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To nasza przeszłość,
pamięć i zobowiązanie
Znowu od¿y³a dyskusja w sprawie
Cmentarza Œwiêtokrzyskiego przy War-
szawskiej.

A to dlatego, ¿e mijaj¹ lata a zabytkowa ne-
kropolia popada w coraz wiêksze zapomnie-
nie. Przypominaj¹ sobie o niej jedynie nielicz-
ni w okolicach 1 listopada, by na okolicznoœæ
Wszystkich Œwiêtych, na zasadzie pospolite-
go ruszenia, nieco tam posprz¹taæ, ogarn¹æ i
doprowadziæ do stanu jako takiego wygl¹du,
który i tak daleki jest od tego, jaki byæ powi-
nien.

Nie wiem czy mog¹  i powinny byæ tam
wznowione pochówki zmar³ych, ale wiem, ¿e
obecny stan d³u¿ej trwaæ nie mo¿e. Cmen-
tarz Œwiêtokrzyski jest jak najbardziej miejs-
cem publicznym o wybitnie historycznym i
zabytkowym charakterze, i miasto musi
wreszcie wzi¹æ za niego odpowiedzialnoœæ.
Parafia, do której cmentarz nale¿y oraz sto-
warzyszenie, które siê nim zajmuje czy zaj-
mowa³o, z natury rzeczy nie dadz¹ rady bez
wsparcia z strony w³adz miasta. W³aœciwe
wiêc by³oby, gdyby prezydent  podj¹³ starania
i dzia³ania zmierzaj¹ce do przejêcia w admi-
nistrowanie tej nekropoli, choæ bêdzie to trud-
ne, by wzi¹æ na siebie obowi¹zek dbania o
ni¹, przy wspó³pracy oczywiœcie z parafi¹ i
organizacjami tym zainteresowanymi. W
ka¿dym razie, w ten czy inny sposób, miasto
Gorzów nie mo¿e d³u¿ej odcinaæ  siê i zapo-
minaæ o najstarszej gorzowskiej nekropolii.
To nie jest niczyja prywatna sprawa i jego
problem. Inaczej nasz wspólny wstyd bêdzie
siê pog³êbia³ i porasta³ chwastami, którego
nie przykryj¹  œmieci i zdewastowane na-
grobki. Ten cmentarz to przecie¿ nasza
wspólna przesz³oœæ i pamiêæ. I zobowi¹za-
nie.Trzeba nam wiêcej wstydu i hañby, teraz i
w przysz³oœci?

JAN DELIJEWSKI

Ten cmentarz za wszelką
cenę trzeba nam uratować
Chaszcze po pas, z których co jakiœ czas wy³ania siê piêkny zabytkowy nagrobek. Tak dzisiaj wygl¹da Cmentarz
Œwiêtokrzyski, którym opisujemy i pokazujemy na s. 12-13. Polecamy równie¿ nasz komentarz obok.
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w 1.10
1960 r. - wznowił działalność
Teatr im. Juliusza Osterwy w Go-
rzowie.
1964 r.  - linia tramwajowa nr 5
została przemianowana na nr 1;
numeracja ta obowiązuje do dziś.
1989 r. - rozpoczął działalność
Dom Brata Alberta w Gorzowie;
do nowo urządzonego schroniska
dla bezdomnych przy ul. Jerzego
23 trafił pierwszy bezdomny.
2001 r. - w wyniku eksplozji pyłu
aluminiowego w wytwórni Italian
Look na terenie Stilonu 8 osób
odniosło obrażenia, w tym 7
ciężko; spośród nich zmarło 5
osób.
w 3.10. 
1954 r. -w Gorzowie odbyły się
Mistrzostwa Federacji Stal;  zwy-
ciężył Paweł Waloszek (Stal
Świętochłowice), czasem 85,0 s.
ustanowił rekord 395-metrowego
toru, a gorzowianin Tadeusz Ster-
cel go wyrównał; był to pierwszy
oficjalny rekord gorzowskiego
stadionu żużlowego. 
1983 r. - w lokalu d. kawiarni
„Teatralna” przy ul. Cichońskiego
5 otwarto pierwszy w wojewódz-
twie dom dziennego pobytu dla
osób samotnych.
w 4.10.
1959 r.  - w Gorzowie, w obec-
ności ok. 6 tys. widzów Unia po-
konała Lotnika Warszawa 2:1; był
to jeden z ostatnich meczy o
awans do II ligi.
w 5.10.
1985 r. zm. - Piotr Wysocki (87
l.), powstaniec wielkopolski,
pierwszy po wojnie prezydent Go-
rzowa (1945-1947), następnie
prezydent Piły i starosta powiato-
wy w Szczytnie. 
3. ur. obchodzą- Maja, Tosia,
Amelka i Tatiana, córki Barbary i
Radosława Bełzów z Gorzowa,
pierwsze lubuskie czworaczki.
w 6.10.
2001 r. - gorzowianom udostęp-
niono po raz pierwszy lodowisko
na „Słowiance”.
w 9.10.
1969 r.  - w obecności prawie 17
tys. kibiców, co było rekordem
frekwencji, na stadionie przy ul.
Śląskiej rozegrany został między-
narodowy mecz towarzyski, w
którym Stal Gorzów, jako nowo
kreowany mistrz Polski, pokonał
mistrza ligi angielskiej Poole Pi-
rates 48:30.
1901 r. ur. się - Irena Byrska, ak-
torka i reżyser teatralny, b. dyrek-
tor gorzowskiego teatru, (1963-
1966), zm. w 1997 r.
w 10.10.
1968 r. - na stadionie Stali - po
raz pierwszy przy świetle elek-
trycznym - rozegrano międzypań-
stwowy mecz Polska - ZSRR, w
którym padł wynik remisowy
39:39; klasą dla siebie był Ed-
mund Migoś, który zgromadził
komplet 12 p.
2011 r. - szachiści KSZ Stilon
zdobyli brązowy medali Mist-
rzostw Polski, pierwszy od 11 lat.
w 11.10.
1964 r. - w Gorzowie rozegrano
trzeci test mecz reprezentacji Pol-
ski i ZSRR, który wygrała repre-
zentacja biało-czerwonych 53:42,
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Tak¹ uchwa³ê  jednog³oœnie
przyjêli radni. To uk³on w
stronê tych, którzy siê jeszcze
zastanawiaj¹ z powodów fi-
nansowych. Tak tanio nigdy
nie by³o i zapewne ju¿ wiêcej
nie bêdzie. Ka¿de budowane
na gruntach prywatnych
przy³¹cze kanalizacyjne dofi-
nansowane zostanie w 50
proc. Pod warunkiem, ¿e kwo-
ta dofinansowania nie prze-
kroczy 1500 z³. Warto pami-
êtaæ, ¿e ka¿dy ma obowi¹zek
przy³¹czenia swojej posesji do
sieci kanalizacyjnej, który
prêdzej czy póŸniej bêdzie eg-
zekwowany. Obecnie nadarza
siê niepowtarzalna okazja
podniesienia komfortu ¿ycia za
niewielkie pieni¹dze. Trudno li-
czyæ na to, ¿e w przysz³oœci
ceny materia³ów budowlanych i
prac hydraulicznych znacz¹co
spadn¹. Zapewne bêdzie od-
wrotnie. Pamiêtaæ równie¿
nale¿y, ¿e w przypadku nie
osi¹gniêcia tzw. efektu ekolo-
gicznego do koñca roku, inwes-
tor bêdzie musia³ zwracaæ do-
tacjê. Odbi³oby siê to na
wszystkich mieszkañcach
Zwi¹zku Celowego Gmin MG -

6. Suma dotacji to 113 227 413
z³. Gwarancj¹ osi¹gniêcia efek-
tu ekologicznego jest masowe
przy³¹czanie siê mieszkañców
do zbudowanej sieci. 

Tymczasem ci¹gle trwa rea-
lizacja wartego ³¹cznie ponad

221,6 mln z³ projektu
„Uporz¹dkowanie gospodarki
wodno - œciekowej na obsza-
rze Zwi¹zku Celowego Gmin
MG - 6”. Koñcz¹ siê prace na
terenie gminy Santok. Kierow-
cy doskonale widz¹ ich

postêp, bo czêsto oprócz no-
wej sieci kanalizacji sanitarnej
znacznie poprawia siê na-
wierzchnia. Nowe studzienki
widaæ m. in w Starym Polich-
nie, aczkolwiek niemal nikn¹
one w œwie¿o po³o¿onym rów-

nym asfalcie. Przy okazji
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e znika
barszcz Sosnowskiego, który
w gminie Santok wystêpowa³
zawsze szczególnie obficie.

Ju¿ we wrzeœniu spodziewa-
ne by³o uzyskanie pozwolenia
na u¿ytkowanie kanalizacji sa-
nitarnej w  Starym  Polichnie,
Janczewie i Santoku. - Ozna-
cza to, ¿e bêdzie mo¿na
pod³¹czaæ siê do nowo zbu-
dowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej - mówi kierownik jedno-
stki realizuj¹cej  projekt Maciej
Koziñski. W nieco innej sytua-
cji s¹ mieszkañcy Gralewa.
Korzystaj¹ ju¿ z kanalizacji
pod³¹czonej do lokalnej
oczyszczalni. Oczyszczalnia
ta jednak jest  bardzo przesta-
rza³a i nie utrzymuje wymaga-
nych prawem parametrów. W
zwi¹zku z tym PWiK
prze³¹cza jej u¿ytkowników do
nowo powsta³ej sieci.

Zakoñczy³y siê ju¿ tak¿e naj-
wa¿niejsze prace na Osiedlu
Poznañskim i jego mieszka-
ñcy mog¹ przy³¹czaæ siê do
sieci, która przebiega tu¿ obok
p³otów ich posesji.

RYSZARD ROMANOWSKI

Taniej już nie będzie, lepiej
więc skorzystać z okazji
Budowa nowych przy³¹czy do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie w po³owie  dofinansowana przez miasto. 

PWiK kończy powoli realizację wartego ponad 221,6 mln zł projektu. 
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Jedynym warunkiem jest
oddanie 18 litrów krwi w
przypadku mê¿czyzn i 15 lit-
rów przez kobiety. Do tej
pory wskaŸniki by³y
du¿o wy¿sze, bo
wynosi³y odpo-
wiednio 25 i 18
litrów.

- Jest to
dzia³anie w
dobrym kie-
runku, pro-
muj¹ce hono-
rowe krwiodaw-
stwo na naszym
terenie - uwa¿a Mi-
cha³ Szmytkowski z klubu
,,Ludzie dla Miasta’’.

Pozytywnie na ten temat
wypowiada siê prezes MZK
Roman Maksymiak, w oce-

nie którego bud¿et miasta
nie poniesie z tego tytu³u
znacz¹cego uszczerbku fi-

nansowego, a efekt
s p o ³ e c z n y

bêdzie wi-
doczny.

-
Zmia-
na w
prze -
p i -
s a c h
ozna-

cza, ¿e
wiêcej lu-

dzi bêdzie
mog³o korzystaæ z

bezp³atnych przejazdów, ale
nie przypuszczam, ¿eby ta
liczba wzros³a istotnie. Nato-
miast promowanie takich

dzia³añ niesie w sobie du¿e
wartoœci spo³eczne - doda³.

Gorzów swoj¹ decyzjê
podj¹³ na proœbê samych
krwiodawców, ale te¿ po-
szed³ w kierunku wielu in-
nych miast, gdzie te limity s¹
w³aœnie na takim poziomie.
Tak jest choæby w Bydgosz-
czy, Bia³ymstoku, Gdyni,
Krakowie, Lublinie, Pozna-
niu, Rzeszowie, Warszawie,
Wroc³awiu czy w Zielonej
Górze. Dokumentem upraw-
niaj¹cym do bezp³atnych
przejazdów jest legitymacja
Honorowego Dawcy Krwi w
sztywnej ok³adce z potwier-
dzonym wpisem oddania:
mê¿czyŸni 18 litrów krwi, ko-
biety 15 litrów krwi.

RB

Więcej krwiodawców
skorzysta z bezpłatnej
komunikacji
Gorzowscy honorowi dawcy krwi mog¹ jeŸdziæ œrodkami komunikacji
miejskiej bezp³atnie. 

Przypadkowa zamiana ról

W numerze wrześniowym wydania Echogorzowa.pl  na stronie z Trzema
pytaniami do… doszło do przypadkowej zamiany zdjęć Roberta Gałązkow-
skiego (dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) i Mariusza Króla (le-
karza-psychiatry). Obu panów i czytelników serdecznie przepraszamy.

REDAKCJA

A to za spraw¹ barierek od-
dzielaj¹cych chodniki od to-
rowiska, których ju¿ nie ma.
Jedni z tego powodu siê
ciesz¹, bo uwa¿aj¹, ¿e to
szansa na o¿ywienia depta-
ka i ca³ej ulicy. Inni zaœ mniej
lub bardziej pow¹tpiewaj¹ w

sens tej likwidacji i wyra¿aj¹
obawy o bezpieczeñstwo
pieszych, którym ³atwiej
wpaœæ tam pod tramwaje,
mimo i¿ je¿d¿¹ one teraz
wolno i je s³ychaæ.

Wiêcej na ten temat na
www.echogorzowa.pl          n

Na Chrobrego
zniknęły barierki
Od pewnego czasu Chrobrego wygl¹da mocno
inaczej.

Teraz Chrobrego ma szansę stać się prawdziwym deptakiem.
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w drużynie polskiej wystąpiło 4
zawodników Stali:  Bronisław Ro-
gal (9), Edmund Migoś (7), Jerzy
Padewski (7) i Andrzej Pogorzel-
ski (6); gwiazdą meczu i drużyny
gości był Wiktor Trofimow, który
zdobył komplet 15 p., bijąc przy
okazji rekord toru czasem 76.5 s.
1929 r. ur. się - Teresa Klimek,
wdowa po Władysławie, em.
nauczycielka i działaczka charyta-
tywna, założycielka Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta,
prezes Klubu Inteligencji Katolic-
kiej, honorowy obywatel miasta,
zm. w 2013 r.
w 12.10.
1857 r. - uruchomiono linię kole-
jową Kostrzyn - Gorzów - Krzyż,
stanowiącą fragment tzw. Kolei
Wschodniej, wielkiej magistrali
kolejowej między Berlinem a Kró-
lewcem; początek gorzowskiego
węzła kolejowego. 
2013 r. zm. - hm. Sylwester Ku-
czyński (65 l.), działacz harcer-
ski, turystyczny i żeglarski, pierw-
szy komandor Harcerskiego Klubu
Żeglarski „Panta Rhei”, b. ko-
mendant hufca ZHP (1980-1985),
b. kierownik Klubu Nauczyciel-
skiego (1989-2012), b. radny
(1984-1990); zginął w katastrofie
śmigłowca k. Nowego Miasta n.
Wartą.
77. ur. obchodzi - Andrzej Pogo-
rzelski, b. żużlowiec i trener, je-
den z najbardziej zasłużonych za-
wodników Stali  (1961-1973). 
67. - płk dypl. Stanisław Żuchow-
ski, b. dowódca brygady saperów
(1988-1998), działacz Towarzy-
stwa Przyjaciół 4 NBSap.
w 13.10.
1979 r. - odbyła się premiera
czarnej komedii Janusza Krasiń-
skiego „Czapa czyli śmierć na
raty” w reż. Bohdana Mikucia i w
scenografii Aleksandra Fogla
(1910-1996), który wystąpił też w
roli Kuźmy, partnerował mu Sta-
nisław Gałecki jako Oleś; na 19
spektaklach sztukę tę obejrzało
6613 osób.
1989 r.  - inż. Jan Kupczyk (1948-
1994) rozpoczął uliczną sprzedaż
masła na Wełnianym Rynku, ofe-
rując towar po cenach niższych
niż „Społem”; w ten sposób stał
się pionierem handlu ulicznego w
Gorzowie.
w 14.10.
1980 r. - w podziemiach pawilonu
przy ul. Chełmońskiego otwarto
Klub „U Szefa”.
1989 r. - z inicjatywy NSZZ „Soli-
darność” i Gorzowskiego Porozu-
mienia Środowisk Niezależnych
powołano Komitet Obywatelski w
Gorzowie.
2012 r. - Stal Gorzów została
wicemistrzem Polski na żużlu;
najlepszy sukces ligowy od 28
lat, kiedy gorzowianie zdobyli po-
dobny medal.
1908 r. zm. - Klaudiusz Maurycy
Jerzy Alkiewicz (77 l.), szlachcic
polski pochodzenia tatarskiego z
Nowej Wsi pod Bledzewem, ofi-
cer pruski garnizonu landsber-
skiego, działacz w parafii katolic-
kiej w Gorzowie, fundator cmen-
tarza przy ul. Warszawskiej,
gdzie do dziś znajduje się jego
grób.
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To wa¿ny krok w kierunku
rozwoju kierunków technicz-
nych na poziomie in¿ynier-
skim w Gorzowie. Jak mówi
rektor PWSZ prof. dr hab.
El¿bieta Skorupska-Ra-
czyñska, laboratorium œro-
dowiskowe zosta³o urucho-
mione nie tylko na potrzeby
dydaktyczne, ale te¿ szeroko
pojêtego œrodowiska gospo-
darczego w regionie. - Jes-
tem przekonana, ¿e laborato-
rium bêdzie spoiwem bu-
duj¹cym relacje gospodarcze
z firmami - podkreœla rektor.

Prace budowlane i wypo-
sa¿anie trwa³o dziewiêæ mie-
siêcy. Koszt inwestycji to pra-
wie 10,8 mln z³otych, z czego
ze œrodków unijnych prze-
znaczono 9,4 mln z³. Pozos-
ta³e pieni¹dze wy³o¿y³o w ra-
mach wk³adu w³asnego Mi-
nisterstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego. Pro-
jekt zosta³ opracowany jako
element komplementarnego
systemu edukacyjnego, ukie-
runkowanego na transfer
wiedzy i nowych technologii
do gospodarki regionu. Na-
zwa laboratorium dla laika
mo¿e byæ w tym przypadku
mocno myl¹ca, gdy¿ w jego
ramach dzia³a 14 specjalis-
tycznych laboratoriów.

Pierwsze zajêcia odby³y ju¿
tu we wrzeœniu dla uczniów
szkó³ œrednich. Uczelnia
wspó³pracuje z ponad 30
szko³ami technicznymi i - jak
zauwa¿a rektor Skorupska-
Raczyñska - wczeœniej to
studenci w ramach zajêæ
praktycznych korzystali z
ró¿nych pracowni
znajduj¹cych siê w niektó-
rych szko³ach. Teraz czas
odwróciæ te role, zw³aszcza
¿e laboratorium zosta³o wy-
posa¿one w wysokiej klasy
sprzêt.

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Bu-
dowlanych i Samochodo-
wych Janusz Najdora po-
twierdza, ¿e jego uczniowie
bêd¹ raz w tygodniu przy-
chodziæ na zajêcia do PWSZ.
- Mam nadziejê, ¿e ucznio-
wie poznaj¹ tu wiele cieka-
wych rzeczy a w przysz³oœci
podobne laboratorium znaj-
dzie siê w Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu - wie-
rzy dyrektor, zaœ pani rektor
przypomina, ¿e uczelnia ma
podpisane umowy z wiêkszo-
œci¹ szkó³ w regionie i wszys-
cy chêtni bêd¹ mogli
zagl¹daæ do budynku nr 6
przy ul. Chopina. I ma przy
tym nadziejê, ¿e dziêki temu
zachêci uczniów do studio-

wania na kierunkach
in¿ynierskich PWSZ.

Laboratorium daje mo¿li-
woœæ kszta³cenia z wykorzys-
taniem nowoczesnego i kom-
pleksowego wyposa¿enia w
postaci urz¹dzeñ, aparatury,
stanowisk pomiarowych i
systemów technicznych oraz
sprzyja osi¹gniêciu przez ab-
solwentów sukcesów zawo-
dowych. Znajduj¹ siê tam
ró¿ne maszyny, przyrz¹dy,
uk³ady, elektrownie wiatrowe
czy stacje m.in. do badania
wytrzyma³oœci materia³ów.
Celem projektu jest opraco-
wywanie i wdra¿anie innowa-
cyjnych rozwi¹zañ technicz-
nych, tworzenie warunków
do zwiêkszenia liczby wyna-
lazków, patentów oraz pro-
mocjê rozwi¹zañ o wysokim
poziomie technicznym. Wice-
prezes Lubuskiego Klastra
Metalowego Roman Mizer-
ny, który jednoczeœnie jest
prezesem gorzowskiego
Zrembu oraz przewod-
nicz¹cym konwentu PWSZ
przyznaje, ¿e w Gorzowie nie
zbudujemy kosmosu, ale to
co tutaj zosta³o zainstalowa-
ne mo¿na okreœliæ, jako bar-
dzo wysoka pó³ka.

- Sprzêt jest adekwatny do
potrzeb i zosta³ oparty
g³ównie na informatyce oraz
elektronice. Oczywiœcie
mo¿na by³oby siêgn¹æ po
jeszcze lepsze urz¹dzenia,
ale nie by³yby one w³aœciwie
wykorzystane, bo jednak do-
piero budujemy tradycje
in¿ynierskie i musimy czyniæ
to stopniowo - t³umaczy.

Pod du¿ym wra¿eniem
znajduje siê wiceprezydent
miasta £ukasz Marcinkie-
wicz, który zanim podzieli³
siê opini¹ najpierw dok³adnie
obejrza³ wszystkie sale dy-
daktyczne. I nie kry³ zasko-
czenia iloœci¹ i jakoœci¹
sprzêtu.

- Cieszê siê, ¿e zaintereso-
wanie rozwojem uczelni wy-
kazuj¹ nie tylko w³adze
szko³y, ale biznes i samo-
rz¹d. Mam nadziejê, ¿e po-
zwoli to na kontynuowane
dzia³alnoœci rozwojowej. Do
tej pory mieliœmy Gorzowski
Oœrodek Technologiczny ze
sfer¹ badawcz¹, teraz do-
chodzi laboratorium, a za kil-
kanaœcie miesiêcy bêdziemy
mieli Centrum Edukacji Za-
wodowej i Biznesu. I te trzy
komponenty dadz¹ nam
zwart¹ ca³oœæ z bardzo
dobrym skutkiem dla rozwoju
gospodarki. I co wa¿ne,
m³odzie¿ otrzymuje szansê
przygotowania siê do dobrze
p³atnych zawodów, a o to
nam wszystkim chodzi - za-
znacza.

O tym, ¿e budowa laborato-
rium by³a koniecznoœci¹
œwiadcz¹ opinie pracodaw-
ców. Zbigniew Rudowicz,
prezes ZM Mestil przypomi-
na, ¿e przedsiêbiorcy d³ugo
walczyli o powstanie takiego
laboratorium i dzisiaj maj¹
satysfakcjê, ¿e do tego
dosz³o. 

- Oczywiœcie na urz¹dze-
niach znajduj¹cych siê tu
wielkich spraw badawczych
nie da siê przeprowadziæ, ale

celem jest szkolenie kadry
œredniej i wy¿szej. Gorzowski
przemys³ naprawdê potrze-
buje solidnie przygotowanych
do pracy m³odych ludzi, bo
kto zdolniejszy ucieka nam, a
starsi in¿ynierowie prze-
chodz¹ powoli na emerytury
- mówi.

Potwierdza to prezes Ro-
man Mizerny, który od lat
nawo³ywa³ do wsparcia go-
rzowskiej gospodarki przez
naukê, poczynaj¹c od szkó³
zawodowych, koñcz¹c na
wy¿szych uczelniach z kie-
runkami technicznymi. Ju¿ w
2004 roku zaczê³y pojawiaæ
siê pierwsze pomys³y
powo³ania takich kierunków
w PWSZ.

- Chodzi o danie m³odzie¿y
prawa wyboru interesuj¹cych
ich kierunków, a nie ,,zmu-
szania’’ do wyjazdów w po-
szukiwaniu atrakcyjnych ofert
edukacyjnych - kontynuuje
Roman Mizerny. -  Dlatego
dobrze siê sta³o, ¿e PWSZ
ju¿ zaczê³a wypuszczaæ na
rynek pierwszych in¿ynierów.
Dziêki laboratorium ich po-
ziom wykszta³cenia, zw³asz-
cza praktycznego, bêdzie na
tyle wysoki, ¿e nie powinni
mieæ problemów z szybkim
znalezieniem ciekawej i roz-
wojowej pracy. Tylko poprzez
zwiêkszanie iloœci innowacyj-
nych miejsc pracy mo¿emy
zwiêkszaæ finansow¹ si³ê na-
szej lokalnej gospodarki -
t³umaczy prezes i jednocze-
œnie podziwia uczelniê, ¿e
najpierw potrafi³a przekonaæ
w³adze centralne, ¿eby w

szkole stricte humanistycznej
utworzyæ kierunki technicz-
ne, a teraz zainwestowaæ w
znakomit¹ pracowniê.

Otwarcie laboratorium jest
w ocenie wielu ekspertów
bardzo wa¿nym momentem
rozwojowym dla Gorzowa.

- Kiedyœ kszta³cono in¿ynie-
rów-marksistów, bo wiêcej
czasu poœwiêcano na teoriê i
ideologiê ni¿ praktykê - œmie-
je siê wicewojewoda Jan
Œwirepo. - Czasy mocno siê
zmieni³y i trzeba iœæ mocno
do przodu. Dzisiaj uczelnia
techniczna bez laboratorium
nie jest atrakcyjna. Do tego
jest to tak naprawdê pierw-
szy krok do budowy silnej
uczelni technicznej w Gorzo-
wie. Wa¿ne bêdzie równie¿
wykorzystanie laboratorium
pod potrzeby nauki w
szko³ach œrednich. 

W podobnym tonie wypo-
wiada siê kanclerz PWSZ
Roman Gawroniak, który
mówi, ¿e celem dydaktycz-
nym jest wyszkolenie bardzo
dobrego in¿yniera, który po-
tem poprzez pracê bêdzie
rozwija³ nasz przemys³ w re-
gionie.

- Ale od razu powiem, ¿e z
wyposa¿eniem laboratorium
wcale nie musimy wstydziæ
siê na tle wielu polskich poli-
technik, nie mówi¹c o in-
nych PWSZ, wœród których
jesteœmy w absolutnym czu-
bie. Wiem, bo je¿d¿ê, moni-
torujê i konsultujê. Zajêcia
w laboratorium wcale nie
zwolni¹ nas od prowadze-
nia dalszych praktyk w
zak³adach przemys³owych.
Bo przysz³y in¿ynier od
pocz¹tku musi radziæ sobie
w ka¿dych warunkach, a nie
tylko sterylnych, jakie daje
mu laboratorium. Jako
uczelnia mamy umowy z
ponad 30 firmami, w któ-
rych studenci zaliczaj¹
praktyki i tak pozostanie -
zapewnia kanclerz i na ko-
niec dodaje, ¿e laborato-
rium dodatkowo pozwoli
realizowaæ liczne konkursy,
na które Unia Europejska
nie szczêdzi pieniêdzy.

- To z kolei bêdzie promo-
wa³o naszych pracowników
oraz studentów. Ju¿ realizu-
jemy na milion z³otych projekt
Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju. Le¿¹ aplikacje na
kolejne dwa miliony. Musimy
do maksimum wykorzystaæ
zielone œwiat³o, jakie w³aœnie
Unia Europejska zapali³a dla
polskiej nauki - koñczy.

ROBERT BOROWY

Kosmosu nie zbudujemy, ale
inżynierów wykształcimy
Po latach starañ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej otwarto laboratorium œrodowiskowe. 

Celem dydaktycznym jest tutaj wyszkolenie bardzo dobrego inżyniera.
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2009 r. zm. - Kazimierz Furman
(60 l.), poeta.
w 15.10.
1914 r. - pierwszy pociąg przeje-
chał po gorzowskim wiadukcie,
zakończono  też przebudowę
dworca głównego.
1989 r.  - odbyło się zebranie or-
ganizacyjne gorzowskiego koła
Związku Sybiraków, w którym
uczestniczyło ok. 200 osób z Go-
rzowa i najbliższej okolicy; pierw-
szym prezesem koła została Anna
Makowska-Cieleń.  
2003 r. - nowa gorzowska tele-
wizja kablowa „Teletop Gorzów”,
należąca do spółki Multimedia
Polska, nadała pierwszy pro-
gram. 
2013 r. - uruchomiono Woje-
wódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Gorzowie z tel.
112, jako pierwszy podłączono
Gorzów i pow. gorzowski, do
17.12. - całe województwo. 
w 16.10.
2000 r. - oddano do użytku nowe
rondo na ul. Walczaka. 
77. ur. obchodzi. - Jerzy Padew-
ski, b. żużlowiec Stali (1957-1971
i 1973-1976), drużynowy mistrz
Europy (1968).
w 19.10.
2004 r. - w Gorzowie otwarto ska-
te-park w Parku Kopernika.
1990 r. zm. - Leon Kruszona (81
l.), pionier miasta, b. wiceprezy-
dent Gorzowa (1945-1949), orga-
nizator i pierwszy przewodniczący
gorzowskiej organizacji PPS
(1945-1948).
w 20.10.
1986 r. - rozpoczął działalność
nowo wybudowany szpital woje-
wódzki przy ul. Dekerta.
1995 r. - abp Bazyli, metropolita
warszawski i całej Polski w asyś-
cie trzech innych biskupów pra-
wosławnych poświęcił cerkiew
prawosławną w Gorzowie
2004 r. - zatrzymany został i na-
stępnie aresztowany na 3 mie-
siące prezydent Gorzowa Tadeusz
Jędrzejczak; po wieloletnim pro-
cesie prezydent Jędrzejczak zos-
tał uniewinniony od części zarzu-
tów, które był powodem zatrzy-
mania, ale sprawa się jeszcze nie
zakończyła.
w 22.10.
1999 r.  - otwarto Watral Sweet
Center, urządzone przez Ryszarda
Watrala w 11-piętrowym
wieżowcu niedoszłego akademika
AWF.
2007 r. zm. - Bożydar Bibrowicz
(63 l.), działacz społeczny, żeg-
larz, założyciel Ligi Obywatelskiej
na Siedlicach i Nowego Towarzy-
stwo Upiększania Miasta, inicja-
tor „Kapsuły czasu”.
w 23.10.
1959 r - zarządzeniem Dyrektora
Generalnego Zjednoczenia Prze-
mysłu Sprzętu Mechanicznego
Zakładom Mechanicznym „Go-
rzów” powierzono całkowitą pro-
dukcję ciągników C-451; w tym
samym roku rozpoczęto też pro-
dukcję ciągnika gąsienicowego
Mazur D-40
1995 r. - Tadeusz Mularski
(1946-2011), ogrodnik z pow.
siedleckiego, kupił ogrodnictwo
Różanki.
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- Co zrobiæ, ¿eby segregacja odpadów
by³a w³aœciwa, a nie w du¿ej mierze pozo-
rowana?

- Trzeba skupiæ siê na kilku aspektach.
Pierwszy dotyczy dobrej wspó³pracy z media-
mi. Bez pomocy œrodków masowego przekazu
nie da siê pewnych rzeczy wyprostowaæ, wyja-
œniæ. Druga rzecz to edukacja i informacja.
Jest to dzia³anie dla cierpliwych, ale bez odpo-
wiedniej kampanii trudno bêdzie osi¹gn¹æ
oczekiwany efekt. Akcje nale¿y organizowaæ
g³ównie w szko³ach, bo dzieci jest ³atwiej nau-
czyæ i przekonaæ. Potem one maj¹ wp³yw na
rodziców i dziadków. Ponadto na tego rodzaju
dzia³ania mo¿na pozyskiwaæ œrodki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Trzeci aspekt dotyczy m¹drze skonstruowane-
go regulaminu. Musz¹ tam znaleŸæ siê zapisy
u³atwiaj¹ce segregacjê, choæby poprzez obo-
wi¹zkowe wprowadzenie kolorowych pojemni-
ków. Same naklejki nic nie dadz¹. I pozostaje
nam jeszcze kontrola. Kto nie przestrzega
z³o¿onej deklaracji jest upominany. Nie chodzi
tu o pojedyncze osoby, ale w³aœcicieli nieru-
chomoœci, wspólnoty. W przypadku niepra-
wid³owej selekcji odpadów odpowiednia infor-
macja dociera do w³aœciciela, a kiedy sytuacja
bêdzie siê powtarza³a musi nast¹pi zmiana
p³atnoœci i przejœcie na wy¿szy poziom.
- Jest szansa, ¿e bedziemy p³acili mniej
za wywóz odpadów?

- Moim g³ównym zadaniem jest poprawa sys-
temu gospodarki odpadami w Gorzowie. Bêdê
korzysta³ z doœwiadczenia wyniesionego z po-
dobnej dzia³alnoœci w Pile. W Zwi¹zku Mi-
êdzygminnym „Pilski Region Gospodarki Od-
padami Komunalnymi”, gdzie by³em zastêpc¹
przewodnicz¹cego zwi¹zku oraz zastêpc¹ dy-
rektora biura, mia³em przyjemnoœæ tworzyæ, a
potem nadzorowaæ taki system. Sprawdza siê
on znakomicie, czego przyk³adem jest, ¿e od
chwili wdro¿enia nie by³o potrzeby podnosze-
nia stawek za wywóz œmieci, a przy tym
spó³ka ma nadwy¿ki, które przeznacza na in-
westycje. W Pile za œmieci segregowane p³aci
siê 10 z³, za niesegregowane 15 z³. Nale¿y
zrobiæ wszystko, ¿eby obni¿enie stawek by³o
mo¿liwe te¿ w Gorzowie. Ale czy jest to real-
ne, na to pytanie w tej chwili nie jestem w sta-
nie jednoznacznie odpowiedzieæ. W pierwszej
kolejnoœci musimy zweryfikowaæ liczbê miesz-
kañców produkuj¹cych odpady. Wed³ug dekla-
racji z³o¿onych do MG-6 jest ich 130 tysiêcy.
W mojej ocenie liczba ta jest niedoszacowana,
nawet jak uwzglêdnimy osoby, które ucz¹ siê
czy pracuj¹ poza Gorzowem, choæ s¹ tu za-

meldowane. Druga sprawa to przyjrzenie siê
niezamieszka³ym nieruchomoœciom, wytwa-
rzaj¹cym odpady. Mowa o placówkach pro-
dukcyjnych i handlowych. Najwa¿niejsze jest
zbudowanie serca systemu, czyli bazy da-
nych. Obecnie dzia³aj¹cy system informatycz-
ny wymaga powa¿nej korekty, bo na obecn¹
chwilê nie mo¿na z niego wyci¹gn¹æ wszyst-
kich niezbêdnych informacji. A w tej chwili naj-
wiêkszym problemem jest to, ¿e jedni uczci-
wie p³ac¹, inni nie i dochodzi do sytuacji, ¿e
jedni finansuj¹ drugich. To jest niedopuszczal-
ne. Powiem wprost, je¿eli bêdziemy mieli
pe³n¹ informacjê o p³atnikach, ³atwiej bêdzie
wszystkim zarz¹dzaæ, a w konsekwencji usta-
liæ realne stawki za wywóz odpadów. 
- Dyrektor biura powinien byæ jednocze-
œnie szefem zarz¹du ZCG MG-6?

- Jak najbardziej. W tej chwili w MG-6 mamy
zgromadzenie zwi¹zku, sk³adaj¹cego siê po
dwóch przedstawicieli z ka¿dej gminy. I ten
stan powinien pozostaæ, a zadaniem zgroma-
dzenia ma byæ zajmowanie siê strategicznymi
sprawami. Natomiast zarz¹d, jak sama nazwa
mówi, jest od bie¿¹cego zarz¹dzania. W moim
przekonaniu dyrektor biura powinien byæ prze-
wodnicz¹cym zarz¹du, byæ mo¿e do zarz¹du
powinna wejœæ jeszcze jedna osoba, nie
bêd¹ca jednak cz³onkiem zgromadzenia, ale
ekspertem. Taki model wzmacnia ca³¹ struk-
turê i szybkoœæ dzia³ania. W tej chwili zarz¹d
jest szeœcioosobowy, sk³adaj¹cy siê z prezy-
denta Gorzowa oraz wójtów gmin. Do tego
powa¿nej korekty wymaga statut, powie-
dzia³bym nawet, ¿e dobrze by³oby go napisaæ
od nowa, w bardziej uporz¹dkowany sposób.
Dodam jeszcze, ¿e nie tylko odpadami oczy-
wiœcie nale¿y siê zajmowaæ. Jest sprawa œcie-
ków i potrzeba uzyskania efektów ekologicz-
nych. Powiem wprost, wszystkie nieruchomo-
œci musz¹ zostaæ pod³¹czone do nowego
systemu i jako zwi¹zek musimy to wyegzek-
wowaæ, wykorzystuj¹c wszystkie dostêpne
mo¿liwoœci administracyjne.

RB

- Przy okazji dorocznego
spotkania Lubuskich Pra-
codawców otrzyma³ pan
wysokie odznaczenie pa-
ñstwowe. Gratulujê Czym
siê pan zas³u¿y³ jak praco-
dawca?

- Nie ukrywam, ¿e jest to
dla mnie du¿e  zaskoczenie i
spore wyró¿nienie. Wszystko
co robi³em i robiê jako prezes
KSSSE jest dzia³aniem na
rzec z lokalnej spo³ecznoœci,
dla jej dobra, ale i dobra na-
szych inwestorów, których
wspieramy na ró¿ne sposo-
by. Dziêki temu nasza Strefa
jest postrzegana jako przy-
jazna otoczeniu w ró¿nych
obszarach ¿ycia. Ten Srebr-
ny Krzy¿ Zas³ugi jest wiêc
uhonorowaniem tych starañ,
które daj¹ tak pozytywne
efekty. To tak¿e zas³uga tych
wszystkich, którzy ze mn¹
wspó³pracuj¹, dziêki którym
mamy konkretne inwestycje i
osi¹gniêcia.
- Strefa jest ma³¹ czy
mo¿e jednak du¿¹ firm¹?
Pytam tak dlatego, ¿e na
tym samym spotkaniu Lu-
buskich Pracodawców
odebra³ pan laur „Przyjaz-
nej firmy” w kategorii
ma³ych przedsiêbiorstw.

- To zale¿y jak na to spoj-
rzeæ. Z jednej strony jeste-
œmy ma³a firm¹, bo zatrud-
niamy tylko 14 pracowników.
Jednak¿e efekty nasze pracy
w postaci inwestorów, obro-
tów i struktury kapita³owej
czyni¹ KSSSE du¿ym przed-
siêwziêciem. Na dzisiaj to ju¿
ponad 6 miliardów z³otych
zainwestowanych w 45 pod-
strefach przez oko³o 150 in-
westorów, którzy zatrudniaj¹
blisko 30 tysiêcy pracowni-
ków. Jesteœmy jedn¹ z naj-
szybciej siê rozwijaj¹cych i
najlepiej postrzeganych spe-

cjalnych stref ekonomicznych
w Polsce.
- Specjalne strefy ekono-
miczne maja siê w Polsce
dobrze z po¿ytkiem dla
gospodarki i lokalnych
spo³ecznoœci. Mo¿liwoœci
ich rozwoju kiedyœ siê jed-
nak wyczerpi¹. Kiedy mo¿e
to nast¹piæ?

- Nigdy nie jest tak dobrze,
¿eby nie mog³o byæ lepiej.
Zmienia siê przecie¿ gospo-
darka, zmienia siê przemys³ i
ca³e jego otoczenie. Trzeba
wiêc stale uciekaæ do przodu
-modernizowaæ, szukaæ in-
nowacyjnych rozwi¹zañ. I
pod tym wzglêdem koñca
nie widaæ , je¿eli chodzi o
rozwój stref. Natomiast je¿eli
dojdziemy do wzrostu PKB
na poziomie 7-8 procent,
spadku bezrobocia do pozio-
mu 4-5 procent, to bêdzie
ewentualnie uznaæ, ¿e misja
specjalnych stref ekono-
micznych siê wyczerpa³a. Po
prostu jako instrument pobu-
dzania gospodarczego roz-
woju, jako forma wsparcia
biznesowego,  specjalne
strefy stan¹ siê niepotrzeb-
ne. Do tego jednak daleko
nam jeszcze.

J. DEL

KSSSE strefą przyjaznego
działania dla pracowników
i inwestorów
Trzy pytania do Artura Malca, prezesa Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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Obowiązkowe wprowadzenie
kolorowych pojemników
Trzy pytania do Andrzeja Gawłowskiego, dyrektora biura Związku Celowego Gmin MG-6

- Czy w Gorzowie mamy
ju¿ problem z uchodŸcami?

- Z tego, co mi wiadomo, to
nie. 
- Pani zdaniem syryjscy
uchodŸcy mog¹ dotrzeæ do
Gorzowa, czy raczej jest to
ma³o prawdopodobne?

- Myœlê, ¿e dotr¹. Dotr¹
wszêdzie. Przecie¿ ci ludzie
uciekaj¹ przed wojn¹. Ucie-
kaj¹, jak kiedyœ Polacy uciekali
w œwiat z przyczyn ekonomicz-
nych czy politycznych. Prze-
cie¿ Polacy te¿ s¹ wszêdzie.
Dlatego dziwi mnie zaskocze-
nie, ¿e ci, co teraz szukaj¹ po-
mocy, id¹ do bezpiecznych

miejsc, gdzie znajd¹ godne
warunki do ¿ycia i socjal, który
im pozwoli godnie ¿yæ. Dlatego
id¹ do Niemiec czy innych bo-
gatych krajów, bo tam maj¹
gwarancje na prze¿ycie. Prze-
cie¿ dok³adnie tego samego
szukali Polacy wyje¿d¿aj¹cy
na Zachód. Polska, a w tym i

Gorzów traktowana jest jako
tranzyt, kraj, z którego idzie siê
dalej. Tak by³o w czasach, kie-
dy ja prowadzi³am badania w
oœrodkach dla uchodŸców, tak
jest i teraz. Inna rzecz, ¿e ta
fala ró¿ni siê bardzo od tamtej
sprzed lat. Kiedyœ na zachód
wyprawiali siê g³ównie
mê¿czyŸni. Bo wówczas na
ich wyjazd sk³ada³a siê ca³a
wieœ. Taki uchodŸca mia³ za
zadanie dotrzeæ do bezpiecz-
nego miejsca, zakotwiczyæ siê
i potem œci¹gn¹æ do siebie ro-
dzinê. A teraz w drogê ruszaj¹
ca³e rodziny, rodziny z ma³ymi
dzieæmi i to ju¿ jest wyraŸny

sygna³, ¿e tam naprawdê bar-
dzo Ÿle siê dzieje. 
- Sk¹d wiêc taka niechêæ
do tych ludzi?

- Z mediów, które pokazuj¹
tylko z³e strony tego wszystkie-
go. Nie mówi siê o tym, ¿e jak
do tej pory polskie s³u¿by ra-
dzi³y sobie i nadal radz¹ z pro-
blemem. Jak do tej pory zaled-
wie 5 procent wniosków o
przyznanie statusu uchodŸcy
by³o rozpatrywanych pozytyw-
nie. Polskie s³u¿by potrafi¹ roz-
poznaæ, kto jest uchodŸc¹, a
kto nie. Nie rozumiem, sk¹d
siê nagle wziê³a niewiara w ten
system. Poza tym proszê pa-

miêtaæ, ¿e s¹ organizacje po-
zarz¹dowe wyspecjalizowane
w pomocy w³aœnie w takich
przypadkach, jest wsparcie
Unii Europejskiej. Poza tym
mo¿na im samemu pomóc. Ja
wp³acam darowiznê na rzecz
ludzi w potrzebie dla Polskiej
Akcji Humanitarnej. Uwa¿am
bowiem, ¿e w moim domu
kromki chleba i szklanki wody
jest na tyle du¿o, ¿e mogê siê
ni¹ podzieliæ i bardzo bym sobie
¿yczy³a, aby ktoœ mi kiedyœ tak
samo pomóg³, jeœli bym siê zna-
laz³a w takiej sytuacji, jak ci lu-
dzie. A tego nikomu nie ¿yczê. 

ROCH

Do nas też uchodźcy przyjdą i będą chcieli do Niemiec
Trzy pytania do Moniki Wilk, etnolog, która zajmowała się problemami uchodźców
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2002 r. - oddano do użytku
pierwszą część mariny, czyli
portu jachtowego, urządzonego
na terenie dawnego portu drzew-
nego, obok Mostu Lubuskiego.
2003 r. - zainaugurował działal-
ność Hotel Gorzów, poprzednio
Hotel Stilon, odkupiony wiosna
2003 r. przez Grażynę i Marka Ko-
busów oraz Ewę i Janusza Mazur-
ków
2008 r. - miasto kupiło od likwi-
datora ZKS Stilon halę sportową
przy ul. Czereśniowej. 
w 24.10.
1994 r. zm. - Edward Pilarczyk
(59 l.), b. żużlowiec i legendarny
mechanik motocyklowy.
85. ur. obchodzi - Bohdan Mikuć,
aktor i reżyser, b. dyrektor go-
rzowskiego teatru (1977-1984).
w 25.10.
1926 r. - oddano do użytku nowy
most na Warcie, trzykrotnie odbu-
dowywany lub przebudowywany,
dziś Most Staromiejski.
1959 r.  - w przedostatnim meczu
o awans do II ligi Unia Gorzów
uległa Lotnikowi w Warszawie
0:2.
2003 r. - otwarto oficjalnie nowo
zbudowaną ul. Słowiańską, a na-
zajutrz - dwujezdniowy fragment
zachodniej obwodnicy miasta od
ronda Kasprzaka do granicy mias-
ta (ul. Poznańska)
2007 r. - wieczornym bezpłatnym
seansem anim. komedii amery-
kańskiej „Ratatuj” kino „Koper-
nik” zakończyło swą 32-letnią
działalność.
1848 r. ur. się - Max Bahr, syn
landsberskiego kupca, fabrykant,
działacz społeczny, założyciel
fabryki juty, fundator obiektów
publicznych, honorowy obywatel
miasta, zm. w 1930 r.
1933 r. ur. się - Hieronim Świer-
czyński, architekt,
współzałożyciel Gorzowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego i jednodniówki ,,Ziemia Go-
rzowska”, twórca m. in. kościoła
w Kostrzynie, zm. w 2004 r.
1936 r. ur. się - Mieczysław Misz-
kin, nauczyciel i publicysta, go-
rzowski działacz kulturalny,
współpracownik „Ziemi Gorzow-
skiej”, „Stilonu Gorzowskiego” i
„Traktu”, zm. w 1999 r.
w 26.10.
1969 r. - Edward Jancarz wygrał
klasyfikację w IX edycji „Złotego
Kasku”, na drugim miejscu upla-
sował się Andrzej Pogorzelski; był
to drugi „Złoty Kask” dla Gorzo-
wa.
2000 r. - w Gorzowie otwarty zos-
tał, wówczas największy na Ziemi
Lubuskiej, dom handlowy „Pano-
rama” Ireny i Zdzisława Kałama-
gów; w budynku tym uruchomio-
no pierwsze w regionie schody
ruchome. 
2007 r. - ruszyło multikino „He-
lios” w „Askanie”.
1927 r. ur. się - Tadeusz Stercel,
b. żużlowiec Unii, Gwardii i Stali
(1947-1962), idol toru lat 50.,
zm. w 1991 r. 
1960 r. zm. - Edward Stapf (46
l.), lekarz-chirurg, ordynator i dy-
rektor szpitala w Gorzowie (1953-
1958), autor pierwszej w historii
Gorzowa operacji na otwartym
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I to jest jego ogromny suk-
ces, na który zapracowa³ i
zas³u¿y³, jak na wiele wcze-
œniejszych. Ale ten ostatni
sukces stokroæ bardziej mnie
cieszy ni¿ mistrzostwo œwia-
ta Tomasza Golloba, kiedy
startowa³ w barwach Stali,
czy ubieg³oroczny medal
IMŒ Krzysztofa Kasprzaka.
Bo kim s¹, byli dla Stali i Go-
rzowa Gollob czy Kasprzak?
Najemnymi jeŸdŸcami po
owalnym torze, którzy wpadli
do nas na chwilê dla kasy,
splendoru i swojego intere-
su. Owszem, z po¿ytkiem
dla klubu, ale bez g³êbszego
uczucia i wspólnoty z nami.
Zmarzlik natomiast jest
ch³opakiem st¹d - tu siê wy-
chowa³, ma rodzinê, przyja-
ció³ i wiernych kibiców, dla
których nie bêdzie kalkulo-
wa³ i kombinowa³, z wzajem-
noœci¹ zreszt¹. I to jest ten
gorzowski ¿u¿el, który ceniê
i pamiêtam.

Kiedyœ ¿u¿el to by³o wielo-
wymiarowe zjawisko, teraz
osta³o nam siê jedynie wido-

wisko. Kiedyœ ¿u¿el i ¿u¿low-
cy byli bliscy fizycznie i du-
chowo, teraz stali siê odlegli,
obcy i anonimowi, choæ  zna-
ni pod numerem startowym i
nazwiskiem. Co z tego, ¿e
dalej je¿d¿¹ w lewo i naj-
wa¿niejszy jest ten pierw-
szy? ¯u¿el, jak ma³o który
sport, po prostu siê wynatu-

rzy³. Sta³ siê sportem dla na-
jemnych gladiatorów toru i
zainteresowanych widzów,
ale ju¿  nie kibiców. Bo kibic
to coœ wiêcej ni¿ widz i kto
tego nie rozumie, ten nie
pozna³ smaku dawnego
prawdziwego ¿u¿la. Czy jest
bowiem jakiœ inny sport, w
którym jeden zawodnik jed-

noczeœnie reprezentuje kilka
klubów bior¹c udzia³ jedno-
czeœnie w rozgrywkach ligo-
wych kilka krajów?  Takie coœ
tylko na ¿u¿lu, gdzie zawod-
nik wêdrowniczek jedzie od
klubu do klubu, od kraju do
kraju, by wiêcej zarobiæ… Ni-
czym œredniowieczny rycerz,
który pod¹¿a³ od zamku do

zamku, od turnieju do turnie-
ju, od wojny do wojny, na któ-
rej móg³ zarobiæ ryzykuj¹c
jednak zdrowiem i ¿yciem.
Owszem, budziæ mo¿e po-
dziw, uznanie, czasem gniew
lub sympatie, ale trwa³ej wiêzi
na dobre i z³e z nim nie ma. 

Dlatego, przy ca³ym sza-
cunku dla Iversena, Zagara
czy nawet Kasprzaka, ale
dla mnie prawdziwym sta-
lowcem w tym klubowym
gronie jest Bartek Zmarzlik,
bo i gorzowianin, i tym moja
radoœæ z jego sukcesu jest
uzasadniona. Tym wiêksza,
¿e w przysz³ym roku Zmar-
zlik pojedzie tak¿e w Grand
Prix walczyæ o mistrzostwo
œwiata seniorów.  A ¿e daw-
ny ¿u¿el ju¿ nie powróci… A
kto mi zabroni têskniæ i tam-
tego ¿u¿la kibicowskim ser-
ce zwyczajnie ¿a³owaæ?!

I to tyle refleksji na zako-
ñczenie tego sezonu, zwa-
nego ¿u¿lowym. Gdyby nie
Zmarzlik, nie by³oby nawet
co wspominaæ.

JAN DELIJEWSKI

Wiele sobie przy tym obie-
cuj¹c. Z pewnoœci¹ o¿ywi
siê nieco senne ¿ycie tej
czêœci miasta i zajd¹ zmia-
ny, z których niekoniecznie
wszyscy bêd¹ zadowoleni. I
nie chodzi tylko o drobny
handel i us³ugi, bo tu nieko-
niecznie ktoœ musi straciæ.
Przede wszystkim nast¹pi
tutaj zasadnicza  zmiana
natê¿enia ruchu, która przy
zmienionej organizacji na
skrzy¿owaniu ulic Komba-
tantów i Okulickiego wpro-
wadziæ mo¿e spore utrud-
nienia.

Powstanie nowego odcin-
ka ul. Okulickiego, pro-
wadz¹cego do samej galerii
i ³¹cz¹cego ul. Kombatan-
tów z Szarych Szeregów,
skutecznie zablokuje wyjazd
pojazdów z ul. Jana Paw³a II
w kierunku Kombatantów,
które praktycznie w ostatniej
kolejnoœci bêd¹ mog³y poje-
chaæ na wprost - w du¿ym
uproszczeniu - po przepusz-
czeniu wszystkich innych.
Ju¿ w teraz w godzinach
szczytu wyjazd z Jana
Paw³a II jest mocno utrud-

niony, a co dopiero bêdzie,
kiedy mieszkañcy Gorzo-
wa i okolic t³umnie rusz¹
samochodami do galerii?!
Nietrudno sobie wyobra-
ziæ. W tej sytuacji jedynym
sensownym rozwi¹zaniem
wydaje siê byæ postawie-
nie tam sygnalizacji œwiet-
lnej, która umo¿liwi spraw-
ne poruszanie siê z
wszystkich stron. Innym
wyjœciem mo¿e byæ prze-

budowa tego skrzy¿owania
i zrobienie ronda, na wzór
pobliskiego przy Górczy-
ñskiej.

Sprawa wydaje siê wa¿na i
wymaga pilnego rozwi¹za-
nia. Nie czekaj¹c na wypad-
ki, wpadki i pretensje poiry-
towanych kierowców. Bo to,
¿e bêd¹, pozostaje tylko
kwesti¹ czasu. Lepiej zapo-
biegaæ, ni¿ …

JAN DELIJEWSKI

Powalone drzewa w okoli-
cach Dobiegniewa i Bierzw-
nika pozrywa³y m.in. trakcjê
kolejow¹ na trasie Poznañ-
Szczecin, co oznacza³o
wstrzymanie ruchu
poci¹gów na bardzo d³ugo
wiele. Z wielogodzinnym
opóŸnieniem starano siê
udro¿niæ przejazd poci¹gów
z Poznania do Szczecina i w
druga stronê kieruj¹c je
przez Kostrzyn. Problem jed-
nak polega³ na tym, ¿e naj-
pierw do Krzy¿a trzeba by³o
œci¹gn¹æ spalinowe lokomo-
tywy, które mog³yby
poci¹gn¹æ sk³ady na tym
niezelektryfikowanym odcin-
ku.

Ta sytuacja dobitnie poka-
zuje, ¿e elektryfikacja linii na
trasie Krzy¿ - Gorzów - Kost-
rzyn jest nie tylko potrzebna,
bo taka jest têsknota gorzo-
wian, ale sta³a siê wrêcz ko-
nieczna dla wszystkich. Nie
tylko z uwagi na codzien-
nych pasa¿erów, ale równie¿
jako alternatywa dla
poci¹gów dalekobie¿nych do
Szczecina i w Polskê z
Szczecina w sytuacjach ta-
kich, jak ostatnio siê wyda-
rzy³a. Mamy wiêc kolejny ar-

gument do rozmów z kolejo-
wymi i ministerialnymi
urzêdnikami do rozmów o
przyspieszeniu elektryfikacji
gorzowskiego odcinka linii
kolejowej. To nie jest bowiem
jakaœ zachcianka, ale wa¿na
sprawa dla funkcjonowania
ca³ego sytemu po³¹czeñ ko-
lejowych, jak pokaza³o
w³aœnie ¿ycie. I trzeba to wy-
korzystaæ, nie daj¹c siê przy
tym zrobiæ w tr¹bê, bo inne
potrzeby s¹  jakoby wa¿nie-
jsze.

JAN DELIJEWSKI

Kto mi zabroni tamtego
żużla zwyczajnie żałować?!
Bartek Zmarzlik został mistrzem świata juniorów na żużlu! 

Nie czekając na wypadki 
i pretensje poirytowanych
kierowców
Mieszkañcy nie tylko Górczyna z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ otwarcia
galerii Manhattan. 

Konieczna elektryfikacja
gorzowskiego odcinka
linii kolejowej!
Wrzeœniowa wichura, a miejscami wrêcz tr¹ba
powietrzna, poczyni³a w regionie wiele szkód. 

B. Zmarzlik przysporzył nam w tym sezonie wiele radości i wielkie dzięki mu za to.
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Wyjazd z Jan Pawła II już teraz w godzinach szczytu sprawia
problemy.

Fo
t. 

St
an

is³
aw

 M
ikl

as
ze

ws
ki

Doczekamy się kiedyś
remontu kolejowej estakady
i elektrycznej trakcji nad
nią?
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sercu,  przewodniczący społecz-
nego komitetu budowy pomnika
Adama  Mickiewicza.
w 27.10.
1945 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Gorzowskiego To-
warzystwa Łowieckiego, na czele
którego stanął Włodzimierz Kor-
sak.
1989 r. - DKF „Megaron” prze-
niósł się z kina „Muza” do sali ki-
nowej Muzeum Zakładowego
„Stilonu”.
1940 r. zm. - prof. Ernst Henseler
(78 l.), artysta malarz rodem z
Wieprzyc, profesor w zakładzie
naukowym muzeum rzemiosł ar-
tystycznych oraz na politechnice
w  Berlinie.
2013 r. zm. - ks. mitrat Bazyli
Michalczuk (61 l.),
prawosławny proboszcz w Go-
rzowie i dziekan szczeciński,
budowniczy cerkwi 
w 28.10.
1945 r. - ks. Edmund Nowicki,
administrator apostolski Kamień-
ski, Lubuski i Prałatury Pilskiej,
dokonał ingresu do gorzowskiej
katedry. 
1971 - odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickiego
w gorzowskiej filii WSWF.
1995 r. - w hotelu „Mieszko”
otwarto kasyno gry, prowadzone
przez firmę „Casino Poland
Wrocław”.’
1992 r. zm. - Zdzisław Morawski
(66 l.), pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK.  
w 29.10.
1952 r. - zlikwidowana została
Powiatowa Szkoła Kucia Koni w
Gorzowie.
1980 - otwarty został Klub „Pod
filarami”, którego kierownikiem
był wówczas Zbigniew Siwek, po
którym pałeczkę przejął Bogusław
Dziekański; data ta uchodzi za
początek obecnego Jazz Klubu
„Pod filarami”.
1924 r. ur. się  - Zbigniew Her-
bert, jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy (1965-1966), patron
gorzowskiej biblioteki, zm. w
1998 r. 
1931 r. ur. się - inż. Edmund Fo-
rycki, działacz SIMP i NOT, kon-
struktor ciągników typu „Mazur”,
zm. w 2005 r. 
w 30.10.
2000 r. - oddany został do ruchu
nowy most na Kanale Ulgi  wraz z
estakadą nad Zamościem i ron-
dem przy ul. Kasprzaka 
1959 r. ur. się - Ryszard Majdań-
ski, bokser, b. mistrz Polski, wy-
chowanek Stilonu, zm. w 2002 r. 
r31.10.
1977 r. - linia tramwajowa nr 1
został przedłużona do Wieprzyc,
jednocześnie uruchomiono linię
nr 4 na trasie pętla przy „Silwa-
nie” - Dworzec.
2010 r. - udostępniono do ruchu
zmodernizowaną ul. Wyszyńskie-
go.
88. ur. obchodzi - Weronika Kur-
janowicz, em. nauczycielka, pio-
nierka Gorzowa, b. dyrektor ZSE
(1981-1983), autorka poradników
ortograficznych.                        n
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Zatrzymywani s¹ tak¿e ko-
lejni handlarze narkotyków.
Jednak¿e wci¹¿ pojawiaj¹ siê
amatorzy ³atwego zarobku,
którzy zajmuj¹ siê narkobiz-
nesem. Oto kilka przyk³adów
z ostatnich tygodni.

Niedawno wielk¹ plantacjê
marihuany zlikwidowano w
Lubiszynie. W jednym z gos-
podarstw rolnych zniszczono
ponad 300 krzaków konopi
indyjskich, zarekwirowano
ponad 5 kg gotowego suszu i
zatrzymano czterech podej-
rzanych, w tym jednego z li-
derów kiboli Stilonu. Na œlad
tej narkotykowej grupy wpad-
li policjanci z Kielc, których
œlady przywiod³y a¿ do nas.

Z kolei w rêce funkcjonariu-
szy z Komendy Miejskiej Po-

licji trafi³y 33 krzewy zabro-
nionej roœliny. Na trop plan-
tacji marihuany gorzowscy
stró¿e prawa trafili pro-

wadz¹c skuteczn¹ pracê
operacyjn¹. Dziêki temu
mo¿liwe by³o dotarcie do jed-
nej z gorzowskich posesji,

na terenie której znajdowa³a
siê plantacja marihuany.
£¹cznie policjanci zabezpie-
czyli 33 krzewy tej roœliny. Za
jej uprawê odpowiedzialny
by³ 50-letni w³aœciciel poses-
ji. Mê¿czyzna zosta³ zatrzy-
many. Z krzewów tych móg³
uzyskaæ oko³o 750 gramów
marihuany o czarnorynkowej
wartoœci blisko 22 tysiêcy
z³otych. Mê¿czyzna us³ysza³
zarzut zwi¹zany z upraw¹
znacznej iloœci konopi. Za
tego typu przestêpstwo grozi
kara nawet do 8 lat pozba-
wienia wolnoœci. 

Natomiast zielonogórscy
policjanci operacyjnie uzys-
kali informacjê, i¿ pewien
mieszkaniec podzielonogór-
skiej miejscowoœci na pola-

nie w pobli¿u granic miasta
za³o¿y³ hodowlê konopi in-
dyjskich. PóŸniej mê¿czyzna
zabra³ ze swojej hodowli kil-
kadziesi¹t sadzonek prze-
wo¿¹c je w inne miejsce. Po-
licjanci na polanie znaleŸli
jeszcze 107 doniczek z do-
rodnymi sadzonkami, a w
odleg³oœci kilkunastu kilo-
metrów jeszcze 57 doniczek
przewiezionych w nowe
miejsce. £¹czna wartoœæ
uzyskanego suszu mog³a
wynieœæ ponad 100 tysiêcy
z³. Mê¿czyzna zosta³ zatrzy-
many i osadzony w policyj-
nym areszcie. Us³ysza³ za-
rzut nielegalnej uprawy nar-
kotyków w znacznych
iloœciach i przyzna³ siê do
winy.                                    n

Plantacja konopi indyjskich
na leśnej polanie
Policja stale informuje o likwidacji kolejnych plantacji konopi indyjskich.

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

W ten nieuczciwy sposób
wzbogaci³  siê o blisko 120
tysiêcy z³otych. Sprawa tra-
fi³a ju¿ do S¹du Rejonowego
w Gorzowie. Mê¿czyŸnie
grozi do 10 lat pozbawienia
wolnoœci. 

Ustalenia operacyjne, nad
którymi pracowali policjanci
zwalczaj¹cy przestêpczoœæ
narkotykow¹ Komendy Miej-
skiej Policji w Gorzowie, po-
zwoli³y na zatrzymanie 25-
latka z województwa za-
c h o d n i o p o m o r s k i e g o .
Prowadzony przez niego sa-
mochód zosta³ zatrzymany
do kontroli w K³odawie. Ta
jednak nie by³ przypadkowa.
Wiedza policjantów pozwo-
li³a na uzasadnione przy-
puszczenie, ¿e kieruj¹cy jest
osob¹ handluj¹ca amfeta-
min¹. Pierwsze ustalenia po-
licjantów potwierdza³y
s³usznoœæ podejrzeñ. 25-la-

tek prowadzi³ pojazd pod
dzia³aniem amfetaminy i ma-
rihuany. Konieczna zatem
by³a dalsza praca œledczych,
aby rozbudowaæ i wyjaœniæ
wszystkie w¹tki tej sprawy.

Czynnoœci policjantów i pro-
kuratury przynios³y w rezul-
tacie wymierne efekty. Dziêki
skutecznej pracy œledczych
mogliœmy siê dowiedzieæ o
przestêpczej dzia³alnoœci za-
trzymanego mê¿czyzny. Jak
siê okaza³o od wrzeœnia
2014 roku do momentu za-
trzymania 25-latek udziela³
innym osobom amfetaminy.
Robi³ to w krótkich od-
stêpach czasu z zamiarem
osi¹gniêcia korzyœci
maj¹tkowej. W ci¹gu 9 mie-
siêcy zachodniopomorzanin
sprzeda³ ³¹cznie oko³o 4 kg
amfetaminy wzbogacaj¹c siê
o 120 tysiêcy z³otych. To
g³ówny zarzut dla zatrzyma-
nego. Ale ten uzupe³niaj¹
jeszcze te zwi¹zane z pod-
siadaniem amfetaminy w
jego mieszkaniu w iloœci bli-
sko 160 g oraz niewielkie ilo-
œci extazy.                           n

Handlował amfetaminą,
teraz staje przed sądem
Ponad 4 kg amfetaminy w ci¹gu 9 miesiêcy wprowadzi³ na rynek 
25-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego.
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Konopie indyjskie rosną w polu, ogrodzie, a nawet w lesie…
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Za handel amfetaminą grozi
oskarżonemu 10 lat więzie-
nia.

Po kilkudziesiêciu minutach
po w³amaniu by³ ju¿ w rêkach
policjantów. Jednak du¿a w
tym zas³uga psa tropi¹cego,
który mimo niesprzyjaj¹cej
aury doprowadzi³ munduro-
wych pod drzwi mieszkania.
Mê¿czyŸnie nie pomog³a de-
speracka próba ukrycia siê w
... wersalce. Teraz - w innej
formie izolacji - mo¿e spêdziæ
10 lat pozbawienia wolnoœci. 

Sytuacja mia³a miejsce  o
4.00 letniego dnia nad ra-
nem. Oficer dy¿urny wys³a³
patrol na ul. Pi³sudskiego,
gdzie  w jednym ze sklepów
elektronicznych zosta³a wybi-
ta szyba. Na miejscu byli ju¿
pracownicy ochrony, ale po
w³amywaczu œladu ju¿ nie
by³o. Po policyjnych ustale-
niach okaza³o siê, ¿e ze skle-
pu zniknê³y konsole do gier.
£¹czn¹ wartoœæ strat, licz¹c
wybit¹ szybê, oszacowano
na blisko siedem tysiêcy
z³otych. Decyzj¹ dy¿urnego

w akcjê poszukiwania osoby
odpowiedzialnej za kradzie¿
z w³amaniem w³¹czono psa
tropi¹cego. Jak trafna by³a to
decyzja okaza³o siê ju¿ po kil-
kudziesiêciu minutach. Trop
doprowadzi³ pod same drzwi
mieszkania przy ul. Wróblew-
skiego. Zapalone œwiat³o w
pomieszczeniu uwiarygod-
nia³o wybór policyjnego psa.
Choæ drzwi otworzy³ inny
mê¿czyzna, to nie przeszko-
dzi³o to mundurowym w do-
tarciu do w³amywacza. Ten w
desperackiej próbie unikni-
êcia zatrzymania i odpowie-
dzialnoœci za przestêpstwo,
schowa³ siê w…wersalce. Po
chwili móg³ ju¿ skorzystaæ z
wiêkszego lokum - pomiesz-
czenia dla osób zatrzyma-
nych w gorzowskiej komen-
dzie. Skradziony sprzêt zos-
ta³ odzyskany i wróci³ na
sklepowe pó³ki. 35-latkowi
grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolnoœci.                   n

Pies wytropił włamywacza
w…  wersalce
O wyj¹tkowym pechu mo¿e mówiæ 35-letni
z³odziejaszek z Gorzowa.

Tym razem dwóch
mężczyzn podających się za
hydraulika ukradła gotówkę i
złotą biżuterię i starszej ko-
biecie wartości blisko 6 tysię-
cy zł.  82-latka nawet się nie
zorientowała, że padła ofiara
oszustów. Wydarzył się to
we wrześniu w Gorzowie

przy ul. Armii Ludowej. W ro-
boczy dzień o 10.30 do drzwi
mieszkania starszej kobiety
zapukało dwóch mężczyzn.
Jeden niczym nie różniący
się ubiorem od statystyczne-
go przechodnia, a drugi od-
ziany w charakterystyczne
ogrodniczki. Miało to rodzić

przekonanie, że jest przed-
stawicielem Spółdzielni
Mieszkaniowej zajmujący się
usuwaniem awarii sieci
wodociągowej. Legenda ta
była wystarczająca, aby 82-
latka zdecydowała się wpuś-
cić oszustów do swojego
mieszkania. Ci takiej okazji

nie z rąk już nie wypuścili.
Udając prace hydrauliczne
poprosili kobietę, aby odkrę-
ciła kurki w kranie i obserwo-
wała sytuację. W tym czasie
mężczyźni ukradli biżuterię i
gotówkę. Ale 82-latka w ogó-
le nie zorientowała się w po-
czynaniach „gości”, którzy

jakby nigdy nic oznajmili, że
idą sprawdzić prawidłowość
funkcjonowania sieci wodo-
ciągowej do piwnicy.   

Po południu do kobiety
przyszedł syn i dopiero wów-
czas zorientowano się, że
byli to zwykli oszuści.
Sprawą zajęła się policja.   n

Oszuści podawali się za hydraulików
Kolejna starsza osoba pad³a ofiar¹ oszustów, którzy okazali siê skuteczni. 
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To nie  tylko intensywne
prace zwi¹zane z realizacj¹
programu KAWKA. To tak¿e
inne remonty i modernizacje
realizowane tutaj przez ADM
1. Kilka secesyjnych budyn-
ków ma ju¿ lub bêdzie mia³o
odnowione elewacje. To
szczególnie cieszy mieszka-
ñców wspólnot mieszkanio-
wych oraz pracowników
ZGM. Wiêkszoœæ budynków
bowiem posiada nowe da-
chy, ocieplone œciany, napra-
wione izolacje, wyremonto-
wane klatki schodowe, wy-
mienione stolarki drzwiowe i
okienne oraz zmienione in-
stalacje elektryczne, gazowe
i wodne. Ca³y efekt psuj¹
czêsto w³aœnie zaniedbane
elewacje. W ich wypadku re-
mont generuje powa¿ne
koszty. Musi byæ przeprowa-
dzony zgodnie z zaleceniami
konserwatora zabytków i za
jego zgod¹. Remont wyma-
ga odtworzenia czêsto bar-
dzo skomplikowanych sztu-
katerii i wzorów, których
pró¿no szukaæ we
wspó³czesnych budynkach.
Powstaj¹ projekty, p³yn¹
wnioski do konserwatora, ale
czêsto i tak wspólnot nie
staæ na remonty. Brakuje
œrodków w³asnych zgroma-
dzonych przez wspólnoty a
kredyty, mimo ¿e w tym przy-
padku bardzo atrakcyjne, ko-
jarz¹ siê wielu cz³onkom z
ryzykiem. Sytuacje ratuj¹ do-
tacje.

W tym roku uchwa³¹ rady
miasta dofinansowano kilka
remontów secesyjnych ele-
wacji budynków zarz¹dza-
nych przez administracje
dzia³aj¹ce na obszarze No-
wego Miasta. Na terenie
ADM 1 rusza remont elewacji
frontowej efektownej kamie-
nicy przy ul. Mieszka I nr 66
nieopodal kaplicy. Remont

dofinansowano kwot¹ 120
tys. z³. Uzyskano pozwolenie
na budowê i niebawem rusz¹
prace. Mieszkañcy bêd¹
mogli podziwiaæ odnowion¹
elewacjê ju¿ jesieni¹. Zako-
ñczenie prac przewidziano
bowiem na ostatnie dni pa-
Ÿdziernika. W okolicach pla-
cu Grunwaldzkiego zrobi siê
jeszcze ³adniej.

W kolejce czeka kamienica
przy Mieszka I nr 58. Jest ju¿
pozwolenie na budowê,  a
koszty remontu wziê³a na
siebie wspólnota mieszka-
niowa podejmuj¹c stosown¹
uchwa³ê. W zakres remontu
oprócz elewacji frontowej
wchodzi równie¿ wzmocnie-
nie konstrukcji budynku. Na-
tomiast w budynku przy ul.

Wyszyñskiego nr 27 zako-
ñczy³ remont dachu i docie-
planie œcian bocznych i œcia-
ny tylnej. Ponadto instalacje
gazowe wymieniono, w lipcu,
w budynkach przy ul. Mickie-
wicza nr 27 i 32. Z kolei na
wrzesieñ zaplanowana by³a
wymiana instalacji w budynku
przy ul. Wyszyñskiego nr 101.

RAR

Odnowione elewacje czynią
Nowe Miasto piękniejszym
Nie wszyscy byæ zauwa¿aj¹, ale zmienia siê powoli wygl¹d Nowego Miasta. 
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Coraz więcej kamienic na Nowym Mieście odzyskuje dawny blask.

Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162, 
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Coraz wiêksza liczba miesz-
kañców tej czêœci Gorzowa
mo¿e korzystaæ wiêc z ciep³ej
wody u¿ytkowej, a niebawem
z pochodz¹cego z ciep³owni
ogrzewania. Trwaj¹ przecie¿
prace zwi¹zane z realizacj¹
programu KAWKA.

Wszyscy odczujemy efek-
ty zim¹, kiedy to powietrze
w mieœcie po raz pierwszy
bêdzie wolne od wiêkszoœci
toksycznych sk³adników.
Jest jednak pewna grupa
lokatorów, która  raczej nie
cieszy siê z poprawy kom-
fortu. A w zwi¹zku z za-
leg³oœciami w op³atach
czynszu.  ZGM przygotowa³
jednak dla nich kilka sposo-
bów prowadz¹cych do
odd³u¿enia. 

W przypadku chwilowych
problemów finansowych loka-
tor mo¿e z³o¿yæ w swojej
ADM wniosek o odroczenie
terminu sp³aty d³ugu lub
roz³o¿enie nale¿noœci na raty.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ jak
najszybciej po otrzymaniu
wezwania do zap³aty. Do
wniosku nale¿y do³¹czyæ, któ-
ryœ z nastêpuj¹cych za³¹czni-
ków:

- zaœwiadczenie o docho-
dach w przypadku osób za-
trudnionych

- decyzja o zarejestrowaniu
jako osoba bezrobotna w
PUP

- zaœwiadczenie o przyzna-
niu œwiadczenia z Gorzow-
skiego Centrum Pomocy Ro-
dzinie

Osoby p³ac¹ce na bie¿¹co
czynsz, za którymi ci¹gn¹ siê
dawne d³ugi mog¹ je odpra-
cowaæ w ramach Programu
Realizacji Œwiadczeñ Wza-
jemnych. Mo¿liwoœæ te prze-
widziano dla lokatorów zale-
gaj¹cych z op³atami przez co
najmniej 6 miesiêcy, w sto-
sunku do których wykorzysta-
no ju¿ wszystkie procedury
windykacyjne. Decyzje o
mo¿liwoœci odpracowania po-
dejmuje dyrektor ZGM.

Dla d³u¿ników przygotowa-
no prace porz¹dkowe na
zewn¹trz i wewn¹trz budyn-
ków. Polegaj¹ one np. na gra-
bieniu liœci, pielêgnacji zieleni,
odœnie¿aniu, sprz¹taniu
czêœci wspólnych budynków,
wynoszeniu odpadów komu-

nalnych itp. W ofercie s¹ rów-
nie¿ drobne prace biurowe,
roznoszenie korespondencji i
wywieszanie og³oszeñ.

W przypadku k³opotów fi-
nansowych warto odwiedziæ
ADM i skorzystaæ z porad
pracowników. Czêsto z trud-
nej sytuacji pomaga wyjœæ do-
datek mieszkaniowy. Wnio-
sek mo¿na otrzymaæ i
wype³niæ w administracji, a
nastêpnie z³o¿yæ w dziale do-
datków Gorzowskiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie przy
ul. Teatralnej.

Zdarzaj¹ siê sytuacjê, w któ-
rych koszty generowane s¹
przez  zbyt du¿e mieszkanie.
Bywaj¹ sytuacjê, ¿e po latach
w mieszkaniu, które zamiesz-
kiwa³o kilku lokatorów zostaje

jedna lub dwie osoby. Czêsto
doros³e dzieci zmieniaj¹
miejsce zamieszkania a ich
rodzice nadal utrzymuj¹ swo-
je mieszkanie ze szczup³ych
emerytur.  W takiej sytuacji
warto rozwa¿yæ zamianê
mieszkania, co umo¿liwia
dzia³aj¹ce przy ul. Wawrzy-
niaka Biuro Zamiany Miesz-
kañ. Oferty i zwi¹zane z wy-
mian¹  procedury opisane s¹
dok³adnie na stronie www.
zgm.gorzow. pl. Biuro po-
szczyciæ siê mo¿e du¿¹
liczb¹ zadowolonych klien-
tów.

W ka¿dej trudnej sytuacji
warto porozmawiaæ z admi-
nistratorem i skorzystaæ z
jego rad.

RAR

Warto skorzystać z pomocy
oferowanej przez ZGM
Na Nowym Mieœcie powoli znikaj¹ piece kaflowe, co widaæ i bêdzie czuæ. 
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- Od jakiegoœ czas jest
pani na emeryturze. Ob-
serwuje pani to, co siê
dzieje w Gorzowie, czy te¿
mo¿e nie?

- Oczywiœcie, ¿e obser-
wujê. Trudno postawiæ
kreskê i powiedzieæ - ju¿
mnie nic nie interesuje.
- No to jak pani ocenia to,
co siê teraz w Gorzowie
dzieje?

- Wola³abym nie oceniaæ.
Jest mi niezrêcznie, choæby
dlatego, ¿e przez wiele lat
pracowa³am na rzecz miasta
w okreœlonym zespole ludzi
oraz  by³am wspó³autorem
wielu zdarzeñ. Poza tym po-
winno siê oceniaæ okreœlony,
zamkniêty etap, a nie jego
pocz¹tek. 
- Ale o jedno pani¹ jed-
nak zapytaæ muszê. Jak
pani odesz³a z pracy, to w
gorzowskiej kulturze do-
kona³a siê prawdziwa wol-
ta. Zlikwidowano ileœ in-
stytucji kultury. Czy zda-
niem pani do by³ krok do
przodu, a mo¿e jednak
nie?

- Od dawna by³o wiadomo,
¿e z instytucjami kultury
nale¿y coœ zrobiæ, bo by³o
ich po prostu  za wiele. Pla-
ny po³¹czenia ró¿nych pla-
cówek by³y analizowane ju¿
wczeœniej. Natomiast co do
ostatecznego kszta³tu - za-
proponowa³y go osoby, które
przysz³y do urzêdu póŸniej.
Powiem jednak, ¿e nie do
koñca siê zgadzam z opinia-
mi tych, którzy twierdz¹, ¿e
do tej pory nic siê w Gorzo-
wie nie dzia³o, ¿e dopiero te-
raz siê kultura zaczê³a siê
prê¿nie rozwijaæ. Oczywi-
œcie pojawi³y siê nowe kie-
runki w lokalnej kulturze, i
bardzo dobrze. Ale mówie-
nie, ¿e kiedyœ nic nie dzia³o,
kompletnie mija siê z
prawd¹. 
- Ale przecie¿ to takie
modne, stawianie grubych
kresek neguj¹cych
wszystko, co by³o przed.

- Tylko, ¿e to jest niespra-
wiedliwe. Moim zdaniem, nie
s³owami ale przede wszyst-
kim w³asn¹ prac¹ nale¿y po-
kazaæ, ¿e jest siê lepszym. 
- Nie chce pani oceniaæ.
Ale to za pani kadencji
powo³ano instytucjê kultu-
ry - Filharmonia Gorzows-
ka. Instytucja od samego
pocz¹tku budzi skrajne
opinie. Jest grupa fanów,
ale jest te¿ du¿a grupa lu-
dzi, która nigdy w niej nie
by³a, a wyra¿a skrajnie ne-
gatywne oceny. No i jest
te¿ grupa ludzi, w tym
tak¿e s¹ radni, którzy

twierdz¹, ¿e nale¿y FG za-
mkn¹æ.

- W³aœnie najdziwniejsze
jest to, ¿e wypowiadaj¹ siê
w taki sposób ludzie, którzy
w filharmonii nigdy nie by-
waj¹. Nie mam pojêcia, na
jakiej podstawie wydaj¹ ta-
kie, a nie inne opinie. Odpo-
wiem na swoim przyk³adzie.
Nie zawsze by³am fank¹ mu-
zyki klasycznej. W³aœnie dzi-
êki naszej filharmonii kom-
pletnie zmieni³am spojrzenie
na muzykê. Uwielbiam cho-
dziæ na koncerty i „³adowaæ”
swoje emocjonalne akumu-
latory. Moim zdaniem filhar-
monia jest wyj¹tkowym
miejscem na mapie naszego
miasta, i szkoda, ¿e jego
niezwyk³oœæ jest dla niektó-
rych niezrozumia³a.
- Moim zdaniem szkoda
wielka dla miasta by siê
sta³a, gdyby FG zosta³a
zlikwidowana.

- Szkod¹? To ma³o powie-
dziane. By³oby to barbarzy-
ñstwo w najgorszym stylu.
- A jak pani patrzy na go-
rzowska oœwiatê? Bo siê
jednak trochê dobrego
dzieje. Gorzowscy ucznio-
wie zdobywaj¹ nagrody.
Pod koniec ubieg³ego
roku szkolnego gimnazja-
liœci z Gimnazjum nr 21
pokazali mediom, ¿e s¹
beznadziejne, bo widz¹
rzeczywistoœæ tak, jak
same chc¹. Niedawno li-
cealiœci z II LO zrobili
ogólnopolsk¹ akcjê prze-
ciwko wyrugowaniu skle-
pików szkolnych…

- Zawsze mieliœmy myœl¹c¹
m³odzie¿. Mo¿e tylko nie za-
wsze potrafimy to zauwa¿yæ
i doceniæ. M³odzi ludzie maj¹
coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ
wyra¿ania w³asnych
pogl¹dów i dochodzenia
nale¿nych im praw. I to jest
bardzo dobre zjawisko.
Postawa uczniów Gimnaz-
jum nr 21 jest wspania³ym
przyk³adem wrêcz modelo-
wej dojrza³oœci m³odego po-
kolenia. Przyk³adem nie tyl-
ko dla uczniów, ale tak¿e dla
doros³ych. A mo¿e przede
wszystkim dla nich.
- A ostatnio ten protest II
LO…

- To ich protest ogl¹da³am
w telewizji?
- Tak, II LO z Zawarcia.
- O proteœcie us³ysza³am,

ale jakoœ umkn¹³ mi fakt, ¿e
to by³o w³aœnie w gorzow-
skim liceum. Nie dziwi mnie
fakt, ¿e prawie pe³noletnia
m³odzie¿ siê buntuje z po-
wodu zakazu sprzeda¿y
kawy na terenie szko³y.
Przyznajê, ¿e protest

uczniów II LO zaimponowa³
mi. 
- A nie ma pani wra¿enia,
¿e generalnie wylewamy
dziecko z k¹piel¹. Jak cho-
æby fakt pos³ania do szkó³
szeœciolatków. Wszyst-
kich. Od znajomych
s³yszê, ¿e nikt na to nie
jest przygotowany, zw³asz-
cza szko³a.

- Na œwiecie dzieci id¹ do
szkó³ nawet w wieku wcze-
œniejszym, ni¿ 6 lat. My zwy-
czajnie przyzwyczailiœmy siê
do tego, ¿e w Polsce pierw-
szoklasist¹ jest siedmiola-
tek. A przecie¿ bywa, ¿e i
siedmiolatek sobie w szkole
nie radzi. Niektóre autorytety
twierdz¹, ¿e to umys³ sze-
œciolatka jest najbardziej
ch³onny. Ja mogê siê od-
nieœæ do tego problemu na
przyk³adzie z w³asnej rodzi-
ny. Najstarszy wnuk poszed³
do szko³y w³aœnie jako sze-
œciolatek. Czas pokazuje, ¿e
to by³a bardzo dobra decyz-
ja. Mam wra¿enie, ¿e w na-
szym kraju utar³ siê stereo-
typ, który dla wielu jest trud-
ny do prze³amania.  
- Ale jednak szko³y s³abo
s¹ do tego przygotowane,
nauczyciele te¿ nie bardzo
s¹ zachwyceni…

- Przypominam sobie, ¿e
kiedy przed laty chcieliœmy
otworzyæ przy I LO gimnaz-

jum, oponenci twierdzili, ¿e
nauczyciele liceum nie s¹
przygotowani do pracy z
gimnazjalistami. Moim zda-
niem dobry nauczyciel po-
trafi siê szybko przekwalifi-
kowaæ, znaleŸæ w³aœciw¹
metodê. To tylko kwestia
zrozumienia celu, do które-
go d¹¿ymy i który chcemy
osi¹gn¹æ. Nie jestem prze-
ciwna temu, ¿eby szeœciolat-
ki sz³y do szko³y, ale myœlê,
¿e mo¿e by³oby rozs¹dniej,
gdyby by³y to dzieci urodzo-
ne w pierwszej po³owie roku,
natomiast dzieci urodzone w
drugiej po³owie jako sied-
miolatki. 
- Ja siê generalnie zasta-
nawiam nad funkcjonowa-
niem oœwiaty. Bo pomi-
jaj¹c chwalebne przypadki
Gimnazjum 21 czy II LO, to
jak siê obserwuje gimnaz-
jaln¹ m³odzie¿ na przy-
stankach czy w tramwa-
jach, to strach siê baæ…

- Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
szko³a jest tylko jednym ze
œrodowisk wspieraj¹cych ro-
dzinê w  rozwoju m³odego
cz³owieka. To g³ównie dom
powinien kszta³towaæ jego
charakter i osobowoœæ. Ab-
solutnie nie chcê przez to
powiedzieæ, ¿e negatywne
zachowania m³odzie¿y wy-
noszone s¹ tylko z domu.
Zdumiewa mnie jednak fakt,

¿e wielu rodziców daje przy-
zwolenie swoim 14- czy 15-
letnim dzieciom wracaæ do
domu …
- O 4 rano, dla przyk³adu.
- Dok³adnie. Pamiêtam

tak¹ sytuacjê gdy m³odzie¿
w I LO protestowa³a, ¿e
szkolne dyskoteki koñczy³y
siê przez odjazdem ostatnie-
go tramwaju. Uczniowie
t³umaczyli, ¿e rodzice nie
maj¹ nic przeciwko ich pó-
Ÿniejszym powrotom do
domu. Spotka³am siê wów-
czas z rodzicami, i zada³am
im pytanie, czy aby na pew-
no zgadzaj¹ siê na to, aby
ich dzieci przebywa³y póŸno
w nocy w mieœcie poza do-
mem. Wielu z nich spuœci³o
g³owy, i … przez jakiœ czas
by³o trochê spokoju. Nie-
zwykle trudno jest bezpiecz-
nie wychowaæ dziecko
zw³aszcza teraz kiedy jest
tak wiele ró¿norodnych za-
gro¿eñ, jak choæby dopala-
cze czy pigu³ki gwa³tu. Oczy-
wiœcie nie chodzi o to, aby
system wychowawczy opie-
ra³ siê tylko i wy³¹cznie na
nakazach i zakazach. Za-
równo rodzice, jak i nauczy-
ciele powinni zrobiæ wszyst-
ko, aby dzieci mia³y œwiado-
moœæ realnych zagro¿eñ,
zanim wpakuj¹ siê w coœ
bardzo niedobrego. 
- Pani jest pedagogiem z
bardzo du¿ym sta¿em.
Przesz³a pani ró¿ne mody
i style. Co siê porobi³o z
polsk¹ szko³¹, ¿e mamy to,
co mamy. Przyk³ad taki:
wracam z Jazz Clubu coœ
ko³o pó³nocy po koncer-
cie, a po ulicach chodz¹
nastolatki, i to te m³odsze
nastolatki, nierzadko pija-
ne i u¿ywaj¹ce takiego
jêzyka, ¿e uszy bol¹.

- Myœlê, ¿e jest to przede
wszystkim wynik przyzwole-
nia domu rodzinnego na
nocny, niekontrolowany po-
byt ma³olata poza domem.
Jak ju¿ mówi³am wczeœniej
bardzo trudno jest dziœ wy-
chowywaæ dzieci. 
- Dlaczego?
- Dlatego, ¿e moje lub pani

pokolenie nie by³o bombar-
dowane tak¹ iloœci¹ informa-
cji, jak obecnie. My najwy¿ej
poszliœmy do kina, obejrzeli-
œmy czasami telewizjê, ale
podstaw¹ by³a ksi¹¿ka. A
obecna m³odzie¿ niewiele
czyta natomiast godzinami
serfuje po Internecie. A In-
ternet, pe³ni¹c funkcjê nie-
zwykle u¿ytecznego na-
rzêdzia jest jednoczeœnie
„œciekiem” informacji prze-
ró¿nych, które cz³owiek do-
ros³y potrafi zró¿nicowaæ i

oceniæ, a nastolatek nieko-
niecznie. No i jeszcze kolej-
na sprawa. Wa¿ne s¹ wiêzi
rodzinne. A w ostatnich cza-
sach te wiêzi siê mocno roz-
luŸni³y, rozluŸni³y g³ównie
przez pogoñ za dobrami ma-
terialnymi. Pojawi³y siê nowe
zjawiska jak choæby zaist-
nienie euro sierot. I jeszcze
jedno: zbyt czêsto pojmu-
jemy demokracjê, g³ównie
jako zbiór praw a nie praw i
obowi¹zków.
- Diagnoza jest cokol-
wiek przera¿aj¹ca.

- Niektórzy mówi¹, ¿e kie-
dyœ m³odzi to siê chocia¿
Boga bali a dziœ ju¿ siê nie
boj¹. Ale prawda jest taka,
¿e to doroœli musz¹ ustaliæ
granice, których m³odzie¿
nie powinna przekraczaæ.
Nie tylko ustaliæ ale tak¿e
konsekwentnie egzekwo-
waæ.
- Przepraszam, ¿e wra-
cam do tego, jak kiedyœ
by³o. Nastolatek mia³ byæ
w domu o 21.30 najpóŸniej
i to w weekend. Jak przy-
chodzi³am do szko³y ubra-
na nie tak, jak trzeba, to
by³am odsy³ana do domu.
Nie wolno siê by³o malo-
waæ. My czêsto lubimy
powo³ywaæ siê na wzorce
zachodnie. To dlaczego
nie wzorujemy siê na ich
systemach kszta³cenia.
Tam w mundurkach cho-
dzi siê do matury i jakoœ
nikt z tego powodu nie
p³acze.

- Oczywiœcie. No có¿,
mogê tylko powtórzyæ, ¿e to
w³aœnie Ÿle pojêta demokra-
cja. Myœlê, ¿e z czasem
nauczymy siê w³aœciwie po-
jmowaæ zdobycze demokra-
cji oraz doceniaæ i kopiowaæ
dobre, sprawdzone i uznane
wzorce. Wymaga to jednak
edukacji i czasu. Powinno
siê zacz¹æ od doros³ych. 
- Czyli rodzice zarabiaj¹
pieni¹dze, a nastolatki
¿¹daj¹ od nich tylko rze-
czy, przedmiotów.

- Czasami rodzice zostaj¹
siê zak³adnikami w³asnych
dzieci i spe³niaj¹ ich za-
chcianki za cenê œwiêtego
spokoju. Czêsto nawet nie
próbuj¹ negocjowaæ. Szko-
da, ¿e tak siê dzieje. Ja
mia³am szczêœcie pracowaæ
m³odzie¿¹, z któr¹ mo¿na
by³o negocjowaæ i dogady-
waæ siê. Nie oznacza to, ¿e
wszyscy byli anio³kami, bo i
rogate te¿ siê zdarza³y. Wie-
lu z tych, którym wszystko
by³o pod pr¹d odnalaz³o
swoje szacowne miejsce w
doros³ym ¿yciu. (…)
- Dziêkujê za rozmowê.

Nie wszyscy byli aniołkami, 
bo i rogate dusze się zdarzały
Z Zofi¹ Bednarz, by³¹ wiceprezydent Gorzowa i wieloletni¹ dyrektor I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki, rozmawia Renata Ochwat

Zofią Bednarz, była wiceprezydent Gorzowa i wieloletnia
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
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Kibole z wysokiej 
trybuny 
Żużel to w Gorzowie nieodłączny element
historii miasta i jego okolic.  Najpierw
jeżdżono po ulicach i na stadionie piłkar-
skim, a potem - od lat pięćdziesiątych, kiedy
to na ugorach przy ulicy Śląskiej Zakłady

Mechaniczne wybudowały stadion żużlowy z prawdziwego zdarzenia
(na owe siermiężne czasy) żużel zakotwiczył tam na zawsze. Od
dwudziestu lat stadion, w ostatnich latach przebudowany i stano-
wiący obok toruńskiej „Motoareny” najładniejszy żużlowy obiekt w
Polsce – nosi imię Edwarda Jancarza, żużlowca, który całe sportowe
życie jeździł dla gorzowskich kibiców. Tak, więc od czasów powojen-
nych gorzowianie w niedzielę szli najpierw do kościoła, a po południu
na żużel.
Dzisiaj do kościoła chodzi się sporadycznie, ale na żużlu nadal zjawia
się całe miasto i okolice. Dorośli i dzieci, ojcowie i synowie, całe rodzi-
ny – w myśl powiedzenia, że „żużel to wiara jedyna, co przechodzi z
ojca na syna”.  Tak jest, a raczej tak było do niedawna, bo gorzowski
żużel zaczął toczyć rak. Nie chodzi tu oczywiście o wyniki sportowe,
bo one raz były większe, a raz mniejsze, ale gorzowska „Stal” była i
jest postrzegana, jako jeden z najważniejszych polskich klubów, obok
Leszna, Rybnika i Zielonej Góry. Chodzi o atmosferę panującą na try-
bunach, która zaczyna odstraszać zwykłych kibiców żużla, których
nie należy mylić z „żółtasami”, czyli najbardziej agresywnymi kibolami
z wysokiej trybuny. Od dłuższego już czasu kibole ci przejęli wiele
elementów zachowań kiboli piłkarskich, ale przejęli je bez wdzięku i
bez klasy i bez rozumu. Oto garść przykładów z ostatniego meczu ze
„Spartą – Betardem” Wrocław. Chóralny śpiew: „Jazda z kurwami,
Staleczko, jazda z kurwami” (to pod adresem żużlowców z Wrocławia
i ich kibiców – najspokojniejszych kibiców w całej lidze, gdzie średnia
wieku to 50+), „Zawsze i wszędzie policja jebana będzie” (to tak ogól-
nie pod adresem policji), „Chuj z wynikami, Staleczko jesteśmy z wa-
mi” (to w związku z brakiem w tym roku sukcesów na torze), a poza
tym transparent z napisem „Uwolnić Maćka” (apel o uwolnienie za-
mkniętego w więzieniu kolegi) Zapiewajło, który wskazuje kolejność i
treść przyśpiewek ma najwyraźniej przyzwolenie klubowych władz
oraz sędziego zawodów, skoro sobie na taką swawolę pozwala.
Owszem, w piłce nożnej wolno więcej, ale też piłka to zupełnie inny
sport, inni kibice i inne tradycje, (małe dzieci wolą żużel i na piłkę nie
chodzą) a poza tym w piłce wydano wojnę niepożądanym transpa-
rentom i  zachowaniom. Czy na gorzowskim stadionie dzikie obycza-
je staną się normą – zobaczymy. Jeśli tak, to żużel przestanie być
tym, czym był do tej pory – sportem rodzinnym.

JERZY SYNOWIEC

...Z MIŁOŚCI DO MIASTA �

Gorzów to Gorzów!
Przez kilkadziesiąt powojennych lat jedno z naj-

starszych i największych miast pomorskich nosiło
nazwę, która była tworem sztucznym. 

Od nowego roku Stargard, odrzucając przymiot-
nik Szczeciński dodany w 1945 r. przez warszaw-
skiego urzędnika, wraca do historycznej nazwy. I

tak nieliczne początkowo grono stargardzkich patriotów, po uzyskaniu wspar-
cia rajców - nie chcąc by dłużej ich miasto kojarzono z …paprykarzem szcze-
cińskim - dopięło swego! 

A u nas? Będziemy wciąż kojarzeni z Grodziskiem Wielkopolskim? Mam
nadzieję, że już nie długo! Wierzę, że przykład, jaki dał nam dumny Stargard,
stanie się dla gorzowskiej rady miasta inspiracją do debaty, której finałem bę-
dzie oczyszczenia nazwy miasta z przymiotnika Wielkopolski.

Przez lata zakodował się w społecznej świadomości stereotyp, że polska
nazwa miasta Landsberg an der Warthe została wymyślona w 1945 r., ponie-
waż miasto nie miało nazwy polskiej. Zawirowania z ustanowieniem urzędo-
wej nazwy miasta po zawierusze II wojny światowej - Kobyla Góra, Gorzów
nad Wartą i wreszcie Gorzów Wielkopolski – tylko utrwalały ten stereotyp.
Tymczasem obok oficjalnej nazwy niemieckiej istniała również nazwa polska,
która została zachowała się w XIX-wiecznym piśmiennictwie. Po raz pierwszy
w polskim piśmiennictwie nazwa Gorzew pojawia się w dziele "Polska w
kształcie dykcjonarza historyczno- statystyczno- geograficznego”, wydanym w
1838 r. w… Paryżu. Również nazwa Gorzew widnieje na kartach wydanego w
1848 r. w oficynie Samuela Orgelbranda w Warszawie dzieła "Starożytna Pol-
ska pod względem historycznym, jeograficznym, i statystycznym”. Polską na-
zwę miasta, z tym że już we współczesnym brzmieniu Gorzów można spotkać
również na mapie "Królestwa Polskiego…” wydrukowanej na przełomie wie-
ków XIX i XX we Lwowie, której egzemplarz udało mi się zakupić onegdaj do
gabinetu prezydentów Gorzowa. Jest, więc prawie pewne, że w potocznym

obiegu na polsko-niemieckim pograniczu nazwa polska, oczywiście w brzmie-
niu staropolskim, na określenie Landsberga funkcjonowała już w XVIII wieku.

A zatem uszanowanie własnej polskiej historii wymaga oczyszczenia na-
zwy miasta z niepotrzebnego przymiotnika, który został dopisany w 1945 r.
ręką nadgorliwego, lecz niestety niedouczonego urzędnika ministerialnego w
Warszawie. Miejmy bowiem świadomość, iż godząc się na aktualną nazwę
miasta, okazujemy godny pożałowania brak szacunku dla własnej historii,
tym samym brak szacunku dla własnych przodków. Wyrzekamy się nazwy,
którą posługiwali się Polacy w przeszłości, która ginie w pomroce dziejów!
Godzimy się natomiast na przypadkowość, sztuczność nazwy naszego
miasta. Wbrew historycznym faktom utrwalamy szkodliwe stereotypy!  Mam
w pamięci zdumienie delegacji przedwojennych mieszkańców naszego
miasta, gdy w 1997 r. pokazałem na wspomnianej lwowskiej mapie Gorzów,
za którą to nazwą dopiero w nawiasie napisano Landsberg an der Warthe. W
ich przekonaniu istniała tylko niemiecka nazwa miasta, a jego polska nazwa
była sztuczna, wymyślonym po ostatniej wojnie światowej. Zrozumiałe więc,
iż to, co zobaczyli, musiało szokować, tym bardziej więc nie utrwalajmy sami
zafałszowania własnej historii!

Przymiotnik Wielkopolski w nazwie miasta ma wątpliwe podstawy histo-
ryczne. Biorąc pod uwagę względy historyczno-geograficzne, równie dobrze
jak wielkopolski, Gorzów mógłby nazywać się pomorski czy też śląski. Go-
rzów jest dzisiaj Wielkopolski, głównie dlatego, że w 1945 r. miasto znalazło
się w granicach województwa poznańskiego, a więc Wielkopolski.

Wiele innych argumentów przemawia za oczyszczeniem nazwy miasta,
warto i o nich wspomnieć. Drugi to sprawa metodologii. Zgodnie z zasadami
onomastyki w przypadku zbieżności członu głównego nazwy, przymiotnikiem
dookreśla się nazwy mniejszych miejscowości. Ewentualnie dookreśla się
nazwy miast w miarę równorzędnych. Zasadnie więc Gorzów, miasteczko
leżące koło Kluczborka na Śląsku, nazywa się właśnie Śląskim. Nie ma jed-
nak z tego punktu widzenia żadnego uzasadnienia, by nasze miasto nie na-
zywało się po prostu Gorzów.

Trzeci, to sprawa prestiżu miasta. Aktualne brzmienie nazwy wręcz ujmuje
wielkości i randze miasta, sprawiając wrażenie, iż jest to jakieś nieznane
miasteczko wymagające dookreślenia nazwy przymiotnikiem wskazującym,
gdzie je szukać na mapie. Oponentom, którzy twierdzą, że zmiana byłaby
antywielkopolska warto przypomnieć, że Poznań nie ma w nazwie Wielko-
polski, a przecież jest stolicą Wielkopolski. Po czwarte – przymiotnik Wielko-
polski wprowadza bardzo często w błąd. W dzisiejszych e-czasach, Internet
po wystukaniu słowa Gorzów lokalizuje miasto w Wielkopolsce. Przekonali
się o tym np. żużlowi kibice Unii Tarnów, którzy wybierali się na mecz ze
Stalą Gorzów do Gorzowa w… Wielkopolsce! Bardzo często też w urzędo-
wych dokumentach przymiotnik Wielkopolski w nazwie miasta jest pisany z
błędem w skrócie - Wlk. zamiast Wlkp. Czytanie nazwy swego miasta błęd-
nie pisanej raczej nie stanowi przyjemności. Niezwykle ważny jest wreszcie
kontekst administracyjny. Na mapie administracyjnej kraju, od 1999 r. Go-
rzów Wielkopolski jest siedzibą wojewody lubuskiego. Jak to brzmi?… Jakie
rodzi komentarze, nie trudno zgadnąć!

Za odrzuceniem przymiotnika przemawia też zwykły pragmatyzm. Zainicjo-
wana, bez mała 20 lat temu, inicjatywa zmiany nazwy Gorzowa rozbiła się o
powszechny strach przed wysokimi kosztami finansowymi. Jednakże dzisiaj,
przy braku konieczności wymiany dokumentów, oszczędność wynikająca ze
skrócenia nazwy, przewyższyłaby w czasie nawet jednego roku koszty funkcjo-
nowania aktualnej dwuczłonowej nazwy miasta (druki, pieczęcie, tablice itp.). 

Żeby była jasność – wcale nie myślę, że w dzisiejszej złożonej sytuacji mias-
ta imponderabilia są ważniejsze od wielu niezwykle trudnych problemów na-
szego miasta, ale też nie ma powodu, by dłużej godzić się na to, by o nazwie
naszego miasta decydował przypadek, bo Gorzów to Gorzów, po prostu! 

Osobiście od wielu już lat, poza urzędową korespondencją, używam
wyłącznie nazwy Gorzów, mając korzenie wielkopolskie, ale przecież to w tej
kwestii nie ma nic do rzeczy. 

Dał nam przykład Stargard… jak szanować się mamy, a zatem?!
HENRYK MACIEJ WOŹNIAK 

...GORZÓW TO BRZMI DUMNIE �

● więcej blogów na www.echogorzowa.pl ●

Grobowa cisza
Powoli ruszają ligowe rozgrywki w halowych dyscypli-

nach, tymczasem w Gorzowie umarła latem siatkówka
mężczyzn. Ta seniorska, przynoszącą miastu od z górą
20 lat mnóstwo splendorów i zaszczytów. Pogrzeb odbył
się po cichutku, jakby wstydliwie i na uboczu innych spor-
towych wydarzeń. Koledzy dziennikarze ograniczyli się do

kilku informacyjnych materiałów o upadku GTPS, kibice nie wyszli protestować na
ulice, a władze tylko przyglądały się biegowi wydarzeń. Wszyscy udają, że nic się
nie stało.

Otóż nie – stało się! Gorzów pozwolił umrzeć drużynie, która była spadkobierczy-
nią srebrnych i brązowych medalistów mistrzostw Polski, zdobywców Pucharu Pol-
ski i dwukrotnych uczestników europejskich rozgrywek pucharowych. Drużynie, za-
silanej przez lata znakomitymi wychowankami: Sebastianem Świderskim, Roma-
nem Bartuzim, Karolem Hachułą, Tomaszem Borczyńskim, Andrzejem
Dworczaninem, śp. Robertem Kowalskim, a później Pawłem Maciejewiczem czy
Krzysztofem Kocikiem. Nie byłoby tych wielkich w polskiej siatkówce nazwisk, gdy-
by nie doskonały – i funkcjonujący do dziś! – system naboru i szkolenia młodzieży,
która swe nieprzeciętne umiejętności mogła rozwijać w lokalnym, seniorskim ze-
spole. Cała Polska zazdrościła nam, że potrafiliśmy oszlifować na swoim podwórku
nietuzinkowe talenty, a potem – pod szyldem Stilonu - sięgać z nimi po krajowe i
międzynarodowe laury. Dziś cała Polska patrzy ze zdumieniem, jak nad Wartą od-
grywa się ,,Requiem’’ dla siatkówki, która – o ironio! – przeżywa w naszym kraju
swe najwspanialsze lata.

W 2002 roku, gdy żużlowcy Stali Gorzów stali nad przepaścią, ówczesny prezy-
dent miasta Tadeusz Jędrzejczak zaprosił do swego gabinetu Władysława Ko-
marnickiego i powiedział bez ogródek: ,,Władziu, musisz pomóc. Użyj swoich
wpływów w biznesie, by ratować Staleczkę. Bez ciebie nasz żużel umrze.’’. I
udało się. Po kilku trudnych latach Komarnicki wprowadził Stal do ekstraklasy,
rozbudował stadion przy Śląskiej, a w ubiegłym roku – już jako honorowy prezes
– świętował z drużyną tytuł mistrzów Polski. W siatkówce nic takiego, niestety,
się nie stało. Ekipa nowego prezydenta Jacka Wójcickiego nie miała ani pomysłu,
ani ochoty, by ratować siatkówkę. Zabrakło jej determinacji, by nie dopuścić do
roztrwonienia ogromnego dorobku. A może i przekonania, że volleyball może być
w kraju mistrzów świata równie medialny i pożyteczny przy liczeniu wyborczych
głosów, jak speedway?...

Nie mam żadnych pretensji do Zenona Michałowskiego i Grzegorza Drwięgi,
którzy w ostatnich latach włożyli mnóstwo pracy i prywatnych pieniędzy w trwa-
nie GTPS. Prezesi poddali się po długotrwałej walce, gdy zostali na placu boju
absolutnie sami – bez wsparcia miasta, szans na rychły sportowy wynik i na do-
datek (przynajmniej w przypadku Michałowskiego) z mniejszymi możliwościami
finansowymi. Bez ich wysiłku wspomniane ,,Requiem’’ usłyszelibyśmy w Gorzo-
wie wiele lat wcześniej. Co wcale nie znaczy, że dziś brzmi mniej smutnie. Bo
powrót ze sportowego niebytu może trwać dłużej niż się nam wszystkim wydaje…

ROBERT GORBAT

...WRZUT Z AUTU �

Wdrapać się 
na wzgórze
Dawno tego nie robiłem. Ale
czasem ciągnie mnie w
miejsca, gdzie bywałem
często, jako uczeń gorzow-

skiego elektryka. Park Siemiradzkiego raczej nie
byłby natchnieniem do namalowania obrazu przez
jego patrona. Antyczne klimaty nijak się mają do
obecnej rzeczywistości. Chociaż? Trochę ruina, tro-
chę nowoczesnych inwestycji. Jak to w Gorzowie –
kontrasty. Ta wspaniała, położona w samym cen-
trum miasta zielona wyspa niezwykle wypiętrzona w
kilku miejscach, jest czekającym na swoją szansę
urokliwym miejscem. Wdrapałem się na wzgórze
powyżej Schodów donikąd. Nie po schodach rzecz
jasna, zamkniętych na trzy spusty od lat.
Wyjątkowe, piękne miejsce, z którego można obej-
rzeć panoramę naszego miasta. Baśniowe stare
drzewa spokojnie kołyszące się na wietrze i panora-
ma Gorzowa. Zapomniane, puste, dziwne miejsce w
samym centrum.  Aż prosi się o inwestycję miejską,
prywatną? W najwyższym miejscu parku, rozpa-
dająca się platforma widokowa. Z wymowną moza-
iką na jednym z murowanych słupów balustrady
„Bezradność”. Dziwne, ale przetrwała w dobrym
stanie. Choć niedawno udało się doprowadzić do
wyremontowania amfiteatru, jednego z ładniej
położonych, jakie widziałem, inwestycja nie
ożywiała miejsca, nie przyciągnęła inwestorów.
Poza obrysem amfiteatru wszystko pozostało po
staremu. Czasy świetności parku podkreślają grani-
towe schody, jakby oderwane od wydeptanych
ścieżek. Przechodzę obok kompleksu apartamen-
towców, które powstały w miejscu dawnego szpitala
dziecięcego. Kompleks sobie, park sobie – zastana-
wiające. Wchodzę na Kozackie Wzgórze. Widok po-
nownie zapiera dech w piersiach. Gorzów jest pięk-
nie położonym miastem. Miastem pełnym kontras-
tów, czekającym na mądre inwestycje. Widać
jednak, że w tym miejscu  rządzą „graficiarze”. Na
jednym ze słupów wymowny  napis „Jedyne, w co
wierzę, to piwo w plenerze.”

MIROSŁAW RAWA

...PATRZĘ NA MOJE MIASTO �
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(Nie)Realny stadion 
dla Stilonu
Z wielkim zdumieniem i smutkiem wysłuchałem
wypowiedzi Pana Prezydenta Jacka
Wójcickiego dotyczącej budowy czy też moder-
nizacji stadionu piłkarskiego dla Stilonu
Gorzów. Nie ukrywałem i nie ukrywam mojej

miłości do kopanej w Gorzowie w wydaniu niebiesko-białych i to powodu-
je, że nie chcę milczeć w tej sprawie.
Stadion to inwestycja, która może finansować się sama lub być współfi-
nansowana ze środków zewnętrznych. Mówię tu oczywiście o obiekcie
miejskim, bo w polskich warunkach jeszcze nikt nie wybudował stadionu
takiej klasy z własnej kieszeni wykładając miliony. To prawda. Prawdą
jest jeszcze to, że miasto ma potrzeby wynikające z bieżącego funkcjo-
nowania i poprawiania jakości życia mieszkańców (vide: chodniki).
Prawdą jest również to, że piłka nożna w mieście wojewódzkim jest trak-
towana jak „piąte koło u wozu”. Niedostateczne finansowanie szkolenia
młodych adeptów futbolu (196 PLN rocznie na jedno dziecko); brak
całorocznej i otwartej bazy treningowej (boisko ze sztuczną nawierzchnią
jest wciąż jedynie w sferze marzeń), hale sportowe bez preferencyjnych
stawek z pierwszeństwem wynajmu i wreszcie obiekt, który spełniać bę-

dzie warunki licencyjne w momencie awansu na wyższy szczebel rozgry-
wek. To wszystko powoduje, że futbol w Gorzowie o pięknych i długich
tradycjach jest „niechcianym i zapomnianym” przez prawie wszystkich
decydentów.
Jak pokazują przykłady innych – niekoniecznie większych – poprawa w
choć jednym elemencie powoduje zwiększenie atrakcyjności dyscypliny
(i tak już niedoścignionej na świecie), a to z kolei przekłada się na popra-
wę w kolejnych aspektach: wychowanie poprzez sport, zapobieganie i ni-
welowanie patologii, postrzegania włodarzy miasta poprzez ich (i nas
wszystkich) sukces i w końcu euforia społeczna w momencie uzyskania
pożądanych przez kibiców triumfów. Wymienione przeze mnie efekty nie-
podyktowane są jedynie sympatią, ale przede wszystkim obiektywną ob-
serwacją zmian jakie zachodziły w Polsce i na świecie. Nie mogę uwierzyć
w postrzeganie stadionu jedynie przez pryzmat słupków Excela, w których
prawa i lewa strona muszą równoważyć się, bo to jedynie spłyca dyskusję i
sprowadza ją do czysto ekonomicznych uwarunkowań. Nie ma w nich
emocji, a także nie ujmują one efektów w szerokiej perspektywie. Innymi
słowy złotówka zainwestowana w kapitał społeczny wraz z realnym wspar-
ciem na poziomie infrastruktury zwraca się z nawiązką w każdym niemal
elemencie. Trudno mi zrozumieć, że nie wszyscy to dostrzegają.
Oczywistym jest, że miasto nie może inwestować w jedno pomijając
drugie. Wykorzystując jednak zasadę „kopernikańskiego przewrotu”

należy spojrzeć na sprawę z innej perspektywy. W takiej sytuacji
można dostrzec to „czego nie widać” z poziomu kalkulatora. Jeśli
Rembrandt wiedziałby jak zakończy się jego życie i umrze nie mając
właściwie nic (kilka guldenów w ręku) pewnie nie zostałby najwybitniej-
szym artystą swojej epoki. Porównanie być może zbyt górnolotne, ale
obecna władza może z pewnością zasłużyć sobie na miano wizjone-
rów swojej epoki (oczywiście zachowując skalę). Wszak już jeden sta-
dion ma dwie trybuny, które kolokwialnie nazwane są od nazwisk jego
protektorów.
Stadion dla Stilonu to nie będzie pomnik czy pustostan przez większo-
ść roku kalendarzowego. Ma służyć mieszkańcom i sportowcom upra-
wiającym piłkę nożną na każdym poziomie szkolenia. Będzie dumą dla
kibiców, a dla władzy powodem do podkreślenia rangi miasta Gorzowa
(bez Wlkp.). Zapewne pojawią się malkontenci i zwykli krytykanci, któ-
rzy dostrzegać będą megalomańskie zapędy lub zwyczajnie znajdą w
tym powód „dołożenia”, bo znalazło się „miękkie podbrzusze”.
Zapewniam jednak, że „mali ludzie” byli, są i niestety będą.
Konkludując wskazuję na ogromną potrzebę dbałości o interes
społeczny. Najważniejsze, Panie Prezydencie, to docenić wysiłki na
rzecz tworzenia normalności.
O zwykły, bez fajerwerków wszak stadion chodzi…   

LESZEK SOKOŁOWSKI

...DZIEWIĘĆDZIESIĄT MINUT �

Tekst jak najbardziej 
wyborczy

Zwrócił się do mnie nadredaktor D. z pro-
pozycją napisania tekstu do papierowego
wydania naszego portalu, ale z lekką suges-
tią by to nie był tekst wyborczy. Przy całym
szacunku dla pana nadredaktora, czujnego

jak ważka, niedawno uratował mnie przed wpadką, kiedy przypisałem
przedwcześnie Senatowi  odrzuceni ustawy o "in vitro", a to było tylko
stanowisko komisji senackiej, pomyślałem sobie, że dlaczego nie o wy-
borach. Dlaczego nie ogłosić, że kandyduję. Dlaczego nie zareklamo-
wać mojej partii .Nowoczesnej RP, kiedy należy to zrobić. Gdyż startu-
ję z pełnym przekonaniem sensowności tej decyzji. Nie będę tu plótł że
dla dobra kraju, że się poświęcam, że mnie przekonywano itp. /patrz
dwa felietony wcześniej/. .Nowoczesna RP /Ryszarda Petru. kropka
przed nazwą  nie jest pomyłką/ jest dzisiaj rzeczywistą alternatywą
/wiem, wiem, alternatywa to co innego ale tak się mówi/ i wyborem dla
wszystkich, a jest ich coraz więcej, sam się do nich zaliczam, rozczaro-
wanych Platformą Obywatelską. Partią absolutnie schodzącą, partią
bez wizji i idei, partią która pozwoliła a wręcz przyczyniła się do porażki
swojego kandydata w wyborach prezydenckich.  Co więcej, partii, po-
dobnie jak Kukiz, bez programu. Z tym, że u Kukiza brak programu jest
programowy, a w przypadku PO wynika z bezwładu, inercji i politycznej

demoralizacji. Oni ciągle myślą, że "wykształciuchy" i tak na nich będą
głosować, bo nie mają wyboru,  bo przecież nie na PiS. Jakże symbo-
liczne jest to, że w swoje szeregi przyjęli ostatnio autora tego pogardli-
wego  określenia. W odruchu rozpaczy dzisiaj proponują przerzucenie
płatności składki ZUS na budżet Państwa. Wiedzą, że budżet by się
zawalił.  Rodzi się pytanie jeżeli macie takie  pomysły to dlaczego nie
zacznijcie od likwidacji KRUS-u, od opodatkowania rolników. Nie, bo
się boją buntu koalicjanta czyli  utraty władzy. I tylko o to im chodzi. Co
z tego że uchwalono zasadę rozstrzygania wątpliwości w sprawach
podatkowych na korzyść obywatela, jeżeli urzędnik skarbowy żadnych
wątpliwości mieć nie będzie? Państwo PO jest łupieżcze wobec drob-
nych i średnich przedsiębiorców, wręcz wrogie. Nie dba o "zdrowie",
nie dba o "kulturę". Nie dajcie  się im po raz kolejny zwieść.

.Nowoczesna RP proponuje proste, niskie podatki, dwukaden-
cyjność przedstawicieli władzy wybieranych w wyborach po-
wszechnych, likwidację wszelkich immunitetów, likwidację Senatu
/tylko co wtedy z prezesem Władysławem K.? Trudno, ofiary
muszą być/. Nie obiecujemy zasiłków, dodatków na jedno czy dzie-
sięcioro dzieci. Proponujemy wizję nowoczesnego, przyjaznego
obywatelom Państwa, z racjonalną opieką socjalną, np. dodatek
każdemu na  dziecko, ale wg kryterium dochodowości w rodzinie.
Pytacie państwo jak to zrealizujemy. Otóż dajcie nam szansę,
głosujcie, oni już byli. 

JERZY WIERCHOWICZ

...NADZIEJA DLA GORZOWA �

Miejsca i ludzie, 
którzy tworzą kulturę
Kiedy nie chcę myśleć o rzeczywistości, to książki
mnie ratują. Zawsze tak było. A teraz już bez książek
zwyczajnie się nie da. 
Z książkami jest tak, że je czytam, bo je mam. Albo
idę do księgarni i coś mnie przyciąga, więc robię tak,

czego wszyscy księgarze nienawidzą (ukłony Danielowi, Iwi, Marzenie i paru
innym osobom, księgarzom, szlachetnemu zawodowi, dziś z wiadomych przy-
czyn w zaniku). Udaję, z trudem, bo kłamać nie umiem, że może kupię tę
książkę, i ją sobie przeglądam. U Daniela na Chrobrego, no na tej animowanej
do życia ulicy, przeglądałam sobie ostatnio rzecz o Simonie Kossak. Tak, tak,
z tej rodziny, ale ostatecznie wyrodzona, bo biolog, która zamieszkała w
Puszczy Białowieszczańskiej (tu za Kabaretem Dudek idę), i która całe swoje
życie dedykowała zwierzakom, różnym. U Daniela, na tej stale martwej ulicy
Chrobrego, można sobie spokojnie nowości poprzeglądać, coś wybrać, o coś
zapytać, i zawsze jest pomoc. Podobnie jest u Marzeny i pani Hrybacz na
Matejki, było u pani Ewy Ogórek, bo księgarni już nie ma. 
W mieście nad trzema rzekami jest trochę fajnych miejsc, gdzie książkoluby
mogą bywać i dobrze się czuć. Bo księgarnie, księgarze, to moim zdaniem,
miejsca i ludzie, którzy tworzą kulturę, tę wysoką, tę, która rozwija, która nada-
je sensu życiu tym, co lubią czytać. 

RENATA OCHWAT

...MOJE IRYTACJE I FASCYNACJE �



Tak wygl¹da dziœ cmentarz
przy ul. Warszawskiej. Choæ
zabytkowa nekropolia nale¿y
do parafii, wielu gorzowian
uwa¿a, ¿e miasto powinno
pomóc w zadbaniu o to urokli-
we miejsce.

- Przychodzê tu czêsto, bo
le¿¹ tu moi krewni. Staram
siê, ¿eby przy ich grobach by³
porz¹dek, ale nie dam rady
posprz¹taæ ca³ego cmentarza
- mówi starsza pani spotkana
w upalne popo³udnie na
Cmentarzu Œwiêtokrzyskim,
jak powszechnie nekropoliê
nazywaj¹ gorzowianie. Po-
dobnie mówi¹ te¿ i inni. I do-
daj¹, ¿e miasto powinno siê
zainteresowaæ nekropolia, bo
nie doœæ, ¿e zabytkowa, to
jeszcze le¿¹ tu znani obywa-
tele miasta. - Przecie¿ to
nasz, gorzowski cmentarz,
dlaczego miasto nie mo¿e
partycypowaæ w kosztach
choæby koszenia trawy. To ju¿
by³oby du¿o - mówi¹ miesz-
kañcy miasta.

Pomóc może otwarcie

Od 1989 roku parafiê w
dziele utrzymania cmentarza
wspiera Tadeusz Horbacz,
niegdyœ wójt w Santoku, rad-
ny miejski, dzia³acz katolicki. -
Parafia sama nie da sobie
rady z tym miejscem. Pomóc
mo¿e jedno - otwarcie ne-
kropolii na kolejne pochów-
ki. Bo inaczej zwyczajnie to
miejsce popadnie w ruinê -
t³umaczy Tadeusz Horbacz.

I wylicza, ¿e na zabytkowej
nekropolii pochowanych jest
oko³o 7 tys. osób, miejsca
jest na kolejnych 12 tys. po-
chówków. Na dziœ nie da siê
odtworzyæ ju¿ oko³o 3,5 tys.
grobów - mówi. I dalej
t³umaczy, ¿e jeœli cmentarz
zosta³by otwarty na pochów-
ki, wówczas by³yby
pieni¹dze na koszenia, na
dokoñczenie remontu ogro-
dzenia, na nale¿yte zadba-
nie o zabytkowe nagrobki,
których jest tu oko³o 700. O
ich statusie stanowi¹ cha-
rakterystyczne bia³o-niebie-
skie znaki przypominaj¹ce
szachownicê.

Tadeusz Horbacz od lat
walczy o otwarcie cmenta-
rza, ale z miasta nieodmien-
nie dostaje negatywne od-
powiedzi. Wp³yw na nie ma
tak¿e opór mieszkañców ul.
Okólnej, którzy protestuj¹
przed ponownym urucho-
mieniem nekropolii. 

A może wsparcie 
w utrzymanie?

Miasto przyznaje, ¿e nie
partycypuje w kosztach utrzy-
mania cmentarza. Ale jak in-
formuje Krzysztof Weber z
biura prasowego magistratu
coroczne przeznacza siê do-
tacje celowe na prac konser-
watorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru
zabytków. To wszystko jed-
nak ma³o, stanowczo za
ma³o. Dlatego te¿ grupa go-
rzowian z³o¿y³a do bud¿etu
obywatelskiego projekt
uchwa³y, w myœl której miasto
mia³by wspieraæ w³aœnie
utrzymanie tej nekropolii -
Przecie¿ to jest gorzowski
cmentarz, skoro miasto utrzy-
muje komunalny, to czemu
nie mia³oby siê do³o¿yæ i do-
trzymanie tego - mówi Hele-
na Tobiasz, inicjatorka po-
mys³u.

Jak t³umaczy wiceprezydent
Janusz Dreczka, w którego
kompetencjach zreszt¹ nie s¹
sprawy zwi¹zane z ta nekro-
poli¹, ale który od lat aktyw-
nie zajmuje siê gorzowsk¹
kultur¹ i le¿y mu na sumieniu
cmentarz œwiêtokrzyski - Po-
winno siê znaleŸæ jakieœ sen-
sowne rozwi¹zanie. Myœlê, ¿e
jakiœ kompromis uda siê wy-
pracowaæ - mówi.

Leżą tu znamienici

Na cmentarzu pochowany
jest brat pierwszego prezy-
denta Litwy Aleksandras Vy-
tautas Viršila, lotnik, który
rozbi³ siê nieopodal Gorzowa.
- Przecie¿ to miastu powinno
byæ wstyd, ¿e jak przyje¿d¿a
ambasador Litwy na ten grób,
to musi siê przedzieraæ przez
chaszcze - mówi Tadeusz
Horbacz. Bo oficjalne litew-
skie delegacje goszcz¹ za-

wsze. Zreszt¹ przy charakte-
rystycznym drewnianym na-
grobku, jakby kapliczce po-
niewiera siê jeszcze trójkolo-
rowa wst¹¿eczka w barwach
Litwy.

Na tym cmentarzu pocho-
wani s¹ wiêŸniowie obozu
Ravensbrück, którzy w dro-
dze do ojczyzny zmarli w Go-
rzowie, bo nie dali rady tru-
dom podró¿y. O pomnik dba
osobiœcie pani Zofia Nowa-
kowska, Honorowa Obywatel-
ka Miasta, co jakiœ czas przy-
chodzi i zwyczajnie myje piêk-
ny monument. - Tu potrzebna
jest kompleksowa konserwa-
cja, a na to te¿ nie ma pieni-
êdzy - wyjaœnia Tadeusz Hor-
bacz. Osobn¹ kwaterê maj¹
powstañcy wielkopolscy.
Wœród najstarszych nagrob-
ków daj¹ siê odczytaæ na-

zwiska: Johanna Andrikow-
ski, Johannes Szymañski,
Felix u. Gotffried Przybylski,
Hedwig Staniczki, Gunter Da-
raszynski, Josef Murkiewicz,
Johan Machatschek, Bruno
Bratkowski i wiele innych.

Poza tym na nekropolii jest
grób Klaudiusza Alkiewicza,
fundatora cmentarza i jego
¿ony. Tu pochowany jest
ksi¹dz Tadeusz Za³uczkow-
ski, jeden z biskupów ordyna-
riuszy diecezji gorzowskiej.
Poza tym w³aœnie tu le¿y
Franciszek Walczak, m³ody
milicjant zamordowany przez
Rosjan i patron najd³u¿szej
ulicy w mieœcie. 

Ten cmentarz za wszelka
cenê trzeba uratowaæ. To
sprawa naszej pamiêci, hono-
ru i godnoœci.

RENATA OCHWAT
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Ten cmentarz za wszelką cenę trzeba nam uratować
Chaszcze po pas, z których co jakiœ czas wy³ania siê piêkny zabytkowy nagrobek. Obok nielicznych zadbanych grobów wiele innych zdewastowanych, zniszczonych i zapomnianych.
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Cmentarz przy Warszawskiej zosta³ za³o¿ony przy katolickim koœciele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego,
który powsta³ w latach 1854-1855. W tym samym czasie Klaudiusz Alkiewicz wykupi³ od Gustawa Schroedera
dzia³kê o powierzchni oko³o 3,8 ha z przeznaczeniem na nekropoliê. Zajmuje on urozmaicony teren o
powierzchni ok. 3,80 ha, ró¿nica miedzy najwy¿szym a najni¿szym punktem nekropolii wynosi 21 metrów.
Cmentarz by³ powiêkszany w roku 1920 i 1945. Cmentarz zosta³ zamkniêty 25 wrzeœnia 1962 roku, poniewa¿
miasto otwar³o obecny cmentarz komunalny przy ul. ¯wirowej.
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Ten cmentarz za wszelką cenę trzeba nam uratować
Chaszcze po pas, z których co jakiœ czas wy³ania siê piêkny zabytkowy nagrobek. Obok nielicznych zadbanych grobów wiele innych zdewastowanych, zniszczonych i zapomnianych.
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Czy bêdziemy œwiadkami
cudu i prze¿yjemy chiñski
skok gospodarczy? Mo¿e
skoñczymy jak zad³u¿ona
Grecja, od której Niemcy
za¿¹dali wysp, portów i
przejêli ju¿ najlepsze jej lotnis-
ka? Mo¿e siê opamiêtamy, jak
Wêgrzy i poprzemy odwa¿ne
reformy w trosce o nasze
¿ycie i przysz³oœæ naszych
dzieci?

Wa¿ne jest jak wydajemy
nasze miejskie pieni¹dze. Czy
inwestujemy najpierw w gos-
podarkê, jak Niemcy od  planu
Marshalla, czy dalej bêdziemy
budowaæ  nie zawsze potrzeb-
ne ronda, œcie¿ki rowerowe,
kosztowne w utrzymaniu bois-
ka, jakieœ obiekty typu filhar-
monie i fontanny. One te¿ dla
miasta s¹ potrzebna, ale nie
mog¹ byæ tymi pierwszymi w
hierarchii inwestycji miejskich.
Pierwsze musz¹ byæ te o naj-
wy¿szym wskaŸniku zwrotu,
napêdzaj¹ce rozwój, daj¹ce
dochody na utrzymanie tych
drugich generuj¹cych koszty i
obci¹¿aj¹ce bud¿et.  Œcie¿kê
greckiego rozwoju mamy da-
leko zaawansowan¹, tak¿e w
Gorzowie. Czy ten grecki stan
osi¹gniemy zale¿y od
rozs¹dnego wykorzystania
nowych œrodków finansowych
UE. Inaczej dalej bêdziemy
siê zad³u¿aæ.

Musimy mieæ œwiadomoœæ,
¿e tylko czêœciowo rozwój
miasta zale¿y od jakoœci miej-
skiej ekonomii i zarz¹dzania.
W  wiêkszym  stopniu uza-
le¿nieni jesteœmy od makroe-
konomii sterowanej z Warsza-
wy. Dlatego z poczuciem za-
wodu dotychczasow¹ polsk¹
polityk¹ gospodarcz¹ analizu-
jemy sukces Niemiec, Francji
czy Szwecji. Czytamy  historiê
czasów saskich i okres
rz¹dów króla St. A. Poniatow-
skiego, którzy doprowadzili do
upadku i likwidacji Polski. Ten
okres jakby próbuje siê powtó-
rzyæ. Co naprawdê mamy
swojego? - dziennikarz B³a¿ej
Torañski pyta, a   prof. P.
Bo¿ek odpowiada: „Mury
urzêdów i rozlatuj¹ce siê tory
kolejowe. Mówienie o sukce-
sie jest mydleniem oczu Pola-
kom, którzy w kraju ¿yli, praco-
wali, a teraz s¹ go³odupcami.
Nastêpnie profesor stwierdza :
(…) Oni ( chodzi o L. Balcero-
wicza i M. Belkê) równie¿
dzia³aj¹ przede wszystkim w
interesie miêdzynarodowych
instytucji finansowych”.

Czy prezydent dr Andrzej
Duda udŸwignie ogrom tych

problemów naros³ych od 1989
roku? Czy bêdzie przewódc¹
na miarê odwa¿nego, choæ
marginalizowanego w UE
wêgierskiego Orbana?
Spo³eczeñstwo darzy Go
du¿ym zaufaniem. Ma
groŸnych w Polsce adwersa-
rzy nie licz¹cych siê z intere-
sem spo³ecznym i du¿¹ nie-
przychylnoœæ w UE.  Odra-
dzaj¹ca siê potêga Niemiec
potrzebuje s³abej i zale¿nej
Polski i Wêgier w UE, wysta-
wionej na sprzeda¿ Grecji,
zniewolonej europejskim
(czyt. niemieckim) pieni¹dzem
Hiszpanii, daj¹cej siê
uzale¿niæ przez euro Italii, czy
wyprzedaj¹cej swój maj¹tek
narodowy Bu³garii i Rumunii.
Oczekujemy rz¹du bardzo
odwa¿nego i takiego, który
zdobêdzie presti¿ i uznanie
miêdzynarodowe, bêdzie bu-
dzi³ respekt. Potrzebujemy
premiera, który nie da siê przy
byle okazji poklepywaæ i nie
po³akomi siê z mocy Niemiec
na jakieœ wa¿ne i dobrze
p³atne stanowisko w UE.  Co
musi siê staæ w polskiej mak-
roekonomii by nasza go-
rzowska mikroekonomia za-
czê³a dzia³aæ? By ludzie prze-
stali pytaæ: jak ¿yæ?  Musz¹
nast¹piæ powa¿ne zmiany,
mo¿e takie jak na
Wêgrzech, bo inaczej ju¿
fundujemy sobie wariant
grecki.

Nie staæ nas na  ekspery-
menty jakiegoœ Jeffreya Sach-
sa, który, jak mówi prof. Pawe³

Bo¿yk: ”zarobi³ 500 tyœ. dola-
rów, zwia³ do USA,  (...)  anal-
fabeci ekonomiczni (…) obej-
mowali przedsiêbiorstwa i po-
dejmowali b³êdne decyzje. Za
grosze sprzedawali fabryki i
banki korporacjom zagranicz-
nym. (…). Przestali reprezen-
towaæ interesy Polski. Kadra
ekonomistów zosta³a wyprana
z polskoœci po szkoleniach w
USA”. Ten wariant powtórzo-
no na Wêgrzech.                                           
Przyjrzyjmy siê Wêgrom,
które sta³y nad finansow¹
przepaœci¹. Na ich œcie¿ce
zmian mo¿e byæ przyk³ad na-
szej szansy.  Wêgrzy, po wy-
granych wyborach Fidesz na
czele z Viktorem Orbanem,
który uzyska³ ponad 60% po-
parcia,  rozpoczêli naprawê
zad³u¿onego pañstwa.
Spo³eczeñstwo mia³o œwiado-
moœæ zniszczonej gospodarki,
czu³o kompleks wobec bogat-
szych narodów, mia³o poczu-
cie, ¿e jest gorsze, ¿e nie po-
trafi, ¿e z tej biedy siê nie wy-
dobêdzie. Ju¿ od pocz¹tku
si³y poprawnoœci europejskiej
okrzyknê³y Orbana faszyst¹,
nacjonalist¹ i dyktatorem. Za-
miast ¿yczyæ powodzenia
wêgierskiemu narodowi  prze-
powiadano mu  pora¿kê. Pre-
mier Orban pokaza³, ¿e wie-
rzy w naprawê pañstwa, roz-
pocz¹³ od odbudowy
wêgierskiego patriotyzmu i
dumy narodowej, od zmiany
konstytucji, przywrócenia
w³aœciwej roli banku central-
nego i  wêgierskiej banko-

woœci. Ograniczy³ swawolê le-
gislacyjn¹ Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, zreformowa³ resort
s¹downiczy, a interesy
Wêgrów postawi³ na pierw-
szym planie. Jak pisze  prof.
Feliks Gr¹dalski,  za
najwa¿niejsze w naprawie
wêgierskiego modelu nale¿y
uznaæ  now¹ konstytucjê prze-
pojon¹ patriotyzmem opartym
na chrzeœcijañskich korze-
niach  narodu i rozwój polityki
prorodzinnej. W konstytucji
prawo wêgierskie uznano za
nadrzêdne wobec regulacji
unijnych, a walut¹ krajow¹ ma
byæ forint. To najbardziej
rozwœcieczy³o Brukselê i
œwiatow¹ finansjerê. Orban
t³umaczy³, ¿e Wêgry s¹ kra-
jem ma³ym i musz¹ siê zabez-
pieczyæ przed wszelkimi zaku-
sami ograniczania suweren-
noœci. Mówi³, ¿e kryzys mog¹
pokonaæ tylko pañstwa
maj¹ce silne patriotyczne
przywództwo z mocn¹ po-
zycj¹ polityczn¹ - mówi prof. F.
Gr¹dalski. Grecja tych warun-
ków nie spe³ni³a i ponosi tego
bolesne konsekwencje. Prof.
Krzysztof Opolski z UW zapo-
wiada³, ¿e Wêgry nie maj¹
zbytniego wyboru, musz¹ ulec
MFW, który bêdzie chcia³ upo-
korzyæ Wêgrów za zmiany w
funkcjonowaniu bankowoœci i
finansów. Gdyby siê Orbano-
wi uda³o, to w jego œlady
mog³y by pójœæ inne
zad³u¿one pañstwa kosztem
ogromnych bankowych zy-
sków. Profesor przyzna³, ¿e

nie przewidzia³ determinacji i
odwagi Orbana, który zrobi³
swoje, wygra³ kolejne wybory
w 2014 roku, uzyska³ ponow-
nie konstytucyjn¹ przewagê w
wêgierskim parlamencie i po-
kona³ MFW. Czy Polska sko-
rzysta z tego doœwiadczenia?

Viktor Orban  postanowi³
sp³aciæ 20 mld euro d³ugu wo-
bec Miêdzynarodowego Fun-
duszu Walutowego i doprowa-
dzi³ do zamkniêcia jego biur w
Budapeszcie uznaj¹c doradz-
two Funduszu za szkodliwe
(czyt. „Globalizacja” prof. J.E.
Styglitza, Nobel w 2001). Pro-
wadzi politykê uniezale¿nienia
siê od miêdzynarodowej fi-
nansjery i opiera siê o w³asny
pieni¹dz. Inaczej ni¿ Wêgry,
Grecja i Polska  p³ac¹ ogrom-
ne haracze lichwiarskie z tytu³u
kredytów zagranicznych, s¹
zad³u¿one na wiele pokoleñ i
prawie nie maj¹ ju¿ swoich
banków, a Grecja dodatkowo
swojego pieni¹dza. Jak pisze
w swej analizie prof. F. Gr¹dal-
ski, centralnym obszarem poli-
tyki Wêgier jest polityka proro-
dzinna, gdzie g³ównym jej ce-
lem jest stworzenie warunków
do wychowywania dzieci i
ochrona rodziny. Matki mog¹
pozostaæ w domu z dzieæmi a¿
przez trzy lata otrzymuj¹c 70
% wynagrodzenia, je¿eli zre-
zygnuj¹ z pracy zawodowej. U
nas trwa zaciêta dyskusja czy
daæ matkom obiecane 500 z³.
na dziecko.

Wielkie koncerny, pisze prof.
Gr¹dalski, których wiêkszoœæ
ma kapita³ zagraniczny, zos-
ta³y obci¹¿one odpowiednio
podatkiem kryzysowym, sek-
torowym i bankowym. Tym sa-
mym przeniesiono obci¹¿enia
z ma³ych wêgierskich firm i ro-
dzin  na du¿e zagraniczne
przedsiêbiorstwa. Z pozyska-
nych w ten sposób pieniêdzy
premiowane s¹ rodzime firmy.
W UE zapowiadano kata-
strofê gospodarcz¹ Wêgier,
a nast¹pi³o o¿ywienie, po-
prawa finansów i zasob-
noœæ bud¿etu. Nast¹pi³
wzrost liczby urodzeñ, sta³y
wzrost stopy zatrudnienia,
nast¹pi³ wzrost PKB i zmniej-
szy³ siê proces zad³u¿ania
gospodarki i pañstwa. Deficyt
bud¿etu Wêgier znalaz³ siê
poni¿ej 3%, a bilans w handlu
zagranicznym, dziêki o¿ywie-
niu gospodarczemu, po raz
pierwszy od wielu lat jest do-
datni. U nas odwrotnie. Pre-
mier Orban nie ba³ siê UE, fi-
nansjery ani Niemiec. Polsce
w tym czasie codziennie

przybywa 252 mln d³ugu, a
ca³oœæ siêga ju¿ ponad jeden
bilion z³. - nie do sp³acenia.
Trwa globalny przep³yw kapi-
ta³u od krajów biedniejszych
do bogatych - pisze prof.
Ko³odko w ksi¹¿ce „
Wêdruj¹cy œwiat”. Z Polski
wyp³ywa rocznie kilkadziesi¹t
mld z³otych, a Wêgry temu ju¿
zapobieg³y.

W sprawie kredytów franko-
wych -”Ka¿dy siê czuje nie-
winny, nikt nie chce przyj¹æ na
siebie kosztów- mówi prof. Wi-
told Or³owski. - oczywiœcie, ¿e
by³o b³êdem dopuszczenie do
takiej eksplozji kredytów fran-
kowych ”- dodaje Profesor w
radiowej Jedynce i mówi, ¿e
Polska powinna iœæ w œlady
Wêgier. Premier Orban pro-
blem kredytów frankowych
rozwi¹za³ z korzyœci¹ dla
spo³eczeñstwa uznaj¹c, ¿e
by³y one niezgodne z pra-
wem. Odwrotnie jak u nas.

Na Wêgrzech, jak pisze prof.
Arpad Pusztai -  œwiatowy
ekspert do spraw  ¿ywnoœci
genetycznie zmodyfikowanej,
obowi¹zuje zakaz upraw
transgenicznych ze wzglêdu
na ochronê zdrowia publicz-
nego. To daje Wêgrom prze-
wagê w handlu ¿ywnoœci¹.
Znowu odmiennie ni¿ w Pol-
sce. Przeciwko wewnêtrznej
polityce Orbana wypowiedzia³
siê szef Komisji Europejskiej,
a inni libera³owie domagali siê
na³o¿enia na Wêgry sankcji
przewidzianych  Traktatem
Lizboñskim-  mówi europarla-
mentarzysta prof. M. Piotrow-
ski. Wêgierski odwa¿ny prze-
wódca jest autentyczny, broni
swoich koncepcji, zajmuje
twarde stanowisko w sprawie
uchodŸców arabskich poka-
zuj¹c, ¿e to problem bogatych
Niemiec, które ich zaprasza³y,
robi wszystko co jest dobre
dla narodu. Miasta wêgierskie
zaczê³y siê o¿ywiaæ, ruszy³o
budownictwo i lokalny prze-
mys³, wzrós³ eksport, przyby³o
miejsc pracy, zmniejszy³a siê
emigracja  m³odych. Je¿eli
Polska pójdzie wêgiersk¹
drog¹ to mo¿na sobie wyobra-
ziæ  Gorzów  z odradzaj¹cym
siê handlem, lokalnym prze-
mys³em i rzemios³em.
Mo¿liwy bêdzie powrót filii
Ursusa, tworzenia banku, po-
wroty m³odych z emigracji,
o¿ywienie gospodarki, eks-
portu i wzrost p³ac. Najpierw
w Polsce potrzebne s¹ zmia-
ny  i nowy model gospodarki -
lepszy ni¿ na Wêgrzech.

AUGUSTYN WIERNICKI

Polska Węgry dwa… odmienne
modele rozwoju
Co musi siê staæ, aby Gorzów móg³ choæby „drgn¹æ” gospodarczo? 

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od
1982 przedsiębiorca i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny, doradca woje-
wody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r. prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna.
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Przez d³ugie lata by³a to je-
dyna pañstwowa wy¿sza
uczelnia w Gorzowie. Uczel-
nia i œrodowisko wa¿ne nie
tylko dla miasta, z ciekawym
dorobkiem i intryguj¹cym ab-
solwentami.

- Dla nas to by³o oczywiste,
¿e idziemy na studia w³aœnie
tu, blisko domu, a przecie¿
uczelnia by³a i nadal jest bar-
dzo dobra - mówi¹ absolwen-
ci AWF, jak w Gorzowie od
pocz¹tku istnienia nazywana
jest filia poznañskiej Akademii
Wychowania Fizycznego. I
choæ przez lata istnienia
uczelni zmienia³a siê jej ofi-
cjalna nazwa, nikt w Gorzo-
wie nie nazwie jej inaczej, jak
AWF.

Z potrzeby fachowców

By³ rok 1971, kiedy poz-
nañska Wy¿sza Szko³a Wy-
chowania Fizycznego, bo
Akademi¹ zosta³a dopiero w
1973 r., zdecydowa³a, ¿e czas
uruchomiæ filiê w Gorzowie.
By³a to prosta odpowiedŸ na
rosn¹ce potrzeby. W ró¿nych
typach szkól zwyczajnie bra-
kowa³o dobrze wykszta³co-
nych fachowców od wycho-
wania fizycznego oraz trene-
rów w ró¿nych dziedzinach
sportu. Utworzenie filii akurat
w Gorzowie by³o sensowne,
w miarê du¿e miasto, spora
liczba szkó³ podstawowych i
œrednich, ¿adnej innej uczelni
wy¿szej, gwarantowa³y suk-
ces. I tak siê sta³o, na pierw-
sze lata zg³asza³a siê znacz-
nie wiêksza liczba chêtnych,
ni¿ uczelnia mia³a miejsc. I
nale¿y pamiêtaæ, i¿ by³y to ta-
kie czasy, kiedy przysz³y stu-
dent musia³ zdaæ egzamin
teoretyczny oraz praktyczny,
w którym badano jego uspor-
towienie, czyli sprawnoœæ fi-
zyczn¹, która by³a w wielu

przypadkach progiem nie do
pokonania dla ca³kiem sporej
ekipy chêtnych.

Przez lata funkcjonowania
gorzowska uczelnia nosi³a
wiele nazw. Od 1971 r. do
1973 by³a fili¹ Wy¿szej
Szko³y Wychowania Fizycz-
nego, od 1973 do 1983 roku
fili¹ AWF, natomiast w latach
1984-93 by³ to z kolei samo-
dzielny wydzia³ z w³asnymi
w³adzami dziekañskimi. Od
1993 do 2003 roku by³ to in-
stytut w ramach jednego z
wydzia³ów macierzystej AWF
w Poznaniu, czyli jednostka
niesamodzielna, podleg³a we
wszystkim Poznaniowi. I to
wówczas kadra naukowa
do³o¿y³a mnóstwa starañ,
aby utracon¹ samodzielnoœæ
odzyskaæ. Uda³o siê dopiero
w 2003 r., kiedy to znów go-
rzowska uczelnia sta³a siê
samodzielnym Zamiejsco-
wym Wydzia³em AWF w Poz-
naniu. A¿ do 2013 roku ten
stan by³ jasny i oczywisty. 

Niejasnoœci zaczê³y siê
w³aœnie w tym roku, kiedy w
eter poszed³ myl¹cy komuni-
kat o wydzieleniu wydzia³u ze
struktur uczelni. Obecnie wy-
dzia³ wyzby³ siê czêœci swego
maj¹tku na rzecz miasta, ale
nadal nie bardzo wiadomo, co
dalej z uczelni¹ bêdzie, choæ
plany by³y niby jasne - akade-
micka szko³a wy¿sza jako
etap przejœciowy do samo-
dzielnej akademii. Tak przy-
najmniej zapowiadali jeszcze
w ubieg³ym roku rektor AWF
prof. Jerzy Smorawiñski i
ówczesny prezydent Gorzo-
wa Tadeusz Jêdrzejczak. Z
kolei PWSZ proponuje
w³¹czenie gorzowskiego wy-
dzia³u w struktury swojej
uczelni, co niekoniecznie po-
doba siê pracownikom i w³ad-
zom AWF.

Tygiel i kuźnia

Od samego pocz¹tku uczel-
nia doœæ mocno zaznaczy³a
siê w pejza¿u kulturowym
miasta. Choæby za spraw¹
kadry, która tam pracowa³a.
Od pocz¹tku bowiem w wy-
dziale pracowa³ prof. Jerzy
Gaj, który wspó³tworzy³ uczel-
niê, a z nim prof. dr hab. Ber-
nard Woltmann, wybitny pol-
ski historyk kultury fizycznej,
dziekan wydzia³u a nastêpnie
prorektor poznañskiej AWF
do spraw filii. Pozostawi³ po
sobie kilka wartoœciowych
ksi¹¿ek dotycz¹cych historii
w³aœnie rozwoju kultury fi-
zycznej. Wychowa³ sobie na-
stêpców, którzy godnie kulty-
wuj¹ jego dzie³o. Do bez-
poœrednich nale¿y miêdzy
innymi prof. dr hab. Tomasz
Jurek, tak¿e wieloletni dzie-
kan wydzia³u i tak¿e historyk
polskiego sportu.

To dziêki w³adzom wydzia³u
oraz takim naukowcom w
uczelni odbywa³y siê wa¿ne
konferencje poœwiêcone temu
zagadnieniu i powstawa³y
licz¹ce siê wydawnictwa. To
w³aœnie gorzowski wydzia³
s³ynie w kraju z wszechstron-
nego zbadania i opisania his-
torii sportu polonijnego, co
doceniane jest przez polonu-
sów rozsianych po ca³ym
œwiecie.

W ten nurt dzia³añ uczelni
wpisuj¹ siê te¿ prace emery-
towanego ju¿ co prawa, ale
jednak pracownika uczelni, dr.
Zbigniewa Szafkowskiego,
który od lat popularyzuje
ró¿ne dziedziny sportu oraz
samych sportowców w swo-
ich ksi¹¿kach, których ma
oko³o 30 na koncie. - Lubiê to
- powtarza przy ka¿dej okazji,
kiedy jest pytany, dlaczego to
robi. To w³aœnie miêdzy inny-

mi on jest autorem ksi¹¿ki o
absolwencie tego wydzia³u,
Tadeuszu Kudelskim, wybit-
nym andyniœcie i jedno-
czeœnie jedynym gorzowiani-
nie, który wszed³ na Mount
Everest (nie wróci³ z Góry
Œwiata, zagin¹³ podczas
zejœcia, uczestniczy³ w wypra-
wie prowadzonej przez Ry-
szarda Paw³owskiego w
1999. Trzecim uczestnikiem
by³ Jacek Mase³ko).

Sokoli, skauci, porosty  

Drugim wyraŸnym historycz-
nym kierunkiem badawczym,
jaki ca³y czas by³ i jest upra-
wiany na wydziale, jest histo-
ria harcerstwa, a zw³aszcza
historia harcerstwa na ob-
czyŸnie oraz dzieje zwi¹zków
sokolich, czyli organizacji
Polskie Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokó³”, najstarszej
polskiej organizacji gimna-
stycznej, która powsta³a w
1867 roku we Lwowie i
dzia³a³a a¿ do 1945 roku, a
odradzaæ siê zaczê³a po
prze³omie demokratycznym w
1989 r. I tymi dziedzinami zaj-
mowali siê i ca³y czas zajmuj¹
prof. Jerzy Gaj, zw³aszcza
dziejami harcerstwa, oraz
prof. Marek Szczerbiñski, ten
bardziej zwi¹zkami sokolimi.

I te¿ rzadko kto wie, i¿ w Go-
rzowie, to znaczy na wydziale
odbywa³y siê wa¿ne konfe-
rencje naukowe, z udzia³em
goœci zza granicy, powstawa³y
wa¿ne i licz¹ce siê publikacje. 

Wœród intryguj¹cych osobo-
woœci naukowych od lat pra-
cuj¹cych na wydziale jest
prof. dr hab. Ludwik Lipnicki,
urodzony w podgorzowskiej
£ubiance, mieszka w Drez-
denku. Skoñczy³ biologiê na
Uniwersytecie im. Miko³aja
Kopernika w Toruniu i specja-
lizuje siê w lichenologii, czyli

bada porosty. I jak sam wielo-
krotnie podkreœla, porosty s¹
najlepszym probierzem czys-
toœci œrodowiska, bo one s¹
tam, gdzie nie ma zanie-
czyszczeñ. Prof. Lipnicki od
lat bada Bory Tucholskie, a
œlady jego badañ mo¿na zna-
leŸæ tak¿e w jego tomikach
poetyckich oraz prozie, bo
uczony lichenolog jest tak¿e
bardzo dobrym pisarzem, któ-
ry ma na koncie sporo
ksi¹¿ek.

Prof. Lipnicki wychowa³ so-
bie tak¿e na gorzowskiej
uczelni godnych nastêpców.
Wœród nich jest dr hab. Piotr
Grochowski, który od lat w ra-
mach grantów miêdzynarodo-
wych wyk³ada na zagranicz-
nych uczelniach.

Przez lata w uczelni praco-
wa³ prof. dr hab. Bogdan Ku-
nicki, socjolog po Uniwersyte-
cie Warszawskim, autor
okreœlenie miasto œredniej
wielkoœci, którym ochrzci³ Go-
rzów, bo to miasto pos³u¿y³o
mu do przeprowadzenia ba-
dañ naukowych udowad-
niaj¹cych za³o¿on¹ tezê o
specyficznym charakterze ta-
kich miast.

Od samego pocz¹tku pra-
cownicy naukowi oraz stu-
denci AWF byli widoczni w
mieœcie. Ci pierwsi przez fakt,
¿e wp³ywali na ¿ycie intelek-
tualne miasta, utrzymywali
kontakty z twórcami, zazna-
czali swoj¹ obecnoœæ.

Natomiast braæ studencka
organizowa³a liczne imprezy
dla mieszkañców Gorzowa,
zwykle dla tych m³odszych,
ale bywa³o, i dla doros³ych.
No i wiod³a ¿ycie studenckie,
takie jak w  innych oœrodkach
akademickich w Polsce. Bo
by³ legendarny akademik, o
którym do dziœ byli mieszka-
ñcy i bywalcy mówi¹ wielk¹ li-

ter¹, by³ klub studencki -
s³ynne Bara Bara, by³y g³oœne
na ca³e miasto Juwenalia.

Widoczni w mieście, 
znani i uznani

Gorzowska uczelnia sporto-
wa ma w gronie swoich stu-
dentów i absolwentów bardzo
wielu znanych i utytu³owa-
nych sportowców. Doœæ wy-
mieniæ: - z³oci medaliœci ig-
rzysk olimpijskich: Tomasz
Kucharski, Andrzej Wroñski,
Ryszard Wolny, W³odzimierz
Zawadzki, Maciej Lepiato,
medaliœci igrzysk olimpijskich:
Jacek Fafiñski, Piotr Stêpieñ,
Józef Tracz, Karolina Naja,
mistrzowie œwiata: Maciej
Grubski, Dariusz Jab³oñski,
Andrzej Malina, Ryszard
Œwierad. Absolwenci AWF to
tak¿e znani uczeni, trenerzy,
dzia³acze spo³eczni, dzienni-
karze, politycy. 

Ta dobra, znacz¹ca passa
uczelni w mieœcie zaczê³a siê
zmieniaæ po 1989 r., czyli po
prze³omie demokratycznym.
Wtedy szybko zaczê³a siê
zmieniaæ rzeczywistoœæ,
zmienia³o siê prawo, sposób
finansowania wy¿szych
uczelni, zaczê³y powstawaæ
nowe szko³y wy¿sze. Roz-
poczê³a siê polaryzacja sceny
wy¿szych uczelni. Do tego
doszed³ jeszcze do³ek demo-
graficzny i wieloletnie zmaga-
nia z remontem by³ego aka-
demika, który wreszcie zako-
ñczono, a w którym ma
zaistnieæ fizjoterapia.

Dziœ na pytanie o losy uczel-
ni nikt i nic pewnego nie umie
powiedzieæ. I choæ uczelnia
ma prawo do doktoryzowania,
to jednak jej przysz³oœæ nie jest
jasno okreœlona. Mo¿e jednak
stanie siê czêœci¹ przysz³ej
Akademii Gorzowskiej?

RENATA OCHWAT
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Tomasz Jurek idzie w ślady swoich mentorów. Tu odbiera nomi-
nację profesorska z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
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Dr Zbigniew Szafkowski jest wytrwałym kronikarzem nie
tylko gorzowskiego sportu.
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Prof. Bernard Woltmann budował naukowe podstawy
gorzowskiej AWF.
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Uczelnia z dorobkiem,
tradycjami i ambicjami
Zamiejscowy Wydzia³ Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu wpisa³ siê na trwa³e w historiê Gorzowa.
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- Czy z perspektywy czasu
mo¿e powiedzieæ pan dla-
czego tak naprawdê prze-
sta³ byæ wojewod¹ lubu-
skim? 

- Ka¿da zmiana premiera w
Polsce wi¹¿e siê z podaniem
do dymisji ca³ego rz¹du oraz
wojewodów. Jest to automa-
tyzm. Jak siê potem okaza³o,
premier Ewa Kopacz po bli-
sko trzech miesi¹cach
przyjê³a moj¹ dymisjê. Mia³a
do tego pe³ne prawo, a ja
bêd¹c na stanowisku wojewo-
dy musia³em byæ na to przy-
gotowany. 
- Zgoda, ale premier Ko-
pacz wymieni³a tylko
dwóch wojewodów. W
pañskim przypadku nic
specjalnego siê nie wyda-
rzy³o, nie dzia³o. Nie by³ pan
bohaterem ¿adnej afery.
Ma³o tego, stara³ siê pan
byæ bardzo lubuski, o co
gorzowianie mieli nawet
trochê pretensji.

- Mia³em poczucie misji i
realizowa³am najlepiej jak
mog³em zadania, które s¹
nak³adane z mocy ustaw na
wojewodê, jako przedstawi-
ciela rz¹du w terenie. Z syg-
na³ów, które do mnie docie-
ra³y mia³em wra¿enie, ¿e te
dzia³ania by³y pozytywnie
odbierane przez polityków
oraz mieszkañców regionu.
Do dzisiaj spotykam siê z
tak¹ opini¹. Mile zaskoczy³
mnie esemes. którego otrzy-
ma³em od jednego z konsty-
tucyjnych ministrów rz¹du
premier Kopacz, który dzieñ
po moim odwo³aniu napisa³,
cytujê: ,,inne wzglêdy oka-
za³y siê wa¿niejsze ni¿
s³u¿ba pañstwu. Jestem
bardzo zawiedziony
postaw¹ pani premier.’’
- Wczeœniej by³y jakieœ
rozmowy, ostrze¿enia?

- Nie i dlatego
sk³ama³bym, gdybym po-
wiedzia³, ¿e obojêtnie
przyj¹³em decyzjê premier.
Zw³aszcza, ¿e kilka tygodni
przed odwo³aniem by³em w
KPRM i przedstawi³em pre-
zes rady ministrów naj-
wa¿niejsze projekty realizo-
wane w naszym wojewódz-
twie. Jako jedyny wojewoda
podj¹³em wówczas temat
wynagrodzeñ pracowników
administracji pañstwowej,
zaprezentowa³em równie¿
zamierzenia zwi¹zane z
modernizacj¹ gorzowskiego
centrum administracyjnego.
By³o mi wiêc przykro, ale

sam sobie nie mogê czego-
kolwiek zarzuciæ.
- Co by³o najtrudniejsze w
sprawowaniu funkcji woje-
wody?

- Wojewodowie musz¹ po-
trafiæ prze³o¿yæ uniwersaln¹
politykê rz¹du na w³asny spe-
cyficzny region. Dla mniej ce-
lem by³o wci¹gniêcie mo¿liwie
jak najwiêkszej reprezentacji
mieszkañców do dyskusji o
regionie. Jestem zdania, ¿e
tylko t¹ drog¹ mo¿emy poz-
naæ oczekiwania i wyjœæ na-
przeciw. Dlatego pojawia³y
siê raporty. Uwa¿am, ¿e po-
przez prezentacjê rzetelnych
informacji mo¿emy napra-
wiaæ powsta³e b³êdy. Jestem
zadowolony, ¿e uda³o mi siê
kontynuowaæ i zainicjowaæ
kilka fajnych projektów.
Choæby regionalny system
ostrzegania, który wymyœli-
liœmy w naszym wojewódz-
twie. Tak bardzo spodoba³ siê
rz¹dowi, ¿e jest teraz rozwija-
ny w ca³ym kraju. Inny pro-
jekt, ca³kowicie autorski ,,Ki-
bic na szóstkê’’ by³ realizowa-
ny z Polskim Komitetem
Olimpijskim. Zainicjowaliœmy
projekt ochrony przed prze-
stêpstwami z grupy handlu
ludŸmi. Pierwsza w kraju
mapa potrzeb zdrowotnych,
czy wreszcie dzia³ania
zwi¹zane z popraw¹ wyników
nauczania dzieci i m³odzie¿y.
D³ugo móg³bym wymieniaæ.

- Kim w lubuskiej polityce
jest Bo¿enna Bukiewicz?

- W przekonaniu wielu za-
pewne wydaje siê - z wy-
raŸnym podkreœleniem s³owa
,,wydaje siê’’ - ¿e jest to naj-
wa¿niejsza postaæ lubuskiej
polityki. Powszechnie znane
s¹ bardzo dobre relacje po-
miêdzy premier Kopacz a
pose³ Bukiewicz. Tylko wielka
szkoda, ¿e te relacje nie s¹
umiejêtnie wykorzystywane
dla rozwoju województwa. S¹
natomiast - moim zdaniem -
wykorzystywane do dzia³añ
nie buduj¹cych spójnoœci re-
gionu, które nie oddzia³uj¹ na
rozwój województwa. Jest to
niepokoj¹ce, tym bardziej ¿e
cz³onkowie Platformy Obywa-
telskiej jakby pogodzili siê ju¿
przed wyborami z utrat¹
w³adzy przynajmniej na
szczeblu centralnym. Oko³o
50 procent cz³onków tej partii
stwierdzi³o wczesniej, ¿e po
jesiennych wyborach nie
bêdzie ju¿ ona rz¹dzi³a kra-
jem. I to pokazuje, ¿e partia ta
nie potrafi budowaæ wspólno-
ty w ró¿nych przestrzeniach
spo³ecznych . Brakuje tam
troski o rozwój samorz¹du,
odsuwa siê osoby o du¿ym
potencjale i profesjonalnie
przygotowane do pracy tylko
dlatego, ¿e s¹ niewygodne
dla poszczególnych
dzia³aczy. Taki sposób
dzia³ania musi doprowadziæ

do katastrofy politycznej,
któr¹ zreszt¹ pani Bukiewicz
przewidywa³a ju¿ parê tygod-
ni temu mówi¹c, ¿e fachowcy
nie s¹ potrzebni, skoro PO
wyborów nie wygra. Dlatego
podkreœlam s³owo „wydaje
siê”. 
- Czy nie przemawia przez
pana ¿al?

- Prezentujê w³asn¹ ocenê
tego, co obserwujê. I powiem
nawet, ¿e dzia³ania pani pose³
Bukiewicz s¹ przemyœlane.
Zaprzesta³a ju¿ myœlenia w
kategoriach budowy silnego,
spójnego regionu. Liczy siê
tylko jej osobista pozycja i
ewentualnie najbli¿szych
wspó³pracowników. Najlepiej
œwiadczy o tym kszta³t listy
wyborczej. Zosta³a ona tak
skonstruowana, ¿eby przy-
padkiem ktoœ nieakceptowany
nie wszed³ do sejmu. Pojawie-
nie siê dosyæ licznej grupy
kandydatów z pó³nocy woje-
wództwa ma natomiast na
celu maksymalne rozprosze-
nie g³osów.
- A czy marsza³ek El¿bie-

ta Polak jest samodzielna?
Czasami ma siê wra¿enie,
¿e chcia³aby ³¹czyæ pó³noc
z po³udniem województwa,
lecz nic z tego nie wycho-
dzi.

- Jej decyzje w znikomym
stopniu wp³ywaj¹ na spójnoœæ
regionu. I nie dotyczy to wcale
relacji zielonogórsko-gorzow-

skich. Chodzi o to, ¿e
wiêkszoœæ lubuskich samo-
rz¹dów pozostawionych jest
samych sobie. Wielokrotnie o
tym mówi³em bêd¹c woje-
wod¹. A sprawa nie jest b³aha
i w którymœ momencie mo¿e
zakoñczyæ siê rozpadem wo-
jewództwa. I jeszcze jedno
wa¿ne - polityków nie ocenia
siê przez to co myœl¹, co im
siê wydaje, ale przez pryzmat
tego, co robi¹. A kiedy spojrzy
siê na podzia³ œrodków unij-
nych, od razu widoczne s¹
anomalie. Jeœli w sposób spo-
kojny przeanalizujemy do-
stêpnoœæ do œwiadczeñ zdro-
wotnych Lubuszan to oczy-
wist¹ reakcj¹ powinna byæ
niezgoda na utrzymywanie
tego stanu. Pamiêtajmy jed-
nak, ¿e marsza³ek jest wybie-
rany. Jest to partyjny funkcjo-
nariusz delegowany przez par-
tiê, która wygrywa wybory do
sejmiku, ewentualnie jest w
koalicji. Jego samodzielnoœæ
jest mocno redukowana. Mar-
sza³ek Polak jest najd³u¿ej
urzêduj¹cym marsza³kiem wo-
jewództwa lubuskiego, co tyl-
ko potwierdza, ¿e partia jest w
pe³ni zadowolona z jej pracy. 
- Katarzyna Osos to
w³aœciwa osoba na stano-
wisku wojewody lubuskie-
go?

- Nie chcia³bym teraz oce-
niaæ mojej nastêpczyni.
Uwa¿am, ¿e przyjdzie na to

czas po zakoñczeniu jej misji.
Bêdzie wtedy pozbawione
emocji, a oparte na elemen-
tach merytorycznych. 
- Na czym polega podsta-
wowy problem woj. lubu-
skiego? Na braku równo-
wagi miêdzy Zielon¹ Gór¹ a
Gorzowem?

- Podstawowym problemem
jest to, ¿e nie patrzymy na na-
sze województwo jak na
jedn¹, zwart¹ ca³oœæ. A tylko
poprzez dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do zrównowa¿onego
rozwoju mo¿emy zbudowaæ
silny organizm. To, ¿e ca³e
centrum decyzyjne, zarówno
polityczne, partyjne jak i sa-
morz¹dowe znajduje siê w
Zielonej Górze nie jest proble-
mem. Problemem nie jest te¿
spór pomiêdzy Zielon¹ Gór¹ i
Gorzowem. Problemem s¹
zaw³aszczane przez zielono-
górskie œrodowisko - kosztem
ca³oœci województwa - naj-
wiêksze w powojennej historii
zewnêtrzne œrodki na rozwój.
T³umaczenie, ¿e ka¿dy mo¿e
uczestniczyæ w konkursach,
ka¿dy mo¿e sk³adaæ projekty,
nie jest przekonuj¹ce. Obo-
wi¹zkiem gospodarza regio-
nu powinno byæ uruchomienie
takich mechanizmów, ¿eby
wspieraæ tych, którzy byæ
mo¿e maj¹ deficyt doœwiad-
czenia, nie umiej¹ poruszaæ
siê w g¹szczu przepisów, ale
maj¹ dobre pomys³y i powinni

Patryk Nisiewicz: Interesuję się wszystkim, co się wokół mnie dzieje.
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W przeszłości głos polityków     lubuskich był
bardzo dobrze słyszany w Warszawie
Z Jerzym Ostrouchem, by³ym wojewod¹ lubuskim, rozmawia Robert Borowy
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Drug¹ tez¹, jak¹ us³yszeli
bywalcy na odczycie inaugu-
ruj¹cym 15. sezon klubu Za-
piecek, by³o stwierdzenie, ¿e
Gorzów móg³by byæ wa¿nym
portem nad Wart¹, ale nikt o
tym nie myœli.

Nowy sezon spotkañ na
Zapiecku, czyli w klubie wy-
myœlonym i prowadzonym
przez Barbarê Schroeder
rozpocz¹³ siê od wyk³adu
Wawrzyñca Zieliñskiego,
znanego gorzowskiego
przedsiêbiorcy, który od lat
zajmuje siê miêdzy innymi
histori¹ Gorzowa, histori¹
rzek oraz dziejami przemys³u
na tych ziemiach.

- Wa¿nym pytaniem jest,
dlaczego Gorzów, wówczas
Landsberg, powsta³ w tym
miejscu oraz dlaczego siê
tak znakomicie rozwin¹³ - tak
zacz¹³ swój wyk³ad Wawrzy-
niec Zieliñski.

Najwa¿niejsz¹ tez¹ Zie-
liñskiego jest taka, ¿e Lan-
dsberg powsta³ na sto¿ku, jaki
powsta³ w dorzeczu K³odawki
i Warty, czyli w miejscu wynie-
sionym, które nie by³o zalewa-
ne podczas wiosennych i zi-
mowych spiêtrzeñ wody. Dru-
ga teza mówi, ¿e do rozwoju i
wzrostu gospodarczego Lan-
dsbergu przyczyni³o siê
w³aœnie jego takie a nie inne
po³o¿enie. 

Do po³owy XVIII wieku
Warta nie by³a uregulowana,

p³ynê³a kana³em, który
miejscami zamienia³ siê w
deltê. Na po³udniowym jej
brzegu, w miejscu dzisiej-
szego Zawarcia i Zakanala
p³ynê³o sporo ma³ych rze-
czek, które uchodzi³y do
Warty miêdzy Santokiem i
Gorzowem. I jak dowodzi
Wawrzyniec Zieliñski,
w³aœnie tymi rzeczkami
transportowano do Landsbe-
gu materia³y budowlane, ta-
kie jak: glinê, drewno, torf,
sitowie. Jak zauwa¿a Waw-
rzyniec Zieliñski, proœciej
by³o transportowaæ materia³y
budowlane z biegiem rzeki,
ani¿eli pod pr¹d. Dlatego
miêdzy innymi w si³ê móg³
rosn¹æ Landsberg, a nie
Santok.

W póŸniejszym czasie, ju¿
w drugiej po³owie XVIII wie-
ku, po melioracji ca³ej Warty
i Noteci i budowie Kana³u
Bydgoskiego przez Baltaza
von Brenckenhoffa udro¿nio-
no tak¿e K³odawkê, któr¹
materia³y budowlane do Lan-
dsbergu transportowano a¿
z okolic Karska, gdzie z je-
ziora Karskiego ta rzeczka
wyp³ywa. 

Taka sytuacja z transpor-
tem wodnym trwa³a a¿ do
po³owy XIX wieku, czyli do
uruchomienia kolei. 

Wyk³ad swój zilustrowa³
mapami miêdzy innymi ze
zbiorów Wojewódzkiej i Miej-

skiej Biblioteki Publicznej,
przez co jego wywód by³ kla-
rowny i zrozumia³y.

Najwa¿niejsz¹ konkluzj¹,
jak¹ wysuwa Wawrzyniec
Zieliñski, jest taka, ¿e czas
najwy¿szy przywróciæ rzeki
w Polsce do stanu sp³awial-
noœci. Jako dobry wzorzec
pokaza³ Niemcy, gdzie gros
transportu cargo idzie
w³aœnie drogami wodnymi,
które s¹ znakomicie utrzy-
mane i s¹ ju¿ obecnie pod-
stawow¹ drog¹ transportow¹
dla ³adunków niebezpiecz-
nych czy wielogabaryto-
wych. Jako modelowe roz-
wi¹zani poda³ przyk³ad
kana³u Odra-Hawela z
wielk¹ wind¹ przewo¿¹c¹
barki w Niederfinow obok
Eberswalde. - Trzeba zrobiæ
wszystko, aby rzeki sta³y siê
znów drogami komunikacyj-
nymi - mówi³.

Wyk³ad Wawrzyñca Zie-
liñskiego spotka³ siê z
du¿ym odzewem. - Jestem
tego samego zdania, trzeba
przywróciæ rzeki do ¿ycia,
ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
nie wolno przy okazji dopro-
wadziæ do degradacji œrodo-
wiska naturalnego - mówi³ je-
den z uczestników spotka-
nia. A inny dodawa³, ¿e
w³aœnie takie podejœcie do
rzek powinno charakteryzo-
waæ obecne w³adze.

RENATA OCHWAT

Gorzów powstał na
wyspie i wykorzystał
swoją szansę
Tak¹ tezê przedstawi³ Wawrzyniec Zieliñski, przedsiêbiorca i mi³oœnik
regionu. 

W dorzeczu Kłodawki i Warty było miejsce do rozwoju.
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partycypowaæ w rozwoju. In-
nym problemem s¹ czêste
zmiany kadrowe. Na prze-
strzeni 16 lat mieliœmy ju¿
dziesiêciu wojewodów. Dla
przyk³adu w województwach
mazowieckim, wielkopolskim
czy opolskim od oœmiu lat s¹
ci sami wojewodowie. £atwiej
tam jest doskonaliæ funkcjo-
nowanie administracji, zarów-
no nie zespolonej, jak i zespo-
lonej. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
wstrz¹sy omijaj¹ stare woje-
wództwa, bo mieszkañcy i eli-
ty rozumiej¹ na czym polega
polityka regionalna. I unikaj¹
gierek politycznych, bo
wiedz¹ doskonale, czym to
mo¿e siê skoñczyæ.
- A merytorycznie jakie wi-
dzi pan s³aboœci w regionie?

- Jako Lubuszanie zatraci-
liœmy energiê w dzia³aniu, któ-
ra charakteryzowa³a nas jesz-
cze na pocz¹tku lat 90. To
wtedy wojewodowie gorzowski
i zielonogórski Zbigniew Pusz i
Marian Eckert znakomicie
wspó³pracowali na rzecz roz-
woju zachodniej czêœci kraju.
Byli prawdziwymi partnerami
dla ówczesnego premiera
Brandenburgi Manfreda
Stolpego, z którym dyskuto-
wali o koncepcjê rozwoju po-
granicza. Do tego g³os poli-
tyków lubuskich by³ bardzo
dobrze s³yszalny w Warsza-
wie, czêsto akceptowany.
Przyk³adem takiej akceptacji
jest samo powstanie woje-
wództwa, utworzenie strefy
gospodarczej czy powstanie
wy¿szych szkó³ zawodowych.
Kiedy dyskutowano na temat
Polski zachodniej, to nasi wo-
jewodowie i parlamentarzyœci
byli ekspertami. Dzisiaj nie li-
czymy siê. Nawet nie potrafi-
my zbudowaæ potencja³u, po-
mimo wspomnianych bardzo
dobrych relacji panuj¹cych po-
miêdzy czêœci¹ lubuskich poli-
tyków i premier Kopacz. I nie
chodzi o za³atwianie niereal-
nych i zbêdnych projektów, ale
tych strategicznych. Byliœmy o
przys³owiowy w³os od
za³atwienia elektrowni i kopal-
ni wêgla brunatnego. Prezes
PGE pokaza³ scenariusz
dzia³añ, wed³ug którego w
2024 roku z naszych z³ó¿ mia³
pop³yn¹æ pr¹d. Sprawa osta-
tecznie siê rozmy³a i to w cza-
sie najlepszej koniunktury do
dyskusji. Innym przyk³adem
jest kwestia z³ó¿ miedzi. Mar-
twi mnie tak¿e, ¿e nie potrafi-
my, choæ ku temu s¹ na-
prawdê dobre warunki, za³at-

wiæ sprawy elektryfikacji po-
miêdzy Krzy¿em i Kostrzy-
nem. A jak tego nie bêdzie,
pó³nocna czêœæ województwa
w najbli¿szych latach zostanie
praktycznie odciêta od syste-
mu kolejowego i tym samym
reszty Polski. W ostatnich la-
tach w Gorzowie by³o kilku mi-
nistrów, w tym równie¿ odpo-
wiadaj¹cych za sprawy kolejo-
we. Ka¿dorazowo zatwierdzali
modernizacjê, a potem projek-
ty przestawa³y byæ wa¿ne.
Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e dany projekt by³ skazywany
na pora¿kê tylko dlatego, ¿e
wokó³ niego - przepraszam za
kolokwializm - krêcili siê
niew³aœciwi parlamentarzyœci.
I to wcale nie chodzi o pos³ów
opozycyjnych, ale z partii
rz¹dz¹cej. 
- Bez winy s¹ tu tzw. go-
rzowskie elity polityczne?

- Nie chcê tutaj oceniaæ in-
nych partii, ale w przypadku
PO ewidentnie brakuje zdecy-
dowania w dzia³aniach. Polity-
cy platformy godz¹ siê na
gran¹ przez zielonogórskie
struktury „muzykê”, choæ
wiedz¹ ¿e szkodzi ona regio-
nowi. Ma³o tego, zaczynaj¹ siê
do tego przyzwyczajaæ i ak-
ceptowaæ taki stan rzeczy.
Uznali, ¿e skoro na po³udniu
mieszka wiêcej ludzi, to w
pe³ni nale¿y im siê w³adza.
- Co mo¿na w tej sytuacji
zrobiæ?

- To wokó³ Gorzowa nale¿y
zbudowaæ lobby, które bêdzie
oddzia³ywa³o na to, co siê
dzieje w urzêdzie marsza³kow-
skim. Gorzów powinien stan¹æ
w obronie wszystkich samo-
rz¹dowych struktur wojewódz-
twa. Pewne dzia³ania uda³o mi
siê uruchomiæ. Choæby dys-
kusjê o oddzia³ach pediatrycz-
nych w województwie. W jej
efekcie szybko powsta³a koali-
cja starostów, którzy stanow-
czo wypowiedzieli siê, ¿e opie-
ka pediatryczna musi byæ za-
bezpieczona  ju¿ w szpitalach
powiatowych. Przyk³adów
mo¿na podaæ jeszcze kilka.
Ale ¿eby przeciwstawiaæ siê
asymetrycznemu rozwojowi,
musi byæ ktoœ potrafi¹cy
³¹czyæ, a nie dzieliæ. Mo¿e to
robiæ tylko grupa ludzi myœl¹ca
kategoriami rozwoju miasta,
regionu. K³opot w tym, ¿e zde-
cydowana wiêkszoœæ polity-
ków w pierwszej kolejnoœci
myœli, jak tu nie naraziæ siê gó-
rom partyjnym.
- Mia³ pan kandydowaæ do
sejmu z listy Nowoczes-

nej.pl, ale w ostatniej chwili
zrezygnowa³. Dlaczego?

- By³y dwie przyczyny. Pierw-
sza to uczciwoœæ wobec wy-
borców. Obecnie pracujê poza
województwem lubuskim i do
domu przyje¿d¿am tylko w
weekendy. Pocz¹tkowo wyda-
wa³o mi siê, ¿e uda mi siê
po³¹czyæ pracê z prowadze-
niem kampanii, ale po rozmo-
wach z ludŸmi, którzy chcieli
mi w tym pomóc uzna³em, ¿e
nie bêdzie to mo¿liwe. Drugi
powód to przekonanie, ¿e nie
kandyduj¹c mogê zrobiæ
wiêcej dla pó³nocnej czêœci re-
gionu ni¿ gdybym kandydo-
wa³. Mam nadziejê, ¿e ewen-
tualne „moje” g³osy oddane
zostan¹ na kandydatów zna-
nych z doœwiadczenia i kom-
petencji. I niekoniecznie wska-
zanych przez „bossów’’ zielo-
nogórskich . Chodzi o to, ¿eby
nie rozbijaæ g³osów na wielu
kandydatów. By³yby to bo-
wiem dzia³ania zbli¿one do
tego, co czyni lubuska PO.
- Myœli pan, ¿e dziêki temu
Jerzy Wierchowicz
zdobêdzie mandat?

- Dokona³em analizy list po-
szczególnych komitetów wy-
borczych. Jest kilkoro dobrych
kandydatów z Gorzowa i
nale¿y im w tym pomóc. Moja
rezygnacja zapewne u³atwi
wybór, bo nasi mieszkañcy nie
bêd¹ musieli teraz zastana-
wiaæ siê na kogo oddaæ g³os.
- Pana zdaniem Nowoczes-
na.pl, jako nowa formacja,
ma szansê zaistnieæ w œwia-
domoœci wyborców?

- Przed nami jest jeszcze mie-
siêczna kampania, w trakcie któ-
rej notowania mog¹ istotnie
wzrosn¹æ. £atwo nie bêdzie,
gdy¿ krajowa polityka zosta³a
zdominowana przez dwa wielkie
bloki partyjne, co jest szkodliwe
szczególnie dla takich ma³ych re-
gionów jak nasz. W mojej ocenie
nadchodz¹ce wybory do parla-
mentu bêd¹ mia³y olbrzymi
wp³yw na to, co bêdzie siê dzia³o
w kolejnych latach w najbli¿szych
nam œrodowiskach. 
- To kto wygra najbli¿sze
wybory i bêdzie rz¹dzi³
przez nastêpne cztery lata?

- Na to pytanie w tej chwili
chyba nikt nie zna odpowiedzi.
Chcia³bym wierzyæ, ¿e wybory
wygraj¹ ci, dziêki którym
poœrednio region lubuski od-
zyska energiê i zacznie siê
wreszcie rozwijaæ, korzystaj¹c
z ostatnich du¿ych œrodków
unijnych.
- Dziêkujê za rozmowê.

W przeszłości głos polityków     lubuskich był
bardzo dobrze słyszany w Warszawie
Z Jerzym Ostrouchem, by³ym wojewod¹ lubuskim, rozmawia Robert Borowy
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Afisz rozpoczêtego sezonu
przyprawia o zawrót g³owy
zarówno mi³oœników klasyki,
jak i tych, którzy lubi¹ l¿ejsz¹
muzykê. Melomanów zapew-
ne wielce ucieszy obecnoœæ
Ewy Ma³as-Godlewskiej, któ-
ra od wielu ju¿ lat mieszka za
granic¹. To legenda polskie-
go sopranu, jedna z najja-
œniejszych gwiazd wokalistyki
œwiatowej. Jej wystêpy to
prawdziwa rzadkoœæ. Muzykê
Maurice’a Ravela zagra wiel-
ki polski pianista Janusz Olej-
niczak. - Podkreœlam, ¿e nie
bêdzie gra³ Chopina. Ale ten
koncert jest takim naszym
wk³adem w rok Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Chopinow-
skiego - t³umaczy Monika
Woliñska, dyrygent FG i auto-
rka ca³ego afisza koncerto-
wego. Kolejna wielka woka-
listka, Ma³gorzata Walewska

zaœpiewa u nas „Œmieræ
Kleopatry” Hectora Berlioza,
a jednym z koncertów zady-
ryguje Jerzy Maksymiuk. -
Obieca³, ¿e na pewno przyje-
dzie - mówi M. Woliñska. Je-
rzy Maksymiuk mia³ byæ go-
œciem w minionym sezonie,
ale z ró¿nych przyczyn nie
dojecha³. Wybitny dyrygent
poprowadzi miêdzy innymi
„Symfoniê fantastyczn¹” Hec-
tora Berlioza i zagra na forte-
pianie swoj¹ kompozycjê. 

- Wa¿nym wydarzeniem
bêdzie, przynajmniej dla
mnie koncert dedykowany
ksiêdzu Witoldowi Andrze-
jewskiemu. Z tego powodu o
tydzieñ przesuwamy koncert
z okazji Dnia Pamiêci i Pojed-
nania - zapowiada Monika
Woliñska.

Poza tym na afiszu jest Re-
quiem Wolfganga Amadeu-

sza Mozarta, „Obrazki z wy-
stawy” Modesta Musorgskie-
go w wydaniu koncertowym,
muzyka Feliksa Mendelssoh-
na-Bartoldy, Piotra Czajkow-
skiego, Antonina Dvoøaka i
wielu innych kompozytorów.

Tradycyjnie realizowany
bêdzie projekt „Kompozytor -
rezydent”, czyli program po-
legaj¹cy na wsparciu i pro-
mocji m³odych artystów ze
œrodków Ministerstwa Kultury.
W tym roku bêdzie nim Da-
riusz Przybylski.

Usatysfakcjonowani powin-
ni byæ tak¿e fani nieco l¿ej-
szych brzmieñ. W FG zaœpie-
wa bardzo dawno w Gorzo-
wie niewidziany Grzegorz
Turnau, z recitalem pojawi siê
Marcin Wyrostek, genialny
akordeonista. Fani muzyki El-
visa Presleya nie mog¹
wrêcz omin¹æ koncertu Krze-

simira Dêbskiego, który
w³aœnie ma w repertuarze
przeboje Kinga. - Bardzo bym
chcia³a, aby na Gali Nowo-
rocznej, na której zagramy
wszystkie Straussy zagoœci³
pan Bogus³aw Kaczyñski,
niestety jest to uzale¿nione
od stanu jego zdrowia i na
chwilê obecn¹ raczej siê nie
pojawi u nas - mówi M. Wo-
liñska. Wiadomo ju¿ ¿e na
Walentynki FG przygotowa³a
specjalny program z flamen-
co - bêdzie wiêc andaluzyj-
ska gitara oraz taniec. 

Program i gwiazdy to jedno,
bud¿et instytucji to drugie. -
Mamy nadziejê, ¿e jednak
uda siê wszystko i dostaniem
potrzebne nam na dzia³al-
noœæ pieni¹dze - mówi Adria-
na Chodarcewicz i wyjaœnia,
¿e na sprawne dzia³anie in-
stytucji potrzeba oko³o 6 mln

z³. Dodaje, ¿e FG liczy nie tyl-
ko na pieni¹dze z miasta, ale
tak¿e na ró¿ne granty, bo bie-
rze udzia³ we wszystkich kon-
kursach, w jakich siê kwalifi-
kuje. - Dziêki w³aœnie pie-
ni¹dzom z takiego grantu
kupujemy instrumenty -
harfê, waltorniê flet i smyczki
- dodaje pani dyrygent. 

Adriana Chodarcewicz
t³umaczy, ¿e na wysoki bud¿et
sk³ada siê utrzymanie budyn-
ku filharmonii, który jest du¿y,
tak¿e orkiestry oraz pracowni-
ków administracji, jak i realiza-
cja programu. - A tylko realizo-
wanie programu na wysokim
poziomie ma sens - mówi Mo-
nika Woliñska.

Instytucja podsumowa³a
tak¿e ubieg³y sezon, podczas
którego odby³o siê 127 wyda-
rzeñ, w których udzia³ wziê³o
blisko 30 tys. widzów. FG za-

gra³a 33 koncerty klasyczne
dla 14 308 s³uchaczy, co jest
wynikiem wrêcz znakomitym,
bo oznacza blisko 80 procent
zajêtych miejsc. Dziewiêciu
koncertów kameralnych
wys³ucha³o 805 melomanów.
Sporym zainteresowaniem
cieszy³y siê tak¿e otwarte pró-
by, bo w szeœciu takich wyda-
rzeniach udzia³ wziê³o 381
s³uchaczy. FG podaje tak¿e,
¿e w dzia³aniach edukacyjnych
udzia³ wziê³o 13 552 osoby,
czyli dzieci, ich rodziców lub in-
nych opiekunów. Poza tym w
11 koncertach familijnych
uczestniczy³o 3 199 osób,
9069 osób pos³ucha³o 21 au-
dycji muzycznych „Uwaga Ge-
niusz”, a 1284 osoby „Muzycz-
nie raczkowa³o”, czyli wziê³o
udzia³ w kszta³ceniu muzycz-
nym  zupe³nych maluszków.

RENATA OCHWAT

Jednym z koncertów zadyryguje
Jerzy Maksymiuk
Filharmonia Gorzowska zainaugurowa³a w³aœnie pi¹ty sezon dzia³alnoœci. 
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Dulski konsekwentnie nic
nie mówi, spaceruje jednak
po gorzowskich osiedlach.
Uaktualniony kostium abso-
lutnie nie odebra³ spektaklowi
jego mocy.

„Moralnoœæ pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej to absolut-
ny klasyk polskiego dramatu.
Mija dok³adnie 105 lat prapre-
miery „Moralnoœci”, a jednak
tekst nie straci³ ani na jotê ak-
tualnoœci. Udowadnia to naj-
nowsza gorzowska premiera
przygotowana przez
Miros³awa Siedlera. Elbl¹ski
re¿yser na klasyczny tekst
na³o¿y³ wspó³czesny kostium,
to znaczy umieœci³ akcjê w
naszych czasach, we
wspó³czesnym mieszkaniu,

ale zachowa³ klasyczny, ory-
ginalny tekst.

Uwspó³czeœniona „Dulska”
ma nieco silniejsz¹ si³ê
ra¿enia, ani¿eli ta w kostiumie

z prze³omu XIX i XX wieku. O
wiele dosadniej i celniej brzmi
przes³anie, ¿e dulszczyzna, to
skaza intelektualna stale spo-
tykana. A teraz znacznie le-

piej rozpoznawana przez fakt
istnienia kolorowej prasy, któ-
ra z luboœci¹ piêtnuje wszel-
kie przejawy ko³tuñstwa czy
dulszczyzny, rozdŸwiêku mi-

êdzy oficjalnie g³oszonymi
has³ami, a prawdziwym
¿yciem tych, co g³osz¹.

W roli tytu³owej pokaza³a siê
Marzena Wieczorek, która za-
gra³a Dulsk¹ w pe³nej brawu-
rze, nieco dodatkowo wykrzy-
wiaj¹c tê postaæ. Znakomicie
w roli Juliasiewiczowej wy-
pad³a Joanna Rossa, która
chyba po raz pierwszy do-
sta³a prawdziwie aktorskie za-
danie, z którego wywi¹za³a
siê znakomicie. Aktorka zna-
komicie cieniuje postaæ. Jest
zalotna, kiedy trzeba, rzeczo-
wa i konkretna w rozmowach
w Dulsk¹, przebieg³a, kiedy
kupczy losem Hanki. 

Zreszt¹ w spektaklu nie ma
nietrafionych ról. 

Pierwsz¹ gorzowsk¹ pre-
mierê sezonu 2015-2016
nale¿y uznaæ za bardzo udan¹
i jednoczeœnie dobry progno-
styk na nadchodz¹cy sezon.

RENATA OCHWAT

Gabriela Zapolska, „Moral-
noœæ pani Dulskiej”, re¿yseria
Miros³aw Siedler, graj¹: Marze-
na Wieczorek, Cezary
¯o³yñski, Jan Mierzyñski (w
premierowym spektaklu Piotr
Boratyñski), Kamila Pietrzak-
Polakiewicz, Joanna Ginda,
Joanna Rossa, Marta Kar-
mowska, Anna £aniewska, Ka-
rolina Mi³kowska-Prorok, Tere-
sa Lisowska-Ga³³a, Bartosz
Bandura, Krzysztof Tuchalski.
Premiera 12 wrzeœnia 2015.

Premiera w teatrze: Dulska wiecznie żywa
Dulska nosi wspó³czesn¹ garderobê, przygasza œwiat³o i popija drogi trunek. 

Marzena Wieczorek (po prawej) zagrała Dulską w pełnej brawurze.
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Ci¹gle nie na tyle, na ile
zas³uguje to cudowne i wcale
nieodleg³e miejsce. Nasza
wiedza o tym jednym z naj-
wiêkszych (ogólna po-
wierzchnia parku to 700 ha)
w Europie za³o¿eñ parko-
wych równie¿ nie by³a za
wielka, wiêc pierwsze kroki
skierowaliœmy do punktu in-
formacji turystycznej. Znajdu-
je siê on przy wejœciu do par-
ku przy ulicy Wybrze¿nej w
£êknicy. Otrzymaliœmy tam
nie tylko stosowne mapki i
foldery, ale tak¿e kompetent-
ny pracownik biura zapropo-
nowa³ nam trasê zwiedzania
uwzglêdniaj¹c¹ g³ówne atrak-
cje parki i odpowiadaj¹c¹ na-
szym mo¿liwoœciom czaso-
wym i wydolnoœci fizycznej. 

Zaplanowaliœmy sobie, ¿e
po trzygodzinnej podró¿y i
odwiedzeniu innych miejsc,
kolejne trzy godziny przezna-
czymy na spacer po parku
maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e
tym sposobem poznamy je-
dynie czêœæ atrakcji. 

I rzeczywiœcie, niektóre
czêœci zespo³u parkowego
pozostawiliœmy na inn¹
okazjê. Nie dotarliœmy np. do
znajduj¹cego siê po stronie
niemieckiej Parku Górskiego,
a tak¿e Zdrojowego. Mo¿e
uda siê je zobaczyæ kolejnym
razem, mo¿e przy okazji wy-
cieczki rowerowej, jako ¿e
Park Mu¿akowski mo¿na
zwiedzaæ tak¿e rowerem.

Pocz¹tki tego parku siêgaj¹
I po³owy XIX wieku, kiedy to
w³aœciciel miejscowych dóbr
ksi¹¿ê Hermann von Pückler-
Muskau postanowi³ roz-
pocz¹æ prace nad tym
wyj¹tkowym parkiem krajob-
razowym,  ³¹cz¹c je z prowa-
dzonymi równolegle
dzia³aniami na rzecz utworze-
nia uzdrowiska wykorzys-
tuj¹cego znajduj¹ce siê tu
Ÿród³a wód leczniczych. W
ten sposób siedziba rodu
Muskau zyska³a przydomek
Bad podkreœlaj¹cy jej kurorto-
wy charakter, który uda³o siê
utrzymaæ do dzisiaj.

Potem, jak to czêsto w his-
torii bywa³o, dobra te prze-
chodzi³y z r¹k do r¹k, przez
pewien czas ich w³aœcicielem
by³ ksi¹¿ê Fryderyk Nider-
landzki (syn króla niderlandz-
kiego Wilhelma I), potem ro-
dzina von Arnim ( hrabia
Traugott Heinrich von Arnim
by³ wieloletnim osobistym se-

kretarzem kanclerza Bismar-
cka). Polityczne skutki II woj-
ny œwiatowej polegaj¹ce na
tym, ¿e park zosta³ przedzie-
lony granic¹ pañstwow¹
sprawi³y, ¿e na d³ugie lata
zniszczony zosta³ stworzony
wysi³kiem wielu pokoleñ
uk³ad przestrzenno-kompozy-
cyjny parku.

Dopiero wst¹pienie Polski
do Unii i zwi¹zana z tym swo-
boda przemieszczania siê
mimo istniej¹cych granic,
stworzy³a nowe mo¿liwoœci
rozwoju Parku Mu¿akowskie-
go, którego œwietnoœæ jest
dziœ przywracana wspólnym
wysi³kiem ogrodników (czy
mo¿e raczej konserwatorów
przyrody) polskich i niemiec-
kich. W ten sposób na grani-
cy Polski i Niemiec, terenie
polskiej £êknicy i niemieckie-
go Bad Muskau, znowu funk-
cjonuje zgo³a magiczny park,
z roku na rok piêkniejszy, za-
chwycaj¹cy swoj¹ wyj¹tko-
woœci¹ wynikaj¹c¹ nie tylko z
racji politycznego po³o¿enia,
ale i z  harmonijnego wyko-
rzystania cudownego
ukszta³towania terenu. Dolina

Nysy, £uk Mu¿akowski, park,
sta³y siê  jednoœci¹ , dziêki
czemu Park Mu¿akowski zos-
ta³ w roku 2004 wpisany na
Listê Œwiatowego Dziedzict-
wa UNESCO, co stanowi nie
tylko jego nobilitacjê, ale i
ogromny atut promocyjny.

Na ponad 700 hektarów
parku sk³ada siê wiele kom-
pletnie ró¿ni¹cych siê czêœci ;
mi³oœnicy uporz¹dkowanych i
geometrycznych powierzchni
mog¹ zachwycaæ siê Par-
kiem Zamkowym urz¹dzo-
nym w stylu angielskim, kura-
cjusze mog¹ przechadzaæ siê
popijaj¹c wody mineralne
alejkami Parku Zdrojowego,
po polskiej stronie natomiast
dominuje przyroda w bardziej
naturalistycznej formie,
miejscami nabieraj¹c wrêcz
leœnego charakteru. Wszyst-
ko to okraszone zabytkowymi
budynkami (Stary i Nowy Za-
mek bêd¹ce kiedyœ rodow¹
rezydencjê. Dom Kawalerów
dziœ siedziba sanatorium,
Oran¿eria i wiele innych),
mostami i mostkami o zró¿ni-
cowanej architekturze umo¿li-
wiaj¹cymi przemieszczanie

siê mimo wszechobecnej
Nysy. S¹ i zabytkowe dêby,
wiele posiadaj¹cych swoje
imiona wynikaj¹ce z historii
tego miejsca, inne zabytki
przyrody, spore arboretum,
resztki winnicy, a nawet
znalaz³em sad ze starymi
drzewami owocowymi. Park
zosta³ umiejêtnie wkompo-
nowany w ¿yw¹ tkankê
miejsk¹ Bad Muskau,
mo¿na tu znaleŸæ galerie
rêkodzielnicze, w Nowym
Zamku wystawy tema-
tyczne, a dla strudzonych
turystów kawiarenki, albo
³aweczki ulokowane w
miejscach o szczegól-
nych walorach krajobra-
zowych. Po obu stronach
parku, tak wschodniej ,
jak i  zachodniej,  domi-
nuj¹ wspania³e tarasy
(ró¿nica poziomów w par-
ku grubo przekracza 100
metrów). 

Po obu stronach organizo-
wane s¹ wycieczki z prze-
wodnikiem, przeja¿d¿ki kon-
nymi furmankami, a tak¿e
sp³ywy ³odziami. Jest natu-
ralnie wypo¿yczalnia rowe-

rów i wózki dla niepe³nos-
prawnych.

Dla turystów przygotowano
kilka tras do zwiedzania za-
równo pieszego, jak i rowe-
rowego, o ró¿nej d³ugoœci i
zró¿nicowanym stopniu
trudnoœci. Trochê brakowa³o
mi oznakowañ tras zwiedza-
nia po polskiej stronie, co
sprawi³o naturalnie, ¿e nie
uniknêliœmy b³¹dzenia. By³a
to jednak chwilowa i  niegro-
Ÿna przygoda. 

Generalnie nie sposób siê
na tym rozleg³ym terenie zgu-
biæ, co chwilê jest jakaœ atrak-
cja, a to Folwark, a to D¹b
Klementyny, a to Most Karpi,
a to £awka Hermanna, czy
wreszcie Taras Mauzoleum.

Wszystko to w cudownych
okolicznoœciach jesiennej
przyrody, gdy drzewa mie-
ni¹ ca³¹ gam¹ ¿ó³ci i
br¹zów, a opad³e ju¿ liœcie
stanowi¹ najpiêkniejszy ko-
bierzec.

To wspania³e miejsce na
spêdzenie weekendu, jako
¿e oferta noclegowa jest
bardzo bogata i dostosowa-
na do ka¿dej kieszeni.

Gor¹co zachêcam do od-
wiedzenia Mu¿akowskiego
Parku i posmakowaniu jego
wyj¹tkowych nastrojów i
krajobrazów.

Drogê powrotn¹ mo¿na
zaplanowaæ po stronie nie-
mieckiej, jako ¿e odleg³oœæ
jest praktycznie taka sama ,
a przy okazji mo¿na rzuciæ
okiem na klasztor w Neuzel-
le, miejsce gdzie ci¹gle
trwaj¹ prace renowatorskie i
konserwacyjne przywra-
caj¹ce ca³e piêkno baroko-
wej œwi¹tyni i przyklasztor-
nym budynkom. Mo¿na
tak¿e skosztowaæ wyrobów
miejscowego browaru ko-
rzystaj¹cego z prastarych
receptur cystersów, kiedyœ
warz¹cych tutaj piwo. 

Oczywiœcie ¿adne, nawet
najbardziej wyszukane opi-
sy i fotografie nie oddadz¹
pe³nego uroku tych miejsc,
dlatego zachêcam z ca³ego
seca do ich odwiedzenia.

(Korzysta³em z pracy Re-
naty Stachañczyk: Park
Mu¿akowski £eknica Mus-
kauer Park Bad Muskau).

JERZY KUŁACZKOWSKI
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Park Mużakowski został w wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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Wszystkie barwy jesieni
w Parku Mużakowskim
Park Mu¿akowski jest miejscem coraz bardziej znanym w Polsce i nie tylko.

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- Zakoñczy³ siê jeden z
najkrótszych sezonów ligo-
wych dla Stali, ubieg³orocz-
nych mistrzów Polski. Nie
czuje pan rozczarowania
koñcowym wynikiem?

- Szóste miejsce oczywiœcie
stanowi rozczarowanie.
Dobrze, ¿e chocia¿ uniknêli-
œmy bara¿ów, bo wi¹za³oby
siê to nie tylko z du¿ymi kosz-
tami, ale tak¿e z nerwówk¹
zwi¹zan¹ z dwoma dodatko-
wymi meczami. Dzisiaj mogê
powiedzieæ, ¿e brak zmian w
mistrzowskim sk³adzie nie by³
najlepszym posuniêciem i tu
jako zarz¹d mo¿emy biæ siê
w piersi. 
- Jakie pañskim zdaniem
by³y g³ówne przyczyny
s³abszej jazdy zespo³u?

- By³o ich kilka. Na pewno
pokpiliœmy sprawê z przygo-
towaniem toru na pierwsze
spotkania u siebie. Dopiero
trener Stanis³aw Chomski za-
panowa³ nad ca³¹ sytuacj¹ i
od tamtej pory tor ponownie
sta³ siê naszym atutem a nie
dru¿yn przyjezdnych. Nie
sprzyja³ nam terminarz, gdy¿
w pierwszej fazie rozgrywek
mieliœmy wiêcej pojedynków
na wyjazdach. Do tego
dosz³a niestabilna forma lide-
rów na pocz¹tku sezonu i za-
nim siê w tym wszystkim
po³apaliœmy mieliœmy szeœæ
pora¿ek na koncie. Przy tak
ma³ej liczbie meczów w run-
dzie zasadniczej, bo tylko
czternastu, ciê¿ko by³o te stra-
ty odrobiæ. W³aœciwie tylko
Bartek Zmarzlik spisa³ siê w li-
dze fantastycznie, ale on ma
kapitalny ca³y sezon i oby
utrzyma³ tê dyspozycjê do
ostatniej imprezy, która nieba-
wem czeka go w Australii,
czyli fina³u dru¿ynowych mist-
rzostw œwiata juniorów. 
- Dobrze, ¿e pojawi³y siê
inne sukcesy, zw³aszcza w
wykonaniu Zmarzlika. Czyli
ten rok nie jest a¿ tak z³y,
jakby to niektórzy widzieli?

- Uwa¿am, ¿e na przestrzeni
ca³ego sezonu zawiód³ tylko
Kasprzak. Proszê przypo-
mnieæ sobie ubieg³oroczny
sezon. Lokomotywami na-
pêdzaj¹cymi dobre wyniki byli
Bartek i w³aœnie nasz kapitan.
Teraz rzeczywiœcie wszystko
spad³o na barki naszego
m³odzie¿owca, a jego lista
sukcesów z tytu³em indywi-
dualnego mistrza œwiata ju-
niorów na czele jest doprawdy
imponuj¹ca. Do tego Adrian
Cyfer zosta³ dru¿ynowym
mistrzem Europy, stan¹³ na
podium w finale Srebrnego

Kasku. Nie zapominajmy o
br¹zowym medalu Tomka Ga-
piñskiego w finale IMP oraz o
medalach w rozgrywkach pa-
rowych. Nasi obcokrajowcy
równie¿ byli widoczni. Linus
Sundstroem zosta³ mistrzem
œwiata z zespo³em Szwecji,
Niels Kristian Iversen obroni³
mistrzostwo Danii i wraz z Ma-
tejem Zagarem s¹ w czo³ówce
Grand Prix. Dlatego, pomi-
jaj¹c ligê, by³ to bogaty w suk-
cesy sezon.
- Komplementowany Bar-
tosz Zmarzlik awansowa³
w³aœnie do Grand Prix, co
nie jest panu do koñca na
rêkê. Dlaczego?

- Bartkowi ¿yczy³em jak naj-
lepiej, ale jako prezes klubu
maj¹cego dru¿ynê z aspira-
cjami walki o najwy¿sze cele
w lidze jestem ju¿ zmêczony
ogl¹daniem poszczególnych
turniejów Grand Prix ze stra-
chem o zdrowie naszych za-
wodników. Niestety, ale walka
w tych zawodach jest czêsto
bezpardonowa, notujemy
upadki i kontuzje. Ma³o tego,
zawodnicy nie maj¹ okazji
przygotowywaæ siê z reszt¹
zespo³u do meczów ligowych.
Jest to szczególnie widoczne
przed spotkaniami na w³as-
nym torze. Kiedyœ dru¿yny za-
biega³y, ¿eby mieæ w sk³adach
zawodników z Grand Prix i ich
wartoœæ by³a wy¿sza. Dzisiaj
mamy sytuacjê odwrotn¹.
- Mam przez to rozumieæ,
¿e buduj¹c sk³ad na 2016
rok bêdzie pan zwraca³
uwagê na to czy dany za-
wodnik startuje w Grand
Prix, czy nie?

- Nie jest to kryterium bez-
wzglêdne, choæ patrz¹c na
obecn¹ chwilê w przysz³ym
sezonie mo¿emy mieæ - po-
dobnie jak w tym roku - przy-
najmniej trzech zawodników w
elitarnym gronie.
- Jak wypad³o podsumo-
wanie pracy trenera Chom-
skiego?

- Stanis³aw Chomski przy-
szed³ do nas w drugiej
po³owie maja w roli stra¿aka.
Jego g³ównym celem by³o
utrzymanie dru¿yny w ekstrali-
dze, a jakby pojawi³a siê szan-
sa, to powalczenie o awans
do play off. Nie ma idea³ów,
trener Chomski równie¿ nie
ustrzeg³ siê pewnych b³êdów,
jednak jego ogólna ocena
pracy wypad³a na tyle
dobrze, ¿e chcemy dalej kon-
tynuowaæ wspó³pracê.
- Na czym polegaj¹ nego-
cjacje pomiêdzy zarz¹dem i
trenerem?

- Zale¿y to od wielu czynni-
ków. W niektórych klubach to
dzia³acze wybieraj¹ zawod-
ników, a nastêpnie typuj¹
osobê, która zarz¹dza ze-
spo³em jako menad¿er. My
chcemy, ¿eby przy budowie
dru¿yny uczestniczy³ trener,
z którym omawiamy kon-
cepcjê sk³adu. Nie wystarczy
siêgn¹æ tylko po kilku
¿u¿lowców. Trzeba zwracaæ
uwagê na wiele czynników.
Choæby na ich profile psy-
chologiczne. Im lepiej u³o¿y
siê klocki na wstêpie, tym
³atwiej potem prowadziæ ze-
spó³.
- Co dalej z naszym ze-
spo³em, który chyba nie

jest teamem w pe³nym tego
s³owa znaczeniu?

- Potrzebna jest œwie¿a
krew, ale nie na zasadzie ro-
bienia rewolucji. Zacznê od
koñca, czyli juniorów. Tu ¿ad-
nych zmian nie bêdzie, choæ
do walki o miejsce w sk³adzie
w³¹czony zostanie Rafa³
Karczmarz, który ma deptaæ
po piêtach Adrianowi Cyfero-
wi. Potrzebny jest trzeci za-
wodnik prowadz¹cy parê, bo
tego nam zabrak³o. Nie chcê
mówiæ dzisiaj o nazwiskach,
ale mamy kilka wariantów.
Sprowadzenie solidnego
¿u¿lowca na pozycjê pro-
wadz¹cego parê wcale nie
musi oznaczaæ pozbywanie
siê jednego z obecnych lide-
rów. Nie wykluczam, choæ nie
chcemy tego czyniæ, szer-
szych zmian, ale bêdzie to w
du¿ej czêœci zale¿a³o od po-
dejœcia samych ¿u¿lowców.
Winni oni wiedzieæ, ¿e ich
s³absza jazda ma prze³o¿enie
na finansowe mo¿liwoœci klu-
bu. 
- Stal jest rzeczywiœcie w
bardzo trudnym po³o¿eniu
finansowym, najgorszym
wœród ekstraligowych
dru¿yn, jak powiedzia³ to
niedawno prezes PZMot.
Andrzej Witkowski?

- Marka Stal Gorzów jest
nasz¹ najwiêksz¹ wartoœci¹,
z któr¹ uto¿samiaj¹ siê kibi-
ce, sponsorzy i lokalny samo-
rz¹d. W mojej ocenie, jak
równie¿ zdaniem kancelarii
prawnej, z któr¹ sprawê kon-
sultowa³em, prezes PZMot.
Andrzej Witkowski swoj¹ wy-
powiedzi¹ naruszy³ dobra

osobiste Stali Gorzów. Dlate-
go zastanawiam siê nad skie-
rowaniem sprawy na drogê
s¹dow¹. Bêdziemy oczekiwa-
li od prezesa PZMot. publicz-
nych przeprosin oraz zap³aty
zadoœæuczynienia na cele do-
broczynne zwi¹zane ze œro-
dowiskiem ¿u¿lowym. I niech
to bêdzie moja odpowiedŸ na
pytanie o kondycjê finansow¹
klubu.
- Rozwa¿acie skierowanie
sprawy do s¹du przeciwko
prezesowi PZMot. Taka
reakcja nie spowoduje, ¿e
bêdziecie mieli przeciwko
sobie zwi¹zek, a co za tym
idzie pojawi¹ siê nastêpne
k³opoty?

- Takie ryzyko oczywiœcie
istnieje. Wiadomo, ¿e ka¿dy
klub w d³u¿szej perspektywie
jest skazany na pora¿kê w
walce ze zwi¹zkiem, ale nie
mo¿emy przejœæ obojêtnie w
sytuacji szkalowania marki
naszego klubu. I nie chodzi o
sprawy ambicjonalne, ale
rzucaj¹c na nas z³e œwiat³o
prezes Witkowski mocno
utrudni³ nam negocjacje ze
sponsorami, zawodnikami.
Na wizerunek klubu pracuje
siê ciê¿ko, a jedn¹ wypowie-
dzi¹ mo¿na to zniszczyæ.
- Mo¿e nale¿y powróciæ
do dyskusji na temat
powo³ania zwi¹zku ¿u¿lo-
wego, choæ zdajê sobie
sprawê, ¿e nie jest to takie
³atwe?

- Przyznajê, ¿e bêd¹c jed-
nym z inicjatorów takich
dzia³añ zosta³em skutecznie
wyleczony z próby jakiego-
kolwiek reformowania ¿u¿la.
Skupi³em siê na prowadzeniu
gorzowskiego klubu i nie za-
mierzam z nikim walczyæ o
to, ¿eby rozwijaæ ten sport.
Po prostu nic z tego nie wyj-
dzie.
- Nie obawia siê pan, ¿e
prezes Witkowski bêdzie
utrudnia³ przyznanie licen-
cji dla Stali?

- Zespó³ ds. przyznawania
licencji jest powo³ywany
przez PZMot., co oznacza, ¿e
prezes tego zwi¹zku ma du¿y
wp³yw na personaln¹ obsadê
komisji licencyjnej. Nie oba-
wiam siê jednak ¿adnych
k³opotów, bo zawsze spe³nia-
my wszystkie wymagania li-
cencyjne i nie inaczej bêdzie
w tym roku.
- Skoro finanse spó³ek s¹
jawne, to dlaczego nie s¹…
jawne?

- Jako kluby nie powinniœmy
mieæ nic do ukrycia, bo tak
naprawdê pe³nimy funkcjê

spo³eczn¹, realizuj¹c zadania
dla spo³ecznoœci lokalnych.
K³opot w tym, ¿e nie wszyscy
chc¹ tej jawnoœci. Gdyby by³a
taka wola, to jako Stal Go-
rzów natychmiast jesteœmy
gotowi ujawniæ wszystkie
sk³adniki finansowe spó³ki.
- W tym roku mieliœmy
pi¹ty w Gorzowie turniej
Grand Prix. Jego ocena
by³a bardzo wysoka. Jak
wa¿ne jest to nasze Grand
Prix w strukturze ca³ego
cyklu?

- W Gorzowie jest, co pod-
kreœlaj¹ wszyscy, odpowiedni
klimat nie tylko dla tego ro-
dzaju rozgrywek. Na ka¿dym
kroku czuæ, ¿e nasze miasto
¿u¿lem oddycha i s¹ warunki
do organizowania du¿ych wy-
darzeñ. Dlatego staramy siê,
¿eby corocznie odbywa³a siê
u nas przynajmniej jedna im-
preza najwy¿szej rangi.
- Kiedy nast¹pi powrót
memoria³u Edwarda Janca-
rza?

- Chcieliœmy ju¿ na
pocz¹tku obecnego sezonu,
ale Krzysztof Kasprzak zwró-
ci³ siê z proœb¹, czy móg³by
zorganizowaæ swój turniej z
okazji 15-lecia startów. Zgo-
dziliœmy siê i dlatego przewi-
dujemy powrót memoria³u w
przysz³ym sezonie. Nasz za-
mys³ jest taki, ¿e turniej po-
œwiêcony pamiêci jednej z le-
gend Stali odbywa³ siê za-
wsze tydzieñ przed
inauguracj¹ ligow¹.
- Ile w polskich realiach
powinno byæ klas rozgryw-
kowych, po ile meczów po-
winna rozgrywaæ ka¿da
dru¿yna?

- Tak jak pañstwo decyduje
jakie p³acimy podatki, tak w
¿u¿lu o systemie rozgrywek
decyduje zwi¹zek sportowy.
W Anglii, Danii, Szwecji jest
na przyk³ad KSM, u nas nie
ma. Doprowadzi³o to do wol-
nej amerykanki i ze wzglêdu
na ma³¹ liczbê dobrych za-
wodników s¹ oni przep³acani.
W krajach, które wymieni³em
jest to regulowane œredni¹
meczow¹. Tak d³ugo, jak nie
powrócimy do niej, tak d³ugo
bêdziemy przep³acaæ, bo
nikt nie chce spaœæ z ekstra-
ligi. A jak przep³acamy bra-
kuje pieniêdzy na organizo-
wanie wiêkszej liczby kole-
jek. Uwa¿am, ¿e w Polsce
powinniœmy mieæ nie tylko
KSM, ale tylko dwie ligi.
Ekstraliga powinna liczyæ
dziesiêæ dru¿yn, co da³oby
nam przynamniej po 18 me-
czów.                                   n

Ireneusz Zmora prezes moneymakesmoney.pl Stal Gorzów
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Zostałem skutecznie wyleczony 
z próby reformowania żużla
Z Ireneuszem Maciejem Zmor¹, prezesem moneymakesmoney.pl Stal Gorzów, rozmawia Robert Borowy

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Samochód niedawno trafi³
na rynek, a ju¿ przez wielu
znawców tematu uwa¿any
jest za lidera klasy premium.
Auto zwraca uwagê lini¹ nad-
wozia,  która jest pe³na ele-
gancji, a zarazem agresji ty-
powej dla samochodów spor-
towych. Przet³oczenia i
za³amania mo¿na analizowaæ
przy ró¿nych oœwietleniach.
W projekcie wyraŸnie widaæ
rêkê i talent twórcy Bugatti
Veyron,  dowodz¹cego obec-
nie dzia³em designu czeskiej
firmy. Zwracaj¹ uwagê lampy,
w których mo¿na doszukaæ
siê form krystalicznych
nawi¹zuj¹cych do kryszta³ów,
z których s³yn¹ Czechy. Gdy
nadszed³ zmierzch okaza³o
siê, ¿e przednie reflektory s¹
nie tylko piêkne, ale równie¿
niebywale skuteczne.  Wy-
starczy prze³¹cznik œwiate³
ustawiæ w pozycji ,,automaty-
ka’’, ¿eby zobaczyæ prawdzi-
we cuda. Czujniki dzia³aj¹
szybciej i precyzyjniej od kie-
rowcy. Funkcja Smart Light
Assistant rozpoznaje auta
nadje¿d¿aj¹ce z przeciwka i
maskuje strumieñ œwiat³a,
który móg³by oœlepiaæ kierow-
ców. Pozosta³a czêœæ œwiat³a
z reflektorów drogowych za-
pewnia doskona³¹ widocz-
noœæ. W najnowszej Skodzie
nie ma znanego ka¿demu
kierowcy zjawiska niemal
ca³kowitego braku widoczno-

œci, który trwa przez u³amek
sekundy podczas mijania siê
w nocy. Kierowcê wspomaga
ponadto funkcja monitorowa-
nia martwego pola, która po-
przez czujnik zamontowany
w tylnej czêœci auta, monito-
ruje pojazdy pojawiaj¹ce siê
za nami.

Superb to du¿y samochód o
d³ugoœci niemal 4, 9 m. Po-
szukiwanie miejsca na
zat³oczonym parkingu
pocz¹tkowo powodowa³o  nie-
pewnoœæ. Okaza³o siê jednak,
¿e manewrowanie jest bardzo
³atwe. Czujniki  monitoruj¹ sy-
tuacje wokó³ samochodu.
Mo¿na korzystaæ z asystenta
parkowania, który analizuje
iloœæ miejsca i precyzyjnie
wprowadza auto w wyznaczo-

ne elektronicznie pole. Pod-
czas cofania sytuacjê z ty³u
mo¿na ogl¹daæ na ekranie. W
razie niebezpieczeñstwa od-
zywaj¹ siê sygna³y dŸwiêko-
we. Podobnie dzieje siê, gdy
wyje¿d¿amy  z parkingu nie
widz¹c sytuacji przed nami,
poniewa¿ zas³aniaj¹ zaparko-
wane po bokach samochody.
Oczy zastêpuj¹ czujniki.
Je¿eli nie zareagujemy na
ostrze¿enia system uruchomi
hamulce. 

JeŸdziliœmy samochodem
wyposa¿onym w silnik o po-
jemnoœci 1,4 l i mocy 150
KM. Wydawaæ by siê mog³o,
¿e tak ma³a jednostka nie za-
pewni wielkiej limuzynie wy-
starczaj¹cej dynamiki. Nic
bardziej b³êdnego. Lekki alu-

miniowy turbodo³adowany sil-
nik wspó³pracuje z manualn¹
6 - biegow¹ skrzyni¹. Je¿eli
chcemy jechaæ dynamicznie
mo¿emy rozpêdziæ siê do
100 km/h w czasie 8,6 sek.  i
osi¹gn¹æ 220 km/h. Podczas
normalnej jazdy samochód
zadowala siê zu¿yciem pali-
wa na poziomie 4, 8 l w cyklu
mieszanym. Je¿d¿¹c dosyæ
dynamicznie i czêsto prze-
dzieraj¹c siê przez zat³oczo-
ne miejscowoœæ, w których
podczas minionego week-
endu odbywa³y siê przeró¿ne
imprezy masowe nie uda³o
siê przekroczyæ wartoœci 7, 6
l œredniego zu¿ycia paliwa na
100 km. Najnowsza Skoda
jest znacznie l¿ejsza od po-
przedniczek, a jej du¿y roz-

staw osi i konfiguracja zawie-
szenia prowokuje do szybkie-
go pokonywania zakrêtów.
Sinik wyposa¿ono w techno-
logiê ACT, dziêki której
od³¹czane s¹ cylindry nr. 2 i
3. Dzieje siê to wtedy, gdy ich
moc nie jest potrzebna, a kie-
rowca dowiaduje siê o tym je-
dynie z komunikatu na wy-
œwietlaczu. Silnik pracuje
p³ynnie i nie da siê odczuæ,
¿e jedziemy tylko na dwóch
cylindrach.

Piêknie wkomponowany w
deskê rozdzielczoœæ wyœwiet-
lacz kryje wiele niespodzianek.
Mo¿emy wyœwietliæ parametry
auta, w³¹czyæ nawigacjê, ko-
rzystaæ z zestawu multimedial-
nego, a nawet wyœwietliæ ekran
swojego telefonu.

Pasa¿erowie tylnej kanapy
maj¹ ogromn¹ iloœæ miejsca,
poza tym mog¹ ustawiæ sobie
temperaturê trójstrefowej kli-
matyzacji, skorzystaæ z inter-
netu wykorzystuj¹c gniazdo
USB i uchwyt na tablet.

Ogromna iloœæ schowków
pozwala na wygodne roz-
mieszczenie nawet standar-
dowych butelek z napojami.
Mo¿na skorzystaæ z klimaty-
zowanego schowka, aby na-
poje by³y ch³odne. Jest miejs-
ce na telefon, okulary, kami-
zelki itp. Dziêki temu w razie
kolizji przewo¿one przedmio-
ty nie zmieni¹ siê w pociski
mog¹ce poraniæ pasa¿erów.

Ogromny baga¿nik otwiera
siê bezdotykowo. Wystarczy
wykonaæ ruch noga pod tyl-
nym zderzakiem aby klapa
posz³a w górê. Aby j¹ za-
mkn¹æ wystarczy nacisn¹æ
przycisk. W baga¿niku ³atwo
ulokujemy zarówno drobne
zakupy, jak i pokaŸne
baga¿e. Wystarczy nacisn¹æ
kolejny przycisk, aby z³o¿yæ
dzielone oparcia tylnej kana-
py.  W baga¿niku znajdziemy
równie¿ umocowan¹ na
magnesie latarkê LED i
gniazdo 230 V. Superb ma
wiele praktycznych roz-
wi¹zañ. W przednich
drzwiach znajdziemy para-
solki. Po skorzystaniu z nich
mo¿na spokojnie od³o¿yæ
mokre na miejsce. Woda zo-
stanie odprowadzona i
szybko wyschn¹.  Klapka
wlewu paliwa kryje skro-
baczkê do szyb a w
drzwiach znajdziemy kami-
zelki. Praktyczne rozwi¹za-
nia zastosowane w tym au-
cie warto poznaæ odwie-
dzaj¹c salon, bo zbyt d³ugo
trwa³oby ich wymienianie.

Superb to doskona³y samo-
chód klasy premium. Jedyny
standard tej klasy, którego
Skoda nie spe³nia to cena.
Podstawowy model z bardzo
bogatym wyposa¿eniem
standardowym mo¿na kupiæ
ju¿ za 79 tys. z³.

RYSZARD ROMANOWSKI

Badanie wykaza³o, ¿e pol-
ski kierowca najczêœciej od-
bywa podró¿e trwaj¹ce od
11 do 20 minut. 40 proc. an-

kietowanych jeŸdzi nie d³u¿ej
ni¿ 10 min. Modny ostatnio
ekodriving zaleca, aby ru-
szaæ od razu po uruchomie-

niu pojazdu. Tymczasem olej
osi¹ga swoje parametry do-
piero po osi¹gniêciu przez
silnik normalnej temperatury

pracy. W niektórych kon-
strukcjach trwa to nawet
oko³o 20 minut. Testy prowa-
dzone przez amerykañski in-

stytut naftowy API wykaza³y,
¿e 75 proc. zu¿ycia silnika
powstaje podczas rozruchu.
Im gorszej jakoœci olej, tym
to zu¿ycie nastêpuje szybciej.
Eksploatuj¹c samochód na
krótkich, miejskich dystan-
sach warto porównaæ zalece-
nia producenta z zaleceniami
renomowanych firm olejo-
wych publikuj¹cych swoje ka-
talogi w internecie.  Byæ
mo¿e warto zastosowaæ olej
o innej ni¿ zaleca producent
samochodu specyfikacji.

Przy okazji w laboratorium
Castrola rozprawiono siê z
opini¹ g³osz¹c¹, ¿e w silni-
kach o du¿ym przebiegu nie
nale¿y stosowaæ oleju synte-
tycznego i nie wolno go sto-
sowaæ, gdy uprzednio  sto-
sowano pó³ syntetyk lub olej
mineralny. W  nieco zu¿ytym
silniku o bardzo du¿ym prze-
biegu zmieniono olej mine-
ralny na syntetyczny z rodzi-
ny Magnatec.  Przed kolejn¹

wymian¹ dok³adnie zbadano
stopieñ i tempo zu¿ycia silni-
ka. Okaza³o siê, ¿e olej syn-
tetyczny o doskona³ych
w³aœciwoœciach myj¹cych
nie tylko nie zaszkodzi³, ale
znacznie obni¿y³ tempo
zu¿ycia silnika.  

Jedn¹ z zalet œrodków syn-
tetycznych wysokiej klasy
jest uodpornienie silnika na
tzw. suche starty. Wystar-
czaj¹ca iloœæ cz¹steczek ole-
ju tworzy tzw. film olejowy w
momencie, gdy silnik jest
jeszcze zupe³nie zimny. Olej
niskiej klasy po ostygniêciu
sp³ywa do miski olejowej i w
pierwszych sekundach pracy
silnika nie dociera do punktów
smarowania. Kiedy ju¿ dotrze,
nie ma zak³adanych w³aœciwo-
œci ze wzglêdu na nisk¹ tem-
peraturê. Z badañ wynika, ¿e
warto zainwestowaæ w dobry
œrodek smarny nie bacz¹c na
przebieg samochodu.

RYSZARD ROMANOWSKI
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Superb to duży samochód, ale manewrowanie nim jest łatwe.
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Pierwsza jazda Skodą Superb
po gorzowskich drogach
Dziêki uprzejmoœci gorzowskiego dealera Skody, firmy Auto - Bis, spêdziliœmy weekend z najnowsz¹ Skod¹ Superb. 
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O wyższości oleju nad… olejem
Instytut PBS na zlecenie firmy Castrol przeprowadzi³ badania ankietowe kierowców i mechaników. 
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