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Wielkie otwarcia, wielkie zakupy
Gorączka świątecznych zakupów, która zaczyna się już w listopadzie i trwa do
samego Bożego Narodzenia, dla handlowców jest okresem żniw. Nic zatem dziwnego, że inwestorzy, którzy budują nowe obiekty handlowe, starają się uruchomić
je właśnie w tym czasie i przyciągnąć rozbieganych klientów. Od kilku lat co roku
na czas świątecznych zakupów coś przybywa w Gorzowie. Rok temu w listopadzie
otwarty został supermarket „Intermarche”, w tym roku domy towarowe „Panorama” i „Kaskada” oraz kolejne supermarkety: „MiniMal” i „Max”. W grudniu zaczęło się też zagospodarowywanie efektownego obiektu przy katedrze, nazywanego
„Siódemką”. Handlowcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w naszym mieście, bo trwa już budowa „Castoramy” na Manhattanie, a wkrótce budowany będzie supermarket „Tesco” przy ul. Szczecińskiej. Przydałaby się jeszcze „Ikea”, ale
na razie nie zanosi się na to, by firma ta otworzyła w Gorzowie swój sklep.

Pcha mnie coraz wyżej
Od 28 października do 15 listopada grupa himalaistów, z Ryszardem Pawłowskim na czele, wspinała się na szczyt Ama
Dablam (6856 m) w Himalajach. W międzynarodowej ekipie znalazła się gorzowianka, Sylwia Bukowicka, która na szczycie
zatknęła flagę naszego miasta.
W skład grupy wchodzili: Sylwia Bukowicka z Gorzowa, Marcin Nowaczyk i Maciej Sokołowski z Poznania, Mikołaj Czyżewski z Francji,
Ryszard Knapczyk i Jan Orłowski z Krakowa, Jared Coburn, Devid Snow, Laslie Rees z USA. Wyprawą kierował Ryszard Pawłowski - ten
sam wspinacz, który prowadził wyprawę na Mount Everst w 1999 roku, kiedy pierwszy gorzowianin, Tadeusz Kudelski, zdobył
najwyższy szczyt świata. Sylwia Bukowicka była drugą Polką, która stanęła na szczycie Ama Dablam. W narzeczu Szerpów nazwa tej
góry oznacza Matczyny Talizman. Dla Sylwii takim talizmanem była flaga rodzinnego miasta, którą otrzymała w Wydziale Rozwoju i
Promocji Miasta, bo choć tej wyprawy magistrat jej nie sponsorował, to ma nadzieję, że następne być może wesprze.
Sylwia Bukowicka ma 22 lata, jest absolwentką III LO i Studium Ekonomicznego w Gorzowie. Przygodę z górami zaczęła cztery lata
temu od wejść turystycznych w Alpach, później dopiero podjęła wyprawy zimowe w Tatrach. W swoim dorobku wspinaczkowym
ma m.in. Mount Blanc (4807m) w Alpach, Elbrus (5595m) w Kaukazie, Alpamayo (5947m) w Andach Peruwiańskich. Pierwszy raz w
Himalajach była w 1999 roku, kiedy to zdobyła razem z Jarosławem Woćko, również gorzowianinem, i ekipą kierowaną przez
Ryszarda Pawłowskiego, szczyt Iland Peak (6200m). Na co dzień młoda himalaistka działa w Gorzowskim Speleoklubie „Gawra” i
klubie PTTK „Sępik”. W klubie „Gawra” przy Wyszyńskiego 12 prowadzi pakernię (miejsce, gdzie można się wspinać bez użycia lin).
- Swoją przyszłość wiążę ze wspinaczką – zapewnia Sylwia Bukowicka – właściwie już w tej chwili tak jest. W górach w zasadzie
wszystko zostało zdobyte i zrobione, ale to jest jednak walka ze sobą, pokonywanie własnych słabości. To, że dobrze znoszę
wysokość, pcha mnie coraz wyżej.
Za dwa lata nasza himalaistka prawdopodobnie wyruszy w Himalaje na podbój pierwszego ośmiotysięcznika – szczytu Dhaulagiri. (df)

Sylwia Bukowicka z flagą Gorzowa na szczycie Ama Dablam w Himalajach (w tle Mount Everest). Fot. Ryszard Pawłowski.
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Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przemysłowej.

Urząd Miejski

ZWCh „Stilon” przy ul. Walczaka

Na Starym Rynku

Przy „Arsenale”

Biały Kościółek

Katedra

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Warszawskiej

