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Pocz¹tki i póŸniejsze trium-
fy gorzowskiego waterpolo
niew¹tpliwe zwi¹zane s¹ z
wieloma ludŸmi, ale naj-
wa¿niejszym wœród nich by³
w³aœnie R. £uczak. . Urodzo-
ny w 1936 roku w Koœcierzy-
nie trener by³ wielkim propa-
gatorem waterpolo w na-
szym mieœcie.

- Przypadek zadecydowa³,
¿e pokocha³em p³ywanie.
Wraz z rodzin¹ po wojnie tra-
filiœmy do Bytomia i tu¿ obok
naszego domu by³ zbiornik
przeciwpo¿arowy. Tam
w³aœnie doskonali³em co-
dziennie niemal swoje
umiejêtnoœci p³ywackie. Do
Gorzowa natomiast trafi³em
w roku 1954 i przywioz³em
ze sob¹ pi³kê wodn¹, tu po-
wsta³a sekcja Unii Gorzów,
która póŸniej ju¿, jako Stilon

odnosi³a sporo sukcesów.
Na pocz¹tku przegrywaliœmy

bardzo wysoko, ale mówi³em
swoim zawodnikom, ¿e my

ju¿ nied³ugo równie¿ bêdzie-
my wygrywaæ w takich roz-

miarach. Jako trener by³em
twardy i zdyscyplinowany, a
moi zawodnicy te¿ tacy mu-
sieli byæ, to by³a podstawa
mojego warsztatu pracy. Do
tego mieliœmy bardzo dobre
warunki do trenowania w
Gorzowie- wspomina³ legen-
darny trener Ryszard
£uczak.

Pocz¹tkowo zawodnicy tre-
nowali w £aŸni Miejskiej, a
potem na zbudowanym
przez Stilon odkrytym base-
nie przy ulicy Energetyków,
gdzie dziêki ciep³ej wodzie
mo¿na by³o trenowaæ ca³y
rok. Zawodnicy Stilonu pro-
wadzenie przez Ryszarda
£uczaka szybko znaleŸli siê
w czo³ówce najlepszych pol-
skich klubów, a w latach 80-
ych XX wieku gorzowianie
byli prawdziwym hegemo-

nem, zdobywaj¹c rok po ro-
ku z³ote medale. W sumie
pod wodz¹ legendarnego
trenera waterpoliœci Stilonu
siêgnêli po 27 tytu³ów mist-
rza Polski oraz wielokrotnie
wygrywali Puchar Polski. Do
tego nale¿y zaliczyæ wiele
z³otych i srebrnych medali
osi¹gniêtych z juniorami.
£uczak by³ tak¿e przez wiele
lat trenerem kadry narodowej
waterpolistów. Mnóstwo œwiet-
nych zawodników przewinê³o
siê przez klub przez te wszyst-
kie lata. Byli wœród nich byli
m.in. Jacek Perliñski, Piotr
Diakonów, S³awomir Andrusz-
kiewicz,  bracia Osiñscy, Maj-
cherscy, Bogus³aw Roguœ
oraz Krzysztof Garbolewski,
który tak¿e zmar³ na
pocz¹tku kwietnia tego roku.

P. D.

Ryszard Łuczak (stoi pierwszy z prawej) i jego złota drużyna waterpolistów

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

Gorzów był waterpolową potęgą
Ryszarda £uczak  zmar³ 2 kwietnia 2021 r. Bez niego nie by³oby waterpolo w Gorzowie.

Jakie ma to prze³o¿enie na
oszczêdnoœci w firmie?

- Wczeœniejsze za³o¿enia
spe³ni³y siê. Po podsumowa-
niu  kosztów energii elek-
trycznej zu¿ytej na potrzeby
ca³ego przedsiêbiorstwa w
2020 roku okaza³o siê, ¿e
wytwarzaj¹c ekologicznie
energiê zaoszczêdziliœmy
ponad milion trzysta
szeœædziesi¹t tysiêcy z³otych
- mówi Bogus³aw Andrzej-
czak, prezes PWiK.

Natomiast Roman Bekier-
ski, kierownik wydzia³u
Energetyczno-Mechaniczne-
go w PWiK, szybko dodaje,
¿e w tej chwili 37,5 procent
potrzebnej przedsiêbiorstwu
energii pochodzi z produkcji
OZE. To jest bardzo du¿o, a i
na tym zapewne nie koniec.
Ale po kolei…

Najwiêksze zapotrzebowa-
nie na energiê elektryczn¹
wystêpuje w Oczyszczalni
œcieków. Dzia³aj¹ tam dwa
kogeneratory o mocy 0,370
MW ka¿dy. Jeden eksploato-
wany ju¿ 13 lat, drugi 8 lat.

Oba jednak spisuj¹ siê bar-
dzo dobrze i w 2020 roku
wytworzy³y o 300 MWh
wiêcej energii ni¿ w roku po-
przednim. W liczbach wy-
chodzi to 2.417 MWh, co
da³o oszczêdnoœci blisko
1,107 mln z³otych i pokry³o
zapotrzebowanie na energiê
w tym obiekcie na ponad 50
procent.

Drugim istotnym Ÿród³em
produkcji energii jest wybu-
dowana i uruchomiona w

grudniu 2019 roku farma fo-
towoltaiczna o mocy 0,767
MWp w Stacji Uzdatniania
Wody w Siedlicach. Jak
t³umaczy kierownik Roman
Bekierski, oszczêdnoœci z te-
go tytu³u wynios³y prawie
257 tysiêcy z³otych,. Produk-
cja energii elektrycznej z far-
my za ubieg³y rok zamknê³a
siê liczb¹ 557 MWh, co po-
kry³o 25 procent zapotrzebo-
wania na energiê w tym
miejscu.

- Farma nie pracuje obec-
nie na sto procent swojej wy-
dajnoœci - zauwa¿a kierow-
nik i szybko wyjaœnia nam,
dlaczego? 

- Budowa farmy by³a w
du¿ej czêœci finansowana ze
œrodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, dlatego
te¿ zgodnie z prawem nie
mo¿emy teraz produkowaæ
energii w celu jej sprzeda¿y.
Wyprodukowana energia
elektryczna mo¿e byæ zu¿yta
tylko i wy³¹cznie na w³asne
potrzeby. Tak bêdzie jeszcze
w kolejnych czterech latach,
ale po wspomnianym okre-
sie produkcja w du¿ym stop-
niu wzroœnie co stanie siê
zapewne jeszcze bardziej
korzystne pod wzglêdem
ekonomicznym dla naszej fir-
my - t³umaczy.

W PWiK nie kryj¹, ¿e myœl¹
o kolejnych inwestycjach.
Jedn¹ z nich w³aœnie za-
koñczyli.       W  Stacji Uzdat-
niania Wody w K³odawie w
marcu 2021 roku zaczê³a

dzia³aæ niewielka farma foto-
woltaiczna o mocy blisko 50
kWp, która ju¿ przynosi
pierwsze owoce w postaci
produkcji energii. Rocznie
produkcja energii elektrycz-
nej kszta³towaæ siê bêdzie
na poziomie ok. 45-48 me-
gawatogodzin. Pokryje to za-
potrzebowanie na energiê w
tym obiekcie na poziomie ok.
25-30 procent. Du¿o
wiêksza inwestycja jest pla-
nowana w Oczyszczalni
œcieków, gdzie obok wspom-
nianych kogeneratorów w
przysz³oœci ma dzia³aæ na-
stêpna farma fotowoltaiczna.

- W tym roku przygotujemy
za³o¿enia projektowe,
sprawdzimy ponadto dok³ad-
nie, o jakiej mocy mo¿emy
zbudowaæ farmê, gdy¿ po-
siadamy ograniczenia tere-
nu. Wa¿ne s¹ te¿ koszty i
Ÿród³a ewentualnego sfinan-
sowania inwestycji, ale jes-
teœmy optymistycznie do niej
nastawieni - koñczy kierow-
nik.

RB

Wyremontowany bêdzie
odcinek (468 m) od wjazdu
do galerii do skrzy¿owania z
ul. Grota - Roweckiego. 

Istniej¹ce, zdegradowane
warstwy konstrukcyjnych
jezdni zostan¹ sfrezowane
na gruboœæ 10 cm i zast¹pio-
ne nowymi. W ramach prac
przewiduje siê równie¿ ko-
rektê istniej¹cych zjazdów,
regulacjê istniej¹cych wlotów
na skrzy¿owaniach wraz z
wymian¹ nawierzchni i wyko-
naniem chodników. 

Miasto czeka na zg³oszenia
firm zainteresowanych wyko-
naniem remontu do 5 maja.

Odcinek o d³ugoœci oko³o 255
m, obejmuj¹cy m.in.
skrzy¿owanie z ul. Szarych
Szeregów, zostanie zmoderni-
zowany w kolejnym etapie prac.

EDWARD WASILEWICZ
Wydzia³ Dróg UM

Od redakcji: To kolejna
przymiarka do remontu ul.
Kombatantów. Miejmy na-
dzieję, że  tym razem dojdzie
do skutku.

Inwestycje przynoszące
oszczędności
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gorzowie od d³u¿szego czasu inwestuje w odnawialne Ÿród³a energii. 

Na Kombatantów
będzie  remont
W tym roku zostanie
p r z e b u d o w a n y
pó³kilometrowy odcinek
ul. Kombatantów. 
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Dzięki odnawialnym źródłom energii PWiK oszczędza coraz
większe pieniądze



ww  1.05.
1945 r. - w Gorzowie odbył się
pierwszy po wojnie mecz piłkar-
ski między kolejarzami a repre-
zentacją Armii Czerwonej, wy-
grany przez Sowietów 2:1;
strzelcem pierwszej i jedynej
polskiej bramki był Stanisław
Maciejewski, najlepszy gorzow-
ski piłkarz lat 40.
1946 r. - Józef Prońko wygrał
pierwsze zawody żużlowe w
mieście. 
1949 r. - na terenie „Stilonu”
uruchomiona została Tkalnia
Jedwabiu, która dała początek
„Silwanie”, w Roszarni ruszyła
pierwsza maszyna do produkcji
konopi
1972 r. - uruchomiono jednoto-
rową linię tramwajową na
Wieprzyce, zbudowaną na wy-
dzielonym pasie ul. Kostrzyń-
skiej z pętlą przy ul. Warzywnej,
jednocześnie przedłożono do
Wieprzyc linię nr 1; był to
pierwszy tramwaj na Wieprzy-
cach i druga pętla tramwajowa
w mieście. 
1937 r. ur. się Stefania Hejma-
nowska, b. senator (1989-
1991), emerytowany pracownik
socjalny, działaczka opozycyj-
na, uczestniczka „Okrągłego
Stołu”, zm. w 2014 r. 
ww  3.05.
1999 r. - siatkarze Stilonu po
raz pierwszy w swej historii wy-
walczyli brązowy medal mist-
rzostw Polski
ww  4.05.
1997 r. - w rozbitej na ul. Kost-
rzyńskiej w Gorzowie toyocie
śmierć poniosło 5 młodych ludzi
wracających z dyskoteki; dwie
osoby zostały ranne.
ww  6.05.
1966 r. - Teatr im. Osterwy wy-
stawił farsę Oscara Wilde’a
„Lord z walizki” w reż. Ireny
Górskiej, gdzie po raz ostatni
wystąpił na scenie Witold An-
drzejewski.
ww  7.05.
1946 r. - zarządzeniem mini-
strów Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych została za-
twierdzona nazwa Gorzów Wiel-
kopolski; wcześniej przez rok
funkcjonowała nazwa Gorzów
nad Wartą.
1967 r. - w związku z przebu-
dową mostu na Warcie wstrzy-
mano komunikację tramwajową
na Zamościu; nigdy już jej nie
przywrócono. 
1991 r. zm. Władysław J. Cie-
sielski (78 l.), dziennikarz, pio-
nier Gorzowa, założyciel i pre-
zes Gorzowskiego Towarzystwa
Muzycznego, patron Szkoły Mu-
zycznej nr 2.
ww  9.05.
1951 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
wyprodukowano pierwszą szpu-
lę przędzy nylonowej; umiesz-
czono ją w szkatułce, którą dy-
rektor Henryk Ejchart zawiózł
samolotem do Warszawy wraz
meldunkiem załogi o gotowości
fabryki.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf,
chirurg i działacz społeczny, b.
dyrektor szpitala miejskiego w
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- Panie profesorze, nikt
ju¿ chyba nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e pandemia dotyka
naszej psychiki? 

- Wszyscy wiemy, ¿e okres
pandemii jest zwi¹zany z kry-
zysami psychicznymi w ca³ym
spo³eczeñstwie. Najbardziej
dotkniête s¹ nimi osoby
m³ode. Natomiast zupe³nie
inn¹ kategori¹ s¹ pracownicy
medyczni, którzy zostali po-
stawieni w sytuacji nadzwy-
czajnej. To oczywiœcie nie do-
tyczy wszystkich, ale bardzo
wielu z nich. Mówiê o grupie
lekarzy, pielêgniarek, ratowni-
ków medycznych, ale te¿ pra-
cowników niemedycznych
szpitali. Czêsto mówi³o siê o
kwestiach wypalenia zawodo-
wego w ochronie zdrowia, o
brakach kadrowych, ale teraz
mo¿emy mówiæ o sytuacji
szczególnie trudniej. Zwi¹za-
nej z tym, ¿e okres pandemii
siê wyd³u¿a, w zwi¹zku z
czym nastêpuje kumulacja
problemów.
- Czy zmêczenie fizyczne
idzie w parze z obci¹¿eniem
psychicznym?

- Zmêczenie fizyczne jest
czêsto czymœ, na co my nie

mamy wp³ywu, choæby ze
wzglêdu na braki kadrowe,
które przecie¿ wystêpuj¹.
Dochodzi do tego obci¹¿enie
stresem zwi¹zanym z wyko-
nywanym zawodem, kwestia
narastaj¹cego poziomu lêku
- tak¿e o bezpieczeñstwo
pacjentów - oraz braku cza-
su na odpoczynek i sen. Na
pocz¹tku pandemii spotykali-
œmy siê z sytuacj¹ stygmaty-
zacji œrodowisk medycznych,
lêkiem spo³eczeñstwa przed
pracownikami ochrony zdro-
wia. Na tê stygmatyzacjê na-
ra¿eni byli tak¿e niektórzy

cz³onkowie rodzin medyków.
To równie¿ przyczyni³o siê
do wzmo¿enia poziomu stre-
su i niepokoju. Ponadto pra-
cownikom medycznym ca³y
czas towarzyszy lêk zwi¹za-
ny z poczuciem odpowie-
dzialnoœci za zdrowie w³asne
i rodziny. Proces wyczerpa-
nia wi¹¿e siê tak¿e ze specy-
ficznymi warunkami pracy,
szczególnie z pacjentami
przebywaj¹cymi na od-
dzia³ach covidowych. Z jed-
nej strony jest poczucie, ¿e
mo¿na pomóc, z drugiej -
bezradnoœæ. Trzeba siê mie-

rzyæ ze zjawiskiem samotno-
œci pacjentów i lêku o nich ze
strony rodziny. W warunkach
walki z pandemi¹ czêsto
trudno okazaæ empatiê, bo
wymaga to dotykowego wy-
si³ku. Do tego dochodz¹ trud-
noœci komunikacyjne w ze-
spole: w komunikacji miêdzy
pielêgniarkami, miêdzy leka-
rzami i pielêgniarkami, ratow-
nikami, bo trzeba sobie zda-
waæ sprawê, ¿e to czêsto ze-
spo³y dopiero co powo³ane,
które siê zmieniaj¹, ma³o
znaj¹. Z jednej strony mamy
wiêc profesjonalne wspiera-
nie chorych, z drugiej nieraz -
trudnoœci w komunikowaniu
siê zespo³ów.
- Jak rozpoznaæ u siebie
moment, w którym potrze-
bujemy pomocy psycholo-
gicznej?

- Pracownicy ochrony zdro-
wia maj¹ wiedzê na ten te-
mat, ale czêsto nie dopusz-
czaj¹ myœli, ¿e to   tak¿e ich
mo¿e dotyczyæ. Z punktu wi-
dzenia humanizacji medycy-
ny poszukiwanie pomocy te¿
jest pewn¹ umiejêtnoœci¹,
œwiadcz¹c¹ o profesjonaliz-
mie. Wa¿n¹ kwesti¹ jest nie-

raz przyjrzenie siê swoim
emocjom. Swojemu streso-
wi, lêkom, bezradnoœci
zwi¹zanej z umieraniem pa-
cjentów, do której niektórzy
nie byli przyzwyczajeni. Nie-
zwykle istotna jest równie¿
relacja w pracy, ale te¿ to, na
ile udaje siê nie przenosiæ
problemów zawodowych na
¿ycie rodzinne. Widzimy, ¿e
w niektórych rodzinach po-
wstaj¹ sytuacje napiêæ - z
dzieæmi, w zwi¹zku. Tak
mo¿e siê zdarzaæ, ale nie
powinniœmy zostawaæ z tym
sami. Tymczasem w œrodo-
wisku medycznym jest ma³a
chêæ i umiejêtnoœæ szukania
pomocy profesjonalnej. To
nie wstyd porozmawiaæ z
psychologiem, a mo¿e - jak
bêdzie trzeba - uzyskaæ
wsparcie psychiatryczne czy
te¿ farmakologiczne. Je¿eli
bêdziemy od tego uciekali,
nie bêdziemy dawali sobie
prawa do pomocy, to ko³o
jeszcze bardziej stanie siê
b³êdne. Niebezpieczne dla
nas, ale tak¿e dla naszych
bliskich i pacjentów.

ALEKSANDRA SZYMAÑSKA
WSzW w Gorzowie

To nie wstyd porozmawiać
z psychologiem
Trzy pytania do prof. dra. hab. Zbigniewa Izdebskiego, konsultanta ds. komunikacji klinicznej w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie
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Prof. Z. Izdebski: Ważną kwestią jest nieraz przyjrzenie się
swoim emocjom

Br¹zowe medale Zas³u¿ony
Kulturze, czyli Glorie Artis w
kwietniu w Muzeum Lubu-
skim dostali Janusz Michalski
- wieloletni kustosz i kierow-
nik Dzia³u Sztuki Dawnej i
Stanis³aw Sinkowski - kierow-
nik Dzia³u Archeologii i Nu-
mizmatyki. Ten pierwszy
przez 40 lat by³ zwi¹zany z
Muzeum Lubuskim, ten drugi
w³aœnie œwiêtuje 45-lecie pra-
cy w muzeum.

Odznaczenia, bardzo ce-
nione w œwiecie kultury, w
imieniu ministra wrêczy³ od-

znaczonym wojewoda Ed-
ward Dajczak.

Janusz Michalski przez lata
zwi¹zany z Muzeum Lubuskim
znany jest ze swoich fascynacji
sztuk¹ dawn¹. Jest autorem
licznych opracowañ na temat
ciekawych eksponatów muzeal-
nych, w tym takich rzadkoœci jak
Glowa Jana Chrzciciela na mi-
sie czy kartusz herbowy. Przez
lata by³ autorem bardzo wielu
wystaw poœwiêconych zarówno
zbiorom Muzeum Lubuskiego,
ale tak¿e wystaw zapraszanych
do Muzeum z innych placówek.

Stanis³aw Sinkowski, archeo-
log z wyboru zawodu i pasji
¿yciowych, znany jest gorzo-
wianom jako ten, którego za-
wsze na wszystkich wykopach
w mieœcie mo¿na spotkaæ.
Cz³owiek oddany archeologii
jak rzadko który. Autor arty-
ku³ów naukowych na temat
znalezisk archeologicznych na
terenie samego Gorzowa, jak i
terenów przylegaj¹cych do Go-
rzowa.

Obaj odznaczeni ³¹cz¹ w
jedno zawód i pasjê. 

ROCH

Minister docenił gorzowskich muzealników
Janusz Michalski i Stanis³aw Sinkowski otrzymali cenione kulturalne nagrody.
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Od lewej dr Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego,
Janusz Michalski, Stanisław Sinkowski i Edward Dajczak,
wojewoda lubuski.



Gorzowie (1953-1958), ordyna-
tor oddziału chirurgicznego, au-
tor pionierskiej  operacji na
otwartym sercu, przewodniczący
komitetu budowy  pomnika Ada-
ma Mickiewicza, zm. w 1960 r.
ww  14.05.
1945 r. - w Gorzowie powstał
Kolejarski Klub Sportowy, pó-
źniej znany jako „Kolejarz”, na-
stępnie KKS „Warta”, istniał do
1992 r.
ww  16.05.
2007 - Rada Miejska nadał ty-
tuły honorowego obywatela Go-
rzowa Ryszardowi Kaczorow-
skiemu, b. prezydentowi RP na
Wychodźstwie oraz ks. Witoldo-
wi Andrzejewskiemu i  Edwardo-
wi Dębickiemu.
2007 r. - uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. - otwarte zostało Cen-
trum Edukacji Artystycznej - Fil-
harmonia Gorzowa.
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski
(45 l.),  gorzowski himalaista;
zginął schodząc ze szczytu Mo-
unt Everest
ww  19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik,
działacz kultury, b. kierownik i
naczelnik Wydziału Kultury UM
w Gorzowie (1971-1977, (1983-
1995), b. zastępca dyrektora
teatru (1977-1878), współtwór-
ca i inicjator wielu przedsięw-
zięć kulturalnych w mieście,
zm. w 1995 r. 
ww  20.05.
1925 r. ur. się Janusz Hrybacz,
ps. „Grom”, „Jur”, „Sędzia”,
„Zawisza”, nauczyciel, komba-
tant, pionier Gorzowa,
współzałożyciel i b. prezes od-
działu Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej, zm. w
2009
1949 r. ur. się poeta Kazimierz
Furman, zm. w 2009 r.
ww  23.05.
2003 r.  - oddano do użytku
nową ul. Kasprzaka, od ronda
do granic miasta. 
1831 r. ur. się Klaudiusz  Mau-
rycy Jerzy Alkiewicz, syn
dzierżawcy Nowej Wsi k. Ble-
dzewa, szlachcic polski pocho-
dzenia tatarskiego i oficer pru-
ski, działacz w parafii katolic-
kiej w Gorzowie, zm. w 1908 r. i
został  pochowany na cmentarzu
świętokrzyskim, którego był jed-
nym  z fundatorów. 
ww  27.05.
1990 r. - odbyły się pierwsze
wybory do Rady Miasta.
ww  28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.),
niem. muzyk i kompozytor,
ostatnio woźny powiatowy przy
landsberskiej landraturze,  au-
tor marszów, m.in. popularnego
w świecie marsza „Alte Kame-
raden”.
ww  30.05.
2008 r. - oficjalnie otwarto taj-
wańską fabrykę monitorów TPV
Displays.
ww  31.05.
1997 r. - rozpoczęła się piąta,
11-dniowa oficjalna piel-
grzymka Jana Pawła II do Pol-
ski, w trakcie której odwiedził
m.in. Gorzów n
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Sposób na to jest bardzo
prosty. Wystarczy podzieliæ je
na odpowiednie frakcje i
bezp³atnie dostarczyæ do Pun-
ktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.

- Dotyczy to wszystkich
mieszkañców Zwi¹zku Celo-
wego Gmin MG-6, a miejsce
przyjêcia, zwane w skrócie
PSZOK-iem, znajduje siê przy
ul. Ma³yszyñskiej 180 w Go-
rzowie, dok³adniej w Chróœci-
ku - mówi Kamila Czajka,
specjalistka ds. kontaktu z
klientami w INNEKO. - Mówi-
my tutaj o odpadach tzw. pro-
blemowych, które trudno
wrzuciæ do worków na odpady
zebrane selektywnie czy do
odpadów zmieszanych. Nie
s¹ one równie¿ objête innym
wywozem, albo - jak w przy-
padku rzeczy wielkogabaryto-
wych - ten wywóz odbywa siê
stosunkowo rzadko, a potrze-
ba zrobienia porz¹dku jest na-
tychmiastowa - t³umaczy.

Jak dalej opowiada pani Ka-
mila Czajka, najwiêcej przy-
wo¿onych odpadów do
PSZOK-u to s¹ w³aœnie odpa-
dy wielkogabarytowe, ale rów-
nie¿ odpady zielone i gruz.
Dostarczane s¹ równie¿ elek-
troœmieci, czyli lodówki, pralki,
kuchenki gazowe, komputery.
W tym jednak ostatnim przy-

padku, je¿eli posiadamy tylko
sprzêt kwalifikuj¹cy siê do tej
grupy, to nie trzeba koniecznie
jechaæ a¿ do Chróœcika.
Mo¿na przywieŸæ go do sie-
dziby INNEKO przy ulicy Teat-
ralnej, gdzie znajduje siê
punkt odbioru takich urz¹dzeñ
lub zg³osiæ telefonicznie po-
trzebê odbioru w przypadku
wiêkszych przedmiotów.

Zainteresowanie przywozem
odpadów problemowych do
Chróœcika jest spore, szcze-
gólnie w czasie pandemii, kie-
dy wiêkszoœæ z nas wykorzys-
tuje ten czas na zrobienie po-
rz¹dków, remontów, wymianê
mebli. Od pocz¹tku 2020 roku
œrednio miesiêcznie na teren
PSZOK-u jest ponad 400 do-
staw, z czego oko³o 300 doty-
czy mieszkañców Gorzowa,
reszta to wjazdy z pozosta³ych
gmin wchodz¹cych w Zwi¹zek

MG-6. O wzroœcie œwiadczy
tak¿e tona¿ przywiezionych
odpadów. W 2018 roku by³o
to 528 ton, rok póŸniej 1022,
a w ubieg³ym roku ju¿ 1504
tony.

- Zajmujê siê tym dosyæ
d³ugo i widzê, jak stale roœnie
zainteresowanie mieszka-
ñców przywozem do nas od-
padów, co jest o tyle wa¿ne,
¿e dziêki temu nie s¹ one wy-
rzucane gdzie indziej. Œwia-
domoœæ spo³eczna w tym za-
kresie stale roœnie i oczywi-
œcie zachêcamy do
wspó³pracy z nami. Na naszej
stronie internetowej mo¿na
dok³adnie doczytaæ, jak dzie-
liæ odpady na poszczególne
frakcje i co mo¿na przywieŸæ.
Szczegó³owe informacje na
temat dzia³alnoœci PSZOK-u
dostêpne s¹ ponadto na stro-
nie internetowej Celowego

Zwi¹zku Gmin MG-6 - podpo-
wiada. 

Oczywiœcie za jednym ra-
zem mo¿na przywieŸæ do
punktu wszystkie zebrane od-
pady, ale pod warunkiem
wczeœniejszego ich podzia³u
na frakcje, tak ¿eby ju¿ na
miejscu nie trzeba by³o tego
czyniæ. Lista odpadów jest
bardzo d³uga i znajduj¹ siê na
niej miêdzy innymi takie ro-
dzaje jak: opakowania z pa-
pieru i tektury, tworzyw
sztucznych, metali, wieloma-
teria³owe, ze szk³a i zawie-
raj¹ce pozosta³oœci substancji
niebezpiecznych lub nimi za-
nieczyszczone. Dalej, mo¿na
przywoziæ zu¿yte opony, gruz
betonowy z rozbiórek i re-
montów, gruz ceglany, papê,
inne materia³y izolacyjne, ce-
ramikê oraz elementy wypo-
sa¿enia.

Na liœcie znajduj¹ siê po-
nadto leki, drewno, odzie¿,
tekstylia, lampy fluorescencyj-
ne, stare termometry, farby,
tusze, kleje. To nie wszystko,
bo mamy równie¿ wyszcze-
gólnione baterie i akumulato-
ry, zu¿yte urz¹dzenia elek-
tryczne i elektroniczne, odpa-
dy ulegaj¹ce biodegradacji i
wielkogabarytowe.

Pamiêtaæ wiedzieæ równie¿,
¿e na miejscu zdeponowania
odpadów nale¿y posiadaæ do-
kument uprawiaj¹cy do ich
bezp³atnego pozostawienia.
Takim dowodem mo¿e byæ
potwierdzenie dokonania
op³at za odbiór odpadów ko-
munalnych na rzecz ZCG
MG-6, jak równie¿ podpisanie
oœwiadczenia mieszkañca
MG-6 objêtego systemem
gospodarki odpadami.

RB

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KO-
MUNALNYCH (PSZOK) zlo-
kalizowany przy ul.
Ma³yszyñskiej 180 w Gorzo-
wie Wlkp. czynny jest przez
ca³y rok z wyj¹tkiem nie-
dziel i dni ustawowo wol-
nych od pracy w godzinach:
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8:00 do 18:00;
w soboty od 8:00 do 16:00.

PSZOK przyjmie wszelkie
domowe odpady
Co powinniœmy zrobiæ, kiedy zebraliœmy ró¿ne odpady i chcemy jak najszybciej siê ich pozbyæ? 
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- Wrêczam Pani powo³anie
na stanowisko dyrektora Cen-
trum Edukacji Artystycznej -
Filharmonia Gorzowska. Ser-
decznie gratulujê i ¿yczê wielu
sukcesów. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie to satysfakcjonuj¹ca
kontynuacja tej piêknej przy-
gody, jak¹ jest kierowanie fil-
harmoni¹, ale ju¿ na pe³nym
morzu, z rozpostartymi ¿agla-
mi - powiedzia³ prezydent Ja-
cek Wójcicki, wrêczaj¹c w
kwietniu nominacjê. 

- Mam nadziejê, ¿e mimo
tych trudnych czasów, z któ-
rymi mamy do czynienia,
bêdê w stanie w maksymal-
nym stopniu zrealizowaæ
plany, które opisa³am w stra-
tegii rozwoju naszej instytu-
cji - powiedzia³a Joanna Pi-
sarewicz. - Ale najwa¿nie-
jsze zadanie na najbli¿szy
czas to zmierzenie siê z
konsekwencjami tego, co

prze¿ywamy. Mam nadziejê,
¿e to siê jak najszybciej za-
koñczy i filharmonia - pozos-
taj¹c w tej piêknej morskiej
konwencji - wkrótce rozwinie
pe³ne ¿agle swojej dzia³alno-
œci - doda³a.

W uroczystoœci uczestni-
czy³y zastêpca prezydenta

Ma³gorzata Domaga³a i dy-
rektor Wydzia³u Kultury
Urzêdu Miasta Ina Czaiñs-
ka.

Joanna Pisarewicz jest ab-
solwentk¹ nauk politycznych
ze specjalnoœci¹ stosunki
miêdzynarodowe Collegium
Polonicum w S³ubicach -

wspólnej placówce nauko-
wo-dydaktycznej Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu oraz Europejskie-
go Uniwersytetu Viadrina we
Frankfurcie nad Odr¹, a
tak¿e nauk politycznych ze
specjalnoœci¹ administracja
samorz¹dowa i administra-
cja europejska Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu. Doktoryzowa³a siê w
Szczecinie - z marketingu
us³ug. 

Od 2013 jest pracownikiem
Centrum Edukacji Artystycz-
nej - Filharmonii Gorzow-
skiej. Pocz¹tkowo by³a kie-
rownikiem dzia³u marketingu
i pozyskiwania funduszy ze-
wnêtrznych, od 2019 roku
by³a zastêpc¹ dyrektora
CEA-Filharmonii Gorzow-
skiej, a od stycznia 2020 ro-
ku pe³ni³a obowi¹zki dyrekto-
ra tej instytucji.

Powo³anie jest efektem
konkursu, jaki by³ prowadzo-
ny zgodnie z procedur¹ wy-
nikaj¹c¹ z rozporz¹dzenia
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Ko-
misja konkursowej liczy³a
9 cz³onków, w tym przed-
stawicieli Prezydenta
Miasta, Ministra Kultury,
Ochrony Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu, stowa-
rzyszeñ wspó³pracuj¹cych
z Filharmoni¹ Gorzowsk¹
oraz reprezentantów
zwi¹zków zawodowych,
dzia³aj¹cych w instytucji.
W efekcie swoich prac ko-
misja rekomendowa³a Jo-
annê Pisarewicz na stano-
wisko dyrektora filharmo-
nii, a prezydent Jacek
Wójcicki tê rekomendacjê
zaakceptowa³. 

WIES³AW CIEPIELA
RZECZNIK PRASOWY UM
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Prezydent J. Wójcicki wręczył w kwietniu nominację J.
Pisarewicz

CEA-Filharmonia Gorzowska
ma dyrektora
Dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska zosta³a Joanna Pisarewicz. 
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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

Z rozpisanego na ca³y rok
planu zamówieñ publicznych
wynika, ¿e dziaæ siê bêdzie
bardzo du¿o.

- My nie mo¿emy zawiesiæ
dzia³añ, bo tak siê zwyczaj-
nie nie da. Trzeba dbaæ o za-
sób komunalny, trzeba ka-
mienice sprz¹taæ, trzeba
przeprowadzaæ inwestycje -
mówi¹ specjaliœci z ZGM. I
jak siê spojrzy na plan
dzia³añ, to widaæ, ¿e kolejny
pandemiczny rok bêdzie na-
le¿a³ do bardzo pracowitych.

Sporo planów
remontowych

Jak zajrzeæ do planu, to
mo¿na w nim przeczytaæ,
ze ZGM planuje kolejne re-
monty dachów w budyn-
kach gminnych. Poza tym
stale trwaj¹ roboty zdu-
ñskie i tak¿e w 2021 roku
ich nie zabraknie. ZGM sta-
le stara i systematycznie
stara siê zastêpowaæ
wys³u¿one piece kaflowe
innymi sposobami ogrzewa-
nia mieszkañ. Te plany wpi-
suj¹ siê  w politykê koniecz-
noœci redukcji zanieczysz-
czeñ powietrza
powodowanych w³aœnie mi-
êdzy innymi przez piece.

Stale te¿ trwaj¹ prace
zwi¹zane z wymian¹ starej
instancji elektrycznej w miej-
skich kamienicach, ale tak¿e
wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej w zasobach ko-
munalnych.

Poza tym w tym roku prze-
widziano tak¿e termomoder-
nizacjê kolejnych dwóch bu-
dynków mieszkalnych.

Do najwiêkszych remontów
dojdzie w tym roku przy ul.
Lipowej 20, 21,22, gdzie
ZGM wymieni instalacjê ga-
zow¹ oraz zmodernizuje in-
stalacjê centralnego ogrze-

wania. Nowe centralne zys-
ka te¿ budynek przy ul.
£okietka 8.

Inne prace też się odbędą

Do wa¿nych i dla mieszka-
ñców wygodnych zmian doj-
dzie  w tym roku w rejonie
przychodni przy ul. Pi³sud-
skiego 1a, gdzie powstanie
podjazd dla niepe³nospraw-
nych. Natomiast w ramach

Bud¿etu Obywatelskiego
ZGM wykona utwardzenie
terenu podwórka Matejki 3-6
Sienkiewicza 8-9.

W ostatnim kwartale roku
ZGM przeprowadzi przetargi
na wykonywanie drobnych
napraw bie¿¹cych oraz
œwiadczenie sta³ych us³ug
konserwacyjnych - ró¿nych
na terenie wszystkich piêciu
Administracji Domów Miesz-

kalnych. Bêd¹ to us³ugi de-
karskie, ogólnobudowlane,
elektryczne czy stolarsko-
szklarskie.

Tak¿e w ramach tego planu
przewidziano w III kwartale
roku eksmisje z 25 lokali. I tu
wa¿ne zastrze¿enie. ZGM
bêdzie móg³ wykonaæ to za-
danie, jeœli ust¹pi trwaj¹ca
w³aœnie pandemia.

ROCH

Radni przychylili siê do po-
mys³u Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej i podjêli
uchwa³ê, ¿e udzielanie pomo-
cy w przezwyciê¿aniu trudno-
œci w sp³acie zaleg³oœci za zaj-
mowane lokale potrwa do ko-
ñca grudnia tego roku.

31 marca 2021r. na sesji rad-
ni zdecydowali, ¿e zmieni siê
termin funkcjonowania Progra-
mu odd³u¿eniowego dla osób
korzystaj¹cych z lokali
wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu Miasta Go-
rzowa Wielkopolskiego. Radni
na wniosek Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej zdecydo-
wali o wyd³u¿eniu okresu trwa-
nia programu do 31 grudnia
2021r. Poprzednio obowi¹zy-
wa³ do 31 marca 2021r.

Zmiana zwi¹zana jest z
trudn¹ i trwaj¹c¹ od ponad ro-
ku pandemi¹ koronawirusa,
wprowadzonymi ograniczenia-
mi dla ca³ego spo³eczeñstwa
oraz koniecznoœci¹ zamkni-
êcia siedzib Zak³adu, wyni-
kaj¹cych z zachowania nie-
zbêdnych norm bezpiecze-
ñstwa. 

Pierwszy lockdown spowo-
dowa³, ¿e mieszkañcy do pro-
gramu zaczêli przystêpowaæ
dopiero w drugim pó³roczu
2020r.

Za³o¿enia programu po-
zostaj¹ bez zmian. Celem
programu jest udzielenie
mieszkañcom pomocy w
przezwyciê¿eniu trudnoœci
w sp³acie zaleg³oœci za zaj-
mowane lokale, osobom

które znalaz³y siê w ciê¿kiej
sytuacji ¿yciowej i material-
nej - pozwalaj¹c 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
mieszkania.

Program umo¿liwia d³u¿niko-
wi restrukturyzacjê zad³u¿enia
poprzez:

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

2. umorzenie 60%
zad³u¿enia, pod warunkiem
sp³aty pozosta³ej czêœci
zad³u¿enia w terminie 12 mie-

siêcy od daty podpisania ugo-
dy.

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

4. umorzenie 50%
zad³u¿enia, w przypadku za-
miany zajmowanego lokalu
mieszkalnego na mniejszy
wskazany przez Miasto oraz
przy jednoczesnym roz³o¿eniu
pozosta³ej zaleg³oœci na raty.

Warunkiem umorzenia
zad³u¿enia w wariantach od 1
do 4 jest terminowe i w pe³nej
wysokoœci uiszczanie op³at
czynszowych zwi¹zanych z
korzystaniem z zajmowanego
lokalu mieszkalnego oraz rat
objêtych ugod¹. 

5. umorzenie 100%
zad³u¿enia, pod warunkiem
przekazania zajmowanej nie-
ruchomoœci na rzecz Miasta
przez d³u¿ników lub osoby zaj-
muj¹ce nieruchomoœæ - w ter-
minie jednego miesi¹ca od da-
ty podpisania ugody.

W okresie 10 miesiêcy 2020r.
do programu przyst¹pi³o 119
zad³u¿onych rodzin. £¹czna
wartoœæ objêta porozumieniem
wynios³a 1.273.406,52 z³. 14
ugód ze wzglêdu na nie wy-
wi¹zanie siê z warunków ugody
zosta³o rozwi¹zanych. W przy-
padku 16 d³u¿ników nast¹pi³o
restrukturyzacja nale¿noœci.

W pierwszym kwartale obec-
nego roku do Zak³adu
wp³ynê³o ok. 80 wniosków.

ZGM

Będzie dużo remontów
w tym sezonie
Choæ pandemia nie odpuszcza, to jednak Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej nie ma zamiaru zawieszaæ dzia³añ. 

ZGM przeprowadzi w tym sezonie wiele prac dekarskich, ogólnobudowlanych, elektrycznych oraz stolarsko-szklarskich
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Pomoc w oddłużeniu potrwa
do końca roku
Miasto wyd³u¿a czas trwania programu odd³u¿eniowego dla mieszkañców Gorzowa. 
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Serce doros³ego wa¿y niespe³na pó³ kilo-
grama i wykonuje od 60 do 90 (œrednio 72)
uderzeñ na minutê. Na jego kondycjê ogrom-
ny wp³yw ma tryb naszego ¿ycia. Serce nie
lubi du¿ej  iloœci kawy, palenia papierosów,
braku aktywnoœci fizycznej, z³ych nawyków
¿ywieniowych i stresu. Mog¹ one doprowa-
dziæ do wielu groŸnych chorób, takich jak
mia¿d¿yca, choroba wieñcowa, niewydol-
noœæ serca, zaburzenia rytmu, zawa³ serca,
arytmia czy nadciœnienie têtnicze. Ryzyko
choroby niedokrwiennej wzrasta po 40. roku
¿ycia, ale to nie znaczy, ¿e nie choruj¹  oso-
by m³odsze. 

Do lekarza nale¿y siê udaæ zawsze wtedy,
gdy coœ nas zaniepokoi. Warto wiedzieæ, ¿e
serce kobiety choruje inaczej ni¿ serce
mê¿czyzny. W zale¿noœci od p³ci objawy
choroby tego organu mog¹ siê znacznie od
siebie ró¿niæ. Jednak niezale¿nie od p³ci
mo¿emy sami zrobiæ wiele, aby wzmocniæ
serce.  Wystarczy zmieniæ co nieco na co
dzieñ ...

1. Dobra dieta to podstawa

Za najzdrowsz¹ i najbardziej korzystn¹ dla
naszego organizmu specjaliœci uwa¿aj¹ dietê
œródziemnomorsk¹. U jej podstaw le¿y re-
zygnacja (lub zminimalizowanie) spo¿ycia
wieprzowiny czy wo³owiny na rzecz ryb. Die-
ta œródziemnomorska to   tak¿e warzywa,
owoce, ciemne pieczywo, makarony oraz ka-
sze. Aby wspomóc pracê serca trzeba  odpo-
wiednie nawadniaæ organizm. Doroœli powin-
ni wypijaæ 2 litry p³ynów (najlepiej wody) w

ci¹gu dnia. Dziêki temu sercu ³atwiej bêdzie
pompowaæ krew, a usuwanie zanieczysz-
czeñ z organizmu bêdzie bardziej skuteczne. 

2. Aktywność fizyczna 

Wystarczy 20 minut aktywnoœci fizycznej
dziennie aby wzmocniæ ca³y organizm i samo
serce; mo¿e to byæ spacer, jazda na rowerze,
p³ywanie czy marsz nordic walking. Sport po-
maga zniwelowaæ stres, który czêsto jest
przyczyn¹ problemów zdrowotnych.

3. Nie daj się pokonać stresowi

Wœród g³ównych czynników ryzyka
wyst¹pienia chorób sercowo-naczyniowych
specjaliœci wymieniaj¹ stres, który powoduje
przyspieszon¹ czêstoœæ pracy serca, wy¿sze
ciœnienie krwi oraz wzrost poziomu glukozy
we krwi. Mo¿e nawet byæ przyczyn¹ zawa³u
miêœnia sercowego. Warto wiedzieæ, ¿e co
dziesi¹ty zawa³ dotyczy pacjenta przed 45
rokiem ¿ycia. 

Zniwelowaæ stres pomog¹ æwiczenia fizycz-
ne, które zmniejszaj¹ poziom kortyzolu (hor-
monu stresu), a zwiêkszaj¹ poziom endorfin,

odpowiedzialnych za uczucie szczêœcia. Na
redukcjê stresu wp³ywa te¿ picie du¿ej iloœci
wody i zdrowe od¿ywianie. Koj¹co dzia³a te¿
gor¹ca k¹piel z ulubionym olejkiem eterycz-
nym lub masa¿. 

4. Zadbaj o regularny i zdrowy sen

Bezpoœredni wp³yw na funkcjonowanie
ca³ego organizmu ma zdrowy sen. Obni¿enie
ciœnienia têtniczego, poprawê kondycji ¿y³ i
redukcjê hormonu stresu zapewni zdrowy
sen, czyli taki który w przypadku osób do-
ros³ych trwa od 6 do 9 godzin na dobê. 

Zwiêkszeniu skutecznoœci snu i zmniejsze-
niu poziomu stresu sprzyja regularne k³adze-
nie siê spaæ (zawsze o tej samej porze). To
pomaga ³atwiej zasypiaæ, przespaæ wymaga-
ny czas i radziæ sobie ze stresem. Rozpra-
szaj¹co na sen dzia³a korzystanie ze smar-
tfona w sypialni; gdy idziesz spaæ, od³ó¿ tele-
fon jak najdalej od siebie. Zjedz kolacjê
najpóŸniej 3 godziny przed snem (mo¿esz
sobie pozwoliæ na lekk¹ przek¹skê wieczo-
rem) wieczorem. Unikaj silnego œwiat³a wie-
czorem i ciemnych pomieszczeñ w ci¹gu
dnia oraz drzemek. 

5. Regularnie wykonuj badania
profilaktyczne

Jak przy ka¿dej innej chorobie, tak¿e przy
schorzeniach sercowo-naczyniowych nieba-
gatelne znaczenie ma regularna kontrola sta-
nu zdrowia. Osoba doros³a powinna przynaj-

mniej raz w roku poddaæ siê podstawowym
badaniom; wystarczy zg³osiæ siê do laborato-
rium i zleciæ wykonanie OB, morfologii,
sprawdziæ poziom glukozy (na czczo, nie po-
winien przekraczaæ wartoœci 100 mg/dl), cho-
lesterolu (prawid³owa wartoœæ to { 190mg/dl) i
trójglicerydów. Wa¿ne jest te¿ systematycz-
ne badanie ciœnienia têtniczego krwi
(140/90mmHg - ciœnienie nie powinno prze-
kraczaæ tej wartoœci. Je¿eli przynajmniej w
dwóch pomiarach przeprowadzonych w od-
stêpie kilku dni ciœnienie wynosi 140/90
mmHg lub wiêcej - rozpoznaje siê nadciœnie-
nie). 

6. Żyj w zgodzie z własnym sercem

Serce potrafi nas alarmowaæ. Kiedy dzieje
siê coœ z³ego wysy³a nam sygna³y, których
nie nale¿y lekcewa¿yæ ani ignorowaæ. Ka¿dy
niepokoj¹cy objaw powinien sk³oniæ nas do
wizyty u lekarza rodzinnego, który zweryfiku-
je nasze dolegliwoœci i w razie potrzeby skie-
ruje nas do specjalisty u specjalisty.

WSZW

Zadbaj o swoje serce.
To takie proste
W ci¹gu jednego dnia nasze  serce pompuje oko³o 7 tysiêcy litrów krwi. 
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Nie pró¿nuj¹ równie¿
W³adze Uczelni, prowadz¹c
liczne remonty i dostoso-
wuj¹c budynek do nowych
potrzeb dydaktycznych i ad-
ministracyjnych. Wysi³ki jed-
nych i drugich maj¹ tylko je-
den cel - stworzenie nowo-
czesnego i innowacyjnego
œrodowiska naukowego
wspomagaj¹cego studentów
w procesie pozyskiwania
wiedzy teoretycznej i prak-
tycznych umiejêtnoœci, tak
wa¿nych na dzisiejszym ryn-
ku pracy. 

Zmiany szczególnie wyra-
Ÿnie dostrzec mo¿na w bu-
dynku Wydzia³u Ekonomicz-
nego. Studenci po powrocie
w mury Uczelni bêd¹ mogli
zasi¹œæ w nowoczesnych i
doposa¿onych salach oraz
symulowaæ procesy za-
chodz¹ce w przedsiêbior-
stwie, dziêki innowacyjnemu
laboratorium logistycznemu,
które jest drug¹ tak nowa-
torsk¹ inicjatyw¹ w Polsce.
Rol¹ laboratorium jest jak
najwierniejsze odwzorowa-
nie rzeczywistych proble-
mów i wyzwañ, jakie spotkaæ
mo¿e logistyk w praktyce
zawodowej, aby absolwenci
Akademii mogli skutecznie
sprostaæ rosn¹cym wymaga-
niom pracodawców i kon-
wergentnej, galopuj¹cej dy-
fuzji ICT do przestrzeni lo-
gistycznych. 

Laboratorium daje mo¿li-
woœæ pokazania zale¿noœci
funkcyjnych wystêpuj¹cych
w procesach logistycznych i
produkcyjnych. Mo¿liwe jest
równie¿ projektowanie rze-
czywistych dzia³añ logistycz-

nych, co daje szansê na po-
zyskanie wiedzy i doœwiad-
czenia z takich przestrzeni
jak: 

· mapowanie procesów
oraz zg³êbienie ich specyfi-
kacji i szczegó³ów (zbiór,
prze³adunek, eksploatacja,
magazynowanie, dystrybu-
cja), 

· dokonywanie pomiarów i
zbieranie danych, przygoto-
wanie zbioru informacji o
charakterystykach bazo-
wych zachodz¹cych interak-
cji, 

· statystyczna analiza da-
nych, 

· opracowywanie modeli
referencyjnych elementów
infrastruktury logistycznej (tj.
przenoœnik taœmowy, sor-
townik, rega³ magazynowy,
punkty prze³adunku), 

· opracowanie przy wyko-
rzystaniu œrodowiska symu-
lacyjnego modelu systemu
wsparcia logistycznego,
umo¿liwiaj¹cego optymali-
zacjê wybranego procesu lo-
gistycznego ze wzglêdu na
zadane kryterium (np. opty-
malizacja kosztów eksploa-
tacji, maksymalizacja wydaj-
noœci, skutecznoœci oraz
efektywnoœci procesu etc.). 

Ponadto studenci mog¹
bezpoœrednio uczestniczyæ
i byæ œwiadkami wdro¿eñ
oraz wynikowego funkcjo-
nowania systemów klasy
ERP, które docelowo maj¹
pe³niæ rolê „sterownika”
sprzêtu laboratoryjnego,
umo¿liwiaj¹cego koncep-
tualizacjê i planowanie za-
dañ odzwierciedlaj¹cych
rzeczywiste funkcjonowanie

przedsiêbiorstwa z prze-
strzeni TSL. 

Laboratorium z uwagi na
swoje mo¿liwoœci traktowaæ
nale¿y jako rozwi¹zanie
kompleksowe w kontekœcie
zarz¹dzania logistycznego.
Jego u¿ytecznoœæ nie ogra-
nicza siê jedynie do studen-
tów. Infrastruktura ta posia-
da wszelkie atrybuty, aby
stanowiæ przydatne na-
rzêdzie dla pracowników
naukowych, którzy mog¹
dziêki niej:

· doskonaliæ oraz
uzupe³niaæ umiejêtnoœci,
wiedzê i kompetencje,

· prowadziæ badania nau-
kowe,

· opracowywaæ i tworzyæ
projekty na rzecz jednostek
gospodarczych, 

· wspó³pracowaæ z innymi
jednostkami na przyk³ad po-
przez prowadzenie warszta-
tów, 

· stanowiæ wsparcie z za-
kresu organizacji produkcji i
innowacyjnych rozwi¹zañ
dla przedsiêbiorstw w regio-
nie. 

Na wyposa¿enie laborato-
rium sk³adaj¹ siê systemy:
RFID (2-bramki, 2 czytniki,
drukarka z koderem etykiet
radiowych, 2000 etykiet
ró¿nego rodzaju, oprogra-
mowanie), Pick-by-Light (za-
wieraj¹cy kodery oraz mo-
du³y PBL w liczbie 400 szt.;
przygotowany do integracji z
systemami ERP), Pick-by-
Voice (posiadaj¹cy nie-
zbêdne sterowniki, kodery,
urz¹dzenia przenoœne za-
rzadzania g³osem oraz opro-
gramowanie; system przygo-
towany do integracji z syste-
mami ERP i SCM),
Pick-by-Frame (sk³adaj¹cy
siê z mobilnego wózka za-
opatrzonego w niezbêdne
sterowniki, oprogramowanie

oraz modu³y Pick-By-Light;
system gotowy do integracji
z systemami ERP), Pick-by-
Point (wraz ze sterownikami,
koderami, emiterem œwiet-
lno-doœwietlaj¹cym, opro-
gramowaniem; gotowy do
wspó³pracy z systemami
ERP, SCM), Pick-by-ePaper
(w sk³ad którego wchodz¹
sterowniki, kodery, oraz tagi
w standardzie ePapieru i
oprogramowanie; system
mo¿na zintegrowaæ z ERP,
VMI, SCM, EDI), Pick-by-
Watch (stanowi go tablet
narêczny do obs³ugi syste-
mów Pick-By, niezbêdne
sterowniki, oprogramowanie
oraz modu³y Pick-By-Light;
system mo¿e wspó³praco-
waæ z ERP, EDI, SCM),
Pick-by-Display (ekrany wy-
œwietlaj¹ce stan dzia³ania
poszczególnych systemów
Pick-By), Hololens (obej-
muj¹cy sterowniki, gogle in-
teraktywne AR, oprogramo-
wanie i sterowniki; dedyko-
wany i przygotowany do
pracy z ERP, Microsoft,
ICT), RTLS (system zawiera
sterowniki, anteny, tagi i
oprogramowanie) oraz opro-
gramowanie:·iScala firmy
EPICOR, ISOF-ERP firmy
HEUTHES, CDN XL - firmy
COMARCH, interLAN SPE-
ED - firmy interLAN oraz pa-
kiet oprogramowania firmy
INSERT. 

Nowatorskie inicjatywy
podjête przez naukowców i
w³adze Wydzia³u Ekono-
micznego obejmuj¹ równie¿
inne dzia³ania. Jednym z
nich jest realizacja programu
Nowoczesne Zarzadzanie

Biznesem, podczas którego
studenci zdobywaj¹ prak-
tyczn¹ wiedzê, wykra-
czaj¹c¹ poza standardowy
okreœlony przez minister-
stwo program zajêæ. Efek-
tem takiej polityki inwesto-
wania w wiedze praktyczn¹
jest zwiêkszenie wartoœci
studentów na ryku pracy, a
tak¿e wzrost pewnoœci sie-
bie i wiary w sukces u absol-
wentów Akademii. Konstata-
cja stanowi¹ca, ¿e obecny
rynek pracy potrzebuje lo-
gistyków, ale logistyków
bêd¹cych specjalistami,
da³a asumpt do organizacji
cyklicznych spotkañ on-line,
zatytu³owanych: Logistyka
Praktycznie, podczas któ-
rych studenci zaznajamiani
s¹ z obowi¹zkami i zadania-
mi na stanowiskach zwi¹za-
nych z sektorem TSL. Co
ciekawe, prelegentami tych
spotkañ s¹ studenci oraz
absolwenci Wydzia³u Ekono-
micznego. Kolejne systema-
tyczne spotkania on-line od-
bywaj¹ siê z przedstawicie-
lami Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Gorzowie
Wielkopolskim - Wydzia³u
Zamiejscowego Urzêdu Mar-
sza³kowskiego z siedzib¹ w
Gorzowie Wielkopolskim.
Podczas ich trwania studen-
ci mog¹ zdobyæ wiedzê m.in.
o funduszach europejskich,
które skierowane s¹ na roz-
wój przedsiêbiorczoœci i sty-
mulowania wdro¿eñ innowa-
cyjnych pomys³ów, np. w
postaci startupów. 

DR EWELINA GUTOWSKA
Wydzia³ Ekonomiczny AJP

Nowe laboratorium logistyczne w AJP
Pracownicy Akademii im. Jakuba z Parady¿a podczas trwania pandemii nie zwalniaj¹ tempa. 
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W tym roku obchodzimy 76.
rocznicê podpisania bezwa-
runkowej kapitulacji  niemiec-
kiego zbrodniczego nazizmu.
Szeœæ lat trwa³a niemiecka
okupacja Polski  nastawiona
na wyniszczenie Polaków. Ten
moment z tragicznej historii
Polski jeszcze ¿ywo w pamiêci
maj¹ nasze babcie i dziadko-
wie którzy w czasie II wojny
œwiatowej byli dzieæmi i œwiad-
kami tamtych tragicznych lat.
Dozna³y przeœladowañ, wi-
dzia³y mordowanie doros³ych i
dzieci,  ¿y³y w nieludzkich wa-
runkach, by³y przesiedlane i
deportowane, dozna³y obo-
zów zag³ady i przymusowej
pracy. Trudno zrozumieæ, ¿e
Niemcy postanowi³y zniszczyæ
nasz¹ gospodarkê, nasze do-
my i na karabinach przynieœli
nam œmieræ, cierpienie, g³ód,
strach i obozy koncentracyjne.
Œwiêtujemy rocznicê za-
koñczenia  „diabelskiego”
planu Niemiec ujarzmienia
innych narodów i  poszerza-
nia przestrzeni ¿yciowej dla
„narodu panów”.

Niemcy przegra³y ze zjedno-
czonymi si³ami koalicji antyhit-
lerowskiej, na czele której
stanêli alianci, tj. Wielka Bryta-
nia, Stany Zjednoczone i
ZSRR u boku której walczy³y
wojska polskie pod dowódz-
twem gen Andersa na zacho-
dzie i  gen Berlinga na Froncie
Wschodnim. Polskie si³y zbroj-
ne  w walce przeciw Niemcom
stanowi³y co do wielkoœci
czwart¹ armiê alianck¹ w Eu-
ropie. Wojna trwa³a od 1
wrzeœnia 1939 roku, zapo-
cz¹tkowana wystrza³em na
Westerplatte z kr¹¿ownika
Schleswig-Holstein, objê³a
ca³¹ Europê, Azjê, Afrykê oraz
na wszystkich oceanach, z
udzia³em krajów ze wszystkich
kontynentów. Polska by³a je-
dynym krajem na œwiecie, któ-
ry nie z³o¿y³ broni, nie og³osi³a
kapitulacji i stworzy³ nawet
tzw. Pañstwo Podziemne, by
zachowaæ ci¹g³oœæ swej
pañstwowoœci.  Œwiat nie go-
dzi³ siê z tym, ¿e Niemcy
mog³yby zrealizowaæ „diabel-
ski” plan panowania nad Eu-
rop¹ i czêœci¹ œwiata. Naj-
pierw Niemcy  przegra³y in-
wazjê  na Angliê, póŸniej
ponios³y upokarzaj¹c¹ klêskê
pod Stalingradem i Moskw¹,
zaskoczy³o ich l¹dowanie
aliantów  na pla¿ach Norman-
dii i uderzenie z zachodu przy
wspó³udziale Stanów Zjedno-
czonych i Brytyjczyków, którzy
6 czerwca 1944 roku
prze³amali opór Niemców i ru-
szyli z ofensyw¹ na Berlin. W
tym kierunku sz³a te¿ ofensy-
wa Armii Rosyjskiej. ¯o³nierz
Pierwszej Armii Wojska Pol-
skiego w Berlinie jako pierw-

szy zatkn¹³ bia³oczerwon¹
flagê na Reichstagu. 

Œwiatowa wojna rozpêtana
przez Niemców  poch³onê³a
ponad 50 mln ofiar, w tym
ogromna czêœæ to dzieci. W II
wojnie œwiatowej zginê³o ok. 6
mln osób pochodzenia polskie-
go; - w tym prawie po³owa to Po-
lacy narodowoœci ¿ydowskiej,
- 1,3 mln obywateli polskich
zginê³o w niemieckich obozach
koncentracyjnych, wiêkszoœæ
pochodzenia ¿ydowskiego, -
2,5 mln Polaków wywieziono
na roboty do III Rzeszy, a so-
wieci kilkaset tysiêcy na Sybir.
Ogromne straty w wyniku
niemieckiej  eksterminacji
ponios³y polskie dzieci: 

- 2,025 miliona dzieci straci³o
¿ycie, w tym 600 tysiêcy to
dzieci ¿ydowskie.

- 200 tyœ. dzieci polskich wy-
wieziono do Niemiec w celach
germanizacji, wróci³o ok. 15
tys.,

- 710 tysiêcy ma³oletnich
zosta³o skierowanych do przy-
musowych prac fizycznych.

- 1,5 mln polskich dzieci po
wojnie  by³o sierotami, pó³sie-
rotami, a tak¿e dzieæmi opusz-
czonymi (22% m³odego poko-
lenia Polaków), z czego 320
tyœ. dzieci wymaga³o opieki
wychowawczej oraz medycz-
nej. [dane: Wies³aw Theiss:
Sieroctwo wojenne polskich
dzieci (1939-1945),UW, War-
szawa ].  Ogó³em w Europie
po  wojnie  wywo³anej przez
nazistowskie Niemcy by³o 13
milionów sierot i pó³sierot
(Wojtyniak, Radliñski,1946.
Sieroctwo… Warszawa). W
£odzi w 1945 roku co szóste
dziecko w ko³ysce, co czwarte
w wieku przedszkolnym i co
trzecie dziecko w wieku szkol-
nym pozostawa³o bez ojca lub
bez matki, lub bez obojga ro-
dziców. W Gorzowie wiele sie-
rot i dzieci zagubionych wy-
chowywa³o siê w ochronce
Sióstr Zakonnych, co z du¿¹
dok³adnoœci¹ faktów wspomi-
na Pan Ryszard G³owacki,
cz³onek Stowarzyszenia Dzie-
ci Wojny. Wiele dzieci Niemcy
wysy³ali do obozów koncentra-
cyjnych, m.in. do Oœwiêcimia,
Majdanka, Stutthof, do obozu
na ul. Przemys³owej w £odzi i
w Potulicach, do urzêdów ges-
tapo i policji np. w Warszawie,
Krakowie czy Lublinie. Ca³¹ t¹
zaplanowan¹ i zorganizowan¹
machinê eksterminacji nazwa-
no „hitlerowskim aparatem
œmierci” (Hrabar,1960).  Bada-
nia  (Trela, 1981; Pilichow-
ski,1982; Lewin,1987) ukaza³y
ma³o dot¹d znane losy wojen-
nych tu³aczek dzieci polskich
na ró¿nych trasach miêdzy
Rosj¹ Sowieck¹ a Afryk¹, Au-
strali¹ i Now¹ Zelandi¹ oraz
Kanad¹ (Bugaj,1985 i badania

„Polska szko³a na tu³aczych
szlakach”,2004).  W bada-
niach nad losem polskich
dzieci z okresu II wojny œwiato-
wej, jak i po wojnie, zaczêto
uwzglêdniaæ zbrodnie hitle-
rowskie jak i stalinowskie wo-
bec polskich dzieci - tych m.in.
zes³anych na Syberiê, do Ka-
zachstanu, do germanizacji i
na roboty.  Wa¿n¹ zdobycz¹ w
historiografii s¹ studia nad po-
moc¹ i ratowaniem dzieci
¿ydowskich i ich rodzin, gdzie
widaæ wiod¹c¹ rolê Polaków  (
np. Dzieci Holokau-
stu…1993), ale i tu pojawiaj¹
siê do zbadania nowe fakty lu-
dobójstwa.  „… Hitleryzm mi-
mo zadanej mu klêski zd¹¿y³
czêœciowo zrealizowaæ swój
plan biologicznej zag³ady na-
szego narodu (…)” - (Kempis-
ty, Realizacja hitlerowskiego
programu eksterminacji dzieci
w œwietle powojennych badañ
lekarskich.1984).
W zwi¹zku z 76  rocznic¹
zakoñczenia II wojny œwia-
towej,  postanowi³em przy-
pomnieæ, ¿e ofiary niemiec-
kiego bestialstwa nie otrzy-
ma³y odszkodowañ za 6 lat
przeœladowañ wojennych.
Zgodnie z opini¹ Biura Analiz
Sejmowych, na wniosek
pos³a Arkadiusza Mularczyka,
Polsce przys³uguje od Nie-
miec roszczenie odszkodo-
wawcze. Niemcy po wojnie
wyp³aci³y 80 mld euro repara-
cji, a z tego 35 mld dostali
obywatele Izraela, sporo do-
sta³o siê krajom zachodnim,
takim jak USA, Anglia czy
Francja, a dla Polaków osta³y
siê tylko „och³apy”. Fundacja

Polsko-Niemieckie Pojedna-
nie objê³a oko³o miliona pol-
skich obywateli, którzy dostali
ok. 650 z³ jednorazowej
wyp³aty - powiedzia³ pose³
Mularczyk.. Niemcy znisz-
czy³y nam przez rozpêtanie
wojny 50 do 80 % przemys³u,
blisko po³owê dorobku kultu-
ry, po³owê sektora rolniczego,
wiêkszoœæ taboru kolejowego,
mostów i dróg. Nie tylko Pol-
ska domaga siê reparacji wo-
jennych. Parlament Grecji po-
nownie w br. zdecydowa³, ¿e
Ateny maj¹ ¿¹daæ od Niemiec
reparacji za zniszczenia i
zbrodnie wojenne z okresu II
wojny œwiatowej. Sprawa re-
paracji wojennych tak¿e w
Czechach czeka na roz-
strzygniêcie parlamentu. Sil-
nym krajom pañstwo niemiec-
kie reparacje wyp³aci³o, tym
zniszczonym i ograbionym
odszkodowañ odmówiono.
Pe³ny raport o stratach wo-
jennych Polski nale¿a³oby
przekazaæ Niemcom w 82.
rocznicê rozpoczêcia przez
nich II wojny œwiatowej.
Sprawê reparacji i odszkodo-
wañ nale¿y umiêdzynarodo-
wiæ i pokazaæ, ¿e Niemcy s¹
krajem w UE nieprzestrze-
gaj¹cym zasad
praworz¹dnoœci, a wzboga-
ci³y siê na grabie¿y polskich
dóbr narodowych niszcz¹c
przy okazji wszystko co tylko
by³o mo¿liwe. W 1990 r. wyli-
czono, ¿e straty wojenne po-
nios³o ponad 13 mln obywate-
li polskich. Z tego tytu³u po-
szkodowanym Polakom i ich
spadkobiercom nale¿a³oby
siê ponad 285 mld dolarów

odszkodowania, i to tylko za
zniszczenia i grabie¿e, nie
uwzglêdniaj¹c strat z tyt. eks-
ploatacji  polskiego przemys³u
i rolnictwa. Szacunki strat Biu-
ra Odszkodowañ Wojennych
przy Radzie Ministrów z 1947
roku s¹ ogromne, wynosz¹ ok
40% stanu sprzed 1939. War-
szawê zniszczono w 85% w
substancji miejskiej i 90%
przemys³u - pokazuje to Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego. Zrabowano ponad
43% dóbr kultury, w tym ok.
516 tysiêcy dzie³ sztuki. Stra-
ty Polskie Biuro Odszkodo-
wañ Wojennych, wg. wartoœci
z 2004 roku, oszacowa³o na
ok. 700 miliardów dolarów.
Dzisiaj te straty, po przelicze-
niu, przewy¿szaj¹ 3 biliony
z³otych. A co zrabowali Pol-
sce Rosjanie? Prof. Marek
Kornat mówi (Rzeczpospolita,
17.03.2017), ¿e Sowieci gra-
bili przede wszystkim dobra
przemys³owe, urz¹dzenia fab-
ryczne, tory kolejowe, oraz
zwierzêta gospodarskie. Z
dóbr kultury to cenne obrazy,
zbiory biblioteczne, dzie³a
sztuki, zasoby muzeów. W
1998 roku w Dumie uchwalo-
no ustawê, która zabrania ja-
kichkolwiek zwrotów dóbr kul-
tury i sztuki - rozmowy z Ros-
janami na ten temat s¹ wiêc
niemo¿liwe. 
Gdyby Polska nie zosta³a
zniszczona przez Niemcy,
to nasza gospodarka
by³aby dzisiaj wiod¹ca w
UE, jej przemys³ by³by przy-
najmniej na poziomie Fran-
cji czy W³och, a polscy eme-
ryci Dzieci Wojny  otrzymy-
wa³yby emerytury dwa razy
wiêksze, m³odzi nie szukaliby
lepszych zarobków za gra-
nic¹, a seniorzy nie mieliby
k³opotów z op³at¹ czynszów i
zakupem lekarstw. „My przez
lata musieliœmy odbudowy-
waæ kraj ze zniszczeñ. Inne
kraje Europy nie mia³y takiego
problemu” - powiedzia³ Arka-
diusz Mularczyk. 

Reparacji wojennych i od-
szkodowañ musimy siê cier-
pliwie domagaæ od Niemców,
bo tego wymaga elementarna
zasada  naprawiania strat
przez sprawców wojny.  Ko-
niecznoœæ wyrównania ra-
chunku krzywd musi mieæ
tak¿e charakter ostrzegaw-
czy, aby nigdy nie op³aca³o
siê niszczyæ, mordowaæ i
okradaæ inne narody. Z historii
wiemy, ¿e po I. wojnie œwiato-
wej Niemcy nie zap³acili Pol-
sce ani grosza za ogromne
zniszczenia i 500 tysiêcy
ofiar. Historia powtórzy³a siê
po II wojnie œwiatowej. Niemcy
nie wyrazili poczucia winy, a
nawet t¹ win¹ zaczêli  ob-
ci¹¿aæ Polskê, choæby k³am-

stwem o ”polskich obozach
koncentracyjnych”. Sprawca
nieszczêœæ chcia³by o swoich
winach zapomnieæ. My
bêdziemy sprawcy przypomi-
naæ tak d³ugo, dopóki nie wy-
wi¹¿e siê z odszkodowañ.
Przypomnê, ¿e podczas Poto-
pu Szwedzkiego, 1655-1660,
Polska zosta³a ograbiona z
ca³ego historycznego i gospo-
darczego dorobku, wymordo-
wano prawie po³owê narodu
polskiego. Szwedzi pozostawi-
li po sobie zgliszcza zamków,
popio³y miast i zbezczeszczo-
ne kobiety. Szwedzkie muzea
dzisiaj przepe³nione s¹ polski-
mi drogocennymi eksponata-
mi i gdyby Szwecja odda³a
skradzione Polsce dzie³a to ich
muzea by³yby puste. A jednak
nigdy nic nie oddali. Nie dzia³a
w Europie zasada sprawiedli-
wego zadoœæuczynienia za
wyrz¹dzone krzywdy wojen-
ne.  Tê historiê rabowania i
niszczenia polskiego narodu
powtórzono w I. i II. wojnie
œwiatowej i nale¿y ten powta-
rzaj¹cy siê z³odziejski cykl
przerwaæ i  ¿¹daæ od Niemców
zadoœæuczynienia.   Debata o
niemieckich reparacjach wo-
jennych ju¿ raz siê w Sejmie
odby³a w sierpniu 2003 roku.
Podjêto nawet uchwa³ê zobo-
wi¹zuj¹c¹ rz¹d Polski do wy-
egzekwowania od Niemiec re-
paracji wojennych. Co siê wiêc
teraz sta³o, ¿e powsta³a jakaœ
koalicja pro niemiecka ne-
guj¹ca reparacje dla Polski?
Nie ma dokumentu rz¹du pol-
skiego z 1953 r. , który tê
kwestiê reguluje. Widocznie
nawet komuniœci asekurowali
siê przed takim zapisem. W
œwietle prawa miêdzynarodo-
wego nie by³o ¿adnego doku-
mentu zrzeczenia siê reparacji
wojennych przez Polskê. 63%
Polaków opowiada siê za re-
paracjami wojennymi Niemiec
wobec Polski.  Niemiecki eu-
rodeputowany Elmar Brok
wyrazi³ ubolewanie, ¿e nie
mo¿na tak po prostu wyrzu-
ciæ Polski z Unii Europej-
skiej. - Przecie¿ nie mo¿emy
wjechaæ czo³gami do Polski
- doda³ (lipiec 2017).  

Wiceszefowa PE i by³a mi-
nister sprawiedliwoœci Niemiec
Katarina Barley uwa¿a, ¿e
Polskê i Wêgry nale¿y
“zag³odziæ finanso-
wo”(X.2020). Jak nie bêdzie-
my siedzieæ cicho to mog¹
czo³gami wjechaæ albo nas
zag³odziæ? W³aœnie m.in. dla-
tego Biuro Analiz Sejmu i spe-
cjalna komisja sejmowa  po-
winny jak najprêdzej przygoto-
waæ dokumenty dotycz¹ce
mo¿liwoœci  domagania siê
wojennych odszkodowañ od
Niemiec. 

AUGUSTYN WIERNICKI

Za wyrządzone krzywdy, zniszczenia
i grabieże Niemcy muszą zapłacić
8. maja 1945 roku  œwiat dowiedzia³ siê, ¿e ostatecznie zakoñczy³a siê najtragiczniejsza w skutkach wojna wywo³ana przez hitlerowskie Niemcy.   

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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Max Bahr napisa³ w swoich
wspomnieniach: ,,To, co
ustawa o radach zak³ado-
wych wprowadzi³a w Nie-
mczech po ciê¿kich bojach
dopiero w 1920 roku, myœmy
wprowadzili w zak³adzie 15
lat wczeœniej, dobrowolnie
wykorzystuj¹c wielomie-
siêczne wczeœniejsze
doœwiadczenia”.

Producent juty,
dzisiejszego plastiku

Max Bahr by³
przemys³owcem niezwykle
odwa¿nym, przedsiêbior-
czym, ale przede wszystkim
otwartym na potrzeby pra-
cowników jego fabryki, a
tak¿e wszystkich miesz-
kañców jego miasta - Lan-
dsbergu. Rozpoczyna³ od
przejêtego od ojca sklepu,
potem uruchomi³ wielk¹
szwalniê worków, a za-
koñczy³ ¿ycie jako w³aœciciel
najwiêkszej w Niemczech
wytwórni worków z juty. Na
pocz¹tku XX wieku rozmaite
worki by³y potrzebna na
ka¿dym kroku, a juta w opa-
kowaniach pe³ni³a funkcjê
tak¹, jak¹ dziœ plastik. Zapo-
trzebowanie by³o ogromne.
Do obróbki juty i wytwarzania
tkanin na worki Max Bahr wy-
budowa³ na Zawarciu nowo-
czesn¹ fabrykê, w której w
polskich czasach mieœci³y siê
Zak³ady Przemys³u Jedwab-
niczego ,,Silwana”.   

Godziwa zapłata i
przedstawicielstwo

W Landsbergu nie by³o
wczeœniej tradycji tkackich,
Max Bahr zaczyna³ od zera.
Nowa fabryka ruszy³a w
1904 roku. Po roku praco-
wa³o tam ju¿ 1300 osób. Aby
ludzie chcieli przyjechaæ do
tej pracy nawet z odleg³ych
miejscowoœci, trzeba by³o za-
pewniæ im godziw¹ p³acê i
podstawowe warunki bytowe.
W³aœciciel musia³ przekonaæ
pracowników, ¿e im siê
op³aci wytê¿ona i wydajna
praca. Ustalono zasady,
okreœlono normy, a za to, co
dany robotnik wyprodukowa³
powy¿ej 80% tej normy, do-
stawa³ wynagrodzenie w wy-
sokoœci 33,3% wiêcej ni¿
podstawowa stawka. Ludzie
zaczêli lepiej zarabiaæ, ale i
wydajniej pracowaæ. 

Aby atmosfera w zak³adzie
by³a dobra, by nie chodzi³o
do strajków lub innych zaha-
mowañ produkcji, powo³ano
radê. Zak³ad zosta³ podzielo-
ny na dziesiêæ dzia³ów.  Pra-
cownicy ka¿dego dzia³u w
tajnych wyborach wybierali
swojego przedstawiciela oraz
jednego lub dwóch jego za-
stêpców, w zale¿noœci od
wielkoœci wydzia³u. Ci z kolei
wchodzili do zak³adowego
komitetu, który reprezentowa³

za³ogê przed w³aœcicielem.
Niezadowoleni mogli
zg³aszaæ uwagi do przedsta-
wicieli swojego dzia³u, a on
decydowa³, czy i jak roz-
wi¹zaæ problem we w³asnym
zakresie, czy te¿ przedstawiæ
go wy¿ej jako dotycz¹cy nie
tylko jednego dzia³u. Przed
utworzeniem takiej struktury
przedstawicielskiej zdarza³y
siê jedno-, najwy¿ej dwu-
dniowe strajki. Po utworzeniu
- nigdy. Móg³ wiêc Max Bahr
z dum¹ napisaæ, ¿e w jego
firmie rada zak³adowa po-
wsta³a o 15 lat wczeœniej ni¿
tworzenie takich rad zagwa-
rantowano ustaw¹. 

Mieszkania dla
pracowników

Podobnie prekursorskie
by³y dokonania Maxa Bahra
w innych aspektach opieki
nad robotnikami i ich
dzieæmi.  

Ju¿ w 1889 r. przekona³ kil-
ku obywateli miasta do utwo-

rzenia Powszechnie
U¿ytecznego Stowarzysze-
nia Budowlanego. Pierwsze
cztery domy z czterema
mieszkaniami w ka¿dym po-
wsta³y przy dzisiejszej ulicy
Kosynierów Gdyñskich, na
przeciwko hotelu ,,Mieszko”.
Budynki jeszcze nie by³y
otynkowane, ubikacje znaj-
dowa³y siê na zewn¹trz, ale
ka¿da rodzina mia³a do dys-
pozycji dwa pokoje z kuch-
ni¹ oraz niewielki ogródek,
gdzie mog³a hodowaæ wa-
rzywa i ziemniaki. Ogródek
dla ka¿dej rodziny Max Bahr
gwarantowa³ nawet wtedy,
gdy budowano dwu- lub trzy-
piêtrowe domy i gdy trudno
by³o wygospodarowaæ odpo-
wiednie tereny.

Nastêpne budynki wzno-
szono na Zawarciu, w
s¹siedztwie fabryki, przy
dzisiejszych ulicach
Œl¹skiej, Waryñskiego, Jas-
nej, Fabrycznej. Od 1889 do
1913 r. powsta³o ³¹cznie 670

mieszkañ, w latach 1914-
1915 dosz³o 9 domów ze
108 mieszkaniami, a do
1925 dalszych 30 domów z
222 mieszkaniami. £¹cznie
dla pracowników zbudowa-
no 1000 mieszkañ. Wszyst-
kie domy na Zawarciu by³y
podpiwniczone, mia³y
bie¿¹c¹ wodê, kanalizacjê,
WC i centralne ogrzewanie.
WskaŸnik okreœlaj¹cy stosu-
nek liczby mieszkañ do licz-
by zatrudnionym w fabryce
by³ najwy¿szy w ca³ych Nie-
mczech.  Robotnicy mieli
mo¿liwoœæ wykupu swojego
mieszkania a nawet ca³ego
domu, jeœli zobowi¹zali siê
wynajmowaæ jedno mieszka-
nie robotnikom fabryki na ko-
rzystnych warunkach. Na taki
cel mogli uzyskaæ po¿yczkê
na preferencyjnych staw-
kach. Obowi¹zywa³o jednak
zastrze¿enie: w³asnego lo-
kalu nie wolno podnajmo-
waæ sublokatorom ani sprze-
dawaæ w nim alkoholu. 

Ochronka dla dzieci

W lipcu 1907 r., czyli ju¿ w
trzecim roku funkcjonowania
fabryki, otwarto ochronkê dla
dzieci poni¿ej pierwszego ro-
ku ¿ycia. Specjalnie w tym
celu zbudowano wolno
stoj¹cy budynek wed³ug pro-
jektu cenionego architekta
Fritza Crzellitzera, póŸniej
projektanta ³aŸni. Dom oto-
czony by³ ogrodem kwiato-
wym i warzywnym, z wydzie-
lonym placem zabaw oraz
piaskownic¹. Wszystkie po-
mieszczenia zosta³y funkcjo-
nalnie zaprojektowanie. Po-
dziw budzi³ system zrzucania
specjalnymi rurami brudnej
bielizny do pralni w piwnicy,
zaœ po wypraniu w maszynie
i odwirowaniu czysta bielizna
przesy³ana by³a wind¹ do su-
szarni na poddaszu.  

Dzieæmi opiekowa³y siê
pielêgniarki i osoby przy-
uczone do tego zawodu.
Ochronka czynna by³a od go-

dziny szóstej rano do szóstej
po po³udniu. Kobiety, które
karmi³y swoje dziecko pier-
si¹, mog³y w ci¹gu dnia czte-
ry razy wyjœæ z fabryki, aby je
nakarmiæ. Przygotowano
specjalny harmonogram go-
dzin karmienia, aby zacho-
waæ zasady higieny. Ka¿de
ma³e dziecko by³o codziennie
k¹pane i przebierane w na-
le¿¹c¹ do placówki bieliznê i
odzie¿ oznaczon¹ odpowied-
nim numerem, aby zawsze
korzysta³o ze swojej. Podob-
nie mia³o naczynia z w³as-
nym numerem. Co najmniej
dwa razy w tygodniu
ochronkê wizytowa³ lekarz,
który bada³ dzieci, a tak¿e
okreœla³ jad³ospis. Dzieci po-
ni¿ej trzeciego roku ¿ycia,
które nie by³y karmione przez
matki, otrzymywa³y na noc i
niedzielê odpowiedni¹ iloœæ
sterylizowanego mleka, by
unikn¹æ zmiany po¿ywienia.
Dzieci s³abe lub Ÿle od¿ywio-
ne otrzymywa³y specjalne
œrodki wzmacniaj¹ce oraz
k¹piele solankowe. 

Rodzice p³acili za pobyt
dziecka, ale zasadnicze
koszty ponosi³a firma. W
1910 r. za jeden dzieñ pobytu
dziecka w ochronce rodzina
p³aci³a 19 fenigów, a firma
dop³aca³a 37. Podobne war-
toœci dla 1919 r. to 16 feni-
gów op³aty rodziców i 2,05
marki dop³aty. 

Zakładowe przedszkole

Bardzo szybko okaza³o siê,
¿e starsze dzieci tak¿e wy-
magaj¹ opieki i we wrzeœniu
1911 roku dla przedszkola
zosta³ ukoñczony nowoczes-
ny, przestronny budynek z
ogrodem. Przewidziany by³
dla 100-120 dzieci, ale po
przybudówce liczbê przyjmo-
wanych zwiêkszono do 200.
Zajêcia w przedszkolu pro-
wadzone by³y wed³ug nowo-
czesnej wtedy metody Fried-
richa Fröbla, która na pierw-
szym miejscu stawia
aktywnoœæ zabawow¹ w pro-
cesie poznawania œwiata
przez dziecko. Oczywiœcie
dzieci otrzymywa³y tak¿e
wy¿ywienie wed³ug wzorca
prawid³owego ¿ywienia. 

Opiekê nad dzieæmi do-
pe³nia³a izba po³o¿nic a na-
wet klinika po³o¿nicza, gdzie
po urodzeniu dziecka matki
mog³y spokojnie dochodziæ
do zdrowia.

W sprawozdaniu za rok
1912 podpisanym przez Ma-
xa i Margarete Bahrów czyta-
my: ,,Nawet jeœli oceni siê
koszty i dop³aty dla dzieci ja-
ko doœæ wysokie, to ponoszo-
ne w ten sposób ofiary uznaæ
nale¿y za uzasadnione, bo-
wiem przemys³ nie powinien
uchylaæ siê od obowi¹zku
³agodzenia, w miarê swoich
si³, szkód zwi¹zanych z jego
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Jak Max Bahr opiekował się  pracownikami
Landsberski przedsiêbiorca i filantrop, pozostawi³ po sobie wiele materialnych œladów w naszym mieœcie.

Max Bahr był nie tylko znakomitym przedsiębiorca, ale i wielkim społecznikiem oraz filantropem
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Jak Max Bahr opiekował się  pracownikami
Landsberski przedsiêbiorca i filantrop, pozostawi³ po sobie wiele materialnych œladów w naszym mieœcie.

Sêdziowie zarzucili mu
podstawowe zaniechanie
obowi¹zków, ucieczkê przed
odpowiedzialnoœci¹. Kar¹
dodatkow¹ by³o odebranie
wysokiemu oficerowi szar¿y i
wszystkich odznaczeñ oraz
pozbawienie go praw hono-
rowych. Dopiero w 1954 r.
uda³o mu siê wywalczyæ
przywrócenie utraconych
godnoœci.

By³ zimny styczniowy wie-
czór 29 grudnia 1945 r, kiedy
dowódca rozbitej dywizji
„Woldenberg” genera³amajor
Gerhard Kegler przyjecha³ z
resztk¹ swoich ¿o³nierzy i
rozbitym sztabem do Lan-
dsbergu. Dywizja ucieka³a
przed nacieraj¹cymi w sile
50. czo³gów oddzia³ami Ar-
mii Czerwonej. Nastêpnego
dnia us³ysza³ o swojej nomi-
nacji na wojennego komen-
danta Landsberga. Tak za-
cz¹³ siê dramat niemieckiego
oficera, który tylko stara³ siê
zapanowaæ nad
pog³êbiaj¹cym siê chaosem
koñca wojny.

Wbrew woli

Genera³major Kegler przy-
jecha³ do Landsbergu oko³o
22.00. Zatrzyma³ siê w pun-
kcie dowodzenia w dzisiej-
szym szpitalu psychiatrycz-
nym przy ul. Walczaka.
Uda³o mu siê po³o¿yæ na
oko³o dwie godziny. Oko³o
3.00 nad ranem, ju¿ 30
stycznia pojecha³ wraz ze
swoim szefem sztabu na
rozmowy do centrum.
Spêdzi³ tam kilka godzin.
Gorzowski historyk Jerzy
Sygnecki przypuszcza, i¿
byæ mo¿e by³y to rozmowy z
wysokimi przedstawicielami
NSDAP o tym, jak zapewniæ
bezpieczeñstwo dzia³aczom
partyjnym i ludziom z nimi
powi¹zanymi. Oko³o
po³udnia po raz pierwszy
us³ysza³, ¿e zostanie wojen-
nym komendantem miasta.
Ze Ÿróde³ wynika, ¿e on sam
tej funkcji pe³niæ nie chcia³.
Wola³ byæ wcielony do korpu-
su genera³a Ericha von dem
Bacha-Zelewskiego. Na
miejscu przecie¿ by³ dotych-
czasowy komendant, kapitan
Kurze, który zna³ miasto i do
tej pory sobie radzi³. W³aœnie
w rozmowie z nim gene-
ra³major Kegler po raz pierw-
szy podda³ w w¹tpliwoœæ
obrony miasta za wszelk¹
cenê. 

Pozory normalności

Landsberg bowiem by³ total-
nie nieprzygotowany do jakiej-
kolwiek heroicznej obrony.
Jeszcze 27 stycznia wysocy
rang¹ oficerowie SS grozili
rozstrzelaniem ka¿demu, kto
tylko pomyœli o ucieczce przed
zbli¿aj¹cymi siê Rosjanami.
29 stycznia normalnie praco-
wa³y wszystkie zak³ady w
mieœcie, czynne by³y sklepy,
banki, poczta, elektrownia i
gazowania, dzia³a³y wodo-
ci¹gi. Wyszed³ nawet ostatni
numer lokalnej gazety „Gene-
ral Anzeiger”. Pozory normal-
noœci skoñczy³y siê 30 stycz-
nia rano, kiedy zniesiono za-
kaz opuszczania miasta. Na
dworcu kolejowym mo¿na
by³o nawet jeszcze kupiæ bile-
ty, ale ju¿ ¿aden cywilny po-
ci¹g na zachód st¹d nie odje-
cha³. Natomiast zaczê³a siê
masowa ucieczka ludnoœci
cywilnej. Ucieka³ kto móg³ i jak
móg³. We wspomnieniach
by³ych mieszkañców Lan-
dsbergu by³a to ucieczka pie-
szo, na saniach, zdobytym
konnym wozem.

Zawracał żołnierzy

Rozproszone po mieœcie
nieliczne oddzia³y nie mia³y
³¹cznoœci. Tym bardziej trudno
by³o broniæ du¿ego, licz¹cego
oko³o 50 tys. mieszkañców
miasta. Jednak komendant
poleci³ organizacjê sieci punk-
tów oporu, oko³o 18.00 podj¹³
decyzjê - wysadziæ oba mosty
na Warcie. Nap³ywaj¹ wieœci,
¿e Rosjanie s¹ coraz bli¿ej. W
tym czasie ktoœ wyda³ rozkaz
opuszczenia miasta. Kegler
na tê wieœæ jedzie do Bog-
dañca, gdzie ma powstaæ ko-
lejny punkt obrony. Po drodze
usi³uje zawróciæ do miasta
uciekaj¹cych z niego ¿o³nie-
rzy. Ale na wszystko by³o ju¿ a
póŸno. Ostateczny rozkaz wy-

cofania siê do Witnicy Kegler
wyda³ 31 stycznia o 15.00.

Stracił ramię

Ostatniego wojennego ko-
mendanta miasta zatrzymano
5 lutego 1945 r. Zarzut - odda-
nie miasta Rosjanom.12 lute-
go Kegler stan¹³ przed
s¹dem. Usi³owa³ siê broniæ, ¿e
komendantem wojennym
Landsbergu zosta³ w ostatnim
momencie i ju¿ praktycznie
nie by³o szans na obronê
miasta. S¹d wojenny jednak
skaza³ go na œmieræ. W do-
wód niezwyk³ej ³aski zamie-
niono mu kulê na degradacjê i
walkê na froncie. Jako zwyk³y
¿o³nierz zosta³ wcielony do dy-
wizji Döberitz. 12 kwietnia
1945 r. w rejonie wsi Sach-
sendorf, na po³udnie od Kost-
rzyna zosta³ postrzelony w le-
we ramiê. Ju¿ w niewoli brytyj-
skiej rêkê mu amputowano.

Ostatni akt tej dramatycznej
historii wydarzy³ siê w 1954 r.
Wówczas s¹d Republiki Fe-
deralnej Niemiec podj¹³ de-
cyzjê o uchyleniu wyroku z
lutego 1945 r. a ówczesny
prezydent RFN Teodor
Heuss podj¹³ decyzjê o reha-
bilitacji Keglera i przywróci³
mu wszystkie utracone hono-
ry, dystynkcje, odznaczenia
oraz godziw¹ generalsk¹
emeryturê. Wp³yw na jego
decyzjê mia³o odk³amanie
przez historyków rzeczywis-
tych win i zas³ug ostatniego
komendanta wojennego Lan-
dsberga.

RENATA OCHWAT

Na motywach: Wyrok s¹du
wojennego na gen. Gerarda
Keglera 12 II 1945, op. Fritz
Kohlase, Jerzy Sygnecki: Kil-
ka uwag dotycz¹cych obrony
miasta Landsberga w 1945
roku, w: „Nadwarciañski Rocz-
nik Historyczno-Archiwalny”,
nr 12.

Skazany 
i zdegradowany
wojenny generał
Minê³o 76 lat od czasu, kiedy s¹d wojskowy skaza³ na karê œmierci
ostatniego wojennego dowódcê Landsberga, genera³amajora Gerharda
Keglera. 

Landsberg był totalnie nieprzygotowany do jakiejkolwiek
heroicznej obrony
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rozwojem, szczególnie jeœli
chodzi i zdrowie i si³y dzieci”. 

Zakładowy bank

Max Bahr stworzy³ w³asny,
firmowy system oszczêdza-
nia, bardzo korzystny dla
pracowników. Pracownik de-
klarowa³, jak¹ kwotê bêdzie
odk³ada³ co tydzieñ i by³a
ona potr¹cana z jego
wyp³aty. Na kopertach, w
których pracownicy otrzymy-
wali tygodniow¹ wyp³atê,
wyliczono, ile zgromadz¹
pieniêdzy po 30 lub 40 la-
tach oszczêdzania. Stopa
zysku do pierwszego tysi¹ca
marek wynosi³a 8%, od kwo-
ty wy¿szej - 6%. Inne kasy
oszczêdnoœci dawa³y w tam-
tych latach 3-3,5%.
Pieni¹dze z³o¿one w tej ka-
sie pracownik móg³ podj¹æ w
ka¿dej chwili.  

Inn¹ form¹ oszczêdzania
by³a kasa emerytalna, z któ-
rej mo¿na by³o korzystaæ do-
piero po przejœciu na emery-
turê, ale tu warunki by³y
jeszcze korzystniejsze.
Wk³ady by³y oprocentowane
tak samo jak w kasie
oszczêdnoœciowej, ale po
piêciu latach zak³ad
dok³ada³ 10% zaoszczêdzo-
nej kwoty, a po dziesiêciu
jeszcze dolicza³ 20%. 

Choæ I wojna œwiatowa
zmieni³a relacje finansowe,
Max Bahr stale czu³ siê zo-
bowi¹zany wyp³acaæ robot-
nikom zgromadzone fundu-
sze wed³ug ustalonych za-
sad. 

Dla swojego miasta

Wra¿liwoœæ spo³eczn¹ Max
Bahr rozszerzy³ na wszyst-
kich mieszkañców Lan-
dsbergu. W 1898 zainicjowa³
stowarzyszenie, którego ce-
lem by³o utworzenie publicz-
nej biblioteki i czytelni. Sam
ofiarowa³ bibliotece pierwsze
dwa tysi¹ce ksi¹¿ek. 

Z jego inicjatywy zbudowa-
no Dom Spo³eczny przy
obecnej ul. D¹browskiego, w
którym znajdowa³y siê po-

mieszczenia dla biblioteki,
czytelni dla doros³ych i czy-
telni dla dzieci, a tak¿e dla
organizacji spo³ecznych,
przede wszystkim Towarzy-
stwa Gimnastycznego z
du¿¹ hal¹ sportow¹. Dom
zosta³ ukoñczony w 1914 r.,
ale przez pierwsze piêæ lat
mieœci³ siê tam szpital dla
¿o³nierzy. W czasie II wojny
budynek zosta³ czêœciowo
zniszczony, a po odbudowa-
niu mieszcz¹ siê w nim tech-
nika mechaniczne i elek-
tryczne. 

Ostatni¹ du¿¹ budowl¹,
jak¹ pozostawi³ Max Bahr,
jest ³aŸnia zbudowana z je-
go inicjatywy i w wiêkszoœci
z jego funduszy. Sam by³ za-
mi³owanym p³ywakiem i bar-
dzo czêsto podkreœla³ po-
trzebê systematycznego
uprawiania sportu. Obiekt
budowano w latach 1928-
1930. 6 stycznia 1930 roku
odby³o siê uroczyste otwar-
cie ³aŸni, oczywiœcie z
udzia³em inicjatora. Ale gdy
przeprowadzono tu pierwsze
wa¿ne zawody p³ywackie w
paŸdzierniku tego roku, Max
Bahr ju¿ nie ¿y³. Po krótkiej
chorobie zmar³ 25 wrzeœnia
1930 r. 

Autorytet

Max Bahr by³ aktywny na
wielu polach; zasiada³ w Ra-
dzie i w Zarz¹dzie Miasta, z
ramienia w³adz miasta nad-
zorowa³ szkolnictwo.  Po I
wojnie sta³ siê aktywnym
cz³onkiem Niemieckiej Partii
Demokratycznej, wybrano
go do Narodowego Zgroma-
dzenia Konstytucyjnego, a
potem do pierwszego Reich-
stagu. Wszêdzie szuka³ roz-
wi¹zañ, które gwaranto-
wa³yby postêp, a jedno-
czeœnie spokój gospodarczy
i spo³eczny. 

Dla pracowników jego fab-
ryki i dla wszystkich miesz-
kañców Landsbergu Max
Bahr by³ niekwestionowa-
nym autorytetem. Uznanie
dla niego najdobitniej wy-

ra¿ono wielkim marszem w
dniu 28 paŸdziernika 1928
r. z okazji jego 80-lecia. Od
Dêbu Bahra (obecnie ul.
Towarowa) a¿ do jego do-
mu przy dzisiejszej ulicy
Borowskiego (obecnie
Dom Biskupów) przez cen-
trum miasta przeszed³ po-
chód z pochodniami, które-
go uczestnicy zanieœli swo-
jemu dobroczyñcy
uroczyste podziêkowania i
¿yczenia dalszego zdrowia. 

Po œmierci Maxa Bahra
ca³y Landsberg pogr¹¿y³ siê
w ¿a³obie. ,,Za trumn¹,
oprócz asysty i cz³onków ro-
dziny, szed³ t³um tych, którzy
za ¿ycia byli z nim blisko
zwi¹zani, i tych, którzy
dziêkowali mu za jego doko-
nania. Na wszystkich ulicach
i na cmentarzu tworzy³y siê
wielotysiêczne szpalery lu-
dzi oddaj¹cych zmar³emu
ostatnia czeœæ”.  

Pamięć

W 2000 r. ukaza³a siê nie-
wielka ksi¹¿ka Jana
Koz³owskiego pt. „Max Bahr
i jego praca obywatelska”, w
której po raz pierwszy zosta³
przedstawiony ten cz³owiek
zas³u¿ony dla Landsberga. O
ksi¹¿ce szerzej na stronie inte-
rentowej https://www.wimbp.go-
rzow.pl/71507-2/ 

W 2020 r. Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna
wyda³a przet³umaczone na
jêzyk polski  wspomnienia
Maxa Baha z obszernymi
wstêpami przybli¿aj¹cymi
zarówno sylwetkê autora jak
i warunki polityczno-
spo³eczne, w jakich dzia³a³.
Wiêcej - http://www.echogo-
rzowa.pl/news/31/czytaj-
zemna/2020-02-10/pamieci-
maxa-bahra-26905.html

KRYSTYNA KAMIÑSKA 

Fragment rozdzia³u
„Cz³owiek w miejscu pracy”
zamieszczonego w ksi¹¿ce
„Gorzów... z dziejów gospo-
darczych miasta i regionu”,
Gorzów Wlkp. 2020. 

Łaźnia Miejska przy ul. Jagiełły to trwała pamiątka związana z Maxem Bahrem
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- Przez 16 lat by³ pan rad-
nym Gorzowa, ale z chwil¹
przejœcia do pracy do Lu-
buskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego musia³ pan
z³o¿yæ mandat. Ci¹gnie pa-
na czasami na sesje, ¿eby
podzieliæ siê swoimi spo-
strze¿eniami na temat
obecnego stanu miasta?

- To nie by³a ³atwa decyzja.
By³em miejskim radnym w
piêciu kolejnych kadencjach.
Rezygnacja z mandatu nie
oznacza, ¿e nie ¿yjê sprawa-
mi miasta i jego mieszka-
ñców. Jak zawsze interesuj¹
mnie wyniki sportowe go-
rzowskich klubów - to moja
pasja, rozwój infrastruktury
drogowej i bazy sportowej,
poziom kszta³cenia w na-
szych szko³ach oraz szanse
rozwojowe miasta i naszego
regionu. Piêæ lat temu
podj¹³em siê nowego wy-
zwania w administracji woje-
wódzkiej. Przez to zmieni³a
siê moja perspektywa pat-
rzenia na „gorzowskie spra-
wy” i mo¿liwoœci kreowania
pewnych rozwi¹zañ.
- Pracuj¹c w LUW mo¿na
byæ jeszcze ,,przydatnym’’
swojemu miastu?

- Jak najbardziej. Z racji
swojej obecnej pracy wspie-
ra³em choæby pozyskanie
œrodków na przebudowê ul.
Myœliborskiej, czy drogi kra-
jowej 22 w obrêbie ulic Za-
wackiej i Walczaka.
Do³o¿y³em cegie³kê do budo-
wy stadionu lekkoatletyczne-
go i hali sportowej. Anga¿ujê
siê w elektryfikacjê naszej li-
nii kolejowej z Krzy¿a do
Kostrzyna, oczywiœcie przez
Gorzów. Spo³ecznie pracujê
w strukturach klubu AZS
AJP Gorzów. Nie uchylam
siê te¿ od wspó³pracy z
PTTK Ziemi Gorzowskiej,
Gorzowsk¹ Rodzin¹ Ka-
tyñsk¹, czy Towarzystwem
Mi³oœników Wilna i Ziemi Wi-
leñskiej. Korzystam te¿ ze
swoich kontaktów z radnymi,
z którymi czêsto wymieniam
uwagi i spostrze¿enia do-
tycz¹ce spraw miejskich.
Wydaje mi siê, ¿e moje za-
anga¿owanie w sprawy
miasta jest nadal wysokie.
Pe³n¹ ocenê zostawiam jed-
nak mieszkañcom.
-  W jakim kierunku na-
le¿a³oby pójœæ z finanso-
waniem z bud¿etu miasta
remontów zabytków, takich
jak choæby koœcio³y, ale i
historyczne kamienice?

- To jest bardzo wa¿ny te-
mat. Ostatnia dyskusja wo-

kó³ dotacji miasta na remont
wie¿y katedralnej pokaza³a,
¿e nasze miejskie rozwi¹za-
nia nie s¹ transparentne i
przez to wywo³uj¹ niepo-
trzebne emocje. Przypomnij-
my, ¿e Gorzów dziêki „oswo-
bodzicielom” z roku 1945 nie
nale¿y do miast, które mog¹
siê poszczyciæ zabytkami
podnosz¹cymi atrakcyjnoœæ
turystyczn¹ miasta. Rozpro-
szenie w³asnoœciowe zabyt-
kowych obiektów, bardzo
zró¿nicowany stan technicz-
ny i ogromne potrzeby finan-
sowe w zakresie przywróce-
nia œwietnoœci tym budyn-
kom znacznie ograniczaj¹
mo¿liwoœci wsparcia z
bud¿etu miasta. I co do tego
nie mam ¿adnych w¹tpliwo-
œci. Widzê jednak pewne
rozwi¹zanie. Niezale¿nie od
wnioskodawcy, którym mo¿e
byæ podmiot prywatny, sto-
warzyszenie, zwi¹zek,
wspólnota mieszkaniowa,
parafia czy ka¿dy inny
w³aœciciel proponowa³bym
pewn¹ formu³ê dofinansowa-
nia remontu zabytkowych
budynków.
- Jak¹?
- To jest do dyskusji, ale

miasto mog³oby deklarowaæ
do³o¿enie z w³asnego
bud¿etu przyk³adowo 20 pro-
cent kosztów remontu, przy
za³o¿eniu, ¿e pozosta³e
œrodki zabezpiecza w³aœci-
ciel budynku. Takie
rozwi¹zanie daje szerokie

mo¿liwoœci. W³aœciciel
wyk³ada w³asne œrodki z nie-
wielkim dofinansowaniem
lub zdobywa œrodki ze-
wnêtrzne, np. unijne z jedno-
czesn¹ deklaracj¹, ¿e miasto
bêdzie wspó³finansowa³o w
jakimœ stopniu ów inwe-
stycjê.
- Czyli mówimy o wiêk-
szej liczbie wspó³finan-
suj¹cych dany remont, ni¿
tylko miasto i w³aœciciel?

- Oczywiœcie, póki s¹ takie
mo¿liwoœci nale¿y je staraæ
siê wykorzystaæ. Pozostaj¹c
jednak przy bud¿ecie miej-
skim, powy¿sze rozwi¹zanie
z pewnoœci¹ zwiêkszy³oby
zainteresowanie przeprowa-
dzaniem remontów. Dlatego
potrzebne jest coroczne za-
bezpieczenie pewnej kwoty
w bud¿ecie miasta. Potem
nale¿y dopuœciæ realizacjê
wniosków o dofinansowanie
przez postêpowanie konkur-
sowe lub kolejno wed³ug da-
ty z³o¿onych wniosków do
wyczerpania zabezpieczo-
nych na ten cel œrodków.
Resztê prze³o¿yæ na kolejny
rok, albo staraæ siê tych
œrodków w bud¿ecie zabez-
pieczyæ wiêcej.
- Regu³a wydaje siê byæ
prosta i przejrzysta.

- Uwa¿am, ¿e gdyby obo-
wi¹zywa³a w czasie dyskusji
nad dofinansowaniem re-
montu wie¿y katedralnej, po-
zwoli³aby przekazaæ z
bud¿etu miasta 900 tys. z³

wobec faktu wspó³finanso-
wania tej inwestycji z innych
Ÿróde³ w wysokoœci ponad
10 mln z³. Pozostaj¹c jesz-
cze przy tym temacie, je¿eli
kogoœ nie przekonuje me-
chanizm pozyskiwania œrod-
ków na remonty, to musimy
pamiêtaæ, ¿e gorzowska ka-
tedra jest swoistym symbo-
lem miasta o du¿ym znacze-
niu historycznym i kulturo-
wym. Mam nadziejê, ¿e ten
temat bêdzie ponownie pro-
cedowany na kolejnej sesji
rady miasta i spotka siê z
akceptacj¹ radnych. Naj-
wa¿niejsze, ¿ebyœmy nie
rozpoczêli w mieœcie go-
rzowskiej wojny œwiato-
pogl¹dowej.

- Prezydent Gorzowa Ja-
cek Wójcicki wyszed³ z
propozycj¹ poszerzenia
strefy p³atnego parkowa-
nia, jak i podwy¿ek op³at, w
tym tak¿e dla mieszka-
ñców tej strefy. Na razie je-
go pomys³ nie zyska³ ak-
ceptacji radnych. Dobrze
siê sta³o?

- Polityka parkingowa w na-
szym mieœcie wymaga
uporz¹dkowania. Sk³ada siê
na to kilka powodów. Chyba
najwa¿niejszym jest brak
miejsc parkingowych w wielu
rejonach Gorzowa. Niestety,
w ostatnich latach zmiany w
tym zakresie polega³y na
wy³¹czaniu kolejnych miejsc
parkingowych, albo z powo-
du zmian w uk³adzie prze-

strzennym centrum, albo z
powodu wy³¹czenia ulic prze-
znaczonych do modernizacji.
Drugi, to szybko rosn¹ca licz-
ba pojazdów samochodo-
wych. Nie ka¿dy zdaje sobie
sprawê, ¿e w Gorzowie licz-
ba zarejestrowanych pojaz-
dów dorównuje prawie liczbie
samych mieszkañców, a pa-
miêtaæ te¿ trzeba o goœciach
z gmin oœciennych. Trzeci
powód jest bardziej proza-
iczny, ale istotny z powodów
bud¿etowych. Nasze stawki
i strefy parkingowe obo-
wi¹zuj¹ ju¿ naœcie lat i nie
by³y nawet waloryzowane,
ale pamiêtajmy te¿, ¿e w
momencie wprowadzenia
nale¿a³y do najwy¿szych w
Polsce. Je¿eli weŸmiemy to
wszystko pod uwagê oczy-
wista staje siê koniecznoœæ,
co powiedzia³em wczeœniej,
uporz¹dkowania polityki par-
kingowej w mieœcie. Niemniej
wydaje mi siê, ¿e proces ten
zaczêto od koñca - czyli od
podwy¿ek.
- Wielu kierowców wprost
mówi³o, ¿e w tym wypadku
zabrak³o czytelnego prze-
kazu, dlaczego zdecydo-
wano siê na taki ruch.

- Pe³na zgoda. Je¿eli wielu
mieszkañców doje¿d¿a do
pracy w centrum miasta
w³asnym œrodkiem transpor-
tu, to jak¹ w tej prezyden-
ckiej propozycji dostali alter-
natywê? Na razie ograniczo-
no liczbê miejsc

parkingowych w œcis³ym
centrum, wy³¹czono ulicê
Mieszka I-go, na prosto-
pad³ych do niej ulicach wpro-
wadzono now¹ organizacjê
ruchu nie proponuj¹c nic w
zamian, poza poszerzeniem
strefy p³atnego parkowania i
wzrostu op³at. Nie mo¿na
przy takim natê¿eniu przebu-
dowy ulic spodziewaæ siê, ¿e
wy¿sze op³aty parkingowe
rozwi¹¿¹ brak miejsc parkin-
gowych. Problemów jest
wiêcej. Nie znaleziono roz-
wi¹zania jak dojœæ do poro-
zumienia z mieszkañcami
zamieszka³ymi w s¹siedz-
twie stref p³atnego parkowa-
nia. Nie zdecydowano te¿
jak potraktowaæ miejsca par-
kingowe w s¹siedztwie prze-
budowywanych ulic - czy
mo¿e na czas remontu nie
wstrzymaæ siê z poborem
op³at dla mieszkañców?
Mam tutaj na myœli tych lu-
dzi, którzy z powodu remon-
tu ich ulicy, czêsto z dnia na
dzieñ, zostali zmuszeni do
znalezienia nowych miejsc
parkingowych wchodz¹cych
w obszar stref p³atnego par-
kowania. Przy tylu w¹tpliwo-
œciach nie dziwi mnie stano-
wisko radnych, którzy jesz-
cze przed g³osowaniem
wyrazili swoje zdanie w
kwestii projektu uchwa³y ra-
dy miasta. Problem pozosta³
i jak widaæ nie ma te¿ po-
mys³u na jego rozwi¹zanie.
- A pana zdaniem, w ja-
kim kierunku powinno to
wszystko pójœæ?

- Zacz¹³bym od pocz¹tku,
czyli od tego, ¿e zaplano-
wa³bym budowê parkingów,
mo¿e równie¿ wielopoziomo-
wych. Pozostawienie aut w
tych miejscach powinno
wi¹zaæ siê ze skutecznym i
szybkim przemieszczaniem
siê z wykorzystaniem komu-
nikacji miejskiej. Czyli w dru-
giej kolejnoœci chodzi o stwo-
rzenie przyjaznej
pasa¿erom siatki po³¹czeñ
oraz ustalenia atrakcyjnych
op³at za przejazdy. Gdy ce-
na biletu autobusowego lub
tramwajowego na dwa
przejazdy bêdzie tañsza ni¿
miejsce parkingowe w cen-
trum, to ludzie zmieni¹
swoje przyzwyczajenia.
Dzisiaj jest to nierealne,
gdy komunikacja miejska
jeŸdzi objazdami, a znale-
zienie miejsca parkingowego
na ka¿dym osiedlu, to takie
samo wyzwanie jak szukanie
miejsca w centrum.
- Dziêkujê za rozmowê.

R. Sondej: Polityka parkingowa w naszym mieście wymaga uporządkowania
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Miasto powinno współuczestniczyć
w remontach zabytków
Z Romanem Sondejem, dyrektorem generalnym LUW, by³ym radnym Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- Wysz³a pani ostatnio z
ca³kiem interesuj¹c¹ pro-
pozycj¹ zagospodarowania
terenów przylegaj¹cych do
parku S³owiañskiego na
potrzeby rekreacyjne go-
rzowian. O co chodzi w
tym pomyœle?

- Studium uwarunkowañ,
które niedawno Rada Miasta
przyjê³a, zak³ada utworzenie
terenu buforowego pomiêdzy
planowan¹ stref¹ prze-
mys³ow¹ przy ul. Mironickiej
a Santockiem. Ta zielona
strefa buforowa przechodzi w
park S³owiañski i wchodzi ja-
ko ekologiczny korytarz na-
powietrzaj¹cy do miasta. Ten
teren ju¿ w tej chwili ma po-
tencja³, poniewa¿ jest tam
S³owianka, s¹ trasy biegowe,
jest tam te¿ kilka urz¹dzeñ
street-workout’owych. Nato-
miast rekreacja odbywa siê
wzd³u¿ ruchliwej ulicy
S³owiañskiej, czyli wi¹¿e siê
z wdychaniem spalin.
- No i tu pojawia siê pe-
wien wzór.

- Tak, tu pojawia siê Byd-
goszcz i Leœny Park Kultury i
Wypoczynku Myœlêcinek,
czyli najwiêkszy park miejski
w Polsce licz¹cy 800 hekta-
rów. To enklawa leœnych uro-
czysk, ze wzgórzami, jarami,
jeziorkami, trasami do spa-
cerów, dla rolkarzy, ale i z
miejscami do grilla, gdzie
mo¿na przyjemnie spêdziæ
czas. I ten teren, który my
zostawiamy jako bufor, w
po³¹czeniu z terenem w gmi-
nie K³odawa, mo¿na by
w³aœnie tak wykorzystaæ: ja-
ko park leœny do rekreacji.
- Jak inni radni siê na ten
pomys³ zapatruj¹?

- Nie mam pojêcia. Pomys³
z³o¿y³am w formie interpela-
cji, czyli nie jest to uchwa³a,
która bêdzie poddawana pod
g³osowanie. Decyzja le¿y w
kompetencjach prezydenta,
zatem, jeœli bêdzie chcia³
coœ takiego utworzyæ, to
utworzy. Zgoda radnych
bêdzie wymagana w sprawie
ewentualnych nak³adów fi-
nansowych. Myœlê, ¿e ten te-
mat jest na tyle fajny i po-
trzebny, ¿e nie spotka siê ze
sprzeciwem. Gorzów zwy-
czajnie ma deficyt takich te-
renów, mimo ¿e jest kilka
parków a œcie¿ka nad
K³odawk¹ jest wrêcz oblega-
na, co tylko udowadnia, ¿e
jest zapotrzebowanie na tego
typu atrakcje. Te miejsca
³atwo obejœæ czy przebiec w
ci¹gu nied³ugiego spaceru, a
nowy teren mia³by byæ bar-
dzo du¿y, co wyró¿nia³oby
nas nie tylko w regionie, ale i
w kraju. 

- Pomys³ ten spodoba³ siê
samym mieszkañcom, bo
jak tylko pojawi³ siê w me-
diach spo³ecznoœciowych,
to zbiera³ jedynie same po-
chwa³y.

- Rzeczywiœcie nie by³o ani
jednego g³osu przeciwnego.
Jedynie by³y w¹tpliwoœci, czy
przy okazji nie zaczn¹ wyci-
naæ drzew. 
- No w³aœnie by³o to jedy-
ne zastrze¿enie. Pomys³
fajny, nawet bardzo, ale
bez wycinania drzew i
przywalania alejek p³ytami
kamiennymi…

- To jest naturalne. Przecie¿
mamy ró¿nego rodzaju na-
wierzchnie, dla przyk³adu
œcie¿ka przy K³odawce jest
czêœciowo zrobiona z na-
wierzchni typu hansegrand,
czyli takiej, jak przy dawnej
Centrali Rybnej przy ul.
Strzeleckiej. Tam, co prawda,
ta nawierzchnia nie pasuje,
bo to jednak centrum miasta,
ale mo¿na zobaczyæ, o co
chodzi. A by³oby fajnie, gdyby
w nowym parku powsta³y te¿
trasy z asfaltow¹ nawierzch-
ni¹ dla rolek czy hulajnóg. Ta-
kie œcie¿ki mo¿na ³atwo wy-
konaæ bez koniecznoœci
du¿ego ingerowania w teren.
Ale nawet gdyby mia³o ich
nie byæ, to nie jest dla mnie
na dzisiaj ¿aden problem.
- Zwróci³a pani uwagê, ¿e
gorzowianie z wolna maj¹
doœæ wszelakich wycinek,

które siê w mieœcie odby-
waj¹. Nie wiem, czy dotar³a
do pani informacja, ¿e
ostatnio ktoœ ustawi³ zni-
cze na wyciêtych starych
lipach przy ul. Walczaka.

- To znak pewnego przesi-
lenia - sygna³ dla prezydenta,
¿e dla wielu gorzowian drze-
wa s¹ niezbywaln¹ czêœci¹
tego miasta. Przecie¿ znicze
stawa siê zwyczajowo na
grobach osób bliskich. I
myœlê, ¿e nie bêdzie
nadu¿yciem, jeœli tak w³aœnie
zinterpretujemy ten wymow-
ny gest. Gorzów jest ca³y
czas postrzegany jako zielo-
ne miasto z parkami i wolno
rosn¹cymi drzewami, ale to
nie oznacza, ¿e mo¿na je ot
tak wycinaæ. Tym bardziej, ¿e
w mojej ocenie przesuniêcie
budowanej obecnie jezdni na
ul. Walczaka trochê w stronê
osiedla pozwoli³oby na ocale-
nie wielu drzew. Pokusi³abym
siê tu o pewne podejrzenie,
¿e nikt skutecznie nie prze-
analizowa³ tego projektu pod
k¹tem zachowania drzew. W
Gorzowie nie dzia³a Zielony
Zespó³.
- Dlaczego?
- Przesta³ dzia³aæ, bo zacz¹³

byæ tzw. paprotk¹. Ludzie siê
napracowali za darmo,
w³o¿yli zaanga¿owanie, wie-
dze, poœwiêcili czas, analizo-
wali dokumentacjê, a potem
ich uwagi nie zosta³y przyj-
ête. Dlatego te¿ myœlê, ¿e te

znicze na œciêtych drzewach
to swego rodzaju wotum nie-
ufnoœci dla prezydenta. 
- Myœli pani, ¿e takie
dzia³ania, które mówi¹
„doœæ!”,  dotr¹ do ratusza?

- Myœlê, ¿e ta informacja
jest w ratuszu znana, tyle tyl-
ko, ¿e nie jest brana pod
uwagê. Ratusz ma swoje
priorytety i nie chce do nich
do³o¿yæ szanowania zieleni
miejskiej. Nie mo¿na siê
zas³oniæ kwesti¹ niewiedzy,
choæby o tych starych lipach
przy Walczaka. Tam ktoœ
powiedzia³ - no trudno, trze-
ba je wyci¹æ. 

Niedawno na portalu
ngo.pl bra³am udzia³ w roz-
mowie z przedstawicielk¹
Urzêdu Miasta w D¹browie
Górniczej na temat
wspó³pracy trzeciego sekto-
ra z samorz¹dem. W D¹bro-
wie ochrona i pielêgnacja
odbywa siê na zasadach
okreœlonych w zarz¹dzeniu
prezydenta, co oznacza, ¿e
prezydent podchodzi do te-
matu zieleni w sposób po-
wa¿ny i kompleksowy. Prze-
kaza³am prezydentowi du¿y
materia³ opisuj¹cy politykê
miejsk¹ w sprawie zieleni.
Rzecz¹ oczywist¹ jest, ¿e
niektóre drzewa trzeba wyci-
naæ, choæby z racji ich wieku
lub dlatego, ¿e spadaj¹ ko-
nary. Ale one nie spadaj¹
z³oœliwe, tylko dlatego, ¿e
nikt o nie wczeœniej wystar-

czaj¹co nie zadba³. Tak jak o
okaleczone drzewa przy Ze-
spole Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych przy ul.
Czereœniowej. Dyrekcja
szko³y t³umaczy, ¿e drzewa
by³y w z³ym stanie, jednak
pojawia siê pytanie dlaczego
do tego stanu doprowadzili-
œmy? 
- Magistrat co chwilê
og³asza, ¿e coœ bêdzie re-
montowa³, przebudowy-
wa³, upiêksza³, zmienia³.
No i pod tymi informacja-
mi jest coraz bardziej ma-
sowy protest. Ludzie pisz¹
- nie ruszajcie, zostawcie,
doœæ, koñczcie to, co za-
czêliœcie, ale nic nie rób-
cie dalej, bo cokolwiek
tkniecie, to wychodzi Ÿle.
Jestem czêsto w parku
Wiosny Ludów i mnie zwy-
czajnie przera¿a, co tam
siê wyczynia. 

- Te¿ zwraca³am uwagê, ¿e
przy starych drzewach je-
Ÿdzi ciê¿ki sprzêt. Zwraca³
uwagê na to tak¿e projektant
- jeœli korzenie zostan¹
zmia¿d¿one, to za dwa, trzy
lata bêdzie problem z usy-
chaj¹cymi starymi drzewa-
mi, które niestety trzeba
bêdzie wyci¹æ. Ja bym
chcia³a temu zapobiec, dla-
tego na bie¿¹co analizujê
uchwa³y dotycz¹ce planowa-
nych remontów pod katem
ewentualnych wycinek. Nie
bêdê g³osowaæ za remon-

tem, jeœli poci¹ga on za
sob¹ koniecznoœæ wycinania
drzew. Pamiêtam, jak by³o z
remontem ulicy Sosabow-
skiego, pêtla 104. Jeden z
mieszkañców poprosi³ o
sprawdzenie dokumentacji i
okaza³o siê, ¿e wystarczy
przesun¹æ kilka miejsc po-
stojowych, lekko zmodyfiko-
waæ projekt i drzewa mog¹
zostaæ. Nie wierzê, ¿e nie
potrafimy projektowaæ z
g³ow¹. Nie wierze, ¿e w ma-
gistracie nie ma osób, dla
których drzewa s¹ warto-
œci¹. Powinniœmy inaczej
ustawiæ priorytety.
- Czyli?
- Czyli je¿eli mamy pozys-

kaæ œrodki na przebudowê
Walczaka z programu, który
nakazuje zwiêkszyæ prze-
pustowoœæ, co siê wi¹¿e z
wycinkami, to po prostu nie
wnioskujemy do takiego pro-
gramu. W nowej perspekty-
wie unijnej du¿y nacisk ma
byæ na ratowanie œrodowis-
ka, wiêc z pewnoœci¹ znajd¹
siê takie pieni¹dze, które nie
bêd¹ zmusza³y do wycinania
drzew. Drzewa s¹ dla nas,
mieszkañców priorytetem,
zw³aszcza, ¿e stoimy na pro-
gu katastrofy klimatycznej.
Zamiast poszerzaæ drogi
trzeba finansowaæ transport
zbiorowy i niskoemisyjny.
Gorzów jest obszarem za-
gro¿onym susz¹, przez
znaczn¹ zabudowê dzia³ek
mamy miejskie wyspy ciep³a
ale te¿ ci¹g³e zagro¿enie
nag³ymi opadami. Musieli-
œmy wybudowaæ ogromny
betonowy zbiornik retencyj-
ny, który jednak nie powodu-
je, ¿e woda zostaje w glebie.
I ko³o siê zamyka. 
- A coœ pozytywnego?
- S¹ i takie rzeczy. Mam na

myœli zmianê polityki parkin-
gowej, która ma doprowa-
dziæ do zmiany przestrzeni
Nowego Miasta, zmiany
przyzwyczajeñ komunikacyj-
nych, a docelowo do bar-
dziej wydolnej siatki
po³¹czeñ komunikacji miej-
skiej, co jest bardzo pozy-
tywnym kierunkiem w odnie-
sieniu choæby do planu Ad-
aptacji do Zmian Klimatu.
Ciesz¹ równie¿ rewaloryza-
cje parków miejskich czy
znana ju¿ dobrze mieszka-
ñcom œcie¿ka nad
K³odawk¹. Z wiêkszych
spraw mamy nowe dobre
Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania i
warto wspomnieæ, ¿e obec-
nie mo¿na opiniowaæ projekt
nowej strategii rozwoju
miasta. 
- Dziêkujê bardzo.

Znicze na drzewach to wotum
nieufności
Z Mart¹ Bejnar-Bejnarowicz, radn¹ miejsk¹ i architekt rozmawia Renata Ochwat

M. Bejnar- Bejnarowicz: Dla wielu gorzowian drzewa są niezbywalną częścią tego miasta
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Jeszcze kilkanaœcie, kilka
lat temu ich widok budzi³ za-
skoczenie.

- Jeszcze kilka lat temu,
kiedy chcia³am zebraæ to, co
le¿y pod drzewem, czeka³am
na wieczór. Bo ludzie ró¿nie
komentowali. Dziœ najwy¿ej
ktoœ przyjaŸnie zagadnie -
opowiada znajoma wegeta-
rianka, która od lat uprawia
miejsk¹ ekopartyzankê. - E,
dziœ to ju¿ nie jest ekoparty-
zantka, ludzie siê chyba
zmienili - mówi ze œmie-
chem.

Mapę mają w głowach

Takich wege i eko jest w
mieœcie trochê. Nie chc¹ za
bardzo siê jednak ujawniaæ,
bo styl partyzantki im za
bardzo nie pozwala. -
Wiesz, nawet jak jesteœmy
w Berlinie na Prinzessingar-
ten, to te¿ nie bardzo chce-
my, ¿eby nas fotografowa-
no. Szczêœciem, przestaje-
my byæ modni - mówi i
t³umaczy, ¿e ten Prinzessin-
garten, to miejsce specjalne,

Mekka ekologów i wegeta-
rian oraz ludzi, którzy nie to-
leruj¹ marnotrawstwa jedze-
nia pod ¿adn¹ postaci¹. -
Tam siê uczy³am wege par-
tyzantki - opowiada.

Znajoma wegetarianka
pracuje w dobrej gorzow-
skiej firmie. Ale ma fio³a, al-
bo, mówi¹c jej jêzykiem,
dziwn¹ sk³onnoœæ do zagos-
podarowywania tego, co siê
marnuje, a marnowaæ nie
powinno. Ma na myœli to, co
siê marnuje, a mo¿na prze-
robiæ na smaczne jedzenie. I
jak t³umaczy, ma w g³owie
miejsca, gdzie mo¿e co do
jedzenia zdobyæ. - Legalnie -
podkreœla - My nie kradnie-
my.

Od pokrzyw i szczawiu

Najprêdzej zaczynaj¹ siê
zbiory szczawiu, pokrzywy i
mlecza, z którego mo¿na
zrobiæ rewelacyjn¹ sa³atkê.
Na takie zielsko wege par-
tyznaci wyprawiaj¹ siê nad
Kana³ Ulgi, ale te¿ nad
K³odawkê i fragmenty

Srebrnej. Podobnie jest ze
szczawiem i paroma inny-
mi zio³ami i listkami. Oka-
zuje siê, ¿e nawet brzoza
mo¿e byæ jadalna, tyle tylko,
ze trzeba j¹ umieæ przetwo-
rzyæ. - Ma³o tego, robiê sy-
rop z pêdów sosny, ale to
rzadko, bo to ju¿ nie jest
miejska partyzantka - œmieje
siê.

Sama przyznaje, ¿e naj-
bardziej czeka na majow¹
pokrzywê, bo wychodzi z
niej pyszna sa³atka, ale i
p³yn do p³ukania w³osów te¿.

Czerwiec, czyli morwa

Morwowce rosn¹ na Za-
warciu i to dwóch odmia-
nach- bia³ej i takiej fioleto-
wej. - To zapomniane drzew-

ko. Ludzie zapomnieli sma-
ku owoców, które dojrzewaj¹
na prze³omie maja i czerw-
ca, a to jest bomba witami-
nowa, a przy okazji jaka
smaczna - mówi ekoterro-
rystka. Ma³e owocki mo¿na
przerobiæ na d¿emy, konfitu-
ry, nalewki, usma¿yæ je w
cukrze. Od pewnego czasu
Ula robi te¿ musztardê mor-
wow¹, co jest delikatesem
absolutnym. Ale jakoœ nie
kwapi siê z przepisem. -
Mo¿e kiedyœ, jak udosko-
nalê recepturê - mówi z
oci¹ganiem.

Morwa roœnie przy ulicach,
po których je¿d¿¹ samocho-
dy. Jest ruch, ale to siê nie
przek³ada na morwê. Ekoter-
roryœci sprawdzili samocho-
dy ju¿ nie s¹ tak truj¹ce œro-
dowisko, jak kiedyœ, dlatego
mo¿na zbieraæ bezpiecznie
morwê i inne owoce.

Lipiec, sierpień, śliwki i
nie tylko

Koñcówka lipca. Ekoterro-
ryœci zbieraj¹ owoce w sa-

mym centrum, na skwerku
przy £aŸni. Tu bowiem rosn¹
œliwy, œliwo coœ tam,
jab³onie. Znajoma siê cieszy.
- Zobacz, tyle dobra siê mar-
nuje. Tyle dobrych rzeczy
mo¿na na jedzenie przero-
biæ. 

Na skwerku przed Szko³¹
Podstawow¹ zbiera rajskie
jab³uszka, które te¿ przera-
bia na d¿emy. Ostatnio w
pobli¿u odkry³a coœ nieby-
wa³ego. - Tyle lat tamtêdy
chodzê i dopiero teraz od-
kry³am, ¿e tam roœnie lesz-
czyna…. W tym roku ju¿
ma plan, jak zebraæ
orzechy - cieszy siê ekoter-
rorystka.

Choæ wege siê nie przy-
znaj¹ za bardzo, to spi¿arka-
mi s¹ dla nich tak¿e opusz-
czone dzia³ki - ogródki, które
ju¿ nie maja w³aœcicieli. Bo
jak mówi¹ terroryœci od je-
dzenia, tam ca³y czas coœ
roœnie. Frukty z tych miejsc
nie mog¹ przecie¿  siê mar-
nowaæ. Nie powinny.

ROCH

- Jak ju¿ zaczynaæ pozna-
wanie drzew, to najlepiej na
pocz¹tek zajœæ do arboretum
przy Muzeum Lubuskim.
Dziêki pasji by³ego dyrektora
Zdzis³awa Linkowskiego
roœnie tam naprawdê wiele
ciekawych drzew i co wa¿ne,
s¹ podpisane- mówi Andrzej
Grabowski, gorzowski
mi³oœnik przyrody. Ale jak siê
okazuje, nie tylko warto za-
gl¹daæ do muzealnego ogro-
du. W innych zak¹tkach
miasta te¿ roœnie sporo cie-
kawych drzew.

Korkowca też tu mamy

Przegl¹d osobliwoœci zwy-
czajnie nale¿y zacz¹æ od
korkowca amurskiego. Jedy-
ne takie drzewo w Gorzowie
i okolicy roœnie sobie obok
Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji. Nikt za
bardzo nie wie, sk¹d siê aku-
rat tu wziê³o, bo pochodzi z
wschodniej Rosji i Chin. Jak
sama nazwa wskazuje, jego
kory u¿ywa siê do produkcji
korków do win szlachetnych.
Z drewna produkuje siê nar-
ty i drogie meble. A jakby
by³o ma³o, to w ³yku jest tani-
na - specyfik stosowany w
garbarstwie. Jak widaæ wy-
bitnie po¿yteczne drzew, a
przy okazji zwyczajnie ³adne,
bo spotykane w ogrodach ja-
ko drzewo ozdobne. No i
warto dodaæ, ¿e charakterne
- bo wytrzymuje i upa³, ale i

siarczyste mrozy. Kolejn¹
cech¹ jest i to, ¿e owocuje,
ale Ÿród³a milcz¹ na temat
tego, czy owoce s¹ jadalne. 

Mo¿na jednak zaryzyko-
waæ twierdzenie, ¿e skoro
pochodzi z Chin, to najpew-
niej owoce musz¹ byæ jadal-
ne. 

Tulipanowce prosto z
Ameryki

Bywalcy parku przy szpita-
lu na ul. Walczaka nie raz i
nie dwa zadaj¹ sobie pyta-
nia, jak nazywaj¹ siê trzy
œlicznie kwitn¹ce wiosn¹
drzewa. To tulipanowce.
Maj¹ kwiatki w kolorze bla-
do¿ó³tym, a listki tych drzew
trudno z innymi pomyliæ. S¹
bowiem w zarysie czwo-
rok¹tne i podzielone na czte-
ry nierównej wielkoœci klapy,
których wzd³u¿ne brzegi
przebiegaj¹ prawie równo-
legle do siebie. Liœæ jest z
przodu jakby uciêty albo
lekko wyciêty. Drzewa po-
chodz¹ z Ameryki Pó³noc-
nej, a dok³adnie z po³udnio-
wo-wschodnich rubie¿y
USA, z pasma Appala-
chów. 

Gorzowskie tulipanowce
wyznaczaj¹ pole czwo-
rok¹ta, by³ te¿ czwarty, ale
zmog³a go któraœ gorzows-
ka zima. I taki kszta³t nasa-
dzenia pozwala wysnuæ
wniosek, ¿e drzewa zosta³y
posadzone ludzk¹ rêk¹. 

I to te¿ s¹ bardzo po¿ytecz-
ne drzewka. Ich drewno ma
bardzo piêkne, ozdobne
s³oje i dlatego bywa u¿ywa-
ne do wyrobu w w³aœnie
przedmiotów ozdobnych, ale
tak¿e do produkcji niektó-
rych instrumentów. Kwiaty
s¹ miododajne. Miód ma ko-
lor ciemnoczerwony i jak
twierdz¹ smakosze, ma wy-
borny smak. Czy tak jest,
trzeba siê jednak wybraæ w
te tereny, gdzie tulipanow-
ców roœnie na tyle du¿o, aby
miód da³o siê wyproduko-
waæ, bo z trzech drzew to ra-
czej nie jest mo¿liwe. Ma³o

tego, korzenie tych piêknych
drzew te¿ bywaj¹ u¿yteczne,
bo stosowane s¹ do podno-
szenia smaku piwa. Ale i na
nie trzeba siê wybraæ do
USA, bo w Polsce takiego
nie uœwiadczysz. 

Do cypryśnika warto
zajrzeć

Natomiast w parku Koper-
nika roœnie kolejna rzadkoœæ
- cypryœnik nutkajski, którego
naturalnym œrodowiskiem
jest Ameryka Pó³nocna, a
dok³adnie wybrze¿e Oceanu
Spokojnego. I to ju¿ jest wy-
bitne ozdobne drzewo, które

na tych terenach sadzone
by³o od 1850 roku. Drzewo
osi¹gn¹æ potrafi nawet 25
metrów, ma charakterystycz-
ne obwis³e ga³êzie z gêstymi
matowymi ig³ami oraz mato-
wymi szyszkami. I te¿ na
pewno sadzi³a go ludzka
rêka, jak zreszt¹ kilka innych
ciekawych drzew, jakie w
tym parku, dawnym cmenta-
rzu ewangelickim mo¿na
spotkaæ. Od strony ulicy
Pi³sudskiego rosn¹ jod³y kali-
fornijskie, bardzo ³adne drze-
wa ozdobne, a urody parko-
wi dodaj¹ kwitn¹ce wiosn¹
tawu³y - krzewy ozdobne,
które ostatnio znów sta³y siê
modne. W tym samym parku
mo¿na siê pozachwycaæ
tak¿e jesionami zwisaj¹cym
- te rosn¹ od strony ul. Wal-
czaka. 

A jeœli chodzi o cypryœniki,
inne ni¿ nutkajski, to b³otne
mo¿na spotkaæ nad
K³odawk¹ i w kilku innych
miejscach w Gorzowie. 

Takich ciekawostek w par-
kach i na skwerach jest spo-
ro. Bo mo¿na spotkaæ cho-
æby katalpy, mi³orzêby japo-
ñskie - zw³aszcza przy ul.
Wyszyñskiego, pere³kowce i
inne doœæ niepospolite drze-
wa. Ale nawet te pospolite,
jak kasztanowce, lipy czy pla-
tany te¿ potrafi¹ zachwyciæ. 

Prosperita przyszła w XIX
wieku

Mo¿na zapytaæ, sk¹d taka
niepospolita zieleñ w mie-
œcie. Otó¿ miasto mia³o
szczêœcie do zapaleñców,
którzy dbali o zieleñ, jak cho-
æby Egomet Brathtz, który na
pocz¹tku XX wieku zak³ada³
miejsk¹ zieleñ. Mo¿na te¿
pokusiæ siê o tezê, ¿e nie-
które z egzotycznych drzew
trafi³y do miasta z Barlin-
ka…. Tam bowiem przez la-
ta gospodarzyli leœniczowie
z rodziny Zoch, którzy spro-
wadzali egzotyczne drzewa
z ca³ego œwiata. No i w
tamtych lasach do dziœ
mo¿na siê natkn¹æ na
ró¿ne niepospolite drzewa,
jak choæby sosny balsa-
miczne czy stare tuje. Ma³o
tego, nieopodal Barlinka
jest coœ wybitnie rzadko
spotykanego - las wiœniowy.
Ale trafic do niego trudno,
bo zarówno leœnicy, jak i
miejscowi niezbyt chcê siê
nim chwalic.

Po wojnie, kiedy Landsberg
sta³ siê Gorzowem, te¿ byli
ludzie, którym zale¿a³o na
tym, aby by³ on piêkny i zie-
lony. 

ROCH

Korzysta³am z „Gorzów
Wielkopolski - miasto parków
i ogrodów” autorstwa Win-
centego Piworuna i
Zdzis³awa Linkowskiego,
Gorzów Wielkopolski 2001,
ss. 176.

W oczekiwaniu na majową pokrzywę
Na miejskich skwerkach widaæ czasami osoby z koszykami, które zbieraj¹ opadaj¹ce owoce. 

Egzotyczne drzewa w naszych parkach
Wiosna ju¿ zawita³a i warto bacznie przygl¹daæ siê drzewom i krzewom w parkach. 

Na miejskich skwerach i w parkach nie brakuje drzew z owo-
cami, które nie mogą pójść na zmarnowanie…
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W parku przy szpitalu na ul. Walczaka rosną tulipanowce
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- W zakoñczonym sezonie
koszykarskim zespó³ Pol-
skiej Strefy Inwestycji Enea
Gorzów wywalczy³ br¹zowy
medal. Wynik ten spe³ni³
oczekiwania zarz¹du klubu?

- Bior¹c pod uwagê przedse-
zonowe plany, jak i postawione
cele uwa¿am, ¿e miejsce na
podium jest du¿ym sukcesem.
Wiedzieliœmy, ¿e ten sezon
bêdzie specyficzny, lecz nie
przypuszczaliœmy, i¿ bêdzie a¿
tak trudny. Sezon, w którym
przyjdzie nam zagraæ prawie
wszystkie, poza pierwszym,
mecze w pustych halach. Li-
czyliœmy, i¿ przyjdzie taki mo-
ment, ¿e bêdziemy mogli wpu-
œciæ widzów  na trybuny, cho-
æby nawet w ograniczonej
liczbie. Nie uda³o siê. Szalej¹ca
brytyjska odmiana koronawiru-
sa, która odpowiada za obecn¹
trzeci¹ falê, spowodowa³a pro-
blemy w samych zespo³ach.
Nasza dru¿yna zosta³a dotkni-
êta koronawirusem na
pocz¹tku rozgrywek i zap³acili-
œmy za to choæby wysok¹ po-
ra¿k¹ z Lublinem we w³asnej
hali. Reasumuj¹c, miniony se-
zon bardzo mocno da³ siê nam
we znaki.(…).
- Jak obecnie wygl¹da sy-
tuacja finansowa klubu?

- Pamiêtamy, co dzia³o siê z
gospodark¹ w chwili wprowa-
dzenia pierwszego œwiatowego
lockdownu i by³ to czas, kiedy
musieliœmy podj¹æ w zarz¹dzie
klubu wa¿ne decyzje do-
tycz¹ce budowy bud¿etu.
Przyjêliœmy wtedy dwie zasa-
dy. Chcieliœmy skonstruowaæ
nasze mo¿liwoœci finansowe w
taki sposób, by z jednej strony
mieæ stabilnoœæ w trudnym cza-
sie, a z drugiej ci¹gle mierzyæ
w ambitne cele sportowe.
Uda³o siê to w tym sensie, i¿
przy ni¿szych wp³ywach potra-
filiœmy zachowaæ wysoki po-
ziom sportowy, a tak¿e - jako
jedyna polska dru¿yna - wy-
st¹piæ w rozgrywkach Euro-
Cup, gdzie dru¿yna dotar³a do
fazy pucharowej i przegra³a do-

piero z póŸniejszym finalist¹
rozgrywek. 
- Jest coœ o czym chcia³by
pan jednak jak najszybciej
zapomnieæ?

- Chyba wszyscy chcieliby-
œmy zapomnieæ o grze w pu-
stych halach. To jest naprawdê
trudne do zniesienia. Druga
sprawa, to zachorowania, a
trzecia to ogromne utrudnienia
w wyjazdach, szczególnie za-
granicznych. Musieliœmy
w³o¿yæ sporo pracy, ¿eby pora-
dziæ sobie z tym logistycznie.
- To jest trzeci z rzêdu me-
dal, a wiêc chyba nie mo¿na
mówiæ o przypadku. Pana
zdaniem nasza dru¿yna rze-
czywiœcie na dobre ju¿ zado-
mowi³a siê w œcis³ej
czo³ówce krajowej?

-  Jako zarz¹d klubu poprosili-
œmy o trochê czasu, ¿eby na-
wi¹zaæ do lat 2008-2011, kiedy
to nasze dziewczyny cztery ra-
zy z rzêdu stawa³y na podium,
dwukrotnie graj¹c w finale. W
pierwszej fazie musieliœmy
wzmocniæ klub organizacyjnie,
a w konsekwencji równie¿ fi-
nansowo, co by³o i jest bardzo
du¿ym wyzwaniem. Z drugiej
zaœ strony poprzez systema-
tyczn¹ budowê zespo³u prag-
nêliœmy powoli pi¹æ siê w górê.
Ju¿ w pierwszym sezonie, kie-
dy zosta³em prezesem klubu,
byliœmy o krok od awansu do
strefy medalowej. Minimalnie
przegraliœmy walkê o TOP-4 z
CCC Polkowice, maj¹c wów-
czas naprawdê fajny sk³ad i
szansê na dobry wynik. Rok

póŸniej na podobnym etapie
nie sprostaliœmy faworyzowa-
nej Wiœle Kraków, ale ostatnie
trzy sezony zaowocowa³y ju¿
medalami. Widaæ pewn¹
ci¹g³oœæ pracy i uwa¿am, ¿e
wyniki s¹ tego potwierdze-
niem. Wybraliœmy  w³aœciw¹
drogê rozwoju. Mam na-
dziejê, ¿e kolejne lata bêd¹
podobne, a mo¿e nawet lep-
sze, poniewa¿ osi¹gnêliœmy
jeszcze jeden cel. Roz-
poczê³a siê budowa hali, a
bez odpowiedniej infrastruktu-
ry bardzo trudno w obecnych
czasach jest rozwin¹æ klub.
Podstaw¹ s¹ finanse, a ¿eby
po nie siêgaæ musimy mieæ
warunki odpowiadaj¹ce pro-
mocji dla naszych sponsorów.
Jednym z takich wa¿nych ele-

mentów jest nowoczesny
obiekt. 
- W Gorzowie chyba wszys-
cy kibice basketu marz¹ o
z³otym medalu, bo w skar-
bcu s¹ trzy srebrne i cztery
br¹zowe, ale wci¹¿ brakuje
tego z najcenniejszego
kruszcu.

- Ja równie¿ mam duszê kibi-
ca i nie ukrywam, ¿e mam ta-
kie marzenie, ale wiem, ¿e bez
organicznej, mrówczej wrêcz
pracy nikt nam niczego za dar-
mo nie da. Najpierw musimy
mocno ustabilizowaæ klub, zbu-
dowaæ bazê i mam nadziejê,
¿e w najbli¿szych dwóch latach
osi¹gniemy te za³o¿enia. Oczy-
wiœcie nadal bêdziemy d¹¿yli
do zbudowania zespo³u, który
powalczy o kolejny awans do
wielkiego fina³u, a potem o
mistrzostwo Polski. To jest jed-
nak sport, w którym zawsze
jest sporo niewiadomych, ele-
mentów niezale¿nych od nas i
przez to wszelkie oczekiwania
okreœlamy w sposób ostro¿ny.
- Na co dzieñ jest pan pre-
zesem Kostrzyñsko-S³ubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, jednego z g³ównych
sponsorów klubu. Sponsor
jest zadowolony z postawy
zespo³u?

-  Bior¹c pod uwagê wszyst-
kie okolicznoœci zaanga¿owa-
nia siê spó³ki w sponsoring, za-
równo w sport amatorski jak i
profesjonalny, to w kontekœcie
dobrze rozumianej odpowie-
dzialnoœci spo³ecznej jesteœmy
zadowoleni. Pewne elementy
znane z praktyk gospodar-
czych chcemy wdro¿yæ w roz-
wój klubu. Taki jest dzisiejszy
wymóg i nad tym stale pracuje-
my. Wa¿na dla nas jest ponad-
to promocja miasta i regionu
poprzez wystêpy w europej-
skich pucharach..
- A ze sportowego punktu
widzenia wystêpy w Euro-
Cup przynosz¹ oczekiwane
korzyœci?

- Oczywiœcie, wystêpy w
ró¿nych krajach daj¹ zespo³owi

i sztabowi trenerskiemu mnó-
stwo materia³u analitycznego,
który potem jest wykorzystywa-
ny w procesie szkoleniowym.
Proszê zwróciæ uwagê, z kim
graliœmy w ostatnich sezonach.
Naszymi rywalami by³y zespo³y
z Moskwy, Brna, Lyonu, Anka-
ry, Krasnojarska, Wenecji czy z
Ramli le¿¹cej praktycznie na
przedmieœciach Tel Awiwu.
Ka¿dy prezentowa³ inny bas-
ket, od ka¿dego mo¿na by³o
coœ siê nauczyæ i potem wyko-
rzystaæ to na krajowych parkie-
tach. Pamiêtajmy ponadto, ¿e
wiêkszoœæ kontraktowanych
przez nas dobrych zawodni-
czek zgadza siê podpisaæ z na-
mi umowê pod warunkiem wy-
stêpów w europejskich pucha-
rach. Jak widaæ, korzyœci s¹
wzajemne. Dodam jeszcze, ¿e
dziêki zdobytym medalom i
grze w Europie przywróciliœmy
gorzowskiej koszykówce na-
le¿ne miejsce, jakie zosta³o wy-
pracowane w poprzedniej de-
kadzie. Teraz pracujemy nad
tym, ¿eby gr¹ naszych koszy-
karek ¿y³o ca³e miasto. Do tego
potrzebna jest wspomniana
nowa hala. (…).
- Radoœæ z sukcesów za-
wsze trwa krótko, bo trzeba
ju¿ myœleæ o kolejnych wy-
zwaniach. Czy ma pan z za-
rz¹dem klubu wykrystalizo-
wany ju¿ plan pracy pod
k¹tem nastêpnego sezonu?

-  Tak i spodziewamy siê, ¿e
bêdzie to równie¿ trudny rok
pod wzglêdem organizacyj-
nym. Mo¿e nie a¿ tak bardzo
jak ten miniony sezon, gdy¿
stale roœnie szansa na
prze³amanie kryzysu pande-
micznego. Jak widzimy, sport
mocno cierpi z tego powodu.
Stadiony i hale s¹ wci¹¿ puste,
ale liczê, ¿e kwesti¹ czasu jest
powolny powrót kibiców. Wi-
daæ, ¿e szczepionka zaczyna
przynosiæ pierwsze efekty i
liczê, ¿e bêdzie to orê¿, za po-
moc¹ którego zwyciêsko wyj-
dziemy z kryzysu. (…).
- Dziêkujê za rozmowê.

Miniony sezon mocno dał się we znaki
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem K-S SSE i prezesem AZS AJP Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Prezes Krzysztof Kielec z brązowymi medalistkami mistrzostw Polski
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- Unika pan publicznych
komentarzy na temat ¿u¿la,
a przecie¿ z racji wieku i
doœwiadczenia ma pan za-
pewne wiele ciekawych
rzeczy do powiedzenia.
Dlaczego nie chce siê pan
dzieliæ swoimi
spostrze¿eniami?

- S¹ ludzie, którzy chêtnie
komentuj¹, maj¹ to we krwi,
ale s¹ te¿ tacy, którzy nie
dziel¹ siê publicznie przemy-
œleniami. Rzeczywiœcie, na-
le¿ê do tej drugiej grupy.
Mo¿e dlatego, ¿e nie jestem
w œrodku wydarzeñ i trudno
mi potem zabieraæ g³os w
sprawach, o których nie mam
pe³nej wiedzy. Najlepszymi
ekspertami s¹ trenerzy. Oni
maj¹ sta³y kontakt z zawodni-
kami, znaj¹ ich bol¹czki i
wiedz¹ o czym mówi¹. A ja z
wysokoœci trybun czy fotela
przed telewizorem niewiele
widzê. Tyle co kibice. Proszê
mi wierzyæ, ¿e ró¿nica jest
bardzo znacz¹ca. JeŸdzi³em
prawie 20 lat i wiem jaki by³
zewnêtrzny odbiór tego co
dzia³o siê w kuluarach.
Czêsto komentarze nijak
mia³y siê do rzeczywistoœci.
- Po wielomiesiêcznym
oczekiwaniu wystartowa³
nowy sezon i od razu kibi-
ce Stali Gorzów maj¹ po-
wody do radoœci, gdy¿
dru¿yna wygra³a na torze
mistrzów Polski w Lesznie.
To bêdzie dobry sezon dla
¿ó³to-niebieskich?

- Musi byæ, gdy¿ potencja³
w zespole jest du¿y, aczkol-
wiek ¿yjemy w szalonych
czasach. Wszelkie opinie,
przypuszczenia mo¿na pre-
zentowaæ pod warunkiem, ¿e
nie wstaniemy nastêpnego
dnia i nie zostaniemy zasy-
pani informacjami pokroju, ¿e
ktoœ zachorowa³ i nie mo¿e
przez jakiœ czas startowaæ.
Ewentualne absencje z
miejsca bêd¹ zaburzaæ uk³ad
si³. Ju¿ niektóre dru¿yny mu-
sia³y poprzek³adaæ mecze, a

Stal o ma³y w³os, a poje-
cha³aby do Leszna bez Mar-
tina Vaculika. Mocno trzy-
mam kciuki za wszystkie
dru¿yny, ¿eby losy wyników
nie by³y zale¿ne od innych
czynników ni¿ sportowe. Sta-
li ¿yczê medalu, to naturalne,
bo im kibicujê. Choæ nie jes-
tem w klubie od blisko 30 lat,
to sercem ci¹gle jestem z
nim zwi¹zany.
- Rzeczywiœcie, jest pan
wiernym kibicem ¿u¿la, a
przede wszystkim Barto-
sza Zmarzlika. Czy jest
coœ, czego mu pan zazdro-
œci jako zawodnikowi, cze-

go pan nie mia³ w trakcie
kariery?

- Zacznê od tego, ¿e nigdy
nikomu niczego oczywiœcie
nie zazdroœci³em. Historia
moich startów jest za mn¹ i
wracam do niej tylko we
wspomnieniach. Powiem w
ten sposób, ¿e jestem dumy i
zadowolony, kiedy jad¹c na
stacjê benzynow¹ widzê
du¿e spoty z wizerunkiem
Bartka. To dziêki niemu ¿u¿el
sta³ siê bardziej rozpozna-
walny ni¿ za moich czasów i
z tego powinno cieszyæ siê
ca³e œrodowisko. Mimo ¿e
Bartek wci¹¿ jest m³ody, to
ju¿ dla kraju, dla Stali Go-

rzów zrobi³ tyle, ile nikt przed
nim tego nie uczyni³. I nie
ustaje w pogoni za kolejnymi
marzeniami. To jest niesa-
mowity cz³owiek.
- Mia³ pan okazjê z bliska
przygl¹daæ siê jego mist-
rzowskim tytu³om, zdoby-
wanym w ostatnich latach
na toruñskim torze. Bar-
dziej prze¿ywa pan jego
starty czy jednak swoje
mocniej pan przezywa³?

- Tego nie mo¿na porówny-
waæ. To s¹ zupe³nie dwie in-
ne sfery. Jeœli coœ da siê w
moim przypadku porównaæ,
to ka¿dorazowo staram siê
zachowaæ zewnêtrzny spo-
kój. Natomiast tylko ja wiem,
co prze¿ywam wewnêtrznie.
U mnie wszystko siê gotuje,
jak dopingujê z trybun m³od-
szych ch³opaków.
- Ju¿ siê spekuluje o ty-
ym, czy Bartek siêgnie, ni-
czym Ivan Mauger, po trze-
ci z rzêdu tytu³ indywidual-
nego mistrza œwiata?

- Ja nie bêdê spekulowa³,
skoro nawet nie wiemy, w ja-
kiej uda siê w tym roku for-
mule zorganizowaæ mistrzo-
stwa œwiata. Poza tym to jest
¿u¿el. Wystarczy drobny
b³¹d, pech i po sukcesie.
Sam prze¿y³em takie pecho-
we momenty w karierze.
Mog³em zostaæ indywidual-
nym mistrzem Polski, meda-
list¹ indywidualnych mist-
rzostw œwiata, ale w obu tych
rozgrywkach zadecydowa³y

niuanse. W pierwszym przy-
padku defekt na prowadze-
niu, kiedy jecha³em po z³oto,
w drugim minimalny b³¹d na
Wembley i zamiast stan¹æ na
podium, by³em pi¹ty. Spokoj-
nie, poczekamy na rozwój
sytuacji, ale oczywiœcie moc-
no trzymam kciuki za Bartka.
- W jakim kierunku zmie-
rza dzisiejszy ¿u¿el w œwie-
cie?

- Kiedy spojrzymy na
ubieg³oroczny sezon mogli-
byœmy powiedzieæ, ¿e sport
ten znajduje siê na krawêdzi
swojej egzystencji. Nikt nie
móg³ jednak przewidzieæ
pandemii. Z drugiej strony o
problemach tej dyscypliny
nie mówimy od roku, ale od
d³u¿szego ju¿ czasu. Widaæ
to po mniejszym zaintereso-
waniu w Anglii, Danii czy
Szwecji. Jedynie w Polsce li-
ga ma siê dobrze.
- W czym tkwi najwiêkszy
problem?

- W spadaj¹cej widowisko-
woœci tego sportu. Jestem
mocno tym zaskoczony, bo
¿u¿el ma wszystkie cechy,
¿eby byæ magnesem dla kibi-
ców lubi¹cych emocje.
- Mo¿na jakoœ przeciw-
dzia³aæ tej agonii?

- Trudno powiedzieæ. Wyda-
je mi siê, ¿e brakuje stabiliza-
cji dla ca³ej dyscypliny. Prak-
tycznie nie ma roku, ¿eby nie
by³o jakiœ kombinacji,
ci¹g³ych zmian w regulami-
nach. Menad¿erowie nie sku-
piaj¹ siê na pracy a bardziej
szukaniu niuansów praw-
nych. Nie jestem w œrodku
cia³ decyzyjnych, nie znam
ich argumentów i nie
chcia³bym tutaj nikogo kryty-
kowaæ. Niemniej systema-
tyczne przewracanie od góry
nogami regulaminów, czy to
na podwórkach ligowych czy
arenie miêdzynarodowej po-
woduje, ¿e kibice zaczynaj¹
siê gubiæ i szukaj¹ innych,
prostszych w odbiorze atrak-
cji.
- Dawniej ta stabilizacja
by³a wiêksza?

- Zdecydowanie. Jak robio-
no zmiany w rozgrywkach to
raz na wiele lat. Wiêksza
by³a przewidywalnoœæ, regu-
lamin te¿ by³ du¿o precyzyj-
niejszy i wielokrotnie chud-
szy. A teraz ci¹gle coœ zmie-
niaj¹ i zmieniaj¹. Trudno za
tym nad¹¿yæ.
- Jest coœ, co podoba siê
panu w obecnym ¿u¿lu?

- Du¿e brawa nale¿¹ siê
pomys³odawcom wszystkich
dzia³añ zmierzaj¹cych do po-
prawy bezpieczeñstwa na to-
rach. Bardzo du¿o zrobiono
w tym kierunku, a to jest pod-
stawa tego sportu. Dzisiaj
rzadko dochodzi do drama-
tycznych wypadków. One s¹ i
nie znikn¹, ale chodzi o to,
¿eby by³o ich jak najmniej.

Kiedy jeŸdzi³em by³o du¿o
wypadków œmiertelnych lub
takich, po których zawodnicy
nigdy nie wracali do pe³ni
zdrowia i przedwczeœnie ko-
ñczyli kariery. Z drugiej stro-
ny zbytnie pielêgnowanie to-
rów, a to ma miejsce obec-
nie, nie jest do koñca
najlepszym dzia³aniem dla
dyscypliny i rozwoju umiej-
êtnoœci zawodników. Taki jest
jednak regulamin i trzeba siê
do niego stosowaæ.
- Regulamin mo¿na zmie-
niæ?

- W mojej ocenie tory po-
winny byæ ró¿norodne. Mog¹
byæ twarde, jak ktoœ woli, ale
i przyczepne, jak ktoœ inny ta-
kie preferuje. Tory i tak siê
zmieniaj¹ po kilku zaledwie
biegach, co wymusza na za-
wodnikach i mechanikach
szukania optymalnych usta-
wieñ. Chodzi o to, ¿eby na-
wierzchnie by³y tak przygoto-
wane, aby o wynikach nie
decydowa³ tylko start. Dzisiaj
czêsto tak mamy, ¿e jak ktoœ
wyskoczy spod taœmy pierw-
szy i pojedzie na dystansie
optymaln¹ lini¹, to nawet
mistrz œwiata go nie wyprze-
dzi. Przez to te¿ mamy tylko
zamieszanie ze startami, bo
wszyscy widz¹, ¿e to pod
taœm¹ rozstrzygaj¹ siê losy
zwyciêstw. A tak nie powinno
byæ, choæ start  ¿u¿lu zawsze
by³, jest i bêdzie wa¿ny.
S³yszê, ¿e jakieœ drobne
zmiany pojawi³y siê w tym
sezonie. Zobaczymy, jak to
wyjdzie w praniu. Chodzi o
procedurê startow¹ i jakoœæ
przygotowania torów.
- Kibice czêsto podaj¹
przyk³ady z Danii, Szwecji
czy Anglii. Czym ró¿ni¹ siê
tamte tory od naszych?

- Sposobem przygotowa-
nia. U nas, jak wspomnia³em,
wszystko siê dopieszcza.
Tam nikt zbytnio siê tym nie
przejmuje, ale nikt te¿ nie
kombinuje, powiedzmy
otwarcie. Na ka¿dym torze
jest ktoœ na wzór naszego to-
romistrza. Przychodzi on
parê godzin przed meczem,
bierze czêsto w¹¿ i leje z
niego wodê nie zwracaj¹c
uwagi, ¿e w jednym miejscu
bêdzie jej wiêcej, w innym
mniej. Potem wsiada na
traktor, przejedzie kilka razy,
wyrówna z grubsza na-
wierzchniê i tor jest gotowy.
Nikt nie wnika, ¿e w jednym
miejscu jest mniej przyczep-
nie, w drugim bardziej. Nikt
nie szuka dziurek, a jak siê
pojawi jakaœ koleina, to j¹
siê likwiduje na tyle, na ile
mo¿na i jedzie siê dalej. U
nas zaœ media o jednej
dziurce potrafi¹ pisaæ przez
tydzieñ. Rol¹ zawodnika jest
radzenie sobie z torowymi
,,pu³apkami’’.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Był wielkim żużlowcem, choć nie został indywidualnym mistrzem Polski czy indywidualnym
medalistą mistrzostw świata
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J. Rembas: Nie jestem w środku wydarzeń i trudno mi potem zabierać głos w sprawach, o
których nie mam pełnej wiedzy.
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Ciągle coś tu zmieniają i zmieniają
Z Jerzym Rembasem, by³ym ¿u¿lowcem Stali Gorzów, czterokrotnym medalist¹ mistrzostw œwiata, rozmawia Robert Borowy
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Turyœci w tym roku nie
maj¹ naj³atwiej. Nadal nie
mo¿na pojechaæ choæby za
najbli¿sz¹ granicê, zatem
zostaj¹ wycieczki po naj-
bli¿szej okolicy. Dlatego war-
to wybraæ siê do Gryfina i
okolic, bo miejsce jest cieka-
we i z niezwyk³ymi obiekta-
mi.

Kiedy myœli siê Gryfino,
pierwszym skojarzeniem jest
elektrownia Dolna Odra a
zaraz za ni¹ Krzywy Las we
wsi Czarnowo. I o ile Dolna
Odra to rzecz naturalna, bo
wysokie kominy ca³y czas to-
warzysz¹ turyœcie, o tyle
Czarnowo majaczy siê
gdzieœ tam w okolicy.

Zanim jednak do Krzywego
Lasu, warto przejœæ siê do
opuszczonego sanatorium
dzieciêcego. Dziœ to co
prawda ruiny zamieszka³e
przez bezdomnych i gra-
nicz¹ce przez p³ot z elek-
trowni¹. I choæ miejsce ma
klimat prosto z horroru, to
jednak urzeka tajemnic¹. To
szereg budynków, które
schodz¹ siê koncentrycznie.
Niszczej¹cy kompleks, to
œlad po zbrodniczej dzia³al-
noœci III Rzeszy, bo kom-
pleks ten zbudowano w la-
tach 1943-44 i by³ on szpita-
lem w ramach akcji Brandt,
czyli akcji pozbawiania ¿ycia
osób psychiczne chorych.
Po II wojnie zosta³ zaadapto-
wany na kompleks sanatoryj-
ny. Dziœ opuszczony - nadaje
siê wprost jako scenografia
filmu grozy.

Z tego niezwyk³ego miejsca
tylko kilkaset metrów dalej
roœnie s³ynny na ca³¹ Europê
Krzywy Las.

Jest to skupisko ponad 50
zdeformowanych sosen
rosn¹cych na obszarze
oko³o 0,30 ha. Posadzono je
najprawdopodobniej w 1934
roku. Tu¿ nad ziemi¹ pieñ
zamiast rosn¹æ pionowo -
skrêca pod k¹tem 90 stopni i
wygina siê szerokim ³ukiem
ku górze. Wszystkie pnie wy-
giête s¹ w kierunku pó³noc-
nym. Widok, jaki tworz¹ te
drzewa jest niesamowity. Na
temat powstania tego lasu
niewiele wiadomo. Jednak
istnieje wiele hipotez pró-
buj¹cych wyt³umaczyæ to
niezwyk³e zjawisko. Dziœ
„Krzywy Las” administracyj-
nie nale¿y do Nadleœnictwa
Gryfino, Leœnictwa We³tyñ.
Drzewa zosta³y uznane za
powierzchniowy pomnik
przyrody. Obecnie Nadle-
œnictwo zaczê³o realizowaæ
program odtwarzania tych
sosen. Czêœæ bêdzie ros³a
bez ingerencji cz³owieka, a
czêœæ bêdzie kszta³towana
rêk¹ cz³owieka.

Kiedy ju¿ wszystkie krzywe
sosny zostan¹ sfotografowa-
ne, mo¿na ruszaæ w dalsz¹
drogê. Czerwony turystyczny
szlak wywodzi na trasê z
Dolnej Odry do Gryfina i tu
po chwili oko turysty ³owi
charakterystyczne betonowe
sto¿ki ustawione jeden za
drugim. To ¿eby smoka, czyli
zapory przeciwczo³gowe

ustawiane przez Niemców
na bliskim nam Miêdzyrzec-
kim Wale Umocnionym.
Sk¹d zêby tutaj? Ano jeste-
œmy na terenie Wa³u Pomor-
skiego, wiêc si³¹ rzeczy i tu
zêby musia³y siê znaleŸæ. P
chwili okazuje siê, ¿e miej-
scowoœæ, gdzie zêby s¹, na-
zywa siê ni mniej, ni wiêcej a
Pniewo….

Ale droga wiedzie dalej i
po naprawdê nied³ugim cza-
sie turysta osi¹ga Gryfino.
Po przekroczeniu rzeczki
Tywy trzeba przejœæ na
praw¹ stronê i polnym trak-
tem iœæ na pó³noc. Po ja-
kichœ 10 minutach dochodzi
siê do tak zwanej Górki
Mi³oœci i placu Zakochanych
- terenów rekreacyjnych.

Miejsce klimatyczne, ale po-
ra ruszyæ dalej.

Kiedy turysta dochodzi do
przejazdu kolejowego, musi
go przekroczyæ i ruszyæ w
kierunku dobrze widocznej
Bramy Bañskiej. To czêœæ
umocnieñ - z murami miej-
skimi, dziœ dobrze zachowa-
nymi, które zaczêto budowaæ
po 1284 roku.

Wewn¹trz murów le¿y Sta-
re Miasto Gryfino, jednak za-
bytków zosta³o tu niewiele.
Front II wojny œwiatowej
sprawi³, ¿e zosta³ koœció³ -
majestatyczna budowla oraz
uk³ad starych uliczek.

Œwi¹tynia wznosi siê maje-
statycznie w centrum miasta
i jest dziœ pod wezwaniem
Narodzenia Najœwiêtszej

Marii Panny. To eklektyczna
dziœ budowla z widocznymi
zrêbami œredniowiecznymi.
Warto zajrzeæ do œrodka, bo
uwodzi w nim renesansowa
ambona. Zreszt¹ ca³y budy-
nek jest ciekawostk¹ dla
mi³oœników architektury.
Warto popatrzeæ na ciekawe
sklepienia krzy¿owe, o³tarz.
Koœció³ jest przestronny i jas-
ny.

Z koœcio³a warto przejœæ
prosto w kierunku pó³noc-
nym, aby dojœæ do pa³acyku
pod lwami, co prawda popat-
rzeæ mo¿na na niego przez
p³ot, ale dumne lwy
strzeg¹ce wejœcia warte s¹
wycieczki.

Kolejn¹ zabytkow¹ bu-
dowl¹, na któr¹ warto ze-
rkn¹æ jest neogotycka kapli-
ca cmentarna stoj¹ca na tak
zwanym górnym tarasie.

Jednak ciekawostk¹ sam¹
w sobie jest cmentarz ra-
dziecki, niezniszczony, który
le¿y na ty³ach cmentarza ko-
munalnego.

Tylko pomiêdzy 8 a 20 mar-
ca 1945 roku w walkach o
Gryfino i likwidacjê niemiec-
kiego przyczó³ka „Brücken-
kopf Altdamm” (przyczó³ek
mostowy D¹bie) zginê³o kil-
kanaœcie tysiêcy (brak
dok³adnych danych) ¿o³nie-
rzy sowieckich i kilkudziesi-
êciu polskich, a po stronie
niemieckiej liczba ta siêga
40 tysiêcy.

Od roku 1946 do 1952 zor-
ganizowano w Gryfinie naj-
wiêkszy na Pomorzu ra-

dziecki cmentarz wojenny.
Przeprowadzono wielk¹
akcjê ekshumacyjn¹, w wyni-
ku której w Gryfinie le¿¹
¿o³nierze polegli tak¿e wokó³
Szczecina, Stargardu, Trze-
biatowa, Goleniowa i £obza.
Obecnie na przebudowanym
w latach 1972-74 cmentarzu
spoczywa 7 134 ¿o³nierzy.
¯o³nierze niemieccy chowani
byli po przejœciu frontu w
zbiorowych mogi³ach na oko-
licznych polach i w lasach,
czêœæ z nich jeszcze w trak-
cie dzia³añ zosta³a prawdopo-
dobnie przetransportowana
przez swoich kolegów na
cmentarz w Szczecinie. Poje-
dyncze pochówki ujawniaj¹
siê jeszcze dzisiaj, zw³aszcza
podczas robót ziemnych przy
ulicy Armii Krajowej oraz prac
polowych i leœnych w pó³noc-
no-wschodniej czêœci gminy

I tu mo¿e siê skoñczyæ wy-
cieczka po ciekawym, œwiet-
nie utrzymanym miasteczku.

RENATA OCHWAT

I warto siê tam wybraæ, po
to, aby obejrzeæ koœció³,
dwór i pa³ac. A potem zafun-
dowaæ sobie krótki spacer do
Ogardzkiego M³yna, te¿ cie-
kawostki architektonicznej,
ale i urokliwego miejsca.

Do Ogard jedzie siê na
pó³nocny zachód od Strzelec
Krajeñskich. Ta stara, bo ju¿
wzmiankowana w Ksiêdze
Ziemskiej margrabiego Ludwi-
ka z 1337 roku, to typowa owal-
nica. Po lewej kamienny koœció³
pw. œw. Stanis³awa Kostki z XIII
wieku zachwyca regularn¹
bry³¹. Dalej widaæ ciekawe sza-
chulcowe, albo bardziej ucze-
nie, ryglowe domy. Ale celem
naszym jest pa³ac.

Klasycystyczna budowla
ma siê nadzwyczaj dobrze,

przynajmniej z zewn¹trz. W
porównaniu do innych tego
typu budowli nie chyli siê ku
upadkowi, choæ widaæ, ¿e do
magnackiej œwietnoœci jest
jej daleko. Obecnie
mieszcz¹ siê tu mieszkania
komunalne, którymi
zarz¹dza miejska spó³ka ze
Strzelec Krajeñskich.

A przecie¿ budowla ma za
sob¹ lata œwietnoœci. Po-
wsta³a po 1870 roku wed³ug
projektu nierozpoznanego
architekta. Inicjatork¹ budo-
wy by³a hrabina Marie von
Blankensee-Firks. W latach
1885-1905 maj¹tek nale¿a³
do hrabiny Aleksandry von
Blankensee-Pückler, z do-
mu baronowej Firks zu
Ohlau. Potem budynek trafi³

w posiadanie banku ziem-
skiego. Od 1908 roku
maj¹tek znajdowa³ siê w po-
siadaniu rodziny Kretzsch-
mer. Ostatnim w³aœcicielem,
do 1945 roku by³ Karl
Kretzschmer.  

Po II wojnie œwiatowej
maj¹tek ziemski zosta³ zna-
cjonalizowany. W pa³acu
urz¹dzono mieszkania pra-
cowników Pañstwowego
Gospodarstwa Rolnego, na-
tomiast na parterze budynku

wydzielono pomieszczenia
na bibliotekê, sto³ówkê,
przedszkole oraz œwietlicê.
Okresowo mieszkali tutaj
przesiedleñcy, pracownicy
sezonowi, a po 1947 roku ro-
dziny ³emkowskie, przesied-
lone na Ziemie Zachodnie w
ramach akcji „Wis³a”.

Od frontu pa³acu widaæ za-
niedbany maksymalnie park,
który by³ kiedyœ ozdob¹
maj¹tku.

Pa³ac to nie jedyny ciekawy
obiekt w Ogardach. Zacho-
wa³ siê jeszcze XIX-wieczny
dwór, ale ten niestety nie
mia³ takiego szczêœcia, jak
pa³ac i dziœ jest w nieko-
niecznie dobrym stanie. Po II
wojnie mieœci³a siê w nim dy-
rekcja Strzeleckiego Kombi-

natu Rolniczego i biura. Po
zmianie ustrojowej dwór po-
szed³ w prywatne rêce i z
lekka niszczeje. 

Warto siê jednak przejœæ
po samej wsi, bo mo¿na zo-
baczyæ ciekawostki, jak cho-
æby stodo³ê kamienn¹ z po-
cz¹tków XX wieku, ciekaw¹
kolekcjê lekkich narzêdzi rol-
niczych u¿ywanych w jesz-
cze w latach 60. i 70. wieku. 

A jak nam ma³o, to zawsze
mo¿emy siê przejœæ do
Ogardzkiego M³yna. To zaled-
wie 2 km od Ogard, ale jak¿e
zaczarowane i magiczne
miejsce. Tam jest miejsce pik-
nikowe, gdzie w naprawdê ³ad-
nym otoczeniu mo¿na zjeœæ
przyniesione ze sob¹ kanapki.

RENATA OCHWAT

Krzywy las i trochę innych
niespodzianek
Niedalekie Gryfino i okolice potrafi¹ zainteresowaæ ka¿dego turystê.

To właśnie koło Gryfina rośnie słynny na całą Europę
Krzywy Las
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Pałac, w którym mieszkali Łemkowie
Ogardy to ma³a, ale interesuj¹ca wieœ zatopiona w lasach strzeleckich. 

Tak wyglądał dwór w Ogardach w czasach swojej świetności 

Fo
t. 
Ar
ch
iw
um

Z Gorzowa do Dolnej Odry, a potem
do Gryfina mo¿na dotrzeæ
nadspodziewanie ³atwo. Poci¹g do
Kostrzyna odje¿d¿a o 10.10, w
samym Kostrzynie 20 minut
oczekiwania na po³¹czenie do
Szczecina, czyli do Dolnej Odry, w
której jesteœmy tu¿ po 12.00. Powrót
- te¿ poci¹giem kolei regionalnych -
wyjazd z Gryfina do Kostrzyna,
potem ju¿ do Gorzowa, do którego
docieramy oko³o 19.00.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć::
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