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Często dopiero po śmierci widać, że da-
na osoba cieszyła się ogromną popular-
nością w społeczeństwie. W przypadku
Pani Grażyny już wcześniej nie było wątpli-
wości, że znał lub tylko kojarzył Ją chyba
każdy mieszkaniec Gorzowa. Była nad-
zwyczaj charyzmatyczną i energiczna
postacią, którą wręcz rozpierała chęć
działania. Jak się już w coś zaangażowała,
to było to widać i słychać mieście. Nie
umiała, nie potrafiła działać na pół gwizd-
ka. Pełno jej było w radzie miasta, magist-
racie, ale i wśród nauczycieli, spośród któ-
rych się wywodziła i którym długo przewo-
dziła jako szefowa ZNP w Gorzowie.

Grażyna Wojciechowska potrafiła racje,
w które wierzyła, głośno wykrzyczeć i sta-
wiać na ostrzu noża, czasami używając
przy tym słów mocnych i dosadnych, za
które zdarzało się Jej przepraszać. Niektó-
rzy mówią, że Grażynę Wojciechowska
można było lubić lub nienawidzić, w
każdym razie trudno było być wobec Niej
obojętnym, tak jak Gorzów i jego miesz-
kańcy nie byli Jej obojętni.

Pracowała do ostatnich dni, miała jesz-
cze jakieś plany, ale nie dane już Jej było je
zrealizować. Będzie nam jej brakowało.

Grażyna Wojciechowska to był ktoś!  Nikt
jej nie zastąpi i nie wymaże z naszej pa-
mięci.

Żegnaj.
REDAKCJA

Temperament przysparzał Jej
nie tylko rozgłosu  
Żegnamy radną Grażynę Wojciechowską. Osobę wyjątkową, o której długo będziemy jeszcze pamiętali. 
Więcej o G. Wojciechowskiej na s. 8-9.

Nikt Jej nie zastąpi
Odeszła Grażyna Wojciechowska. 
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ww  1.02.
1993, otwarta została pierwsza
stołówka dla ubogich zorganizo-
wana przez Gorzowskie Stowa-
rzyszenie Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.
ww  3.02.
1934, ur. Ryszard Świątkiewicz,
nauczyciel, b. siatkarz i trener
siatkarzy Unii i Stilonu (1969-
1972, 1985-1987), zm. w 1998 r.
ww  4.02.
1952, ur. Bolesław Proch, b.
żużlowiec gorzowski (1977-
1980), zm. w 2012 r.
ww  5.02.
1864, ur. Karl Teike, niem. mu-
zyk i kompozytor, b. policjant w
Ulm i Poczdamie, od 1909 r. -
woźny powiatowy w Gorzowie,
autor marszów, m.in. popularne-
go w świecie marsza „Alte Ka-
meraden”, zm. w 1922 r. 
ww  6.02.
1914, ur. Kazimierz Wnuk, orygi-
nał, bohater wielu anegdot, w
których występuje jako Szymon
Gięty, zm. w 1998 r.
1853, zm. Theodor Heinrich Otto
Burchardt (81 l.), światowej
sławy sadownik, twórca renety
landsberskiej, b. syndyk miejski
(1804-1834) i notariusz (1815-
1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65 l.),
b. tenisista stołowy, trener i
działacz łuczniczy, b. prezes
OZTS i SKŁ OSiR.
ww  7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wy-
stąpili po raz pierwszy w barwach
Stilonu, remisując na własnym
lodowisku ze Spartą Złotów 1:1.
ww  8.02.
1957, na Wydziale Włókienni-
czym GZWSz (Stilon) wybuchł
jednodniowy strajk, powołano
31-osobowy komitet strajkowy,
który wysunął 19 postulatów, w
tym żądanie podniesienia płac
zasadniczych, ograniczenie za-
trudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjalne;
strajk zakończył się porozumie-
niem.
1980, ukazał się pierwszy numer
tygodnika „Ziemia Gorzowska”;
ukazywał się do 2009 r. 
1987, zm. Papusza, wł. Bro-
nisława Wajs (79 l.), poetka cy-
gańska, przez wiele lat związana
z Gorzowem (1953-1981).
ww  9.02.
1898, zawarta została umowa ze
spółką „Helios” w Kolonii-Ehren-
feldt na budowę trakcji tramwa-
jowej i elektryfikację miasta;
tramwaje ruszyły 29.07.1899 r.,
a 1.09. popłynął pierwszy prąd
do mieszkań. 
ww  11.02.
2008, rozpoczął się rozruch fab-
ryki monitorów tajawańskiego
koncernu TPV Displays Polska.
ww  12.02.
1958, Zenon Bauer został prze-
wodniczącym Prezydium MRN w
Gorzowie; swą funkcję głowy
miasta pełnił 11 lat.
ww  13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski,
długoletni reprezentant Polski w
hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982), zm. w 1995 r.
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Od 17 stycznia do koñca
tego roku pó³nocn¹ gra-
nic¹ Strefy bêdzie ulica
Borowskiego, a do koñca
2023 roku SPP zostanie
poszerzona o obszar
miêdzy ulicami Borowskie-
go, Kosynierów
Gdyñskich, Roosevelta i
Wyszyñskiego.

Zmianie uleg³y tak¿e go-
dziny jej funkcjonowania
oraz op³aty - jednorazowe,
abonamentowe i za brak
biletu parkingowego.
Op³aty obowi¹zuj¹ od po-
niedzia³ku do pi¹tku, w
godzinach od 8.00 do
18.00. Od poniedzia³ku za
pierwsze 15 minut
zap³acimy 1 z³, za pierw-
sze pó³ godziny 2 z³, a za
pierwsz¹ godzinê - 3,50
z³. Za drug¹ godzinê
zap³acimy - 4 z³, za trzeci¹
godzinê - 4,50 z³, a za

ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê
3,50 z³.

Abonament miesiêczny
dla mieszkañca SPP wy-

nosi 40 z³ (400 z³ roczny)
za pierwsze auto, a za dru-
gie 120 z³ (1000 z³ roczny).
Abonament dla przed-
siêbiorcy 120 z³ (1000 z³
roczny), a abonament
ogólnodostêpny 300 z³
(3000 z³ roczny).

Za brak biletu parkingowe-
go lub przekroczenie czasu
postoju op³ata dodatkowa
wynosi 50 z³, pod warun-
kiem, ¿e zostanie op³acona
w dniu powstania zdarzenia
lub 200 z³, je¿eli zostanie
wniesiona w terminie
póŸniejszym.

Je¿eli zdecydujemy siê na
pozostawienie auta na jed-
nym z parkingów OSIR, a
na wykupionym bilecie po-
zostanie limit czasu, bêdzie-
my mogli przeparkowaæ au-
to. Nie bêdziemy jednak
mogli skorzystaæ z miejsc
postojowych zaliczonych do

SPP. I odwrotnie bilet zaku-
piony w SPP nie obowi¹zuje
na parkingach OSiR.

W obszarze Strefy P³atne-
go Parkowania znajduj¹ siê
miejskie parkingi (Oœrodka
Sportu i Rekreacji), niesta-
nowi¹ce SPP. S¹ to: par-
king przy Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej, przy Parku 111,
przy ulicach: Nadbrze¿nej
(przy Wildomie oraz przy
LOK), Hawelañskiej,
We³niany Rynek, Hejma-
nowskiej, Teatralnej (przy
KRUS oraz przy teatrze),
Warszawskiej i Sk³adowej.
Na tych parkingach obo-
wi¹zuj¹ takie same stawki
op³at jednorazowych jak w
Strefie P³atnego Parkowa-
nia, inna jest jednak oferta
abonamentowa.

WYDZIA³ PROMOCJI 
I INFORMACJI UM

Płacimy więcej za miejskie parkingi
Zmienia obszar Strefy P³atnego Parkowania (SPP) w Gorzowie.

II Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹ce im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie, w rankingu li-
ceów i techników bran¿owe-
go pisma „Perspektywy”,
zajê³o pierwsze miejsce w
województwie lubuskim.

Ranking powstaje od
dwóch dekad. Szko³y s¹
oceniane wedle osi¹gniêæ
na olimpiadach przedmioto-
wych (30 proc.), wyników
matur z przedmiotów obo-
wi¹zkowych (25 proc.) oraz
z przedmiotów dodatkowych
(45 proc.). Gorzowski „ogól-
niak” wyprzedzi³ ¿arskie
Spo³eczne LO i I LO im. Ed-

warda Dembowskiego w
Zielonej Górze. Natomiast
w skali kraju zajê³a miejsce
90. W 2021 roku by³o to
miejsce 131, ale w 2020 -
48, a w 2019 - 68.

W tegorocznym rankingu
wojewódzkim I LO im. Ta-
deusz Koœciuszki zajê³o
miejsce pi¹te, IV LO im. Ta-
deusza Kotarbiñskiego
ósme, a III LO - 18, wyprze-
dzaj¹c o dwa „oczka” go-
rzowskie Liceum Plastycz-
ne. W rankingu wojewódz-
kim techników gorzowskie
szko³y poza podium. Naj-
lepsze, na miejscu siód-

mym, okaza³o siê Techni-
kum nr 3 (czyli „gastrono-
mik”). Ósme miejsce zajê³o
Technikum nr 2 („ekono-
mik”), a dziewi¹te Techni-
kum nr 7 („elektryk”). Popu-
larny „mechanik”, czyli
Technikum nr 5, znalaz³ siê
na miejscu 13. W skali kra-
ju najlepsze gorzowskie
technikum - Zespó³ Szkó³
Gastronomicznych im. Feb-
ronii Gajewskiej - Karamaæ,
znalaz³o siê na miejscu
207. Przed rokiem by³a to
168 pozycja.

WYDZIA³ PROMOCJI 
I INFORMACJI UM

II LO najlepsze w regionie
Kolejny presti¿owy sukces gorzowskiego ,,ogólniaka’’.

II Liceum Ogólnokształcące w rankingu liceów i techników
zajęło pierwsze miejsce w woj. lubuskim
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W ubieg³ym roku w gorzow-
skim Urzêdzie Stanu Cywil-
nego sporz¹dzono 1 349 ak-
tów urodzeñ (w tym 109 dla
dzieci urodzonych za gra-
nic¹). Najczêœciej nadawany-
mi imionami dla dziewczynki
by³y Hanna (28x), Pola (26) i
Zofia (18), a dla ch³opców
Antoni (32x), Szymon (26)
oraz Leon i Filip (20).

Inne popularne ¿eñskie
imiona w naszym mieœcie to

Michalina (15x), Maja (14),
Julia (13) oraz Zuzanna i
Laura (po 12), a dla
ch³opców Franciszek (13),
Aleksander (12), Stanis³aw
(9) oraz Tymon i Maksymi-
lian (po 7).

Najmniej popularne imiona
w ubieg³ym roku w Gorzowie
to Iga, Wanda, £ucja, Alina,
Krystyna i Kalina oraz Gab-
riel, Stefan, Konstanty, Ber-
nard i Witold.

Urz¹d w 2021 roku
sporz¹dzi ³  407 aktów
ma³¿eñstwa,  co dz ie-
s i¹ te (48)  zawar to za
granic¹,  równie¿ co
dzies i¹ te (41)  to
ma³¿eñstwo mieszkañca
naszego miasta z obco-
krajowcem. Tylko 13 par
zdecydowa³o siê na za-
warc ie  ma³¿eñstwa
przed k ierownik iem
USC, ale poza Urzêdem.

Sporz¹dzono 2 369 aktów
zgonu (24 nast¹pi³y za gra-
nic¹). Najwiêcej zarejestro-
wano zgonów osób o stanie
cywilnym „¿onaty”, w na-
stêpnej kolejnoœci jest „wdo-
wa”, w trzeciej kolejnoœci -
„zamê¿na”.

Pomimo pandemii go-
rzowski USC zorganizo-
wa³ uroczystoœæ jubileu-
szu 50-letniego po¿ycia
ma³¿eñskiego, na której

63 parom wrêczono me-
dale za po¿ycie
ma³¿eñskie.

Oœmioro gorzowian otrzy-
ma³o dokumenty pami¹tko-
we z okazji setnej rocznicy
urodzin.

Urz¹d wyda³ w ub.r. 20 207
odpisów; 16 341 skróconych,
2 622 zupe³nych oraz 1 244
wielojêzycznych.

URZ¹D STANU CYWILNEGO 
W GORZOWIE

2021 rok zapisany w Urzędzie Stanu Cywilnego
Hanna i Antoni to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2020 roku w Gorzowie. 

Powiększona została Strefa Płatnego Parkowania oraz
wzrosły opłaty za korzystanie z parkingów
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ww  14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz,
imam, pionier miasta, duchowy
przywódca ludności tatarskiej w
Gorzowie, zm. w 1987 r.
ww  15.02.
1993, kuria gorzowska przenie-
siona została do Zielonej Góry.
ww  17.02.
1986, rozpoczęła działalność
Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul.
Szarych Szeregów 7.
1927, ur. Władysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki,
radny RM I kadencji, założyciel i
wieloletni prezes oddziału Pol-
skiego Związku Esperantystów
oraz Klubu Inteligencji Katolic-
kiej, działacz „Wspólnoty Pol-
skiej”, zm. w 2000 r.
ww  19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18-
osobowa grupa kolejarzy wągro-
wieckich, którą przyprowadził
Władysław Zastrożny.
1925, ur. Kazimierz Wiśniewski,
pionier miasta i gorzowskiego
żużla, były żużlowiec Unii, Gwar-
dii (1949-1950) i Stali (1950-
1956), następnie trener, twórca
szkółki żużlowej, nauczyciel Jan-
carza, Migosia, Padewskiego,
Dziatkowiaka, zm. w 1996 r.
ww  20.02.
1976, z nowego dworca PKS od-
jechały pierwsze autobusy; prze-
prowadzka dworca z ul. Strzelec-
kiej odbyła się w nocy.
ww  21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz
(69 l.), pisarka gorzowska, auto-
rka m.in. tomiku „Stadion dla
biedronki” i  powieści „Krajobraz
z topolą”. 
ww  22.02.
1972, otwarto restaurację z ka-
wiarnią „Kosmos” na osiedlu
Słonecznym; był to drugi w mie-
ście lokal z dancingiem, w latach
90. przebudowany na restaurację
„Woroneż”, obecnie Centrum
Pomocy Bliźniemu im. Jana
Pawła II
ww  23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski,
kolejarz, pionier miasta, organi-
zator sportu, honorowy prezes
GOZPN; był członkiem pierwszej
drużyny wągrowieckich koleja-
rza, grał w pierwszym meczu
piłkarskim kolejarzy z Armią
Czerwoną, zm. w 1992 r.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b.
aktor gorzowski (1979-1980),
słynny odtwórca roli Maćka z
Bogdańcach w ekranizacji
Krzyżaków z 1960 r., zm. w 1996
r.
ww  27.02.
1939, Łucjan Lepka (1908-1974),
założyciel firmy „Alba”, uzyskał
w Poznaniu zezwolenie na
działalność przemysłową; jubile-
usz najstarszej gorzowskiej fir-
my.
1926, ur. inż. Zbigniew Hawełka,
organizator i pierwszy dyrektor
Przedsiębiorstwa Wodcociągów i
Kanalizacji (1958-1990), zm. w
2012 r. 
ww  28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor i
reżyser, b. dyrektor Teatru im.
Osterwy (1995-2002), zm. w
2010 r. n
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Bezdomnoœæ to powa¿ny
problem spo³eczny, z którym
boryka siê ca³y œwiat. Doty-
czy to zarówno krajów boga-
tych, jak i biednych. Nie ina-
czej jest w Polsce.

Bezdomnoœæ jest z³o¿onym
problemem, który naj-
czêœciej uto¿samiany jest z
uzale¿nieniem od alkoholu,
ale jak pokazuje ¿ycie nie
zawsze tak jest. Ludzie trac¹
dach nad g³ow¹ równie¿

z powodu eksmisji, gdy¿
nie s¹ w stanie zarobiæ na
utrzymanie mieszkania i po-
padaj¹ w d³ugi. Konflikty ro-
dzinne, rozwód, a nawet i
choroba to kolejne czynniki,
które sprawiaj¹, ¿e ludzie z
dnia na dzieñ trafiaj¹ na
bruk. Na szczêœcie nie po-
zostaj¹ skazani sami na sie-
bie i mog¹ liczyæ na pomoc
oraz wsparcie ludzi dobrej
woli.

W Gorzowie pomocn¹ d³oñ
do ludzi bezdomnych wy-
ci¹ga Stowarzyszenie Pomo-
cy BliŸniemu im. Brata Kry-
styna. Stowarzyszenie pro-
wadzi dwa schroniskach dla
osób bezdomnych, w których
otrzymuj¹ oni fachow¹
opiekê wykwalifikowanej
kadry, wy¿ywienie, œrodki
czystoœci, ubrania, a przede
wszystkim dach nad g³ow¹ i
ciep³y k¹t.

- W noclegowni w zimie
przebywa œrednio 70-80
osób, a z posi³ków w
sto³ówce korzysta ok. 150
osób - mówi Augustyn
Wiernicki, prezes Stowarzy-
szenia Pomocy BliŸniemu
im. Brata Krystyna. - Przy
noclegowni znajduje siê spe-

cjalnie przygotowany oœro-
dek, gdzie odbywa siê kwa-
rantanna. Obiekt spe³nia
wszelkie wymogi sanitarne i
jest wyposa¿ony w nie-
zbêdne urz¹dzenia oraz
œrodki do dezynfekcji. Ostat-
nio na kwarantannie przeby-
wa po kilkanaœcie osób, a
nastêpnie osoby te prze-
chodz¹ do noclegowni - do-
daje.

Schronisko prowadzone
przez Stowarzyszenie im.
Brata Krystyna w naszym
mieœcie podzielone jest na
dwie czêœci - oddzielnie dla
kobiet i mê¿czyzn. - W na-
szej noclegowni znajduj¹ siê
pokoje, kuchnia, sto³ówka
oraz pralnia, a wiêc wszyst-
ko, co jest niezbêdne do co-
dziennego ¿ycia. Wszystkie
pokoje s¹ wyposa¿one w

wêze³ sanitarny. Panie
mieszkaj¹ po 2-4 osoby - za-
znacza A. Wiernicki i doda-
je, ¿e podopieczni schronis-
ka sami przygotowuj¹
posi³ki, pior¹ i dbaj¹ o po-
rz¹dek. - Noclegownia jest
dla nich namiastk¹ domu -
podkreœla.

Jednym z podstawowych
warunków, który musi
spe³niaæ osoba bezdomna,
aby dostaæ schronienie w
noclegowni jest trzeŸwoœæ.

- Do noclegowni mo¿e tra-
fiæ ka¿da osoba, która po-
trzebuje pomocy i wyra¿a
tak¹ wolê. Oczywiœcie musi
byæ trzeŸwa. W sytuacji, gdy
przyjdzie do nas cz³owiek
pod wp³ywem alkoholu to
równie¿ nie mo¿emy go od-
rzuciæ. Zajmujemy siê tak¿e
profilaktyk¹ alkoholow¹ i wy-

prowadzaniem osób z uza-
le¿nieñ - wyjaœnia prezes.

Stowarzyszenie dzia³a na
kilku p³aszczyznach. Prowa-
dzi tak¿e Oœrodek Kolonijny
Sportowo-Wypoczynkowo w
miejscowoœci D³ugie dla
dzieci i m³odzie¿y. Tam te¿
przy oœrodku znajduje siê
schronisko po³¹czone z cen-
trum wychodzenia z bez-
domnoœci i uzale¿nieñ.

- Osoby, które znajduj¹ siê
w oœrodku w D³ugiem ucz¹
siê i uzyskuj¹ ró¿ne
umiejêtnoœci zawodowe, by
póŸniej  wróciæ na rynek pra-
cy. Tutaj ucz¹ siê odpowie-
dzialnoœci, na nowo próbuj¹
zbli¿yæ siê do rodziny, któr¹
opuœcili lub przez któr¹ zos-
tali odrzuceni. To jest terapia
poprzez pracê - stwierdza A.
Wiernicki.  

Bezdomnoœæ to dramat
osoby borykaj¹cej siê z tym
problemem. Ka¿dy z nich ma
swoj¹ historiê, ale ³¹czy ich
jedno - cierpienie z powodu
wykluczenia spo³ecznego i
braku swojego miejsca na
ziemi, w którym mog¹ schro-
niæ siê przed zimnem i
deszczem.

Szczególnie teraz w dobie
pandemii, gdy na dworze
jest zimno, temperatury spa-
daj¹ poni¿ej zera, nie
b¹dŸmy obojêtni na los bez-
domnych. Ka¿dy z nas mo¿e
pomóc. Je¿eli widzimy
osobê, która œpi na klatce
schodowej zg³oœmy to odpo-
wiednim s³u¿bom. Sami
wska¿my tej osobie drogê do
noclegowni i poinformujmy,
¿e tam dostanie nie tylko
nocleg, ale te¿ posi³ki i mo¿li-
woœæ przebrania siê w czyst¹
odzie¿ i okrycie zimowe -
mówi prezes A. Wiernicki.
Pomoc psychologiczn¹
udziela tam ks. Henryk
Grz¹dko, chyba najlepszy w
bran¿y pomocy psycholo-
gicznej uzale¿nionym od al-
koholu, a s¹ te¿ tam psycho-
lodzy, prawnicy i pedagodzy,
którzy pomog¹ ka¿demu
cz³owiekowi. Tam te¿ bêdzie
szansa wejœæ na now¹ i
znacznie lepsz¹ drogê ¿ycia-
mówi dalej prezes. Podanie
pomocnej rêki osobie, której
drogi ¿yciowe siê skompliko-
wa³y jest naszym
obowi¹zkiem i  mo¿e  ocaliæ
cz³owiekowi ¿ycie i jego rela-
cje z rodzin¹, a takich
przyk³adów mamy tam du¿o -
mówi mi prezes A. Wiernicki.

DOROTA WALDMANN

Tu mogą liczyć na pomoc
Okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych.
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Bezdomni szukają schronienia wszędzie, ale nie przetrwają zimy, jeżeli im nie pomożemy 

- Dwudziesty pi¹ty rok
¿ycia wiêkszoœci osób wy-
daje siê pewn¹ granic¹,
po¿egnaniem okresu nauki
i rozpoczêciem odpowie-
dzialnego, doros³ego ¿ycia.
Myœlê, ¿e tak jest i z nasz¹
spó³k¹ - powiedzia³a z tej
okazji prezes GRH Agata
Dusiñska.

Spó³ka najbardziej jest ko-
jarzona z targowiskiem, po-
pularnym „ryneczkiem przy
Jerzego”, gdzie w ponie-
dzia³ki, œrody i pi¹tki oraz
soboty mo¿na kupiæ
g³ównie warzywa i owoce, a
co najwa¿niejsze, od oko-
licznych producentów rol-
nych. To tu mo¿na kupiæ,
wraz z certyfikatem pocho-
dzenia, jeden z symboli Go-
rzowa - renetê landsbersk¹.
Sporym zainteresowaniem
cieszy siê te¿ „pchli targ”,

gdzie mo¿na kupiæ lub wy-
mieniæ przedmioty dla jed-
nych zbêdne, dla innych
bardzo po¿¹dane.
G³ównym przedmiotem
dzia³alnoœci spó³ki jest jed-

nak  prowadzenie i
zarz¹dzanie rynkiem hurto-
wym; przez szeœæ dni w ty-
godniu, miêdzy drug¹ a
siódm¹ rano, do magazy-
nów GRH trafiaj¹ dostawy

warzyw i owoców od
du¿ych producentów, które
s¹ tu chêtnie kupowane
przez drobnych kupców.

¯ycie na „ryneczku przy
Jerzego” nie ogranicza siê
do handlu; GRH organizuje
zwi¹zane z porami roku do-
datkowe imprezy; jarmarki,
targi, wystawy, festiwale. To
tu, dziêki wspó³pracy z go-
rzowskim „gastronomi-
kiem”, powsta³ „barszcz po
gorzowsku”, a warzyw i
owoców z targowiska, prze-
tworzonych przez m³odych
kucharzy w pyszne potra-
wy, mogli spróbowaæ m.in.
kierowcy MZK, gorzowskie
mamy, uczestnicy koncer-
tów „Dobry wieczór Go-
rzów”, czy pionierzy miasta.

Spó³ka podjê³a siê te¿
wa¿nego zadania; utrzymu-
je czystoœæ na jednej z tury-

stycznych „wizytówek”
miasta - nadwarciañskich
bulwarach.

Spó³k¹ kierowa³o szeœciu
mê¿czyzn (Jan Koniarek,
Andrzej Pawlik, Ryszard
Bronisz, Mariusz Doma-
radzki, Marcin Bartold i
Bogus³aw Bukowski), a w
2019 roku stery spó³ki
objê³a kobieta. Obecna
prezes GRH Agata Du-
siñska jest te¿ cz³onkiem
Rady nadzoruj¹cej dzia³al-
noœæ ogólnopolskiego sto-
warzyszenia Polskie Rynki
Hurtowe.

- Pandemia i aura nie po-
zwalaj¹ nam na uczczenie
jubileuszu, ale zorganizuje-
my go, gdy tylko bêdzie to
mo¿liwe - zapewni³a prezes
Agata Dusiñska.

WYDZIA³ PROMOCJI 
INFORMACJI UM

Będzie feta, gdy będzie to możliwe
Gorzowski Rynek Hurtowy ma ju¿ 25 lat. Wszystko zaczê³o siê 14 stycznia 1997 roku.

GRH najbardziej jest kojarzony z targowiskiem, popularnym
„ryneczkiem” przy Jerzego
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W ramach akcji ,,Dobry
S¹siad’’, która jest skiero-
wana do mieszkañców
Chróœcika powsta³y specjal-
ne tablice ekologiczne z mi-
ni-grami oraz ciekawostka-
mi ekologicznymi. 

Pierwszym przed-
siêwziêciem maj¹cym na
celu poprawê komfortu
¿ycia mieszkañców osiedla
by³ monta¿ si³owni ze-
wnêtrznej na placu w po-
bli¿u koœcio³a. Kolejn¹ ini-
cjatyw¹ s¹ wspomniane tab-
lice ekologiczne, które
znajduj¹ siê w tym samym
miejscu, co przyrz¹dy do
æwiczeñ. 

- Inneko w ramach akcji
,,Inneko - Dobry S¹siad’’
wspomaga mieszkañców
Chróœcika od kilku lat - mó-
wi Monika Piaskowska
szefowa Dzia³u Marketingu
w Inneko. - Pierwsz¹ po-
wa¿n¹ inicjatyw¹ by³o ufun-
dowanie si³owni ze-
wnêtrznej. Nastêpny etap to
powstanie tablic. Staramy
siê, aby ka¿dego roku po-
wstawa³a infrastruktura roz-
budowywa³a siê o kolejne
elementy - dodaje. 

Ekologia to nauka o przy-
rodzie, która zajmuje siê ba-
daniem oddzia³ywañ po-
miêdzy organizmami.  Jak
wa¿ny wp³yw na otaczaj¹ce
nas œrodowisko ma
cz³owiek nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Segregowa-
nie odpadów, oszczêdnoœæ
wody i pr¹du to jedne z licz-
nych zachowañ, które po-
winniœmy wcieliæ w ¿ycie,
maj¹c na uwadze dobro na-
szej planety. A jeœli
po³¹czyæ j¹ z nauk¹, wów-
czas wychodz¹ z tego same
korzyœci. Oprócz radoœci
naszych milusiñskich mamy
równie¿ œwiadomoœæ tego,
¿e nabyli on wiedzê, która
zaowocuje w przysz³oœci. I
w³aœnie z takim zamys³em
powsta³y tablice ekologicz-
ne. 

- Tablice s¹ dedykowane
dzieciom - kontynuuje dy-
rektor Piaskowska. - Daj¹
mo¿liwoœæ aktywnego
spêdzenia czasu na
œwie¿ym powietrzu dla
ca³ych rodzin, a przy tym
maj¹ równie¿ wymiar edu-
kacyjny. Rodzice korzystaj¹
z si³owni, a dzieci z tablic
edukacyjnych - wyjaœnia.

Motywem przewodnim
trzech zamontowanych tab-
lic jest oczywiœcie ekologia.
Na pierwszym stanowisku
znajduje siê mini-gra
zwi¹zana z w³aœciw¹ segre-
gacj¹ odpadów. Na drugim
jest ko³o fortuny, które za-
wiera pytania dotycz¹ce

ekologii, a trzecia tablica
obfituje w ciekawostki ekolo-
giczne.

Tablice ekologiczne ufun-
dowane przez spó³kê Inneko
zbli¿aj¹ dzieci do ota-
czaj¹cego ich œwiata roœlin i
zwierz¹t. Najm³odsi mog¹
dowiedzieæ siê z tablic m.in.
jakie ssaki zamieszkuj¹ w
polskich lasach. Barwne ob-
razki przedstawiaj¹
zwierzêta, które mo¿na na-
potkaæ podczas spaceru na
³onie natury. Ponadto po-
zwalaj¹ im zrozumieæ, jak
wa¿na jest ochrona œrodo-
wiska i jakie szkody wy-
rz¹dza przyk³adowo pozos-
tawiona w lesie butelka po
napoju. To œwietny kierunek
edukacyjny, gdy¿ warto za-
szczepiæ w dzieciach ju¿ od
najm³odszych lat pozytywne
nawyki, bo… ,,czym skorup-
ka za m³odu nasi¹knie, tym
na staroœæ tr¹ci’’. 

Spó³ka Inneko zapewnia,
¿e to nie koniec projektów
dla mieszkañców gorzow-
skiego osiedla. W planie
jest m.in. ogrodzenie terenu
rekreacyjno-edukacyjnego
w pobli¿u koœcio³a.

- Myœlê, ¿e jak najbardziej
bêdziemy kontynuowali ten
program i realizowali inwe-
stycje, ale niekoniecznie w
tym miejscu, gdzie obecnie.
Z uwagi na to, ¿e teren znaj-
duje siê blisko ruchliwej uli-
cy chcemy go ogrodziæ
p³otem, aby by³o bezpiecz-
niej - zdradzi³a Monika Pia-
skowska. 

Jak podkreœla nasza roz-
mówczyni ka¿dy pomys³,
który Inneko chce zrealizo-
waæ w Chróœciku jest kon-
sultowany z mieszkañcami.

- Nasze inicjatywy konsul-
tujemy z przedstawicielami
mieszkañców, gdy¿ jest to
dla nich. Ta inwestycja te¿
jest odpowiedzi¹ na ich
oczekiwania. By³ apel o plac
zabaw, ale ze wzglêdu na
brak terenu odpowiedniej
wielkoœci nie mogliœmy tego
zrealizowaæ i dlatego po-
wsta³a si³ownia zewnêtrzna,
trochê jako substytut. Nato-
miast takim akcentem skie-
rowanym do dzieci s¹ tablice
zawieraj¹ce mini-gry eduka-
cyjne - zakoñczy³a dyrektor. 

Kto jeszcze nie odwiedzi³
rekreacyjnego miejsca w
Chróœciku to zachêcamy. Na
niewielkim terenie mo¿na
zadbaæ o formê i poæwiczyæ
na przyrz¹dach, pograæ z
dzieæmi, czy po prostu po-
siedzieæ na ³aweczce i po-
czytaæ ksi¹¿kê. Najwa¿nie-
jsze, ¿eby ten czas spêdziæ
wspólnie i z po¿ytkiem.

DOROTA WALDMANN

Nauka poprzez zabawę
Ciekawy pomys³ zrodzi³ siê w gronie pracowników Inneko Sp. z o.o., którzy chc¹ ju¿ od najm³odszych lat uœwiadamiaæ dzieci, jak wa¿ne jest dbanie
o œrodowisko naturalne. 

Motywem przewodnim zamontowanych tablic jest oczywiście ekologia
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Jak ważny wpływ na otaczające nas środowisko ma człowiek, nie trzeba nikogo przekonywać
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Rodzice korzystają z siłowni, a dzieci z tablic edukacyjnych 
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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

- Jeœli chodzi o nasz¹
dzia³alnoœæ, obs³ugê miesz-
kañców, wspólnot mieszka-
niowych to mo¿na powie-
dzieæ, ¿e siê nic nie zmieni³o.
Pracy na pewno nie zabrak³o.
Rok by³ niesamowicie aktyw-
ny. Wykonywaliœmy zadania
na³o¿one zarówno przez
w³adze miasta, jak i realizo-
waliœmy cele które sami so-
bie postawiliœmy. Przede
wszystkim chcieliœmy za-
koñczyæ jak najwiêcej zapla-
nowanych inwestycji. Ju¿
wiemy, ¿e nie wszystkie roz-
poczête roboty uda³o siê
skoñczy w terminie. Mimo
wszystko mo¿emy stwierdziæ,
¿e miniony rok by³ ró¿norod-
ny a zarazem udany.
- Czyli?
- Regulacje stawki czynszu

pozwoli³y na przeznaczenie
wiêkszych œrodków na zasób
mieszkaniowy. W roku 2020
na remonty wydaliœmy
1.900.000 z³ a w roku 2021
ponad 5.000.000 z³. Wy¿sze
nak³ady pozwoli³y na wyjœcie
z kilkuletnich opóŸnieñ w roz-
patrywaniu podañ o wymianê
stolarki okiennej, drzwiowej
czy pod³óg. Przeprowadzi-
liœmy pierwsze kompleksowe
termomodernizacje budyn-
ków gminnych, wyremonto-
waliœmy pokrycia dachowe
czy zmodernizowaliœmy
obecne Ÿród³a ogrzewania
przez likwidacjê piecy kaflo-
wych i monta¿ nowoczesnych
i ekologicznych kot³ów gazo-
wych.

Ponadto realizowaliœmy za-
dania wspieraj¹ce miejskie
wydzia³y wynikaj¹ce z
Bud¿etu Obywatelskiego czy
remontu drobnej infrastruktu-
ry zewnêtrznej.
- A co siê kryje pod tym

pojêciem?
- Najczêœciej mamy do czy-

nienia z chodnikami. W roku
ubieg³ym prace toczy³y siê
przy ulicy Sikorskiego, £u¿yc-
kiej ale równie¿ na osiedlu
S³onecznym. S¹ to miejsca
uczêszczane, których stan
techniczny mocno doskwiera³
naszym mieszkañcom.

Zupe³n¹ nowoœci¹ by³ po-
mys³ i przyst¹pienie wraz z
lokalnymi podmiotami gospo-
darczymi, mieszkañcami i
urzêdnikami do zagospoda-
rowania skweru przy ulicy
S³onecznej i Placu S³onecz-
nego na Park kieszonkowy.
Pierwsza taka inicjatywa w
naszym mieœcie. Odbiór by³
znakomity. Spodoba³ siê
mieszkañcom i w³adzom
miejskim, dlatego ju¿ rozpat-
rywane s¹ kolejne lokaliza-
cje.

Pe³ny efekt koñcowy zrewi-
talizowanego skweru bêdzie
mo¿na oceniæ na wiosnê.
- Panie dyrektorze, park

kieszonkowy na osiedlu
S³onecznym jest dobrym

motywem, aby wyjœæ do
szerszego problemu, jakim
jest rosn¹ca œwiadomoœæ
mieszkañców. Mam na
myœli to, ¿e ludzie miesz-
kaj¹cy w komunalnych ka-
mienicach zaczynaj¹ je
uwa¿aæ za swoje. Tak jest
w³aœnie te¿ na osiedlu
S³onecznym, gdzie ludzie
zaczêli myœleæ w katego-
riach - moje. Jak to siê
sta³o? To by³ plan? Przypa-
dek?

- Przypadku w tym nie ma.
To jest d³ugoletnia praca
oparta na rozmowach z
mieszkañcami. Dotarciu do
nich z przekazem, wyjaœnia-
nie i wyt³umaczenie, ¿e te
rzeczy, które staramy siê
zrealizowaæ w lokalu, budyn-
ku czy na podwórku, robimy
dla nich, im ma to pos³u¿yæ.

Nie robimy tego dla siebie.
Tak siê sk³ada, ¿e my, pra-
cownicy Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej mieszkamy
poza zasobem komunalnym.
Dlatego mieszkañcy musz¹
zrozumieæ, ¿e to, co zostanie
wyremontowane, nasadzane,
zmienione, powinni zadbaæ
jak o swoje, gdy¿ s³u¿y
w³aœnie im. Oczekujemy, ¿e
w ten sposób w³¹cz¹ siê w
ca³y proces i pomog¹ w
bie¿¹cym nadzorze oraz za-
troszcz¹ o to, co zosta³o wy-
remontowane. To ogromne
wsparcie i wa¿ny element
ma³ej spo³ecznoœci lokalnej.
Powstrzymaæ dewastacje
mog¹ tylko sami mieszkañcy,
gdy¿ najczêœciej dokonuj¹
ich s¹siedzi. Ma³ymi kroczka-
mi zmieniamy œwiadomoœæ,
podejœcie i perspektywê na-
szych mieszkañców. Za-
chêcamy w ten sposób do
wspólnego dzia³ania, bycia
czêœci¹ wspóln¹. Mam syg-
na³y, ¿e mieszkañcy dostrze-
gaj¹ zmiany, widz¹, ¿e dziej¹
siê pozytywne przemiany
dooko³a. Doceniaj¹.
Wspó³praca i otwartoœæ to
jest ten klucz, który zna-
leŸliœmy do naszych miesz-
kañców. No i druga rzecz -
zaanga¿owanie, postawa sa-
mych pracowników ZGM.
Mo¿e nie zawsze wychodzi
ale ludzie widz¹, ¿e siê stara-
my. Zale¿y nam, aby dobrze

Nas postrzegaæ, jako przyjaz-
ny urz¹d, do którego mo¿na
przyjœæ i zwróciæ z ka¿dym
problemem.  Podstawowe
wartoœci oparte na normalnej,
ludzkiej relacji z naszymi
mieszkañcami.
- Ale przecie¿ w tym trud-

nym roku zaczêliœcie tak¿e
to coœ, o czym marz¹
mieszkañcy Nowego Mias-
ta, czyli zaczêliœcie wybu-
rzaæ te koszmarne szopki.

- Jak ju¿ mówi³em na po-
cz¹tku, dzia³añ w których jes-
teœmy zaanga¿owani jest
mnóstwo. Jednym z elemen-
tów, które sobie za³o¿yliœmy,
jest porz¹dkowanie kwar-
ta³ów Nowego Miasta. Uda³o
nam siê trochê miejsc
uporz¹dkowaæ. Mam na myœli
obiekty, które by³y niebez-
pieczne, zagra¿a³y okolicz-
nym u¿ytkownikom i zwyczaj-
nie straszy³y, zosta³y rozebra-
ne. Jesteœmy ju¿
przygotowani do uporz¹dko-
wania kolejnych kwarta³ów w
tym roku. Czekamy tylko na
pozwolenia na rozbiórki.
Chcemy te miejsca doprowa-
dziæ do takiego stanu, ¿e
mieszañcy osi¹gn¹ poczucie
bezpieczeñstwa. A po drugie,
przygotowanie terenu przez
rozbiórki ma zachêciæ miesz-
kañców do jego przejêcia i
zagospodarowania wed³ug
w³asnego uznania.
- Czyli jakich dzia³añ?
- Mieszkañcy mog¹ zwra-

caæ siê do miasta o dzier¿awê
tych podwórek lub ich czêœci i
zrewitalizowaæ te obszary
wed³ug w³asnych potrzeb czy
pomys³ów. Nastêpnie dojœæ
do takiej sytuacji, aby wy-
stêpowali z roszczeniem o
odtworzenie dzia³ki budowla-
nej i nabycie terenu, wówczas
nikt im nic nie bêdzie móg³
narzuciæ. W przypadku wy-
st¹pienia z wnioskiem przez
wspó³w³aœcicieli, Wspólnota
Mieszkaniowa otrzyma bonifi-
katê. Nie ma nic lepszego,
ni¿ decydowanie wspólne, z
s¹siadami, co ma siê na tym
terenie zdarzyæ. My obecnie
staramy siê kwarta³y przygo-
towaæ do procesu, jakim
bêdzie podzia³ tych dzia³ek.
- Od lat tak jest, ¿e

wszystko, co dotyczy po-

szczególnych kamienic,
dzieje siê w porozumieniu z
mieszkañcami. Widaæ wy-
raŸnie, ¿e wiele kamienic
dostaje nowego blasku.
Czy ludzie rzeczywiœcie za-
czynaj¹ dostrzegaæ ko-
niecznoœæ zadbania o w³as-
ny budynek?

- Proces, który obserwuje-
my odbywa siê na co dzieñ.
Wiêkszoœæ prac remonto-
wych mo¿na zaobserwowaæ
na nieruchomoœciach wspól-
not mieszkaniowych. Mówi-
my tutaj o ogromnej iloœci
spotkañ i godzin poœwiêco-
nych na dyskusjê z w³aœcicie-
lami. Zwracam uwagê, ¿e za-
rz¹dzamy blisko 950 budyn-
kami wspólnotowymi.  

Na przestrzeni lat uda³o siê
poprawiæ komunikacjê z
w³aœcicielami, wyt³umaczyæ
¿e odk³adanie remontów
przynosi odwrotny skutek a
przede wszystkim poszerza
zakres robót a koszty s¹
wy¿sze.  Pomaga w tym
wszystkim dostêpnoœæ do
kredytów i preferencyjne wa-
runki ich udzielana, które s¹
dedykowane tylko dla wspól-
not mieszkaniowych. Sp³ata
odbywa siê poprzez uchwa-
lon¹ zaliczkê na fundusz re-
montowy. Naturalnie wi¹¿e
siê to z wy¿szym
obci¹¿eniem dla mieszkañca
ale efekty tych prac s¹ nie do
przecenienia. Kamienice
piêkniej¹, poprawia siê kom-
fort zamieszkiwania. Prócz
walorów estetycznych, pod-
nosimy równie¿ wartoœæ ma-
terialn¹ budynku. Dbamy o
ochronê œrodowiska, ale
przede wszystkim o
oszczêdnoœci zwi¹zane z
bie¿¹c¹ eksploatacj¹.
- Czyli?
- Zanim roboty budowlane

zostan¹ powierzone do reali-
zacji, staramy siê starannie
przygotowaæ. Analizujemy
przegl¹dy budowlane, zleca-
my dodatkowe dokumentacje
- projekty, audyty energetycz-
ne, które wskazuj¹ najs³ab-
sze punkty budynku oraz pra-
ce najpilniejsze do wykona-
nia.  Na tej podstawie
podejmujemy wspólnie w
uzgodnieniu z w³aœcicielami
decyzje. I tak przez wykona-

nie termoizolacji budynku -
œcian czy stropów, wymianê
stolarki okiennej i drzwiowej,
mamy wp³yw na obni¿enie
kosztów zwi¹zanych z cen-
tralnym ogrzewaniem. A
przecie¿ rachunki rosn¹. W
minionym roku, tych dzia³añ
by³o naprawdê bardzo du¿o.
Warto wspomnieæ o inwesty-
cjach ulicy Zielonej 17-21 -
prace warte oko³o 1 miliona
z³otych. Remont obejmowa³
dach, docieplenie stropu,
ocieplenie elewacji, odprowa-
dzenie wód opadowych, do
tego dochodzi wykonanie
chodnika przed nierucho-
moœci¹. Budynek piêcioklat-
kowy przy ul. Œl¹skiej 8A-12A
czy Spokojnej 1 - Œl¹skiej 7
gdzie prócz elewacji bêdzie
przeprowadzony kapitalny re-
mont balkonów. Muszê powie-
dzieæ, ¿e nieczêsto zdarzaj¹
siê tak du¿e inwestycje z
ogromnym zaawansowaniem
finansowym wspó³w³aœcicieli.
Ale miêdzy innymi one poka-
zuj¹, ¿e to podejœcie miesz-
kañców siê zmienia.
- Czy¿by chcieli remon-

tów?
- Dok³adnie. Mieszkañcy

chc¹ remontów i sami wy-
wo³uj¹ temat. Nie trzeba lu-
dziom t³umaczyæ i przekony-
waæ. Bywa tak, ¿e na spotka-
niach wspólnot, w³aœciciele
sami inicjuj¹ rozmowy o ko-
niecznoœci wykonania
ró¿nych remontów. Trzeba
powiedzieæ, ¿e wspó³praca
wkracza na zupe³nie inny po-
ziom.

Dodam, ¿e nas te¿ z wolna
zaczyna byæ staæ na reali-
zacjê kapitalnych remontów w
kamienicach gminnych, o któ-
rych wspomina³em wczeœniej.
W za³o¿eniach finansowych
na rok bie¿¹cy przyjêliœmy
kwotê 5.000.000,00 z³, która
przy utrzymaniu odpowied-
niego wskaŸnika windykacji,
mo¿e zostaæ zwiêkszona.
Ewentualna korekta planów
remontowych nast¹pi w dru-
gim pó³roczu 2022 roku.    

Wiem, ¿e mieszkañcy
w¹tpili w nasze deklaracje
przy wprowadzaniu pod-
wy¿ek czynszu. Wraz z ze-
spo³em wspó³pracowników
wierzymy mocno, ¿e nasze
za³o¿enia zostan¹ zmateriali-
zowane. Potrzebujemy tylko
czasu i prosimy o wiêcej cier-
pliwoœci i zrozumienia.
Wspomnê, ¿e zakoñczyliœmy
przygotowania dokumentacji
technicznych dla 6 nierucho-
moœci mieszkalnych, teraz
pozosta³o uzyskanie pozwo-
lenia na budowê i ich realiza-
cja. Plany s¹ doœæ ambitne.
Chcemy remontowaæ kom-
pleksowo. (…).
- Bardzo dziêkujê za roz-

mowê.
Cała rozmowa na

www.echogorzowa.pl

To już jest nasze - mówią mieszkańcy
Z Paw³em Nowackim, dyrektorem Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej rozmawia Renata Ochwat

P. Nowacki: Potrzebujemy tylko czasu i prosimy o więcej cierpliwości i zrozumienia
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Szpital w³aœnie wyda³
ksi¹¿eczki, które bêd¹ roz-
dawane  mamom na oddzia-
le po³o¿niczym.

Panie, które urodzi³y swoje
pociechy w Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp., do-
stan¹ ksi¹¿eczki „Karmienie
piersi¹ - poradnik laktacyj-
ny”. Opracowa³a go mgr
Wioletta Gêbicz, szefowa
Szko³y Rodzenia przy go-
rzowskim szpitalu oraz edu-
katorka laktacyjna. 

Często czują się
zagubione

- Zawar³am tam najwa¿nie-
jsze odpowiedzi na pytania,
które najczêœciej s³yszymy
od pañ na oddziale - t³uma-
czy W. Gêbicz. Na kilkunastu
stronach m³ode mamy wy-
czytaj¹ m. in.: jak
prawid³owo przystawiaæ
dziecko do piersi, jak¹ po-
zycjê przybraæ, jak czêsto
karmiæ noworodka oraz po
czym poznaæ czy dziecko siê
najada. - Jeœli kobieta wie,
co to dok³adnie s¹ wskaŸniki
skutecznego karmienia, to
pozwoli jej osi¹gn¹æ spokój i
pewnoœæ siebie, ¿e robi
wszystko dobrze. A to bar-
dzo wa¿ne - t³umaczy W.
Gêbicz. Podkreœla, ¿e po-
radnik jest po to, by kar-
mi¹ce mamy mog³y w ka¿dej
chwili do niego zerkn¹æ.

Zaraz po porodzie czy ce-
sarskim ciêciu, wykwalifiko-
wany personel na Oddziale
Po³o¿niczo - Ginekologicz-
nym pomaga kobietom przy
przystawianiu dziecka i od-
powiada na ka¿de pytanie. -
Takie wsparcie jest szcze-
gólnie wa¿ne dla tych kobiet,
które rodz¹ pierwszy raz. Bo
choæ o karmieniu najpewniej
sporo czyta³y, to w zderzeniu

z rzeczywistoœci¹ czêsto
czuj¹ siê zagubione - t³uma-
czy Ewa Madaliñska,
po³o¿na koordynuj¹ca od-
dzia³u po³o¿niczego.

Żeby nie rezygnowały

W poradniku w prosty i
jasny sposób opisane s¹
te¿ najczêstsze problemy,
jakie mog¹ spotkaæ m³ode
mamy podczas karmienia i
jak sobie z nimi poradziæ. -

Wiele pañ rezygnuje z kar-
mienia piersi¹, w³aœnie dla-
tego, ¿e nie wie, co zrobiæ,
gdy pojawia siê obrzêk pier-
si, czy bol¹ce brodawki -
mówi E. Madaliñska. Doda-
je, ¿e ju¿ na oddziale
po³o¿niczym staraj¹ siê tak
pokierowaæ nimi, ¿eby nie
rezygnowa³y. Poradnik
pe³en przydatnych informa-
cji dotycz¹cych karmienia
piersi¹, do którego bêd¹

mog³y zajrzeæ w ka¿dej
chwili, ma im pomóc przejœæ
przez ten okres.

Wioletta Gêbicz i Ewa Ma-
daliñska podkreœlaj¹, ¿e dla
niemowlaka nie ma nic lep-
szego ni¿ mleko matki - to
nie tylko substancja od¿yw-
cza, ale te¿ wspiera pra-
wid³owy rozwój fizyczny,
emocjonalny i poznawczy
dziecka.

ANNA RIMKE

- W poradniku zawarłam najważniejsze odpowiedzi na pytania, które najczęściej słyszymy od pań na oddziale - tłumaczy mgr Wioletta Gębicz, szefowa
Szkoły Rodzenia przy gorzowskim szpitalu oraz edukatorka laktacyjna.
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Wsparcie jest szczególnie ważne dla tych kobiet, które
rodzą pierwszy raz
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Mamy dostaną od szpitala
poradnik, jak karmić maluszki
- Poradnik, to dodatkowe narzêdzie, do którego mamy bêd¹ mog³y zajrzeæ w ka¿dej chwili - t³umaczy mgr po³o¿nictwa Wioletta Gêbicz. 
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- Jaki dla Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanali-
zacji by³ miniony, 2021
rok?

- Pracowity i trudny, gdy¿ -
tak jak wszyscy - musieliœmy
borykaæ siê ze skutkami nie
tylko spo³ecznymi, ale i gos-
podarczymi pandemii. Do te-
go w ostatnim czasie dosz³a
wysoka inflacja i id¹cy za ni¹
znacz¹cy wzrost kosztów
prowadzonej dzia³alnoœci.
Szczególnie zakupów che-
mii, za pomoc¹ której utylizu-
jemy œcieki. Niektóre dosta-
wy zdro¿a³y nawet o 50 pro-
cent.
- Nie wspominaj¹c o ener-

gii elektrycznej…
- Tak, przy czym dziêki

wczeœniej poczynionym in-
westycjom oraz innym
dzia³aniom, ten wzrost nie
odczuwamy tak mocno, jak
inni. 
- Mówi pan o zamontowa-

nej na Siedlicach fotowol-
taice?

- Nie tylko. Dziêki naszym
przyjacio³om ze Szczecina, a
konkretnie bardzo du¿ej gru-
pie zakupowej, do której
mogliœmy siê grzecznoœcio-
wo przy³¹czyæ, podpisaliœmy
trzyletni¹ umowê na dostawê
energii elektrycznej i aktual-
na jej cena, choæ wy¿sza ni¿
wczeœniej, powinna byæ nie-
zmienna. W tej grupie znaj-
duj¹ siê du¿e szczeciñskie
przedsiêbiorstwa, w tym
stocznie, tramwaje,  my jes-
teœmy stosunkowo niewiel-
kim podmiotem gospodar-
czym, ale mamy takie same
ceny jak najwiêksi gracze na
tamtejszym rynku. Jest to
wa¿ne zw³aszcza teraz, bo-
wiem rynek energii zmienia
siê niemal z godziny na go-
dzinê, a my mamy stabili-
zacjê cen.
- A ile zaoszczêdziliœcie

na systemie energii odna-
wialnej?

- Wyliczenia za 2021 rok
bêd¹ znane za kilka tygodni,
ale przewidujemy kwotê w
granicach 1,1 miliona z³otych
po cenach zakupu, nie na-
szej sprzeda¿y. Jest to
wa¿ne, poniewa¿ najwiêksz¹
niedogodnoœci¹ jest to, ¿e
produkuj¹c energiê jej nad-
wy¿kê musimy sprzedawaæ
po stawce dwukrotnie ni¿szej
od cen zakupu. Najwa¿nie-
jsze, ¿e dziêki rozbudowie
systemu kogeneracji mamy
50-procentowe pokrycie za-
potrzebowania oczyszczalni
œcieków na energiê elek-
tryczn¹. 
- Co daje najwiêksze

oszczêdnoœci?
- Dwa kogeneratory, które

spalaj¹ gaz wytworzony w

komorach fermentacyjnych w
oczyszczalni œcieków. Po-
zwala nam to produkowaæ
pr¹d o wartoœci ponad 800
tysiêcy z³otych. Przy tym po-
wstaje ciep³o, z którego rów-
nie¿ korzystamy.
- Do tego dochodzi foto-

woltaika. Jak ona siê
sprawdza?

- Bardzo dobrze. Na stacji
uzdatniania wody w Siedli-
cach farma dzia³a ju¿ pe³ne
dwa lata i mamy tam
oszczêdnoœci rzêdu 250 ty-
siêcy z³otych rocznie co sta-
nowi 25-procent potrzeb sta-
cji. Natomiast w tym roku za-
inwestowaliœmy w niewielk¹
farmê na ujêciu w K³odawie i
tam oszczêdnoœci siêgaj¹
ponad 20 tysiêcy, przy czym
dzia³a ona od marca. 
- W jakim zakresie uda³o

siê zrealizowaæ tegoroczny
plan inwestycyjny?

- Corocznie w planach ma-
my 60-70 inwestycji oraz za-
kupów inwestycyjnych, z cze-
go kilka prac jest naprawdê
du¿ych, ale wszystkie s¹
wa¿ne. Wa¿ne tym bardziej,
¿e w 2021 roku niewiele mie-
liœmy œrodków pomocowych,
praktycznie tylko mogliœmy
skorzystaæ z dwóch
po¿yczek z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej.
S¹ one korzystne, bo jak
wszystko zostanie zrealizo-
wane zgodnie z umow¹
mo¿na liczyæ na 30-procen-
towe umorzenie. Musieliœmy
g³êboko siêgn¹æ do naszego
bud¿etu. Ubolewamy, ¿e w
nowym „rozdaniu” dotacji nie
ma jeszcze konkursów
zwi¹zanych z ochron¹ œrodo-
wiska, do których mogli-
byœmy przyst¹piæ. To wszyst-
ko powoduje, ¿e zasoby fi-
nansowe na inwestycje s¹

mocno ograniczone, ale wy-
bieramy te pilniejsze do reali-
zacji. Niektóre bêd¹ konty-
nuowane w 2022 roku.
Szczególnie te wspó³prowa-
dzone z miastem. Chodzi o
modernizacjê Spichrzowej,
S³onecznej, Chrobrego, DK-
22 i inne.
- Czy z ostatnich inwesty-

cji na czo³o wysunê³o siê
przeci¹gniêcie przewodów
wodno-kanalizacyjnych
pod Wart¹?

- Na pewno by³o to
dzia³anie dla wielu spektaku-
larne, nawet dla wykonawcy
stanowi³o nie lada wyzwanie,
st¹d czêsto mieliœmy pytania w
tej sprawie. Inwestycja zosta³a
zakoñczona, ale jeszcze nie
jest rozliczona i to potrwa jakiœ
czas. Przeprowadziliœmy trzy
przewody. Dwa sanitarne
t³oczne fi400 i fi 450, w tym je-
den rezerwowy na œcieki oraz
jeden na wodê fi 600. Od³¹czo-
na zosta³a ju¿ stara instalacja,
znajduj¹ca siê na moœcie kole-
jowym, woda i œcieki p³yn¹ ju¿
pod rzek¹. Ca³a inwestycja
kosztowa³a 8,2 miliona z³otych.
Czêœciowo finansowana by³a
ze wspomnianej po¿yczki z
NFOŒiGW na poziomie 3,6
miliona z³.  
- Mówi¹c o ostatnich in-

westycjach o czym warto
jeszcze wspomnieæ?

- O modernizacji stacji
uzdatniania wody w Masze-
wie. Nie jest wielka, lecz pe³ni
wa¿n¹ rolê w po³udniowej
czêœci Zwi¹zku Celowego
Gmin MG6. Koszt kwalifiko-
wany wyniós³ 1,4 mln z³otych
i równie¿ posi³kowaliœmy siê
po¿yczk¹. Teraz musimy
spe³niæ wszystkie warunki za-
pisane w umowie, ¿eby liczyæ
na umorzenie 30 procent.
- A jak przedstawia siê

plan inwestycyjny na 2022

rok, skoro programów unij-
nych brakuje, a inflacja i
rosn¹ce koszty wszystkie-
go wokó³ zapewne mocno
wywinduj¹ tak¿e stawki na
przetargach? 

- Inwestycje wykonywane
razem z miastem bêd¹ reali-
zowane. Jedna z naj-
wiêkszych, jaka nas czeka w
nowym roku, to modernizacja
ulicy Kosynierów Gdyñskich.
Z punktu widzenia przed-
siêbiorstwa jest to o tyle
wa¿ne, ¿e od d³u¿szego cza-
su mamy w planie wymianê
tam starej sieci wodno-kanali-
zacyjnej, ale kiedy ruszymy z
pracami zale¿y od przyjêcia
harmonogramu prac przez
Urz¹d Miasta. Pamiêtajmy,
¿e jeszcze nie s¹ dokoñczo-
ne remonty równoleg³ych
ulic, Chrobrego i Mieszka I-
go, a trudno by³oby, ze
wzglêdów organizacyjnych,
zamkn¹æ dla ruchu Kosynie-
rów, nie udostêpniaj¹c naj-
pierw tamtych ulic. 
- Co z wymian¹ wodo-

ci¹gu na Moœcickiego, Ba-
czyñskiego w kierunku
Staszica, gdy¿ takie pyta-
nia trafiaj¹ nawet do naszej
redakcji?

- Dla nas jest to prioryteto-
wa inwestycja, do której przy-
gotowujemy siê od d³u¿szego
czasu. Liczê, ¿e bêdziemy
mogli z ni¹ ruszyæ w nowym
roku. Zw³aszcza, ¿e mamy
rozstrzygniêty przetarg na
prace budowlane. Sprawa
jest kosztowna, gdy¿ czeka
nas wydatek oko³o trzech mi-
lionów. Wodoci¹g na Moœcic-
kiego potrafi kilka razy w ro-
ku daæ nam porz¹dnie o so-
bie znaæ, a s¹ miejsca, ¿e
nawet kilka razy w miesi¹cu. 
- Skoro mowa o awariach,

to jaki mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek po liczbie komuni-

katów pojawiaj¹cych siê w
mediach czy na stronie
PWiK?

- Roczna liczba jest w
miarê sta³a, tych awarii liczy-
my w granicach 140-150. Ze
wzglêdu na poszerzaj¹c¹ siê
sieæ wyraŸnie spada
wspó³czynnik awarii liczony
na kilometr bie¿¹cy sieci w
ci¹gu roku. I naprawdê, w
Gorzowie tych awarii jest nie-
wiele w porównaniu do po-
dobnych miast w kraju. Oczy-
wiœcie nowe sieci s¹ w tym
przypadku sprzymierzeñcem
takiego liczenia, bo po ich
zamontowaniu praktycznie
nie ma problemów z wy-
stêpowaniem awarii. Dlatego
zdajemy sobie sprawê, ¿e
problem tkwi w starych sie-
ciach, one zachowuj¹ siê
ró¿nie, w zale¿noœci od wielu
czynników, w tym nawet
natê¿enia ruchu ulicznego.
Im jest ono wiêksze, tym
wiêksze wystêpuj¹ naciski na
sieæ i skraca siê jej ¿ywot-
noœæ .
- Jak du¿a jest w tej chwi-

li sieæ wodoci¹gowa i ka-
nalizacyjna w obszarze
dzia³alnoœci PWiK?

- Obecnie ta pierwsza roz-
ros³a siê do ponad tysi¹ca ki-
lometrów, co oznacza, ¿e w
ci¹gu ostatnich 6-7 lat
zwiêkszy³a siê o 30 procent.
W przypadku kanalizacji
przekroczyliœmy 840 kilomet-
rów i ten wzrost jest ju¿ po-
nad dwukrotny. Wspominam
o tym, gdy¿ przez te lata pro-
wadziliœmy wiele budów, w
g³ównej mierze dziêki dofi-
nansowaniom unijnym i teraz
mamy tego pozytywny efekt.
Do tego dosz³y liczne inwe-
stycje z udzia³em œrodków
pomocnych w stacje uzdat-
niania wody, których mamy
cztery. Musieliœmy zaopat-
rzyæ siê w nowe, specjalis-
tyczne samochody, zmieniæ
trochê strukturê zatrudnienia,
gdy¿ rozrastaj¹ca siê sieæ to
jednoczeœnie trudniejsza
eksploatacja. Zwiêkszy³ nam
siê znacznie teren obs³ugi.
- Czyli trzeba przygoto-

waæ siê, ¿e ten wspó³czyn-
nik awarii mo¿e nie bêdzie
rós³, ale liczba wystêpowa-
nia awarii maleæ te¿ nie
bêdzie tak szybko?

- Pracujemy nad tym, by
by³o ich coraz mniej. Pro-
blem dotyczy g³ównie wielo-
letnich wodoci¹gów, a szcze-
gólnie tych o wy¿szych
ciœnieniach. Zdecydowana
wiêkszoœæ awarii dotyka
przy³¹czy o ma³ym zakresie
oddzia³ywania, czêsto poje-
dynczych gospodarstw, acz-
kolwiek zdarzaj¹ siê te¿ awa-
rie uderzaj¹ce w wiêksze

skupiska ludzi. Najlepszym
rozwi¹zaniem by³oby szybkie
odtworzenie starej sieci, ale
wi¹¿e siê to z ogromnymi
kosztami.  
- Dodatkowym proble-

mem jest chyba jeszcze
okres zimowy, który siê
rozpocz¹³?

- Je¿eli chodzi o zimê, a
zw³aszcza o minusowe tem-
peratury bardzo proszê
wszystkich odbiorców, ¿eby
zabezpieczyli miejsca, w któ-
rych znajduj¹ siê liczniki i od-
kryte przy³¹czenia  nara¿one
na dzia³anie niskich tempera-
tur. Najczêœciej chodzi o piw-
nice i studnie. Sporo wtedy
mamy zg³oszeñ, ¿e w tych
miejscach woda zamarza.
Wystarczy wykonaæ izolacjê
ciepln¹.
- W planach jest przebu-

dowa komory zasuw. O
którym urz¹dzeniu mówi-
my i za co ono odpowiada?

- Znajduje siê ona na tere-
nie naszej siedziby przy ul.
Kosynierów Gdyñskich i za
jej pomoc¹ sterujemy
przep³ywem wody w ró¿nych
kierunkach. Urz¹dzenia s¹
ju¿ bardzo stare i wymagaj¹
wymiany. Nie jest to tania
rzecz, ale równie¿ musimy
pilnie j¹ zrobiæ. Obecnie trwa
postêpowanie przetargowe.  
- Przy ul. Mironickiej przy-

gotowywany jest teren in-
westycyjny o wielkoœci 250
hektarów. Zainteresowanie
nim przejawi³ chiñski pro-
ducent baterii do e-aut. Po-
dobno jego wymagania w
zakresie dostarczania wo-
dy s¹ ogromne. Czy jeœli
zdecyduje siê on zainwes-
towaæ w Gorzowie PWiK
sprosta temu zadaniu?

- Uczestniczy³em w rozmo-
wach i zapewni³em chiñskie-
go klienta, ¿e s¹ mo¿liwoœci
sprostania jego potrzebom,
które rzeczywiœcie - jak na
nasze warunki - s¹ bardzo
wygórowane. Mamy w tam-
tym rejonie przewód wodo-
ci¹gowy  fi 315, przeznaczo-
ny dla tego obszaru. Na
obs³ugê mniejszych firm, któ-
re w przysz³oœci rusz¹ z
dzia³alnoœci¹ w tym miejscu
taka sieæ powinna wystar-
czyæ. ¯eby zaspokoiæ potrze-
by tylko tego jednego chiñskie-
go inwestora trzeba diametral-
nie zmieniæ podejœcie do
budowy sieci. Rozwi¹zania ist-
niej¹, ale o tym bêdzie mogli
mówiæ, gdy zapadn¹ ju¿ kon-
kretne decyzjê ze strony in-
westora. Zadeklarowa³ on, ¿e
zapadn¹ w krótkim czasie.
Odbiór œcieków jest prostszy,
choæ równie¿ wymaga budo-
wy nowego ruroci¹gu.
- Dziêkujê za rozmowê.

Musieliśmy głęboko sięgnąć do naszego budżetu
Z Bogus³awem Andrzejczakiem, prezesem Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji, rozmawia Robert Borowy

B. Andrzejczak: Dzięki rozbudowie systemu kogeneracji mamy 50-procentowe pokrycie
zapotrzebowania oczyszczalni ścieków na energię elektryczną 
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W lipcu skoñczy³aby 75 lat.
By³a jednak najstarsz¹
radn¹, wybieran¹ siedmio-
krotnie od 1994 roku,
³¹cznie 27 lat w Radzie
Miejskiej. Przede wszystkim
to nauczycielka, oddelego-
wana niegdyœ do pracy
zwi¹zkowej, a tak¿e
dzia³aczka spo³eczna, cha-
rytatywna, wolontariuszka,
a tak¿e - zapomniana
sportsmenka. Jeszcze 22
grudnia ub. r. bra³a udzia³ w
g³osowaniu nad nowym
bud¿etem miasta, wysz³a
przed koñcem sesji, bo Ÿle
siê czu³a, w przeddzieñ syl-
westra  by³a ju¿ na OIOM-ie,
w poniedzia³ek, 3 stycznia -
nie ¿y³a. 
Gra¿yna Teresa, bo mia³a

jednak dwa imiona, urodzi³a
siê jako Lewandowska i
by³a „dziewczyn¹ z Zawar-
cia”, jak sama czêsto powta-
rza³a, a dziœ cytuj¹ to
wszystkie prasowe nekrolo-
gi. Na Zawarciu  chodzi³a do
„dziesi¹tki”, a w 1965 roku
ukoñczy³a LO nr 19. Wtedy
w³aœnie, w wieku 18 lat
opuœci³a na chwilê Gorzów i
Zawarcie, by podj¹æ studia
na Wydziale Nauczyciel-
skim WSWF w Poznaniu. Po
studiach wróci³a na Zawar-
cie i do II LO, by uczyæ wf
(1969-1971), nastêpnie by³a
wuefistk¹ w Zespole Szkó³
Elektrycznych, w 1983 r. od-
delegowana zosta³a do pra-
cy w ZNP, od 2006 r. jako

emerytka pracowa³a w ZNP
na pó³ etatu. 1.10.1982
zosta³a po raz pierwszy
prezesk¹ ZO ZNP w Go-
rzowie, ponownie w 1986 i
1990, we w³adzach ZNP w
Gorzowie zasiada³a do
2010; od lat 80. zasiada³a
tak¿e w Zarz¹dzie
G³ównym ZNP, w 2004 by³a
wiceprezesk¹ Okrêgu Lu-
buskiego ZNP;  by³a tak¿e
cz³onkiem Rady Wojewódz-
kiej OPZZ i wiceprzewod-
nicz¹c¹ Komisji ds. Kobiet,
w 1986 bra³a udzia³ w II
Zgromadzeniu OPZZ w
Warszawie, w 2004 zasia-

da³a w Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Spo³ecznego.

W 1984 r. po raz pierwszy
wybrana zosta³a do WRN, w
1988 r. ponownie z listy wo-
jewódzkiej, gdzie otrzyma³a
najwiêcej g³osów (148.543).
Jej ambicje siêga³y jednak
wy¿ej. W 1989 roku po raz
pierwszy kandydowa³a do
Sejmu, ubiegaj¹c siê w „wy-
borach kontraktowych” o
mandat nr 104 dla bezpar-
tyjnych (8.457 g³osów,
15,34%), w 2001 kandydo-
wa³a do Senatu z listy KWW
Wojciechowska (26.252,
8,31%), ponownie w 2005 z

listy KW Socjaldemokracji
Polskiej (25591, 9,40%).
Sta³a siê jednak najpopular-
niejsz¹ radn¹ RM w Gorzo-
wie, gdzie po raz pierwszy
zasiad³a w 1994, wybrana z
listy SLD, ponownie w 1998
(808 g³osów), w 2002, w
2006 z listy LiD (1110),  ale
podawa³a siê za niezale¿n¹,
w 2010 z KWW Tadeusza
Jêdrzejczaka, w 2014 - z lis-
ty PSL (521), w 2018 z listy
KWW Jacka Wójcickiego,
zdoby³a wtedy a¿ 1 564
g³osów (15,30%).

S³ynê³a z „niewyparzone-
go” jêzyka, dosadnych

okreœleñ, czêsto obraŸli-
wych, a nawet
znies³awiaj¹cych. Tempera-
ment  ten przysparza³ jej nie
tylko rozg³osu, ale tak¿e
k³opotów. Mia³a rekordow¹
iloœæ spraw s¹dowych, z te-
go powodu te¿ straci³a funk-
cjê wiceprzewodnicz¹cej
RM. Wybrana po raz pierw-
szy  27.11.2002, funkcjê tê
pe³ni³a  tak¿e przez ca³¹ VI
kadencjê (2006-2010) do
po³owy VII, odwo³ana
25.04.2012 z powodu
w³aœnie obra¿ania innych
radnych.

Równie bogata by³a jej in-
na dzia³alnoœæ spo³eczna.
Przez wiele lat pracowa³a
jako kurator spo³eczny w
wydziale rodzinnym S¹du
Rejonowego, by³a wiceprze-
wodnicz¹c¹ Zarz¹du
Okrêgowego PCK, nale¿a³a
do Stowarzyszenia „Europa-
Donna” i  Stowarzyszenia
Twórców i Przyjació³ Kultury
Cygañskiej, wspó³pracowa³a
z Gorzowskim Stowarzysze-
niem Amazonek, by³a wo-
lontariuszk¹ Hospicjum, a
od 2013 r. pozostawa³a pre-
zesk¹ w³asnej fundacji
„Czysta woda”; w 2005 r.
wspólnie z Janem Walenty-
nowiczem kupi³a tygodnik
„Ziemia Gorzowska”, który
wydawa³a do jego likwidacji
27.08.2009.

Sama doczeka³a siê nie-
wielu wyró¿nieñ. W 2017 r.
otrzyma³ odznakê honorow¹

„Za zas³ugi dla woj. lubu-
skiego”. W nekrologach i
wspomnieniach nie wymie-
nia siê innych odznaczeñ.

Od wczesnych lat upra-
wia³a sport, jako uczennica
II LO na MP juniorów w
1965 zajê³a pierwsze
miejsce w biegu na 60 m
przez p³otki, ustanawiaj¹c
wynikiem 11,6 s do dziœ
chyba nie pobity rekord
województwa (zielonogór-
skiego), ponadto - 8 s na
60 m, 12,8 s na 100 m,
11,6 s na 80 m/p³., 530 cm
w skoku w dal. Wszystko to
jednak zapisane zosta³o na
konto Gra¿yny Lewandow-
skiej.

Nazwisko Wojciechowska
„zawdziêcza” mê¿owi.
W³odzimierz Wojciechow-
ski (1941-2003), in¿ynier
mechanik, od 1967 r. praco-
wa³ w ZM „Gorzów”, ostat-
nio jako kierownik dzia³u in-
westycji. Córka Izabela, ab-
solwentka I LO (1989) i
studiów germanistycznych,
prowadzi dziœ szko³ê jêzy-
kow¹.

Urna z prochami Gra¿yny
Wojciechowskiej spoczê³a u
boku mê¿a na cmentarzu
komunalnym przy ul. ¯wiro-
wej (kw. 17b, rz. 1, nr 6).
Miejsce to znajduje siê przy
g³ównej alei cmentarza (pro-
wadzi od pierwszej bramy),
która uchodzi³a za pierwsz¹
Alejê Zas³u¿onych.  

JERZY ZYSNARSKI

Temperament przysparzał Jej nie tylko rozgłosu
¯egnamy radn¹ Gra¿ynê Wojciechowsk¹. Osobê wyj¹tkow¹, o której d³ugo bêdziemy jeszcze pamiêtali.

Gra¿ynka by³a nie tylko
piêkn¹ blondynka, ale prze-
de wszystkim bardzo ener-
giczn¹ kobiet¹. Bli¿ej pozna-
liœmy siê bêd¹c w latach
1976-80 radnymi Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w
ówczesnym województwie
gorzowskim. Niejednokrotnie
uczestniczy³em w spotka-
niach z jej udzia³em i za
ka¿dym razem mo¿na by³o
odnieœæ wra¿enie jej ener-
gicznego podejœcia do wielu
spraw i tematów.

Dla mnie jednak Gra¿ynka
to przede wszystkim nauczy-
cielka wychowania fizyczne-
go od 1970 roku. Najpierw w
LO nr 19 (obecnie II LO), któ-
rego wczeœniej by³a absol-
wentk¹, a nastêpnie w Ze-
spole Szkó³ Elektrycznych.
Przypominam j¹ sobie jako
aktywn¹ nauczycielkê
dzia³aj¹c¹ w Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego,
walcz¹c¹ o poprawê bazy
oœwiatowo-wychowawczej w
mieœcie, a w latach 1983-

2006 by³a prezesem zarz¹du
okrêgu Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

W ¿yciu zawodowym
Gra¿ynka zawsze by³a
wierna oœwiacie, dzia³a³a

na rzecz rozwoju spor tu
szkolnego oraz wypo-
czynku i rekreacji pracow-

ników oœwiaty i wychowa-
nia.

Radn¹ Rady Miasta zos-
ta³a wybrana cztery lata
przede mn¹. By³o to w 1994
roku i by³a z nami do 3
stycznia 2022 roku. W su-
mie przez 28 lat. W tym
czasie by³a wiceprzewod-
nicz¹c¹ Rady, przewod-
nicz¹c¹ Komisji Spraw
Spo³ecznych.

Ostatnio da³a siê zapa-
miêtaæ tak¿e jako Prezes
Fundacji „Czysta Woda”,
gdzie s³u¿y³a pomoc¹ i
wsparciem wszystkim po-
trzebuj¹cym, to te¿ wielka
promotorka talentów uzdol-
nionej m³odzie¿y. Dla
Gra¿ynki nie by³o tematów,
którymi by siê nie intereso-
wa³a, dla niej nie by³o trud-
nych tematów. Odbyliœmy
wiele wspólnych rozmów
zwi¹zanych ze sprawami
miasta, w wielu tematach
by³a bezkompromisowa, ale
zawsze dotrzymywa³a
uzgodnionego s³owa.

Gra¿ynka to wspania³a
mama, dumna z córki Izy,
która kontynuuje tradycje
nauczycielskie w rodzinie.
Jednak oczkiem w g³owie
naszej kole¿anki by³ jej
wnuk Olaf.

Nie zapomnê ostatniej
rozmowy z Gra¿ynk¹. Za-
dzwoni³a do mnie 29 grud-
nia, we wtorek, ju¿ ze szpi-
tala. Z trudem wypowia-
daj¹c s³owa, zwróci³em Jej
uwagê po co siê wysilasz,
oszczêdŸ si³y, ale póxniej
uzmys³owi³em sobie, ¿e to
by³y s³owa po¿egnania
skierowane do mnie i mojej
¿ony, z któr¹ mia³a bardzo
dobre relacje.

To wielka strata dla nas
wszystkich, odesz³a wielka
dzia³aczka, spo³ecznica i
wolontariuszka. Pokona³a
j¹ choroba, chocia¿ do
ostatniej chwili by³a bardzo
aktywna.

JAN KACZANOWSKI
Przewodnicz¹cy Rady Miasta

Gorzowa Wlkp.

Grażyna Wojciechowska przez 27 lat zasiadała w Radzie Miejskiej Gorzowa  
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Jan Kaczanowski, prezydent miasta Jacek Wójcicki i Grażyna Wojciechowska podczas
Wigilii Pionierów i Dzieci Wojny
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Była bezkompromisowa, ale dotrzymywała słowa
Gra¿ynê Wojciechowsk¹ pozna³em w latach 70-tych i od razu zrobi³a na mnie piorunuj¹ce wra¿enie.
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Pozna³am j¹ w tej chwili,
kiedy zaczê³am pracowaæ
w Gorzowie i w³aœciwie
gdzieœ ca³y czas nasze
drogi siê krzy¿owa³y. Bo
obie dzia³a³yœmy na tych
samych polach - w kultu-
rze, w sprawach spo³ecz-
nych, ja z rzadka, bo tylko
na ¿u¿lu - w sporcie. Z
Gra¿yn¹ by³o tak, albo siê
j¹ lubi³o, albo nie. Zreszt¹
to ona sformu³owa³a prawo
- albo siê mnie kocha, albo
nienawidzi i rozci¹gnê³a j¹
na moj¹ osobê.

Bo tak z ni¹ by³o.
Gra¿yna zawsze stawia³a
na swoim. Jak siê do cze-
goœ przekona³a, nie by³o
mocy, aby j¹ coœ zatrzy-
ma³o w dzia³aniu. Zreszt¹
w drug¹ stronê by³o

dok³adnie tak samo.
Miêdzy innymi po to zosta³a
radn¹. Kiedyœ j¹
zapyta³am, po co jej to
wszystko. No to
us³ysza³am, ¿e jak nie ona,
to kto.

Roznosi³a j¹ energia, po-
trzeba bywania, dzia³ania.
By³a chyba, a w³aœciwie
najlepiej poinformowan¹
radn¹ w mieœcie. Bo by-
wa³a wszêdzie, zna³a
wszystkich, wiele rzeczy j¹
obchodzi³o. Potrafi³a oce-
niæ, czy coœ jest potrzebne,
czy te¿ nie. Oczywiœcie,
myli³a siê jak ka¿dy.

Inn¹ rzecz¹ by³ jej ciêty
jêzyk, bo to te¿ cecha cha-
rakterystyczna Gra¿yny.
Tego jej jêzyka, bezpoœred-
nioœci, dosadnoœci, bywa³o

nawet i wulgarnoœci, nie-
którzy siê bali. Ale wystar-
czy³o spokojnie zwróciæ
uwagê, a istnia³a szansa,
¿e zmieni ton. Co prawda
nie w stosunku do wszyst-
kich i wszystkiego. Bo nie.

Tak czy siak, by³a
barwn¹, bardzo znacz¹c¹ i
wyró¿niaj¹c¹ siê radn¹.
Nie mo¿na by³o przejœæ
obok niej obojêtnie. I praw-
da jest, ¿e trzeba j¹ by³o
kochaæ lub nienawidziæ,
inaczej siê nie da³o.

Gorzów d³ugo poczeka na
kogoœ tak odrêbnego, tak
niezwyk³ego, tak jednak
kontrowersyjnego. Ja j¹
czasami nienawidzi³am,
czasami uwielbia³am.
Bêdzie mi jej brakowa³o.

RENATA OCHWAT

Radna Grażyna odeszła na zawsze
W³aœciwie to zna³am Gra¿ynê Wojciechowsk¹ od zawsze. 

Wszędzie, gdzie cokolwiek w Gorzowie się coś ważnego działo, Grażyna Wojciechowska
zawsze była w centralnym punkcie
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Wiadomoœæ o jej œmierci
przyj¹³em z niedowierzaniem
i z wielkim smutkiem. W pa-
miêci mam 25 lat naszej zna-
jomoœci, która z czasem
przeradza³a siê w przyjaŸñ i
owocowa³a bezinteresown¹
wspó³prac¹ na rzecz ludzi
bêd¹cych w potrzebie. Przez
æwieræ wieku by³em blisko Jej
wymiernych dzia³añ dla ludzi,
w których wiêkszoœci, razem
z wolontariuszami ze Stowa-
rzyszenia im. Brata Krystyna
i z Banku ¯ywnoœci, uczest-
niczy³em.

Gra¿yna w dzia³aniu by³a
uparta i konsekwentnie
pod¹¿a³a do celu. By³a
czêsto surowa w ocenach;
umia³a stanowczo wyraziæ
niezadowolenie, prawdê mó-
wi³a prosto w oczy; kiedy
by³o trzeba, to dyscyplino-
wa³a i zmusi³a do refleksji
niejedn¹ osobê. By³a jednak
¿yczliw¹ i uczynn¹ osob¹.
W³adza te¿ nie zawsze mia³a
z Ni¹ ³atwo. Je¿eli nie
Gra¿yna, to kto potrafi³by
zaj¹æ wtedy tak jasne i sta-
nowcze stanowisko?  Kto J¹
teraz mo¿e zast¹piæ? Chyba
bêdzie tu wakat nie do wy-
pe³nienia. Zawsze pod-
kreœla³a, ¿e jest radn¹ nieza-
le¿n¹. Mimo pewnych
miêdzy nami ró¿nic
wspó³pracowaliœmy w wielu
przedsiêwziêciach i nigdy to
nas nie sk³óci³o, nie
poró¿ni³o. Udowadnialiœmy,
¿e mo¿na… Do mojej œwia-
domoœci nie mo¿e przebiæ
siê to, ¿e ju¿ nie us³yszê sta-
nowczego i pe³nego troski

g³osu Gra¿yny Wojciechow-
skiej.

Pamiêtam sprzed 25 lat,
kiedy to za³o¿y³em z przyja-
ció³mi pierwsz¹ w Gorzowie
sto³ówkê im. Brata Krystyna
przy parafii Pierwszych
Mêczenników Polski.
Gra¿ynka ju¿ wtedy by³a
radn¹ Gorzowa. By³o bardzo
ciê¿ko tê sto³ówkê prowa-
dziæ, a kiedy ju¿ nie by³o
znik¹d pomocy, to wówczas
dzwoni³em do Gra¿ynki. Coœ
zawsze za³atwi³a do
sto³ówkowej spi¿arni. 

Rozmyœlam nad Jej
odejœciem na drug¹ stronê
¿ycia i w pamiêci pozostanie
mi wiele wspomnieñ z tej na-

szej wspó³pracy. Mam satys-
fakcjê, ¿e mog³em byæ
wspó³organizatorem i spon-
sorem wielu Jej przed-
siêwziêæ, a szczególnie s³yn-
nych spotkañ Pionierów i
Dzieci Wojny pod nazw¹
„Ocaliæ od zapomnienia”,
spotkañ wigilijnych z m³od-
zie¿¹ i seniorami, s³ynnych
Zaduszek wspaniale wy-
re¿yserowanych, tych z
udzia³em chóru i tych
kolêdowych spotkañ
bo¿onarodzeniowych pod
kierownictwem maestro Iwo-
ny Bañdziak, tych z prezen-
tami œwi¹tecznymi dla senio-
rów i tych spotkañ miêdzypo-
koleniowych z Pionierami w

Oœrodku Kolonijnym Sporto-
wo-Wypoczynkowym w
D³ugiem - z udzia³em m³od-
zie¿y gorzowskich szkó³
œrednich oraz z uczestnic-
twem prezydenta Gorzowa,
przewodnicz¹cego Rady
Miasta i wielu najwa¿nie-
jszych urzêdników magistra-
tu. Najbardziej zapamiêtam
te ostatnie spotkanie, które
odby³o siê we wrzeœniu 2021
roku organizowane przez
Gra¿ynkê z cyklu corocz-
nych spotkañ z Pionierami i
Dzieæmi Wojny „Ocaliæ od
zapomnienia”. Ostatni raz
spotka³em siê z Gra¿yn¹ 16
grudnia 2021 roku na
bo¿onarodzeniowym spotka-

niu, które organizowa³a dla
Pionierów i Dzieci Wojny z
udzia³em prezydenta Gorzo-
wa oraz wielu najwa¿nie-
jszych miejskich urzêdników.
Ju¿ wtedy by³o Jej ciê¿ko…
G³os siê Jej za³amywa³, ale to
spotkanie chcia³a osobiœcie
sprawnie przeprowadziæ, bo
musi byæ perfekcyjnie. 28
grudnia 2021 roku zadzwo-
ni³a do mnie i mojej ¿ony ze
szpitalnego ³ó¿ka; dziêkowa³a
nam za wszystko, ale niewie-
le ju¿ by³a w stanie wypowie-
dzieæ. ¯ona powiedzia³a:”
Gra¿ynko, jutro porozmawia-
my, bêdzie Ci l¿ej…” Ale ko-
lejnej rozmowy nie by³o, bo ta
by³a po¿egnalna…

Zapamiêtam tê Mszê
Œwiêt¹ w intencji Gra¿yny
Wojciechowskiej odprawion¹
w koœciele pw. Pierwszych
Mêczenników Polski z inicja-
tywy osób zatroskanych o
Jej zdrowie, którym poma-
ga³a i którym pozostanie w
pamiêci Jej dobroczynnoœæ.
Wtedy te¿ tak wiele ludzi
modli³o siê za Ni¹ z poczucia
wdziêcznoœci; powsta³ nawet
SMS-owy ³añcuszek modli-
tewny, którego tak¿e by³em
elementem, a ksi¹dz odwie-
dzi³ J¹ w szpitalu w ostatnich
godzinach Jej ¿ycia. ¯egna-
no Gra¿ynê Wojciechowsk¹
w najwa¿niejszym koœciele
diecezjalnym, w katedrze go-
rzowskiej, wœród t³umu wier-
nych, Jej przyjació³ i tych,
którym pomaga³a. By³y
obecne poczty sztandarowe
wielu instytucji i szkó³, byli
uczniowie z ich dyrektorami.

Nabo¿eñstwo w asyœcie
prowadzi³ i s³owo po¿egnal-
ne wyg³osi³ ks. dr Zbigniew
Kobus, proboszcz katedral-
ny. Zagrano Gra¿ynie Mod-
litwê Bu³ata Okud¿awy; mó-
wi³a, ¿e to Jej modlitwa ulu-
biona.  Zas³u¿y³a sobie na
takie serdeczne po¿egnanie.

Wkrótce do druku trafi mo-
ja ksi¹¿ka pt. Œladami pol-
skich Dzieci Wojny, w której
ten w³aœnie element dzia³al-
noœci Gra¿yny Wojciechow-
skiej na rzecz Dzieci Wojny
bêdzie uwieczniony dla po-
tomnych - w³aœnie po to, by
ocaliæ od zapomnienia.
Bêdziemy pamiêtaæ to
wszystko, co uczyni³a lu-
dziom, tê troskê o miasto, o
seniorów i m³odzie¿, te ini-
cjatywy wype³nione
spo³eczn¹ prac¹. Szcze-
góln¹ trosk¹ otacza³a rodzi-
ny oczekuj¹ce pomocy. A co
mówi³a o swojej rodzinie? - ”
Kocham nad ¿ycie moj¹ ro-
dzinê, a mój ukochany wnuk
jest moj¹ œwiêtoœci¹.” T¹
mi³oœæ do rodziny szczegól-
nie ceni³em.

Wraz z ¯on¹ dziêkujemy
Ci, Gra¿ynko, za przyjaŸñ i
za to, co mogliœmy razem z
Tob¹ czyniæ dla innych ludzi.
Rodzinie przesy³amy wyrazy
szczerego ¿alu i wspó³czu-
cia. Odesz³aœ z du¿ym do-
robkiem dobra i niech dobry
Bóg bêdzie mia³ Ciê w opie-
ce i przyjmie Ciê do swego
grona.

Augustyn Wiernicki
Prezes Stowarzyszenia Pomocy

Bliźniemu im. Brata Krystyna

16 grudnia 2021 roku Grażyna Wojciechowska i Augustyn Wiernicki zorganizowali Wigilię
dla Pionierów i Dzieci Wojny. To było ostatnie spotkanie... 
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Odeszła z dużym dorobkiem dobra
Trzeciego stycznia 2022 roku, po ciê¿kiej chorobie, zmar³a radna Gra¿yna Wojciechowska.
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KSSSE jest jedn¹ z
wiêkszych i najszybciej rozwi-
jaj¹cych siê stref w kraju. Po
zmianie przepisów w 2018 ro-
ku, kiedy ca³a Polska sta³¹ siê
Stref¹ Ekonomiczn¹, K-SSSE
notuje z roku na rok coraz lep-
sze wyniki. Efekty widoczne
s¹ jak na d³oni, pomimo
ciê¿kiego dla gospodarki cza-
su pandemii i wielu ograniczeñ
w funkcjonowaniu przed-
siêbiorstw.

Rok 2021 K-S SSE za-
mknê³a z a¿ 59 decyzjami na
³¹czn¹ sumê kosztów inwesty-
cyjnych w wysokoœci 5,3 mld
pln. W porównaniu do 2020
roku to trzykrotnie lepszy wy-
nik, ¿eby nie powiedzieæ abso-
lutny rekord. Nowe inwestycje
zainicjuj¹ powstanie prawie
1300 nowych miejsc i zagwa-
rantuj¹ utrzymanie ponad 15
000 istniej¹cych miejsc pracy.
K-S SSE razem z Katowick¹ i
Wa³brzysk¹ SSE odpowiadaj¹
za 28% wszystkich projektów
inwestycyjnych i 47% wartoœci
inwestycji w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji.

Polska Strefa Inwestycji
sprawdza siê wzorowo jako
zachêta inwestycyjna. Coraz
wiêcej mikro, ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorców decydu-
je siê na nowe inwestycje. To
ju¿ prawie po³owa wszystkich
inwestycji. Polska staje siê jed-
nym z najbardziej atrakcyjniej-
szych miejsc do inwestowania
równie¿ dla inwestorów zagra-
nicznych. Wraz z nowymi prze-
pisami obowi¹zuj¹cymi od 1
stycznia 2022 roku zwiêkszony
zostanie dostêp do wsparcia w
przypadku reinwestycji czyli
dla inwestycji zwi¹zanych ze
zwiêkszeniem zdolnoœci pro-
dukcyjnej istniej¹cego zak³adu,
dywersyfikacj¹ produkcji
zak³adu poprzez wprowadze-
nie produktów uprzednio nie-
produkowanych w zak³adzie
lub zasadnicz¹ zmianê proce-
su produkcyjnego istniej¹cego
zak³adu. G³ównym celem poli-

tyki inwestycyjnej jest nie tylko
przyci¹ganie inwestorów, lecz
równie¿ zachêcanie do dal-
szego rozwoju w kraju, rozbu-
dowywania, zwiêkszania zdol-
noœci produkcyjnych i rozwoju.
Skutkiem takich dzia³añ ma
byæ powstanie d³ugofalowych
a zatem trwa³ych powi¹zañ
gospodarczych, co zaowocuje
powstaniem z³o¿onych ³añcu-
chów gospodarczych.

Obni¿ono minimalny próg
nak³adów inwestycji realizowa-
nych przez œrednich przed-
siêbiorców o dodatkowych
10%. Ponadto rozszerzono
listê miast trac¹cych funkcje
spo³eczno-gospodarcze, na
których znacznie obni¿one s¹
wymagane kryteria iloœciowe,
co oznacza wiêcej terenów in-
westycyjnych o preferencyj-
nych warunkach. O 50% zma-
la³a kwota nak³adów inwesty-
cyjnych dla reinwestycji.

Dodano dodatkowe 4 kryte-
ria jakoœciowe tak aby inwes-
torzy mieli wiêcej mo¿liwoœci
wybrania pasuj¹cych kryte-
riów- tj. wykorzystanie poten-

cja³u zasobów ludzkich, two-
rzenie powi¹zañ regionalnych,
robotyzacja i automatyzacja
procesów oraz inwestycja w
OZE.

Ubieg³oroczny rekord Pol-
skiej Strefy Inwestycji ( 713
decyzji o wsparciu, 37,1 mld
nak³adów inwestycyjnych i
16,8 tys. miejsc pracy ) zaost-
rzy³ apetyt w Ministerstwie
Rozwoju i Technologii. Resort
rozwoju bezustannie chce
zwiêkszaæ atrakcyjnoœæ inwe-
stycyjn¹ Polski. W tym celu
planuje po³o¿yæ du¿y nacisk
na odnawialne Ÿród³a energii.
W obowi¹zuj¹cych od Nowe-
go Roku przepisach jedno z
nowych kryteriów iloœciowych,
które przedsiêbiorca musi
spe³niæ, aby otrzymaæ decyzjê
o wsparciu, jest w³aœnie nowa
inwestycja w odnawialne
Ÿród³a energii. Resort rozwoju
zaznacza, ¿e wielu zagranicz-
nych inwestorów zwraca na to
szczególn¹ uwagê. Kost-
rzyñsko- S³ubicka Strefa Eko-
nomiczna ju¿ od jakiegoœ cza-
su realizuje pomys³ Minister-

stwa i od paŸdziernika
zesz³ego roku na terenie K-S
SSE dzia³aj¹ ju¿ dwie mniej-
sze famy fotowoltaiczne, a
wiosn¹ przysz³ego roku ruszy
trzecia, tym razem du¿a far-
ma.

Zachêcamy do zapoznania
siê ze zmianami w przepisach
i ich wp³ywem na pomoc pub-
liczn¹ udzielan¹ przez Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne.
Zainteresowanych tematem
pomocy publicznej dla nowych
inwestycji, zapraszamy ser-
decznie do kontaktu mailowe-
go lub telefonicznego ze
stref¹: +48 95 721 98 00; in-
fo@kssse.pl.  

Polecamy równie¿ obserwo-
wanie mediów spo³ecz-
noœciowych K-S SSE takich
jak Facebook czy Linkedin,
gdzie strefa regularnie infor-
muje o dostêpnych i darmo-
wych szkoleniach czy webi-
narach, traktuj¹cych zazwy-
czaj o zmianach przepisów,
nowych regulacjach i ich in-
terpretacjach, jak równie¿
wa¿nych z perspektywy biz-

nesowej wydarzeniach. To
ogromna dawka bardzo przy-
datnej wiedzy, która mo¿e
u³atwiæ funkcjonowanie przed-
siêbiorcom.

W tym roku K-S SSE obcho-
dzi 25 rocznicê dzia³alnoœci i
mówi¹c krótko: bêdzie siê
dzia³o!

(PR)

KSSSE jest jedną z większych i najszybciej rozwijających się stref w kraju
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K-S SSE obchodzi 25 rocznicę działalności
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje zasiêgiem swojego oddzia³ywania woj. Lubuskie, Zachodniopomorskie i
Wielkopolskie 

r  e  k  l  a  m  a

Krzysztof Kielec - prezes Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna osiągnęła w 2021 roku rekordowy w
całej historii roczny wolumen łącznych
nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych w
projektach zgłoszonych przez inwestorów. Wy-

nik ten jest szczególnie cenny z uwagi na okoliczności pandemiczne i
związane z tym problemy z dostawami, szoki podażowe na rynkach,
wzrost kosztów transportu oraz cen energii. Ponadto widoczne jest
mniejsze zaangażowanie inwestycyjne sektora motoryzacyjnego.
Zgłoszone projekty inwestycyjne cechują się dużą dywersyfikacją
branżową oraz zaawansowaniem technologicznym. Firmy z sektora
MŚP coraz częściej korzystają z możliwości wsparcia inwestycji  w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Jeżeli chodzi o prognozy na 2022 rok, to biorąc pod uwagę prowa-
dzone już rozmowy oraz trendy branżowe liczymy na projekty firm
związanych z produkcją urządzeń w sektorze elektromobilności oraz
OZE. W  związku z coraz bardziej wymagającym rynkiem pracy i oto-
czeniem konkurencyjnym spodziewamy się wniosków o wsparcie in-
westycji w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyj-
nych. Liczymy również na projekty związane z sektorem nowoczes-
nych usług dla biznesu oraz B+R.



- Kiedy odkry³a pani u sie-
bie talent wokalny?

- Odkry³am go w przedszko-
lu, a tak naprawdê zrobi³a to
pani, która mnie tam prowa-
dzi³a. Pewnego razu wybra³a
utwór, poprosi³a mnie,
¿ebym nauczy³a siê tej pio-
senki, pojecha³am na festi-
wal, wtedy jako 6-latka po-
bieg³am na scenê z wielkim
uœmiechem na twarzy i tak
rozpoczê³a siê moja mu-
zyczna przygoda, która trwa
do dziœ. Od najm³odszych lat
je¿d¿ê po Polsce i œpiewam
na festiwalach oraz konkur-
sach muzycznych. Zdo-
by³am kilka nagród. Z cza-
sem zaczê³am uczestniczyæ
w festiwalach piosenki auto-
rskiej, które skupiaj¹ siê
wy³¹cznie na w³asnych
utworach i autorskich wyko-
naniach.
- Jest pani rodowit¹ go-

rzowiank¹?
- Urodzi³am siê w Gorzowie,

ale przez ca³e dotychczasowe
¿ycie mieszka³am w Jeninie.
Ukoñczy³am Szko³ê Mu-
zyczn¹ I i II stopnia w Gorzo-
wie. Obecnie mieszkam w
Szczecinie, gdzie studiujê na
dwóch kierunkach - prawo i
wokalistyka.
- A od kiedy œpiewa pani

ju¿ jako profesjonalna wo-
kalistka?

- Myœlê, ¿e od samego po-
cz¹tku by³o to ukierunkowane
na profesjonalne œpiewanie,
poniewa¿ od najm³odszych lat
bra³am lekcje œpiewu. Wspól-
nie z rodzicami podjêliœmy
tak¹ decyzjê, ¿e skoro jest to
moja pasja i chcê œpiewaæ, to
trzeba pójœæ w tym kierunku i
rozwijaæ siê. Œpiewanie pro-
fesjonalne, na tak¹ wiêksz¹
skalê zaczê³o siê w wieku 16
lat, od kiedy powstawa³y moje
autorskie utwory.
- Jak bardzo œpiew zmieni³

pani ¿ycie?
- Diametralnie, poniewa¿ ja

œpiewaniem ¿yjê, ono
wype³nia ca³e moje ¿ycie, oto-
czenie i czerpiê z niego inspi-
racjê. Œpiew pcha mnie ca³y
czas do dzia³ania, wiêc ¿yje-
my w symbiozie.
- Ile czasu poœwiêca pani

na œpiewanie?
- Tak naprawdê to ca³y czas.

Œpiew nie opuszcza mnie ani
na chwilê. Nawet jad¹c autem
do pracy, czy bêd¹c na uczel-
ni nie ma sekundy, ¿ebym nie
myœla³am o muzyce i œpiewa-
niu. Ca³y czas mam w g³owie
utwory i myœlê, co by tu jesz-
cze ulepszyæ, poprawiæ lub
dodaæ. Nieustannie æwiczê
technikê, bo oprócz œpiewa-
nia wa¿na jest tak¿e technika
i poprawnoœæ tego, jak siê
œpiewa.

- Gra pani na jakimœ in-
strumencie muzycznym?

- Gram na fortepianie i uku-
lele. Ukoñczy³am pierwszy
stopieñ w klasie fortepianu i
dwa lata na drugim stopniu w
klasie œpiewu solowego w
szkole muzycznej. Na Akade-
mii Sztuki równie¿ mam forte-
pian, wiêc nauka ca³y czas
trwa.

- Oprócz œpiewu ma pani
inne pasje?

- Tak, jest bardzo du¿o tych
pasji. Interesujê siê pszczelar-
stwem. T¹ pasj¹ zarazi³ mnie
mój tata. Poza tym równie¿
strzelectwo. Nie da siê ukryæ,
¿e s¹ to doœæ rozbie¿ne pas-
je.
- Znajduje pani czas na te

pozamuzyczne pasje?

- Obecnie studiujê w Szcze-
cinie, ale zawsze kiedy przy-
je¿d¿am do rodzinnego do-
mu to wspólnie z tat¹ idziemy
do pszczó³ek. Bardzo siê
przy tym relaksujê. Prze-
noszê siê wówczas do inne-
go œwiata, bo œpiewanie i
pszczelarstwo to dwie zu-
pe³nie ró¿ne rzeczy.
- Odczuwa pani tremê

przed wystêpami?
- Tak, trema jest ca³y czas,

ale ona siê zmieni³a i z bie-
giem czasu sta³a siê inna. Na
pocz¹tku by³a bardzo stre-
suj¹ca i powodowa³a, ¿e nie
chcia³am wychodziæ na
scenê, ale jak ju¿ wysz³am to
by³am przeszczêœliwa, a teraz
ona mnie tylko i wy³¹cznie
napêdza. Trema jest bardzo
buduj¹ca, wrêcz fascynuj¹ca
na swój sposób.
- Ka¿dy ma swój sposób

na radzenie sobie z trem¹.
A jaki jest pani?

- Jedyny sposób, który na
mnie dzia³a to po prostu
uspokojenie siê. Siadam na
krzeœle, czy jad¹c w samo-
chodzie puszczam muzykê, a
czasami nawet jej nie
s³ucham i skupiam siê
wy³¹cznie na tym, co bêdê ro-
biæ. Koncentrujê siê w stu pro-
centach.
- Czym jest dla pani debiu-

tancka p³yta „Pamiêtnik”?

- To jest coœ wspania³ego i
niesamowitego. Cudowne
prze¿ycie. W koñcu uda³o mi
siê spe³niæ najwiêksze marze-
nie, jakim by³o wydanie p³yty,
oczywiœcie z wielk¹ pomoc¹
bliskich mi osób. Bez nich nie
by³oby tego wszystkiego. Mo-
ja praca, emocje, ca³e otocze-
nie, które na mnie wp³ywa³o w
koñcu wysz³o na œwiat³o
dzienne. Otrzyma³am spore
wsparcie, przede wszystkim
finansowe, od miasta i Funda-
cji „Czysta Woda”. Bez tego
nie uda³oby siê zrealizowaæ
nagrania p³yty. (…)
- Wszystkie teksty s¹ pani

autorstwa?
- Tak, teksty s¹ mojego au-

torstwa, ale równie¿ i mojego
ch³opaka Kacpra Ju¿yka, któ-
ry jest moim akompaniato-
rem. Tak naprawdê razem
stworzyliœmy tê p³ytê, ponie-
wa¿ razem pisaliœmy niektóre
utwory. Kacper  bardzo mi po-
maga³ i wspiera³ przy powsta-
waniu p³yty.
- Najbli¿sze plany muzycz-

ne?
- Kontynuacja p³yty, ponie-

wa¿ na tej znajduj¹ siê cztery
utwory. Na pewno bêdziemy
rozwijaæ tê p³ytê. Planujê
tak¿e koncerty promocyjne.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 
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Julia Bury: W końcu udało mi się spełnić największe marze-
nie, jakim było wydanie płyty
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Przenoszę się wówczas do innego świata
Z Juli¹ Bury, gorzowsk¹ wokalistk¹, rozmawia Dorota Waldmann

- Robercie, sk¹d siê tak w
ogóle wziê³o Twoje zainte-
resowanie ortografi¹?

- To siê datuje jeszcze od
szko³y podstawowej. Zawsze
mia³em, odk¹d siêga moja
pamiêæ, bardzo dobre stopnie
ze szkolnych dyktand. Wi¹¿e
siê to z tym, ¿e zawsze lu-
bi³em czytaæ, no i te¿ sporo
ksi¹¿ek czyta³em od najm³od-
szych lat. Dziêki temu w
miarê szybko uzyska³em doœæ
bogaty zasób s³ów, przez co
w zasadzie nigdy nie mia³em
k³opotów z ortografi¹: po pro-
stu pamiêta³em, jak siê pisze
wyraz, który s³yszê. Regu³ pi-
sowni zacz¹³em siê uczyæ do-
piero w ósmej klasie szko³y
podstawowej. 

Poza tym mam od po³owy
podstawówki bliskiego kolegê
w Gorzowie, Mistrza Polskiej
Ortografii z roku 2001 Marka
Szopê, z którym w szkolnych
latach uk³adaliœmy dla siebie
nawzajem trudne ortograficz-
nie teksty - to by³o wtedy takie
wspólne hobby nasze, no ta-
kie coœ, ¿e jeden drugiego
chcia³ koniecznie na czymœ
zagi¹æ. (œmiech) By³ to bardzo

efektywny wg mnie sposób na
szybk¹ poprawê znajomoœci
polskiej pisowni i jestem Mar-
kowi bardzo wdziêczny za
tych ³adnych parê lat takiej na-
szej wspó³pracy. 

Tak ogólnie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e fascynuje mnie od
najm³odszych lat poznawanie
nowych s³ów - nie tylko ich pi-
sowni oraz wymowy, ale prze-
de wszystkim znaczenia.
Nies³abn¹c¹ inspiracjê do te-
go stanowi do dziœ dla mnie
znana dosyæ, jak mi siê wyda-
je, maksyma wspó³czesnego
austriackiego filozofa Ludwi-
ga Wittgensteina: „Granice
mojego jêzyka s¹ granicami
mojego œwiata”, któr¹ poz-
na³em w szkole œredniej i
któr¹ uwa¿am za m¹dr¹. 
- Do poznania ortografii

potrzeba s³owników, porad-
ników, ksi¹¿ek i wielolet-
nich æwiczeñ, czy te¿ mo¿e
wystarczy nauka w szkole
oraz oczytanie?

- Jeœli ktoœ chce wygrywaæ
dyktanda, zw³aszcza te poza-
szkolne, z regu³y trudniejsze,
no to samo oczytanie oczy-
wiœcie takiemu komuœ nie wy-

starczy. Do tego trzeba wg
mnie byæ za pan brat z nie-
mal¿e tysi¹cstronicowym
s³ownikiem ortograficznym,
który zawiera mniej wiêcej
140 tysiêcy hase³. Jednak
moim zdaniem na co dzieñ,
do rozwiewania naj-
czêstszych pisowniowych
w¹tpliwoœci, wystarczy naj-
zwyklejszy, szkolny s³ownik
ortograficzny. A jeœli chodzi o
systematyczn¹ naukê pisow-
ni, to szczerze polecam
wszystkim œwietny Samo-
uczek ortograficzny gorzow-
skiej polonistki p. Weroniki
Kurjanowicz, a uczniom szkó³
podstawowych te¿ podrêcznik
pt. Mistrz ortografii autorstwa
Ma³gorzaty Iwanowicz. Gdy
zaœ idzie o solidne przyswoje-
nie sobie polskiej interpunkcji,
to bardzo zachêcam do wni-
kliwej lektury niezast¹pionej
ksi¹¿ki Ewy i Feliksa
Przy³ubskich pt. Gdzie
postawiæ przecinek? Poradnik
przestankowania ze s³ownicz-
kiem oraz bardzo praktyczne-
go Samouczka interpunkcyj-
nego p. Kurjanowicz, gdzie
te¿ jego autorka du¿o pomoc-

nych æwiczeñ z przestanko-
wania zawar³a. Rzecz jasna,
oczytanie te¿ ma tutaj nieza-
przeczalne zalety i ¿adnym
sposobem nie da siê od niego
uciec. 
- A co byœ zaleci³ tym, któ-

rzy maj¹ problemy z polsk¹
pisowni¹? Czytaæ, czytaæ i
jeszcze raz czytaæ?

- Czytaæ na pewno - ale
wy³¹cznie ze zrozumieniem.
Najm³odszym polecam te¿
uczenie siê ortograficznych
wierszyków, których jest
mnóstwo i które, uwa¿am,
faktycznie pomagaj¹ w za-
pamiêtywaniu pisowniowych
regu³. Oczywiœcie w interne-
cie mo¿na znaleŸæ ca³kiem
sporo pomocnych w nauce
pisowni stron, jak choæby
Dyktanda.pl. No i równie¿
warto wed³ug mnie mo¿liwie
szybko wyrobiæ sobie nawyk
siêgania po ten czy inny
s³ownik ortograficzny. Bo jak
siê coœ w nim sprawdzi raz,
drugi, pi¹ty i dziesi¹ty - to po
prostu póŸniej siê utrwali ta
pisownia poprawna i ju¿ siê
b³êdu w tym wyrazie nie zrobi. 

(CDN.)

Arcymistrz Polskiej Ortografii Robert Bil podczas wręczania
nagród rzeczowych tuż po zdobyciu przezeń tytułu
Arcymistrza Polskiej Ortografii w Bibliotece Śląskiej w
Katowicach (21.02.2010 r. - w Międzynarodowym Dniu
Języka Ojczystego). Trofea zwycięzcy przekazywała m.in.
stojąca z prawej śp. wicemarszałek Senatu RP Krystyna
Bochenek, pomysłodawczyni i główna organizatorka konkur-
su pod nazwą „Dyktando Mistrzów 1987-2009 o Tytuł
Arcymistrza Polskiej Ortografii”. Pani senator Bochenek, tra-
gicznie zmarła 10.04.2010 r. w katastrofie smoleńskiej, była
także pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Konkursu
Ortograficznego „Dyktando” odbywającego się od 1987 r. w
Katowicach. Jego laureaci, czyli mistrzowie oraz wicemist-
rzowie w latach 1987 - 2009 (w tym R. Bil, w latach 90. ub.
wieku dwukrotny Wicemistrz Polskiej Ortografii), zmierzyli
się w tymże prestiżowym, „arcymistrzowskim” Dyktandzie
Mistrzów w lutym 2010 r.
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Arcymistrzem można być nie tylko w szachach… (cz. I)
Z gorzowianinem Robertem Bilem o jego arcymistrzostwie w polskiej ortografii oraz sensie i potrzebie jej zg³êbiania rozmawia Jacek Wiernicki,
gorzowski przedsiêbiorca i wydawca
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- Pani doktor, co historyk
specjalizuj¹cy siê w dzie-
jach rodziny i prawach ko-
biet robi w Zak³adzie Do-
skonalenia Zawodowego,
gdzie pani pracuje?

- Praca naukowa to moja
¿yciowa pasja. Jednoczeœnie
maj¹c ponad 10-letni sta¿ 

w administracji w ZDZ jes-
tem zatrudniona na stano-
wisku kierowniczki ds. orga-
nizacyjno-administracyjnych.
Zajmujê siê m.in. sporz¹dza-
niem i aktualizacj¹ regulami-
nów, ale te¿ projektowaniem,
wdra¿aniem i rozwojem sys-
temu komunikacji we-
wnêtrznej za pomoc¹ do-
stêpnych technologii czy
upowszechnianiem nowo-
czesnych metod organizacji
pracy. Istotnym filarem
dzia³ania ZDZ s¹ kwestie
szkolnictwa zawodowego.
Pochodzê z Nowej Soli, ale
mieszka³am i studiowa³am
kilka lat w Zielonej Górze,
natomiast od ponad dzie-
siêciu lat zamieszkujê Go-
rzów. Mo¿na pokusiæ siê o
ma³e zestawienie. Uwa¿am,
¿e mocn¹ stron¹ Gorzowa
mo¿e byæ w³aœnie szkolnic-
two zawodowe i dlatego w
ZDZ zajmujê siê tak¿e tym
obszarem. Warto te¿ dodaæ,
¿e ZDZ ma Oœrodki nie tylko
w Gorzowie, ale tak¿e 

w Miêdzyrzeczu, Trzcielu,
Kostrzynie, Sulêcinie i
Choszcznie. Mamy szko³y
dla m³odzie¿y 

i doros³ych, prowadzimy
ró¿nego rodzaju kursy zawo-
dowe, jeœli jest na nie zapo-
trzebowanie. (…). 
- W Gorzowie jest zapo-

trzebowanie na tego typu
szkolenia, kszta³cenie?

- Jest, nawet ca³kiem spo-
re. I tu wrócê do porównania
z Zielon¹ Gór¹. Zielona Gó-
ra ma spore mo¿liwoœci, jeœli
chodzi o kszta³cenie ogólne.
Na Uniwersytecie Zielono-
górskim coraz prê¿niej
dzia³aj¹ takie kierunki, jak
medycyna, prawo, czy psy-
chologia, jednym s³owem bu-
duje  siê zaplecze, a kadry w
du¿ej mierze ,,wychodz¹’’ z
Uniwersytetu. W Gorzowie,
mieœcie poprzemys³owym,
mo¿emy ca³y czas inwesto-
waæ w rozwój szkolnictwa
wy¿szego, co mo¿e zaskut-
kowaæ w przysz³oœci, ale te¿
musimy bazowaæ na szkol-

nictwie zawodowym. Dodat-
kowo powinniœmy siê zasta-
nowiæ nad ofert¹ pracy, która
mog³aby przyci¹gn¹æ ludzi
do Gorzowa.
- Jak wypada diagnoza?
- Na razie tak sobie. Nie

ma w Gorzowie zbyt wielu
ofert, które mog¹ skusiæ lu-
dzi po uniwersytetach. Nato-
miast s¹ w mieœcie zasoby
ludzkie, które mo¿na zainte-
resowaæ ofert¹ kszta³cenia
zawodowego. Korzystaj¹c z
dotacji unijnych przeznaczo-
nych na rozwój, mo¿emy za-
proponowaæ zdobycie no-
wych kwalifikacji przez ró¿ne
grupy, tak¿e te zdefiniowane,
jako wykluczone oraz w kon-
tekœcie zapewnienia rów-
nych szans dla obu p³ci. Te-
matyka praw kobiet jest
g³ównym obszarem moich
zainteresowañ badawczych.
Znam te¿ ten temat 

z w³asnego doœwiadczenia.
Nie tak dawno temu sama
zosta³am mam¹, mia³am
przerwê na rynku pracy, bo
wychowywa³am dziecko,
trochê orientujê siê, jaka jest
sytuacja m³odych mam w tej
kwestii. Kiedy chcia³am wró-
ciæ do aktywnoœci zawodo-
wej po urlopie wychowaw-
czym, w Gorzowie by³y czte-
ry ¿³obki publiczne i
zdecydowanie za ma³o
miejsc w stosunku do real-
nych potrzeb. Nie ka¿dy
mo¿e skorzystaæ z pomocy
dziadków. Prywatne ¿³obki
sporo kosztuj¹, dlatego te¿
nie ka¿dej kobiecie po urlo-

pie wychowawczym op³aca
siê wracaæ na rynek pracy.
Szczególnie, ¿e badania po-
kazuj¹, ¿e kobiety wci¹¿
otrzymuj¹ mniejsze zarobki.
W ZDZ obserwujemy te ten-
dencje, zdobywamy œrodki
na aktywizacjê zawodow¹
ró¿nych grup. Teraz te¿
bêdziemy realizowaæ projekt
- nie tylko dla kobiet. Bêdzie-
my aktywizowaæ wszystkich
tych, których trzeba wes-
przeæ na rynku pracy.
- Jak wspomóc?
- Przez szkolenia, ró¿nego

rodzaju kursy zawodowe
daj¹ce konkretne
umiejêtnoœci. Pomagamy
wróciæ na rynek. Moim zda-
niem w obecnej sytuacji poli-
tycznej szczególnie ciê¿ko
bêdzie kobietom. W aktual-
nej polityce pañstwa, domi-
nuj¹ kwestie socjalne, które
stawiaj¹ rodzinê na piedes-
tale, natomiast nie stawiaj¹
na kobietê jako autono-
miczn¹ jednostkê, która
oprócz wychowania dzieci
mo¿e i powinna mieæ coœ do
zrobienia. To bêdzie mia³o
d³ugofalowe skutki.
- A sk¹d pani bierze takie

informacje?
- Mo¿e to dziwnie zabrzmi,

ale nie tylko z badañ, debat
czy konferencji, równie¿ z
praktyki  ¿ycia codziennego.
Mam ma³¹ córkê, sporo cza-
su spêdzam na placach za-
baw. Muszê powiedzieæ, ¿e
inne dzieci jej siê dziwi¹, ¿e
w wakacje chodzi do przed-
szkola, bo mama jest w pra-

cy. Czêsto s³yszê: ,,Moja
mamusia nie pracuje, a jak
ja jestem w przedszkolu, to
ona gotuje obiadek”. Mogê
na podstawie tych piaskow-
nicowych rozmów i obserwa-
cji stwierdziæ, ¿e kobiety nie
pracuj¹ zawodowo, tym sa-
mym wypadaj¹ z rynku. Po-
tem ciê¿ko jest wróciæ, 

a przecie¿ mo¿na, a nawet
trzeba - bo warto byæ nieza-
le¿n¹. Wiem te¿, ¿e m³ode
matki chcia³yby: ,,wyjœæ do
ludzi”, ¿e dra¿ni je nierów-
noœæ zarobków na korzyœæ
mê¿czyzn. Ciekawe te roz-
mowy s¹, muszê przyznaæ.
- Jak im mo¿na pomóc?
- No w³aœnie choæby przez

to, ¿e w ZDZ realizujemy
obecnie projekt unijny, ofe-
ruj¹cy œrodki na za³o¿enie
firmy. Te pieni¹dze s¹ bez-
zwrotne. Mo¿na otrzymaæ 23
tys. z³otych na rozpoczêcie
w³asnej dzia³alnoœci plus do-
datkowo wsparcie pomosto-
we przez pierwsze szeœæ
miesiêcy. Warunek jest je-
den, firma musi siê utrzymaæ
na rynku przez ca³y rok.
Szkolimy, jak napisaæ biz-
nesplan, podpowiadamy, jak
siê odnaleŸæ na rynku, jak
sobie radziæ z podatkami,
bowiem przepisy nieustannie
siê zmieniaj¹. Zreszt¹ m¹¿
te¿ prowadzi dzia³alnoœæ,
wiêc znam to z autopsji.
Ma³o tego, dodam, ¿e s¹
jeszcze inne pieni¹dze do
zdobycia, byle tylko wróciæ
na rynek pracy. 
- S¹ zainteresowani?

- S¹, zg³aszaj¹ siê do nas
m³odzi ludzie - bo ten pro-
gram jest adresowany do
osób, które nie ukoñczy³y 29.
roku ¿ycia. Wspó³praca z ni-
mi to czysta przyjemnoœæ,
maj¹ w sobie t¹ otwartoœæ,
chêæ do rozwoju i aktyw-
noœci. Ma³o tego, proszê pa-
miêtaæ, ¿e my mieszkamy na
pograniczu, wiêc te¿ w ZDZ
realizujemy sporo projektów
polsko-niemieckich, które
pozwalaj¹ aktywizowaæ lu-
dzi, którzy wypadli z rynku.
Mo¿na siê wspólnie zastano-
wiæ nad koncepcj¹ szkolnict-
wa zawodowego i je
wdra¿aæ. Uwa¿am, ¿e
wiedzê teoretyczn¹ zawsze
nale¿y ³¹czyæ i wykorzysty-
waæ w praktyce.
- Pani Natalio pani siê ty-

mi kwestiami interesuje
te¿ naukowo.

- Tak, pisa³am pracê o tym,
jak na pocz¹tku XX wieku
kszta³towa³ siê rynek pracy,
w tym w obliczu industriali-
zacji i zapotrzebowania ryn-
ku - szkolnictwo zawodowe,
o tym jak stopniowo ludnoœæ
wiejska zaczê³a przenosiæ
siê do miasta. W dwudzies-
toleciu miêdzywojennym ko-
biety zaczê³y istnieæ na ryku
pracy, zyskiwaæ podmioto-
woœæ zawodow¹. 
- Pani doktorat koncentro-

wa³ siê na rodzinie miejskiej
w 20-leciu miêdzywojennym.
Da siê porównaæ sytuacjê
obecnej rodzin do tamtej
przez pani¹ opisanej?

- Historycy czêsto czyni¹
takie ekstrapolacje. Oczy-
wiœcie mamy inne realia
spo³eczno-polityczne, gos-
podarcze, nie mo¿na tego
tak po prostu prze³o¿yæ,  ale
ja bardzo lubiê tak¹ analizê,
tamte lata. Proszê pamiêtaæ,
¿e to by³ czas, kiedy po 123
latach rozbiorów Polska siê
pojawi³a i musia³a siê jakoœ
ukonstytuowaæ. I zarówno
wówczas, jak i teraz niemal
wcale nie docenia siê roli ko-
biet. Jak istniejemy w historii,
to jakoœ tak z boku, trochê
przez tylne drzwi. Kobiety
zawsze by³y i nadal s¹
trochê przedmiotowo trakto-
wane, dlatego te¿ musz¹
ca³y czas upominaæ siê o
pe³niê swoich praw. Na sy-
tuacjê kobiet zawsze ma
wp³yw bie¿¹ca polityka. Wi-
daæ to na rynku pracy.

Mêskie zasady gry na rynku
pracy to chocia¿by sytuacje,
kiedy na rozmowach kwalifi-
kacyjnych jest siê pytanym o
plany rodzinne, macie-
rzyñskie, a tak byæ nie po-
winno. Sama tego niejedno-
krotnie doœwiadczy³am. Cho-
cia¿ rozumiem te¿
przedsiêbiorców. Inwestuj¹
w rozwój pracownika, a on
znika na wiele lat, bo brakuje
¿³obków…. Zauwa¿alne jest
te¿, ¿e kobiety zawsze siê
wt³acza do sfery zawodowej
kojarzonej z naszymi rolami
biologicznymi i przypisywa-
nymi nam cechami kulturo-
wymi, du¿o nas jest w oœwia-
cie, w zawodach opie-
kuñczych, natomiast u steru,
przy w³adzy i tam, gdzie po-
dejmowane s¹ decyzje fi-
nansowe o du¿ej skali - ko-
biety stanowi¹ rzadkoœæ. 
- A jakiœ przyk³ad?
- Proszê bardzo. W okoli-

cach Gorzowa mamy od ja-
kiegoœ czasu sporo kobiet,
które sprawuj¹ role wójcin. A
z czego to wynika? Z tego,
¿e jakiœ czas temu zmala³y
pensje, zmieni³ siê zakres
obowi¹zków wójtów, odpo-
wiedzialnoœæ za finanse, wiêc
faceci odpuszczaj¹ te funkcje.
Zreszt¹ jak siê przyjrzeæ miastu,
to te¿ tak jest. Kobiety pracuj¹ w
tych tradycyjnych bran¿ach, tam
gdzie nie ma zbyt wielkiej odpo-
wiedzialnoœci finansowej. Sporo
pracuje w Strefie Przemys³owej
oraz w us³ugach. W urzêdach
jest przewaga kobiet, ale nie na
decyzyjnych, odpowiedzialnych
stanowiskach. Mamy jeden
chlubny wyj¹tek, bo
marsza³kiem województwa - je-
dynym w Polsce, jest kobieta.
Zmieni³o siê jedno - kobiety
myœl¹ w kategoriach nie tylko
biologicznych, ale i kulturo-
wych. 

- Jak?
- W taki oto sposób -

urodzê dziecko nie w wieku
16 lat, co by³o niemal po-
wszechn¹ praktyk¹ na
wsiach, ale w wieku 27 lat,
kiedy siê wykszta³cê i
zdobêdê ju¿ jakieœ choæby
elementarne doœwiadczenie
na rynku zawodowym. Wyro-
biê sobie jak¹œ pozycjê i po
macierzyñskim bêdê mia³a
do czego wróciæ. 
- Dziêkujê.

Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl

Dr Natalia Gorzkiewicz: kobiety myślą w kategoriach nie tylko biologicznych, ale i kulturowych
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Co wynika z rozmów w piaskownicy
Z dr Natali¹ Gorzkiewicz, historykiem spo³ecznym, rozmawia Renata Ochwat

r  e  k  l  a  m  a

www.starparts.pl
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Nie tylko dla m³odzie¿y z Go-
rzowa Wielkopolskiego i ca³ego
regionu, ale tak¿e dla
doros³ych, którzy funkcjonuj¹
ju¿ na rynku pracy. Szczególnie
atrakcyjn¹ ofertê proponuje
Wydzia³ Ekonomiczny Akade-
mii. Edukacjê podj¹æ mo¿na na
studiach licencjackich i magis-
terskich, m.in.:

Studia I stopnia

FINANSE I RACHUNKO-
WOŒÆ, profil praktyczny

· rachunkowoœæ i podatki
· bankowoœæ
LOGISTYKA, profil praktyczny
· transport i spedycja
· logistyka handlu i dystrybucji
· zarz¹dzanie procesami lo-

gistycznymi
ZARZ¥DZANIE, profil prak-

tyczny
· projektowanie i sprzeda¿

us³ug
· zarz¹dzanie kapita³em ludz-

kim w œrodowiskach wielokultu-
rowych

· zarz¹dzanie nowoczesn¹ or-
ganizacj¹

Studia II stopnia

FINANSE I RACHUNKO-
WOŒÆ, profil praktyczny

· bankowoœæ i us³ugi finansowe
· finanse przedsiêbiorstwa
· rachunkowoœæ i sprawo-

zdawczoœæ finansowa
ZARZ¥DZANIE, profil prak-

tyczny
· manager nowoczesnego

biznesu
· manager jakoœci i œrodowiska
· manager logistyki
· manager finansów
Ponadto, na Wydziale Ekono-

micznym Akademii im. Jakuba
z Parady¿a w Gorzowie Wiel-
kopolskim funkcjonuje Labora-
torium Logistyczne, które jest
jednym z dwóch tego typu w
Polsce. Laboratorium daje
mo¿liwoœæ pokazania
zale¿noœci procesowych i funk-
cyjnych wystêpuj¹cych w pro-
cesie logistycznym i produkcyj-
nym oraz symulacji rzeczywis-
tych procesów logistycznych
poprzez:

· opis wybranych procesów
(zbiór, prze³adunek, eksploata-
cja, magazynowanie, dystrybu-
cja),

· realizacjê pomiarów, przygo-
towanie zbioru informacji o cha-
rakterystykach bazowych pro-
cesów i statystyczn¹ analizê
danych,

· opracowywanie modeli refe-
rencyjnych elementów infra-
struktury procesów (tj. prze-
noœnik taœmowy, sortownik, re-
ga³ magazynowy, punkty
prze³adunku),

· opracowanie przy wykorzys-
taniu œrodowiska symulacyjne-
go modelu systemu wsparcia
logistycznego, umo¿liwiaj¹cego
optymalizacjê wybranego pro-
cesu logistycznego ze wzglêdu
na zadane kryterium (np. opty-
malizacja kosztów eksploatacji,
maksymalizacja wydajnoœci,
skutecznoœci oraz efektywnoœci
procesu etc.).

Kompleksowe narzêdzia
s³u¿¹ce do zarz¹dzania proce-
sami logistycznymi, a nawet
ca³ym przedsiêbiorstwem,
mo¿na wykorzystaæ miedzy in-
nymi do:

· rozwijania umiejêtnoœci i
kompetencji pracowników
naukowo-dydaktycznych,

· prowadzenia badañ nau-
kowych,

· tworzenia projektów na
rzecz jednostek gospodar-
czych, co pomo¿e w komer-
cjalizacji wyników badañ,

· wspó³pracy z innymi jed-
nostkami na przyk³ad po-
przez prowadzenie warszta-
tów,

· wsparcia z zakresu organi-
zacji produkcji i innowacyj-
nych rozwi¹zañ dla przed-
siêbiorstw w regionie.

Wyposa¿enie Laboratorium
Logistycznego stanowi¹:

· systemy RFID (2-bramki, 2
czytniki, drukarka z koderem
etykiet radiowych, 2000 ety-
kiet ró¿nego rodzaju, opro-
gramowanie),

· system Pick-by-Light (za-
wieraj¹cy kodery oraz modu³y
PBL w liczbie 400 szt.; przygo-

towany do integracji z systema-
mi ERP),

· system Pick-by-Voice (posia-
daj¹cy niezbêdne sterowniki,
kodery, urz¹dzenia przenoœne
zarzadzania g³osem oraz opro-
gramowanie; system przygoto-
wany do integracji z systemami
ERP i SCM),

· system Pick-by-Frame
(sk³adaj¹cy siê z mobilnego
wózka zaopatrzonego w nie-
zbêdne sterowniki, oprogramo-
wanie oraz modu³y Pick-By-
Light; system gotowy do inte-
gracji z systemami ERP),

· system Pick-by-Point (wraz
ze sterownikami, koderami,
emiterem œwietlno-
doœwietlaj¹cym, oprogramowa-
niem; gotowy do wspó³pracy z
systemami ERP, SCM),

· system Pick-by-ePaper (w
sk³ad którego wchodz¹ sterow-
niki, kodery, oraz tagi w stan-
dardzie ePapieru i oprogramo-
wanie; system mo¿na zintegro-
waæ z ERP, VMI, SCM, EDI),

· system Pick-by-Watch (sta-
nowi go tablet narêczny do
obs³ugi systemów Pick-By, nie-
zbêdne sterowniki, oprogramo-
wanie oraz modu³y Pick-By-
Light; system mo¿e wspó³pra-
cowaæ z ERP, EDI, SCM),

· system Pick-by-Display
(ekrany wyœwietlaj¹ce stan
dzia³ania poszczególnych sys-
temów Pick-By),

· system Hololens (obej-
muj¹cy sterowniki, gogle inte-
raktywne AR, oprogramowanie
i sterowniki; dedykowany i przy-
gotowany do pracy z ERP, Mic-
rosoft, ICT),

· system RTLS (system za-
wiera sterowniki, anteny, tagi i
oprogramowanie).

W zakresie oprogramowania
laboratorium zosta³o wypo-
sa¿one w:

· system iScala - firmy EPI-
COR,

· system ISOF-ERP - firmy
HEUTHES,

· system CDN XL - firmy CO-
MARCH,

· pakiet oprogramowania - fir-
my INSERT,

· oprogramowanie interLAN
SPEED - firmy interLAN.

Na sprzêt techniczno-informa-
tyczny sk³ada siê:

· 10 notebooków,
· projektor multimedialny,
· 2 serwery na potrzeby labo-

ratorium,
Warto wspomnieæ tak¿e o

projektach badawczych i szko-
leniach, które zosta³y ju¿ zreali-
zowane b¹dŸ s¹ w trakcie reali-
zacji: 

· ocena optymalizacji systemu
Multipicking w logistyce maga-
zynowej,

· ocena systemu automatycz-
nej identyfikacji produktów w
oparciu o znaczniki RFID,

· realizacja programu „zawo-
dowcy w Gorzowie”,

· szkolenia z zakresu systemu
interLAN Speed,

· szkolenia w zakresie syste-
mu iScala ERP,

· szkolenia w zakresie wyko-
rzystania symulacji bran¿owych
Revas.

Na kierunku logistyka studen-
ci zarówno stacjonarni, jak i nie-
stacjonarni maj¹ mo¿liwoœæ
kszta³cenia siê na przyk³ad w
zakresie metodologii Lean ma-
nagement. Przygotowuj¹ - na
bazie zdobytej wiedzy - projekty
optymalizacyjne procesy logis-
tyczne b¹dŸ us³ugowe, które
zachodz¹ w przedsiêbior-
stwach. Ponadto studenci maj¹
mo¿liwoœæ zapoznania siê z
miêdzy innymi z zasadami
funkcjonowania miêdzynarodo-
wych regu³ handlu.
Umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê
nimi jest niezbêdna na rynku
TSL. Wszystkie te elementy
stanowiæ mog¹ zasadnicz¹
przewagê konkurencyjn¹ na
rynku pracy. Tym bardziej, i¿
zajêcia prowadzone s¹ przez
doœwiadczonych wyk³adowców
oraz praktyków, którzy funkcjo-
nuj¹ na co dzieñ w biznesie.

Wydzia³ Ekonomiczny to
tak¿e organizowane specjal-
nie dla studentów dodatkowe
przedsiêwziêcia. S¹ to m.in.
wizyty studyjne w przed-
siêbiorstwach, wizyty repre-
zentantów biznesu na spotka-
niach ze studentami, wsparcie
studentów w zakresie odby-
wania sta¿ów i praktyk zawo-
dowych w lokalnych przed-
siêbiorstwach. Wydzia³ mo¿e
siê tak¿e poszczyciæ swoim
czasopismem, tj. „Zeszyty
Naukowe Wydzia³u Ekono-
micznego”, które stanowi¹
miejsce wymiany pogl¹dów i
doœwiadczeñ naukowców oraz
praktyków zajmuj¹cych siê
szeroko pojêtym biznesem.
Mocn¹ stron¹ Wydzia³u Eko-
nomicznego s¹ tak¿e licznie
organizowane konferencje
naukowe. Najbardziej uznan¹
jest Miêdzynarodowa Konfe-

rencja naukowa pt. Skutecz-
noœæ w biznesie organizowana
pod honorowym patronatem
Rektor Akademii im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim prof. dr hab. El¿biety
Skorupskiej-Raczyñskiej oraz
Polskiej Akademii Nauk Od-
dzia³ w Poznaniu. W 2021 ro-
ku odby³a siê ju¿ X Miêdzyna-
rodowa Konferencja pod
has³em Wspó³praca nauki i
biznesu szans¹ rozwoju gos-
podarki. Celem wydarzenia
by³a przede wszystkim wymia-
na doœwiadczeñ i pogl¹dów z
wielu oœrodków nauki w wy-
miarze miêdzynarodowym
oraz praktyków gospodar-
czych, przedstawicieli organi-
zacji oko³obiznesowych, a
tak¿e samorz¹dowców na te-
mat metod rozwijania
wspó³pracy pomiêdzy obsza-
rem nauki i biznesu. Rokrocz-
nie liczn¹ grupê uczestników
konferencji stanowi¹ studenci
reprezentuj¹cy zró¿nicowane
kierunki i specjalnoœci, st¹d
wartoœci¹ dodan¹ tego wyda-
rzenia by³o zapewnienie
kszta³conej kadrze dostêpu do
aktualnej, praktycznej wiedzy,
jak równie¿ cennego, bez-
poœredniego kontaktu z poten-
cja³em pracodawców repre-
zentuj¹cych lokalny rynek pra-
cy. Wszystko to stanowi³o
doskona³¹ okazjê do wzmac-
niania postaw przedsiêbior-
czych wœród spo³ecznoœci stu-
denckiej, jak równie¿ promocji
potencja³u miejsc pracy w
ró¿nych dziedzinach gospo-
darki. W 2021 roku w jubileu-
szowej konferencji uczestni-
czyli miêdzy innymi przedsta-
wiciele œwiata nauki z Polski,
Ukrainy, Kazachstanu czy
Uzbekistanu.

Mo¿na zatem postawiæ tezê,
i¿ akademickoœæ Gorzowa
Wielkopolskiego nieustannie
rozwija siê i mo¿e byæ z pew-
noœci¹ powodem do dumy za-
równo dla mieszkañców, stu-
dentów, jak i ca³ego woje-
wództwa lubuskiego.

dr MICHAŁ KUŒCIÑSKI
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Akademickość Gorzowa rośnie w siłę!
Wybór Akademii im. Jakuba z Parady¿a jako Uczelni, która pozwala na zdobycie praktycznego wykszta³cenia wy¿szego, jest znakomit¹ decyzj¹. 
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- Lubi pani jeŸdziæ po mieœcie
komunikacj¹ MZK?

- Lubiê. Myœlê, ¿e wszystkich go-
rzowian, zw³aszcza u¿ytkowników
komunikacji cieszy fakt, ¿e mamy
nowe tramwaje, nowoczesne auto-
busy, ostatnio pojawi³y siê hybrydo-
we, zmodernizowane zosta³y rów-
nie¿ torowiska. W sumie na inwe-
stycje w ostatnich latach
przeznaczyliœmy ponad 350 milio-
nów z³otych. Naszym celem jest
sta³y rozwój komunikacji. Chcemy
zachêcaæ coraz szersze grono
mieszkañców do korzystania z niej.
Z naszej strony pracujemy nad tym,
¿eby maksymalnie dostosowaæ ko-
munikacjê publiczn¹ do potrzeb pa-
sa¿erów. Oczywiœcie, w tym rów-
nie¿ do mo¿liwoœci finansowych.
- Pojawi³y siê informacje, ¿e

MZK ma problemy finansowe. Co
to za problemy?

- Nasze miasto, podobnie jak
wiêkszoœæ samorz¹dów w Polsce,
mierzy siê z problemami zwi¹zany-
mi z utrzymaniem komunikacji, a
g³ównymi przyczynami tego stanu
s¹ pandemia i id¹cy za tym

znacz¹cy spadek liczby pasa¿erów
oraz wzrost kosztów choæby energii
wykorzystywanej do poruszania siê
tramwajów czy paliwa do autobu-
sów. W 2021 roku z bud¿etu miasta
do MZK przekazaliœmy rekompen-

satê wielkoœci 53 milionów z³otych.
W 2022 roku bud¿et jest trudniejszy,
mamy ni¿sze dochody, a pomimo
tego zwiêkszyliœmy dotacjê o ponad
cztery miliony. Niestety, wzrost
kosztów funkcjonowania jest tak
du¿y, ¿e ta rekompensata nie
bêdzie wystarczaj¹ca. Dlatego
wspólnie z w³adzami spó³ki d¹¿ymy
do optymalizacji wydatków.
- Na czym ma ona konkretnie

polegaæ?
- Na wyborze najmniej uci¹¿liwych

dla pasa¿erów rozwi¹zañ umo¿li-
wiaj¹cych dostosowanie funkcjo-
nowania komunikacji do posiada-
nego bud¿etu. Nie chcemy podno-
siæ cen biletów, chocia¿ wiele
miast w Polsce posz³o w tym kie-
runku. My postaramy siê wypraco-
waæ tak¹ siatkê po³¹czeñ, ¿eby z
jednej strony zminimalizowaæ
liczbê obciêtych kursów, z drugiej

znaleŸæ oszczêdnoœci w wysokoœci
pozwalaj¹cej spi¹æ bud¿et. W roz-
poczêtym 2022 roku przeprowadzi-
my ponadto badania, na bazie któ-
rych wykonamy pe³n¹ optymali-
zacjê siatki po³¹czeñ. Pozwoli to w
kolejnych latach na takie ustawie-
nie po³¹czeñ, ¿eby wyjœæ naprze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom pa-
sa¿erów i jednoczeœnie racjonali-
zowaæ wydatki. Wszystkim nam
zale¿y na rozwijaniu komunikacji,
poniewa¿ g³ównym celem - o czym
wspomnia³am - jest zachêcenie
gorzowian do jazdy ekologicznym
taborem tramwajowym i autobuso-
wym, jako alternatywy dla samo-
chodów. Takie dzia³ania przynosz¹
nam korzyœci m.in. w postaci
czystszego powietrza w mieœcie, a
co za tym idzie lepszej jakoœci ¿ycia
mieszkañców.

RB

Rekompensata nie będzie wystarczająca
Trzy pytania do Iwony Olek, wiceprezydenta Gorzowa

- Za nami rok 2021. Kolejny z co-
videm. Jaki on by³ dla biblioteka-
rzy?

- Trudny. Nauczyliœmy siê kilku no-
wych rzeczy, jak choæby tego, ¿e
ró¿ne wydarzenia mo¿na robiæ on-
line. I ta umiejêtnoœæ zostanie z na-
mi ju¿ na zawsze. Okaza³o siê, ¿e to
nowy obszar kulturowy biblioteki. Bo
nie mo¿na siê spotkaæ osobiœcie,
ale mo¿na w Internecie. To jest inny
sposób docierania do naszych czytel-
ników, ale te¿ sposób na zaistnienie
w biblioteki w ca³ym kraju. Oczywiœcie
uda³o nam siê te¿ przeprowadziæ ileœ
wydarzeñ z uczestnictwem naszych
czytelników. I tu rzecz godna pod-
kreœlenia. Nasi czytelnicy zachowy-
wali siê na tych wydarzeniach i ca³y
czas zachowuj¹ wrêcz wzorowo. Za-
chowuj¹ odleg³oœci, nosz¹ maseczki.
No i dziêki temu mo¿emy ca³y czas

pracowaæ, mo¿emy zapraszaæ czytel-
ników na spotkania i inne wydarzenia.
- Nie jest tajemnic¹, ¿e bibliote-

ka ostatnio kupuje ksi¹¿ki. Jak
wiêc z tymi nowoœciami jest?

- Otó¿ 2021 rok by³ trzecim rokiem
z kolei, w którym uda³o siê
zwiêkszyæ zakupy nowoœci. W roku
2021 zakupiliœmy 17 198 nowoœci,
co jest absolutnym rekordem od 30

lat. W ¿adnym roku poprzednio nie
uda³o siê zakupiæ tylu nowoœci. War-
to wyjaœniæ jedn¹ rzecz, ka¿da bib-
lioteka musi uzupe³niaæ i odnawiaæ
swój ksiêgozbiór. WskaŸnikiem
idealnym jest 20 tys. nowoœci w skali
roku, wiêc nasze lekko ponad 17 tys.
jest przyzwoitym wynikiem.
Pieni¹dze na zakupy pochodz¹ z kil-
ku Ÿróde³. Najwiêcej daje Urz¹d Mar-
sza³kowski - jeden z prowadz¹cych
nasz¹ ksi¹¿nicê, do zakupów
dok³ada siê drugi prowadz¹cy, czyli
Urz¹d Miasta. Koleje Ÿród³o, to Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnict-
wa prowadzony przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nie bez przeceny s¹ tak¿e darowiz-
ny czytelników, których nie wliczamy
do nowoœci, ale s¹. I warto dodaæ,
¿e czêœæ z tych darów to bardzo cie-
kawe, wartoœciowe pozycje.

- Ubieg³y rok to tak¿e rozwijanie
tego czegoœ, czego nie nazywa-
cie, a w istocie jest to dom me-
diowy. Jak to wygl¹da?

- Rzeczywiœcie, stale pracujemy
nad naszymi wydawnictwami. No i
najwa¿niejszym w ubieg³ym roku
by³a monografia Biblioteki za lata
1946-2020, dzie³o dokumentuj¹ce
pracê ksi¹¿nicy w Gorzowie.
Wa¿nym wydawnictwem w dziedzi-
nie literatury okaza³ siê tom fra-
szek, efekt konkursu na fraszkê
imienia Jana Grossa „Fraszki za
gross na miejscu i na wynos”.
Oczywiœcie wszystkich wydawnictw
by³o znacznie wiêcej, bo wydajemy
zarówno rzeczy naukowe, jak i lite-
raturê. Du¿o by³o tytu³ów w
mijaj¹cym roku i mam nadziejê, ¿e
tak zostanie.

RENATA OCHWAT

Padł rekord czytelniczych zakupów
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
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- Pani dyrektor uruchomiliœcie
pracowniê konserwacji w Spich-
lerzu. Co to za inicjatywa?

- To jest projekt, na który otrzyma-
liœmy grant z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Wk³ad w³asny da³ Urz¹d
Marsza³kowski. Chcieliœmy urucho-
miæ pracowniê do konserwacji za-
bytków - przede wszystkim malar-
stwa i rzeŸby kamiennej, której du¿o
nie mamy, ale jednak. No i siê
uda³o, a pokieruje ni¹ Ewa Ryœ. Po-
trzebowaliœmy takiej pracowni i jest.
- Min¹³ kolejny rok z covidem.

Jaki to by³ rok dla muzealników?
- Mimo wszystko dobry. Zwa¿yw-

szy, ¿e jedn¹ trzeci¹ roku byliœmy
wy³¹czeni, bo zamkniêci, to jednak
dobry. Wykonywaliœmy nieraz po-
dwójn¹ pracê, jak choæby tê z wy-
staw¹ fotografii Waldemara Kuæki -

bo zosta³a przygotowana do poka-
zywania na ¿ywo, w Spichlerzu, ale
te¿ powsta³a jej wersja do pokazy-
wania w Internecie. Zreszt¹ w
ubieg³ym roku powsta³o 70 ró¿nych

filmów, z tego 49 to cykl ,,A jednak
dzia³a’’, pozosta³e to prezentacje
innych naszych zbiorów czy wy-
staw. No i trzeba powiedzieæ, ¿e
najczêœciej odwiedzanym muzeum

w 2021 roku by³o Muzeum w San-
toku. Trudno siê dziwiæ, bo po re-
moncie, bardzo nowoczesne, taka
nasza pere³ka. Warto powiedzieæ,
¿e tylko w ci¹gu jednej Nocy Mu-
zeów Santok odwiedzi³o ponad 500
osób. W tym samym czasie w Willi
przy ul. Warszawskiej bywa 800-
900 osób.
- A jakie plany ma Muzeum a

rok 2022?
- Przede wszystkim chcemy kon-

tynuowaæ doposa¿enie pracowni
konserwatorskiej. Przygotowujemy
du¿¹ wystawê archeologiczn¹, na
której zaprezentujemy zabytki wy-
kopane z ziemi podczas ró¿nych
miejskich inwestycji. Mo¿e nie s¹
one tak spektakularne jak Brama
Santocka czy Brama M³yñska -
zreszt¹ zasypane, ale s¹ wa¿ne
dla dziejów miasta. Wystawie

bêdzie towarzyszyæ infografika pre-
zentuj¹ca kontekst i znaczenie tych
znalezisk. Poza tym bêdziemy siê
przygotowywaæ do 2023 roku, który
dla nas bêdzie obfituj¹cy w wyda-
rzenia. Bo w 2023 przypada 200-
lecie urodzin Henryka Rodakow-
skiego i chcemy specjalnie uczciæ
tê rocznicê. Planujemy ró¿ne wy-
darzenia zwi¹zane zarówno z Albu-
mem Pa³ahickie, jak i osob¹ same-
go malarza. Poza tym w tym roku
przypada tak¿e 50. rocznica Wy-
staw Pisanek im. Micha³a Kowal-
skiego, to chyba jest najd³u¿ej
urz¹dzane cykliczne wydarzenie
kulturalne w mieœcie. Chcemy te¿
specjalnie tê rocznicê podkreœliæ.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e plany
s¹ i to ambitne, czyli du¿o pracy
przed nami.

RENATA OCHWAT

Zapowiada się pracowity rok u muzealników
Trzy pytania do dr Ewy Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie
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By³ najwybitniejszy go-
rzowskim ¿u¿lowcem, za-
wodnik Stali Gorzów w la-
tach 1965-1985  i Wimble-
donu w latach 1977-1983.
12 razy zdobywa³ medale
mistrzostw œwiata, 11 razy
zakwalifikowa³ siê do fina³u
IMŒ By³ dwukrotnie indywi-
dualnym mistrzem Polski, w
1975 i 1983, a w sumie zdo-
by³ blisko 30 medali w
ró¿nych krajowych mistrzow-
skich konkurencjach.  Trzy-
krotny zdobywca „Z³otego
Kasku. 

Jego najwiêkszym jednak
sukcesem by³ tytu³ drugiego
indywidualnego wicemistrza
œwiata, zdobyty w latach,
kiedy ¿u¿el na œwiecie by³
jednak czymœ znacznie
wiêcej ni¿ teraz, a o sukcesy
polskim zawodnikom nie
by³o ³atwo. Z wielu po-
wodów.

Oto fragment ksi¹¿ki
„¯ycie na torze” opisuj¹cy fi-
na³owy moment fina³u IMŒ
1968 roku:

„7 wrzeœnia 1968 roku. Do-
chodzi pó³noc. Na stadionie
Ullevi w Goeteborgu gasn¹
wszystkie œwiat³a. Nagle
olbrzymi reflektor rzuca
snop œwiat³a na podium
ustawione na murawie bois-
ka. Jest puste. Na razie.

Spiker natê¿aj¹c g³os
og³asza czterdziestoty-
siêcznej widowni oficjalne
wyniki zakoñczonych przed
chwil¹ zawodów. Padaj¹ ko-
lejne tytu³y i kolejne nazwis-
ka. Dobrze znane, choæ nie
wszystkie...

Najpierw na najwy¿szy
stopieñ podium wskakuje re-
prezentant Nowej Zelandii
Ivan Mauger. Mistrz œwiata.
Otrzymuje laurowy wieniec i
ca³usa od piêknej Szwedki
wybranej w plebiscycie
„Miss Speedway”. Po chwili
z prawej strony Maugera po-
jawia siê jego rodak Barry
Briggs. Pierwszy wicemistrz
œwiata. Wita ich gor¹ca owa-
cja kilkudziesiêcioosobowej
grupy kibiców brytyjskich i
grzecznoœciowe oklaski gos-
podarzy.

I wreszcie na wolne miejs-
ce na podium wchodzi
nieœmia³o ub³ocony zawod-
nik z bia³o-czerwonym plas-
tronem na piersiach. Edward
Jancarz! Polska! Drugi wice-
mistrz œwiata!

Wtedy stadion Ullevi za-
grzmia³ brawami. O wiele
potê¿niejszymi i znacznie
d³u¿szymi ni¿ poprzednie.
Co tam Mauger, co tam
Briggs... Oni ju¿ przecie¿
stawali na podium... Jan-

carz, to dopiero sensacja...
Debiutant znalaz³ siê na po-
dium... Przecie¿ Ove Fun-

din, piêciokrotny mistrz
œwiata, bo¿yszcze miej-
scowych kibiców, w swym

pierwszym finale IMŒ zaj¹³
ostatnie miejsce... Bili wiêc
szczere brawa nieznanemu
zawodnikowi z Polski...

A on sta³ wpatruj¹c siê w
ciemne trybuny i nie mog¹c
powstrzymaæ ³ez wyciera³ je
ukradkiem razem z ¿u¿lo-
wym py³em... Nie zd¹¿y³ siê
nawet umyæ.

Nikt siê tego nie spodzie-
wa³. Nie liczyli przede
wszystkim ci, którzy w ostat-
niej chwili postawili na nie-
go, wystawiaj¹c go w elimi-
nacjach IMŒ. Przecie¿ jesz-
cze niedawno siê leczy³,
powoli wraca³ do zdrowia i
formy po kontuzji... No i na
¿u¿lu by³ ledwo od trzech
sezonów.

Zwyciêstwa w turniejach o
Srebrny Kask oraz œwietna
postawa u progu sezonu
sprawi³y, ¿e Edward Jancarz
zosta³ powo³any do sk³adu
kadry narodowej i znalaz³
siê w gronie zawodników
wytypowanych do udzia³u w
IMŒ. Sta³o siê tak tak¿e dla-
tego, ¿e ze wzglêdu na
s³ab¹ formê wycofano z kad-
ry Podleckiego i Migosia.
Utalentowany, ale nie-
doœwiadczony zawodnik z
Gorzowa dosta³ wiêc swoj¹
szansê... Szansê zdobycia
cennych doœwiadczeñ, które

mia³y procentowaæ w przy-
sz³oœci... Tak przynajmniej
uzasadniali ten wybór
dzia³acze ¿u¿lowej centrali. I
tym sposobem Jancarz zna-
laz³ siê w dwunastce zawod-
ników z bia³o-czerwonym
plastronem, którzy ubiegali
siê o awans do fina³u w
Goeteborgu. Wystartowa³
razem z Padewskim, Wo-
ryn¹, Majem, Wyglend¹, Po-
ciejkowiczem, Trzeszkow-
skim, Gluecklichem, Pytk¹,
Jaroszewiczem i Walosz-
kiem…”

rrr
Edward Jancarz zgin¹³ z

rêki swojej drugiej ¿ony w
chwili, gdy w hotelu Mieszko
na dorocznym balu Mistrzów
Sportu bawili siê najwybit-
niejsi sportowcy regionu. Je-
go tam ju¿ nie by³o… Nie
zosta³ nawet zaproszony.
Pogubi³ siê za met¹, zatraci³,
nie móg³ siê odnaleŸæ, od-
tr¹ca³ pomocne rêce wy-
ci¹gane do niego, a te na
które byæ mo¿e czeka³ siê
nie pojawia³y… Im bardziej
oddala³ siê od ¿u¿lowego to-
rU,  tym mniej by³o w nim
cz³owieka ze Stali… 
By³ jednak i pozostanie

wielkim ¿u¿lowcem z Gorzo-
wa.

JAN DELIJEWSKI

Pamięci Edwarda Jancarza,
żużlowca z Gorzowa
11 stycznia minê³a 30 rocznica œmierci Edwarda Jancarza. Zgin¹³ 11 stycznia 1992 r. maj¹c 45 lat.

Podium IMŚ 1968 r. w Goeteborgu - od lewej B. Briggs, I.
Mauger i E. Jancarz
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- Pamiêta pan dzieñ, w
którym dowiedzia³ siê, ¿e
Edward Jancarz nie ¿yje?

- Tak, doskonale. Miesz-
ka³em wtedy w Niemczech,
ale kiedy dotar³a do mnie ta
informacja d³ugo nie mog³em
wyjœæ z szoku. Niedowie-
rza³em, aczkolwiek w prze-
ciwieñstwie do wielu ludzi
zna³em sytuacjê Edka, wie-
dzia³em, ¿e to jego ¿ycie w
,,cywilu’’ jest mocno skompli-
kowane. Popad³ w chorobê,
z której trudno siê wycho-
dzi³o. A naprawdê, proszê mi
wierzyæ, to by³ ciep³y
cz³owiek o miêkkim sercu,
wspania³y kolega. Jak ju¿
dobrze jeŸdzi³em, by³em w
kadrze narodowej, zawsze
pomaga³. Nigdy nikogo nie
traktowa³ jako konkurenta.
Jedynie na torze. Zawsze te¿
by³ otwarty dla kibiców,
zw³aszcza tych najm³od-
szych. Jestem zdania, ¿e
gdyby nie problemy natury
prywatnej Edek ¿y³by do dzi-

siaj. Powiem te¿ wprost, bo
znam dok³adne okolicznoœci,
jak do tego wszystkiego do-
sz³o, ¿e zabrak³o mu pomo-
cy otoczenia. I jeszcze do-
dam, ¿e do dzisiaj czujê ból
zwi¹zany z tak przedwczes-
nym jego odejœciem.
- Jak pan go pozna³?
- Jako wielki fan ¿u¿la bar-

dzo chcia³em jeŸdziæ i uda³o
mi siê wkrêciæ do parkingu,
gdzie pomaga³em przy
czyszczeniu motocykli,
sprz¹taniu, zapychaniu, do-
lewa³em olej. By³em bardzo
aktywny i pracowity, ¿eby tyl-
ko nie zostaæ wyrzuconym z
tego parkingu przez Olka Il-
nickiego, który by³ gospoda-
rzem stadionu. Pewnego
dnia Edek zapyta³ mnie, czy
chcia³bym jeŸdziæ. Odpowie-
dzia³em, ¿e jest to moim ma-
rzeniem. Przejecha³em siê
nawet kilka kó³ek i on tak po-
obserwowa³ tê moje próby
po czym stwierdzi³, ¿e braku-
je mi si³y. Zachêci³ jedno-

czeœnie, ¿ebym nabra³ masy
i wskaza³, ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem bêdzie
pójœcie do sekcji hokeja na
lodzie, która dzia³a³a w Sti-
lonie. Pos³ucha³em, zos-
ta³em bramkarzem w junio-
rach, gdy¿ wydawa³o mi
siê, ¿e szybciej nabiorê ma-
sy nosz¹c ciê¿ki bramkar-
ski strój. A potem przez
ca³e sportowe ¿ycie by³em
z Edkiem w bardzo dobrych
kontaktach. Nie powie-
dzia³bym, ¿e byliœmy jaki-
miœ wielkimi przyjació³mi,
ale œwietnymi kolegami na
pewno. Zreszt¹ bardzo
dobrze czuliœmy siê we
w³asnym towarzystwie, za-
wsze mieliœmy tysi¹ce te-
matów do przegadania i to
wcale nie tylko ¿u¿lowych
czy sportowych. Porusza-
liœmy ró¿ne sprawy.
- Przez 30 ostatnich lat,

jako cz³onkowie ,,Z³otej
dru¿yny Stali’’, ka¿dego
roku 11 stycznia odwie-

dzacie grób Jancarza. Kim
on w³aœciwie dla Was by³?

- Przywódc¹, kapitanem,
mentorem. Ka¿dy oczy-
wiœcie mo¿e mieæ w³asn¹
definicjê, ale w mojej ocenie
Edek by³ takim drogowska-
zem dla ka¿dego z nas. Jes-
tem przekonany, ¿e gdyby
go nie by³o, nie by³oby wiel-
kiej Stali, nie by³oby nas.
Owszem, pamiêtam o innych
wspania³ych nauczycielach,
choæby Andrzeju Pogorzel-
skim, ale to Edek by³ dla nas
wzorem, wyj¹tkowym spor-
towcem, nauczycielem. On
by³ od nas trochê starszy,
bardziej doœwiadczony, moc-
no ju¿ utytu³owany. St¹d by³
osob¹, na któr¹ spogl¹da-
liœmy z wielkim szacunkiem.
Dlatego do koñca naszych
dni bêdziemy o nim pa-
miêtaæ, zawsze bêdziemy
odwiedzaæ jego grób przy-
najmniej dwa razy do roku -
11 stycznia i 1 listopada.

RB

Gdyby nie było Jancarza, nie byłoby wielkiej Stali
Trzy pytania do Marka Towalskiego, by³ego ¿u¿lowca Stali Gorzów, wielokrotnego mistrza Polski

M. Towalski: do końca naszych dni będziemy o nim pamiętać
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