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Nasadzenia tychże stanowią
dominującą pozycję wśród pro-
jektów zgłoszonych przez
mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego. Klimat
wymusza pozytywne zmiany.
Zmuszeni okolicznościami doce-
niamy naturę. Niestety, w imię
źle pojętej nowoczesności przez
ostatnie dziesięciolecia wypiera-
liśmy przyrodę z miast na ob-
rzeża.

W pewne upalne południe wy-
brałem się z misją badawczą na
wyłożone betonem gorzowskie
deptaki. Żywego ducha. Nielicz-
ni mieszkańcy schronili się na
ławeczkach otulonych kojącym
cieniem nielicznych drzew, po-
zostali zaś przemykali w strefie
cienia najbliższych budynków.
Gdyby nie kryzysowe ceny
wołowiny,  dla dobra nauki zary-
zykowałabym wysmażenie steku
na betonowo - słonecznym gril-
lu. Energia gratis.

Pierwsze nasadzenia nowych
drzew niebawem. Ważne, by
stawiać na gatunki szybko-
rosnące. Wątłe badyle cienia nie
przyniosą, znając zaś zamiłowa-
nie części lokalsów do znisz-
czeń wszelakich, dotrwają co

najwyżej do kolejnego imprezo-
wego weekendu. Pamiętacie za-
pewne  wiśnie japońskie rozmia-
rów kija od szczotki, sadzone kil-
kanaście lat temu na deptaku
przy ulicy Chrobrego. Na taki
pomysł można wpaść po moc-
nym japońskim sake. Całe
szczęście klony wracają tam,
gdzie ich miejsce.

Dobrze, że Gorzów licznymi
parkami stoi. Chrustu na ciężką
zimę nie zabraknie. Wolę  nie
myśleć, co w najbliższym sezo-
nie grzewczym lądować będzie
w domowych kopciuchach. Wer-
salu przy obecnych cenach
opału nie uświadczymy. Co naj-
wyżej… wersalki pocięte na
opał.  Niestety, ostatnie kilka-
naście lat ekonomicznej prospe-
rity przebalowaliśmy zamiast in-
westować w odnawialne źródła
energii.  Przyśpieszona lekcja
oszczędzania przed nami. Płać i
płacz lub… zmień energetyczne
nawyki. Z korzyścią dla portfela
i planety. Oby globalna noc de-
stabilizacji jak najszybciej do-
biegła końca. Pytanie tylko co
przyniesie świt, który po niej na-
stąpi.

ROBERT TRĘBOWICZ

Fakty z nieodległej
historii Gorzowa 
Największy zakład w regionie, jakim był Stilon, 7 lipca 1951 r. otwierał ówczesny premier
Józef Cyrankiewicz. Więcej na s. 8-9.

Będzie znowu zielone miasto?
Za sprawą  morderczych upałów coraz bardziej
doceniamy drzewa..
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ww  1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzowie
popłynął pierwszy prąd elektrycz-
ny; doprowadzenie energii elek-
trycznej związane było z budową
tramwaju elektrycznego w mie-
ście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
2003 r. - na trasie Gorzów -
Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
ww  2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na Pla-
cu Grunwaldzkim.
2007 r. - otwarto zmodernizowany
plac Grunwaldzki,
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniewski
(71 l.), pionier Gorzowa, b. żużlo-
wiec i trener żużla, twórca silnika
żużlowego, który w 1955 pozwolił
Stali startować w II lidze; pierw-
szy indywidualny mistrz okręgu
zielonogórskiego w 1950, pierw-
szy trener Jancarza, Migosia, Pa-
dewskiego i Dziatkowiaka. 
ww  3.09.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski 
ww  4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie. 
2010 r. zm. Ryszard Major (62 l.),
aktor, reżyser, b. dyrektor Teatru
Osterwy (1995-2002).
ww  5.09.
1945 r. - Polska Żegluga Pań-
stwowa w Poznaniu uruchomiła
regularną linię pasażersko-towa-
rową z Poznania do Obornik -
Obrzycka - Wronek -Sierakowa -
Międzychodu - Skwierzyny - Go-
rzowa i z powrotem, która
obsługiwały parowce „Poz-
nań’ i „Gorzów”.
ww  6.09.
1968  r. - 22-letni Edward
Jancarz został w Göteborgu II
wicemistrzem świata.
1975 r. - w wyniku połącze-
nia miejskiej i powiatowej
biblioteki publicznej po-
wstała Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna w Gorzowie,
dziś WiMBP. 
2013 r. - Wielospecjalistycz-
ny Szpital Wojewódzki w Go-
rzowie został zarejestrowany
jako spółka z o.o.
1926 r. ur. się Zdzisław Mo-
rawski, pisarz, poeta i dra-
maturg, działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK,
zm. 1992 r.
ww  7.09.
1997 r. - Tomasz Kucharski,
16-krotny medalista MP,
wraz z bydgoszczaninem Ro-
bertem Syczem zdobył mist-
rzostwo świata w dwójkach
wioślarskich
ww  8.09.
1945 r. - z okazji I Dożynek
Lubuskich w Gorzowie roz-
począł się ogólnopolski zjazd
gwiaździsty, pierwsza moto-
rowa impreza na Ziemi Lubu-
skiej; w jej następstwie w
Gorzowie zawiązał się Moto-
klub „Unia” jako sekcja poz-
nańskiego klubu, który istniał
do 1950 r.
1962 r. - uroczyście otwarto
odbudowany dworzec PKP.

KALENDARIUM
Wrzesień 2022

� 2 Wrzesień 2022 r.MIJA DZIEŃ

echogorzowa.pl, www.echogorzowa.pl
Redakcja
ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 724 440 444 
redakcja@echogorzowa.pl

Redaktor naczelny: Robert Borowy
Skład: Marcin Klimczak – www.starparts.pl
Druk: Polskapresse sp. z o.o.
Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

Wydawca:
Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka
Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 724 555 549

Poglądy zewnętrznych autorów  tekstów, w tym  prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl. 
Każde przesłanie wiadomości do redakcji echogorzowa.pl, czy to w formie elektronicznej czy papierowej, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

To mo¿liwe dziêki zako-
ñczeniu prac modernizacyj-
nych wzd³u¿ ulic Chrobrego,
Mieszka I i Kazimierza Wiel-
kiego. Na trasy wróci³y tram-
waje na liniach 2 i 3,
obs³uguj¹ce po³¹czenia po-
miêdzy osiedlem Piaski,
Wieprzycami i ulic¹ Dowgie-
lewiczowej. Linia tramwajo-
wa numer 1 dzia³a ju¿ od
dwóch lat. Przerwa w kurso-
waniu tramwajów trwa³a pra-
wie piêæ lat. Ostatni tramwaj
pojecha³ po torach w stronê
osiedla Piaski 30 wrzeœnia
2017 r.

Prace modernizacyjne
wzd³u¿ ul. Chrobrego i
Mieszka I, realizowanych w
ramach projektu „System
zrównowa¿onego transportu
miejskiego w Gorzowie
Wlkp.” oraz remontowi ulicy
Kazimierza Wielkiego. W ra-
mach pierwszego zadania
wyremontowano odcinek
drogi o d³ugoœci 1 542,69
metrów, zamontowano 10

wiat przystankowych, wiatê
rowerow¹, 25 ³aweczek, 28

koszy na œmieci, 33 stojaki
rowerowe, 6 tablic Systemu

Dynamicznej Informacji Pa-
sa¿erskiej. Koszt zadania to
70 612 599,80 z³otych. Zos-
ta³o sfinansowane z w ramach
dzia³ania 6.1: Rozwój publicz-
nego transportu zbiorowego w
miastach, oœ priorytetowa VI:
Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w
miastach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Œrodowi-
sko 2014 - 2020 w wysokoœci
35 457 412,05 z³ (trakcja, toro-
wisko, deptak) w ramach pro-
jektu „System zrównowa¿one-
go transportu miejskiego w
Gorzowie WIkp.”

Na Kazimierza Wielkiego
wyremontowano odcinek o
d³ugoœci prawie kilometra
(998 m), Przebudowano
skrzy¿owania z ulicami
Chodkiewicza, Okrzei, ¯wirki
i Wigury, Kukuczki, Kiliñskie-
go, ¯ó³kiewskiego, wybudo-
wano rondo na skrzy¿owa-
niu z ulic¹ Czarnieckiego,
przebudowano drogê wspo-
magaj¹c¹, biegn¹c¹ wzd³u¿

torowiska, przebudowano
ci¹gi piesze, wykonano 6 pe-
ronów tramwajowych, na
których zamontowano 4 wia-
ty przystankowe, zmodernizo-
wano siec kanalizacyjno-
deszczow¹ i inne. Koszt inwe-
stycji to 13 130 364,92 z³otych.
Ten remont przeprowadzono z
dofinansowaniem z rezerwy
celowej Bud¿etu Pañstwa w
kwocie 5 049 300 z³.

Realizacja projektu „Sys-
tem zrównowa¿onego trans-
portu miejskiego w Gorzowie
Wlkp.” trwa od 2016 roku,
obj¹³ równie¿ zakup 14 no-
wych wagonów tramwajo-
wych oraz modernizacjê za-
jezdni tramwajowej Miejskie-
go Zak³adu Komunikacji. 

Teraz czekamy ju¿ tylko na
zakoñczenie przebudowy
przed³u¿onej linii przy ul.
Walczaka, która tymczaso-
wo koñczy swój bieg przy
Dowgielowiczowej.

ŹRÓD³O: WYDZIA³ PROMOCJI I
INFORMACJI UM

Po pięciu latach wróciły tramwaje
1 sierpnia na gorzowskich torach znowu pojawi³y siê tramwaje jad¹ce na Piaski.

Przerwa w kursowaniu tramwajów na Piaski trwała prawie
pięć lat
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Wieczorem 30 lipca uczest-
nicy biegu „Z pasji do Gorzo-
wa” dotarli do mety, do swo-
jego miasta. Na Stary Rynek
wbiegli po czerwonym dywa-
nie, przywitani przez gorzo-
wian oklaskami na stoj¹co.
Na biegaczy oczekiwali liczni
znajomi, przyjaciele i rodzi-
ny. Przewodnicz¹cy Rada
Miasta Jan Kaczanowski, w
imieniu w³adz Gorzowa, po-
gratulowa³ biegaczom, a ini-
cjatorowi biegu radnemu To-
maszowi Manikowskiemu
wrêczy³ ogromny puchar.
Wszyscy uczestnicy biegu
otrzymali, ufundowan¹ przez
Gorzowski Rynek Hurtowy,
„bombê witaminow¹” - ko-
szyk pe³en owoców i wa-
rzyw.

- Przebiegliœmy ca³¹ Pol-
skê, byliœmy w ka¿dym mie-
œcie wojewódzkim i coœ wam
powiem; Gorzów jest piêkny
- powiedzia³ Tomasz Mani-
kowski, dziêkuj¹c za powita-
nie.

- Chcieliœmy pokazaæ, ¿e
ka¿dy cz³owiek przez bie-
ganie mo¿e dogoniæ swoje
marzenia. Nasza ekipa to
ludzie na zakrêcie, którzy
wychodz¹ z uzale¿nieñ, z
kryzysu ¿yciowego i potra-

fi¹ to zrobiæ. Choæ ka¿dy
dzieñ by³ wyzwaniem, prze-
biegniêcie czasem nawet
kolejnych piêciu kilometrów
by³o wyczynem, bo by³y gó-
ry, upa³, asfalt siê topi³, to
okaza³o siê, ¿e nasze za-
danie, choæ by³o bardzo
trudne, ale okaza³o siê

mo¿liwe do wykonania -
doda³.

Uczestnicy biegu „Z pasji
do Gorzowa” byli w drodze
od 2 lipca. Biegli w piêcio-
osobowej grupie, choæ na
poszczególnych odcinkach
trasy do³¹czali do nich go-
œcinnie przedstawiciele sa-

morz¹dów, które odwiedzali
po drodze.

Na ostatnim etapie do go-
rzowskiej ekipy do³¹czy³ Se-
bastian Wierzbicki, wspó³or-
ganizator biegowych Grand
Prix Gorzowa, który prze-
bieg³ równie¿ pierwszy odci-
nek trasy, do Szczecina. Do

mety biegaczy podprowadzi³
równie¿ Tomasz Kucharski,
gorzowski wioœlarz, dwukrotny
mistrz olimpijski, piêciokrotny
medalista mistrzostw œwiata.

Bieg „Z pasji do Gorzowa”
to przedsiêwziêcie, w którym
udzia³ wziêli gorzowianie -
ludzie po przejœciach, w
wiêkszoœci podopieczni
„Fundacji Dogoniæ Marze-
nia”. Czêœæ z nich bieg³a po
raz pierwszy, a czêœæ towa-
rzyszy³a ju¿ radnemu Toma-
szowi Manikowskiemu w
czasie Biegów TrzeŸwoœci
oraz Dooko³a Województwa
Lubuskiego.

Uczestnicy biegu odwiedzi-
li, bo takie by³o za³o¿enie,
wszystkie miasta wojewódz-
kie, a tak¿e wiele innych
miejscowoœci, le¿¹cych na
ich trasie. Wszêdzie byli wi-
tani i goszczeni przez samo-
rz¹dowców i lokalne œrodo-
wiska. Biegli, by daæ œwia-
dectwo, ¿e „mo¿na
posk³adaæ swoje ¿ycie na
nowo” oraz by promowaæ
miasto, które stworzy³o im do
tego warunki.

MARTA LIBERKOWSKA, 
DARIUSZ WIECZOREK

WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI
UM

Biegiem przez całą Polskę
W 29 dni pokonali oko³o 2 500 kilometrów, odwiedzaj¹c po drodze wszystkie miasta wojewódzkie.

Biegli, by dać świadectwo, że „można poskładać swoje życie na nowo” 
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ww  9.09.
2006 r. - w Gorzowie otwarto za-
ch. część zmodernizowanego bul-
waru nad Wartą.
ww  10.09.
1992 r. - premierą „Sądu Osta-
tecznego” Sł. Mrożka zadebiuto-
wał Teatr „Truskaweczki”, od
1994 r. - Teatr Kreatury w Gorzo-
wie, założony i kierowany przez
Przemysława Wiśniewskiego.
ww  11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamoś-
cie i Gorzów Główny.
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hrybacz
(86 l.), ekonomista, b. wykładow-
ca i prorektor PWSZ, b. poseł
(1991-1993), b. radny WRN
(1988-1990) i RM (1994-2006), b.
delegat Pełnomocnika Samo-
rządu Terytorialnego na woj. go-
rzowskie (1990).
ww  12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo (61
l.), nauczyciel i instruktor mu-
zyczny, współtwórca zespołów
wokalnych „Jankiele”, „Aster”,
„Kominek”, Apassionata”,
działających przy DK „Kolejarz” i
„Małyszyn” oraz w klubie „Po-
godna Jesień”.
ww  13.09.
1980 r. - w Gorzowie powstał
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ pod przewod-
nictwem Tadeusza Kołodziejskie-
go; zastępcami byli Edward Bo-
rowski i Zbigniew Zięba, a człon-
kami Grzegorz Fronckiewicz,
Ryszard Chromicz i Ireneusz Me-
res.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund No-
wicki, więzień obozów hitlerow-
skich, pierwszy administrator die-
cezji gorzowskiej (1945-1951),
późniejszy biskup gdański, zm. w
1971 r.
ww  14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowal-
ski, artysta-plastyk, pierwszy szef
delegatury ZPAP i pierwszy pla-
styk miejski (1975-1976), zm. w
2001 r. 
ww  17.09.
1979 r. - Teresa Jura i Wiesława
Gąsiorek jako ajentki WSS
„Społem” otworzyły przy ul.
Łokietka 35 bar naleśnikowy „U
Bartosza”, który działa do dziś;
najstarszy taki lokal w mieście.
ww  18.09.
1975 r. - przedpremierowym po-
kazem „Nocy i dni” zainauguro-
wało działalność kino „Koper-
nik”, czynne do 2007 r., rozebra-
ne w 2009 r.
ww  19.09.
1954 r. - powstał Oddział Polskie-
go Towarzystwa Fotograficznego,
który później przekształcił się w
Gorzowskie Towarzystwo Foto-
graficzne.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), honoro-
wy obywatel miasta, zm. w 2012
r.
ww  20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze
w Rybniku zdobyli drużynowe
mistrzostwo świata; w drużynie
polskiej obok Wyglendy, Tkocza,
Gluecklicha występowali gorzo-
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Tadeusz Karwasz, który
kierowa³ GTBS w poprzed-
niej kadencji, bêdzie wspie-
ra³ nowego prezesa na sta-
nowisku dyrektora ds. admi-
nistracyjno-technicznych.
Tomasz Gierczak dotych-
czas pe³ni³ funkcjê Miejskie-
go Rzecznika Konsumentów
oraz Pe³nomocnika Prezy-
denta Miasta ds. wspó³pracy
miêdzynarodowej.

Jest absolwentem wy-
dzia³u prawa Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odr¹ oraz
Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu. W
przesz³oœci pe³ni³ m.in.
funkcjê dyrektora Woje-
wódzkiego Inspektoratu In-
spekcji Handlowej oraz
cz³onka Zarz¹du Woje-
wództwa Lubuskiego.
¯onaty, dwie córki, sympa-
tyk biegania.

Przedmiotem dzia³alnoœci
Spó³ki GTBS jest przede
wszystkim budowanie do-
mów mieszkalnych i ich eks-
ploatacja na zasadach naj-
mu. Spó³ka œwiadczy ponad-
to kompleksowe us³ugi
zwi¹zane z zarz¹dzaniem i
administrowaniem zasobami
nieruchomoœci Wspólnot
Mieszkaniowych.

Przed nowym prezesem
stoi zadanie rozwoju budow-
nictwa spo³ecznego w Go-
rzowie, a zw³aszcza pozyski-
wanie œrodków ze-
wnêtrznych na ten cel.

W i ê k s z o œ c i o w y m
udzia³owcem w spó³ce jest
Miasto Gorzów Wielkopolski.

Od wrzeœnia nowym Miej-
skim Rzecznikiem Konsu-
mentów bêdzie Eugeniusz
Kurzawski, dotychczasowy
sekretarz miasta.

(IP)

Zmiana na stanowisku
prezesa w miejskiej spółce 
Rada Nadzorcza Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego wybra³a na stanowisko prezesa spó³ki Tomasza Gierczaka.

Tomasz Gierczak dał się zapamiętać jako skuteczny rzecznik  spraw gorzowian
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Bartosz Kmita posiada kil-
kunastoletnie doświadczenie
samorządowe zdobywane
na różnych jego szczeblach
-  w Starostwie Powiatowym
a później w Urzędzie Miasta
na stanowisku dyrektora wy-
działu komunikacji, gdzie po-
twierdził swoje wysokie kwa-
lifikacje i kompetencje do
sprawowania funkcji kierow-
niczych.  Nowe stanowisko
Bartosz Kmita obejmie w ra-
mach awansu wewnętrzne-
go. 

Funkcja sekretarza miasta
jest niebywale odpowiedzial-
na, ma bowiem realny wpływ
na wszystkie procesy za-
chodzące w ramach Urzędu. 

Prezydent Miasta oczekuje
szybkiego podjęcia działań,

zwłaszcza w kontekście
wdrożenia nowego systemu
pracy wynikającego z przyję-

tych przez sejm rozwiązań
prawnych.

UM GORZOWA WLKP. 

Nowy Sekretarz Miasta
Prezydent Jacek Wójcicki, z dniem 1 września 2022 roku, powierzył
funkcję Sekretarza Miasta Bartoszowi Kmicie. 

B. Kmita posiada kilkunastoletnie doświadczenie samo-
rządowe zdobywane na różnych jego szczeblach 
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Jak informuje dyrekcja
Szko³y Podstawowej Katolic-
kiego Stowarzyszenia Wy-
chowawców im. Piotra Je-
rzego Frassatiego przy ul.
Stanis³awskiego, jej ucznio-
wie zaliczyli niebywa³y suk-
ces w egzaminie ósmokla-
sistów. Uzyskali najlepszy
wynik w mieœcie i znakomity
w województwie

Wed³ug danych Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej, która
poda³a wyniki dla tego egza-
minu z województw wielko-
polskiego, zachodniopomor-
skiego i lubuskiego ósmokla-
siœci z katolickiej szko³y s¹ w
gronie najlepszych uczniów
nie tylko w Gorzowie, ale i w
Lubuskiem. Znakomicie wy-
padli równie¿ na tle innych

szkó³ w ca³ym okrêgu, czyli w
trzech województwach! 

Aby nie byæ go³os³ownym,
szko³a przytacza wyniki i po-
daje efekty egzaminu w trzech
najwa¿niejszych przedmio-
tach, które uk³adaj¹ siê tak:

- jêzyk polski - 75,5%
(PIERWSZE miejsce w Go-
rzowie, PIERWSZE w Lubu-
skiem, ósme w okrêgu),

- matematyka - 84,4%
(PIERWSZE miejsce w Go-
rzowie, DRUGIE w Lubu-
skiem, dziesi¹te w okrêgu),

- jêzyk angielski - 93,1%
(DRUGIE miejsce w Gorzo-
wie, DRUGIE w Lubuskiem,
szóste w okrêgu).

Jak podkreœlaj¹ nauczy-
ciele, wyniki s¹ o tyle
wa¿ne, ¿e otwieraj¹ drogê

do wyboru dobrych szkó³
œrednich. Podkreœlaj¹ te¿,
¿e robi¹ wra¿enie zw³asz-
cza, ¿e przecie¿ niemal
dwa lata uczniowie byli
wy³¹czeni z tradycyjnego
sposobu edukacji przez
pandemiê coronawirusa i
skazani na nauczenie zdal-
ne.

ROCH

Katolicka szkoła ze świetnymi wynikami
Na pierwszym i drugim miejscu w regionie uplasowali siê uczniowie katolickiej szko³y podstawowej  z Gorzowa. 

r  e  k  l  a  m  a
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wianie Edward Jancarz i Andrzej
Pogorzelski. 
ww  21.09.
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko, krę-
gielnia, kawiarnia) Centrum Re-
habilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym frag-
mentem trasy średnicowej
ww  23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Robert
Sycz zdobyli złoty medal w olim-
pijskich regatach wioślarskich
dwójek podwójnych w Sydney
1935 r. - ur. się Edward Pilarczyk,
b. żużlowiec gorzowski (1952-
1964) i mechanik klubowy, zm. w
1994 r. 
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przy-
rodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek pod-
różniczych, m. in. „Ku indyjskiej
rubieży”, poradnika „Rok myśli-
wego” oraz gawęd przyrodniczych
„Las mi powiedział”.
ww  24.09.
1984 r. - w drodze na uroczystości
700-lecia Choszczna przewod-
niczący Rady Państwa Henryk
Jabłoński spotkał się w Gorzowie
z grupą działaczy wojewódzkich,
zwiedził też miasto oraz nowe
obiekty ZM „Gorzów” w Baczynie;
była to pierwsza wizyta przewod-
niczącego Rady Państwa w Go-
rzowie.
ww  25.09.
2010 r. - Tomasz Gollob został in-
dywidualnym mistrzem świata.
ww  26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy ul.
Żwirowej dokonano pierwszego
pochówku. 
ww  27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został indy-
widualnym mistrzem Polski na
żużlu.
ww  29.09.
1960 r.  - w kinie „Słońce” od-
była się gorzowska premiera fil-
mu „Krzyżacy”; bilety zostały wy-
kupione na dwa tygodnie do przo-
du, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40 i
4.00.
1974 r. - Gorzów był gospoda-
rzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; tytuł
mistrzowski, już po raz drugi, wy-
walczył Zenon Plech; wicemist-
rzem został Edward Jancarz. 
1998 r. - rozformowana została 4.
Gorzowska Brygada Zmechanizo-
wana, do 1995 r. - 12 Kołobrzeski
Pułk Zmechanizowany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odrodze-
nia Polski i Roosevelta); w okolicz-
nościowym pikniku uczestniczył
prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47 l.),
artysta plastyk, autor licznych gra-
fik erotycznych, ilustracji, a także
obrazów o tematyce sakralnej.
ww  30.09.
1999 r. - rozformowana została 4.
Nadwarciańska Brygada Sape-
rów, d. Łużycka, ostatnia jednost-
ka gorzowskiego garnizonu.
2007 r. - otwarto galerię „Aska-
na”. n
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Niemal do koñca XIX wieku
mieszkañcy Landsbergu nie
mieli w domach
wodoci¹gów, choæ to wyna-
lazek bardzo stary. Pierwsze
akwedukty bowiem pojawi³y
siê ju¿ w VII wieku przed na-
sz¹ er¹ w Niniwie. Znali te
wynalazki staro¿ytni Grecy i
Rzymianie. Nawet w Polsce
pierwsze wodoci¹gi pojawi³y
siê ju¿ w XIII wieku w Krako-
wie, Poznaniu i Wroc³awiu.

Landsbergowi przysz³o po-
czekaæ do 1894 roku, kiedy
to ówczesny Zarz¹d Miasta
podj¹³ decyzjê o budowie.
Ale do chwili oddania pierw-
szego wodoci¹gu musia³o
min¹æ jeszcze dwa lata.

Z przerwą tuż po wojnie

Z czego wiêc korzystali miesz-
kañcy? Zaopatrywali siê w
wodê z 67 publicznych i oko³o
300 prywatnych studni. Kiedy
zapad³a decyzja o budowie
wodoci¹gu miasto zleci³o jego
projekt oraz wykonania firmie H.
Schewen z Bochum. Zak³ad
wodoci¹gowy wybudowano
przy ulicy Heinersdorfer (obec-
nie Kosynierów Gdyñskich). I
dok³adnie 1 marca 1896 roku
pierwsza nitka by³a gotowa. Bu-
dowa wodoci¹gu kosztowa³a
oko³o 534.000 marek.

Pierwsza sieæ pocz¹tkowo
liczy³a 20 900 metrów d³ugo-

œci i zosta³a wykonana z rur
¿eliwnych z hydrantami nad-
ziemnymi i podziemnymi.
Wodê do niej brano z bocz-
nej odnogi Doliny K³odaw-
skiej. Ujêcie sk³ada³o siê z
15 studni wierconych o œred-
nicy 300 milimetrów i g³êbo-
koœci 30 metrów po³o¿onych
w jednym ci¹gu. A znajdo-
wa³y siê one w na terenie
zak³adu oraz w okalaj¹cym
go parku. Woda przed do-
starczeniem konsumentom
by³a poddawana procesowi
od¿elaziania. Do 1 grudnia

1895 roku u¿ytkowano ju¿
700 po³¹czeñ domowych. W
ka¿dym po³¹czeniu zainsta-
lowano wodomierz skrzy-
de³kowy. Warto dodaæ, ¿e
Landsberg liczy³ wówczas
30 485 mieszkañców.

I co ciekawe, ten pierwszy
wodoci¹g funkcjonuje do
dziœ, oczywiœcie modernizo-
wany, remontowany i ulep-
szanym, ale jest.

Inn¹ ciekawostk¹ jest to, ¿e
wodoci¹gi w³aœciwie mia³y
tylko jedn¹ d³uga przerwê -
od 30 stycznia 1945, czyli

chwili zajêcia miasta przez
Rosjan do 1946 roku. Miesz-
kañcy, których nie by³o w
tamtym czasie zbyt wielu, po
wodê musieli chodziæ do nie-
licznych studni. Wodoci¹gi
wznowi³y pracê w koñcówce
1946 roku i od tej chwili pra-
cuj¹ ca³y czas.

Kanalizacja też ma swoje
lata

Najstarsza czêœæ gorzow-
skiej kanalizacji sanitarnej
zosta³a wybudowana w dru-
giej po³owie XIX wieku i

pierwszej dekadzie XX wie-
ku. Jednak aby sprawnie
dzia³a³a, potrzebna jest jej
sta³a modernizacja.

Obecnie Gorzów ma roz-
dzielczy system kanalizacji.
Odbiornikiem oczyszczonych
œcieków jest rzeka Warta.
Œcieki bytowo-gospodarcze,
poprzez uk³ad kana³ów grawi-
tacyjnych, lokalnych przepom-
powni i kolektorów t³ocznych,
doprowadzane s¹ do Central-
nej Przepompowni Œcieków
przy ulicy Sikorskiego i dalej
kolektorami t³ocznymi do
oczyszczalni œcieków. Warto
wiedzieæ, ¿e tylko w samym
mieœcie sieæ kanalizacyjna li-
czy 230 km. A jeœli wliczyæ do
tego pierœcieniowe gminy
podgorzowskie, wówczas jej
d³ugoœæ roœnie do 278,5 km.

Œcieki trafiaj¹ do oczysz-
czalni, która zosta³a wybudo-
wana w latach 1973-79 na
granicy z £upowem. Odbiera
ona i oczyszcza œcieki z Go-
rzowa Wielkopolskiego i
gmin oœciennych takich jak:
K³odawa, Baczyna, Lubi-
szyn, Deszczno i Santok.

I na koniec ciekawostka.
Od kilku lat gorzowianie
zu¿ywaj¹ mniej wody.

RENATA OCHWAT

PS. Korzysta³am ze strony
PWiK Gorzów.

Jak z tą wodą w kranie
kiedyś u nas było
Dziœ trudno sobie wyobraziæ ¿ycie bez wody i toalety w mieszkaniu. Wydaje siê to wrêcz niemo¿liwe. 

Bez wody w kranie nie byłoby życia… Bo to, że jest ta woda w kranie, to rzecz oczywista…
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Zadrzewienia bêd¹ efek-
tem projektu odtworzenia
drzew w centrum, w który
zaanga¿owa³o siê wielu
mieszkañców miasta, a jed-
nym z jego pomys³odawców
by³ Krzysztof Leœnicki.
Wspiera³o go te¿ wielu rad-
nych na czele z Mart¹ Bej-
nar-Bejnarowicz.  

Wczeœniej, projekt zosta³
zg³oszony do Bud¿etu Oby-
watelskiego, ale nie uzyska³
wystarczaj¹cego poparcia.
Zak³ada³ on posadzenie 160
du¿ych drzew, w miejscach,
w których wczeœniej ros³y
drzewa. Jednak na skutek
uschniêcia, gwa³townych
zdarzeñ pogodowych lub z
innych przyczyn, drzew ju¿
tam nie ma, a zosta³o po nich
miejsce, które mo¿na wyko-
rzystaæ do nowych nasadzeñ. 

Mieszkañcy i radni za-
chêcali do poszukiwania

sposobu na realizacjê tego
projektu, mimo ¿e przepad³

w obywatelskim g³osowaniu,
i na skutek zgodnej

wspó³pracy z miejskimi
urzêdnikami, znalaz³y siê
mo¿liwoœci na jego reali-
zacjê. 

Miasto przeanalizowa³o
projekt pod k¹tem kolizji z
sieciami instalacyjnymi i pod
k¹tem widocznoœci dla kie-
rowców i uzgodni³o z przed-
stawicielami wnioskodawców,
¿e projekt bêdzie móg³ siê
rozpocz¹æ siê jesieni¹. Nasa-
dzonych drzew bêdzie tyle ile
zaplanowano. W sporz¹dzo-
nym w³aœnie wykazie wymie-
niono ró¿ne gatunki drzew.
Wœród nich lipy, klony, jarzêbi-
ny, g³ogi, olsze, kasztanowce i
grusze drobnolistne.  

Szacowana wartoœæ prac
przekroczy 300 tys. z³otych,
a œrodki te s¹ zabezpieczone
w bud¿ecie miasta. 

RED

W śródmieściu będą rosły 
nie tylko nowe lipy
Du¿e drzewa posadzone zostan¹ jesieni¹ w centrum Gorzowa.

Przed laty w śródmieściu było jednak więcej zieleni… Także nad Kłodawką rosło więcej
drzew, choć ten zakątek zieleni jeszcze się broni…
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- Jaka jest idea szko³y po-
licealnej?

- Szko³a policealna jest dla
osób, które chc¹ uzupe³niæ
wykszta³cenie w danym za-
wodzie lub kontynuowaæ
naukê. Szko³y policealne s¹
zarówno zawodowe, jak i
medyczne. Wa¿n¹ infor-
macj¹ jest to, i¿ aby konty-
nuowaæ naukê w takiej szko-
le nie trzeba mieæ matury.
- Do kogo jest skierowa-
na oferta szko³y EduGo-
rzów?

- Do wszystkich osób
pe³noletnich, które posiadaj¹
wykszta³cenie œrednie.
Je¿eli ktoœ chce zmieniæ za-
wód, nie dosta³ siê na studia
lub chce ukierunkowaæ siê w
danym zawodzie
uzupe³niaj¹c wykszta³cenie
uzyskane w technikum to
serdecznie zapraszamy do
nas.
- Co zawiera?
- Ca³y wachlarz mo¿liwoœci

i kierunków. Pocz¹wszy od
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych, Liceum Sy-
multaniczne przez szko³y po-
licealne - zawodow¹ i me-
dyczn¹, Szko³ê Bran¿ow¹ II
Stopnia, która uzupe³nia wy-
kszta³cenie a¿ po studia. W
Policealnej Szkole Zawodo-
wej mamy cztery zawody -
pracownik administracji, flo-
rysta, technik BHP i technik
us³ug kosmetycznych. Zawo-
dy te s¹ potrzebne na go-
rzowskim rynku pracy.
- A w ramach Policealnej
Szko³y Medycznej ile jest
kierunków?

- Szeœæ. Asystent Osoby
Niepe³nosprawnej, bardzo
potrzebny w dzisiejszej do-
bie z uwagi na brak pielêg-
niarek. Ide¹ tego zawodu
jest uzupe³nienie kadry me-
dycznej szpitala. Asystent
mo¿e znaleŸæ zatrudnienie
tak¿e w domach pomocy
spo³ecznej, czy przy organi-
zacji imprez masowych.
Nastêpnie jest Opiekun Me-
dyczny. Kolejne to Opiekun-
ka Œrodowiskowa, Dzieci-
êca, Technik Masa¿ysta i
Technik Sterylizacji Me-
dycznej. Wszystkie te za-
wody maj¹ aktualnie braki
w zatrudnieniu.

- Oprócz zajêæ teoretycz-
nych s³uchacze maj¹ zaj-
êcia praktyczne?

- Tak. Posiadamy pracow-
niê przy ulicy Garbary w
pe³ni dostosowan¹ do pro-
wadzenia zajêæ praktycz-
nych. Tam te¿ przeprowa-
dzamy pañstwowe egzaminy
zawodowe organizowane
przez Okrêgow¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹ w Poznaniu.
Spe³niliœmy wszystkie wyma-
gania i jesteœmy oœrodkiem
egzaminacyjnym.
- Jakie studia oferujecie?
- Studia I stopnia - licen-

cjackie, studia II stopnia -
magisterskie, jednolite ma-

gisterskie oraz podyplomo-
we i studia MBA. Wspó³pra-
cujemy z czterema uczelnia-
mi wy¿szymi z Warszawy i
Wroc³awia. Po ukoñczeniu
studiów absolwenci otrzy-
muj¹ oczywiœcie dyplomy
wspomnianych uczelni.

- Czym jest Liceum Sy-
multaniczne?

- Nauka w takim liceum po-
zwala zdobyæ wykszta³cenie
œrednie i zawód jednocze-
œnie. Kwalifikacyjny kurs za-
wodowy robimy w trakcie
uczenia siê w liceum ogól-
nokszta³c¹cym. Od 2023 ro-
ku w przypadku zdania kwa-
lifikacji zawodowej uczeñ

jest zwolniony z przedmio-
tów rozszerzonych na matu-
rze.
- EduGorzów oferuje do-
radztwo przy wyborze kie-
runku dalszego kszta³ce-
nia?

- Tak. Nikt nie wychodzi od
nas nie zapisany. Rekrutuje-
my ka¿d¹ osobê, która ma
chêæ kontynuowaæ naukê lub
chce zmieniæ swój dotych-
czasowy zawód, a w przy-
padku jakichkolwiek w¹tpli-
woœci s³u¿ymy pomoc¹ i
dobr¹ rad¹.
- Która grupa osób stano-
wi wiêkszoœæ?

- Zdecydowanie osoby, któ-
re chc¹ siê przekwalifikowaæ.

- Jak dostosowujecie
ofertê edukacyjn¹ do ak-
tualnej sytuacji na rynku
pracy?

- Przeprowadzamy badania
i rejestrujemy dany kierunek,
na który jest zapotrzebowa-
nie. Prowadzimy tak¿e kursy
kwalifikacyjne, czyli kursy
zawodowe. Mamy bardzo
szerok¹ gamê zawodów.
- Wychodzicie z ofert¹
tak¿e do maturzystów.

- Tak, oferujemy kursy ma-
turalne. Oferta jest otwarta
dla wszystkich chêtnych. Od-
setek zdawalnoœci matural-
nych mamy bardzo wysoki.  

- Co wyró¿nia EduGo-
rzów na tle konkurencji?

- Przede wszystkim jeste-
œmy szko³¹ lokaln¹. Posia-
damy bardzo dobrze wypo-
sa¿one pracownie. Do
ka¿dego ucznia podchodzi-
my indywidualnie i ela-

stycznie. Je¿eli ktoœ po-
trzebuje wiêkszej uwagi,
nauczyciel prowadz¹cy za-
uwa¿a to i stara siê pomóc
indywidualnie takiej osobie.
Nie ukrywajmy, ¿e do na-
szej szko³y chodz¹ ludzie w
ró¿nym wieku, wiêc per-
cepcja przyswajania wie-
dzy jest ró¿na, dlatego kad-
ra  pedagogiczna, która u
nas pracuje wie na czym
polega problem i dostoso-
wuje materia³ do poziomu
zarówno 18-latka, jak i 50-
latka. Ponadto jesteœmy
przyjaŸni obcokrajowcom,
nie ma u nas bariery jêzy-
kowej.
- Kto stanowi kadrê dy-
daktyczn¹ szko³y?

- Wykwalifikowani nauczy-
ciele, którzy pracuj¹ w
ró¿nych szko³ach. S¹ to
nauczyciele - praktycy z
wieloletnim doœwiadcze-
niem.
- Na co zwracaj¹ Pañstwo
szczególn¹ uwagê przy jej
doborze?
- Przede wszystkim kwalifi-

kacje, ale nie tylko. Zwraca-
my uwagê tak¿e na to, jak
dany nauczyciel podchodzi
do ucznia. Tak, jak ju¿
wspomnia³am w naszej
szkole ucz¹ siê osoby w
ró¿nym wieku, dlatego
umiejêtne podejœcie do na-
szych s³uchaczy jest tak is-
totne. Inaczej prowadzi siê
zajêcia dla m³odzie¿y, a ina-
czej dla grupy ludzi w
ró¿nym przedziale wieko-
wym. (…).
- Dziêkujê za rozmowê.

Szkoła z bogatym wachlarzem kształcenia
Z Wand¹ D³ugosz-Bujak, dyrektork¹ szko³y EduGorzów, rozmawia Dorota Waldmann

W. Długosz-Bujak: Rekrutujemy każdą osobę, która ma chęć kontynuować naukę lub chce
zmienić swój dotychczasowy zawód
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- Stowarzyszenie wyda³o
kolejne karteczki pocztowe.
Co tym razem na nich jest?

- Tym razem s¹ to trzy po-
cztówki, które przedstawiaj¹
miejsca, których albo ju¿ nie-
stety nie ma, albo które dziœ
zupe³nie inaczej wygl¹daj¹.
Przyk³adem niech bêd¹ daw-
ne zak³ady Pauckscha przy
ul. Przemys³owej, po których
zosta³y jedynie zdjêcia i
wspomnienia starszych poko-
leñ mieszkañców, szczegól-
nie tych zwi¹zanych z
Zak³adami Mechanicznymi.
Wiele kamienic tak¿e
zniknê³o, inne s¹ albo zanie-
dbane, albo po bezmyœlnie
przeprowadzonych remon-
tach wygl¹daj¹ strasznie.
St¹d nasz zdecydowany
sprzeciw, gdy skuto z elewa-
cji zabytkowe medaliony na
rogu Fabrycznej i Œl¹skiej. A
to przecie¿ miejska strefa re-
witalizacji pod szczególnym

nadzorem! Na szczêœcie zos-
ta³y one przywrócone i
mo¿emy cieszyæ oczy wido-
kiem odrestaurowanej ju¿
czêœciowo kamienicy. Na
kartkach chcemy pokazywaæ
nie tylko jak wygl¹da³o Za-
warcie kiedyœ, ale jak by
mog³o wygl¹daæ znowu. Jest
wspólnota mieszkaniowa,
która po wydaniu widokówki
chce przeprowadziæ remont
tak, by przywróciæ dawny wy-
gl¹d, klimat swojego miejsca
zamieszkania. Niestety, na
razie tylko jedna…
- Chcecie przekonywaæ,
¿e Zawarcie by³o piêkne?

- Oczywiœcie. Choæ to by³a
dzielnica stricte fabryczna,
ale by³a piêkna. Mia³a swoj¹
architekturê, zaprojektowane
z du¿ym wyczuciem estetyki
budynki, swój niepowtarzalny
urok. Niestety po wojnie zos-
ta³a sprowadzona do pozycji
najgorszej dzielnicy miasta.

Warszawska Praga czy ³ód-
zkie Ba³uty te¿ mia³y po-
dobn¹ pozycjê, a dziœ o
pierwszej z nich ukazuj¹ siê

albumy z dawnymi zdjêciami,
a o drugiej czytam znakomite
opracowanie wydane klika lat
temu. Te miasta dziœ chlubi¹

siê tak¹ histori¹. My nato-
miast, siêgaj¹c w przesz³oœæ,
wybraliœmy inn¹ drogê. Odkry-
liœmy bowiem klimatyczne ob-
razy miasta tworzone od lat
przez Romana Piciñskiego.
Autorowi widokówek udaje siê
tchn¹æ coœ niesamowitego w
te rysunki, które budz¹ za-
chwyt gorzowian. Kiedy kilka
lat temu zaczynaliœmy przygo-
towania, to okaza³o siê, ¿e Ro-
man Piciñski ma jeden gotowy
obraz Zawarcia, potem nary-
sowa³ dla nas kolejny. Dziœ ry-
suje ju¿ konkretnie pod kartki
oraz murale. A dziêki panom
Augustynowi i Jackowi Wier-
nickim z Metalplastu ukaza³y
siê trzy nowe widokówki. W
przygotowaniu s¹ kolejne, któ-
re uka¿¹ siê pod koniec tego
roku i co wa¿ne, bêd¹ opat-
rzone logo Echo Gorzowa. 
- Gdzie je mo¿na kupiæ?
- Nie mo¿na, bo my ich nie

sprzedajemy. Nasza dzia³al-

noœæ nie ma charakteru ko-
mercyjnego. Rozdawaliœmy
je przez lokalne media oraz
by³y dostêpne w dwóch kios-
kach - przy stadionie ¿u¿lo-
wym i przy by³ym kinie
S³oñce. Chcê podkreœliæ, ¿e
kartki nasze wydajemy dziêki
wsparciu lokalnych firm, ale
tylko tych z polskim kapi-
ta³em. Poprzednio wspiera³a
nas piekarnia Szypiórkowski,
wczeœniej sieæ aptek Stry-
wald oraz spó³ka Inneko, te-
raz podjêliœmy wspó³pracê z
obchodz¹c¹ w tym roku 40-
lecie firm¹ Metalplast, której
jesteœmy za to wsparcie bar-
dzo wdziêczni. W paŸdzierni-
ku natomiast, wspólnie z Od-
dzia³em PTTK Ziemi Go-
rzowskiej, zaprosimy
mieszkañców na nostalgicz-
ny spacer szlakiem miejsc
ukazanych na muralach i na
widokówkach.

RENATA OCHWAT

Była to dzielnica fabryczna, ale była piękna
Trzy pytania do Grzegorza Musia³owicza, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zawarcia

G. Musiałowicz: Na kartkach chcemy pokazywać nie tylko
jak wyglądało Zawarcie kiedyś, ale jak by mogło wyglądać
znowu
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- Co to jest Instalacja Ko-
munalna?

- Instalacja Komunalna zaj-
muje siê przetwarzaniem od-
padów, które trafiaj¹ do na-
szego zak³adu przy ul.
Ma³yszyñskiej, przede
wszystkim od mieszkañców
Gorzowa i gmin oœciennych
nale¿¹cych do Zwi¹zku Ce-
lowego Gmin MG-6. Na in-
stalacji przetwarzamy odpa-
dy, pozyskujemy z nich, jak
najwiêcej surowców, by daæ
im potocznie mówi¹c drugie
„¿ycie”. 
- Wczeœniej dzia³aliœcie
pod nazw¹ Regionalna In-
stalacja Przetwarzania Od-
padów. Sk¹d ta zmiana?

- Ustawa, która wesz³a w
¿ycie w 2019 roku znios³a
zasadê regionalizacji w za-
kresie zagospodarowania
odpadów komunalnych i tym
samym tak zwane RIPOK-ki
sta³y siê instalacjami komu-
nalnymi w myœl nowych
przepisów. 
- Jaka jest ³¹czna po-
wierzchnia instalacji ko-
munalnej przy ul. Ma³yszy-
ñskiej?
- Ca³kowity teren przy ul.

Ma³yszyñskiej w Gorzowie
zagospodarowany przez In-
neko to oko³o 25 hektarów. 
- Jakie by³y jej pocz¹tki?
- Inneko Sp. z o.o. dzia³a

na rynku od 30 lat. Od same-
go pocz¹tku zajmujemy siê
gospodark¹ odpadami. W
1998 roku swoj¹ dzia³alnoœæ
rozszerzyliœmy o sortowniê
odpadów. Z biegiem lat prze-
sz³a ona dwie gruntowne
modernizacje, dziêki którym
sta³a siê jedn¹ 

z najnowoczeœniejszych w
Polsce. W 2009 roku na tere-
nie zak³adu w Chróœciku po-
wsta³a „Polana Przyjació³” -
miejsce pochówku zwierz¹t
domowych. Natomiast od

2018 roku rozpoczêliœmy ak-
tywnoœæ transportow¹ w za-
kresie odbioru odpadów od
mieszkañców. W tym samym
roku oddaliœmy do u¿ytku
równie¿ Kompostowniê. 

- Co siê dzieje z odpada-
mi zmieszanymi, które tra-
fiaj¹ na instalacjê?

- Przechodz¹ ca³y ci¹g
technologiczny. Na instalacji
posiadamy cztery separato-
ry elektromagnetyczne, dwa
separatory wirowo-pr¹dowe,
trzy kabiny do rêcznej se-
gregacji, cztery separatory
optopneumatyczne. Oprócz
tego jest stó³ balistyczny i
dwie rozdrabniarki odpa-
dów. Ka¿dy odpad przecho-
dzi przez liniê sortownicz¹
w celu wysegregowania z
niego jak najwiêcej surow-
ców, które trafiaj¹ do recy-
klingu. Zajmujemy siê tak¿e
produkcj¹ RDF-u, do które-
go wykorzystujemy czêœæ
odpadów. Pozosta³oœci, tzw.
balast sk³adowane s¹ na
kwaterze.
- Co to jest ten RDF?
- Paliwo alternatywne jest

wytwarzane z frakcji energe-
tycznej wydzielonej ze zmie-
szanych odpadów komunal-
nych - frakcji nie nadaj¹cej
siê do sprzeda¿y i recyklin-
gu, oraz innych odpadów
przemys³owych. Paliwo musi
spe³niaæ odpowiednie para-
metry: wartoœæ opa³ow¹, za-
wartoœæ chloru, popio³u oraz
wilgotnoœæ. 
- Jakie jest jego przezna-
czenie?

- Wykorzystuje siê je mi-
êdzy innymi w celach ener-
getycznych lub do produkcji
cementu.
- W 2018 roku, jak ju¿ Pa-
ni wspomnia³a, zosta³a od-
dana do u¿ytku Kompos-
townia, której budowa
mia³a okreœlony cel. Jaki?

- To prawda. Tym celem
by³o uzyskanie pozwolenia
na wprowadzenie do obiegu
œrodka poprawiaj¹cego
w³aœciwoœci gleby. 

- I uda³o siê?
- Tak. W grudniu 2019 roku

uzyskaliœmy certyfikat Minis-
terstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zezwalaj¹cy na wprowa-
dzenie do sprzeda¿y tego
œrodka.  
- Uzyskanie takiego po-
zwolenia to d³uga i trudna
droga?

- Z regu³y ten proces trwa
od 1,5 do 2 lat. Nam uda³o
siê uzyskaæ ten certyfikat
zdecydowanie szybciej z
czego jesteœmy naprawdê
dumni. Zajê³o nam to nieca³e
siedem miesiêcy 

i uwa¿amy to za sukces.
Najpierw w czerwcu 2019 ro-
ku próbki produktu zosta³y
pobrane przez Okrêgow¹
Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹
w Gorzowie, a nastêpnie
zosta³y równoczeœnie
wys³ane do Krajowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej w War-
szawie, w celu wykonania
badañ fizykochemicznych
oraz do Pañstwowego Insty-
tutu Weterynaryjnego w
Pu³awach na badania mikro-

biologiczne. Po uzyskaniu
pozytywnych wyników, kolej-
nym etapem by³o wydanie
opinii o spe³nieniu wymagañ
jakoœciowych i w zakresie
dopuszczalnych zawartoœci
zanieczyszczeñ i przydatno-
œci œrodka do stosowania w
rolnictwie przez Instytut
Upraw Nawo¿enia i Glebo-
znawstwa w Pu³awach. 
- Na tym by³ koniec?
- Nie. Z wydanymi opiniami

i wynikami zwróciliœmy siê
równoczeœnie do Pañstwo-
wego Instytutu Weterynaryj-
nego w Pu³awach o potwier-
dzenie, ¿e nasz œrodek jest
bezpieczny dla zdrowia
zwierz¹t po prawid³owym je-
go zastosowaniu oraz do In-
stytutu Ogrodnictwa 

w Skierniewicach o wyda-
nie opinii o przydatnoœci
œrodka do zastosowania w
uprawie roœlin ozdobnych i
trawników. Pod koniec wrze-
œnia 2019 roku byliœmy ju¿
na pó³metku. Po kolejnych
trzech tygodniach trzymali-
œmy ju¿ w rêku opiniê do-
tycz¹c¹ oddzia³ywania œrod-
ka na zdrowie ludzi, któr¹
otrzymaliœmy od Instytutu
Medycyny Wsi im. Witolda
ChodŸki w Lublinie, a w

po³owie listopada Instytut
Ochrony Œrodowiska Pa-
ñstwowy Instytut Badawczy 

w Warszawie potwierdzi³,
¿e nasz produkt nie stwarza
zagro¿enia dla œrodowiska.
Ca³oœæ dokumentacji wys³ali-
œmy wraz z wnioskiem do
ministerstwa, które 23 grud-
nia 2019 roku wyda³o pozy-
tywn¹ opiniê.

- Jakie ma zastosowanie
Innekomp?
- Powstaje on z biodegra-

dowalnych odpadów i ma za-
stosowanie do upraw polo-
wych, rekultywacji gleby, ro-
œlin ozdobnych i trawników.
- Jak przebiega proces
przetwarzania odpadów
zielonych?

- Wszystkie odpady zielone
trafiaj¹ na nasz¹ Kompos-
towniê. Je¿eli s¹ one gaba-
rytowo du¿e przechodz¹
najpierw przez rozdrab-
niarkê. Nastêpnie uœrednia-
my odpady, ¿eby je zró¿ni-
cowaæ. Proces kompostowa-
nia rozpoczyna siê w
momencie uformowania
pryzmy i jej pierwszego na-
powietrzenia - materia³
osi¹ga temperaturê ponad
60°C w ci¹gu najdalej 4 dni.
Po pierwszym tygodniu wy-
konywane jest drugie napo-
wietrzenie. Jest to nie-
zbêdne z uwagi na fakt, i¿
œwie¿y materia³ wykazuje
tendencje do zapadania siê i
utraty porowatej struktury. Z
uwagi na ubytek masy i ob-
jêtoœci kompostowanego
materia³u skraca siê d³ugoœæ
pryzmy lub ³¹czy z inn¹
pryzm¹. Po kolejnych 7-14
dniach wykonana jest trze-
cia areacja. Po ok. 6-10 ty-
godniach zostaje zakoñczo-
na faza termofilna (spadek
temp. 35-40°C). Materia³
poddawany jest procesowi
doczyszczania na mobilnym

sicie. Po przesianiu produkt
le¿akuje i dojrzewa.

- Ile rocznie ton odpadów
ulega biodegradacji?

- Na kompostowniê
mo¿emy przyj¹æ 10 tysiêcy
ton odpadów zielonych rocz-
nie. 

- Jak du¿a jest œwiado-
moœæ ekologiczna miesz-
kañców naszego regionu?

- Ona zdecydowanie po-
prawia siê. Odpady przy-
je¿d¿aj¹ do nas coraz
„czystsze”. Wczeœniej
czêsto zdarza³o siê, ¿e w
odpadach zielonych by³o
mnóstwo odpadów, które
powinny by³y trafiæ do in-
nych pojemników. Teraz jest
to rzadkoœæ, co nas cieszy.
Widaæ, ¿e edukacja ekolo-
giczna, któr¹ prowadzi Inne-
ko nie idzie na marne i przy-
nosi rezultaty. 

- Inneko jest spó³k¹ nieu-
stannie wdra¿aj¹c¹ coraz
to nowsze technologie w
dziedzinie zagospodaro-
wania odpadów. Jakie pla-
ny na najbli¿szy czas?
- Bran¿a odpadowa, w ja-

kiej funkcjonuje nasz zak³ad
boryka siê z brakiem stabil-
noœci prawnej, w zwi¹zku z
tym na bie¿¹co musimy do-
stosowywaæ technologiê i
wyposa¿enie zak³adu do
zmieniaj¹cych siê wymogów
prawnych. Dla zobrazowa-
nia, sama inwestycja w po-
prawieniu bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego i dopo-
sa¿enie zak³adu w najnowo-
czeœniejsze systemy sygnali-
zacji po¿aru, kosztowa³o w
minionym roku Innego kilka
milionów z³oty. Modernizuje-
my równie¿ na bie¿¹co liniê
technologiczn¹. O daleko-
siê¿nych planach i perspek-
tywach zak³adu nale¿y pytaæ
Zarz¹d Spó³ki.
- Dziêkujê za rozmowê.

Zapewni j¹ linia autobuso-
wa 101, która przestanie ko-
rzystaæ z pêtli S³owiañska.
Mieszkañcy osiedla Europej-
skiego otrzymaj¹ mo¿liwoœæ
korzystania z nowego przy-
stanku, zlokalizowanego
przy ul. Londyñskiej, tj. za
skrzy¿owaniem z ul. Wie-
deñsk¹, w kierunku ronda
Szczeciñskiego. W pierw-
szych dniach funkcjonowa-
nia linii przystanek ten, z
uwagi na budowê nowej za-
toki autobusowej, zlokalizo-
wany zostanie w miejscu
tymczasowym, w bezpo-
œrednim s¹siedztwie docelo-
wej lokalizacji.

Linia 101, która funkcjonuje
z czêstotliwoœci¹ co 15 minut
w szczycie porannym w dni
robocze oraz co 20 minut w
pozosta³ych godzinach, sta-
nowiæ bêdzie dogodne
po³¹czenie dla uczniów szkó³
zlokalizowanych na osiedlu
Staszica, do których
uczêszczaj¹ najm³odsi
mieszkañcy osiedla.

Komunikacja autobusowa
w ramach linii 101 stanie siê
równie¿ korzystnym po³¹cze-
niem dla mieszkañców
osiedla Europejskiego, któ-
rzy zmierzaj¹ do centrum, a
w ramach mo¿liwych prze-
siadek skomunikuje osiedle

z pozosta³ymi czêœciami
miasta.

Dziêki wprowadzonej zmia-
nie osiedle, które prze¿ywa

szybki rozwój i jest zamieszka³e
przez coraz liczniejsz¹ grupê
m³odych rodzin z dzieæmi, uzys-
ka lepszy dostêp do transportu
zbiorowego. D³ugoœæ drogi doj-
œcia z najdalszych zak¹tków
osiedla do najbli¿szego przy-
stanku komunikacji miejskiej
skróci siê o po³owê (z ok. 800
do ok. 450 m), natomiast z cen-
tralnej czêœci osiedla z ok. 600
do ok. 170 m.
Szczegó³owy przebieg
trasy:

ŒL¥SKA/POLE GOLFO-
WE - Œl¹ska - Towarowa -
Rondo Ks. Piotra Sadownika
-  Fabryczna - Rondo Œw. Je-
rzego - Most Staromiejski -

Boles³awa Chrobrego - Józe-
fa Wybickiego - W³adys³awa
£okietka - Rondo Kosynie-
rów Gdyñskich - Kosynierów
Gdyñskich - Jana Matejki -
Aleksandra Fredry - Sta-
nis³awa Staszica - Karola
Marcinkowskiego - Myœli-
borska - Rondo Myœliborskie
- Myœliborska - Rondo
Szczeciñskie - Myœliborska -
Rondo Europejskie - Haska -
Londyñska - LONDYÑSKA
(powrót: Londyñska - Bru-
kselska - Rondo Szczeci-
ñskie - Myœliborska).

WYDZIA³ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

PUBLICZNEGO UM

Autobusem MZK na osiedle Europejskie
Od wrzeœnia uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa na osiedle Europejskie.

Do tej pory autobusy MZK nie zajeżdżały na Osiedle
Europejskie, położone na obrzeżach Gorzowa  
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K. Wieczorek(z prawej): Każdy odpad przechodzi przez linię
sortowniczą w celu wysegregowania z niego jak najwięcej
surowców, które trafiają do recyklingu
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Drugie życie komunalnych odpadów
Z Karolin¹ Wieczorek, technologiem ds. gospodarki odpadami w Inneko Sp. z o.o., rozmawia Dorota Waldmann
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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

- Panie dyrektorze, Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
zapowiedzia³ z miesiêcz-
nym wyprzedzeniem, ¿e
wrosn¹ op³aty za lokale ko-
munalne, ale te¿ w³asno-
œciowe. Co to znaczy?

- WskaŸnik regulacji, który
wszed³ w ¿ycie z dniem 1
sierpnia, wynika z podniesie-
nia cen taryf przez podmioty
dostarczaj¹ce do naszych
zasobów media. Podwy¿ka
równie¿ dotyczy Spó³dzielni
Mieszkaniowych czy innych
Zarz¹dców nieruchomoœci w
mieœcie.
- Co to znaczy - dostawy
mediów?

- Nale¿¹ do nich energia
elektryczna, cieplna, gaz czy
woda. Obecna sytuacja ma
zwi¹zek z zwy¿k¹ op³at za
dostawê wody i odbiór œcie-
ków a przede wszystkim za
korzystanie z dostarczanego
ciep³a do mieszkañ i lokali w
których prowadzona jest
dzia³alnoœæ gospodarcza.
Decyzjê podjê³y podmioty
œwiadcz¹ce sprzeda¿ us³ugi.
W przypadku wody i œcieków
przedmiotowe regulacje zos-
ta³y zatwierdzone przez Pa-
ñstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, nato-
miast taryfy za ogrzewanie
przez Urz¹d Regulacji Ener-
getyki. 

Najbardziej odczuwalna za-
równo dla mieszkañców jak i
przedsiêbiorców bêdzie pod-
wy¿ka za ciep³o sieciowe -
wzrost op³at oszacowaliœmy
na poziomie ponad 50%. 
- Jak to wygl¹da w licz-
bach?

- Na kilku budynkach
mieszkalnych przeliczyliœmy
zu¿ycie ciep³a w oparciu o
nowe stawki. Dotyczy³o to
zarówno op³at sta³ych prze-
sy³owych jak i ciep³a pobra-
nego. Z wyliczeñ wynika³
wzrost o blisko 51 procent do
ceny obowi¹zuj¹cej do tej
pory. 
- Czyli ka¿dy z nas, kto
mieszka w zasobie komu-
nalnym, a jest nas ilu…?

- Mieszkañ mamy ponad
5,5 tys. Jednak¿e  tylko
czêœæ zasobu komunalnego
jest w³¹czona do sieci miej-
skiej. Niestety, podwy¿ki
obejmuj¹ wszystkie gospo-
darstwa domowe, które
ogrzewaj¹ swoje mieszkania,
korzystaj¹c z innych Ÿróde³.
Czêœæ u¿ytkowników kupuje
wêgiel, drewno, a jeszcze in-
ni ogrzewaj¹ lokale gazem
lub pr¹dem. Wzrost tych
op³at albo ju¿ nast¹pi³, albo
bêdzie nastêpowa³. Choæby
w przypadku energii elek-
trycznej ju¿ s³yszymy zapo-
wiedzi, ¿e ma nast¹piæ gi-

gantyczna podwy¿ka jej ce-
ny. Oczywiœcie trzeba pocze-
kaæ na oficjalne komunikaty
co do ostatecznej wysokoœci.
Je¿eli do niej dojdzie zapew-
ne wszyscy to odczujemy.
Przecie¿ ka¿dy z nas korzys-
ta na co dzieñ z energii. 
- Jeœli by dosz³o do tej
skokowej podwy¿ki, to
mieszkañcy mog¹, musz¹,
powinni spodziewaæ siê
kolejnych podwy¿ek?

- Naturalnie. W tym przy-
padku stosown¹ informacjê
u¿ytkownicy otrzymaj¹ od
operatora z którym posiadaj¹
zawart¹ indywidualn¹
umowê na dostawê energii
elektrycznej do lokalu. 

Jako Zak³ad odpowiadamy
za zabezpieczenie pr¹du w
czêœciach wspólnych nieru-
chomoœci. W budynkach ko-
munalnych wzrost ceny
bêdziemy musieli pokryæ z
pobieranych op³at czynszo-
wych. Wspólnoty mieszka-
niowe winny uj¹æ podwy¿kê
w wnoszonych zaliczkach na
pokrycie kosztów eksploata-
cyjnych.Na obecn¹ sytuacjê
gospodarcz¹ w sektorze pali-
wowo-energetycznym nie
mamy ¿adnego wp³ywu.
Obecne ceny wp³ywaj¹ rów-
nie¿ i s¹ mocno odczuwalne
dla prowadzonej dzia³alnoœci
ZGM.
- Pani dyrektorze oko³o
po³owa zasobu komunal-
nego korzysta z miejskiego
ciep³a. Jak to teraz bêdzie
wygl¹daæ? Czy korzystniej
by³o podpi¹æ siê pod miej-
skie ciep³o - jak choæby
KAWKA, czy te¿ lepiej by³o
zostaæ przy w³asnych
Ÿród³ach ciep³a?

- Proszê pamiêtaæ, ¿e przy-
st¹pienie do programu KAW-
KA czyli likwidacja pieców

mia³o na celu zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji
i py³ów, co bezpoœrednio
wp³ywa³o na efekt ekologicz-
ny w postaci czystego po-
wietrza oraz nasze zdrowie.
Ponadto realizacja projektu
przyczyni³a siê do podniesie-
nia komfortu ¿ycia. A tu chy-
ba nie ma nic cenniejszego.
W obecnej sytuacji gospo-
darczej jak¹ mamy na ca³ym
œwiecie, na rynkach w sekto-
rze paliwowo - energetycz-
nym czy uwzglêdniaj¹c naj-
wy¿szy wskaŸnik inflacji od
25 lat, nie mamy z³otego
œrodka.  Spójrzmy - ceny ga-
zu posz³y do góry, energia
elektryczna równie¿ a zapo-
wiedzi s¹ ¿e jeszcze wzro-
œnie, koszty ciep³a sieciowe-
go i podgrzania wody tak¿e,
zakup wêgla i drewna wzrós³
ponad 100%. Jest to skala z
któr¹ nie mieliœmy do czynie-
nia . W tym wypadku po-
trzebne s¹ rozwi¹zania sys-
temowe, na poziomie rz¹do-
wym czy Unii Europejskiej,
aby z³agodziæ te wszystkie
negatywne skutki. Nie ukry-
wam, ¿e wszyscy jesteœmy w
bardzo trudnym po³o¿eniu.
- Co pan ma na myœli?
- Ta sytuacja dotyka ka¿de-

go, nie tylko przys³owiowego
Kowalskiego, ale równie¿
nas jako Zak³ad. Tak dra-
styczne wzrosty cen zapew-
ne odbij¹ siê na naszej pod-
stawowej dzia³alnoœci -
obs³udze administrowanego
zasobu. Koszty utrzymania
us³ug i remontów znacznie
siê zwiêksz¹, do tego do-
chodz¹ obawy o utrzymanie
odpowiedniego wskaŸnika
windykacji, który zale¿y od
wp³ywów z tytu³u najmu loka-
li komunalnych. Burzy to w
pewnym stopniu nasze

za³o¿enia i deklaracje
sk³adane mieszkañcom. Dwa
lata temu zapowiadaliœmy
przy znacznej podwy¿ce
czynszu - pierwszej od kilku-
nastu lat, ¿e zwiêkszymy
nak³ady na remonty budyn-
ków, na szersz¹ skalê reali-
zowane bêd¹ inwestycje ter-
momodernizacyjne. W tej
chwili jest niepokój, ale nie
zamierzamy poddawaæ siê.
Najbli¿sze miesi¹ce wska¿¹
czy i w jakim stopniu ograni-
czymy plany.
- Zak³ad zarabia na tej re-
gulacji cen za media?

- Nie absolutnie. ZGM na
tym nie zarabia ani z³otówki.
Przecie¿ dostawa ró¿nych
noœników mediów odbywa
siê bezpoœrednio do lokali, a
mieszkañcy z nich korzystaj¹
dobrowolnie, zaspakajaj¹c
swoje podstawowe potrzeby
¿yciowe. ZGM tylko dokonuje
podzia³u poniesionych kosz-
tów na budynki - u¿ytkowni-
ków w oparciu o urz¹dzenia
pomiarowe.

Zasada jest czytelna, sko-
rzystaliœmy - nale¿y za to
zap³aciæ.

Wspomniana na pocz¹tku
podwy¿ka taryf za ciep³o i
wodê - w tym przypadku co-
miesiêcznych zaliczek dla
mieszkañców - ma na celu,
pobranie odpowiednich œrod-
ków, które pozwol¹ na regu-
lowanie comiesiêcznych fak-
tur za dostawê ciep³a czy wo-
dy. W innym przypadku
istnieje niebezpieczeñstwo
odciêcia budynku od ogrze-
wania czy wody. 
- Jaka jest reakcja miesz-
kañców? Bo na pewno ju¿
do was docieraj¹ pierwsze
g³osy.

- Negatywna. Nie
nazwa³bym tego reakcj¹ pa-

niczn¹, ale jednak niezado-
wolenie wœród mieszkañców
wystêpuje. Czasami bywa to
przykre, gdy¿ towarzysz¹ce
temu z³e emocje  s¹ odrea-
gowane na naszych pracow-
nikach, którzy s¹ w identycz-
nej sytuacji. Choæ to nasza
praca i po czêœci jesteœmy
przyzwyczajeni do ró¿nych
reakcji, po ludzku jest nie-
mi³o. Przecie¿ to nie jest ab-
solutnie nasza wina. Nic tu
nie wynika z naszych
dzia³añ. Musimy wspólnie siê
z tym zmierzyæ. Dlatego tak
podkreœlam znaczenie roz-
wi¹zañ systemowych, jak ob-
ni¿enie stawki VAT z 23% na
5% w przypadku energii
elektrycznej i cieplnej czy 0%
stawka dla gazu ziemnego. 
- Panie dyrektorze, w ta-
kich trudnych sytuacjach
miasto mia³o zawsze pro-
gram wsparcia
najubo¿szych mieszka-
ñców. Jak to teraz
wygl¹da?

- Miejskie programy pomo-
cowe ca³y czas funkcjonuj¹.
Jest to niezmiennie dodatek
mieszkaniowy stanowi¹cy
pokrycie czêœci kosztów
utrzymania mieszkania czy
obni¿ka stawki czynszu dla
osób o niskich dochodach.
Korzysta z tego kilkaset go-
rzowskich rodzin.

Wspomnê równie¿, ¿e uru-
chomiono rz¹dow¹ pomoc w
formie jednorazowego dofi-
nansowania do wêgla dla
gospodarstw domowych, któ-
rych g³ównym Ÿród³em
ogrzewania jest: kocio³ na
paliwo sta³e, kominek, koza
czy piec kaflowy. Ponadto
funkcjonuje dodatek os³ono-
wy stanowi¹cy ulgê za ener-
giê elektryczn¹.   
- Dziêkujê bardzo. 

Na regulacji opłat za media
ZGM nie zarabia ani złotówki
Z Paw³em Nowackim, dyrektorem Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, rozmawia Renata Ochwat

P. Nowacki: Najbardziej odczuwalna zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców będzie podwyżka za ciepło sieciowe
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Zapatrzeni w odleg³¹ historiê
Landsbergu, rzadko pamiêtaj¹
ciekawe lub zabawne wydarze-
nia, jakie wydarzy³y siê ca³kiem
niedawno, tak¿e w polskiej his-
torii Gorzowa. I dopiero, kiedy
siê je razem zbierze, okazuje
siê, ¿e te¿ intryguj¹co by³o. 

Trolejbusy tu jeŸdzi³y.
O tym, ¿e tramwaje s¹ dum¹

ka¿dego gorzowianina z krwi i
koœci, nikogo przekonywaæ nie
trzeba. Warto przypomnieæ ba-
taliê, jak¹ mieszkañcy stoczyli
w ich obronie, kiedy ówczesny
prezydent Tadeusz Jêdrzej-
czak zapowiedzia³ likwidacjê li-
nii na Piaski. Ale jednoczeœnie
tylko nieliczni pamiêtaj¹, ¿e
kiedyœ po mieœci kursowa³y tro-
lejbusy, czyli autobusy podpi-
ête pantografami do sieci.
Pierwszy kurs trolejbusu mia³
miejsce w czerwcu 1943 r. W
tamtym roku w Landsberu by³o
szeœæ trolejbusów, w kolejnym
dosz³y jeszcze trzy. Kursowa³y
do 30 stycznia 1945 r. Po woj-
nie sieæ trolejbusowa nigdy nie
zosta³a uruchomiona.

Cyrankiewicz Stilon otwie-
ra³

Gorzów równa siê Stilon, Sti-
lon równa siê Gorzów. Prawda
stara jak œwiat i ca³y czas obo-
wi¹zuj¹ca, choæ po Stilonie
marne resztki zosta³y. Warto
te¿ pamiêtaæ, ¿e ówczesny naj-
wiêkszy zak³ad w regionie 7 lip-
ca 1951 r. otwiera³ ówczesny
premier Józef Cyrankiewicz.
Jak chc¹ przekazy, albo plotka
zwyczajna, stres przed by³ taki,
¿e niektórzy nie wychodzili z
zak³adu, tylko w nim nocowali.
No i doœæ dodaæ, ¿e Stilon do-
czeka³ siê w³asnej monografii.
W 1954 roku ukaza³ siê „Nylon”
Jerzego Janickiego, wybitnego
scenarzysty. To produkcyjny
gniot o tym, jak Stilon powsta-
wa³. Zainteresowanym podpo-
wiadamy - egzemplarz tej prze-

dziwnej literatury ma w swoim
zasobie dzia³ regionalny Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.

Jak na motocross, to na
Gazowe Górki. Gazowe Górki
to ogólnie teren pomiêdzy
osiedlem S³onecznym, al. Kon-
stytucji 3 Maja oraz ul. Myœli-
borsk¹. W latach 60. urz¹dza-
no tu regularne wyœcigi moto-
cyklowe. Dziœ nazwalibyœmy to
chyba motocrossem. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e jednoczeœnie z
góry zje¿d¿a³o nawet po kilku-
nastu zawodników. W tych
przedziwnych wyœcigach udzia³
bra³ œp. Stanis³aw Lisowski,
wybitny kierowca, ale i kon-
struktor, cz³owiek legenda.

Przez lata by³y te¿ tutaj najlep-
sze miejsca do jazdy na san-
kach.

Rajd Monte Carlo tu te¿
przeje¿d¿a³. W latach 1969-
1974 przez Gorzów prze-
je¿d¿a³y najlepsze auta œwiata.
A wszystko to z okazji s³ynne-
go Rajdu Monte Carlo. Jego
trasa wiod³a w³aœnie przez Go-
rzów (wczeœniej jeszcze przez
Landsberg, a goœciliœmy te¿
maraton Pekin - Pary¿ i Nowy
Jork - Pary¿). Wyœcigowe fury
podczas Monte Carlo by³y at-
rakcj¹ niebywa³¹. Po pierwsze
- ogólnie samochodów by³o
jak na lekarstwo, a po drugie -
te rajdowe by³y prosto z ma-
rzeñ.

Tajemnicza szachownica.
Nie, tym razem nie chodzi o
szachownicê z katedry. Tym ra-
zem chodzi o szachownicê z
parku Wiosny Ludów. Wystar-
czy stan¹æ przy wejœciu od ron-
da i popatrzeæ w lewo. Mo¿na
dostrzec straszliwie zaniedba-
ne czarno-bia³e pola. Z bliska
widaæ, ¿e literowe i cyfrowe
oznakowanie pól zachowa³o
siê niemal w komplecie. Figur
nie ma i nic nie wskazuje, ¿e
mog¹ siê kiedykolwiek pojawiæ.
Kolejne szachownice znalaz³y
siê na stolikach na wyremonto-
wanym, a w³aœciwie totalnie
przebudowanym Kwadracie. I
co je ³¹czy z parkow¹? Ano to,
¿e figur i pionów tak¿e tu nie
ma.

Dziœ mieszka w zamku we
Francji. Pewnego piêknego
czerwcowego dnia 1985 roku
ca³y Gorzów zasiad³ przed tele-
wizorami i mocno zacisn¹³ pal-
ce. Najpierw zamar³ w niemym
oczekiwaniu, potem podsko-
czy³ z radoœci i oszala³ ze
szczêœcia. W niejednym domu
strzeli³y korki od szampana.
Powód? Nasza Kasia, jak do
dziœ siê w mieœcie o Katarzynie
Zawidzkiej mówi, w³aœnie zos-
ta³a Miss Polonia. Po tym suk-
cesie reprezentowa³a Polskê w
lipcu tego samego roku na wy-
borach Miss Universe w Miami
w USA. Zosta³a tam 12. naj-
piêkniejsz¹ kobiet¹ globu. W
listopadzie tego samego roku
na wyborach Miss World by³a

8. Dziœ ma za mê¿a francuskie-
go arystokratê i mieszka we
Francji. Niektórzy ¿artuj¹, ¿e w
zamku. W istocie w kilku miejs-
cach, bo rodzina ma kilka adre-
sów. 

Jak siê bawiæ, to na wcisk.
Kiedy w Gorzowie powstawa³a
filia poznañskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego, wszyscy
spodziewali siê samych okrop-
nych rzeczy. Bo widomo,
¿akowska braæ tak ma od za-
wsze, ¿e lubi p³ataæ psikusy.
Nikt jednak nie przypuszcza³,
¿e wpadnie studenciakom do
g³owy biæ rekord œwiata w za-
pe³nieniu tramwaju. Do wago-
nu, mog¹cego pomieœciæ 125
osób, wesz³o 362 studentów.

Niektórzy dos³ownie wisieli w
oknach. Co prawda w Ksiêdze
Guinessa o tym rekordzie jakoœ
wzmianki nie ma, ale co tam,
kronikarski obowi¹zek dzienni-
karzy ka¿e o tym pamiêtaæ.
Tym bardziej, ¿e s¹ zdjêcia za-
œwiadczaj¹ce ten œciœniêty re-
kord.

Adin, dwa, tri… W latach
80. rzadko kto odpuszcza³ so-
bie sesje telewizyjne z Anato-
lijem Kaszpirowskim w roli
g³ównej. Rosjanin monoton-
nym g³osem liczy³, hipnotyzo-
wa³ i ponoæ uzdrawia³. Dlate-
go te¿, kiedy w koñcu siê zja-
wi³ w Gorzowie w lipcu 1991
roku, to amfiteatr dos³ownie
pêka³ w szwach. Co prawda
jakoœ brak informacji o uzdro-
wionych, ale ponoæ wiara czy-
ni cuda.

A ja ci ka¿ê chodziæ. Inny
uzdrowiciel, s³abiej jednak zna-
ny ni¿ Anatolij Kaszpirowski,
ojciec Emiliano Tardiff pojawi³
siê w Gorzowie w 1996 r.
Spotkanie z nim odby³o siê w
miejscu, gdzie dziœ stoi Filhar-
monia Gorzowska. Na spotka-
nie z nim przysz³o kilkadzie-
si¹t tysiêcy osób. No i dzia³y
siê rzeczy dziwne. Bo ktoœ
wsta³ z wózka, ktoœ odzyska³
w³adzê w rêkach… W ka¿dym
razie tak to by³o podczas
spotkania (pisz¹ca te s³owa
sama obserwowa³a to wyda-
rzenie, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest naocznym œwiadkiem -
roch). Co siê dzia³o z tymi
uzdrowionymi póŸniej, Ÿród³a
milcz¹.

I zst¹pi³ duch tej ziemi. By³
taki dzieñ, ¿e Gorzów sta³ siê
jednym z najwiêkszych miast w
Polsce. By³o to dok³adnie 2
czerwca 1997 r. Do 120-ty-
siêcznego miasta zjecha³o
dobrze ponad 400 tys. piel-
grzymów tylko po to, ¿eby
spotkaæ Jana Paw³a II. Dla
wierz¹cych to najwa¿niejszy
fakt w dziejach miasta. Po wi-
zycie zosta³ pomnik w miejscu
spotkania, zdjêcia oraz prze-
œwiadczenie, ¿e Jan Pawe³ II
zawsze i tak stawia³ na swoim,
bo choæ oficjalny harmonogram
wizyty nie przewidywa³ obec-
noœci Papie¿a w katedrze, Oj-
ciec Œwiêty postawi³ na swoim i
do matki lubuskich koœcio³ów
wjecha³. A szef ochrony papie-
skiej o ma³o z tego powodu nie
dosta³ zawa³u serca.

Yes, yes, yes!!!! Drugi raz w
najnowoczeœniejszej historii
miasta gorzowianie zastygli w
zdumieniu, a potem radoœnie
podskoczyli, kiedy okaza³o siê,
¿e 31 paŸdziernika 2005 roku
Kazimierz Marcinkiewicz zosta³
premierem rz¹du. Nigdy wcze-
œniej i nigdy póŸniej o mieœcie
nie mówi³o siê tak du¿o, jak za
Marcinkiewicza. Do legendy
przesz³a jego konferencja pra-
sowa z 2005 r., gdy po wyne-
gocjowaniu dobrego dla Polski
bud¿etu unijnego cieszy³ siê,
mówi¹c: Yes, yes, yes! Dziœ ra-
czej osoby Kazimierza Marcin-
kiewicza w mieœcie siê nie
wspomina, ale to z zupe³nie in-
nych powodów. 

RENATA OCHWAT

Fakty z nieodległej historii Gorzowa 
Uzdrowiciel na górkach, zaklinacz w amfiteatrze, Miss Polonia, co obecnie we Francji mieszka… 

Największy zakład w regionie 7 lipca 1951 r. otwierał ówczesny premier Józef Cyrankiewicz.
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W latach 60. urządzano tu regularne wyścigi motocyklowe
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Przez Gorzów przejeżdżały najlepsze auta świata zmierzające do Monte Carlo
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Gorzowianka Katarzyna Zawidzka w 1985 r. została Miss Polonia
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Dlatego zawsze tu siê
ktoœ wa¿ny, choæby na
chwilkê pojawia³. Najpierw
têdy przemieszczano siê
pieszo. Bo tak kiedyœ, bar-
dzo dawno temu ludzie pod-
ró¿owali. Potem bogatsi je-
Ÿdzili konno i karetami, a
jeszcze potem dosz³a nie-
zwykle wa¿na linia kolejo-
wa. Ma³o kto wie, ¿e przez
senny Landsberg przeje-
cha³o bardzo wielu cieka-
wych, a niekiedy egzotycz-
nych postaci.

Zmiana w sposobie poko-
nywania d³ugich odleg³oœci,
czyli przesiadka z karety lub
dyli¿ansu do poci¹gu na-
st¹pi³a w XIX wieku. I tak
samo by³o w Prusach, gdzie
szybko powstawa³y linie
³¹cz¹ce kolejne miasta. Tak
sta³o siê i z Landsbergiem,
który w latach 70. XIX wie-
ku zosta³ po³¹czony z
Krzy¿em i Kostrzynem.
Przez miasto bowiem prze-
prowadzono liniê Pruskiej
Kolei Wschodniej. Po prze-
budowie linii, czyli wzniesie-
niu zabytkowej dziœ estaka-
dy oraz przeprowadzeniu
po³¹czenia do Miêdzyrze-
cza, Landsberg sta³ siê bar-
dzo wa¿nym miejscem na
kolejowej mapie kraju. I
w³aœnie przez miasto doœæ
czêsto przeje¿d¿a³y korono-
wane g³owy.

Ani mru, mru, że pan
jedzie

Zwykle tak jest, ¿e jak
przez jak¹œ miejscowoœæ
przeje¿d¿a ktoœ znaczny, to
siê go wita, ustawiaj¹ siê
ciekawscy, taki celebryta w
jakiœ sposób zaznacza
swoj¹ obecnoœæ. A jak siê
przyjrzeæ zapiskom o prze-
jazdach s³awnych ludzi
przez Landsberg, to bardzo
czêsto mo¿na odnaleŸæ in-
formacjê, aby nikomu abso-
lutnie nie zdradzaæ, i¿ ja-
œnie pan czy jaœnie pani
w³aœnie przez miasto prze-
je¿d¿aæ bêd¹. I mo¿e siê na
chwilkê niewielk¹ zatrzy-
maj¹.

Zapiski i zakazy to jedno,
ale trudno przypuszczaæ, ¿e
ciekawski landsberski ludek
tak po prostu i zwyczajnie
odpuszcza³ sobie ogl¹danie
poci¹gów wioz¹cych
ówczesnych celebrytów w
nadziei, ¿e mo¿e koronowa-
na g³owa nawet w œrodku
nocy zechce otworzyæ okno
i przez nie wyjrzeæ na mija-
na w³aœnie okolicê.

Urzędowy zakaz i nakaz

Sprawa podró¿y korono-
wanych g³ów poci¹gami
zosta³a uregulowana sto-
sownym zarz¹dzeniem, bo
jak¿e by inaczej w biurokra-
tycznych Prusach, które wy-
da³ 14 lipca 1890 Minister

Robót Publicznych Niemiec.
Precyzowa³o ono zasady, a
wiêc fakt, ¿e ówczeœni
mo¿ni tego œwiata pod-
ró¿owaæ bêd¹ zwykle noc¹,
na stacji pocz¹tkowej, ko-
ñcowej oraz poœrednich po-
ci¹gi pod specjalnym nad-
zorem musz¹ byæ dodatko-
wo chronione przez
specjalnie wystawione
stra¿e oraz nie wolno pod-
chodziæ do wagonów, chyba
¿e bêdzie w konkretnej
sprawie inne zarz¹dzenie.
No i co najwa¿niejsze, roz-
porz¹dzenie surowo zabra-
nia³o jakichkolwiek demon-
stracji czy powitañ
podró¿uj¹cych dostojników.
Szczególnie mocno doty-
czy³o to zw³aszcza stacji
poœrednich, na których
ewentualnie poci¹g z celeb-
rytami mia³ siê zatrzymaæ
na chwilkê.

Jadą Romanowowie, jadą

Jak popatrzeæ na wykaz
ówczesnych celebrytów, ko-
ronowanych lub ksi¹¿êcych
g³ów, jakie przejecha³y
przez Landsberg, robi siê
ciekawa lista. Wykaz ten
zachowa³ siê w zbiorze akt
w Pañstwowym Archiwum w
Gorzowie.

No i tak przez Landsberg
przejecha³ w styczniu 1893
roku Wielki Ksi¹¿ê Aleksy.
To ciekawa postaæ. By³ do-
wódc¹ floty rosyjskiej, w
m³odoœci prze¿y³ katastrofê
morsk¹. Poniewa¿ zosta³
odsuniêty od godnoœci do-
wódczych, wyjecha³ do Pa-
ry¿a. Dlatego te¿ nie zgin¹³
w masakrze, która spotka³a
carsk¹ rodzinê po rewolucji
paŸdziernikowej.

Kilka dni póŸniej przez
miasto przejecha³ Wielki
Ksi¹¿ê Nastêpca Tronu
Rosji. Móg³ to byæ Miko³aj II
Romanow. Ale dziœ trudno
wyrokowaæ, poniewa¿
Ÿród³o nie precyzuje. Móg³
to byæ bowiem tak¿e Ale-

ksander Aleksandrowicz
Romanow.

Natomiast bardzo dok³ad-
nie wiadomo, ¿e w nocy z 8
na 9 listopada 1899 na 14
minut zatrzyma³ siê w Lan-
dsbergu poci¹g wioz¹cy
Cesarza i Cesarzow¹ Rosji,
czyli Miko³aja II Romanowa
i jego ¿onê Mariê Fiodo-
rownê. I tu ju¿ œrodki
ostro¿noœci by³y wzmo¿one,
bo w³adze nakaza³y
postawiæ dodatkowego poli-
cjanta na ulicy Mostowej.

Zreszt¹ cz³onkowie rodzi-
ny Romanowych przez Lan-
dsberg przeje¿d¿ali jeszcze
kilka razy, ale nie byli a¿ tak
wysoko w hierarchii.

Z Syjamu lub też z Persji

O ile Romanowowie to
jednak nie bardzo egzotycz-
ni podró¿ni byli, o tyle ju¿
szach perski czy w³adca Sy-
jamu jak najbardziej tak. I
w³aœnie tacy podró¿nicy
przez Landsberg jechali. I
tak 15 wrzeœnia 1902 roku
przez miasto przejecha³
Szach Perski. I choæ Ÿród³o
nie podaje, który to by³, dziœ
³atwo to ustaliæ. Ni mniej, ni
wiêcej przez Landsberg
podró¿owa³ Mohammad Ali
Szah z dynastii Kad¿arów.
Wst¹pi³ na tron po œmierci
swojego ojca Mozzaffar-ad-
Din-Szaha. By³ przeciwni-
kiem konstytucji, dlatego
zniós³ j¹ w roku 1907 jako
sprzeczn¹ z prawem islam-
skim, jak i rozwi¹za³ parla-
ment. Musia³ abdykowaæ,
potem rozpêta³ próbê rewo-
lucji, która siê nie uda³a i
ostatecznie wyl¹dowa³ w
Stambule.

Inn¹ kolorow¹ z dzisiej-
szego punktu widzenia
postaci¹, jaka zahaczy³a na
kilka minut, by³ „Jego Kró-
lewska Wysokoœæ Ksi¹¿ê
Syjamski”, który przejecha³
przez Landsberg 2 czerwca
1904 roku w drodze z Pe-
tersburga do Berlina. Móg³

to byæ ksi¹¿ê Vajirunhis,
syn w³adcy Tajlandii, zna-
czy ówczesnego Syjamu
Czulalongkorna (Ramy V).

Móg³ przez Landsberg
przeje¿d¿aæ su³tan Singa-
puru, bo tak by wynika³o z
tras jego podró¿y po Euro-
pie, ale nie ma potwierdzo-
nych danych na temat jego
pobytu w mieœcie.

Najjaśniejszy cesarz
także się tu pojawiał

Jednak najczêœciej przez
Landsberg przeje¿d¿ali
cz³onkowie panuj¹cego w
Niemczech rodu Hohenzol-
lern. I nawet sam cesarz
Wilhelm II kilkanaœcie ra-
zy przez Landsberg prze-
je¿d¿a³. Czêsto towarzy-
szy³y mu jego ¿ony,
pierwsza Augusta Wikto-
ria, a po jej œmierci druga
Wilhelmina Fryderyka Lui-
za Ida Reuss. I tu cieka-
wostka. Druga cesarska
¿ona zwi¹zana by³a w pe-
wien sposób z ziemi¹ lu-
busk¹. Jej pierwszym
mê¿em bowiem by³ ksi¹¿ê
Jan Jerzy Ludwik Ferdy-
nand August Schönaich-
Carolath-Beuthen z m³od-
szej linii œl¹skich ksi¹¿¹t
Carolath-Beuthen, pana
na Saabor, czyli obecnym
podzielonogórskim Zabo-
rze.

Jak widaæ, ciekawi ludzie
przez miasto przeje¿d¿ali.

A jak za czasów ju¿ go-
rzowskich by³o, to zupe³nie
inna historia.

ROCH

Korzysta³am miêdzy inny-
mi z: Stanis³awa Janicka,
Wielcy na chwilkê w Gorzo-
wie, „Nadwarciañski Rocz-
nik Historyczno-Archiwalny”
nr 7, t. 2, 2000, ss. 31-37;
Jerzy Krassuski, Historia
Niemiec, Ossolineum 1998,
ss. 230-330; oraz stron in-
ternetowych poœwiêconych
Tajlandii

Tak kiedyś wyglądał dworzec landsberski
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Jaśnie pan pociągiem jedzie
Landsberg, a potem Gorzów le¿y na skrzy¿owaniu wa¿nych szlaków.

Zapatrzeni w odleg³¹ historiê
Landsbergu, rzadko pamiêtaj¹
ciekawe lub zabawne wydarze-
nia, jakie wydarzy³y siê ca³kiem
niedawno, tak¿e w polskiej his-
torii Gorzowa. I dopiero, kiedy
siê je razem zbierze, okazuje
siê, ¿e te¿ intryguj¹co by³o. 

Trolejbusy tu jeŸdzi³y.
O tym, ¿e tramwaje s¹ dum¹

ka¿dego gorzowianina z krwi i
koœci, nikogo przekonywaæ nie
trzeba. Warto przypomnieæ ba-
taliê, jak¹ mieszkañcy stoczyli
w ich obronie, kiedy ówczesny
prezydent Tadeusz Jêdrzej-
czak zapowiedzia³ likwidacjê li-
nii na Piaski. Ale jednoczeœnie
tylko nieliczni pamiêtaj¹, ¿e
kiedyœ po mieœci kursowa³y tro-
lejbusy, czyli autobusy podpi-
ête pantografami do sieci.
Pierwszy kurs trolejbusu mia³
miejsce w czerwcu 1943 r. W
tamtym roku w Landsberu by³o
szeœæ trolejbusów, w kolejnym
dosz³y jeszcze trzy. Kursowa³y
do 30 stycznia 1945 r. Po woj-
nie sieæ trolejbusowa nigdy nie
zosta³a uruchomiona.

Cyrankiewicz Stilon otwie-
ra³

Gorzów równa siê Stilon, Sti-
lon równa siê Gorzów. Prawda
stara jak œwiat i ca³y czas obo-
wi¹zuj¹ca, choæ po Stilonie
marne resztki zosta³y. Warto
te¿ pamiêtaæ, ¿e ówczesny naj-
wiêkszy zak³ad w regionie 7 lip-
ca 1951 r. otwiera³ ówczesny
premier Józef Cyrankiewicz.
Jak chc¹ przekazy, albo plotka
zwyczajna, stres przed by³ taki,
¿e niektórzy nie wychodzili z
zak³adu, tylko w nim nocowali.
No i doœæ dodaæ, ¿e Stilon do-
czeka³ siê w³asnej monografii.
W 1954 roku ukaza³ siê „Nylon”
Jerzego Janickiego, wybitnego
scenarzysty. To produkcyjny
gniot o tym, jak Stilon powsta-
wa³. Zainteresowanym podpo-
wiadamy - egzemplarz tej prze-

dziwnej literatury ma w swoim
zasobie dzia³ regionalny Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.

Jak na motocross, to na
Gazowe Górki. Gazowe Górki
to ogólnie teren pomiêdzy
osiedlem S³onecznym, al. Kon-
stytucji 3 Maja oraz ul. Myœli-
borsk¹. W latach 60. urz¹dza-
no tu regularne wyœcigi moto-
cyklowe. Dziœ nazwalibyœmy to
chyba motocrossem. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e jednoczeœnie z
góry zje¿d¿a³o nawet po kilku-
nastu zawodników. W tych
przedziwnych wyœcigach udzia³
bra³ œp. Stanis³aw Lisowski,
wybitny kierowca, ale i kon-
struktor, cz³owiek legenda.

Przez lata by³y te¿ tutaj najlep-
sze miejsca do jazdy na san-
kach.

Rajd Monte Carlo tu te¿
przeje¿d¿a³. W latach 1969-
1974 przez Gorzów prze-
je¿d¿a³y najlepsze auta œwiata.
A wszystko to z okazji s³ynne-
go Rajdu Monte Carlo. Jego
trasa wiod³a w³aœnie przez Go-
rzów (wczeœniej jeszcze przez
Landsberg, a goœciliœmy te¿
maraton Pekin - Pary¿ i Nowy
Jork - Pary¿). Wyœcigowe fury
podczas Monte Carlo by³y at-
rakcj¹ niebywa³¹. Po pierwsze
- ogólnie samochodów by³o
jak na lekarstwo, a po drugie -
te rajdowe by³y prosto z ma-
rzeñ.

Tajemnicza szachownica.
Nie, tym razem nie chodzi o
szachownicê z katedry. Tym ra-
zem chodzi o szachownicê z
parku Wiosny Ludów. Wystar-
czy stan¹æ przy wejœciu od ron-
da i popatrzeæ w lewo. Mo¿na
dostrzec straszliwie zaniedba-
ne czarno-bia³e pola. Z bliska
widaæ, ¿e literowe i cyfrowe
oznakowanie pól zachowa³o
siê niemal w komplecie. Figur
nie ma i nic nie wskazuje, ¿e
mog¹ siê kiedykolwiek pojawiæ.
Kolejne szachownice znalaz³y
siê na stolikach na wyremonto-
wanym, a w³aœciwie totalnie
przebudowanym Kwadracie. I
co je ³¹czy z parkow¹? Ano to,
¿e figur i pionów tak¿e tu nie
ma.

Dziœ mieszka w zamku we
Francji. Pewnego piêknego
czerwcowego dnia 1985 roku
ca³y Gorzów zasiad³ przed tele-
wizorami i mocno zacisn¹³ pal-
ce. Najpierw zamar³ w niemym
oczekiwaniu, potem podsko-
czy³ z radoœci i oszala³ ze
szczêœcia. W niejednym domu
strzeli³y korki od szampana.
Powód? Nasza Kasia, jak do
dziœ siê w mieœcie o Katarzynie
Zawidzkiej mówi, w³aœnie zos-
ta³a Miss Polonia. Po tym suk-
cesie reprezentowa³a Polskê w
lipcu tego samego roku na wy-
borach Miss Universe w Miami
w USA. Zosta³a tam 12. naj-
piêkniejsz¹ kobiet¹ globu. W
listopadzie tego samego roku
na wyborach Miss World by³a

8. Dziœ ma za mê¿a francuskie-
go arystokratê i mieszka we
Francji. Niektórzy ¿artuj¹, ¿e w
zamku. W istocie w kilku miejs-
cach, bo rodzina ma kilka adre-
sów. 

Jak siê bawiæ, to na wcisk.
Kiedy w Gorzowie powstawa³a
filia poznañskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego, wszyscy
spodziewali siê samych okrop-
nych rzeczy. Bo widomo,
¿akowska braæ tak ma od za-
wsze, ¿e lubi p³ataæ psikusy.
Nikt jednak nie przypuszcza³,
¿e wpadnie studenciakom do
g³owy biæ rekord œwiata w za-
pe³nieniu tramwaju. Do wago-
nu, mog¹cego pomieœciæ 125
osób, wesz³o 362 studentów.

Niektórzy dos³ownie wisieli w
oknach. Co prawda w Ksiêdze
Guinessa o tym rekordzie jakoœ
wzmianki nie ma, ale co tam,
kronikarski obowi¹zek dzienni-
karzy ka¿e o tym pamiêtaæ.
Tym bardziej, ¿e s¹ zdjêcia za-
œwiadczaj¹ce ten œciœniêty re-
kord.

Adin, dwa, tri… W latach
80. rzadko kto odpuszcza³ so-
bie sesje telewizyjne z Anato-
lijem Kaszpirowskim w roli
g³ównej. Rosjanin monoton-
nym g³osem liczy³, hipnotyzo-
wa³ i ponoæ uzdrawia³. Dlate-
go te¿, kiedy w koñcu siê zja-
wi³ w Gorzowie w lipcu 1991
roku, to amfiteatr dos³ownie
pêka³ w szwach. Co prawda
jakoœ brak informacji o uzdro-
wionych, ale ponoæ wiara czy-
ni cuda.

A ja ci ka¿ê chodziæ. Inny
uzdrowiciel, s³abiej jednak zna-
ny ni¿ Anatolij Kaszpirowski,
ojciec Emiliano Tardiff pojawi³
siê w Gorzowie w 1996 r.
Spotkanie z nim odby³o siê w
miejscu, gdzie dziœ stoi Filhar-
monia Gorzowska. Na spotka-
nie z nim przysz³o kilkadzie-
si¹t tysiêcy osób. No i dzia³y
siê rzeczy dziwne. Bo ktoœ
wsta³ z wózka, ktoœ odzyska³
w³adzê w rêkach… W ka¿dym
razie tak to by³o podczas
spotkania (pisz¹ca te s³owa
sama obserwowa³a to wyda-
rzenie, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest naocznym œwiadkiem -
roch). Co siê dzia³o z tymi
uzdrowionymi póŸniej, Ÿród³a
milcz¹.

I zst¹pi³ duch tej ziemi. By³
taki dzieñ, ¿e Gorzów sta³ siê
jednym z najwiêkszych miast w
Polsce. By³o to dok³adnie 2
czerwca 1997 r. Do 120-ty-
siêcznego miasta zjecha³o
dobrze ponad 400 tys. piel-
grzymów tylko po to, ¿eby
spotkaæ Jana Paw³a II. Dla
wierz¹cych to najwa¿niejszy
fakt w dziejach miasta. Po wi-
zycie zosta³ pomnik w miejscu
spotkania, zdjêcia oraz prze-
œwiadczenie, ¿e Jan Pawe³ II
zawsze i tak stawia³ na swoim,
bo choæ oficjalny harmonogram
wizyty nie przewidywa³ obec-
noœci Papie¿a w katedrze, Oj-
ciec Œwiêty postawi³ na swoim i
do matki lubuskich koœcio³ów
wjecha³. A szef ochrony papie-
skiej o ma³o z tego powodu nie
dosta³ zawa³u serca.

Yes, yes, yes!!!! Drugi raz w
najnowoczeœniejszej historii
miasta gorzowianie zastygli w
zdumieniu, a potem radoœnie
podskoczyli, kiedy okaza³o siê,
¿e 31 paŸdziernika 2005 roku
Kazimierz Marcinkiewicz zosta³
premierem rz¹du. Nigdy wcze-
œniej i nigdy póŸniej o mieœcie
nie mówi³o siê tak du¿o, jak za
Marcinkiewicza. Do legendy
przesz³a jego konferencja pra-
sowa z 2005 r., gdy po wyne-
gocjowaniu dobrego dla Polski
bud¿etu unijnego cieszy³ siê,
mówi¹c: Yes, yes, yes! Dziœ ra-
czej osoby Kazimierza Marcin-
kiewicza w mieœcie siê nie
wspomina, ale to z zupe³nie in-
nych powodów. 

RENATA OCHWAT

Fakty z nieodległej historii Gorzowa 
Uzdrowiciel na górkach, zaklinacz w amfiteatrze, Miss Polonia, co obecnie we Francji mieszka… 

Przez Gorzów przejeżdżały najlepsze auta świata zmierzające do Monte Carlo

Gorzowianka Katarzyna Zawidzka w 1985 r. została Miss Polonia



�10 Wrzesień 2022 r.OPInIE

1 wrzeœnia 1939 roku Nie-
mcy dokona³y zbrojnej, krwa-
wej i niszczycielskiej agresji
na Polskê. Tê rocznicê wy-
wo³ania przez Niemców II
wojny œwiatowej obchodzimy
w cieniu rosyjskiej agresji, 24
lutego br., na bratni¹ Ukra-
inê. Niemcy wspieraj¹c  im-
perialn¹ gospodarkê Rosji
wspieraj¹ inwazjê na Ukra-
inê, poniewa¿ same maj¹ za-
kusy odbudowy swojej potêgi
w Europie. Niemcy chc¹ do-
konaæ gospodarczego skoku
stulecia na s³absze kraje
zrzeszone w Unii Europej-
skiej, a inwazja Rosji na
Ukrainê jest dogodnym ku te-
mu pretekstem wywo³ania
stanu globalnego
zagro¿enia. Tê metodê pano-
wania nad narodami po
przez wywo³anie najpierw
kryzysu, nastêpnie szoku, a
póŸniej uleg³oœci i przyzwole-
nia na  „strzy¿enie potulnych
owieczek” przez „dobroczy-
ñców”. dobrze opisa³a Naomi
Klein w swojej ksi¹¿ce p.t.
„Doktryna szoku”.  Tak po-
magano wielu krajom w Afry-
ce, tak „ostrzy¿ono”  do go³a
Grecjê, „podstrzy¿ono”
W³ochy i Portugaliê, a teraz
na horyzoncie pojawia siê
Ukraina bogata w dobra na-
turalne, któr¹ do „strzy¿enia”
przygotowuj¹ wielcy „altrui-
œci”. Podobnie w latach 90-
tych solidnie „podstrzy¿ono”
Polskê tyle, ¿e nie do koñca i
dlatego dzisiaj odbudowuje
swoj¹ gospodarkê z tych re-
sztek, które nie zd¹¿ono jej
zlikwidowaæ. Dlatego Polska
ma dzisiaj potencja³, aby
Ukrainie pomagaæ i z poczu-
ciem troski przyjmowaæ
ukraiñskie kobiety z dzieæmi.
Ta pomoc, na któr¹ UE nie
do³o¿y³a ani jednego euro,
zaowocuje polsko-ukra-
iñsk¹ przyjaŸni¹, wzajem-
nymi gospodarczymi ko-
rzyœciami i … w³aœnie tego
obawiaj¹ siê na Zachodzie
Europy.  

83 lata temu Niemcy militar-
nie zniszczy³y i ograbi³y Pol-
skê w porozumieniu ze Stali-
nem. 23 sierpnia 1939 roku
podpisany zosta³ pakt Rib-
bentrop-�Mo³otow ustalaj¹cy
zabór Litwy, £otwy  Estonii i
Rumunii, a Polskê poddano
rozbiorowi pomiêdzy stali-
nowsk¹ Rosjê i hitlerowskie
Niemcy. Dzisiaj te¿  jakiœ taj-
ny uk³ad musia³ zaistnieæ
miedzy Berlinem i Moskw¹,
¿e tak ³atwo i bez wiêkszego
sprzeciwu Rosja mog³a zaj¹æ
czêœæ Ukrainy i prowadziæ
dalej agresjê zbrojn¹. Dzisiaj
Niemcy dokonuj¹ gospodar-
czy skok na Europê, przy
wsparciu Francji i przy bier-
nej postawie kilku zachod-
nich pañstw, wykorzystuj¹c
d³ugoletni alians z Rosj¹.
Obecnie uzale¿nienie  kra-

jów UE od Berlina znacznie
przyspieszy³o. Finalnym
efektem tej strategii pod-
porz¹dkowania krajów Unii
po kryzysie i wojnie na
Ukrainie mo¿e byæ nowa
forma totalitaryzmu, pod
gospodarczym przywódz-
twem Niemiec. Temu ma
s³u¿yæ przede wszystkim
wspólna waluta euro. Na wej-
œciu do strefy euro straci³o
wiele krajów. W³ochy do tej
pory nie mog¹ siê uporaæ z
k³opotami, jakie wywo³a³
swobodny przep³yw euro ze
s³abszych gospodarek do
tych silniejszych. Grecja, nie
maj¹c w³asnej waluty i przez
to regulacji przep³ywów kapi-
ta³owych, straci³a du¿o na
rozwoju gospodarczym. Od
wybuchu kryzysu finansowe-
go w Grecji, od 2009 roku, jej
PKB obni¿y³ siê o 26%, a po-
ziom ¿ycia znalaz³ siê po-
ni¿ej poziomu Rumunii,
Chorwacji i zbli¿y³ siê do
Bu³garii - podaje „Rzeczpo-
spolita”. Grecja sta³a siê nie-
wyp³acalna, a w ramach
„bratniej pomocy” du¿¹
czêœæ jej gospodarki tanio
wykupi³y Niemcy, a niektóre
jej sektory przesta³y funkcjo-
nowaæ. 28,3 % Greków ¿yje
poni¿ej progu ubóstwa, a na
ulicach i w bramach pojawi³o
siê wiele ¿ebrz¹cych star-
szych kobiet i mê¿czyzn - pi-
sze dziennikarz „Rzeczpos-
politej”. Nas Polaków te¿ na-
mawia siê do przyjêcia euro.
Tego b³êdu nie pope³ni³a
Wielka Brytania, której rz¹d
postawi³ kategoryczne wa-
runki, jakie wobec ich gospo-
darki musi spe³niaæ euro, a
szczególnie tego, który mówi
o ekonomicznej elastyczno-
œci systemu pieniê¿nego po-
zwalaj¹cej rz¹dowi radziæ so-
bie w warunkach kryzysu.
Brytyjczycy po dziesiêciu
latach wiedz¹, ¿e: „euro
jest mechanizmem
niszcz¹cym miejsca pracy,
tworz¹cym recesjê i niede-
mokratycznym potworem”
(Wpolityce.pl). W Wielkiej
Brytanii t¹ prawdê o euro
wiedz¹ ju¿ politycy od prawa
do lewa. Dzisiaj w Polsce te¿
ju¿ o tym wiemy, bo nie
maj¹c euro mamy najni¿sze
bezrobocie w UE, ³atwiej
przechodzimy kryzys energe-
tyczny jak i próbê finansowe-
go „g³odzenia” naszej gospo-
darki przez UE. Niektórzy po-
litycy polscy nawo³uj¹ do
przyjêcia euro, czyli godz¹
siê z utrat¹ suwerennoœci od-
zyskanej wielkim wysi³kiem
100 lat temu. U nas nato-
miast niektórzy widz¹ euro
jako panaceum na trudnoœci
gospodarcze i zupe³nie nie
chc¹ zauwa¿yæ ewentual-
nych konsekwencji takiej de-
cyzji i profitów jakie  nie Pol-
ska, a Niemcy i kilka krajów

zachodnich mia³oby w obfito-
œci. Likwidacja  z³otówki oraz
oddanie siê w jasyr euro jest
obecnie w Polsce niemo¿li-
we, bo musia³oby doprowa-
dziæ do likwidacji konstytucyj-
nej roli Narodowego Banku
Polskiego i koniecznoœci
przekazania do Europejskie-
go Banku Centralnego na-
szych rezerw walutowych i
z³ota. Pozbylibyœmy siê
ogromnego maj¹tku narodo-
wego. W koñcu to Nie-
mcom najbardziej zale¿y,
aby z UE utworzyæ europej-
skie autorytarne superpa-
ñstwo pod ich egid¹, a my
bylibyœmy na prawach nie-
mieckich landów. 

Wolnoœæ pañstwom zrze-
szonym w UE zabiera siê w
ró¿ny sposób i metod¹
ma³ych kroków. WeŸmy na
przyk³ad Europejski System
Handlu Emisjami (ETS).
Przytaczam tu opiniê ekono-
misty prof. dr hab. Zbigniewa
Krysiaka, prezesa Instytutu
Myœli Schumana, który porta-
lowi wPolityce.pl powiedzia³:
„W mojej opinii mamy do czy-
nienia z uk³adem pewnej gru-
py instytucji finansowych, oli-
garchów z rz¹dem Niemiec.
Ktoœ kto zapisuje w doku-
mencie, w programie poli-
tycznym czy umowie koali-
cyjnej, ¿e cena ETS nie
mo¿e spaœæ poni¿ej 60 euro
,to oznacza, ¿e tu jest jakiœ
potê¿ny uk³ad interesów”.
Skoro energia el. dziêki ce-
nie C02 tanieæ nie mo¿e, to
znaczy, ¿e uk³ad oligar-
chiczny nakrêcaj¹c inflacjê
prowadzi do ubo¿enia
ca³ych spo³eczeñstw. Po-
dobnie inflacjogennie dzia³a
energetyczny uk³ad Niemiec
z Rosj¹ dotycz¹cy ropy i ga-
zu, przyhamowanie przez

Rosjê eksportu zbo¿a z
Ukrainy, zablokowanie Pol-
sce finansów nale¿nych z
Funduszu Odbudowy, dopro-
wadzenie przez UE do zamy-
kania kopalñ w Polsce i do
dro¿yzny wêgla, przejêcie
przez Niemcy wiêkszoœæ ce-
mentowni w Polsce i dykto-
wanie przez to cen w budow-
nictwie, przejêcie wiêkszoœci
rynku ¿ywnoœci i innych to-
warów poprzez niemieckie
Lidle, Kauflandy, Obi, Aldi,
Globusy, Saturny, Plusy,
Rossmanny, Douglasy, Deih-
manny, Media Markt, itd.; ra-
zem ponad 2400 wielkich
sklepów sieciowych w Pol-
sce. W takich warunkach
rynkowych nie ma mo¿liwo-
œci panowania nad cenami,
nad galopuj¹c¹ i niszcz¹c¹
nas inflacj¹ skoro system
dystrybucji jest w obcych
rêkach! 

Ekonomiê i zasady racjo-
nalnej gospodarki musimy
rozumieæ  i nie mo¿emy mil-
czeæ, bo milcz¹cych uznaj¹
za ekonomicznych analfabe-
tów.  Ten gospodarczy model
destrukcji bêdzie przenoszo-
ny teraz na Ukrainê. Profesor
Zbigniew Krysiak mówi por-
talowi wPolityce.pl: „Niemcy i
Komisja Europejska chc¹ do-
prowadziæ do tego, ¿eby
Ukraina siê zad³u¿y³a.(…)
Ukraina zostanie kupiona -
ju¿ nie bêdzie mia³a suwe-
rennoœci. To jest tzw. plan B,
bo jest szansa, ¿e Ukraina
wygra wojnê - Putin i Niemcy
o tym wiedz¹. Teraz siê za-
stanawiaj¹, co robiæ, ¿eby -
skoro siê nie uda podbojem
militarnym, si³¹ - ca³kowicie
uzale¿niæ kapita³owo, ob-
ci¹¿yæ d³ugiem”. Naszych
braci Ukraiñców musimy
przestrzec, aby w te „do-

broczynne sid³a” nie dali
siê z³apaæ. Mamy do czynie-
nia z agresj¹ kapita³owa ju¿
nie tylko oligarchiczn¹ czy
korporacyjn¹, jak by³o do-
tychczas. Teraz w³¹czaj¹ siê
w tê agresjê w³adze Komisji
Europejskiej i Niemcy i w to
ju¿ dalej nie mo¿na iœæ - mó-
wi prof. Krysiak. „Moim zda-
niem trzeba powiedzieæ: Non
Possumus, bo skoñczy³o siê
zaufanie.(…) - kontynuuje
profesor. Nale¿y spo³eczeñs-
twu powiedzieæ prawdê, ¿e
Europejski Fundusz Odbudo-
wy, z którego Polska tworzy
Krajowy Plan Odbudowy, w
zasadzie jest zaci¹gniêtym
d³ugiem przez Komisjê Euro-
pejsk¹, który pañstwa  cz³on-
kowskie musz¹ sp³aciæ.
Jedn¹ czêœæ tego funduszu,
w przypadku Polski  jest to
23,9 mld euro, które nazywa
siê dotacj¹, bo okres sp³aty
przez KE jest znacznie
wyd³u¿ony i tylko czêœæ po-
chodzi z dochodów w³asnych
UE (min. ze sk³adek), a ta
druga kwota funduszu 34,2
mld euro to czysty kredyt do
sp³aty w krótszym terminie.
Wierzycielami tych kredytów
s¹ pañstwa cz³onkowskie, w
tym Polska. Te fundusze to
znów nie taki luksus bez któ-
rego Polska by sobie nie po-
radzi³a. Ten sprytny mecha-
nizm zad³u¿ania dzia³a jak
uk³ad przestêpczy - mówi
ekonomista prof. Krysiak.
Jak wejdziemy w ten uk³ad
przestêpczy, to ten mecha-
nizm by³by przenoszony na
Ukrainê i na innych - za-
uwa¿a profesor. Oczywiœcie
ten mechanizm trwale uza-
le¿nia finansowo. Prof. Kry-
siak s³usznie zauwa¿a, ¿e
Ukraina bêdzie na postronku
ogromnych odsetek i nie po-
radzi sobie, w zwi¹zku z tym
bêd¹ robili „krwaw¹ prywaty-
zacjê”, ¿eby nie tylko kupo-
waæ firmy, ale te¿ zasoby na-
turalne, których wartoœæ to
20-30 trylionów, a oni kupi¹
je za 10% tej wartoœci - kon-
kluduje prof. Krysiak i doda-
je: „ Ci, którzy otrzymaj¹ do-
stêp do odbudowy Ukrainy to
bêd¹ Niemcy, Holandia i
Francja. Ukraina bêdzie w tej
sytuacji po prostu zniewolo-
na, ubezw³asnowolniona.
Bêdzie taki d³ug, ¿e oni
stoj¹c pod przymusem
sp³acania, bêd¹ p³aciæ akty-
wami, ziemi¹, zasobami. Ale
nie z procesu wydobycia, tyl-
ko przeniesienia w³asnoœci.
W taki uk³ad wejœæ nie wolno
- przestrzega ekonomista.
Jest to wszystko tym gro-
Ÿniejsze, gdy¿ niemieckie eli-
ty w liœcie do kanclerza
Scholza wzywaj¹ do za-
przestania dozbrajania
Ukrainy i …przekonania Kijo-
wa do kapitulacji. Okrêgowy
zwi¹zek rzemieœlniczy w Sa-

ksonii-Anhalt wystosowa³ list
otwarty do kanclerza Nie-
miec, w którym wzywa go do
zaprzestania wszelkich san-
kcji wobec Rosji i rozpocz-
êcia negocjacji w sprawie za-
koñczenia wojny z Ukrain¹.
”Czy naprawdê chce pan po-
œwiêciæ swój kraj dla Ukrai-
ny?”- pytaj¹ rzemieœlnicy.
Obawiam siê, ¿e Ukraina
ju¿ doœwiadcza bolesnego
zawodu ze strony egoisty-
cznych Niemców czy Fran-
cuzów. My to ju¿ przerabiali-
œmy…, a obecnie ¿aden kraj
w UE nie jest tak szykanowa-
ny jak Polska. Tylko, ¿e to siê
ju¿ koñczy. Wojna na Ukrai-
nie pokaza³a, ¿e  Polska
sta³a siê g³ównym graczem
w polityce europejskiej.
Tak¹ ocenê Polsce wystawia
niemiecki ”Die Welt”. Ta opi-
niotwórcza gazeta jasno sta-
wia sprawê i pisze, ¿e Polska
jest dzisiaj „silna jak nigdy” i
dodaje, ¿e jest najbardziej
dynamicznym gospodarczo
krajem UE i nale¿y nadaæ
Polsce znaczenie, na jakie
zas³uguje z powodów poli-
tycznych, gospodarczych i
historycznych. Die Welt, w
artykule Thomasa Schmi-
da postuluje, ¿e nale¿y
w³¹czyæ prosperuj¹c¹ Pol-
skê do grona
decyduj¹cych pañstw UE,
bo staje siê czo³ow¹ si³¹
przywódcz¹ w Europie. Ten
artyku³ wywo³a³ mocne echo
poza granicami. Prezes Ja-
ros³aw Kaczyñski uwa¿any
jest w Niemczech za naj-
potê¿niejszego polityka w
kraju, który sprawê postawi³
jasno: ”Nie pasujemy do nie-
miecko-rosyjskich planów dla
Europy”. Polskê widz¹, ¿e za
sob¹ ma przede wszystkim
siln¹ gospodarkê i zrówno-
wa¿ony bud¿et, nawet z nad-
wy¿k¹, oraz wysoki wskaŸnik
wzrostu PKB i jedn¹ z najle-
piej uzbrojonych armii w UE,
przewodniczy Miêdzymorzu i
ma  wzorowe stosunki z USA
i Wielk¹ Brytani¹. Wszystko
wskazuje na to, ¿e Polski nie
da siê „zag³odziæ finansowo”
ani zaszanta¿owaæ 24. mi-
liardami euro z Funduszu
Odbudowy bo ma obecnie
nadwy¿kê bud¿etow¹ ok.
dwa razy wiêksz¹ ni¿ ta kwo-
ta, a po¿yczyæ korzystniej
pieni¹dze mo¿e wszêdzie.
Wiêc szanta¿ siê nie uda.
Ten fundusz z Unii przyda³by
siê na dodatkowe pobudze-
nie gospodarki, tyle tylko, ¿e
nie za cenê utraty wolnoœci i
podleg³oœci Niemcom i
w¹tpliwie uczciwej Komisji
Europejskiej. 
Ukraino i Polsko, trzymaj-
cie siê razem, bo na niektó-
rych „dobroczyñców” z za-
chodu i ich bezinteresow-
noœæ nie ma co liczyæ!                            

AUGUSTYN WIERNICKI 

Ukraino i Polsko, trzymajcie się razem!
Pomoc Ukrainie zaowocuje polsko-ukraiñsk¹ przyjaŸni¹ i wzajemnymi gospodarczymi korzyœciami

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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Rozwój logistyki sprawia, ¿e
jej znaczenie w gospodarce
jest coraz wiêksze, pomimo
braku jednolitego pogl¹du na
ni¹. Ró¿norodnoœæ ta jest cha-
rakterystyczna zarówno dla
dziedziny wiedzy naukowej,
jak i logistyki jako sfery dzia³al-
noœci gospodarczej. Jedn¹ z
przyczyn jest interdyscyplinar-
ny charakter metod stosowa-
nych w logistyce oraz nowych
metod i technik dzia³ania. Dy-
namicznie rozwija siê rynek
us³ug logistycznych, a zw³asz-
cza zakres i charakter us³ug
oferowanych przez przedsi-
êbiorstwa oraz zapotrzebowa-
nie na te us³ugi w sferze krajo-
wej oraz miêdzynarodowej.
Obejmuje ono szeroki zakres
us³ug transportowych, maga-
zynowych i prze³adunkowych.

Efektywna i skuteczna logis-
tyka stanowi obecnie klucz do
sukcesu ka¿dej firmy, rozpo-
czynaj¹cej swoj¹ dzia³alnoœæ
lub przedsiêbiorstwa z d³ugo-
letnim doœwiadczeniem. Za-
rz¹dzanie procesami logis-
tycznymi w przedsiêbiorstwie
wymaga od specjalistów
ci¹g³ego aktualizowania wie-
dzy, zapoznawania siê z no-
wymi koncepcjami oraz tech-
nologiami i procesami
zarz¹dzania, wdra¿ania
ró¿nego rodzaju innowacyj-
nych systemów informatycz-
nych. Najproœciej rzecz uj-
muj¹c, logistyk to osoba odpo-
wiedzialna za planowanie,
realizacjê i kontrolê transportu
towarów. Kierunek ten ³¹czy w
sobie wiedzê z zakresu nowo-
czesnych systemów logistycz-
nych oraz podstaw nauk eko-
nomicznych, organizacji i za-
rz¹dzania.

Nale¿y przy tym szczególnie
zaznaczyæ, ¿e w zawodzie
tym najwa¿niejsze dla pracow-
ników s¹ rosn¹ce zarobki, sze-
rokie mo¿liwoœci rozwoju za-
wodowego i awansu, dyna-
miczne, miêdzynarodowe
œrodowisko pracy. Tak w rze-
czywistoœci przez wielu spe-
cjalistów, w skrócie analityków
i obserwatorów rynku, opisy-
wany jest sektor us³ug logis-
tycznych w Polsce. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e w
bran¿y wci¹¿ brakuje odpo-
wiednio wykszta³conych spe-
cjalistów, którzy s¹ w stanie
sprostaæ wymaganiom stawia-
nym przez rynek. Jest to
dobra wiadomoœæ dla kandy-
datów na studia, którzy wci¹¿

wahaj¹ siê, jaki kierunek wy-
braæ.

Akademia im. Jakuba z Para-
dy¿a w Gorzowie Wielkopol-
skim od wielu lat kszta³ci spe-
cjalistów z zakresu logistyki. W
tym czasie zdo³a³a wypraco-
waæ sobie prawdziw¹ renomê i
uznanie czo³owych przedstawi-
cieli bran¿y logistycznej.
Wszystko za spraw¹ sta³ej
wspó³pracy w zakresie progra-
mów kszta³cenia, specjalizacji
uruchamianych zgodnie z za-
potrzebowaniem rynku pracy, a
przede wszystkim znakomite-
mu przygotowaniu studentów i
absolwentów do podjêcia za-
trudnienia. Oprócz wiedzy teo-
retycznej, zdobywanej pod
okiem cenionej kadry nauko-
wej, studenci nabywaj¹ i
æwicz¹ praktyczne umiejêtno-
œci w nowoczesnym, profesjo-
nalnie wyposa¿onym laborato-
rium. Podkreœlenia w tym pun-
kcie wymaga fakt, ¿e takie
laboratorium jest w obecnym
czasie unikatowe ze wzglêdu
na swoj¹ innowacyjnoœæ tech-
nologiczn¹ na obszarze zarów-
no Województwa Lubuskiego,
jak i pozosta³ych województw.

Celem utworzenia laborato-
rium jest wsparcie procesu dy-
daktycznego na kierunku logis-
tyka, na Wydziale Ekonomicz-
nym Akademii im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim. Powsta³e laboratorium
logistyczne ma za zadanie

stworzyæ studentom mo¿liwoœæ
odbywania zajêæ przy u¿yciu
najnowoczeœniejszego sprzêtu
pozwalaj¹cego na odzwier-
ciedlenie rzeczywistych proce-
sów wystêpuj¹cych w przedsi-
êbiorstwie, a w szczególnoœci
na stanowiskach produkcyj-
nych, stanowiskach roboczych
- monta¿, produkcja, konfekcja,
gospodarka magazynowa, w
warunkach szkoleniowych i la-
boratoryjnych. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e przyszli opera-
torzy, specjaliœci w dziedzinie
logistyki musz¹ mieæ dosko-
na³e przygotowanie do wyko-
nywania pracy w przedsiêbior-
stwach transportowych i logis-
tycznych, stanowiska w
laboratorium zosta³y przygoto-
wane w taki sposób, aby ka¿dy
student móg³ poznaæ konkret-
ne zagadnienia w praktyce i
móg³ wyjaœniæ ich techniczny
oraz œciœle teoretyczny mecha-
nizm dzia³ania.

Zajêcia w laboratorium logis-
tycznym prowadzone s¹ w
specjalistycznych laboratoriach
systemów technologicznych
oraz informatycznych, które po-
siadaj¹ stanowiska
wyposa¿one w oprogramowa-
nia do symulowania zagadnieñ
stosowanych w logistyce oraz
w systemy wspomagaj¹ce za-
rz¹dzanie przedsiêbiorstwem.
Tak przygotowane do pracy
stanowisko w laboratorium lo-
gistycznym pozwala nauczyæ

studenta obs³ugi zwi¹zanej z
prowadzeniem dzia³alnoœci lo-
gistycznej i transportowej, a
tak¿e nabyæ umiejêtnoœci mo-
delowania, udoskonalania
okreœlonych procesów i roz-
wi¹zywania problemów wy-
stêpuj¹cych w dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa. Zdobyta w
ten sposób wiedza pozwoli na
wdra¿anie nowych rozwi¹zañ i
maksymalizacjê praktycznych
umiejêtnoœci studenta, a w
konsekwencji powoduje to, ¿e
na rynku pracy jego umiejêtno-
œci oraz zdobyta dziêki temu
wiedza stanowi¹ wiêksz¹ kon-
kurencyjnoœæ. Nale¿y wskazaæ
w tym punkcie równie¿ to, ¿e
student bêdzie potrafi³ - po-
przez bardzo dobre przygoto-
wanie do pracy - identyfikowaæ
straty, identyfikowaæ mocne
strony i potencja³ produkcyjny,
magazynowy lub transportowy
firmy logistycznej, co w konsek-
wencji prze³o¿y siê na wynik
ekonomiczny ka¿dej firmy.

Laboratorium daje mo¿liwoœæ
pokazania zale¿noœci proceso-
wych oraz funkcyjnych, które
wystêpuj¹ w procesie produk-
cyjnym, jak równie¿ w postaci
symulacji rzeczywistych proce-
sów logistycznych, a tak¿e
wiernie odwzorowuje rzeczy-
wiste procesy logistyczne, po-
przez:

• opis wybranych procesów,
czyli zbiórkê materia³ów, ich
prze³adunek, eksploatacjê,

magazynowanie oraz w ko-
ñcowym etapie dystrybucjê;

• realizacjê pomiarów, przy-
gotowanie zbioru informacji o
charakterystykach bazowych
procesów, statystyczn¹ ana-
lizê danych;

• opracowanie ró¿nego typu
modeli referencyjnych ele-
mentów infrastruktury proce-
sów;

• opracowanie, przy wyko-
rzystaniu œrodowiska symula-
cyjnego, modelu systemu
wsparcia logistycznego
umo¿liwiaj¹cego optymali-
zacjê wybranego procesu ze
wzglêdu na zadane kryterium.

Przyk³adowo wskazaæ na-
le¿y, ¿e laboratorium logistycz-
ne posiada takie systemy jak:

• systemRFID,
• systemPick-by-Light,
• systemPick-by-Voice,
• systemPick-by-Frame,
• systemPick-by-Point,
• systemPick-by-ePaper,
• systemPick-by-Watch,
• systemPick-by-Display,
• systemHololens,
• systemRTLS,
• systemiScala firmy EPICOR,
• system I S O F -

ERP firmy HEUTHES,
• system CDN XL -

firmy COMARCH,
• pakiet oprogramowania

firmy INSERT,
• oprogramowanie inter-

LAN SPEED - firmy inter-
LAN.

Wyszczególniæ nale¿y rów-
nie¿, ¿e przedstawione labora-
torium daje narzêdzia do kom-
pleksowego zarz¹dzania pro-
cesami logistycznymi, jak
równie¿ umo¿liwia zarz¹dza-
nie ca³ym przedsiêbiorstwem,
co w konsekwencji, z pewno-
œci¹, przyczyni siê do:

• uzupe³niania umiejêtnoœci i
kompetencji pracowników
naukowo-dydaktycznych,

• prowadzenia badañ nauko-
wych,

• tworzenia projektów na
rzecz jednostek gospodar-
czych - komercjalizacji wyni-
ków badañ,

• wspó³pracy z innymi jed-
nostkami na przyk³ad poprzez
prowadzenie warsztatów,

• wsparcia z zakresu organi-
zacji produkcji i innowacyjnych
rozwi¹zañ dla przedsiêbiorstw
w regionie.

Nale¿y przy okazji
powy¿szych argumentów
wskazaæ fakt, i¿ zajêcia czy to
w formie wyk³adów, æwiczeñ

lub laboratoriów s¹ prowadzo-
ne przez specjalistyczn¹
kadrê naukow¹, która posiada
bardzo szerokie doœwiadcze-
nie teoretyczne i co najwa¿nie-
jsze praktyczne, bez których
tak wyposa¿one laboratorium
by³oby niewykorzystywane w
pe³nym zakresie.

Do najwa¿niejszych atutów
kierunku logistka nale¿¹ prze-
de wszystkim te, które studen-
ci Akademii im. Jakuba z Pa-
rady¿a w Gorzowie Wielkopol-
skim uzyskuj¹, czyli:

• wysokie zarobki i stabilna
praca jako wysoko wyspecjali-
zowanych specjalistów,

• rozwi¹zywanie z³o¿onych
problemów logistycznych w dy-
namicznie zmieniaj¹cych siê sy-
tuacjach organizacyjnych, np.
poprzez konfiguracjê i budowê
struktur ³añcuchów dostaw,
dzia³ania w sieciach logistycz-
nych, wspó³pracy miêdzyorgani-
zacyjnej,

• projektowanie, usprawnianie
i zarz¹dzanie procesami w
³añcuchu dostaw, w tym e-logis-
tyki,

• prowadzenie diagnoz w
oparciu o z³o¿one dane
uwzglêdniaj¹ce szeroki kon-
tekst podejmowanych dzia³añ
biznesowych,

• aktywne uczestnictwo w pro-
cesie planowania i podejmowa-
nia decyzji strategicznych,

• tworzenie z³o¿onych modeli i
strategii logistycznych, a tak¿e
projektowanie i modelowanie
³añcuchów logistycznych,

• tworzenie skutecznego i
praktycznego marketingu us³ug
logistycznych,

• wydajne zarz¹dzanie siecia-
mi, transportem i sieciami do-
staw.

Studia adresowane s¹ do pra-
cowników ró¿nych komórek or-
ganizacyjnych firmy, bezpoœred-
nio lub poœrednio zwi¹zanych z
procesami logistycznymi w
przedsiêbiorstwie, pracowników
marketingu i zaopatrzenia oraz
osób, które s¹ zainteresowane
problematyk¹ logistyki i trans-
portu (spedytor miêdzynarodo-
wy, pracownik przedsiêbiorstw
handlowych i produkcyjnych
wdra¿aj¹cych rozwi¹zania logis-
tyczne, pracownik firm transpor-
towych wszystkich sektorów
transportu, operator wielkich cen-
trów dystrybucyjnych i magazy-
nowych, administracyjnych i sa-
morz¹dowych wspó³dzia³aj¹cych
z bran¿¹ TSL).

DR DARIUSZ SOBOÑ
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Klucz do sukcesu szanującej się firmy
Logistyka w Akademii im. Jakuba z Parady¿a przysz³oœci¹ technologiczn¹ dla nowoczesnych firm transportowych
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Oddzia³ Po³o¿niczo-Gine-
kologiczny z Pododdzia³em
Ginekologii Onkologicznej
oraz Diagnostyki i Leczenia
Niep³odnoœci to jeden z naj-
wiêkszych oddzia³ów go-
rzowskiego szpitala. Mieœci
siê na I piêtrze w budynku A
(ten najwy¿szy, z charaktery-
styczn¹ czerwon¹ elewacj¹).
Od pocz¹tku roku urodzi³o
siê tam ju¿ ponad 750 dzieci. 

Ginekologia i po³o¿nictwo
przy ul. Dekerta ma III, naj-
wy¿szy stopieñ referencji. To
oznacza, ¿e zapewniana
opieka ginekologiczna,
po³o¿nicza oraz neonatolo-
giczna s¹ na najwy¿szym
poziomie. Dok³adnie takim
samym, jakie oferuj¹ oœrodki
kliniczne.

Kadra po³o¿nicza i neona-
tologiczna to specjaliœci z
ogromnym doœwiadczeniem.
Realizacjê wysokospecjalis-
tycznych procedur po³o¿ni-
czych i neonatologicznych
umo¿liwia œcis³a wspó³praca
z Oddzia³em Noworodko-
wym z Pododdzia³em Inten-
sywnej Opieki nad Noworod-
kiem, który równie¿ ma III
stopieñ referencji. Specjali-
œci neonatolodzy asystuj¹
przy porodach, a gorzowski
noworodkowy OIOM jest naj-
lepiej wyposa¿onym oœrod-
kiem w województwie lubu-
skim.

Bezpieczny blok porodowy

Blok porodowy w Wielo-
specjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. ma piêæ pojedynczych
sal, w tym jedn¹ z wann¹ do
immersji wodnej (to rodzaj
wodnej terapii dla rodz¹cej).
Ka¿da z pozosta³ych sal jest
wyposa¿ona w ³ó¿ko poro-
dowe i kardiotograf, czyli
aparat do KTG, który rejes-
truje têtno p³odu i si³ê skur-
czów macicy, co pozwala w
ka¿dej chwili oceniæ stan
dziecka i wykryæ ewentualne
zagro¿enie. W salach s¹ te¿
pompy infuzyjne do dok³ad-
nego i kontrolowanego poda-

wania leków drog¹ do¿yln¹
oraz stanowiska do opieki
nad noworodkiem (tzw. k¹ci-
ki grzewcze, gdzie tempera-
tura ma 37 stopni C i malu-
szek ma prawie tak ciep³o
jak w brzuchu mamy).

Osobna sala z pokojem
wybudzeñ i œcis³ego nadzoru
pooperacyjnego jest prze-
znaczona do cesarskich
ciêæ. 

Blok porodowy jest wypo-
sa¿ony w nowoczesny sys-
tem monitoringu oko³oporo-
dowego, który zapewnia
bezpieczeñstwo mamom i
dzieciom. Przystosowany
jest do porodów rodzinnych. 

M³ode mamy ju¿ po poro-
dzie mog¹ te¿ liczyæ na po-
moc doradczyñ laktacyjnych,
które podpowiedz¹, jak kar-
miæ maluszka i po czym poz-
naæ, czy dziecko siê najada. 

Mnóstwo praktycznych po-
rad przyszli rodzice znajd¹
te¿ na {www.szpital.go-
rzow.pl} w zak³adce: Szko³a
Rodzenia. Mo¿na stamt¹d
te¿ pobraæ zestaw poradni-
ków i sprawdziæ telefony od-
dzia³u czy ginekologicznej iz-
by przyjêæ. 

Szkoła Rodzenia
przygotowuje rodziców

Przysz³e mamy szpital za-
chêca do udzia³u w 8-tygod-
niowym kursie szpitalnej
Szko³y Rodzenia (budynek w
kompleksie przy ul. Deker-
ta). Podczas ka¿dego ze
spotkañ Wioletta Gêbicz ce-
niona i doœwiadczona mgr
po³o¿nictwa przygotowuje
kursantów do œwiadomego i
aktywnego porodu i póŸnie-
jszego rodzicielstwa. Zajêcia
s¹ podzielone na trzy grupy
tematyczne: zajêcia teore-
tyczne, praktyczne i gimna-
styka dla ciê¿arnych.

W czêœci teoretycznej ro-
dzice zdobywaj¹ wiedzê z
zakresu ci¹¿y, porodu,
po³ogu oraz laktacji. Na zaj-
êciach praktycznych ucz¹
siê pielêgnacji i k¹pieli nowo-
rodka, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Poznaj¹ skuteczne pozycje i
techniki w karmieniu natural-
nym, a tak¿e etapy rozwoju
psychoruchowego dziecka w
I roku ¿ycia. Zajêcia gimna-
styczne dla kobiet ciê¿ar-
nych s¹ dostosowane do po-

szczególnych trymestrów
ci¹¿y i wzbogacone o ele-
menty nauki technik oddy-
chania w poszczególnych
etapach porodu.

Zajêcia szko³y s¹ darmo-
we. Odbywaj¹ siê w oœmio-
osobowych grupach od po-
niedzia³ku do pi¹tku. ¯eby
siê zapisaæ, trzeba mieæ
wstêpn¹ zgodê prowadz¹ce-
go ci¹¿ê lekarza ginekologa.
Zapisy od poniedzia³ku do
pi¹tku, 14.00-15.00, tel. 95
782 71 91.

Dzień porodu: gdzie się
zgłosić, co zabrać

Przysz³a mama musi prze-
de wszystkim pamiêtaæ,
¿eby do szpitala zabraæ
wszystkie dokumenty
zwi¹zane z ci¹¿¹: kartê
ci¹¿ow¹, wyniki badañ oraz
dowód osobisty. Do torby po-
winna te¿ spakowaæ przybo-
ry toaletowe dla siebie oraz
rzeczy do przebrania po po-
rodzie. Maluszkowi szpital
zapewnia kosmetyki, pie-
luszki oraz ubranka, ale
mo¿na te¿ zabraæ przygoto-
wane w domu rzeczy. Pa-
cjentki zg³aszaj¹ siê gineko-

logicznej izby przyjêæ.
Wchodz¹ do niej przez pla-
now¹ izbê przyjêæ (nowe po-
mieszczenia pod Szpitalnym
Oddzia³em Ratunkowym) i
kieruj¹ na wprost do izby gi-
nekologicznej: nie czekaj¹
na wezwanie do okienka re-
jestracji, nie pobieraj¹ bile-
tów z automatu. Rodz¹cej
mo¿e towarzyszyæ bliska
osoba. Wystarczy w gineko-
logicznej izbie przyjêæ po-
wiedzieæ, ¿e to bêdzie poród
rodzinny. Przy planowanych
cesarskich ciêciach przysz³e
mamy s¹ przyjmowane na
oddzia³ dzieñ wczeœniej. Aby
siê umówiæ na cesarskie ci-
êcie, wystarczy zadzwoniæ
do ginekologicznej izby
przyjêæ - tel. 95 782 74 00.
Mo¿na te¿ umówiæ siê osobi-
œcie, przychodz¹c do izby.
Podczas cesarskich ciêæ pa-
cjentce równie¿ mo¿e towa-
rzyszyæ bliska osoba. Nie
mo¿e jednak zostaæ w sali
operacyjnej. Bêdzie czeka³a
na rodz¹c¹ w sali œcis³ego
nadzoru pooperacyjnego. 

Pomagają łagodzić ból

Na porodówce przysz³e
mamy mog¹ skorzystaæ z
urz¹dzeñ i œrodków
³agodz¹cych ból. Jedna z sal
wyposa¿ona jest w wannê z
hydromasa¿em do immersji
wodnej, czyli ³agodzenia bó-
lu w pierwszej fazie porodu.
Mog¹ z niej korzystaæ pa-
cjentki, które na tym etapie
nie przyjmuj¹ kroplówek. Pa-
nie mog¹ te¿ skorzystaæ z
urz¹dzenia do stymulacji
elektrycznej TENS. Dziêki
przezskórnej stymulacji elek-
trycznej nie tylko zmniejsza
siê ból, ale te¿ skraca czas
trwania pierwszego etapu
porodu. Przysz³e mamy
mog¹ pomóc sobie za po-
moc¹ tzw. gazu rozwese-
laj¹cego. W szpitalu jest po-
dawany Entonoks. Gaz
zmniejsza lêk i uœmierza ból.
Jego wdychanie poprawia
samopoczucie i lekko
„osza³amia”. Cesarskie ci-

êcia s¹ wykonywane w wiêk-
szoœci w znieczuleniu pod-
pajêczynówkowym (kobieta
zachowuje œwiadomoœæ przy
jednoczesnym wy³¹czeniu
odczuwania bólu). Jedynie w
przypadkach nag³ych i jeœli
s¹ przeciwwskazania do
znieczulenia podpajêczy-
nówkowego stosowane jest
znieczulenie ogólne (potocz-
nie zwane narkoz¹, czyli
wprowadzenie pacjentki w
sen przed zabiegiem).

Ginekologiczna Izba
Przyjęć - tam trzeba się
zgłaszać

Panie, które trafiaj¹ na Od-
dzia³ Ginekologiczno-
Po³o¿niczy w gorzowskim
szpitalu, najpierw musz¹ siê
stawiæ na Ginekologicznej Iz-
bie Przyjêæ (mieœci siê na
poziomie -1, wejœcie przez
ogóln¹ izbê przyjêæ). Pa-
cjentki do planowych poro-
dów powinny siê zg³aszaæ na
przyjêcie do szpitala o
11.00.

Na zabiegi ginekologiczne
panie powinny zg³aszaæ siê
rano: do tzw. drobnych mi-
êdzy 7.15 a 7.30 a do opera-
cji od 8.15 do 8.30

Wczeœniej na planowe za-
biegi trzeba siê umówiæ - ze
skierowaniem trzeba siê
zg³osiæ w³aœnie na Gineko-
logiczn¹ Izbê Przyjêæ. Za-
pisy na zabiegi tzw. drob-
ne, s¹ robione codziennie
od 8.00 do 19.00 (rano s¹
te¿ przyjmowane pacjentki
na oddzia³, wiêc ¿eby
unikn¹æ kolejki lepiej
przyjœæ w godzinach po-
po³udniowych).

Kwalifikacje do zabiegów
operacyjnych s¹ robione tyl-
ko w poniedzia³ki i czwartki o
13.00 (do tych zabiegów
kwalifikuje lekarz)

Oczywiœcie pilne przyjêcia
s¹ poza kolejk¹ i planem
dnia. Mowa tu o nag³ych po-
rodach i pacjentkach przy-
wiezionych przez pogoto-
wie.

WSZW GORZÓW WLKP.

Mamy i dzieci mogą liczyć na
świetną opiekę
Oddzia³ Po³o¿niczo - Ginekologiczny WSzW w Gorzowie oferuje opiekê na najwy¿szym poziomie - takim, jak oœrodki kliniczne. 

W szpitalnej Szkole Rodzenia Wioletta Gębicz ceniona i doświadczona mgr położnictwa
przygotowuje kursantów do świadomego i aktywnego porodu i późniejszego rodzicielstwa.
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Kupi³eœ nowy telefon?
Masz w portfelu wiêksz¹
kwotê pieniêdzy?
Wyposa¿y³eœ dom w nowo-
czesny sprzêt i narzêdzia
elektroniczne? Nie chcesz
tego wszystkiego straciæ?
Zadbaj wiêc o swoje mienie!
Lubuscy policjanci przypomi-
naj¹ wszystkim osobom, aby
odpowiednio zadbaæ o swoj¹
w³asnoœæ. Z³odzieje czekaj¹
tylko na chwilê naszej nie-
uwagi. Nie podawajmy im
naszych rzeczy na
przys³owiowej „tacy”! 

Ka¿demu z nas sprawia
przyjemnoœæ kupowanie no-
wych rzeczy, które podnosz¹
poziom naszego ¿ycia. Nowy
telefon, laptop, telewizor,
aparat, zegarek, pi³a motoro-
wa, kosiarka spalinowa, czy
inny sprzêt elektroniczny to
przedmioty o wysokiej warto-
œci, na które wielu z nas
odk³ad pieni¹dze przez
d³u¿szy czas. Na pewno nikt
nie chcia³by, aby trafi³y one w
niepowo³ane rêce. A tych
niestety nie brakuje. Wci¹¿
zdarzaj¹ siê sytuacje, w któ-
rych mieszkañcy trac¹ swoje
mienie w wyniku kradzie¿y. I

chocia¿ lubuscy policjanci
ka¿dego dnia zatrzymuj¹
z³odziei i w³amywaczy, to aby
do tego typu zdarzeñ nie do-
chodzi³o, niezbêdne jest
tak¿e zaanga¿owanie sa-
mych mieszkañców. Pami-
êtajmy, aby zwracaæ uwagê
na swoje mienie, szczegól-
nie to o wysokiej wartoœci.
Najwiêksze ryzyko tego, ¿e
staniemy siê ofiar¹ kradzie¿y
lub w³amania, wystêpuje w
sezonie letnim. To czas kie-
dy wyje¿d¿amy na wakacje i
opuszczamy swoje miejsce
zamieszkania, przebywamy
w zat³oczonych miejscach
takich jak pla¿e, czy szlaki
turystyczne, a tak¿e robimy
wszystko, aby uchroniæ siê
przed upa³em. Niestety, po-
przez nieuwagê lub bezmyœl-
noœæ, nara¿amy czêsto
swoj¹ w³asnoœæ na ryzyko
kradzie¿y. 

Pamiętaj:

- Telefon komórkowy noœ w
przedniej kieszeni, abyœ ca³y
czas mia³ pewnoœæ, ¿e masz
go przy sobie;

- Szczelnie zamykaj to-
rebkê lub plecak i noœ je w

taki sposób, abyœ widzia³,
czy ktoœ nie próbuje ich
otworzyæ (szczególnie w
zat³oczonych miejscach, ta-
kich jak sklepy, pla¿e, kon-
certy, czy œrodki komunikacji
miejskiej);

- Wiêksz¹ kwotê pieniêdzy
przechowuj w banku;

- Zabezpiecz swoje miejsce
zamieszkania i pomieszcze-
nia gospodarcze - z³odzieje
w porze nocnej lub podczas
naszej nieobecnoœci, mog¹
próbowaæ ukraœæ wartoœcio-
we wyposa¿enie takie jak
sprzêt i narzêdzia elektro-
niczne, oszczêdnoœci, czy
bi¿uteriê. Pamiêtaj, aby
szczelnie zamykaæ wszystkie
drzwi i okna (w tym tak¿e
balkonowe i od piwnicy).
Warto wyposa¿yæ swój dom
w system alarmowy czy mo-
nitoring;

- Stwórz listê najwarto-
œciowszych przedmiotów,
które posiadasz (zapisz na-
zwê, model, numer seryjny) -
mo¿e to siê okazaæ pomoc-
ne, gdy dojdzie do kradzie¿y;

- Kiedy opuszczasz swoje
miejsce zamieszkania, po-
proœ zaufan¹ osobê, aby do-

gl¹da³a Twojego dobytku,
zabiera³a ulotki pozostawio-
ne w skrzynce lub na wycie-
raczce i powiadomi³a Policjê,
gdy coœ podejrzanego j¹ za-
niepokoi;

- Nie informuj niezaufanych
osób, ¿e posiadasz jakieœ
wartoœciowe przedmioty, lub
wyje¿d¿asz na wakacje.
Zdjêcia w social mediach za-
mieszczaj dopiero jak wrócisz;

- Nie zostawiajmy rowerów
lub innych cennych rzeczy
na klatkach schodowych;

- Zamykajmy zawsze drzwi
klatki schodowej. Nie za-
mkniêcie drzwi naraziæ mo¿e
na straty nie tylko s¹siadów
ale i nas;

- Nie zostawiaj wartoœcio-
wych przedmiotów w zapar-
kowanym samochodzie - jeœli
nie masz wyjœcia, to postaraj
siê, aby nie znajdowa³y siê
one na widoku;

- Pozostawiaj¹c swój sa-
mochód na parkingu, zamy-
kaj okna i centralny zamek.
Warto wyposa¿yæ swój po-
jazd w nadajnik GPS i sys-
tem antykradzie¿owy;

- Jeœli pozostawiasz warto-
œciowe narzêdzia lub inne

przedmioty w altanie dzia³ko-
wej, czy domku letniskowym,
pamiêtaj aby odpowiednio j¹
zabezpieczyæ - wyposa¿
okna w kraty, a drzwi wejœcio-
we w k³ódkê. Po sezonie po-
staraj siê zabraæ najcenniej-
sze rzeczy w inne miejsce.

Wystarczy naprawdê nie-
wiele, by skutecznie zabez-
pieczyæ swoj¹ w³asnoœæ
przed kradzie¿¹. Kiedy z³od-
ziej spotka na swojej drodze
jakieœ przeszkody, najpraw-
dopodobniej odpuœci i spró-

buje „szczêœcia” w innym
miejscu. Lubuscy policjanci
ka¿dego dnia skutecznie
zwalczaj¹ przestêpczoœæ
przeciwko mieniu i wyci¹gaj¹
konsekwencje wobec jej
sprawców. Osoby, które de-
cyduj¹ siê na kradzie¿,
mog¹ trafiæ do wiêzienia na
5 lat, a w³amywaczom grozi
nawet 10 lat pozbawienia
wolnoœci.

PODINSP. MARCIN MALUDY 
RZECZNIK PRASOWY KWP W

GORZOWIE WLKP.
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Opowieœæ o tym wydarze-
niu, które mia³o miejsce 15
lat temu, pokaza³a nie mniej
s³ynna brytyjska telewizja
BBC w cyklu poœwiêconym
znanym osobistoœciom, któ-
re zapragnê³y odszukaæ
swoje korzenie. 

- Ca³a ta wizyta by³a trzy-
mana w tajemnicy. Do koñca
nie widzieliœmy, kto przyje-
dzie - opowiada³ gorzovia-
nista Robert Piotrowski, któ-
ry by³ jednym z przewodni-
ków s³ynnego Amerykanina
po Gorzowie. By³a pochmur-
na jesieñ 2007 roku, a Jerry
Springer odkrywa³, ¿e po je-
go przodkach nie pozosta³y
praktycznie ¿adne material-
ne œlady.

Mieli tu sklep w centrum
miasta

Jerry Springer to potomek
¿ydowskiej rodziny Springe-
rów, która w Landsbergu
prowadzi³a sklep skórzano-
tekstylny. Mieœci³ siê on przy
najbardziej paradnej ulicy
miasta Richtstrasse, dzisiej-
szej Sikorskiego, mniej
wiêcej w tym miejscu, gdzie
dziœ jest Spodek - niegdyœ
bar, dziœ bank.

Do Landsbergu Springero-
wie przenieœli siê w koñców-
ce XIX wieku ze Szczecinka.
Zdecydowali siê na to, bo

Landsberg prze¿ywa³ lata
prosperity zwi¹zane z dobr¹
pass¹ ró¿nych zak³adów i
firm przemys³owych. Poza
tym w Szczecinku zetknêli
siê z niechêci¹ wobec sie-
bie.

No i okaza³o siê, ¿e ta de-
cyzja by³a strza³em w dzie-
si¹tkê. Interes rodziny szed³
tak dobrze, ¿e ju¿ ojciec Jer-
ry’ego zalicza³ siê do elity
kupieckiej miasta. - Ojciec
Jerry’ego handlowa³ obu-
wiem wy¿szej klasy, Sala-
mander, Mercedes. W mojej
kolekcji mia³em nawet
gad¿ety reklamowe, lusterko

i ³y¿kê do butów ze sklepu
Springera. Nie by³ to wiêc
byle sklepik. Warto te¿ zwró-
ciæ uwagê, ¿e tu¿ obok znaj-
dowa³ siê du¿y dom towaro-
wy Bornmanna. A w
s¹siedztwie ró¿ne salony
obuwnicze, Springera czy
Conrada Tacka. I jakoœ to
wszystko ze sob¹ wspó³eg-
zystowa³o, rozwija³o siê -
mówi Robert Piotrowski.

Przez Berlin do Anglii i
dalej za ocean

Dobra passa jednak nie
trwa³a d³ugo. W Niemczech
naziœci dochodz¹ do w³adzy.

¯ydzi zaczynaj¹ czuæ, ¿e
coœ siê œwiêci. Ci bardziej
przezorni zaczynaj¹
wyje¿d¿aæ. Tak te¿ robi ro-
dzina Springerów. Na po-
cz¹tku lat 30. ruszaj¹ do Ber-
lina, aby po króciuteñkim po-
bycie ruszyæ jeszcze dalej,
na bezpieczne Wyspy Brytyj-
skie. I tu 13 lutego 1944 w
Hampstead na œwiat przy-
chodzi Gerald Norman
Springer, którego po latach
amerykañska publicznoœæ
pozna jako Jerry - jeden z
najbardziej kolorowych, ale i
dra¿ni¹cych showmanów te-
lewizji.

Piêæ laty po urodzinach
dziecka jego rodzice Richard
i Margot zdecydowali siê na
dalsz¹ emigracjê, za jeszcze
wiêksz¹ wodê. Rodzina
osiad³a w Nowym Jorku. A
jako ¿e rodzice Jerry’ego in-
teresowali siê polityk¹,
czêsto o niej w domu dysku-
towali, to i nic dziwnego, ¿e
przysz³a gwiazda telewizji
te¿ siê ni¹ zainteresowa³a.

Mniej szczêœcia mia³a po-
zosta³a czêœæ rodziny. Resz-
ta rodziny Springerów nie
prze¿y³a zag³ady: babcia
Maria trafi³a do getta w £od-
zi, a z stamt¹d do obozu
œmierci w Che³mnie. Babcia
Selma, ta ze strony ojca,
zmar³a w Theresienstadt.

Rodzinne ślady

Jerry Springer podczas wi-
zyty w mieœcie, która by³a fil-
mowana przez ekipê z BBC
do serii „Myœlisz, ¿e kim jes-
teœ”, chodzi³ po ulicach,
ogl¹da³ obce mu pejza¿e,
nawet wspi¹³ siê na wie¿ê
katedry, przejecha³ siê tram-
wajem, odwiedzi³ Archiwum
Pañstwowe, a nawet zjad³
obiad w jeden z gorzowskich
restauracji. Zreszt¹ do mias-
ta przyjecha³ szynobusem z
Kostrzyna. - Ca³y czas by³
sam. Niby my mu towarzy-
szyliœmy, ale to jednak nie to.

Inna rzecz, ¿e praktycznie
nic tu po Springerach nie
zosta³o - wspomina Robert
Piotrowski.

Bo trudno uznaæ za mate-
rialny œlad informacjê o tym,
¿e na kirkucie pochowany
jest dziadek Jerry’ego. Prze-
cie¿ gorzowskiego kirkutu
te¿ praktycznie nie ma. War-
to te¿ wspomnieæ, ¿e brat oj-
ca Jerry’ego, Georg sko-
ñczy³ w Landsbergu gimnaz-
jum, jeszcze w 1937 r.
figuruje w spisie absolwen-
tów, z adresem w Pary¿u.
Jak mówi Robert Piotrowski,
Jerry Springer jest w³aœciwie
ostatnim pomostem
³¹cz¹cym jego rodzinê z
tamtym œwiatem, który od-
szed³ do historii.

Jerry Springer by³ tak¿e w
Szczecinku oraz £odzi. Prze-
szed³ ca³y polski szlak swojej
rodziny. I choæ Landsberg -
Gorzów to maleñkie ogniwo
w tym ³añcuchu, ale jednak
jest. I wizyta wybitnie intry-
guj¹cej amerykañskiej
gwiazdy telewizji to jednak
by³o równie intryguj¹ce wy-
darzenie. Zreszt¹ na odcinek
opowiadaj¹cy o wizycie Jer-
rey’ego Springera w naszym
mieœcie mo¿na trafiæ na ka-
na³ach nadaj¹cych programy
historyczne.

RENATA OCHWAT

Potomek rodziny z Landsberga
Jerry Springer, jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykañskich dziennikarzy, szuka³ swoich korzeni w Gorzowie.

Kadr z dokumentu „Myślisz, że kim jesteś” o Jerrym Springerze
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Złodzieje czyhają na nasze mienie 
Lubuscy policjanci przypominaj¹ wszystkim, aby odpowiednio zadbaæ o swoj¹ w³asnoœæ.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

w Gorzowie 

zatrudni pracownika 
na stanowisku opiekuna. 

Wymagane prawo jazdy. 

Informacje pod numerem telefonu: 

607 930 463.



Sukces jest o tyle wspa-
nia³y, ¿e w osadzie pop³ynê³y
wieloletnia reprezentantka
AZS AWF Gorzów Karolina
Naja oraz obecna zawod-
niczka gorzowskiego klubu
Anna Pu³awska. W 1999 ro-
ku mistrzyniami œwiata w K2
na 500 metrów by³y inne go-
rzowianki Aneta Patuszka i
Beata Soko³owska.

Naja i Pu³awska œwietnie ro-
zegra³y fina³owy wyœcig. Ju¿
na pó³metku wyraŸnie prowa-
dzi³y, a potem kontrolowa³y po-
czynania rywalek i pewnie wy-
walczy³y z³oty medal. Po srebr-
ny i br¹zowy medal siêgnê³y
dwie ekipy z Niemiec.

Dla Nai i Pu³awskiej to drugi
z³oty ,,kr¹¿ek’’ w kanadyjskim

Halifaksie, gdzie w sierpniu
odbywa³y  siê mistrzostwa
œwiata. Najpierw wywalczy³y
one wraz z Adriann¹ K¹kol i
Dominik¹ Putto mistrzostwo

œwiata w czwórce na 500
metrów.

Przypomnijmy, ¿e przed ro-
kiem na igrzyskach olimpij-
skich w Tokio nasze kajakar-

ki tak¿e stawa³y na tych sa-
mych dystansach na po-
dium, siêgaj¹c po srebrny
(K-2) i br¹zowy medal (K-4).

Po drugi swój srebrny me-
dal siêgn¹³ tak¿e Wiktor
G³azunow. Najpierw by³o to
na 500 w C-2, a nastêpnie w
C-4 razem z Aleksandrem
Kitewskim, Arsenem Œliwi-
ñskim i Normanem Zezul¹ i
ponownie do z³ota zabrak³o
niespe³na pó³ sekundy.

(RED.)

P.S. A.Puławska potwier-
dziła swoją klasę na sierp-
niowych mistrzostwach Eu-
ropy, gdzie zdobyła trzy złote
medale - indywidualnie, w
dwójce oraz czwórce. 
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A. Puławska i K. Naja zdobyły mistrzostwo świata na olim-
pijskim dystansie w K-2 na 500 metrów
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- Jak rozpoczê³a siê pani
przygoda z wioœlarstwem?

- W zasadzie to by³ du¿y
przypadek. Trener, który pro-
wadzi³ nabory do szko³y
mistrzostwa sportowego w
Wa³czu, przyjecha³ do mojej
szko³y w Bornem Sulinowie i
zaproponowa³ mi udzia³ w
testach sprawnoœciowych.
Oczywiœcie zgodzi³am siê i
pojecha³am na testy do
Wa³cza. Wypad³am ca³kiem
nieŸle na nich. Z tego co pa-
miêtam, wygra³am wiêk-
szoœæ testów i dosta³am siê
do Szko³y Mistrzostwa Spor-
towego.

- Jak trafi³a pani do go-
rzowskiego AZS AWF-u?

- Mój trener z UKS Wa³cz
Jacek B³och mia³ dobry kon-
takt ze szkoleniowcem AZS
AWF Gorzów. Podczas jed-
nej z rozmów poruszono te-
mat mo¿liwoœci rozpoczêcia
przeze mnie studiów na Aka-
demii Wychowania Fizyczne-
go w Gorzowie. Istotne dla
mnie by³o po³¹czenie trenin-
gów z nauk¹, a w tamtym
czasie dziekanem do spraw
studentów by³ mój trener dr
Piotr Basta. Mam z trenerem
bardzo dobry kontakt i czer-
piê z jego wiedzy oraz do-
œwiadczenia. W Gorzowie
stworzono mi bardzo dobre
warunki na budowanie wyso-
kiej formy sportowej.
- Jak wygl¹da pani dzieñ
treningowy?

- To zale¿y od tego, czy
jestem na zgrupowaniu, czy
w domu. Na zgrupowaniu
rozpoczynamy dzieñ rozru-
chem, najczêœciej s¹ to krót-
kie zajêcia stabilizacyjne.
Nastêpnie jemy lekkie œnia-
danie, jest krótki odpoczynek
i oko³o godziny 10:30 zaczy-
namy drugi trening. Jest to
trening specjalistyczny na
wodzie, który trwa dwie go-
dziny. O 16-stej zaczynamy
trening na si³owni lub mamy
inne zajêcia uzupe³niaj¹ce i
trwaj¹ one z regu³y 90-120
minut.

- A trening indywidualny
w domu?

- Realizujê trening na wo-
dzie. Czasami na „jedynce”,
czasami na ergometrze. W
grê wchodzi równie¿ rower
kolarski lub stacjonarny.
Wszystko zale¿y od tego,
jak¹ mamy porê roku i jaki
jest mikrocykl w danym mo-
mencie. W tej chwili jeste-
œmy w górach i realizujemy
treningi na rowerach kolar-
skich, na si³owni, ergometrze
i basenie, wiêc jest tego
du¿o. Z kolei zim¹ pracuje-
my na nartach biegowych.

Treningi s¹ bardzo ró¿norod-
ne.
- Co jest kluczowe w wio-
œlarstwie?

- Si³a, wytrzyma³oœæ i prze-
de wszystkim upór.
- Trzeba posiadaæ jakieœ
szczególne predyspozycje,
¿eby rozpocz¹æ trenowa-
nie wioœlarstwa?

- Myœlê, ¿e nie, bo to
wszystko kszta³tuje siê z
czasem. Ja mia³am to
szczêœcie, ¿e wczeœniej tre-
nowa³am taekwondo, wiêc
ten charakter sportowy ju¿
mia³am. Uwa¿am, ¿e z

ka¿dego dziecka jesteœmy w
stanie ukszta³towaæ dobrego
sportowca. Sam ten sport
kszta³tuje bardzo fajne war-
toœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest to dyscyplina sportowa
dla ka¿dego.

- Taekwondo by³o na
tak¹ szersz¹ skalê?

- Tak. By³am zawodniczk¹,
która zdobywa³a medale
mistrzostw Polski. Upatry-
wa³am swoj¹ przysz³oœæ bli-
sko tej dyscypliny sporto-
wej, jednak trochê siê to
odwróci³o. 
- Wygra³o wioœlarstwo?

- Tak. W rok zrobiliœmy
wielki progres z trenerem
Jackiem B³ochem i siêg-
nêliœmy po pierwsze z³ote
medale mistrzostw Polski.
Wygrywanie, szybkie
osi¹ganie sukcesów dziêki
wiedzy trenera spowodo-
wa³y, ¿e zaufa³am temu
procesowi.
- Jednym s³owem by³a to
dobra decyzja?

- Patrz¹c na to, gdzie jes-
tem teraz, uwa¿am, ¿e tak.
- Jest pani wicemistrzy-

ni¹ œwiata, dwukrotn¹
z³ot¹ medalistk¹ mist-
rzostw œwiata U23, dwu-
krotn¹ br¹zow¹ meda-
listk¹ mistrzostw Europy
oraz medalistk¹ mist-
rzostw Polski. Jak jest
pani recepta na sukces?
- Konsekwencja w

dzia³aniu i upór w d¹¿eniu

do okreœlonych celów. Do-
radców w drodze do sukce-
su jest wielu, ale
najwa¿niejsza w tym
wszystkim jest g³owa za-
wodnika.
- Filarem wioœlarstwa
jest praca zespo³owa. Co
jest kluczowe w osi¹gni-
êciu pe³nego, wzajemne-
go zaufania i tej dobrej
wspó³pracy?

- Zaufanie jest bardzo
wa¿ne, ale nie jest tak
³atwo je zbudowaæ. Trzeba
umieæ iœæ na kompromisy.
Po tylu latach trenowania
wioœlarstwa i byciu  w wielu
zespo³ach dosz³am do ta-
kiego wniosku, ¿e czasami
trzeba umieæ odpuœciæ i
pójœæ na kompromis. W
swojej karierze zetknê³am
siê z bardzo silnymi charak-
terami w zespo³ach, w któ-
rych pracowa³am. Trener te¿
musi umieæ okie³znaæ tak
silne charaktery i znaleŸæ
wspóln¹ niæ porozumienia.
Nie jest to ³atwe, a musimy
wspó³pracowaæ ze sob¹
ka¿dego dnia przez 280 dni
w roku. Czujemy na wodzie
ka¿dy swój ruch. Myœlê, ¿e
najwa¿niejsze jest poszu-
kanie tej wspólnej drogi. To,
¿e mamy silne charaktery,
doprowadza nas do du¿ych
osi¹gniêæ, ale trzeba umieæ
to te¿ okie³znaæ. (…).
- Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê powodzenia.

O. Michałkiewicz: Doradców w drodze do sukcesu jest wielu, ale najważniejsza w tym
wszystkim jest głowa zawodnika
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Kolejne medale na
mistrzostwach świata
Po 23 latach polskie kajakarki znowu zdoby³y z³oty medal mistrzostw œwiata na olimpijskim
dystansie w K-2 na 500 metrów.

Trener musi umieć okiełznać silne
charaktery zawodniczek 
Z Olg¹ Micha³kiewicz, reprezentantk¹ Polski, zawodniczk¹ AZS AWF Gorzów, rozmawia Dorota Waldmann

- Jakie argumenty prze-
wa¿y³y, ¿e kibice zobacz¹
pana znowu w barwach
Stilonu?

- Przede wszystkim sko-
ñczy³ mi siê kontrakt w moim
poprzednim klubie w drugoli-
gowej Wiœle Pu³awy. Stwier-
dziliœmy razem z rodzin¹, ¿e
nie ma sensu dalej jeŸdziæ
po Polsce i czas wróciæ w ro-
dzinne strony. Mimo swojego
wieku  chce jeszcze graæ na
odpowiednim poziomie i  gdy
pojawi³o siê zainteresowanie
ze strony Stilonu, to zdecy-
dowa³em siê na powrót do
Gorzowa.

- Gra³ pan w wielu ze-
spo³ów, który wspomina
pan najlepiej?

- Zdecydowanie najlepiej
wspominam okres, gdy
gra³em w Niecieczy. Ob-
serwowa³em przemianê z
klubu amatorskiego na

bardzo profesjonalny,
strzeli³em tam sporo bra-
mek, klub awansowa³ do
ekstraklasy.
- Wraca pan do Gorzowa
po wielu latach. Widzi pan
du¿e zmiany w mieœcie?

- Tak naprawdê w Gorzo-
wie by³em bardzo czêsto,
mia³em tu mieszkanie, wiêc
widzia³em, ¿e miasto siê roz-
wija i zmienia.
- Nie mo¿na tego chyba
jednak powiedzieæ o go-
rzowskim stadionie?

- Tu niestety jakby czas siê
zatrzyma³ i warunki do gra-
nia i ogl¹dania niewiele siê
poprawi³y. Natomiast muszê
podkreœliæ, ¿e g³ówna p³yta
jest w bardzo dobrym stanie.
(…).

PRZEMYS³AW DYGAS

Ca³a rozmowa na
{www.echogorzowa.pl}

Czas się jakby tu zatrzymał
Rozmowa z Emilem Drozdowiczem, nowym
(starym) pi³karzem Stilonu Gorzów
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