po wypracowaniu
wysokiej dyspozycji trzeba
umieæ j¹ utrzymaæ. Zawodni-
cy s¹ jednak profesjonalista-
mi i nikt nie martwi siê o ich
pracê fizyczn¹ czy mentaln¹.
To wszystko jest prowadzone
na wysokim poziomie. Po-
zostaje kwestia rozwi¹zañ
technicznych. 

- S³owem chodzi o sprzêt,
który potrafi byæ zawodny.
Ca³a sztuka polega na tym,
¿eby nie ,,przestrzeliæ’’, nie
zrobiæ jakiegoœ b³êdu. Pogo-

da jest zmienna, raz mamy
ch³odniejsze i wilgotniejsze
dni, zaraz potem przychodz¹
s³oneczne i ciep³e. Trzeba
umieæ reagowaæ w takich
okolicznoœciach. Nie w pe³ni
nam uda³o siê to w spotkaniu
z czêstochowianami. Nawet
Bartek Zmarzlik mia³ k³opoty.
To wszystko nie jest takie pro-
ste. Kto pope³ni mniej b³êdów,
ten na koñcu sezonu bêdzie
œwiêtowa³ sukces - koñczy.

W czerwcu czekaj¹ naszych
¿u¿lowców trzy mecze. Ju¿ 6
czerwca do Gorzowa przyje-
dzie mistrz Polski z Leszna,
13 czerwca stalowcy wy-
bior¹ siê do Lublina, a 25
czerwca na ,,Jancarzu’’ go-
œciæ bêdziemy dru¿ynê z Gru-
dzi¹dza. 
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Żółto-niebieskim nie wyszedł także w pełni mecz na
własnym torze z Włókniarzem
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Nawet Bartek Zmarzlik miał kłopoty
¯u¿lowcy PGE Ekstraligi dojechali ju¿ do pó³metka rundy zasadniczej. 
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Czy zdo³a zakoñczyæ ten
etap przygody z ¿u¿lem z
d³ug¹ list¹ sukcesów?
- Staram siê niczego nie

planowaæ, dlatego nie myœlê
o konkretnych celach - mówi.
- Do ka¿dych zawodów przy-
stêpujê maksymalnie skon-
centrowany i przygotowany,
po czym staram siê o nich
jak najszybciej zapomnieæ.
Przed dziesiêæ lat startów na
motocrossie nauczy³em siê
myœleæ pozytywnie i jeŸdziæ z
ch³odn¹ g³ow¹ - dodaje.

Ta jazda z ch³odn¹ g³ow¹
zaowocowa³a niedawno w
Bydgoszczy, gdzie gorzowia-
nin zaj¹³ trzecie miejsce w fi-
nale Srebrnego Kasku. Dla
niego jest to naprawdê du¿y
sukces, pierwszy tak na-
prawdê w indywidualnej ry-
walizacji. Wynik uzyskany
nad Brd¹ potwierdza
s³usznoœæ wyboru trenera
kadry narodowej Rafa³a Do-
bruckiego, który da³ szansê
Jasiñskiemu powalczyæ o
miejsce w kadrze.

- Chcia³bym pójœæ dalej i po-
jechaæ z nasz¹ reprezentacj¹
na dru¿ynowe mistrzostwa
œwiata juniorów i zdobyæ me-
dal - mówi wprost Wiktor. -
By³oby to dla mnie du¿e wy-
darzenie sportowe i do tego
bêdê d¹¿y³. Mam ju¿ za
sob¹ start w turnieju Grand
Prix w Gorzowie przed ro-
kiem, teraz liczê na kolejny
krok do przodu na arenie mi-
êdzynarodowej. Takie wy-
stêpy dodaj¹ sporo motywa-
cji - uwa¿a.

Wiktorowi na razie ró¿nie
powodzi siê meczach ligo-
wych. Jak t³umaczy, ca³y czas
pracuje nad popraw¹ dyspo-
zycji i ustabilizowaniem formy.
- Skuteczna jazda starszych

kolegów z dru¿yny w wiêkszo-
œci meczów dodaje mi powe-
ra, daje te¿ komfort, bo jak oni
jad¹ dobrze, to nawet przy
s³abszej postawie juniorów
wynik nie jest zagro¿ony, choæ
ostatnio przytrafi³y nam siê
dwie pora¿ki - koñczy.

RB

Takie występy dodają sporo motywacji
Dla m³odzie¿owca Moich Bermudów Stali Gorzów, Wiktora Jasiñskiego, ten sezon jest ostatnim w gronie juniorów. 

W. Jasiński: Skuteczna jazda starszych kolegów z drużyny
dodaje mi powera
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- Jak PTTK przeszed³
przez ten trudny 2020 rok?

- Z du¿¹ czkawk¹, dlatego
¿e du¿a czêœæ imprez, jaka
by³a przez nas planowana i
przygotowywana, zwyczaj-
nie siê nie odby³y, bo siê od-
byæ nie mog³y. Na szczêœcie
nie ponieœliœmy z tego tytu³u
strat finansowych. Ale nie-
dosyt zosta³. Muszê jednak
powiedzieæ, ¿e poradziliœmy
sobie w inny sposób. Zrobili-
œmy trochê innych imprez.
Oczywiœcie nie by³y ju¿ tak
spektakularne, jak te plano-
wane. Pozwoliliœmy gorzo-
wianom odkryæ Wartê jako
dobry pomys³ na p³ywanie
kajakami. Zrobiliœmy czte-
roetapowy sp³yw Wart¹ od
Skwierzyny a¿ do ujœcia w
Kostrzynie. To robiliœmy
wespó³ z powiatem gorzow-
skim.
- Znalaz³ siê te¿ czas, aby
zaj¹æ siê Moœcicami,
wasz¹ baz¹?

- No i tu niestety nie do ko-
ñca. Bo trudno podj¹æ jest
jakieœ dzia³ania, kiedy ludzie
nie mog¹ ze sob¹ wspó³pra-
cowaæ, nie mog¹ siê spot-
kaæ, wspólnie pracowaæ. Ale
mimo przeciwieñstw dziêki
wsparciu powiatu uda³o siê
pozyskaæ œrodki na przebu-
dowê by³ej szko³y w Moœci-
cach. No i ta inwestycja
bêdzie realizowana ju¿ w
tym roku.

- Ale ten czas zatrzyma-
nia sprawi³, ¿e ruszyliœcie
z Klubem Turystyki Regio-
nalnej, czyli by³ czas wy-
myœliæ coœ, czego w nor-
malnym czasie by nie
by³o.

- Ruszyliœmy, ale znowu
pandemia nam szyki po-
krzy¿owa³a. Trudno bowiem
by³o wybieraæ losowo piêæ
osób, które mog¹ pójœæ czy
pojechaæ na wycieczkê, a ta-
kie by³y obostrzenia. Tak
wiêc musieliœmy i tê aktyw-
noœæ zawiesiæ, ale z drugiej
strony cieszy mnie, ¿e
zg³osi³a siê spora grupa lu-
dzi, którzy czuj¹, wiedz¹, ¿e
powiat gorzowski to coœ bar-
dzo atrakcyjnego turystycz-
nie. Na tyle, ¿e warto go le-
piej poznaæ.
- A na czym polega idea
tego klubu?

- Zadanie jest bardzo pro-
ste. Chcemy uprawiaæ tury-
stykê tutaj, wokó³ Gorzowa.
Poznawaæ te miejsca, które
s¹ nieznane czêsto nawet
przez tych, którzy uwa¿aj¹
siê za rasowych turystów.
Bo wyobraŸ sobie, ¿e ma³o
kto wie, i¿ do dziœ istniej¹
szyby kopalni wêgla brunat-
nego, tu na naszym terenie.
Mamy tu ciekawe miejsca
przyrodnicze. U nas mamy
tak¹ prawid³owoœæ, ¿e jeœli
coœ nie znajduje siê na tere-
nie chronionym - parku na-

rodowego, u¿ytku ekologicz-
nego, parku krajobrazowe-
go, rezerwatu przyrody, to
nie jest ciekawe. A tak nie
jest.
- Na przyk³ad?
- Choæby rzeczki, które s¹

zachwycaj¹ce. I niech
bêdzie przyk³ad. Uda³o mi
siê namówiæ ludzi na spacer
po takiej ciekawej miejsców-
ce, jak dolinka Ko³omêtu.
Ma³o kto wie, gdzie to jest,
ma³o kto wie, jak ciekawe.
Mo¿e jeden na stu gorzo-
wian bêdzie umia³ powie-
dzieæ, co to jest. Zw³aszcza,
¿e po jednej stronie Warty
jest dolinka Ko³omêtu
w³aœnie, a po drugiej sama

wieœ. A takich miejsc mamy
bardzo du¿o. No i jako klub
chcemy te miejsca pozna-
waæ, bywaæ tam, odkrywaæ.
A to wszystko, co uda nam
siê odkryæ chcemy spisaæ i
tym siê dzieliæ. Myœlê o
ró¿nych publikacjach, w tym
w tworzonej Encyklopedii
Turystycznej Powiatu Go-
rzowskiego.
- I kolejna nowoœæ. Co to
jest?

- To ma byæ takie wydaw-
nictwo, w którym zbierzemy
w jedno wszystkie ciekawe,
atrakcyjne informacje dla
przeciêtnego Kowalskiego z
zakresu przyrody, historii,
kultury, ale te¿ opowieœci o

ludziach, którzy tworz¹ his-
toriê, ale i krajobraz kulturo-
wy. Jednym s³owem wszyst-
ko, co jest wa¿ne, ciekawe i
absorbuj¹ce dla krajoznaw-
cy. Policzy³em, ¿e na
wstêpie to bêdzie oko³o
1200 stron formatu A4, ale z
drugiej strony mo¿e te¿ nie
wystarczyæ. Jak trzeba
bêdzie, to bêdzie tych to-
mów wiêcej, bo naprawdê
jest tu mnóstwo ciekawych
rzeczy. Ludzie, którzy mó-
wi¹, ¿e u nas w gorzowskim
nie ma nic ciekawego, zwy-
czajnie nie wiedz¹, co mó-
wi¹. I lepiej, ¿eby tak nie
mówili wiêcej, bo siê zwy-
czajnie kompromituj¹. My
chcemy takie podejœcie
zmieniæ. Chcemy pokazaæ,
¿e nie trzeba gdzieœ jechaæ,
gdzieœ daleko, ¿eby zoba-
czyæ rzeczywiœcie coœ atrak-
cyjnego. Wiele rzeczy jest
bowiem do odkrycia, do zo-
baczenia i zainteresowania,
ale u ludzi, którzy s¹ rzeczy-
wiœcie ciekawi œwiata, którzy
lubi¹ poznaæ, dociec cze-
goœ, coœ zg³êbiæ. To dla ta-
kich, którzy lubi¹ wiedzieæ,
co, gdzie, kiedy, kto, dlacze-
go, jak. I to jest w³aœnie pro-
pozycja dla takich turystycz-
nych detektywów.
- Chcesz zatem powie-
dzieæ, ¿e bêdziemy prze-
konywaæ ludzi do tego, ¿e
jednak warto pojechaæ czy

pójœæ do Rac³awia, ¿eby
zobaczyæ pa³ac i za³o¿enie
parkowe, bo takowe s¹ te¿
we W³oszech?

- Ale¿ oczywiœcie. Ja sam
jestem dobrym przyk³adem
tego. Wiele lat wozi³em ludzi
na Dolny Œl¹sk do Sichowa,
aby pokazaæ najgrubszy tuli-
panowiec amerykañski,
rzadkie wydawa³oby siê
drzewo. To jest ponad 300
km w jedn¹ stronê. A tym-
czasem trzy takie tulipanow-
ce rosn¹ niedaleko mojego
domu, dok³adnie 300 met-
rów odleg³oœci mnie dzieli od
tych rzadkich drzew. A ja o
tym nie wiedzia³em
(œmiech). (…).
- A jeœli ktoœ bêdzie
chcia³ przyst¹piæ do klu-
bu, to co ma zrobiæ?

- Wystarczy, ¿e siê do nas
zg³osi. Mamy profil na Face-
booku, nasz oddzia³ PTTK,
mo¿e do nas napisaæ, i
sprawa jest otwarta. Jak tyl-
ko okolicznoœci pozwol¹, to
spotykamy siê w naszej sie-
dzibie przy ul. Mieszka I,
dok³adnie niemal naprzeciw
Dzwonu Wolnoœci i dyskutu-
jemy, gdzie trzeba ruszyæ na
najbli¿sze wycieczki. Prze-
cie¿ ka¿dy z nas ma jakieœ
swoje ulubione k¹tki, ulubio-
ne miejsca, o których nieko-
niecznie wiedz¹ inni. No i ru-
szamy na szlaki.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ma³o kto pamiêta, ¿e wcale
nie trzeba gdzieœ jechaæ, aby
pójœæ na spacer i coœ cieka-
wego zobaczyæ. Takie mo¿li-
woœci oferuje tak¿e miasto.
Trzeba tylko zechcieæ wyjœæ
z domu.

Jeden z lepszych szlaków
wycieczkowych zaczynam na
Starym Rynku. Jakoœ tak wy-
godnie zacz¹æ od wa¿nego
punktu. Stary Rynek, plac wy-
tyczony przed wiekami przez
Alberta de Luge, zasadŸcê
miasta na polecenie margra-
biów domu panuj¹cego Aska-
ñskiego nie wygl¹da jakoœ za
szczególnie, ale zacz¹æ gdzieœ
trzeba. Pierwszym punktem,
który chcê zobaczyæ, to Zawar-
ciañski Zameczek, czyli willa
Hermanna Pauckscha. Droga
zatem wiedzie przez Most Sta-
romiejski i Wa³em Okrê¿nym
wzd³u¿ Warty. 

Zameczek stoi zamkniêty
na g³ucho, tylko tablica za-
œwiadcza, ¿e szykowany jest
do remontu. Ale nie wygl¹da
Ÿle.  

Warto tu siê odwróciæ i po-
patrzeæ na drugi brzeg. Zos-
ta³ niedawno uporz¹dkowa-
ny i widaæ ³awki, kosze na
œmiecie, ods³oni³y siê te¿ bu-
dynki Akademii im. Jakuba z
Parady¿a. Bardzo dobrze to
wygl¹da. Promenada na dru-
gim brzegu zwyczajnie wabi
na spacer.

Ruszam dalej. Droga pro-
wadzi pod Mostem Lubuskim.
Wygodny szlak wywija po
chwili w prawo, tak aby
przejœæ obok portu rzecznego
na Warcie. To jedyna stocznia
rzeczna na Warcie. Warto te¿
wiedzieæ, ¿e historia stoczni
siêga 1886 roku, gdy po-
wsta³a jako tak zwany port
ochronny. Mog³y siê w nim
schroniæ statki na czas wyso-
kiej wody, zatorów lodowych
albo zwyczajnie na zimê.
Przed rokiem 1945 miasto
stanowi³o bazê ¿eglugi
œródl¹dowej i posiada³o w³as-
ny, dobrze wyposa¿ony port o
nadbrze¿u d³ugoœci 0,5 km i o
miesiêcznej przepustowoœci

ponad 180 barek o tona¿u do
600 t. W pierwszych latach po
wyzwoleniu gorzowski port
rzeczny, aczkolwiek powa¿nie
zniszczony i pozbawiony
urz¹dzeñ prze³adunkowych,
wykorzystany zosta³ do wy-
wozu ceg³y rozbiórkowej. 

W gorzowskim porcie
rzecznym odremontowano
najstarszy obecnie
p³ywaj¹cy lodo³amacz, czyli
Kunê. I niestety, Kuna stoi
dziœ tam na ko³kach. 

Po chwili zadumy nad piêk-
nym statkiem, idê dalej. Za
portem wywijam w lewo i
znajdujê drogê, która wypro-
wadza mnie na nadwarcia-
ñskie ³¹ki. 

Droga wiedzie po pastwis-
kach - na horyzoncie ma-
jacz¹ wie¿owce ul. Bema,
widaæ koœcielne wie¿e, most
Lubuski. A tu cz³owiek sobie
spokojnie idzie, popatrzy na
konie, krowy. Jak siê ma
szczêœcie, to mo¿na za-

uwa¿yæ szynobus jad¹cy do
Krzy¿a. Droga wiedzie ca³y
czas w bliskoœci Warty. Rze-
ka ma ca³kiem przyzwoity
poziom, wiêc mo¿na popat-
rzeæ i na wodne ptactwo. 

W pewnym momencie dro-
ga doprowadza do przeœlicz-
nego zak¹tka, jakby zatoki
odchodz¹cej od g³ównego
nurtu. Woda poroœniêta
¿ó³tymi wodnymi kwiatami i
spokój wokó³ to idealne
miejsce na przystanek - na
herbatê i kanapkê z w³asne-
go plecaka. 

Ma³o kto wie, ¿e tak nieda-
leko Gorzowa, a w³aœciwie
jeszcze w samym mieœcie
mo¿na zobaczyæ tak urokli-
wy zak¹tek. 

Droga od œlicznego miejs-
ca wyprowadza na wa³ war-
ciañski. Tu zawijam w prawo
i idê a¿ do mostu nad Ka-
na³em Ulgi. Po drodze mijam
³adne rozlewisko, urz¹dzenie
wodne, jakim jest œluza oraz
mogê popatrzeæ na rozras-
taj¹ce siê Zakanale. Ponie-

wa¿ nie chcê przekraczaæ
ruchliwej drogi tu przy mo-
œcie, dlatego te¿ znajdujê
szlak pod nim i dalej idê, te-
raz wzd³u¿ Kana³u Ulgi. 

Droga jest prosta, wiedzie
miêdzy wa³em a Kana³em. I
trzeba wiedzieæ, ¿e tu co i
rusz spotyka siê wêdkarzy. 

Po pokonaniu blisko trzech
kilometrów, na horyzoncie
majaczy most na S3, a Kana³
niespodziewanie siê urywa.
Drga zakrêca w prawo i za-
czyna siê szlak te¿ przy brze-
gu, ale po drugiej stronie.
Kiedy po mojej lewej rêce po-
jawia siê pole golfowe, zna-
czy, ¿e zbli¿am siê do mety. 

Jeszcze dwa kilometry i do-
chodzê do ulicy Œl¹skiej. I tu,
obok by³ej Silwany koñczy
siê mój szlak. Od Starego
Rynku do pêtli przy ul.
Œl¹skiej pokona³am drogê
licz¹c¹ 15 km. W sam raz
dobry szlak na niedzielne
przedpo³udnie albo inny
dzieñ na ³azêgê.

ROCH

Powstaje turystyczna encyklopedia powiatu
Ze Zbigniewem Rudziñskim, prezesem Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gorzowskiej i pe³nomocnikiem

starosty gorzowskiego do spraw turystyki, rozmawia Renata Ochwat

Zb. Rudziński: Ruszyliśmy, ale znowu pandemia nam szyki
pokrzyżowała

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 Z
b.

 R
ud

ziñ
sk

ie
go

Spacer drogą z Gorzowem na horyzoncie
Najpierw wzd³u¿ Wa³u Okrê¿nego, potem obok portu i jeszcze trochê, aby wyjœæ na Œl¹skiej. 

W gorzowskim porcie rzecznym odremontowano najstarszy
obecnie pływający lodołamacz, czyli Kunę, która stoi dziś
tam na kołkach
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