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Jestem jak najbardziej za. Gorzów bowiem
jest ubogi w możliwości szerokiego zaistnie-
nia w Polsce i na świecie. Jedną z tych nie-
wielu możliwości jest właśnie żużel. Dlatego
już przed laty zgłaszałem pomysł poszerzenia
klubowej izby pamięci o kolejne eksponaty, by
mogła stać się atrakcją dla miłośników tej dys-
cypliny sportu. A jest ich w Polsce i na świecie
całkiem wielu. Tymczasem sprawy poszły w
odwrotnym kierunku. Nie wiem co się stało z
pamiątkami po dawnym żużlu. Wiem jednak,
że muzeum żużla mogłoby przyciągać do
Gorzowa liczne grupy kibiców i turystów.
Żużel to nasza duma i sława. Może rzeczy-
wiście warto pójść za ciosem i spróbować na
70-lecie klubu stworzyć choćby namiastkę
muzeum, które z czasem zyskałoby sławę i
stało się naszą dumą. Ostatecznie czym in-
nym możemy się wyróżnić i pochwalić w
Polsce i na świecie? Skoro jesteśmy na tyle
oryginalni, że rozwijamy niszową dyscyplinę
sportu, to pójdźmy krok dalej i zróbmy z tej ni-
szy coś do tego stopnia niepowtarzalnego, że
będzie się o tym mówiło i pisało daleko poza
rogatkami miasta i kraju. Przydając nam wy-
miernych korzyści w postaci promocji, ale i tu-
rystów, którzy zechcą przejechać w konkret-
nym celu, zostawiając parę groszy w mieście
nad Wartą.

JAN DELIJEWSKI

Z ludowym tańcem przez długi czas
Zespół Małych Gorzowiaków obchodzi jubileusz całkiem… dojrzały. Więcej o zespole na s.18.

Zróbmy coś
niepowtarzalnego
Pojawił się pomysł stworzenia
muzeum żużla w Gorzowie.    
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ww  1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Me-
chaniczne i Odlewnia Żeliwa
Państwowego Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych,
których tradycje kontynuowały
Zakłady Mechaniczne „Gorzów”;
upadły w 2000 r.  
1985 r. - gorzowianka Katarzyna
Zawidzka została Miss Polonia. 
ww  2.06.
1976 r. - powstał Automobilklub
Gorzowski.
1997 r. - papież Jan Paweł II
złożył 3,5-godzinną wizytę w Go-
rzowie; w pięciolecie pobytu pa-
pieża na górczyńskich błoniach
odsłonięto pomnik Jana Pawła
II; ponad trzymetrową rzeźbę,
stojącą na tle 13-metrowego
krzyża wykonał prof. Czesław Dź-
wigaj z krakowskiej ASP.
2007 r. - udostępniono do ruchu
nową drogę przez Park Koperni-
ka.
1945 r. - Franciszek Walczak (22
l.), gorzowski milicjant; zmarł w
wyniku obrażeń zadanych przez
sowieckiego marudera, jego po-
grzeb był pierwszą antysowiecką
demonstracją w mieście, a on
sam został patronem gorzow-
skiej ulicy; spoczywa na cmenta-
rzu świętokrzyskim.
1994 r. zm. ks.  infułat
Władysław  Sygnatowicz (80 l.),
b. proboszcz  parafii katedralnej
w Gorzowie (1963-1991), wika-
riusz biskupi.
ww  3.06.
1987 r. - studenci AWF ustano-
wili rekord pojemności tramwaju
105N (20 miejsc siedzących, 105
stojących), upychając 362 oso-
by.
1905 r. ur. się Febronia Gajews-
ka-Karamać, b. nauczycielka w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), a obecnie patronka
Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych, aktywna działaczka organi-
zacji charytatywnych, zm. w
1993 r. 
1926 r. ur. się Władysław Koso-
wicz, nauczyciel i trener, b.
żołnierz AK, jeden z organizato-
rów żeńskiej siatkówki w Gorzo-
wie, zm. w 1986 r. 
2007 r. zm. Bronisław Słomka
(70 l.),  pisarz i dziennikarz, b.
redaktor naczelny „Ziemi Go-
rzowskiej”. 
ww  4.06.
1989 r. - odbyła się pierwsza tu-
ra wyborów parlamentarnych z
udziałem „Solidarności”, pierw-
szymi senatorami Ziemi Gorzow-
skiej zostali Stanisław Żytkowski
i Stefania Hejmanowska (Komi-
tet Obywatelski S); mandaty po-
selskie w pierwszej turze uzyska-
li tylko bezpartyjni kandydaci
„Solidarności”: Stanisław Bożek
(rolnik spod Międzyrzecza) i  Ma-
rek Rusakiewicz (student). 
ww  5.06.
2003 r.  - Sąd Rejonowy w Go-
rzowie ogłosił upadłość Stolbu-
du, Okna i Drzwi S.A.
2004 r. - w Gorzowie odbył się
chrzest statku wycieczkowego
„Kuna”, zabytkowego lodołama-
cza z 1884 r., odbudowanego
wysiłkiem Stowarzyszenie Wod-
niaków Gorzowskich  „Kuna”.
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W ostatnim czasie s¹ to
skargi, szczególnie od osób
w podesz³ym wieku, na
dzia³ania firm zawieraj¹cych
umowy o œwiadczenie us³ug
telekomunikacyjnych czy te-
lemedycznych, a tak¿e naka-
zy zap³aty za œwiadczenie
powy¿szych us³ug. W przy-
padku braku uiszczenia
¿¹danej kwoty wzywaj¹cy
grozi rozpoczêciem windyka-
cji komorniczej wraz zaj-
êciem wszystkich w³asnoœci.

Opisywany przez konsu-
mentów scenariusz dzia³añ
wygl¹da nastêpuj¹co: kon-
sumenci otrzymuj¹ telefon w
sprawie obni¿enia rachun-
ków za telefon lub pr¹d, a
nastêpnie w ich mieszkaniu
zjawia siê osoba, która za-
pewnia, ¿e reprezentuje do-
tychczasowego operatora
telefonicznego lub sprze-
dawcê pr¹du. Niczego nie-
œwiadomi konsumenci pod-
pisuj¹ dokumenty
przedk³adane im przez
przedstawicieli handlowych.
Ze skarg wynika, ¿e konsu-

menci nie mieli œwiadomo-
œci, ¿e podpisuj¹c doku-
menty dotycz¹ce us³ug te-
lekomunikacyjnych lub
sprzeda¿y energii, zawie-
raj¹ tak¿e umowê o œwiad-
czenie dodatkowych us³ug.
Wielu seniorów skar¿y³o
siê na wywieranie presji w
celu jak najszybszego
podpisania umów, czêsto
bez mo¿liwoœci ich prze-
czytania. Wiêkszoœæ kon-

sumentów sk³adaj¹cych
nie dosta³a zawartych
umów. 
Ostrzegamy przed rea-
gowaniem na pisma i do-
konywaniem zap³aty -
mówi Tomasz Gierczak,
Miejski Rzecznik Konsu-
mentów i Spraw Mieszka-
ñców.  Prosimy o natych-
miastowe zg³oszenie siê do
naszego Biura, gdzie zo-
stanie udzielona pomoc w

tej sprawie - dodaje Gier-
czak.

Miejski Rzecznik Konsu-
mentów przypomina, ¿e w
przypadku zawarcia poza
lokalem przedsiêbiorstwa
(czyli np. w domu) umowy
dotycz¹cej us³ug zdrowot-
nych, której przedmiotem
nie s¹ gwarantowane
œwiadczenia opieki zdro-
wotnej (umowa zawierana
jest poza publicznym sys-

temem zabezpieczenia
spo³ecznego), konsumen-
tom przys³uguje prawo od-
st¹pienia od umowy w
ci¹gu 14 dni od jej zawarcia.
W takim przypadku zastosowa-
nie znajduj¹ przepisy ustawy o
prawach konsumenta.

Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e
konsument, który nie zosta³ po-
informowany o przys³uguj¹cym
mu prawie odst¹pienia od
umowy o œwiadczenie us³ug
zawartej poza lokalem przedsi-
êbiorstwa, mo¿e skutecznie
skorzystaæ z tego prawa w
ci¹gu 12 miesiêcy i 14 dni od
daty zawarcia umowy.

Konsumenci, którzy czuj¹ siê
pokrzywdzeni powinni zg³osiæ siê
do organów œcigania (policji lub pro-
kuratury). W odst¹pieniu od umowy
pomagaj¹ rzecznicy konsumentów.
Biuro Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów i Spraw Mieszka-
ñców mieœci siê w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Orl¹t Lwowskich 1.
Kontakt telefoniczny: 95 7355
747, 95 7355 960.

KRZYSZTOF WEBER
Kancelaria Prezydenta Miasta

Ostrzeżenie przed nieuczciwą
działalnością firm
Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gorzowie wp³ywaj¹ liczne skargi.

Takie nakazy zapłaty należy traktować nieufnie i reagować na nie ostrożnie.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

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

Na ka¿dego podatnika, jak
wynika z danych Urzêdu
Skarbowego za 2014 r. po-
danych przez Gazetê Lu-
busk¹, przypada³o tam œred-
nio rocznie ponad 34,5 ty-
si¹ca z³otych. To kilka
tysiêcy wiêcej ni¿ ma prze-
ciêtny podatnik z gorzow-
skim meldunkiem. A ponie-
wa¿ gmina ma z tego swoj¹
dolê, to i na biedê nie mo¿e
narzekaæ, aczkolwiek niesie

to z sob¹ pewne ogranicze-
nia w dostêpie do œrodków
zewnêtrznych.

Sk¹d bierze siê bogactwo
mieszkañców K³odawy? Z
Gorzowa, przede wszystkim!
Od lat bowiem co zaradniejsi
¿yciowo i dobrze materialnie
sytuowani gorzowianie prze-
nosz¹ siê na poblisk¹ wieœ,
w tym do K³odawy, Chwal-
êcic i innych miejscowoœci w
tej, ale  i s¹siednich gmi-

nach. To kwestia mody i wy-
gody. W wiêkszoœci pracuj¹ i
¿yj¹ w Gorzowie, bo tu na co
dzieñ zaspokajaj¹  swoje
ambicje zawodowe oraz po-
trzeby ¿yciowe, a na wieœ
jad¹ zrelaksowaæ siê i prze-
spaæ. I tam zostawiaj¹ swoje
podatki, bo taka jest prosta
konsekwencja miejsca za-
mieszkania, a przede
wszystkim zameldowania. To
dlatego m.in. Zielona Góra

powiêkszy³a niedawno swój
stan posiadania, by odzys-
kaæ w czêœci tak¿e to, co
przez lata straci³a. 

Jaki mora³ p³ynie z tego?
Ano tylko taki, ¿e w³adze
miasta powinny lepiej zadbaæ
o gorzowian, by masowo nie
uciekali na wieœ ze swoimi po-
datkami. Sposobów jest wiele,
trzeba tylko nad nimi popraco-
waæ. Bud¿et naszego miasta,
wbrew pozorom, wcale nie jest

a¿ tak bogaty, by ci¹gle tra-
ciæ i traciæ na rzecz K³odawy,
Bogdañca, Deszczna czy
Santoka. No i jest coraz
biedniejszy chocia¿by
wzglêdem Zielonej Góry.

A swoja droga ciekawi
mnie, gdzie obecny prezy-
dent swoje podatki p³aci, bo
poprzedni w³aœnie K³odawê
bogaci³.

JAN DELIJEWSKI

Kłodawa wciąż się bogaci, 
a Gorzów ciągle traci
Statystycznie mieszkañcy gminy K³odawa s¹ najbogatsi w regionie. 

To kolejne miliony ze sprze-
da¿y gruntów ponad plan
za³o¿ony na ten rok. Teore-
tycznie te pieni¹dze nie
maj¹ swojego planowego
przeznaczenia, ale mog¹
pójœæ jedynie na dzia³ania i
inwestycje powiêkszaj¹ce

maj¹tek miasta. Nie mo¿na
ich przejeœæ czy wydaæ na
utrzymanie urzêdników.
Nadwy¿ka powinna byæ
sensownie zagospodarowa-
na, nie tyle zgodnie z ¿ycze-
niami urzêdników, co przede
wszystkim w zgodzie z

oczekiwaniami mieszka-
ñców. 

W tej sytuacji proponujê
przeznaczyæ przynajmniej
czêœæ tych pieniêdzy na re-
monty i naprawy miejskich
chodników. Chodzi o przyspie-
szenie zaplanowanego œlima-

czego tempa tych moderniza-
cji og³oszonych w programie,
którego nazwê litoœciwie prze-
milczê. Stan gorzowskich
chodników jest katastrofalny i
wymaga interwencyjnych
dzia³añ na wczoraj i dzisiaj, a
nie jutro i pojutrze. To s¹ tak¿e

bardzo wa¿ne miejskie arterie
i drogi, tyle ¿e dla pieszych,
którymi mniej lub bardziej
wszyscy jesteœmy. I dlatego
chodniki s¹ nie mniej wa¿ne
ni¿ jezdnie dla samochodów, a
mo¿e nawet wa¿niejsze.

JAN DELIJEWSKI

Chodniki dla pieszych są ważniejsze niż drogi
Na kolejnym przetargu miasto sprzeda³o kolejne dzia³ki budowlane. 



ww  6.06.
1990 r. - odbyła się pierwsza
sesja Rady Miejskiej; pierwszym
przewodniczącym RM został Ry-
szard Sawicki.
2002 r.  - Zarząd Miejski za-
mknął basen w Łaźni Miejskiej.
ww  7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie
Charytatywne Centrum Pomocy
Człowiekowi im. Jana Pawła II;
urządzono je w pomieszczeniach
dawnych restauracji „Kosmos” i
„Woroneż”
2004 r. zm. Janusz Kiełbasie-
wicz (74 l.), rotarianin, b. wice-
dyrektor „Stilonu” i organizator
oddziału BPH, b. prezes ZKS
„Stilon” (1976-1982).  
ww  8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierw-
sze w mieście pole golfowe,
urządzone przez ZUO na terenie
dawnego wysypiska śmieci na
krańcu ul. Śląskiej.
ww  9.06.
1995 r. - na Wełnianym Rynku w
Gorzowie stanęła rzeźba żelaz-
nego golasa, zrazu jako promo-
cja grupy rzeźb „Ludzie z żela-
za” Zbigniew Frączkiewicza,
prezentowanych przed BWA;  za-
kupiona z inicjatywy radnego Jó-
zefa Finstera nazywana jest
Śfinsterem, obecnie znajduje
się na skwerze przy ul. Hawe-
lańskiej.
2004 r. zm. Hieronim Świerczyń-
ski (71 l.), architekt od 1959 r.
związany z Gorzowem,
współzałożyciel GTSK i „Ziemi
Gorzowskiej”.
ww  11.06.
1949 r.  - w gorzowskiej stoczni
rzecznej zwodowano pierwszy
holownik wybudowany po woj-
nie; otrzymał on imię „Chłopic-
ki”.
1918 r. ur. się Antoni Kapusta,
wulkanizator, pionier miasta i
gorzowskiego żużla, sędzia, zm.
w 1984 r.
ww  12.06.
1937 r. ur. się Bronisław Rogal,
żużlowiec, wychowanek i jeden z
najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962), zm.
w 1994 r.
1999 r. zm. Jerzy Cwojdziński -
„Cwojer” (56 l.), matematyk i
szaradzista, profesor I LO w Go-
rzowie i współzałożyciel  Go-
rzowskiego Klubu Szaradzistów
„Atena”. 
ww  13.06.
1981 r. - w konspiracji powstała
Regionalna Komisja Wykonaw-
cza „Solidarność” w Gorzowie
pod przewodnictwem Zbigniewa
Bełza.
1919 r. ur. się Aleksander Dzil-
ne, b. prezes KS Stal (1967-
1972), pionier miasta, zm. w
2009 r.
1938 r. ur. się Kazimierz Wach-
nowicz, nauczyciel, dziennikarz,
działacz kultury, zm. w 1988 r. 
ww  14.06.
1958 r. - w obiektach dawnej
fabryki Maxa Bahra przy ul.  Fab-
rycznej ruszyły Gorzowskie
Zakłady  Przemysłu Jedwabni-
czego, później „Silwana”. 
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W okresie siedmiu lat mias-
to szykuje siê do wydania
ponad 1,2 miliarda z³otych, z
czego 990 mln z bud¿etu
oraz dotacji unijnych, a tak¿e
222 mln z³ w ramach miej-
skich spó³ek.

- To bardzo wa¿ny moment
w ¿yciu naszego miasta -
uwa¿a prezydent Jacek
Wójcicki, który jest przeko-
nany, ¿e zaprezentowany
program uda siê zrealizowaæ
w 110 procentach. - Plan za-
pewne wielokrotnie bêdzie
ulega³ zmianom, ale raczej w
kwestiach kosmetycznych.
Jestem przekonany, ¿e
zdo³amy dodatkowo zrealizo-
waæ kilkadziesi¹t mniejszych
inwestycji, których na wyka-
zie póki co brakuje.
Uwa¿am, ¿e to co przedsta-
wiliœmy nie tylko zmieni ja-
koœæ ¿ycia mieszkañców, ale
da wiêkszy impuls do rozwo-
ju gospodarczego miasta.
Dlatego tak mocno inwestu-
jemy w infrastrukturê - pod-
kreœli³.

Rzeczywiœcie, najwiêcej
wydatków przeznaczonych
zostanie na modernizacjê i
budowê dróg, bo a¿ 265
milionów, z czego blisko
po³owa pochodziæ ma ze
œrodków zewnêtrznych.
Najwiêcej, bo 61,5 mln pó-
jdzie na modernizacjê uli-
cy Walczaka i inwestycja
ta zostanie roz³o¿ona na
lata 2017-2019. Na remont
ul. Kostrzyñskiej, który ru-
szy w przysz³ym roku zare-
zerwowano 44 mln z³.
Przebudowane zostan¹
ulice Kazimierza Wielkie-
go, Borowskiego, Œl¹ska,
Kobylogórska, GwiaŸdzis-
ta, Drzyma³y, Sikorskiego i
wiele innych.

Na transport publiczny,
g³ównie na prace moderniza-
cyjne torowisk, budowy no-
wych tras oraz zakup taboru
tramwajowego i autobuso-
wego przeznaczonych zosta-
nie 187 mln z³, z czego 122
mln to œrodki unijne. Warto
wspomnieæ, ¿e blisko 12 mln
z³ przekazanych zostanie na
system budowy œcie¿ek ro-
werowych. Inwestycje komu-
nalne oraz rewitalizacja to
kolejne 51 mln z³, a dzia³ania
maj¹ce na celu uporz¹dko-
wanie gospodarki wodami
opadowymi, termomoderni-
zacjê placówek oœwiatowych
czy realizowany ju¿ program
KAWKA oraz inne dzia³ania
ekologiczne poch³on¹ blisko
100 mln z³.

Prezentuj¹c plan prezydent
zwróci³ uwagê, ¿e co prawda
na dzia³ania administracyjne
planowanych jest wydanie
102 mln z³, to w tej grupie
znajduj¹ siê 23 mln z³otych

na wydatki w ramach
bud¿etu obywatelskiego czy
69 mln z³ na modernizacjê
urzêdu miasta. Z inwestycji
administracyjnych naj-
wiêksz¹ pozycjê zajmuje
komputeryzacja magistratu
za 8,9 mln z³.

- Gorzów stawia na edu-
kacjê - kontynuowa³ prezen-
tacjê prezydent. - Na
dzia³ania rozwojowe w tym
obszarze przeznaczymy bli-
sko 97 mln, z czego ponad
30 mln z³ to œrodki ze-
wnêtrzne. W tej grupie znaj-
dzie siê budowa Centrum
Edukacji Zawodowej i Bizne-
su, inwestycje oœwiatowe i
dzia³ania wspieraj¹ce rozwój
akademii - podkreœli³. 

Dla w³adz miasta bardzo
wa¿nymi dziedzinami maj¹
byæ kultura i sport. Na bu-
dowê Instytutu Papuszy w
Willi Jaehnego zostanie
skierowanych 5,9 mln
z³otych, na dzia³ania inwe-

stycyjne i zakup zasobów
kultury i dziedzictwa kulturo-
wego do MOS i MCK to na-
stêpne 20 mln z³otych. Na
odbudowê Schodów Do-
nik¹d zaplanowano 15,6 mln
z³otych. Przygotowywane s¹
modernizacja stadionu
pi³karskiego za 8,4 mln oraz
lekkoatletycznego za 11 mln
z³. Najwiêksz¹ inwestycj¹
bêdzie jednak budowa hali
sportowo-widowiskowej przy
S³owiance za 45 mln z³. Pla-
nowane s¹ ponadto budowa
¿³obka przy ul. Maczka,
przedszkola i szko³y podsta-
wowej na Osiedlu Europej-
skim, przy czym ta ostatnia
inwestycja zrealizowana zo-
stanie prawdopodobnie ju¿
po 2023 roku.

W trakcie prezentacji odby³
siê panel dyskusyjny, w trak-
cie którego zaproszeni go-
œcie oceniali przedstawiony
program dzia³añ na
najbli¿sze siedem lat. Prze-

wa¿a³y opinie, ¿e kwota po-
nad miliarda podzielona na
siedem lat wra¿enia nie robi,
ale dobrze ¿e wreszcie coœ
siê zaczyna dziaæ w dziedzi-
nie inwestycji. 

- Powinniœmy trzymaæ siê
zaprezentowanego tutaj
krêgos³upa, bo to pozwoli
zmieniæ obraz miasta za kil-
ka lat. Warto równie¿ pami-
êtaæ o odwa¿niejszych
dzia³aniach w kierunku roz-
woju gospodarki w mieœcie,
choæby poprzez wprowadze-
nie rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych
dzia³ania w zakresie partner-
stwa publiczno-prywatnego -
zachêca³ Jerzy Korolewicz,
prezes Zachodniej Izby
Przemys³owo-Handlowej.

Plan powsta³ przy inicjaty-
wie radnych, z których wiêk-
szoœæ pozytywnie oceni³a
przedstawione kierunki roz-
wojowe, choæ nie brakowa³o
opinii, ¿e w niektórych ob-
szarach nale¿a³o pójœæ bar-
dziej odwa¿nie do przodu.

- Prezydent jest idealnym
prezydentem je¿eli chodzi o
sferê spo³eczn¹, kulturê,
oœwiatê czy sport i widaæ, ¿e
przygotowa³ plan pod marze-
nia gorzowian - mówi³ Mi-
ros³aw Rawa. - Dla mnie
wa¿niejsze s¹ jednak
dzia³ania zmierzaj¹ce do
rozwoju gospodarczego i
liczê, ¿e takim impulsem
bêd¹ zmiany w szkolnictwie
zawodowym oraz wy¿szym.
Jak staniemy siê liderem
tych zmian to pojawi siê
du¿a szansa przyci¹gniêcia
dobrych inwestycji gospodar-
czych, a to w perspektywie
dalszych lat jest dla Gorzowa
najwa¿niejsze - wyjaœnia.  

ROBERT BOROWY

To pozwoli zmienić
obraz miasta za kilka lat
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zaprezentowa³ plan inwestycyjny na lata 2016-2023. 

W najbliższych latach Gorzów może zmienić swoje oblicze.
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Jest to plan, wedle które-
go miasto i jego spó³ki wy-
dadz¹ na inwestycje oko³o
1,2 mld z³otych. Oczywi-
œcie unijnych, ale i niemal
w po³owie swoich pieni-
êdzy. Rocznie mniej
wiêcej wychodzi  ponad
100 milionów, acz g³ówne
wydatki maja byæ ponie-
sione w latach 2017-19.
Bêd¹ wiêc inwestycje w
drogi, transport publiczny,
edukacjê, rewitalizacjê i
przebudowê obiektów pub-
licznych oraz parków, a
tak¿e bazê sportow¹ i wie-
le innych pomniejszych
dzia³añ.

Na pierwszy rzut oka plan
wygl¹da imponuj¹co.
Olbrzymia suma, wiele
ca³kiem du¿ych i wa¿nych
inwestycji i ca³kiem sporo
zwi¹zanych z tym oczeki-
wañ oraz nadziei. W obli-
czu jednak ogromu za-
leg³oœci, zaniechañ i po-
trzeb nie wygl¹da ju¿ tak
piêknie i tak ró¿owo.
Owszem, w znacz¹cy spo-
sób zmieni siê transport
publiczny, ale nie zmieni¹
siê ju¿ w tak znacz¹cy spo-
sób gorzowskie drogi i
chodniki, choæ wiele z nich
doczeka siê gruntownych
remontów i modernizacji.

Owszem, powstanie cen-
trum edukacji zawodowej,
ale ju¿ z baz¹ i mo¿liwo-
œciami kszta³cenia pozos-
ta³ej czêœci oœwiaty  - na
poziomie podstawowym i
ponadpodstawowym mo¿e
byæ gorzej, choæ powstanie
nowe przedszkole i szko³a
na Osiedlu Europejskim.
mo¿e tak¿e na Górczynie.
No i dobrze, ¿e wybudowa-
na ma byæ wreszcie hala
widowiskowo-sportowa, ale
co nam jednak po hali, sko-
ro miasto nie ma pomys³u
na rozwijanie sportu, poza
wspieraniem tego co jest
na poziomie jaki jest.

Mo¿na wiêc narzekaæ, ¿e
czegoœ w tym planie nie
ma, ¿e mo¿e za du¿o jest
tak¿e inwestycji, które w
przysz³oœci generowaæ
bêd¹ g³ównie koszty, za
ma³o zaœ wyraŸnie proroz-
wojowych, buduj¹cych
przysz³e przychody bud¿etu
miasta itd. itp. I bêdzie w
tym sporo racji, ale na
wszystko nie starczy prze-
cie¿  pieniêdzy i by³o to
wiadome.

Oczywiœcie jest to z mojej
strony trochê takie szuka-
nie dziury w ca³ym, ale ro-
zumiem, ¿e trzeba by³o wy-
bieraæ i wybrano tak, a nie

inaczej. A mo¿na by³o wy-
braæ inaczej? Z pewnoœci¹
tak, choæ pole manewru
prezydent Jacek Wójcicki i
jego ekipa mieli ograniczo-
ne. Teraz jednak wa¿ne
bêdzie konsekwentne reali-
zowanie tego planu, by nie
przepad³o ¿adne euro i nie
zmarnowa³a siê ani jedna
z³otówka. Mo¿e dziêki temu
uda siê zrobiæ wiêcej. Ale
najwa¿niejsze, ¿e taki plan
dla Gorzowa nareszcie po-
wsta³ i wiemy czego mamy
siê trzymaæ. Jest tak¿e do
czego siê odnosiæ, jest co ko-
rygowaæ i pilnowaæ zarazem. 

JAN DELIJEWSKI

Prezydenta Wójcickiego budowanie przyszłości Gorzowa 
No i mamy d³ugo oczekiwany plan inwestycyjny na lata 2016-2023. 



1974 r. - Elżbieta Kuczyńska zdo-
była „Złoty Samowar” i nagrodę
dziennikarzy za piosenkę Za tu-
manom wykonaną  na X Festiwa-
lu Piosenki Radzieckiej. 
1913 r. ur. się Władysław J. Cie-
sielski, dziennikarz, pionier Go-
rzowa, założyciel i prezes Go-
rzowskiego Towarzystwa Mu-
zycznego, patron Szkoły
Muzycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieście-
ruk, czołowy pływak KKS „War-
ta” w Gorzowie, następnie w la-
tach 70. kierownik drużyny „Sta-
li” i szkoleniowiec żużlowców,
b. trener żużlowej kadry narodo-
wej, trener „Sparty - Polsat”
Wrocław, zm. w 1995 r.
ww  15.06.
1926 r. ur. się Stefan Studziński,
piłkarz i trener, b. zawodnik, a
nawet kapitan drużyny Warty
(1945-1960), następnie działacz
piłkarski i szkoleniowiec, zm. w
2000 r.
1929 r. ur. się Witold Niedźwiec-
ki, dziennikarz i pisarz, od 1978
r. mieszkaniec Gorzowa, zm. w
2005 r.
ww  17.06.
1957 r. - na stadionie przy ul.
Śląskiej odbył się pierwszy mię-
dzynarodowy mecz żużlowy, w
którym Stal Gorzów pokonała
drużynę Ruda Hvezda z Pragi
46:26.
1979 r. - po zwycięstwie nad
Piastem Gliwice 2:0 Stilon
awansował do II ligi piłkarskiej
(dziś I liga). 
1926 r. ur. się Marian Klaus,
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów; w l.
1946-81 aktywny gorzowski mu-
zyk i kierownik wielu zespołów,
legenda „Casablanki”, napisał
wiele czardaszy i utworów w sty-
lu swing i bossa-nova, w tym
Gorzowski wieczór w
Casablance, zm. w 2013 r.
ww  18.06.
1948 r. - Park Miejski w Gorzo-
wie otrzymał nazwę Parku Wios-
ny Ludów.
1972 r. - otwarte zostało kąpieli-
sko nad jeziorem Nierzym, jed-
nocześnie uruchomiono sezo-
nową linię autobusową nr 121.
1989 r. - odbyła się II tura wybo-
rów parlamentarnych, w których
wzięło udział nieco ponad 21%
mieszkańców województwa,
posłami zostali Ryszard Dyrak
(PZPR), Ryszard Kołodziej (ZSL),
Jerzy Hopfer (UChS) i Lucjan
Chojecki (PZPR).
1909 r. ur. się  Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzo-
wa (1945-1949), organizator i b.
przewodniczący gorzowskiej or-
ganizacji PPS (1945-1948), na-
stępnie  radca w  minister-
stwach Administracji Publicz-
nej, Gospodarki Komunalnej
oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska, zm. w
1990  r.
ww  19.06.
2000 r. - ogłoszono upadłość
Zakładów Mięsnych WPRP w Go-
rzowie
1932 r. ur. się Waldemar Kućko,
artysta fotografik i fotoreporter,
współzałożyciel GTF, pierwszy
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- Panie prezydencie, poz-
naliœmy wieloletni plan inwe-
stycyjny, ale jak to bywa
przy tego rodzaju dokumen-
tach zawsze pojawiaj¹ siê
liczne pytania. Pierwsze z
nich brzmi: na ile uda siê ten
plan zrealizowaæ i czy dziêki
niemu rozwiniemy siê gos-
podarczo?

- Myœlê, ¿e plan zrealizujemy
w 110 procentach. Jest on na-
prawdê realny w za³o¿eniach.
Niektórzy zapewne dopatrz¹
siê w nim pewnych braków,
spektakularnych wizji, ogrom-
nych budowli, ale nam nie cho-
dzi o poklask. Przyjêliœmy
za³o¿enie, ¿e idziemy w kie-
runku oczekiwanym przez
mieszkañców, ale jednocze-
œnie zak³adamy, ¿e z zaplano-
wanych œrodków uda siê za-
oszczêdziæ trochê pieniêdzy,
dziêki którym wykonany dodat-
kowo kilka, kilkanaœcie inwe-
stycji. To bêdzie wartoœæ doda-
na. Wszystkie inwestycje s¹
skierowane do pobudzenia na-
szej gospodarki, poczynaj¹c
od infrastruktury drogowej i
zbrojenia terenów, poprzez
rozwój szkolnictwa zawodowe-
go i wy¿szego, koñcz¹c na sfe-
rach socjalnych, jak remonty i
budowa ¿³obków czy przed-
szkoli. Oczywiœcie jedno-
znacznie nie da siê okreœliæ,
na ile zainwestowane
pieni¹dze przynios¹ rozwój
gospodarczy, ale jestem prze-
konany, ¿e pod tym wzglêdem
miasto te¿ siê mocno rozwinie.
- Jak wygl¹da³o tworzenie
tego planu, by³y przy tym ja-
kieœ kontrowersje?

- Najwiêkszym problemem
by³ wybór inwestycji, które my
okreœlaliœmy jako priorytetowe
w stosunku do dostêpnoœci po-
zyskania na nie œrodków ze-
wnêtrznych. Przyk³ad: to, ¿e
prawie wszystkie ulice w mie-
œcie wymagaj¹ remontów wie-
my wszyscy. Musieliœmy jed-
nak dokonaæ z bólem serca
pewnej gradacji i wybraæ te uli-
ce, na które bêdziemy mieli

najwiêksze szanse uzyskaæ
dofinansowanie ze œrodków
unijnych lub ministerialnych.
Podobnie rzecz wygl¹da³a w
innych obszarach. Kolejna
sprawa to takie przygotowanie
planu, ¿eby w latach 2017-19
byæ gotowym na gigantyczn¹
wrêcz pracê, bo zdecydowania
wiêkszoœæ naszych prac przy-
pada na ten czas. Ju¿ teraz
mogê powiedzieæ, ¿e nasze
kadry bêd¹ musia³y zostaæ
wzmocnione, ¿ebyœmy mogli z
wszystkimi zadaniami sobie
poradziæ.
- Co pan powie tym miesz-
kañcom, którzy od kilkunas-
tu lat przychodz¹ do urzêdu
prosz¹c, ¿eby wyremonto-
waæ lub zbudowaæ im ulicê i
teraz z przera¿eniem stwier-
dzaj¹, ¿e nie zostali zakwali-
fikowani do programu inwe-
stycyjnego?

- Je¿eli s¹ to niewielkie od-
cinki dróg, to zostan¹ one wpi-
sane na listê bie¿¹cych remon-
tów. W przypadku wiêkszych
ulic, niestety, musieliœmy doko-
naæ wspomnianego wyboru,
ale zapewniam, ¿e nikt o tych
drogach nie zapomnia³. Jak
tylko znajd¹ siê dodatkowe
pieni¹dze natychmiast bêdzie-
my zerkaæ na spis i wybieraæ
kolejne ulice do remontów.
Plan inwestycji stanowi dla nas
mapê drogow¹, dlatego nic nie
stoi na przeszkodzie, je¿eli po-
jawi siê taka koniecznoœæ, ¿e
mo¿na zrezygnowaæ z jednej
inwestycji na rzecz drugiej, pil-
niejszej i wczeœniej nie objêtej
planem. Ponadto wszystkich
pieniêdzy z bud¿etu nie
mo¿emy przeznaczyæ tylko na
realizacjê planu. Musimy za-
chowaæ pewien bufor bezpie-
czeñstwa na realizacjê inwesty-
cji bie¿¹cych czy nieprzewidzia-
ne zdarzenia. Dalej bêdziemy
równie¿ szukaæ dodatkowych
œrodków zewnêtrznych i nie wy-
kluczam, ¿e dziêki temu zabie-
gowi zwiêkszymy œrodki na na-
stêpne dzia³ania.

RB

Wszystkie inwestycje są
skierowane do pobudzenia
gospodarki
Trzy pytania do Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa
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- Mia³ pan okazjê zapoznaæ siê z go-
rzowskim planem inwestycyjnym na lata
2016-2023. Jakie s¹ pañskie wra¿enia,
szczególnie w kontekœcie  oczekiwañ
mieszkañców?

- Zacznê od samej prezentacji, gdy¿
mog³a ona zrobiæ pozytywne wra¿enie na
ka¿dym, kto j¹ obejrza³. Podziwiam tu
urzêdników, którzy wykonali mnóstwo pra-
cy, graficy zaimponowali zaœ ca³¹ palet¹
pomys³ów. Dlatego sukces marketingowy
zosta³ osi¹gniêty. To dobrze, bo miasto mu-
si siê promowaæ i zapewne niejedna osoba
po obejrzeniu prezentacji bêdzie zbudowa-
na i z nadziej¹ oczekiwaæ bêdzie pierw-
szych prac budowlanych. Natomiast co do
merytorycznej czêœci planu, niestety, nie
wszystkie podane tu informacje mnie zado-
woli³y. To, ¿e jesteœmy w stanie zainwesto-
waæ ponad miliard z³otych na przestrzeni
siedmiu lat, w to mogê uwierzyæ, ale z ja-
kich œrodków potem bêdziemy utrzymywali
te nowe obiekty, które bêd¹ tego wyma-
ga³y? Zabrak³o jednego dos³ownie zdania,
na temat jak bêdzie kszta³towa³ siê nasz
bud¿et inwestycyjny po 2023 roku? Lista
za³o¿onych inwestycji jest ciekawa, ale
przyk³adowo wiem, ¿e temat budowy hali
widowiskowo-sportowej tak naprawdê jesz-
cze nie ruszy³ z miejsca i ta inwestycja zde-
cydowanie znalaz³a siê w katalogu na wy-
rost. Martwi mnie równie¿, ¿e zapisane nie-
które dzia³ania maj¹ byæ zrealizowane w
ca³oœci ze œrodków miejskich. S¹ to mo¿e
wszystko niuanse, ale wa¿ne i mam na-
dziejê, ¿e na te pytania nied³ugo poznamy
precyzyjne odpowiedzi, bo plan to jedno,
realizacja drugie.  
- Jest to kompletny plan na miarê
mo¿liwoœci finansowych, czy jednak
brakuje istotnych z punktu widzenia roz-
woju Gorzowa inwestycji?

- Niestety, nasze miasto ma tak du¿e po-
trzeby, ¿e zapewne kwota trzy, czterokrot-
nie wy¿sza nie pozwoli³aby nam zrealizo-
waæ wszystkich potrzeb. Spójrzmy nawet
na bud¿et obywatelski. S¹ miasta, które
maj¹ trzykrotnie wy¿szy bud¿et miejski od
Gorzowa, a potrafi¹ rocznie na bud¿et oby-
watelski przekazaæ tyle, ile my planujemy
przez najbli¿sze siedem lat. Wzrost o 100
tysiêcy z³otych rocznie w naszym przypad-
ku nie powala i pokazuje nasze ma³e zaufa-
nie wobec obywateli. Podobnie wygl¹da
sprawa z rewitalizacj¹. Mia³y byæ na to skie-
rowane bardzo du¿e pieni¹dze, na razie te-
go nie widzimy. Mam nadziejê, ¿e jest to
tylko efekt nie uruchomienia jeszcze pro-
gramów rewitalizacyjnych w kraju. Ktoœ po-
wie, ¿e na razie nie ma wiêcej pieniêdzy i
trudno by³o inaczej podzieliæ te œrodki. Moja

odpowiedŸ jest prosta. Widzê w tym planie
wiele inwestycji, których nie zaliczy³bym do
priorytetowych. Zabrak³o szerszych konsul-
tacji z fachowcami, nie zapytano siê ich, co
tak naprawdê jest najwa¿niejsze i co mo¿e
nam przynieœæ w formie korzyœci gospodar-
czych w przysz³oœci. Nale¿a³o siêgn¹æ po
opiniê œrodowisk pracodawców, gospodar-
czych i ró¿nych organizacji pozarz¹do-
wych. Nadal mo¿na to zrobiæ. Cieszy nato-
miast wysokoœæ œrodków przeznaczonych
na komunikacjê publiczn¹ i drogi.
- Prezydent Jacek Wójcicki uwa¿a, ¿e
wszystkie inwestycje s¹ prorozwojowe
gospodarczo i wczeœniej czy póŸniej za-
chêc¹ firmy do zainwestowania w Go-
rzowie. Z czego wynikaj¹ pañskie oba-
wy, ¿e tak mo¿e siê nie staæ?

- Mam nadziejê, ¿e s³owa prezydenta w
pe³ni siê potwierdz¹. Moje obawy bior¹ siê
z doœwiadczenia niemieckiego. Mia³em
okazjê dobrze poznaæ wschodnie tereny
Niemiec, które zapewne znaj¹ te¿ gorzo-
wianie, bo znajduj¹ siê one kawa³ek od
nas, za Odr¹. Tam wpompowano ogromne
miliardy euro w infrastrukturê, starano siê
rozwijaæ ró¿ne instytucje bud¿etowe, odno-
wiono kamienice, zrobiono œcie¿ki rowero-
we, wybrukowane stare miasta, s³owem
jest tam w wielu miejscach piêknie. K³opot
w tym, ¿e w okresie najwiêkszych inwesty-
cji zapomniano o mieszkañcach, którzy w
miêdzyczasie wyjechali, bo nie widzieli per-
spektyw zawodowych dla siebie. Dzisiaj
stoj¹ piêkne, ale puste budynki, brakuje po-
mys³u na ich zagospodarowanie. Naszym
motorem napêdowym ma byæ Centrum
Edukacji Zawodowej i Biznesu. Na pierw-
szy rzut oka pomys³ œwietny, ale dlaczego
wielu dyrektorów szkó³ technicznych broni³o
siê rêkoma i nogami przed przeprowadzk¹
na ul. Warszawsk¹? ¯eby nie by³o tak, ¿e
odremontujemy za grube miliony budynki
poszpitalne, przeniesiemy tam kilka szkó³,
a pozosta³e po nich budynki bêd¹ siê mar-
nowaæ, jak ten po Zespole Szkó³ Gastrono-
micznych przy ul. Kosynierów Gdyñskich.
Kolejna sprawa to Akademia im. Jakuba z
Parady¿a. Od 1 wrzeœnia ma ona ruszyæ
ju¿ jako uczelnia o akademickim statucie, a
my dowiadujemy siê z planu, ¿e przez naj-
bli¿sze siedem lat miasto odkupi od nie tyl-
ko budynki przy ul. Myœliborskiej i £okietka.
Taka ogólna deklaracja, ¿e bêdziemy tylko
pomagaæ to trochê za ma³o. My ju¿ powin-
niœmy robiæ wielk¹ kampaniê przyci¹gania
m³odych ludzi do nas, bo w innym przypad-
ku nie pokonamy obecnie panuj¹cy ni¿ de-
mograficzny i nie wykorzystamy swojej
szansy.

RB

W okresie największych inwestycji
zapomniano o mieszkańcach
Trzy pytania do Jarosława Porwicha, gorzowskiego posła z klubu Kukiz’15
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lubuski fotografik  przyjęty do
ZPAF, zm. w 1981 r.
ww  20.06.
1897 r. - Hermann  Paucksch
osobiście  uruchomił  ufundo-
waną przez siebie fontannę  na
Starym Rynku w Gorzowie.
1945 - Franciszek Śmigielski za-
rejestrował kawiarnię „Polonia”
przy obecnej ul. Sikorskiego
108; była to dawna Café Voley,
w latach 1958-69 w lokalu tym
mieściła się słynna kawiarnia
„Wenecja”, ok. 1970 r. budynek
został rozebrany.
ww  22.06.
2011 r. - uruchomiona został po
remoncie Fontanna Pauckscha.
2013 r. - Artur Andruszczak, wy-
chowanek Stilonu, b. zawodnik
GKP i kilku klubów ekstraklasy,
zakończył 20-letnią karierę
piłkarską.  
ww  23.06.
1943 r.  - w mieście uruchomio-
no komunikację trolejbusową.
1979 r.  - Edward Jancarz i Ze-
non Plech zdobyli brązowy me-
dal Mistrzostw Świata Par na
Żużlu w Vojens. 
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszo-
no działalność pierwszej drużyny
hokeja na lodzie. W praktyce
oznaczało to upadek hokeja w
Gorzowie.
1928 r. ur. się inż. Jan Koperski,
długoletni pracownik „Stilonu”,
b. dyrektor przedsiębiorstwa
(1981-1986), zm. w 2002 r. 
1941 r. ur. się Kazimierz Modze-
lan, działacz „Solidarności”, b.
przewodniczący KZ w „Stilonie”
i członek Rady Regionu, szachis-
ta, zm. w 2001 r. 
2009 r. zm. - Jan Zborowski (63
l.), tenisista, 13-krotny mistrz
okręgu.
ww  24.06.
1934 r. - Wilhelm Pluta (1910-
1986), od 1958 r. biskup gorzow-
ski, otrzymał święcenia kapłań-
skie.
1979 r. - w parku Wiosny Ludów
odbył się pierwszy koncert go-
rzowskiej orkiestry big-bando-
wej „Warta-Ton” pod dyrekcją
Kazimierza Kamińskiego (35
lat)
1996 r. - powołano Miejski Klub
Pływacki w Gorzowie, który
przejął działalność sekcji
pływackiej i piłki wodnej  roz-
wiązanego ZKS Stilon; od 2002
r. - MKP „Słowianka”
ww  25.06.
1990 r. - odbyło się pierwsze po-
siedzenie Sejmiku Samorządo-
wego województwa gorzowskie-
go; przewodniczącą została Anna
Szulc.
2003 r.  - ruszyła Scena Letnia
Teatru w Gorzowie.
ww  26.06.
2003 r. - w Gorzowie odbyły się
Mistrzostwa Polski w kolarstwie
szosowym.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nieru-
biec (57 l.), artystka-plastyk,
specjalizująca się w tkaninie ar-
tystycznej, od 1970 r. związana z
Gorzowem.
ww  27.06.
2003 r. - Sąd Rejonowy w Gorzo-
wie ogłosił upadłość spółki Stol-
bud.
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- Panie profesorze, mia³ pan okazjê
wys³uchaæ prezentacji wieloletniego
planu inwestycyjnego zaprezentowa-
nego przez prezydenta Gorzowa Jac-
ka Wójcickiego. Jak pan, ocenia ten
plan z pozycji osoby z zewn¹trz?

- Przed prezentacj¹ mia³em okazjê na
spokojnie przejrzeæ ca³¹ dokumentacjê i
muszê przyznaæ, ¿e jest ona ciekawie
skonstruowana, przez co ambitna i warto-
œciowa. Jest przede wszystkim konkret-
na, wszechstronna, w wielu elementach
precyzyjna w szczegó³ach i do tego lo-
giczna. Pozytywnie oceniam fakt, ¿e nie
sprowadza siê ona tylko do infrastruktury.
Nie bêd¹c mieszkañcem Gorzowa, ani
nie znaj¹c za dobrze tego miasta, zasta-
nawiam siê jednak, jakie koszty wygene-
ruje realizacja ca³ego planu. Nie chodzi o
sfinansowanie poszczególnych inwesty-
cji, bo na to zapewne œrodki s¹ ju¿ zapla-
nowane, ale ju¿ nale¿y poszukaæ odpo-
wiedzi, z jakich œrodków bêd¹ w przy-
sz³oœci utrzymywane te inwestycje? O
tym, ¿e koszty bêd¹ wysokie, nikt nie ma
w¹tpliwoœci. Pytanie, czy dziêki tym in-
westycjom miasto zdo³a na tyle zwiêk-
szyæ przychody, ¿eby potem mieæ na ich
pokrycie, bo czêœæ inwestycji bêdzie tego
wymaga³a 
- A czy analizuj¹c ca³y plan dostrze-
ga w nim dzia³ania prorozwojowe,
gospodarczo korzystne dla miasta?

- Pewne rzeczy zdaj¹ siê byæ oczywiste.
Je¿eli s³yszê, ¿e trzeba lepiej skomuniko-
waæ te rejony miasta, w których znajduj¹
siê podstrefy ekonomiczne to takim
dzia³aniom nale¿y przyklasn¹æ. Wiado-
mo, ¿e inwestorzy wybieraj¹c miejsce do
swojej dzia³alnoœci zwracaj¹ uwagê na
wiele elementów, nie tylko infrastrukturê
techniczno-transportow¹. Oczywiœcie nie
oznacza to, ¿e jak wybudujemy drogê,
wyœlemy w kierunku strefy autobus, to
zaraz pojawi¹ siê tam firmy. W przypadku
Gorzowa du¿ym, na co zwróci³em szcze-
góln¹ uwagê, atutem powinno byæ Cen-
trum Edukacji Zawodowej i Biznesu, któ-
re w po³¹czeniu z Akademi¹ im. Jakuba z
Parady¿a stworzy silne centrum eduka-
cyjne. Tu nie chodzi tylko, ¿eby wy-
kszta³ciæ m³odzie¿. Tu chodzi o kadry o
wysokich kwalifikacjach. Zestawienie pla-
cówek pozwoli na kszta³cenie m³odych
ludzi razem z biznesem. Taki dualny sys-
tem stwarza potem warunki do rozwoju
gospodarczego na ró¿nym szczeblu.
Uczniowie, studenci otrzymaj¹ dodatko-
wo szansê realizacji praktyk bezpoœred-
nio w wybranych zak³adach a przedsi-
êbiorcy bêd¹ zainteresowani wspomaga-

niem jakoœci kszta³cenia. I ten element
warto eksponowaæ. Natomiast jest jesz-
cze obszar chyba nie do koñca za-
uwa¿ony w tym planie pobudzenia po-
przez inwestycje publiczne inwestycji
prywatnych. Je¿eli to nast¹pi bêdziemy
po dobrej stronie, w innym przypadku
mog¹ wyst¹piæ problemy z inwestycjami
gospodarczymi.
-  Co by pan doradzi³ w³adzom mias-
ta, ¿eby to pobudzenie nast¹pi³o?

-  Miasto uruchomi³o dŸwigniê, ale czy
ona zadzia³a w prawid³owy sposób
bêdzie to zale¿a³o od wielu elementów, o
których na razie siê nie rozmawia. Jed-
nym z takich czynników pobudzaj¹cych
jest budowa silnej marki miasta. Gorzów
nie nale¿y do powszechnie znanych
miast i musi staraæ siê swoimi dzia³ania-
mi przyci¹gaæ to zainteresowanie. Polacy
z innych rejonów kraju powinniœmy
chcieæ poznaæ Gorzów. Dlatego bardzo
wa¿na bêdzie komunikacja spo³eczna.
To mieszkañcy musz¹ chcieæ promowaæ
w³asne miasto wszêdzie tam, gdzie
mog¹. Nawet w zwyk³ych rozmowach.
Prezydent musi natomiast pobudziæ ak-
tywnoœæ obywatelsk¹. Nie wystarczy
mieæ fajny obiekt kultury oraz orkiestrê,
która gra. Wa¿niejsza jest publicznoœæ,
która nie tylko s³ucha, ale jest gotowa
w³¹czyæ siê aktywnie w rozwój tej orkies-
try. Zachêciæ j¹ do coraz ciekawszej gry.
Kultura to nie tylko problem sztuki i wol-
noœci artystycznej, ale tak¿e zdolnoœæ
wspólnego definiowania œrodków pro-
wadz¹cych do skutecznych rozwi¹zañ
globalnych. Potraktowa³em kulturê jako
przyk³ad, bo rozmawiamy w piêknej fil-
harmonii, ale szukanie tej wspólnoty
mo¿na roz³o¿yæ na inne p³aszczyzny.
Je¿eli potencja³ obywatelski uda siê uru-
chomiæ, to bêdzie mo¿na zacz¹æ mówiæ
o podbudowie wysokich kompetencji
miasta. A to ju¿ bêdzie w³aœciwy kieru-
nek do skutecznego promowania. Oczy-
wiœcie jestem realist¹ i wiem, ¿e 120 ty-
siêcy mieszkañców nie da siê uaktyw-
niæ, ale wa¿ne, ¿eby tych biernych by³o
jak najmniej. I trzeba pójœæ w ró¿nych
kierunkach, nie tylko zwracaæ siê do
tych co chwal¹ i klepi¹ po ramieniu, ale
maj¹ coœ wartoœciowego do powiedze-
nia. Przed Gorzowem pojawia siê du¿a
szansa na podniesienie jakoœci ¿ycia i
je¿eli prezydentowi oraz radnym uda siê
w³¹czyæ mieszkañców do wspomnianej
aktywnoœci, to za kilka lat miasto bêdzie
nie do poznania, czego wszystkim go-
rzowianom ¿yczê.

RB  

- Radni z klubu PiS od po-
cz¹tku kadencji samorz¹dowej
zachêcali prezydenta Jacka
Wójcickiego do bardziej od-
wa¿nych dzia³añ w kierunku
modernizowania miasta. Czy
po analizie przygotowanego
planu inwestycyjnego mo¿ecie
powiedzieæ, ¿e prezydent po-
szed³ w dobrym kierunku?

- Tak. Jest to w³aœciwy kierunek,
aczkolwiek widzê tu dwa niebez-
pieczeñstwa, które w trakcie tych
siedmiu lat trzeba za¿egnaæ.
Pierwsze, to potrzeba po³¹czenia
tego wielkiego remontu Gorzowa
z przyci¹ganiem nowych miesz-
kañców, którzy przyczyni¹ siê do
wzrostu dochodów miasta po-
przez pracê i p³acenie podatków.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e za siedem
lat przyjdzie nam szukaæ dosyæ
sporych œrodków na utrzymanie
tego, co teraz wybudujemy. Dru-
ga sprawa, to rozwój gospodar-
czy. Musimy ju¿ w sposób zdecy-
dowany zacz¹æ przyci¹gaæ do
miasta przedsiêbiorców. Je¿eli ta
synergia, o której tutaj mówiê,
zadzia³a to bêdê spokojny o przy-
sz³oœæ, a zainwestowane 1,2 mld
z³otych na pewno pozytywnie
wp³ynie na jakoœæ ¿ycia i podnie-
sie w sposób zauwa¿alny
maj¹tek miasta. Gorzej jak to
wszystko nie wyjdzie. Za siedem
lat wpadniemy w powa¿ne tara-
paty finansowe i nie wiem, czy
wówczas poradzimy sobie bez
pomocy œrodków zewnêtrznych.
Po to jest jednak prezydent, po to
s¹ radni, ¿eby wspólnie prowa-
dziæ przemyœlan¹ politykê z
du¿ym wyprzedzeniem czaso-
wym.
- Najtrudniej mo¿e byæ z za-
chêcaniem do przyjazdu do
Gorzowa nowych mieszka-
ñców, czy nawet zatrzymaniem
wielu obecnych, którzy nie
widz¹ tutaj dla siebie szans na
rozwój. Pañskim zdaniem te
wielkie inwestycje mog¹ byæ
wystarczaj¹cym magnesem?

- S¹ pewne mo¿liwoœci, wystar-
czy spojrzeæ na okreœlone
dzia³ania niektórych miast,
daj¹cych sobie radê z emigracj¹
swoich mieszkañców. Nie

chcia³bym na razie mówiæ o
szczegó³ach, ale nied³ugo spot-
kamy siê z prezydentem i zapro-
ponujemy mu ciekawe rozwi¹za-
nia w po³¹czeniu z planowanymi
inwestycjami. Nie wykluczam, ¿e
niektóre pomys³y wniesiemy te¿
w formie projektów uchwa³ na
sesjê z nadziej¹ poparcia ze stro-
ny innych klubów. Jak chcemy
wykorzystaæ inwestycje w szer-
szym zakresie ni¿ wynika to tylko
z zarysu planu, to musimy
siêgn¹æ po dodatkowe pomys³y. 
- W ostatnich miesi¹cach
klub radnych PiS z ró¿nych po-
wodów utraci³ dynamikê w
dzia³aniu, zasz³y zmiany w sa-
mym klubie, gdy¿ odesz³o a¿
czterech radnych. W ich miejs-
ce na razie przysz³o dwoje, je-
den dojdzie nied³ugo, nato-
miast Robert Ja³owy zosta³
radnym niezale¿nym. Czy mi-
mo tych os³abieñ kadrowych
dalej jesteœcie zwarci i gotowi,
¿eby dzia³aæ na rzecz miasta?

- Oczywiœcie, zreszt¹ trudno
by³oby mi powiedzieæ coœ inne-
go. Mamy spotkania z kolegami,
którzy do niedawna byli radnymi
i oni przekazuj¹ swoj¹ wiedzê
nowym. (…) Z tej grupy bardziej
doœwiadczonych radnych pozos-
ta³em sam, choæ sta¿em w ra-
dzie wcale nie zaliczam siê do
weteranów, bo to moja druga ka-
dencja. Ale proszê mi wierzyæ,
¿e ci nasi debiutanci maj¹ na-
prawdê zapa³ do pracy, chc¹
wszystkim wokó³ pokazaæ, ¿e
oddane na nich g³osy nie by³y
zmarnowane. Poza tym po-
wiedzmy sobie uczciwie, ¿e pra-
ca radnych na najbli¿sze lata
bêdzie skupiona wokó³ omawia-
nego tu planu inwestycyjnego.
Poznaliœmy jego fundament i te-
raz ka¿dy element bêdzie roz-
bierany na czynniki pierwsze i
dalej realizowany. Rol¹ radnych
z wszystkich klubów bêdzie pil-
nowanie poszczególnych inwe-
stycji, ¿eby by³y one wykonane
na najwy¿szym poziomie. Jes-
tem przekonany, ¿e nasze
dzia³ania w tym obszarze
wnios¹ du¿o pozytywnych cech.

RB 

Jak to nie wyjdzie, wpadniemy w
poważne tarapaty finansowe
Trzy pytania do Sebastiana Pieńkowskiego,
wiceprzewodniczącego rady miasta
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Przed Gorzowem pojawia się duża
szansa na podniesienie jakości życia
Trzy pytania do prof. Jerzego Hausnera, byłego wicepremiera i ministra
gospodarki, pracy i polityki społecznej
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Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów
Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

2005 r.  zm. Mieczysław Rze-
szewski (74 l.), gorzowski  art.
plastyk
ww  28.06.
1950 r.  - powstało  woj. zielono-
górskie, które istniało do 1975 r.
1964 r. - Randia, solistka go-
rzowskiego zespołu „Terno”
stała się gwiazdą II Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w
Opolu, wyróżniona za piosenkę
Zaklęcia Katarzyny Gaertner do
słów Jerzego Ficowskiego; z ze-
społem „Chochoły” wystąpił też
Masio Kwiek, także b. solista
„Terno”.
1972  r.  - bullą Episcoporum Po-
loniae coetus papież Paweł  VI
wyodrębnił  diecezje  w  Polsce
zachodniej  i  północnej; z  Admi-
nistracji  Apostolskiej  Kamień-
skiej,  Lubuskiej i Prałatury  Pil-
skiej  wydzielone  zostały:  die-
cezja gorzowska (od 1992 r. -
zielonogórsko-gorzowska),
szczecińsko-kamieńska  (od
1992 r. -  archidiecezja) i kosza-
lińsko-kołobrzeska 
1942 r. ur. się  Wacław Niewia-
rowski, działacz polityczny, ra-
cjonalizator i szachista, od 1966
związany ze „Stilonem”, b. se-
kretarz KZ PZPR i KM PZPR
(1981), lider gorzowskiej „struk-
tury poziomej”, w 1982 r. usu-
nięty z PZPR, od 1986 r. dyrektor
Zakładu Usług Technicznych Klu-
bu Techników i Racjonalizato-
rów, b. wicewojewoda i wojewo-
da gorzowski (1990-1992), na-
stępnie m. in. minister
przemysłu i handlu,  poseł z listy
PSL - Porozumienie Ludowe
(1991-1993), podsekretarz stanu
w Ministerstwie Współpracy Za-
granicznej (1992) oraz minister
przemysłu i handlu (1992-1993),
zm. w 2007 r. 
ww  29.06.
1975 r. - na nowo otwartym ba-
senie przy ul. Energetyków za-
kończył się turniej o mistrzostwo
Polski juniorów w piłce wodnej,
który wygrali waterpoliści Stilo-
nu, zdobywając po raz drugi
mistrzostwo Polski.
2002 r. - Szpital Wojewódzki nr
2, dawny Szpital Miejski przy ul.
Warszawskiej, został wykreślony
z rejestru szpitali. 
ww  30.06.
1971 r. - minister gospodarki ko-
munalnej wyraził zgodę na likwi-
dację poniemieckiego cmentarza
w Gorzowie w części przeznaczo-
nej na przedłużenie ul. Pomorskiej
i przebudowę ul. Walczaka; w paź-
dzierniku PMRN przekazało „Stilo-
nowi” fragment cmentarza do ad-
aptacji na park wypoczynkowy.
1972 r. - uruchomiono wykończal-
nię jedwabiu, nowy oddział ZPJ
Silwana, zbudowany na Górczynie,
ostatnio jedyna siedziba spółki.
1993 r. zm. Kazimierz Jankowski
(48 l.), gorzowski poeta,
współtwórca Robotniczego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury w
Gorzowie, tuż przed śmiercią
przyjęty do ZLP. 
2011 r. zm. Włodzimierz Puczyń-
ski (70 l.), emerytowany
wykładowca  AWF w Gorzowie,
działacz sportowy, b. rad-
ny.(1994-1998). n
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Coraz czêœciej podaj¹ siê
oni za pracowników admini-
stracji czy hydraulików, aby
wzbudziæ zaufanie swoich
ofiar. Naci¹gacze pod pre-
tekstem odczytu licznika czy
naprawy usterki przychodz¹
do naszego domu i wyko-
rzystuj¹c nieuwagê gospo-
darzy dokonuj¹ kradzie¿y
pieniêdzy czy innych kosz-
townoœci. 

Sposoby dzia³ania oszus-
tów i ich przebieg³oœæ s¹
nieograniczone. Naci¹gacze
odwiedzaj¹ nasze domy i
mieszkania, podaj¹c siê za
administratorów, hydrauli-
ków czy pracowników wodo-
ci¹gów. Prosz¹, aby

udostêpniæ im liczniki elek-
tryczne, urz¹dzenia do
przep³ywu wody. T³umacz¹,
¿e jest to niezbêdne dla pra-
cy administracji czy napra-
wy usterki. Czasami zdarza
siê, ¿e pukaj¹c do drzwi
chc¹ nam sprzedaæ jakieœ
przedmioty: od garnków po
dywany. Ich ofiarami padaj¹
najczêœciej osoby starsze,
które cechuje ufnoœæ i otwar-
toœæ dla innych. Oszuœci nie
dzia³aj¹ pojedynczo. Czêsto
bywa, ¿e jedna osoba roz-
mawia czy przebywa ze
swoj¹ ofiar¹, zajmuj¹c jej
uwagê. Wtedy druga osoby
przeszukuje mieszkanie czy
dom, staraj¹c siê znaleŸæ

pieni¹dze, bi¿uterie czy inne
kosztownoœci. 

Niedawno policjanci zostali
poinformowani przez miesz-
kankê Gorzowa o tym, ¿e
pad³a ofiar¹ oszustwa. Do
jej mieszkania przyszli
mê¿czyŸni, podaj¹cy siê za
pracowników wodoci¹gów.
Pokrzywdzona zosta³a po-
proszona, aby odkrêciæ kran
z wod¹, aby sprawdziæ
szczelnoœæ instalacji wodo-
ci¹gowej. W tym czasie dru-
ga osoba sprawdza³a
mieszkanie, szukaj¹c pie-
niêdzy czy innych kosztow-
noœci. W konsekwencji
³upem oszustów pad³o po-
nad 10 tys. z³otych. 

Policjanci przypominaj¹ i
przestrzegaj¹, aby uwa¿aæ w
kontaktach z obcymi osoba-
mi, odwiedzaj¹cymi nasz
dom czy mieszkanie. Tylko
rozs¹dek i rozwaga mog¹
uchroniæ nas przed staniem
siê ofiar¹ naci¹gaczy. Przede
wszystkim, w przypadku po-
jawienia siê przed naszymi
drzwiami osób podaj¹cych
siê za hydraulików czy admi-
nistratorów warto wiedzieæ
czy rzeczywiœcie taka wizyta
by³a zaplanowana. Jeœli nie
jesteœmy tego pewni,
zadzwoñmy do administrato-
ra budynku lub do firmy, któ-
ra ma dokonaæ przegl¹du
czy naprawy usterki. Jeœli

nasze w¹tpliwoœci nie zo-
stan¹ rozwiane, to pilnie
zadzwoñmy na policje. Po-
starajmy siê zapamiêtaæ
równie¿, jak wygl¹da³y takie
osoby, w co by³y ubrane, jak
siê przedstawia³y. Przyje-
cha³y samochodem czy
przysz³y pieszo? Te informa-
cje pozwol¹ szybciej ziden-
tyfikowaæ i zatrzymaæ
oszustów. Warto równie¿,
aby poprosiæ o pomoc oso-
by najbli¿sze - s¹siadów czy
rodzinê. Ich obecnoœæ spra-
wi, ¿e poczujemy siê pew-
niej i bezpieczniej, a w razie
ewentualnego niebezpie-
czeñstwa nie bêdziemy sa-
mi. n

Złodzieje podają się za
domokrążców, hydraulików 
Trzeba zwracaæ uwagê na oszustów, którzy pukaj¹ do naszych drzwi. 

Wieczorem, przed godzin¹
22.00 dy¿urny gorzowskiej
jednostki policji otrzyma³
zg³oszenie dotycz¹ce awan-
tury w jednym z mieszkañ w
Gorzowie. Œwiadek przeka-
za³, ¿e sytuacja jest po-
wa¿na i mo¿e byæ
zagro¿one ludzkie ¿ycie.
Ju¿ po chwili patrol by³ na
miejscu. Z mieszkania do-
chodzi³y krzyki i odg³osy
walki. Policjanci podjêli de-
cyzjê, by do œrodka wejœæ
si³owo. Po chwili drzwi
otworzy³ im mê¿czyzna. W
mieszkaniu by³a tak¿e zra-
niona kobieta. Funkcjona-
riusze zatrzymali 58-latka.
Okaza³o siê, ¿e by³ nie-
trzeŸwy - w organizmie mia³
prawie 1,5 promila alkoholu.
Kobieta w rozmowie z poli-
cjantami powiedzia³a, ¿e jej
konkubent grozi³ jej pozba-
wieniem ¿ycia. Mia³ te¿ j¹
biæ, a tak¿e zadaæ rany
ciête i k³ute. W pewnej
chwili pojawili siê policjanci
i to prawdopodobnie urato-

wa³o kobietê. Nie bez zna-
czenia by³a te¿ informacja
od osoby zg³aszaj¹cej, któ-
ra us³ysza³a krzyki i powia-
domi³a funkcjonariuszy. 

Na miejsce wezwano ka-
retkê pogotowia. Policjanci
zabezpieczyli miejsce inter-
wencji. Pojawi³a siê tam
równie¿ grupa dochodze-
niowo-œledcza wraz z tech-
nikiem kryminalistyki. Go-
rzowscy funkcjonariusze
przeprowadzili oglêdziny i
zabezpieczali œlady, aby jak
najdok³adniej odtworzyæ
przebieg zdarzenia. 

58-letni Bogdan G. zosta³
zatrzymany w gorzowskiej
komendzie. Us³ysza³ zarzut
usi³owania zabójstwa. Na
wniosek prokuratora zosta³
aresztowany na trzy mie-
si¹ce. Kodeks karny przewi-
duje, ¿e za to przestêpstwo
grozi minimum 8 lat pozba-
wienia wolnoœci. Podejrza-
ny musi liczyæ siê nawet z
kar¹ do¿ywotniego wiêzie-
nia. n

Aresztowany 
za usiłowanie
zabójstwa konkubiny
Reakcja œwiadków i interwencja policjantów
prawdopodobnie zapobieg³a tragedii. 

r  e  k  l  a  m  a
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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/

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej obci¹¿y ich za fak-
tyczne wykorzystanie wody,
jak i odprowadzone œcieki.

- Lokatorzy s¹ obci¹¿ani za
faktycznie wykorzystan¹
wodê na podstawie zarz¹dze-
nia dyrektora Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej nr
14/2015 z 9 paŸdziernika
2015 roku wraz ze stosow-
nym regulaminem - t³umaczy
Pawe³ Nowacki, kierownik
Administracji Domów Miesz-
kalnych nr 4.

Zaliczka i potem
rozliczenie

W praktyce rozliczanie wo-
dy wygl¹da tak, ¿e ka¿dy na-
jemca czy w³aœciciel lokalu
p³aci zaliczkowo za wyko-
rzystan¹ wodê. Dwa razy do
roku ADM prosi miesz-
kañców o podanie faktyczne-
go zu¿ycia wody, co poka-
zuj¹ liczniki zamontowane w
ka¿dym mieszkaniu. I na
podstawie tego odczytu do-
konuje faktycznego rozlicze-
nia. - Oznacza to, ¿e jeœli lo-
kator przekroczy³ zak³adany
limit, czyli zamiast prognozo-
wanych dziesiêciu metrów

szeœciennych wody wyko-
rzysta³ 12 m, wówczas musi
pokryæ ró¿nicê za te dwa
metry. Jeœli nie wykorzysta³
tych prognozowanych dzie-
siêciu, to ma nadwy¿kê -
t³umaczy Pawe³ Nowacki.

I od razu dodaje, ¿e ADM
prognozuje nastêpny okres
rozliczeniowy na podstawie
faktycznego wykorzystania
wody w danym lokalu.

Zawsze wody jest więcej

Od lat praktyka pokazuje,
¿e zawsze wystêpuj¹ ró¿nice

pomiêdzy odczytem z
g³ównego licznika zamonto-
wanego w danym budynku,
a sum¹ wszystkich podliczni-
ków, czyli tych zamontowa-
nych w poszczególnych
mieszkaniach. - W takim
przypadku tê ró¿nicê rozli-
czamy proporcjonalnie, czyli
dzielimy j¹ na poszczególne
lokale i rozliczamy na pod-
stawie iloœci wykorzystanej
wody. Jeœli ktoœ wykorzysta³
jej wiêcej, wówczas zap³aci
te¿ wiêcej za tê wodê dodat-
kow¹, czyli t¹ która wykaza³

licznik g³ówny - mówi Pawe³
Nowacki.

Muszą być legalizowane

Aby nie przep³acaæ za
wodê, nale¿y mieæ w domu
licznik z tak zwan¹ legali-
zacj¹. Legalizacji dokonuj¹
uprawnione do tego punkt, a
lokatorzy maj¹ obowi¹zek
fakt legalizacji zg³osiæ do
swojego ADM, do gospoda-
rza domu. Ale zdarzaj¹ siê
takie sytuacje, ¿e jednak w
ktoœ mo¿e nie mieæ licznika
z legalizacj¹. - Wówczas w
takiej sytuacji my traktujemy
taki lokal jako nieopomiaro-
wany. Skutkuje to tym, ¿e
najemca p³aci za wodê, któ-
ra jest ró¿nic¹ miêdzy liczni-
kiem g³ównym w budynku a
pozosta³ymi licznikami w po-
szczególnych mieszkaniach,
które maj¹ legalizacjê - wy-
jaœnia kierownik ADM nr 4.

Jak siê okazuje, lokator
mo¿e siê zawsze odwo³aæ
od decyzji ADM i w uzasad-
nionych przypadkach admi-
nistracja mo¿e zmieniæ
swoj¹ decyzjê.

- Uzasadnionym przypad-
kiem jest choæby taki, ¿e ko-

muœ skoñczy³a siê legaliza-
cja licznika w trakcie okresu
rozliczeniowego, ale najem-
ca czy w³aœciciel mieszkania
nie mia³ jak dokonaæ legali-
zacji, poniewa¿ przebywa³ w
tym czasie za granic¹. Trud-
no bowiem przypuszczaæ,
¿e ktoœ specjalnie bêdzie
wraca³ do Gorzowa, aby to
uczyniæ. Wtedy mo¿emy siê
przychyliæ do takiego od-
wo³ania - mówi Pawe³ No-
wacki. 

ZGM przypomina o ko-
niecznoœci legalizacji licz-
ników zwykle stosownymi
pismami. Przypomina te¿ o
koniecznoœci oszczêdnoœci
wody. - Wiêksze zu¿ycie
powoduj¹ niesprawne
urz¹dzenia sanitarne - ze-
psuta sp³uczka czy
ciekn¹cy kran. Zmniejszyæ
zu¿ycie wody mog¹
oszczêdne i przyjazne œro-
dowisku urz¹dzenia jak w
postaci pralka czy zmywar-
ka. A czasem wystarczy
zakrêciæ kran… w chwili,
kiedy woda nie jest nam
potrzebna - stwierdza Piotr
Koch z ZGM .

RENATA OCHWAT

Liczniki lepiej mieć
zalegalizowane
Mieszkañcy lokali komunalnych musz¹ siê rozliczyæ z wykorzystanej wody. 

ZGM przypomina o konieczności legalizacji liczników wody.
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I tym sposobem coœ na
kszta³t wysypiska œmieci na-
wet w centrum miasta szyb-
ko powstaje. W³aœnie z takim
procederem stale musi siê
zmagaæ Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej.

- Ca³y czas walczymy z tak
zwanymi mikrowyspiskami
œmieci. Teraz do ich likwida-
cji skierujemy ludzi, którzy u
nas odpracowuj¹ d³ugi za
mieszkanie - mówi Maria
Góralczyk-Krawczyk, wice-
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.

Z lenistwa lub też 
z niewiedzy

Ulica 30 Stycznia, pusta
przestrzeñ po budynku. Pod
œcian¹ le¿y worek ze œmie-
ciami, obok ju¿ ktoœ zd¹¿y³
dorzuciæ puste butelki po na-
pojach. To w³aœnie jest mi-
krowyspisko œmieci. Jak
t³umacz¹ w ZGM, problem z
tym procederem jest ca³y
czas i takie wysypiska po-
wstaj¹ w najmniej oczekiwa-
nych miejscach, bo na po-
dwórkach, w jakichœ
za³omach kamienic. Mikro-
wysypisko potrafi siê pojawiæ

nawet w samym centrum. -
Nie jest to oczywiœcie tylko
nasz problem, bo podobny
maj¹ tak¿e i spó³dzielnie
mieszkaniowe. No i ca³y
czas trzeba z tym walczyæ -
mówi Maria Góralczyk-Kraw-
czyk.

T³umaczy, ¿e wysypiska
powstaj¹ z kilku powodów.
Bywa, ¿e dana wspólnota
ma altankê œmieciow¹ zamy-
kan¹ na klucz. Ktoœ wy-
nosz¹c œmieci, zapomni go
zabraæ. - Nie ma takiej sy-
tuacji, aby ów ktoœ wróci³ po
klucz. K³adzie worek ze
œmieciami gdzie b¹dŸ, a to
wystarczy, aby natychmiast
pojawi³ siê nastêpny. Zasada
jest bowiem taka, ¿e jeden
œmieæ generuje nastêpne -
mówi dyrektor Góralczyk-
Krawczyk. 

Innym powodem jest leni-
stwo. Ludziom nie chce siê
wêdrowaæ do altanki, która
mo¿e byæ oddalona nieco od
domu, wiêc rzucaj¹ œmieci
byle gdzie, nawet na trawnik,
choæ bardzo czêsto zdarza
siê, ¿e do koszy na œmieci
stoj¹cych na ulicach. Kolejn¹
przyczyn¹ powstawania ta-

kich wysypisk s¹ tzw. œmieci
wielkogabarytowe. Wystar-
czy, ¿e ktoœ wyrzuci z domu
star¹ kanapê czy coœ podob-
nego, co jednak nie przyda
siê zbieraczom z³omu, to taki
odpad staje siê natychmiast
impulsem do pojawienia siê
innych du¿ych odpadów.

Zbieracze też się
przyczyniają

Do powstawania mi-
kroœmietnisk przyczyniaj¹
siê tak¿e zbieracze. - To lu-
dzie, którzy systematycznie
przeczesuj¹ œmietniki w po-
szukiwaniu z³omu, puszek,
innych odpadów, które mog¹
spieniê¿yæ. Rozrywaj¹ worki
na œmieci, wyrzucaj¹ inne
odpadki, bo bior¹ tylko to, co
ich interesuje, a reszt¹ siê
nie przejmuj¹ - mówi Maria
Góralczyk-Krawczyk. 

I dodaje, ¿e ZGM ma pro-
blem nie tylko z tymi, co to
szukaj¹ metalu, ale tak¿e ze
zbieraczami, którzy potem te
odpadki kolekcjonuj¹. - Kilka
razy do roku przychodzi
nam opró¿niaæ lokale zajmo-
wane przez lokatorów, które
s¹ wype³nione takimi odpa-

dami - mówi i dodaje, ¿e by-
wa, i¿ ZGM do jednego loka-
lu wraca co jakiœ czas, bo
osoba zajmuj¹ca dane
mieszkanie po uprz¹tniêci
nadal znosi do niego odpa-
dy. 

W ZGM do dziœ pamiêtaj¹
sprawê lokatorki z ulicy
Kwiatowej, która zmar³a w
mieszkaniu na stoj¹co. Kie-
dy s³u¿by komunalne zaalar-
mowane przez s¹siadów
wesz³y do tego mieszkania,
zasta³y ca³y lokal wype³niony
po brzegi œmieciami, wœród
których wi³ siê jakby w¹ski
korytarzyk, tunel. I w tym tu-
nelu sta³y zw³oki tej lokator-
ki.

Innym przyk³adem mo¿e
byæ historia lokatora z ulicy
Lipowej. - By³am tam oso-
biœcie i to wygl¹da³o w taki
sposób, ¿e ca³y lokal by³ wy-
pe³niony po sufit reklamów-
kami u³o¿onymi jedna na
drugiej. W ka¿dej coœ by³o.
Ale co, tego nie wiem. I te¿
za ca³¹ przestrzeñ ¿ycia ta
osoba mia³a jakieœ malutkie
korytarzyki - opowiada dy-
rektor Góralczyk-Krawczyk. 

RENATA OCHWAT

Dzikie wysypiska ciągle powstają
Ktoœ rzuci papier, ktoœ inny dorzuci coœ innego.

Wiosna w pe³ni i trawa oraz
krzewy zd¹¿y³y ju¿ pod-
rosn¹æ na tyle, ¿e trzeba j¹
kosiæ i pielêgnowaæ. Dlatego
Zak³ad Gospodarki Mieszka-
niowej zleca prace pielêgna-
cyjne wyspecjalizowanym fir-
mom.

Przede wszystkim chodzi o
wykoszenie tych trawników
oraz skwerków, którymi za-
wiaduj¹ Administracje Do-
mów Mieszkalnych. Przyci-
ête zostaj¹ tak¿e krzewy
rosn¹ce na tych terenach.
Tak¿e trawniki maj¹ szansê
na odchwaszczenie.

Przy tych pracach ZGM
wykorzystuje tak¿e pracê
osób, które chc¹ odpraco-
waæ d³ugi z tytu³u niep³ace-
nie czynszów, a takich osób
zawsze trochê jest. 

Warto pamiêtaæ, ¿e czynsz
mog¹ odpracowywaæ miêdzy
innymi przy pielêgnacji zieleni
nale¿¹cej do ZGM takie oso-
by, które nie p³aci³y czynszu
d³u¿ej ni¿ szeœæ miesiêcy. Jak
t³umacz¹ w ZGM, nie ma
mo¿liwoœci regulowania czyn-
szu prac¹ na bie¿¹co.

ROCH

Przyszedł czas na
koszenie i przycinanie
Trwaj¹ porz¹dki w zieleni,
która podlega ZGM.
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- Co pan pomyœla³ w sej-
mie, kiedy zobaczy³, ¿e za
ustaw¹ powo³uj¹c¹ Akade-
miê im. Jakuba z Parady¿a
by³o a¿ 405 pos³ów?

- Ucieszy³em siê, ¿e sejm w
s³usznych sprawach potrafi
mówiæ wspólnym jêzykiem.
Pos³owie zreszt¹ niczym nie
ryzykowali. Mieli mo¿liwoœæ
dok³adnego zapoznania siê z
naszym dorobkiem i warun-
kami, jakimi dysponujemy.
Zapewne widz¹c dotychcza-
sowe osi¹gniêcia uczelni za-
uwa¿yli, ¿e poradziliœmy so-
bie nawet w najtrudniejszych
dla szkolnictwa czasach wy-
sokiego ni¿u demograficzne-
go. Pos³owie, a zapewne
nied³ugo tak¿e senatorowie i
na koñcu prezydent,
przy³¹czaj¹ siê tym samym
do czegoœ naprawdê m¹dre-
go i wartoœciowego. 
- A jaka by³a pañska
wczeœniejsza reakcja na
uchwa³ê Rady G³ównej
Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego?

- Ka¿dy, o kim dana opinia
nie jest w pe³ni pozytywna,
stara³by siê od razu zapre-
zentowaæ swoje racje. W
uchwale zabrak³o prezentacji
naszego ca³ego dorobku,
przez co pojawi³y siê g³osy,
jakoby dostajemy akademiê
na kredyt. Oczywiœcie ka¿dy
ma prawo do swoich przemy-
œleñ, ale prosi³bym o obiekty-
wizm. ¯eby lepiej to zobrazo-
waæ pos³u¿ê siê sportowym
jêzykiem. Zawodnikowi, który
wysi³kiem, w³asnym potem
zdobywa poszczególne
szczeble wtajemniczenia nie
mo¿na zarzuciæ, ¿e pojedzie
na igrzyska na kredyt, bo
jeszcze nie zdoby³ olimpij-
skiego medalu. Jako PWSZ
zrobiliœmy wszystko co do tej
pory mogliœmy zrobiæ i ¿eby
dalej móc siê rozwijaæ musimy
przejœæ na wy¿szy poziom. W
innym przypadku staniemy w
miejscu, a to bêdzie znaczy³o
cofanie siê do tego, co ju¿ po-
winno byæ dawno za nami.
Zwrócê równie¿ uwagê, ¿e
nasz przypadek nie jest odo-
sobniony. Podobnych
przyk³adów mo¿na podaæ
wiele i w wiêkszoœci tych przy-
padków uda³o siê uczelniom
spe³niæ wymagania formalne
w okresie przejœciowym, a po-
tem mocno rozwin¹æ skrzyd³a. 
- Wszystkiego jednak nie
uda³o siê zrobiæ, bo braku-
je przecie¿ dwóch wy-
dzia³ów z prawem do dok-
toryzowania, co podstaw¹
przy tworzeniu akademii.

- Powtórzê. Czy mamy na
igrzyska olimpijskie wysy³aæ
tylko tych, którzy ju¿ tam byli,

czy czasami nale¿y daæ
szansê zdolnym debiutan-
tom? W swojej konkurencji
osi¹gnêliœmy ju¿ wszystko.
Jeœli ktoœ spojrzy na krzyw¹
rozwoju uczelni, zwróci
uwagê, ¿e w ostatnich piêciu
latach wykonaliœmy gigan-
tyczn¹ pracê. Pewnych rze-
czy jednak nie przeskoczy-
my, bo nie s¹ zale¿ne od
nas. ¯eby by³a jasnoœæ,
ka¿da procedura jest prowa-
dzona w okreœlonych obra-
mowaniach formalnych. Naj-
pierw trzeba powo³aæ wydzia³
i najwczeœniej po dwóch la-
tach mo¿na przyst¹piæ do
parametryzacji, czyli zdobyæ
odpowiedni¹ kategoriê nau-
kow¹. Po otrzymaniu tej kate-
gorii znowu trzeba odczekaæ
pewien czas zanim wyst¹pi
siê o otrzymanie prawa do
doktoryzowania. W czerwcu
z³o¿ymy wniosek dla wy-
dzia³u humanistycznego w
zakresie jêzykoznawstwa i
bêdziemy czekaæ na pozy-
tywn¹ odpowiedŸ. Mo¿e to
potrwaæ kilka tygodni, mo¿e
kilka miesiêcy, ale liczê, ¿e w
ci¹gu roku ta sprawa zosta-
nie zamkniêta.  W lipcu z ko-
lei procesowi parametryzacji
zostanie poddany wydzia³
ekonomiczny i je¿eli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem,
za rok z³o¿ymy wniosek o
otrzymanie drugiego prawa
do doktoryzowania. 
- W Gorzowie nie wszyscy
s¹ przekonani do akade-
mii. Twierdz¹, ¿e nie wy-
starczy zmieniæ opakowa-
nie, ¿eby towar by³ lepszy.
Jak mo¿na przekonaæ
sceptyków, ¿e jednak war-
to pójœæ now¹ drog¹ roz-
woju?

- Daleki jestem od tego,
¿eby podejrzewaæ kogoœ o
z³¹ wolê. Ka¿dy rozs¹dny
mieszkaniec Gorzowa wie,
¿e nasze miasto potrzebuje
uczelni o wy¿szym stopniu
rozwoju, dobrej jakoœci,
daj¹cej du¿o szersze mo¿li-
woœci kszta³cenia. Akademia
jest tworem miastotwórczym,
instytucj¹ która daje ogrom-
ne nadzieje i jest prorozwojo-
wa. Bardziej szed³bym w
stronê braku zrozumienia
niektórych niuansów, a tak¿e
tendencyjnoœci w przedsta-
wianiu obrazu naszej uczelni
przez niektóre media. Pre-
zentowanie zjawisk fragmen-
tarycznie ma potem wp³yw
na odbiór. Je¿eli bardzo
w¹sko mówi siê tylko o nie-
licznych brakach, nie poka-
zuj¹c ca³oœci to odbiorca ma
prawo potem zastanawiaæ
siê, czy wszystko jest w³aœci-
we. Kilka lat temu przyjêliœmy

strategiê rozwoju PWSZ i
punkt po punkcie j¹ zrealizo-
waliœmy. Ostatnim punktem
scenariusza by³o powo³anie
akademii i to w³aœnie siê ma-
terializuje. 
- Do nowego roku akade-
mickiego pozosta³o niewie-
le czasu. Co uczelnia musi
wykonaæ w pierwszej kolej-
noœci, czyli do 1 wrzeœnia,
kiedy to oficjalnie zostanie
akademi¹?

- To jest œwietne pytanie.
Pierwsze co mi przychodzi
na myœl to zmiana szyldów,
piecz¹tek, strony interneto-
wej. Zapewne wiêkszoœæ w
tym momencie chcia³aby
us³yszeæ nie o zmianach for-
malnych, technicznych, ale
bardziej strategicznych. I tu
zaskoczê. Wszystko, co by³o
potrzebne do przekszta³ce-
nia uczelni zosta³o wykonane
do chwili z³o¿enia ustawy w
parlamencie. Senat uczelni
przyj¹³ nowy statut, jeste-
œmy równie¿ po reorganiza-
cji placówki. Mamy przyjêt¹
odpowiedni¹ strukturê wy-
dzia³ow¹, odpowiedni¹ iloœæ
pracowników naukowo-dy-
daktycznych. Po formalnym
ju¿ powo³aniu akademii i
wejœciu na wy¿szy poziom
bêdziemy musieli przyj¹æ
now¹ strategiê rozwoju na
najbli¿sze trzy lata i dalej
punkt po punkcie j¹ realizo-
waæ.    
- Jakie dodatkowe warun-
ki uczelnia musi spe³niæ
przez najbli¿sze trzy lata,
¿eby nie by³o ¿adnych za-
strze¿eñ formalnych, co do
jej dalszego funkcjonowa-
nia?

- Uczelni nie buduje siê z
myœl¹ o trzech latach, dlate-
go decyduj¹c siê na prze-
kszta³cenie najpierw wylali-
œmy bardzo mocne funda-
menty pod dzia³alnoœæ
akademii. Posiadamy cztery
wydzia³y, ka¿dy inny. Mamy
wydzia³ techniczny, humanis-
tyczny, nauk ekonomicznych
oraz administracji i bezpie-
czeñstwa.  Ka¿dy wydzia³ to

inny obszar nauk i nasz¹ am-
bicj¹ jest, ¿eby na ka¿dym
stworzyæ warunki do naby-
wania dyplomu nie tylko
pierwszego, ale i drugiego
stopnia, a id¹c dalej równie¿
trzeciego stopnia. Oczywi-
œcie tego nie zrobi siê w trzy
lata. Wartoœci¹ uczelni za-
wsze s¹ pracownicy z dorob-
kiem i przez najbli¿sze 50, a
mo¿e 100 lat nale¿y robiæ w
Gorzowie wszystko, ¿eby lu-
dzie maj¹cy odpowiedni po-
tencja³ intelektualny mogli u
nas realizowaæ pomys³y twór-
cze. Wartoœci¹ jest równie¿
potencja³ dydaktyczno-ba-
dawczy. W tym kierunku zbu-
dowaliœmy laboratorium œro-
dowiskowe, które przez kilka
miesiêcy dzia³ania ju¿ siê
mocno rozwinê³o. Szkoda, ¿e
o tym w Gorzowie bardzo
ma³o siê mówi. Podobnie jak
o naszej wspó³pracy z intere-
sariuszami zewnêtrznymi, w
tym g³ównie ze œrodowiskami
gospodarczymi. Zwróci³a na
to uwagê Polska Komisja
Akredytacyjna i to na ka¿dym
kierunku. Doskonale rozu-
miemy pojêcie innowacji w
nauczaniu, bo to realizujemy
od kilku lat.
- Wielu gorzowian zasta-
nawia siê dlaczego przyj-
êliœcie nazwê Akademia
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie, zamiast Akade-
mia Gorzowska?

- Nasza ziemia, na której
le¿y Gorzów, jest miejscem
narodzin i dzia³ania wielu za-
cnych ludzi, je¿eli spojrzymy
g³êboko w przesz³oœæ. Nato-
miast o polskoœci mo¿emy
mówiæ dopiero od 1945 roku i
jest to bardzo krótki czas.
Przez te kilka dekad staliœmy
siê znani z tego, ¿e byliœmy
przedpolem walki Uk³adu
Warszawskiego z Zachodem
oraz regionem typowo prze-
mys³owo-robotniczym. Nikt
nawet przez chwilê nie po-
myœla³, ¿eby stworzyæ tu wa-
runki do rozwoju intelektual-
nego. Dzisiaj musimy to nad-
rabiaæ. Uznaliœmy, ¿e

akademii potrzebny jest pat-
ron, który w swoich
dzia³aniach jest ponadczaso-
wy. Jakub z Parady¿a by³
cz³owiekiem oœwiecenia i na-
prawdê warto zapoznaæ siê
jego dorobkiem, je¿eli ktoœ
nie mia³ jeszcze okazji. Przyj-
muj¹c jego patronat chcemy
równie¿ odœwie¿yæ historiê
regionu. Oczywiœcie wiem o
co chodzi w stawianym pyta-
niu i ju¿ odpowiadam. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e wiele naj-
bardziej znanych w Polsce
uczelni promuj¹cych swoje
miasta niekoniecznie maj¹ je
w nazwach. Miasto promuje
siê poprzez posiadanie
dobrej instytucji, a nie od-
wrotnie. Celem uczelni nie
jest skupianie siê na naj-
prostszym sposobie promo-
wania nazwy miasta, bo nie
jest narzêdziem marketingo-
wym. Musimy skupiaæ siê na
innych zadaniach,
buduj¹cych jakoœæ uczelni. 
- Czy wierzy pan jeszcze
w po³¹czenie waszej uczel-
ni z ZWKF?

- Jestem doktorem nauk o
kulturze fizycznej i przyznajê,
¿e w moim prywatnym intere-
sie jest, ¿eby do takiego
po³¹czenia dosz³o. Oczywi-
œcie tu nie o mnie chodzi, a o
gorzowsk¹ akademickoœæ. W
tym przypadku wskazane
jest, ¿eby akademia mia³a
szerszy obszar dzia³alnoœci i
powiêkszenie oferty o kulturê
fizyczn¹ jest bardzo wskaza-
ne. Z naszej strony, co
czêsto powtarza pani rektor
prof. El¿bieta Skorupska-Ra-
czyñska, jesteœmy otwarci i
naprawdê chêtni do rozmo-
wy. Jestem przekonany, ¿e
do nich dojdzie, ale na razie
musimy poczekaæ na zmianê
rektora w Poznaniu, ponie-
wa¿ obecnemu koñczy siê
kadencja.  Do tego mamy
przychylne stanowisko minis-
terstwa w sprawie takiej kon-
solidacji i mam nadziejê, ¿e
teraz pojawi siê przyjazny kli-
mat do rzeczowej dyskusji.
- Mo¿na ju¿ mówiæ o naj-
pilniejszych inwestycjach
zwi¹zanych z przekszta³ce-
niem w akademiê, a tak¿e o
zakresie pomocy ze strony
miasta?

- Jak chcemy, ¿eby nasze
miasto rozwija³o siê w odpo-
wiednim tempie, nale¿y naj-
pierw zainwestowaæ. Uczel-
nia jest tak¹ inwestycj¹.
Je¿eli bêdziemy ma³o inwes-
towaæ, nie mo¿emy spodzie-
waæ siê du¿ych zysków mias-
totwórczych. Dlatego naj-
pierw trzeba ustaliæ, jakie
mamy jako mieszkañcy,
oczekiwania wobec w³asne-

go miasta. Nasza uczelnia
dosz³a do obecnego pozio-
mu praktycznie bez wiêkszej
pomocy inwestycyjnej z ja-
kiekolwiek strony, a jednak
przez te lata du¿o inwesto-
wa³a w rozwój. Mówi¹c
wprost, je¿eli jako gorzowia-
nie chcemy pójœæ mocno do
przodu z akademi¹, musimy
g³êboko siêgn¹æ do miejskiej
kieszeni. O szczegó³ach
oczywiœcie jest za wczeœnie
rozmawiaæ, bêdzie to zapew-
ne tematem wielu dyskusji
pomiêdzy w³adzami uczelni a
prezydentem miasta. 
- Miasto i œrodowiska
gospodarcze s¹ zaintere-
sowane dynamicznym roz-
wojem kierunków technicz-
nych. Czy uczelnia sprosta
tym oczekiwaniom?

- Na wszystkich czternastu
naszych kierunkach wspó³pra-
ca uczelni z ró¿nymi œrodo-
wiskami zewnêtrznymi uk³ada
siê znakomicie. Mamy cztery
kierunki techniczne. Przypo-
mnê, ¿e taki kierunek jak bu-
dowa i mechanika maszyn
powsta³a z inicjatywy ze-
wnêtrznej. Podobnie jak kie-
runek energetyczny. Wszyst-
kie dzia³ania s¹ prowadzone
w porozumieniu z rynkiem,
bo inaczej mielibyœmy proble-
my z zachêcaniem m³odych
ludzi do przyjœcia na nasz¹
uczelniê. To zrozumia³e.
- Nied³ugo ruszy nabór na
nowy rok akademicki.
Czym bêdzie ró¿ni³a siê
promocja w stosunku do
poprzednich lat?

- Ostatnie lata pokaza³y, ¿e
na tyle wypracowaliœmy
swoj¹ pozycjê, ¿e nawet w
okresie sporego ni¿u demo-
graficznego naprawdê nieŸle
sobie radziliœmy. Powo³anie
akademii oznacza, ¿e nasze
mo¿liwoœci siê zwiêkszaj¹ i
zapewne w ramach promocji
skierujemy ofertê na szerszy
rynek ni¿ tylko Gorzów i oko-
lice, choæ oczywiœcie bardzo
nam zale¿y, ¿eby jak najwi-
êcej gorzowskiej zdolnej
m³odzie¿y pozosta³o u nas, a
nie szuka³o szczêœcia w Pol-
sce. Jestem przekonany, ¿e
posiadaj¹c ciekawe kierunki o
coraz wy¿szej jakoœci studiów
zdo³amy dotrzeæ do maturzys-
tów z kilku województw, nie
tylko z lubuskiego. Liczê tu na
m³odzie¿ z zachodniopomor-
skiego czy wielkopolskiego.
Natomiast najwiêkszym atu-
tem w samej promocji bêdzie
mo¿liwoœæ wykorzystywania
szyldu AJP, czyli Akademii
im. Jakuba z Parady¿a.
- Dziêkujê za rozmowê.

Miasto promuje się poprzez
posiadanie dobrej instytucji
Z doktorem Arkadiuszem Wo³oszynem, prorektorem Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

Dr A. Wołoszyn: Powołanie akademii oznacza, że nasze
możliwości się zwiększają.
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WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO
ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 721 60 61

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 721 60 15

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
ul. Teatralna 25
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 721 60 35

WYDZIAŁ TECHNICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 727 95 36

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
dla wspó³czesnego cz³owie-
ka s³owne porozumiewanie
jest niezwykle wa¿ne. Poro-
zumiewamy siê codziennie.
W ten sposób nawi¹zujemy
i podtrzymujemy relacje z
innymi osobami, zaspaka-
jaj¹c tym samym w³asne po-
trzeby (np. przynale¿noœci,
to¿samoœci). Wzmacniamy
równie¿ poczucie w³asnej
wartoœci, zdobywamy ak-
ceptacjê i sprzymierzeñców.
Poprzez rozmowê próbuje
siê wp³ywaæ na postêpowa-
nie innych osób: wyja-
œniaj¹c, np.: ¿e tak siê nie
robi, bo…, lub gro¿¹c: jak
bêdziesz siê tak odzywa³,
to… oczekujemy, ¿e na-
st¹pi zmiana zachowania
rozmówcy. Dziêki rozmowie
lepiej rozumiemy motywy
postêpowania i uczucia in-
nych ludzi. Ograniczenie
mo¿liwoœci komunikowania
siê jest czêsto doœwiadcze-
niem traumatycznym.
D³ugotrwa³a izolacja (brak
kontaktów z innymi ludŸmi,
pozbawienie mo¿liwoœci wy-
miany i pozyskiwania infor-
macji) jest wrêcz szkodliwa.
Powsta³o wiele prac nauko-
wych potwierdzaj¹cych
zwi¹zek pomiêdzy szeroko
rozumianym rozwojem mo-
wy a zdolnoœciami intelek-
tualnymi, funkcjonowaniem
emocjonalnym i spo³ecz-
nym. Oczywistym jest, ¿e im
ni¿szy poziom intelektualny,
tym wiêksze s¹ opóŸnienia
rozwoju mowy, ale te¿ opó-
Ÿniony rozwój mowy prowa-
dzi do nieprawid³owego roz-
woju umys³owego dziecka -
g³ównie myœlenia abstra-
kcyjnego. Rozwijaj¹c i do-
skonal¹c mowê mo¿na
zwiêkszyæ iloraz inteligencji
- udowodni³y to prowadzone
w latach szeœædziesi¹tych
dwudziestego wieku bada-
nia eksperymentalne. Kon-
sekwencj¹ zak³óceñ rozwo-
ju jêzykowego s¹ te¿ trud-
noœci szkolne, np.: w
opanowaniu umiejêtnoœci
prawid³owego pisania i czy-

tania. Badania porównaw-
cze ujawni³y piêciokrotnie
wiêksze prawdopodobie-
ñstwo wyst¹pienia nieprzy-
stosowania do przedszkola
lub szko³y wœród dzieci o
nieprawid³owym rozwoju
mowy w porównaniu do pra-
wid³owo mówi¹cych rówie-
œników. Wykazano równie¿
negatywny wp³yw zaburzeñ
mowy na postrzeganie dzieci
przez nauczycieli. Tym nie-
prawid³owo mówi¹cym
czêœciej przypisywane s¹ ta-
kie zachowania i cechy, jak:
niska koncentracja uwagi,
brak wytrwa³oœci w wykony-
waniu zadañ, ma³a towarzy-
skoœæ, biernoœæ. Tak, wiêc
dba³oœæ o rozwój mowy dzie-
ci mo¿na uznaæ za istotny
element inwestycji w
szczêœliwe dzieciñstwo, a w
dalszej perspektywie szkolny
(zawodowy, ¿yciowy) suk-
ces. 

Tymczasem, poziom
umiejêtnoœci jêzykowych
dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym jest
niski. Badania gorzowskich
szeœciolatków wykaza³y, ¿e
u prawie 32% dzieci wy-
stêpuj¹ ró¿nego rodzaju za-
burzenia mowy. Specjalis-
tów te wyniki nie zaskakuj¹,

gdy¿ niestety, odpowiadaj¹
tendencjom ogólnopolskim.
Od prawie piêædziesiêciu
lat, zaburzenia mowy u
dzieci utrzymuj¹ siê na
sta³ym  30 - 40% poziomie.
Wydaje siê, ¿e przyczyn ta-
kiego stanu mo¿na dopatry-
waæ siê w niedostatecznej
wiedzy rodziców i innych
specjalistów niebêd¹cych
logopedami na temat uwa-
runkowañ rozwoju mowy. 

Troska o prawid³owy roz-
wój fizyczny, ruchowy, zdro-
wie dziecka pozbawiona
jest czêsto refleksji logope-
dycznej. Diagnoza odru-
chów pierwotnych zwi¹za-
nych z karmieniem, takich
jak ssanie, po³ykanie, gry-
zienie, ¿ucie, a tak¿e innych
zwi¹zanych z postaw¹, czy
reakcjami prostowania jesz-
cze zbyt rzadko kojarzona
jest z prognoz¹ umiejêtno-
œci porozumiewania siê. Nie
³¹czy siê czêstych infekcji,
sta³ego oddychania przez
usta z zaburzeniami mówie-
nia. Rodzice wiedz¹ jak
wa¿ne jest w³aœciwe, boga-
te w odpowiednie sk³adniki
od¿ywianie. Czêsto jednak
nie zdaj¹ sobie sprawy z te-
go, ¿e konsystencja i ró¿no-
rodnoœæ smakowa po¿ywie-

nia jest jednym z wa¿nych
czynników warunkuj¹cych
rozwój mowy. Ponadto,
opóŸnienia i nieprawid³owo-
œci rozwoju mowy s¹ chyba
najczêœciej ignorowanym
zespo³em dysfunkcji dzieci-
êcych. Strategia: poczeka-
my - zobaczymy, mity: o
ch³opcach, którzy póŸno za-
czynaj¹ mówiæ, bo ch³opcy
tak maj¹, czy o dzieciach,
które wyrastaj¹ z wad wy-
mowy, jak z zesz³orocznych
ubrañ, s¹ powszechne. 

Nie bez znaczenia jest fakt
niedostatecznej mo¿liwoœci
zapewnienia opieki dzie-
ciom i ich rodzicom przez lo-
gopedów - specjalistów zaj-
muj¹cych diagnoz¹ i terapi¹
zaburzeñ mowy. Wynika to
ze zbyt ma³ej iloœci logope-
dów w stosunku do ist-
niej¹cych potrzeb. Potwier-
dzaj¹ to zarówno wielokrot-
ne, ogólnopolskie i lokalne
badania na temat efektyw-
noœci obowi¹zuj¹cego w
Polsce modelu opieki logo-
pedycznej, jak i statystyki
dotycz¹ce popytu na pracê.
Wed³ug badañ prowadzo-
nych przez wojewódzkie
urzêdy pracy na temat pro-
gnozowania sytuacji w za-
wodach, profesja logopedy

w województwie lubuskim
nale¿y do zawodów deficy-
towych. Jest to zawód, w
którym jak siê przewiduje,
nie powinno byæ trudnoœci
ze znalezieniem pracy, gdy¿
zapotrzebowanie na us³ugi
logopedyczne jest wiêksze,
ni¿ liczba specjalistów.

Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa im. Jaku-
ba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim, jako jedna z
niewielu w Polsce, oferuje
na kierunku filologia polska
specjalizacjê logopedia na
studiach I stopnia. Nauka
mo¿e odbywaæ siê w trybie
stacjonarnym (zajêcia pla-
nowane s¹ wówczas od po-
niedzia³ku do pi¹tku) lub
niestacjonarnym (wyk³ady i
æwiczenia prowadzone s¹
od pi¹tkowego popo³udnia
do niedzieli).  Mo¿na te¿
zdecydowaæ siê na unika-
tow¹ formê studiowania
26+. Jest to forma skierowa-
na do osób po 26 roku
¿ycia, umo¿liwiaj¹ca ³¹cze-
nie pracy z nauk¹: zajêcia
odbywaj¹ siê w dni po-
wszednie w godzinach po-
po³udniowych.  Podobnie
jak studia stacjonarne s¹
bezp³atne. Na poziomie
trzyletnich studiów licen-
cjackich przewidzianych jest
ponad 1800 godzin zajêæ
dydaktycznych. Kszta³cenie
œciœle logopedyczne obej-
muje 390 godzin oraz 60
godzin praktyk zwi¹zanych
ze studiowan¹ specjali-
zacj¹. W programie studiów
przewidziane s¹ równie¿
treœci z zakresu jêzyko-
znawstwa, pedagogiki, psy-
chologii, medycyny. Specja-
lizacja ma z za³o¿enia, tak
jak zawód logopedy, charak-
ter interdyscyplinarny i prze-
de wszystkim praktyczny.
Studenci uzyskuj¹ wiedzê
na temat przyczyn zaburzeñ
porozumiewania siê oraz
mo¿liwoœci zapobiegania
im, a tak¿e niwelowania ich
nastêpstw. W trakcie stu-
diów kszta³ci siê umiejêtno-
œci diagnozowania i prowa-

dzenia terapii zaburzeñ mo-
wy. Absolwenci tej specjali-
zacji posiadaj¹ ogólne przy-
gotowanie do wykonywania
zawodu logopedy. Zdoby-
waj¹ kwalifikacje do pracy w
systemie oœwiaty: w
szko³ach i przedszkolach
(zgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 12 marca
2009 r.) na stanowisku: nau-
czyciela-logopedy, a tak¿e
do prowadzenia samodziel-
nej praktyki logopedycznej.
S¹ równie¿ przygotowani do
uzupe³niania wykszta³cenia
na przyk³ad na studiach II
stopnia lub studiach podyplo-
mowych. Od roku 2014 w Pa-
ñstwowej Wy¿szej Szkole Za-
wodowej im Jakuba z Para-
dy¿a w Gorzowie
Wielkopolskim prowadzone
s¹ równie¿ dwuletnie, kwalifi-
kacyjne studia podyplomowe
w zakresie logopedii. Ich uko-
ñczenie daje pe³ne uprawnie-
nia do wykonywania zawodu
logopedy we wszystkich ro-
dzajach przedszkoli, szkó³, w
poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, w placów-
kach s³u¿by zdrowia oraz po-
zwala na dalszy rozwój zawo-
dowy w ramach studiów
specjalizacyjnych.

Interdyscyplinarnoœæ, roz-
wój jaki dokonuje siê w dys-
cyplinach pokrewnych i w
samej logopedii, sprawia, ¿e
zawód logopedy jest nie-
zwykle wymagaj¹cy. Odpo-
wiedzialnoœæ wobec osób z
zaburzeniami mowy sk³ania
do ci¹g³ego dokszta³cania
siê na kursach, szkole-
niach, studiach podyplomo-
wych specjalizacyjnych (np.
neurologopedii, surdologo-
pedii). Za to praca w zawo-
dzie logopedy daje mnó-
stwo satysfakcji. Efekty pro-
wadzonej terapii (choæ
czasem wymagaj¹ cierpli-
woœci) napawaj¹ dum¹, s¹
zachêt¹ i inspiracj¹ do dal-
szej pracy i rozwoju zawo-
dowego. 
DR JOLANTA GEBRESELASSIE

Zajmują się diagnozą i terapią
zaburzeń mowy 
Zapotrzebowanie na us³ugi logopedyczne jest wiêksze, ni¿ liczba specjalistów.

Troska o prawidłowy rozwój fizyczny, ruchowy, zdrowie dziecka pozbawiona jest często
refleksji logopedycznej.
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Kraj, który nie zbuduje
swojej machiny gospodar-
czo-intelektualnej bêdzie
musia³ zadowoliæ siê drepta-
niem za najlepszymi. Maru-
derom groziæ bêd¹ nowe for-
my kolonialnego uzale¿nie-
nia od pañstw, które
opanowa³y najnowsze tech-
nologie i myœli naukowe.
Szczególnie technologie cyf-
rowe determinuj¹ dzisiaj po-
zycjê w miêdzynarodowym
rynku  przep³ywu pieni¹dza,
towarów i us³ug. Mamy wy-
kszta³con¹ kadrê chêtnie za-
trudnian¹ w Niemczech, An-
glii czy Irlandii, ale dla tej
kadry nasze pañstwo nie za-
bezpieczy³o bazy technolo-
giczno-produkcyjnej. Pisali-
œmy ju¿ w EchuGorzowa.pl,
¿e prawie ca³y przemys³,
handel i banki zlikwidowano
zamiast naprawiaæ i restruk-
turyzowaæ. Jak mówi prof.
Andrzej Zybertowicz: „Je¿eli
sobie z tym nie poradzimy, to
przez silniejszych graczy
bêdziemy traktowani jako
pañstwo buforowe”. Trwale
mo¿emy pozostaæ na pozy-
cjach gospodarczo peryferyj-
nych z neokolonialnymi ce-
chami zale¿noœci od silniej-
szych. To widzimy tak¿e w
Gorzowie Wlkp. Póki co, na-
sze miasto znajduje siê w
pu³apce œredniego rozwoju.
Czy z tego da siê wyjœæ? 
Czy potrafimy uruchomiæ
w³asn¹ machinê gospodar-
czego rozwoju Wyjaœnimy
na czym pu³apka ta pole-
ga.

Po 1989 roku w Polsce wy-
st¹pi³ wyraŸny wzrost gospo-
darczy. Nast¹pi³ nap³yw bez-
poœrednich inwestycji  zagra-
nicznych (BIZ). Powstawa³y,
jak grzyby po deszczu, gos-
podarcze strefy ekonomicz-
ne i spó³ki z kapita³em za-
chodnim. Swoje likwidowali-
œmy lub sprzedawaliœmy za
bezcen, a na to miejsce
wprowadzaliœmy zak³ady za-
graniczne. Byliœmy przeko-
nani, ¿e to uruchomi nasze
zasoby wykszta³conej si³y ro-
boczej i wprowadzi nas w
sferê czo³owych gospodarek
Europy. Du¿ej czêœci
spo³eczeñstwa poprawi³a siê
sytuacja materialna. Bezro-
bocie spad³o, pojawi³y siê hi-
permarkety daj¹ce wra¿enie
dobrobytu. W miêdzyczasie
na rynek zaczê³y wchodziæ
nowe roczniki m³odych wy-
kszta³conych absolwentów
szkó³ œrednich i wy¿szych.

Ten wzrost poziomu ¿ycia
nie zaspokoi³ ich oczekiwañ.
Bezrobocie w œród m³odych
wykszta³conych siêga³o
czêsto ok 30%. Za zarobione
pieni¹dze m³odzi nie widzieli
szans na ¿ycie w Polsce, na
za³o¿enie rodziny, na wycho-
wanie i wykszta³cenie dzieci.
To ju¿ by³ sygna³, ¿e wpada-
my w pu³apkê niskich zarob-
ków i efekt tzw. pu³apki œred-
niego rozwoju. Pytano: dla-
czego tak ma³o zarabiamy,
przecie¿ jest ponoæ lepiej,
budujemy autostrady, ³adne
ulice, polbrukujemy wszystko
co siê da, budujemy filhar-
monie i boiska sportowe, na
osiedlach hipermarkety, a na
ka¿dym rogu nowe apteki, tu
i ówdzie jakiœ zachodni
zak³ad filialny wykorzys-
tuj¹cy tani¹ si³ê robocz¹.
Wójtowie gmin, burmistrzo-
wie i prezydenci miast prze-
œcigali siê w licytacji swoich
dokonañ chwal¹c siê ile to
oni sprowadzili zagranicz-
nych zak³adów do gminy, ile
miejsc pracy przyby³o, a ile
najlepszych terenów i grun-
tów rolnych sprzedano pod
hipermarkety. Nikt nawet siê
nie zaj¹kn¹³, ¿e w miêdzy-
czasie pozbyto siê w³asnych
zak³adów i lokalnego handlu.
W bud¿etach przysz³ych do-
chodów uwzglêdniano
dalsz¹ wyprzeda¿ maj¹tku -
tak, ¿e dzisiaj niektóre gminy
ju¿ prawie niczego nie maj¹ -
nawet do w³asnych potrzeb. 

Lokalni politycy nie rozu-
mieli tego nowego zjawiska,
które ich osacza³o. Mieli
wra¿enie, ¿e doganiaj¹ naj-
bogatsze kraje UE. Wiele
mo¿na by krytycznego po-
wiedzieæ o czasach tzw.
realnego socjalizmu - system
by³ niewydolny, a ideologia
zast¹pi³a ekonomiê. Model
gospodarki by³ jednak w
miarê logicznie zbudowany,
z³otówka i banki polskie, fab-
ryki produkcyjne powi¹zane
z sieci¹ pañstwowych i
spó³dzielczych sklepów, a
póŸniej i prywatnych. By³y
zak³ady naukowe pro-
wadz¹ce podstawowe bada-
nia naukowe i wspoma-
gaj¹ce przemys³, eksport by³
na wysokim poziomie, a
zad³u¿enie do lat siedem-
dziesi¹tych by³o minimalne,
wzros³o po 1972 roku i by³o
przynajmniej trzydzieœci razy
mniejsze od tego obecnego.
Nie chwalimy tamtego syste-
mu, bo by³ wadliwy i sko-

ñczy³ jak skoñczy³. Tylko, ¿e
wtedy by³ jakiœ model gospo-
darki oparty na podstawo-
wych filarach, tj. w³asnych
bankach, w³asnym handlu,
du¿ych zak³adach i ma³ym
rzemioœle oraz na eksporcie. 

Dzisiaj w³aœciwie nie ma
¿adnego modelu. Porówny-
waliœmy w jednym z art. w
EchuGorzowa.pl model  nie-
miecki z obecnym polskim.
One siê do siebie maj¹ jak
model do antymodelu. Warto
do tego artyku³u wróciæ, bo
on wiele wyjaœnia. Politycy
nie rozumiej¹c tego
wszystkiego budowali
pu³apkê œredniego rozwo-
ju i pu³apkê œrednich do-
chodów. O tym zjawisku
ekonomiczno-gospodarczym
informuje nas min. Mateusz
Morawiecki twierdz¹c, ¿e od
tego trzeba zacz¹æ naprawê
gospodarki polskiej. Mówi,
¿e nie wolno pozwoliæ, aby
procesy œredniego rozwoju
mog³y siê utrwaliæ. Gdyby
jednak tak siê sta³o, to mogli
byœmy siê rozwijaæ na œred-
nim poziomie uzale¿nieni od
wiod¹cej gospodarki Nie-
miec. By³by to rozwój uza-
le¿niony od tego „co spadnie
z pañskiego niemieckiego
sto³u”. Przy ka¿dym kryzysie
najpierw odczuje gospodar-
ka zale¿na, peryferyjna, a
wiêc polska, która stanowi
ekonomiczno-finansowy bu-
for dla firm-matek tego euro-
pejskiego lidera. Przemys³,
który w Polsce trochê odbu-
dowano zacz¹³ funkcjono-
waæ w taki sposób, ¿e domi-
nuj¹cy jego obszar pe³ni¹
rolê poddostawcy gotowych
pracoch³onnych podzes-

po³ów dla zak³adów zagra-
nicznych. Wi¹¿e siê to z
nisk¹ innowacyjnoœci¹ na-
szej gospodarki o czym mó-
wi min. Morawiecki ujmuj¹c
innowacyjnoœæ jako podsta-
wowy filar swego planu na-
prawy polskiego modelu
gospodarczego. Do pe³nej
naprawy niezbêdna bêdzie
repolonizacja banków przy-
najmniej na poziomie 60%  i
odbudowa polskich sieci
handlowych, aby to co w ko-
ñcu zaczniemy produkowaæ
mo¿na by³o ³atwo wprowa-
dziæ na rynek. Bez eksportu i
bez polskich przedstawi-
cielstw zagranicznych i dy-
plomatów nie da siê tego
planu zrealizowaæ.

Trzeba siê przyjrzeæ jak¹
rolê odgrywaj¹ nasi dyplo-
maci, z kim graj¹ i dla kogo
naprawdê pracuj¹. Próbowa-
no przyzwyczaiæ nas do
mentalnoœci postkolonialnej i
kompradorskiej, jak mówi
prof. Wolniewicz. Mieliœmy
zaakceptowaæ to, ¿e nasze
kobiety maj¹ s³u¿yæ niemiec-
kim seniorom, nasi najlepsi
fachowcy maj¹ budowaæ po-
têgê Niemiec, nasze pielêg-
niarki maj¹ wykonywaæ naj-
trudniejsze prace w niemiec-
kich szpitalach, najzdolniejsi
in¿ynierowie, informatycy i
naukowcy maj¹ dbaæ o nie-
miecki postêp technologicz-
ny, a polscy lekarze maj¹ le-
czyæ tamtejszych pacjentów.
To ju¿ jest efekt pu³apki
œredniego rozwoju. Po
1989 roku tylko ok 30%
spo³eczeñstwa odczu³o
znaczn¹ poprawê swego po-
ziomu ¿ycia, mo¿e 1-2%
dobrze siê wzbogaci³o, jedna

trzecia niewiele zyska³a, a
35 % spo³eczeñstwa pogor-
szy³o swoj¹ sytuacjê
¿yciow¹. St¹d masowy wy-
jazd wykszta³conej m³od-
zie¿y.  Bez kadr i przemys³u
pozostanie nam œlimacze
tempo za panami Europy.
Wiele pañstw te¿ wpad³o w
pu³apkê œredniego rozwoju,
szczególnie Gracja, W³ochy i
Hiszpania, S³owacja, Czechy
i Wêgry. Grecja suweren-
noœæ utraci³a, ju¿ za ten stan
pu³apki zap³aci³a Niemcom
kilkoma wyspami i najlepszy-
mi lotniskami. Czym Polska
zap³aci? Mo¿e na pocz¹tek
autostrad¹ niczym koryta-
rzem z Berlina do Moskwy,
mo¿e zap³acimy Szczecinem
lub kawa³kiem Œl¹ska? To nie
s¹ ¿arty. Potêga niemiecka
coraz wiêksza, lobby pronie-
mieckie silne. a my uwik³ani
w bezsensowne spory i
pu³apkê œredniego rozwoju z
potê¿nym zad³u¿eniem. Za-
miast wspieraæ Plan Mora-
wieckiego, politycy próbuj¹
utrudniæ, a nawet uniemo¿li-
wiæ jego realizacjê. Zajmuj¹
siê tematem zastêpczym, któ-
rym jest Trybuna³ Konstytucyj-
ny  z upartym i zapewne
gdzieœ uwik³anym prof. Rzepli-
ñskim. Jak nie wiadomo o co
chodzi, to na pewno chodzi o
to by Polska z tej pu³apki
œredniego rozwoju nie wysz³a
i by³a zale¿na od Niemiec i
stanowi³a trwa³e zaplecze ich
gospodarki. Gdyby jednak
Polska wysz³a z tej pu³apki, to
mog³a by siê staæ liderem roz-
woju Europy Œrodkowo-
Wschodniej. Tego nie chce
Rosja i tym bardziej Niemcy,
bo by³oby to kosztem ich roz-
woju. Pomagaj¹ im w tym na-
si niektórzy politycy donosz¹c
na Polskê do UE  pos³uguj¹c
siê wp³ywami Niemiec i ich
niemieckimi i polskojêzyczny-
mi gazetami.  Dlaczego? 
Pu³apka œredniego roz-
woju sama nie powsta³a.
Obcy wykorzystali g³êbok¹
nieœwiadomoœæ, wrêcz
ekonomiczny analfabe-
tyzm rz¹dz¹cych na
ró¿nych szczeblach w³ad-
zy i zaanga¿owali ca³y ar-
sena³ narzêdzi in¿ynierii
ekonomiczno-finansowej
aby w tê pu³apkê nas
„wgoniæ”.
Z tej pu³apki Polska mo¿e
wyjœæ pod warunkiem
utrzymania suwerennoœci
w wielu dziedzinach swojej
pañstwowoœci, a szczegól-

nie polityki pieniê¿nej.
Rz¹d musi posiadaæ swo-
bodê wyboru metod rozwojo-
wych w realizacji Planu Mo-
rawieckiego. Nie mo¿na so-
bie pozwoliæ na zak³ócanie
dzia³añ naprawczych ani
przez komisarzy UE, ani
przez Trybuna³ Konstytucyj-
ny tylko dlatego, ¿e nie po-
doba siê im ta czy kiedyœ in-
na ekipa rz¹dz¹ca demokra-
tycznie wybrana przez
suwerenny naród. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e Narodowy Bank
Polski nie w³¹cza³ siê w
dzia³ania prorozwojowe Pol-
ski i odda³ emisjê 90%
z³otówki obcym bankom, a
Komisja Nadzoru Finanso-
wego reprezentuje interesy
niepolskich banków. Nie
mo¿e byæ sytuacji, ¿e  in-
stytucje pañstwa po-
chodz¹ce z mianowania
mog¹ staæ  ponad organami
wybranymi w drodze wybo-
rów demokratycznych. Czy
w którymœ pañstwie tak
jest? Komuœ ten chaos jest
potrzebny. Prof. Artur Œliwi-
ñski pisze bardzo pesymis-
tycznie, ¿e to jest:
”z³owieszczy backcasting -
likwidacja Polski”. Przecie¿
widzimy z jak¹ determinacj¹
ogranicza siê rozwój Polski
barierami wewnêtrznymi i z
zewn¹trz, wyjazdem
m³odych, narzucaniem limitu
emigrantów, polityk¹ pie-
niê¿n¹, limitami CO2, agen-
cjami ratingowymi (np. Moo-
dy’s) czy szanta¿em banko-
wo-lichwiarskim ob³upiaj¹cym
frankowiczów i innych kredy-
tobiorców. W przygotowaniu
s¹ te¿ inne dzia³ania, by nie
pozwoliæ Polsce na pe³n¹ su-
werennoœæ gospodarcz¹.

Ten stan rzeczy utrwala ce-
lowo pu³apkê œredniego roz-
woju. Mamy siê z tym go-
dziæ? W Gorzowie musimy o
tym wiedzieæ i rozumieæ,
mieszkamy blisko granicy
Niemiec. Musimy t¹ wiedzê
wykorzystywaæ do naszych
lokalnych decyzji rozwojo-
wych. Gorzów nie jest wyizo-
lowan¹ wysp¹ i problem
pu³apki œredniego rozwoju
te¿ go dotkn¹³. O stawianych
Polsce barierach rozwoju,
tych wewnêtrznych, ze-
wnêtrznych i finansowych, o
koncepcji Miêdzymorza i o
patriotyzmie gospodarczym
napiszemy nastêpnym razem.

AUGUSTYN WIERNICKI 
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Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.
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Jak wpadliśmy w pułapkę
średniego rozwoju
Nigdy dot¹d dynamika zmian spo³eczno-gospodarczych nie by³a tak ogromna, jak teraz. 

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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W³adze Gorzowa chc¹
przeznaczyæ w latach 2018-
2019 blisko 16 milionów
z³otych na zbrojenie tere-
nów inwestycyjnych, co w
przysz³oœci ma przyci¹gn¹æ
inwestorów gospodarczych.
Prezydent Jacek Wójcicki
jest przekonany, ¿e zdecy-
dowana wiêkszoœæ inwesty-
cji znajduj¹cych siê w Wie-
loletnim Planie Inwestycyj-
nym pozytywnie wp³ynie na
postrzeganie Gorzowa jako
atrakcyjnego miejsca do in-
westycji gospodarczych. Do
tego nied³ugo rozpoczn¹ siê
prace w ramach odwodnie-
nia zachodniej czêœci mias-
ta, co jest konieczne dla
dobrego wykorzystania  te-
renów znajduj¹cych siê w
gorzowskiej podstrefie Kost-
rzyñsko S³ubickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej.

- Wszystkie inwestycje s¹
skierowane do pobudzenia
naszej gospodarki, poczy-
naj¹c od infrastruktury dro-
gowej i zbrojenia terenów,
poprzez rozwój szkolnictwa
zawodowego i wy¿szego,
koñcz¹c na sferach socjal-
nych, jak remonty i budowa
¿³obków czy przedszkoli.
Oczywiœcie jednoznacznie
nie da siê okreœliæ, na ile za-
inwestowane pieni¹dze
przynios¹ rozwój gospodar-
czy, ale jestem przekonany,
¿e pod tym wzglêdem mias-
to te¿ siê mocno rozwinie -
uwa¿a prezydent miasta.

K³opot w tym, ¿e dla gos-
podarczego rozwoju miasta
jest to zbyt odleg³y czas, a
jak zwraca uwagê prezes
Kostrzyñsko-S³ubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej
Krzysztof Kielec, ju¿ w tej

chwili tereny w gorzowskiej
podstrefie wymagaj¹ inten-
sywnych dzia³añ. Ka¿dy rok
opóŸnienia, to rok bezpow-
rotnie stracony. Nie na dar-
mo mówi siê, ¿e czas to pie-
ni¹dz.

- Obecnie w gorzowskiej
podstrefie znajduje siê jesz-
cze oko³o 20 hektarów, z
czego wiêkszoœæ nie ma od-
powiedniej infrastruktury
technicznej, bez której trud-
no tu lokowaæ inwestycje -
zauwa¿a prezes Krzysztof
Kielec i zachêca w³adze
miasta do wiêkszej aktyw-
noœci, a przede wszystkim
do stworzenia spójnej polity-
ki miasta w zakresie rozwo-
ju gospodarczego. W jego

ocenie nale¿y jak najszyb-
ciej przygotowaæ precyzyjny
plan dzia³ania oraz dodatko-
wo nowe atrakcyjne tereny,
¿eby zwiêkszyæ ofertê. Go-
rzów nadal ma du¿y poten-
cja³, lecz konkurencja na
rynku jest ogromna i chc¹c
tutaj rywalizowaæ trzeba
mieæ silne atuty w rêku.
Mo¿na nawet pójœæ w kie-
runku zrezygnowania z tere-
nów znajduj¹cych siê obec-
nie w podstrefie, ale
bêd¹cych z ró¿nych powo-
dów ma³o atrakcyjnych. I
postawiæ na nowe miejsca,
które po w³¹czeniu do
KSSSE i przygotowaniu in-
frastrukturalnym zyskaj¹ na
zainteresowaniu. O ile oczy-

wiœcie takowe tereny mo¿na
szybko zagospodarowaæ.
Wa¿ne te¿, ¿eby zdefinio-
waæ pojêcie ,,atrakcyjny’’.
Dobrym punktem odniesie-
nia mo¿e byæ tu podstrefa
kisieliñska.

- Lubimy porównywaæ siê
do Zielonej Góry, dlatego
warto przytoczyæ przyk³ad
s¹siadów z po³udnia - konty-
nuuje prezes KSSSE. -
Znajduje siê tam oko³o 100
hektarów terenu uzbrojone-
go i w najbli¿szym czasie
pojawi¹ siê tam ciekawi in-
westorzy. Je¿eli zostanie
doci¹gniêta droga S-3 to ju¿
wiadomo, ¿e zainteresowa-
nie jeszcze wzroœnie. Do te-
go znajduje siê tam Lubuski

Park Przemys³owo-Techno-
logiczny, a miasto zwalnia z
podatku od nieruchomoœci.
Znakomicie dzia³aj¹ tam
s³u¿by promocyjne miasta i
województwa. Powiem
uczciwie, kiedy inwestor ma
do wyboru te dwie oferty, to
gorzowska od razu staje na
straconej pozycji, bo tak na-
prawdê w tej chwili nie ist-
nieje - podkreœla.

Prezes KSSSE zwraca
jeszcze uwagê na istotn¹
rzecz dotycz¹c¹ poszukiwañ
inwestorów we w³asnym za-
kresie, oferuj¹c im do tego
tereny nie maj¹ce statutu
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. To dzia³ania, poza
nielicznymi wyj¹tkami, jest z
góry skazane na niepowo-
dzenie. Inwestorzy id¹ prze-
de wszystkim tam, gdzie
maj¹ mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z pomocy publicznej w
zale¿noœci oczywiœcie od
poniesionych nak³adów in-
westycyjnych. Taki handicap
daj¹ im strefy, do których na-
le¿y lokowaæ wszystko co
ma siê najlepsze. Dlatego
zachêca w³adze naszego
miasta do szybkich dzia³añ.

- I to na ró¿nych p³aszczy-
znach, tak¿e w zakresie
szkolnictwa technicznego -
kontynuuje. - Z radoœci¹
us³ysza³em, ¿e nied³ugo
rozpoczn¹ siê prace
zwi¹zane z adaptacj¹ bu-
dynków poszpitalnych na
potrzeby Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu, ale od
razu zapytam siê, czemu do
tego projektu nie anga¿uje
siê œrodowisk gospodar-
czych. To one w niedalekiej
perspektywie maj¹ byæ be-
neficjentem tego rozwoju.

Wspominam o tym, bo to
jest z punktu widzenia budo-
wy marketingu gospodar-
czego naszego miasta bar-
dzo wa¿ne zagadnienie -
zwraca uwagê i po chwili
porusza kolejny temat, pro-
mocji terenów inwestycyj-
nych nie tylko tych
bêd¹cych na terenie Gorzo-
wa, ale ca³ego obszaru ob-
jêtego dzia³alnoœci¹
KSSSE. Prezes Kielec jest
bowiem zdania, ¿e tylko po-
przez skonsolidowanie
dzia³añ samorz¹dów i spó³ki
mo¿e przynieœæ oczekiwa-
nie efekty marketingowe.

- Samorz¹dy wydaj¹ spore
pieni¹dze na promocjê
miast, gmin, powiatów, ale
nie zawsze kierunki wyboru
s¹ optymalnie dobrane.
Skorelowanie tych posuniêæ
z naszymi s¹ w stanie przy-
nieœæ wiêcej obopólnych
po¿ytków. Nasi pracownicy
s¹ w tym wzglêdzie bardzo
doœwiadczeni i samorz¹dy
powinny chcieæ korzystaæ z
ich wiedzy. Zw³aszcza, ¿e
jako spó³ka jesteœmy bardzo
dobrze postrzegani w
bran¿y - t³umaczy.

W³adze KSSSE s¹ nawet
gotowe w ramach œcis³ej
wspó³pracy z samorz¹dami
rozwin¹æ biura zamiejscowe.
W sytuacji potrzeby silnej pro-
mocji danej podstrefy pracow-
nicy KSSSE w takich przy-
padkach mog¹ wzmocniæ
s³u¿by marketingowe danego
samorz¹du. - Oczywiœcie ta-
kie dzia³anie ma sens w sy-
tuacji, kiedy dana podstrefa
jest ju¿ odpowiednio przygo-
towana do przyjêcia inwesto-
rów - koñczy.

ROBERT BOROWY

Nie na darmo mówi się,
że czas to pieniądz
Gorzów nie ma dzisiaj zbyt wiele do zaoferowania inwestorom.

W gorzowskiej podstrefie znajduje się jeszcze około 20 hektarów, z czego większość nie ma
odpowiedniej infrastruktury technicznej.
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Od minionej landsberskiej świetności do naszego gorzowskiego wstydu.

1.Ta rudera od wielu już lat straszy w centrum miasta, przy ul.
Strzeleckiej; niegdyś leżakownia browaru braci Gross i obok
stara, z czasów PRL, Centrala Rybna. Ale ostatnio pojawiła się
nadzieja dla tego miejsca. Urząd Miasta porozumiał się z
właścicielami i ma tu powstać nowy kompleks handlowo-
usługowy. Coś powoli zaczyna dziać się w tej sprawie.
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7. Schody Donikąd wybudowane przez Gorzowskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w 1972 roku miały
być jedynie pierwszym etapem prac nad zagospodarowaniem tego
fragmentu miasta. 241 stopni miało prowadzić do palmiarni i
kawiarni usytuowanej na wzgórzu w parku Siemiradzkiego.
Zamknięto je 25 listopada 2002 roku i od tej pory też czekają na
poprawę swego losu. Było pomysłów już wiele, ale żaden nie
został zrealizowany. Teraz pojawiają się nowe.

2. Była siedziba LOK, czyli Ligi Obrony Kraju, faktycznie
pochodząca z 1900 roku willa Herzoga, to obraz niemocy
miasta wobec prywatnego właściciela. Budynek w 2009 roku
za 531 tys. zł magistrat sprzedał prywatnemu przedsiębiorcy. I
od tego czasu willa stoi i straszy. Kilka lat temu wybuchł tam
nawet pożar, ale udało się go ugasić. I dalej nic.

3. Czerwony Spichlerz sypie się od lat. Wybudował go prawdopodob-
nie w drugiej połowie XIX wieku gorzowski kupiec Adolf Boas hand-
lujący zbożem. Po II wojnie budynek należał do Gminnej Spółdzielni,
po zmianach demokratycznych zmieniał dziś jest prywatną własnoś-
cią, którą miasto próbuje odzyskać i ponownie sprzedać. To kolejny
przykład na wieloletnią niemoc władzy w kwestii zabytków.

8. Ratusz przy ul. Obotryckiej został oddany do użytku w 1924
roku. Był siedzibą władz miejskich. Do dziś mieści się tam
paradna sala Rady Miasta i śliczna mozaika z kartuszem her-
bowym miasta. Po wojnie siedziba bezpieki, a potem milicji i
policji aż do 2003 roku, kiedy budynek trafił w ręce miasta.
Poprzedni prezydent chciał obiekt sprzedać, ale nie zgodziła
się na to rada miasta. Teraz pojawił się pomysł, by znowu była
tam siedziba władz miasta. 

9. Piwnice przy Walczaka to pozostałość po leżakowni browa-
ru Ehrenberga z XIX wieku. Od lat własność prywatna. W pla-
nach było tu postawienie między innymi ośrodka dla
młodzieży, wielofunkcyjnej kamienic, a najnowszy właściciel
deklarował otwarcie stylowej knajpki. Nic z planów nie wyszło,
miejsce straszy, jest niebezpieczne i wystawione na sprzedaż.
Chętnych jakoś jednak brak.

Nie mamy w Gorzowie zbyt wiele zabytkowych obiektów i historycznych pamiątek. Z tych, które jednak mamy, znaczna część znajduje się w opłakanym  stanie. Niektóre z nich mają szansę w najbliższym czasie odmienić swój los, odzyskać dawny blask i zyskać nowy żywot. Takie są przynajmniej zapowiedzi.
Pożyjemy, zobaczymy - pomysłów i obietnic było już sporo. Dzisiaj wszystkie stanowią wcale nieosobliwe miejsca naszego gorzowskiego wstydu, o czym tylko przypominamy, z nadzieją na odmianę ich losu, ku radości obecnych i przyszłych mieszkańców miasta. Zresztą, wystarczy popatrzeć na te nieliczne
odnowione i uratowane od zniszczenia, żeby zauważyć, iż warte były trudu i pieniędzy.
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Od minionej landsberskiej świetności do naszego gorzowskiego wstydu.

4. Kamienica na rogu ul. Dąbrowskiego i 30 Stycznia, nie-
gdyś przepiękna, z zachowanymi śladami urody woła o
pomstę do nieba. Powstała w końcówce XIX wieku i mieszka-
li w niej zamożni obywatele Landsbergu. Zdewastowana i
zapomniana czeka na lepsze czasy, być może nowego
właściciela.

5. Wpisana do rejestru kamienica przy Łokietka 17 to kolejny
przykład tego, że magistrat nie umie sobie poradzić z prywatny-
mi właścicielami. Budynek ma 112 lat. Straszy dziś nie tylko
zniszczeniami, ale i zagrożeniem dla pozostałych budynków w tej
pierzei. I raczej nie ma pomysłu, co z tym niszczejącym zabyt-
kiem zrobić, ani jak zmusić właścicieli o zadbania o niego. 

6. Willa Jaehnnego, to przykład zamożności fabrykantów Landsbergu.
W czasach komuny mieścił się tu komisariat i milicyjny, a potem poli-
cyjny areszt. Niszczejący coraz bardziej budynek od lat czeka na
godziwy remont i zadbanie. Poprzedni prezydent chciał budynek
wyremontować i umieścić tu Miejski Ośrodek Sztuki. Obecny prezy-
dent zdecydował, że będzie się tu mieścić Instytut Papuszy.

10. Willa Herrmanna Pauckscha, światłego i mądrego lands-
berskiego fabrykanta od początku tego roku stoi pusta i nikt
nie wie, co z nią dalej. To najpiękniejsza z pofabrykanckich
willi zwana też Zawarciańskim Zameczkiem.
Trzykondygnacyjny eklektyczny pałacyk, zbudowany w 1875
roku. Nierozłączną częścią posiadłości był okazały park w
stylu angielskim. Ostatnio była tu siedziba  Grodzkiego Domu
Kultury. 

11. Zespół dawnego Szpitala Miejskiego znajduje się pomiędzy
ulicami Warszawską i Szpitalną. Najstarsza część szpitala zaj-
muje działkę przy ulicy Szpitalnej. To eklektyczny, dwupiętro-
wy budynek z klinkierowej cegły zbudowany w 1848 r. Po woj-
nie był głównym miejskim szpitalem, zamknięty w 2008 roku.
Najnowsza koncepcja jest taka, że powstanie tu centrum
kształcenia technicznego.

12. Fasada Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Drzymały woła
o pomstę do nieba. Obłażąca płatami farba, łuszczący się tynk
powodują, że budynek przypomina wszystko, ale nie sztanda-
rową placówkę kultury. Decyzją straży pożarnej kilka lat temu
zamknięto Klub Magnat, bo nie spełniał zasad bezpieczeństwa.
Jeśli nic się nie zmieni, w najbliższej przyszłości taki los może
spotkać cały budynek.

Czerwiec 2016 r.prosto z miasta

Nie mamy w Gorzowie zbyt wiele zabytkowych obiektów i historycznych pamiątek. Z tych, które jednak mamy, znaczna część znajduje się w opłakanym  stanie. Niektóre z nich mają szansę w najbliższym czasie odmienić swój los, odzyskać dawny blask i zyskać nowy żywot. Takie są przynajmniej zapowiedzi.
Pożyjemy, zobaczymy - pomysłów i obietnic było już sporo. Dzisiaj wszystkie stanowią wcale nieosobliwe miejsca naszego gorzowskiego wstydu, o czym tylko przypominamy, z nadzieją na odmianę ich losu, ku radości obecnych i przyszłych mieszkańców miasta. Zresztą, wystarczy popatrzeć na te nieliczne
odnowione i uratowane od zniszczenia, żeby zauważyć, iż warte były trudu i pieniędzy.
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- Pochodzi pan ze Lwowa
i do Gorzowa przyjecha³
razem z rodzin¹ w 1945 ro-
ku. Dlaczego akurat Go-
rzów?

- Mój ojciec by³ tartaczni-
kiem i koniecznie chcia³ pra-
cowaæ w swoim zawodzie.
Przed wojn¹ pracowa³ nawet
w dyrekcji lasów pañstwo-
wych. Kiedy okaza³o siê, ¿e
w Gorzowie istniej¹ mo¿liwo-
œci uruchomienia tartaku, oj-
ciec siê d³ugo nie zastana-
wia³, wzi¹³ nas i przyjechali-
œmy. Osiedliœmy przy tartaku
na Wieprzycach, a ja trafi³em
do Szko³y Podstawowej nr
12. Nie poszed³em w œlady
taty, bo po skoñczeniu
szko³y œredniej, jeszcze jako
m³odociany, rozpocz¹³em
pracê w Stilonie. Potem
przeszed³em do dzia³alnoœci
w ruchu m³odzie¿owym.
Skoñczy³em te¿ studium
nauczycielskie i zosta³em
nauczycielem, a przede
wszystkim dzia³a³em w har-
cerstwie w mojej by³ej szkole
podstawowej. Z czasem uko-
ñczy³em studia zaoczne. W
trakcie mojej pracy zawodo-
wej wiele lat spêdzi³em te¿ w
Zielonej Górze. 
- Œwietnie zna pan Zie-
lon¹ Górê i Gorzów. Przez
12 lat by³ pan miejskim
radnym. Nie ma pan
wra¿enia, ¿e jako miasto
nie potrafimy wykorzystaæ
szans rozwoju, jakie siê
pojawiaj¹?

- Radnym nie jestem od pi-
êciu lat, dlatego wszelkie
opinie z mojej strony maj¹
charakter czysto subiektyw-
ny i wynikaj¹ z tego, co ob-
serwujê z boku. Niestety, ale
muszê podzieliæ pañsk¹
uwagê, ¿e w ostatnich latach
nie wykorzystaliœmy wielu
szans na szybszy rozwój,
maj¹c przecie¿ szerokie
mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków zewnêtrznych. Na-
dal takie mo¿liwoœci istniej¹,
ale pojawia siê pytanie, czy
nasza lokalna w³adza ma w
sobie tyle zdolnoœci, ¿eby
poprowadziæ miasto ku takie-
mu rozwojowi?
- A ma?
- Nowy prezydent rz¹dzi

miastem od pó³tora roku. To
du¿o i ma³o. Du¿o, bo ju¿
zd¹¿y³ siê zaaklimatyzowaæ,
poznaæ system dzia³ania sa-
morz¹du, poustawiaæ
wszystko kadrowo wed³ug
swojego schematu. Ma³o,
gdy¿ wiarygodn¹ ocenê po-
winno siê wystawiaæ po
up³ywie pe³nej kadencji.
Choæ, kiedy przypomnê so-
bie rz¹dy poprzedniego pre-
zydenta Tadeusza Jêdrzej-
czaka, to on praktycznie od
pierwszego dnia wzi¹³ siê za
realizowanie istotnych spraw
dla miasta i ju¿ po kilku mie-
si¹cach wszyscy widzieliœmy

tego efekty. Nawet nieprzy-
chylni mu politycznie opo-
nenci krêcili g³owami z po-
dziwu. W przypadku Jêdrzej-
czaka katastrof¹ okaza³a siê
ostatnia kadencja, st¹d taka
potem pora¿ka w wyborach.
- Kibicuje pan prezyden-
towi Jackowi Wójcickie-
mu?

- Oczywiœcie, bo jako eme-
ryt chcia³bym jeszcze zoba-
czyæ pozytywne zmiany w
mieœcie. Mam jednak
wra¿enie, ¿e nadal szuka on
sposobu na wzmocnienie
swojej si³y, bo trochê nie
nad¹¿a za odbywaj¹c¹ siê w
mieœcie walk¹ ró¿nych si³
polityczno-partyjnych.
- A jest coœ, co podoba
siê panu po tych blisko
pó³torarocznych rz¹dach
prezydenta  Wójcickiego?

- Na razie nic takiego nie
widzê. Ma³o tego, jak s³yszê,
¿e maj¹ powstaæ rady dziel-
nicowe to od razu mam
ochotê krzykn¹æ: nie daj
Bo¿e! To jest zawracanie
g³owy. Zreszt¹ kiedyœ ju¿ ta-
kim pomys³ siê przewija³, ale
szybko go odstawiono w k¹t.
Gorzów jest za ma³y, ¿eby
tworzyæ dodatkowe niefor-
malne cia³a, które nie wiado-
mo czym bêd¹ siê zajmo-
waæ. Kolejna sprawa to
bud¿et obywatelski. Jest to
œwietna inicjatywa powsta³a
jeszcze za rz¹dów poprzed-
niego prezydenta, ale prze-
stañmy o tym rozmawiaæ

przez kilka miesiêcy w
ka¿dym roku. Przeznaczenie
czterech milionów w ponad
pó³miliardowym bud¿ecie na
ten cel nie jest godnym tego
wydarzeniem.
- Wnioskujê, ¿e jest pan
przeciwny równie¿ konsul-
tacjom spo³ecznym?

- Niekoniecznie, konsulta-
cje jak najbardziej, ale nie w
obecnej formule. Przecie¿
od zawsze wiadomo, ¿e tam
gdzie jest dwóch Polaków s¹
trzy zdania. I pogaduszki na
takich spotkaniach nic nie
wznosz¹. Dla mnie miasto
powinno przygotowywaæ 2-3
propozycje na dany temat i w
ramach takich konsultacji za-
prosiæ specjalistów, niech oni
siê wypowiadaj¹, a nie eks-
pedientka z kiosku czy pan
Kaziu ze spo¿ywczaka, któ-
rzy raz, drugi mo¿e przyjd¹ z
ciekawoœci, ale szybko im to
siê znudzi, bo wa¿niejsza
jest praca, rodzina albo od-
bywaj¹cy siê w tym czasie
mecz. Ponadto mieszkañcy
czêsto wychodz¹ z
za³o¿enia, ¿e skoro regular-
nie p³ac¹ podatki, to niech
odpowiedzialnoœæ za miasto
wezm¹ utrzymywani z tych
podatków urzêdnicy.
- Powróæmy jednak do
pytania, co stoi na prze-
szkodzie, ¿eby dynamicz-
nie rozwijaæ Gorzów, skoro
inne miasta podobnej wiel-
koœci swoje szanse wyko-
rzystuj¹?

- To, co powiem, mo¿e nie
wszystkim siê spodoba, ale
jest nawi¹zaniem do tego, co
powiedzia³em przed chwil¹.
Mam wra¿enie, ¿e w tej
chwili w Gorzowie brakuje
jednego centrum dowodze-
nia. Ka¿dy, kto zabiera g³os
w sprawach miasta, w³aœci-
wie chce byæ najwa¿niejszy.
A liderem ma byæ prezydent.
To on ma siê przys³uchiwaæ,
lecz na samym koñcu samo-
dzielnie podejmowaæ decyz-
je. W Zielonej Górze, co by
nie mówiæ o tamtejszych eli-
tach, oni zawsze jednoczyli
si³y, kiedy trzeba by³o dowa-
liæ Gorzowowi. I najczêœciej
osi¹gali zak³adany cel. Tak
jest do dzisiaj. Czy widzi pan
tam podzia³y polityczne, jak
trzeba coœ wyszarpaæ dla
miasta? Mówiê to z w³asne-
go doœwiadczenia i nie
chcia³bym, ¿eby dzisiejsza
m³odzie¿ zarz¹dzaj¹ca na-
szym miastem pope³nia³a
b³êdy poprzedników. Za-
chêcam do pe³nej jednoœci,
przynajmniej w sprawach
rozwoju gospodarczego
oraz budowy nowoczesne-
go miasta. Od prawej do le-
wej strony sceny politycz-
nej. Oczywiœcie jednym z
warunków musi byæ stawia-
nie na kompetentnych
urzêdników, a z tym widzê,
obecna w³adza ma pro-
blem.
- A lewa strona jeszcze w
Gorzowie istnieje?

- Po zlikwidowaniu klubu
radnych SLD mo¿na powie-
dzieæ, ¿e przesz³a do historii.
By³em sceptycznie nastawio-
ny do tego. Uwa¿am, ¿e le-
piej mieæ nawet niewielki,
trzyosobowy w³asny klub ni¿
pozbywaæ siê wizerunku i
przechodziæ do sztucznie
powo³anego tworu, jakim jest
Gorzów Plus. Sztucznego,
bo opartego bardziej na inte-
resie politycznym ni¿ ideo-
wym. By³a to jednak decyzja
moich m³odszych kolegów, a
o jej skutkach przekonamy
siê zapewne podczas kolej-
nych wyborów. Zapewne
licz¹ oni na rozszerzenie klu-
bu o kolejnych radnych i tym
samym odgrywanie kluczo-
wej roli w radzie miasta.
- Mo¿e to jest dobry kie-
runek, ¿e w samorz¹dzie
odchodzi siê od partyj-
nych gier, a buduje siê
koalicje obywatelskie? 

- Zobaczymy, mo¿e miasto
chwilowo na tym zyska, ale
na d³u¿sz¹ metê na pewno
straci gorzowska lewica, któ-
ra od kilku lat systematycz-
nie zsuwa siê w dó³. Nie tyl-
ko zreszt¹ lewica straci, ale
inne obywatelskie kluby te¿
strac¹. Ju¿ widaæ, ¿e Stowa-
rzyszenie Ludzie dla Miasta
przechodzi powa¿ny kryzys,
gdy¿ tak naprawdê silne s¹
tylko te grupy, w których
znajduj¹ siê ludzie o
zbli¿onych pogl¹dach. I czy
siê to komuœ podoba, czy

nie, zawsze gór¹ bêd¹ ugru-
powania partyjne.
- I ponownie powróæmy
do miasta. W jakim kierun-
ku powinien pójœæ rozwój?

- To nie jest proste, siedz¹c
w fotelu ot tak sobie
pstrykn¹æ i powiedzieæ, robi-
my to i to. Zwróæmy uwagê,
¿e pieni¹dze unijne za parê
lat siê skoñcz¹ i co wtedy
zrobimy? Uwa¿am, ¿e pew-
ne pomys³y prezydenta
Jêdrzejczaka nios³y w sobie
ten element rozwoju Gorzo-
wa i powinniœmy iœæ w tym
kierunku. Nie mówiê o
wszystkich pomys³ach, bo
niektóre by³y na wyrost, jak
budowa nowego magistratu.
Ale weŸmy ulicê Kost-
rzyñsk¹, przy której miesz-
kam. Mi ona do szczêœcia
nie jest ju¿ potrzebna, ale
s³ucham s¹siadów. I wie pan
co oni mówi¹? Œmiej¹ siê z
tego, ¿e bêdzie to dalej
w¹ska uliczka przypomi-
naj¹ca te w Deszcznie, a
ró¿ni¹ca siê jedynie tym, ¿e
ma jedno torowisko.   
- Temat Kostrzyñskiej
jest ju¿ przes¹dzony.

- Wiem, ale dajê to jako
przyk³ad nieprzemyœlanej
decyzji, której konsekwencje
bêdziemy odczuwaæ przez
lata. Ale dobrze, wróæmy do
kierunków rozwoju. Powinni-
œmy postawiæ na szerok¹
wspó³pracê z s¹siednimi
gminami i stworzyæ silny
subregion. Musimy zrobiæ

R. Bukartyk: W Gorzowie są naprawdę fajni i zdolni ludzie, ale nie zawsze potrafimy ich wykorzystać dla wspólnych celów.
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Nieważne gdzie się mieszka, ważne      z jakimi ludźmi się mieszka
Z Romanem Bukartykiem, pionierem i by³ym radnym Gorzowa, rozmawia Robert Borowy
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wszystko, co w naszej mocy,
¿eby zbudowaæ siln¹ akade-
miê w oparciu o dwie uczel-
nie, a nie tylko PWSZ. Jak
zwyciê¿¹ tu partykularne in-
teresy i powstanie akademia
tylko na bazie PWSZ, to oba-
wiam siê, ¿e przez kolejne
ileœ lat trudno bêdzie zbudo-
waæ siln¹ markê. Dla mnie to
test na to, czy potrafimy siê
w mieœcie jednoczyæ. Go-
rzowski AWF to uznana ju¿
uczelnia nie tylko w kraju, a
publikacje przygotowane
przez tutejszych pracowni-
ków by³y prezentowane w
wielu jêzykach. Trzeba wy-
korzystaæ ten potencja³.
Mam nadziejê, ¿e 1 pa-
Ÿdziernika pójdê na inaugu-
racjê nowego roku akade-
mickiego ju¿ do akademii.
Dobrze, ¿e nowy prezydent
chce inwestowaæ w rozwój
tramwajów, ale - jak mó-
wi³em - nie poprzez k³adze-
nie tylko jednego torowiska.
Tramwaje to nie tylko wygod-
ny œrodek transportu. To wy-
znacznik tradycji Gorzowa.
W kolejnych latach powinni-
œmy jeszcze bardziej zain-
westowaæ w ten œrodek loko-

mocji, bo dzisiaj mamy mniej
obs³ugiwanych tras jak po
wojnie. Przysz³oœciowo po-
winniœmy mieæ od piêciu do
siedmiu linii. Oczywiœcie nie
wolno zapomnieæ o nowo-
czesnym taborze, bo inaczej
nikt nie bêdzie chcia³ jeŸdziæ.
Jako miasto powinniœmy
wreszcie okreœliæ kierunek
promocji. W mojej ocenie
najtañsz¹ i najskutecz-
niejsz¹ form¹ rozwoju miasta
w tym obszarze jest sport, z
którego zawsze s³ynêliœmy.
Za tym powinna pójœæ budo-
wa centrów szkoleniowych w
wybranych dyscyplinach. In-
westowane dzisiaj unijne
pieni¹dze w takie choæby ob-
szary za kilka lat bêd¹ przy-
nosiæ korzyœci, równie¿ fi-
nansowe. Bo im silniejsza
uczelnia, tym wiêcej studen-
tów z regionu. Jak zbuduje-
my centra szkoleniowe,
bêdziemy mieli sportowców
z ró¿nych stron i odpowied-
nie dofinansowania.
- Kiedyœ powiedzia³ pan,
¿e lepiej byæ miastem po-
wiatowym w województwie
zachodniopomorskim lub
wielkopolskim ni¿ w woje-

wództwie lubuskim.
Czy¿by rzeczywiœcie gro-
zi³a nam, pana zdaniem,
degradacja do miasta po-
wiatowego?

- Gorzowianie nigdy nie pó-
jd¹ na rzeŸ i nie zgodz¹ siê
na to, co wyprawiaj¹ w³adze
województwa, dla których li-
czy siê tylko Zielona Góra.
Dlatego wypowiedzia³em
g³oœno to zdanie, licz¹c, ¿e
wczeœniej czy póŸniej na-
st¹pi opamiêtanie i woje-
wództwo lubuskie zacznie
siê rozwijaæ w sposób zrów-
nowa¿ony. W innym przy-
padku dysproporcja pomi-
êdzy dwoma stolicami woje-
wództwie bêdzie tak du¿a,
¿e w którymœ momencie na-
st¹pi t¹pniêcie, a Gorzów
stanie siê tak naprawdê
miastem powiatowym na tle
s¹siada z po³udnia. To z ko-
lei doprowadzi do rozbicia
ca³ego województwa. U nas
przez lata nie potrafiono do-
prowadziæ do powstania aka-
demii, a na Uniwersytecie
Zielonogórskim powsta³ wy-
dzia³ lekarski. Czy to nie ku-
riozum? U nas nie mo¿na
zrobiæ porz¹dnych po³¹czeñ

kolejowych, a województwo
topi miliony z³otych na bez-
sensowne utrzymywanie lot-
niska w Babimoœcie. Podob-
nych przyk³adów mo¿na po-
daæ mnóstwo. I cytowane
przez pana moje s³owa by³y
bardziej skierowane do elit
politycznych w Zielonej Gó-
rze, ¿eby przemyœla³y swoje
dzia³ania.
- Dlaczego przez 70 lat
nie potrafimy siê dogadaæ
z Zielon¹ Gór¹?

- O to samo mo¿na zapytaæ
mieszkañców Kielc i Rado-
mia, Koszalina i S³upska,
czy nawet Torunia i Byd-
goszczy. Taka jest ta nasza
natura, ¿e zamiast budowaæ
najlepiej wychodzi nam bu-
rzenie. I przed tym prze-
strzega³em i czyniê to nadal.
Zachêcam zw³aszcza zielo-
nogórzan, bo oni maj¹ w
rêku narzêdzia do tego,
¿eby zweryfikowali swoje
spojrzenie na rozwój woje-
wództwa. Bo jak je nam roz-
bior¹, to oni stan¹ siê nie-
istotnym miastem w woje-
wództwie dolnoœl¹skim, a
ich uniwersytet bêdzie co
najwy¿ej szko³¹ wieczorow¹.

- Ostatnio sporo siê dys-
kutuje na temat, czy Go-
rzów powinien dalej byæ
Wielkopolskim. Pan za-
pewne czuje du¿y senty-
ment do tej nazwy?

- Czujê, ale jestem za po-
wrotem do wczeœniejszej na-
zwy w przeciwieñstwie do
mojej… ¿ony. Ale ona jest
poznaniank¹. Ja pochodzê
ze Lwowa i nigdy Lwów nie
mia³ przymiotnika Galicyjski.
Nie pamiêtam te¿, ¿eby Rze-
szów mia³ dodatek Podkar-
packi. Przed 15 laty by³a pró-
ba skrócenia nazwy Gorzo-
wa, ale prezydent
Jêdrzejczak nie mia³ w sobie
determinacji, ¿eby doprowa-
dziæ do tej zmiany, aczkol-
wiek przeszkodz¹ wtedy by³y
spore koszty. Mo¿e dlatego.
Dzisiaj sytuacja jest zdecy-
dowanie korzystniejsza i pre-
zydent Wójcicki ma wolne
pole do dzia³ania. Nale¿y to
szybko za³atwiæ, chocia¿by
dla budowy to¿samoœci
miasta, bo z tym nie
mo¿emy sobie poradziæ
praktycznie od wojny. Oczy-
wiœcie s¹ plusy takiej zmia-
ny, s¹ minusy, lecz sumuj¹c

wszystko, by³oby to z korzy-
œci¹ dla nas wszystkich, nie
mam w¹tpliwoœci 
- Czy dzisiaj, po 71 latach
od przybycia do Gorzowa
cieszy siê pan, ¿e los tak po-
kierowa³ pañskim ¿yciem?

- Dzisiaj oczywiœcie nie wy-
obra¿am sobie, ¿ebym mia³
nagle st¹d wyjechaæ i za-
mieszkaæ gdzie indziej, choæ
tak¹ propozycjê us³ysza³em
wielokrotnie od syna, który
zachêca³ mnie i ¿onê do wy-
jazdu do Warszawy. Powie-
dzia³em, ¿e nie, bo mi tu siê
dobrze ¿yje. Zreszt¹ zawsze
uwa¿a³em, ¿e w miastach
œredniej wielkoœci lepiej siê
¿yje. Nie traci siê u nas za
du¿o czasu na dojazdy, ma-
my jeden z najlepszych teat-
rów w Polsce, od kilku lat ma-
my filharmoniê, mój kochany
¿u¿el, któremu poœwiêci³em
wiele lat ¿ycia, piêknie siê
rozwin¹³. Niewa¿ne, gdzie siê
mieszka, wa¿ne z jakimi lud-
Ÿmi siê mieszka. W Gorzo-
wie s¹ naprawdê fajni i zdolni
ludzie, ale nie zawsze potra-
fimy ich wykorzystaæ dla
wspólnych celów.
- Dziêkujê za rozmowê.

Nieważne gdzie się mieszka, ważne      z jakimi ludźmi się mieszka
Z Romanem Bukartykiem, pionierem i by³ym radnym Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

r  e  k  l  a  m  a
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- Ile ju¿ lat jesteœ w go-
rzowskim teatrze?

- Od 1 paŸdziernika 1989
roku. 
- Kawa³ czasu.
- Prawda. Kawa³. Pó³ mego

¿ycia w ogóle i niemal ca³e
zawodowe. W tym roku w lip-
cu mija w³aœnie 30 lat mojej
pracy zawodowej. Zaczy-
na³am pracê od oœrodka w
Zapowiedniku, oœrodka reso-
cjalizacyjnego. To jest taka
ma³a wioseczka pod Skar-
szewami, a Skarszewy z ko-
lei to takie ma³e miasteczko
pod Starogardem Gdañskim,
sk¹d ja pochodzê, a Staro-
gard le¿y niedaleko Gdañs-
ka. 
- Ale nie zaczyna³aœ jako
aktorka?

- Nie, nie. Moja przygoda z
aktorstwem, œpiewaniem po-
ezji, œpiewaniem jako takim
zaczê³a siê od mówienia
wierszy, od udzia³u w kon-
kursach recytatorskich i teat-
ru amatorskiego w wieku 16
lat. Potem by³a przerwa na
pracê w Zapowiedniku, jako
rejestrator medyczny, czyli
osoba, która musi zapisywaæ
wszystko, co siê dzieje z pa-
cjentem. Tam urodzi³a siê
moja córka Basia. Potem
wróci³am do rodzinnego Sta-
rogardu i zaczê³am pracê w
Domu Kultury ju¿ jako in-
struktor teatralny. 
- Jakie drogi wiêc spro-
wadzi³y ciê do Gorzowa?

- To trochê skomplikowana
historia. Jeszcze przed naro-
dzinami córki wygra³am kon-
kurs recytatorski. Mam
zreszt¹ wszystkie odznaki
recytatorskie. Wygra³am
konkurs im. Juliana Przybo-
sia „Z³oty lemiesz”. Jak¹œ
tam nagrodê dosta³am w Za-
kopanem na konkursie poez-
ji romantycznej. Ale moj¹
g³ówn¹ nagrod¹ by³ Laur
Wawrzynu, czyli g³ówna na-
groda recytatorska na Ogól-
nopolskim Konkursie Recy-
tatorskim, który zreszt¹ do
dziœ istnieje, oraz g³ówna na-
groda, br¹zowa statuetka na
konkursie „Œpiewajmy po-
ezjê” w Olsztynie. Ten kon-
kurs do dziœ siê zreszt¹ od-
bywa. No i kiedy wracaliœmy
z konkursu w Zakopanem, to
autobusie, w którym jechali-
œmy, podszed³ do mnie
ówczesny dyrektor teatru w
Gorzowie Marek Mokrowiec-
ki i zaproponowa³ mi pracê.
Powiedzia³, ¿e szuka
m³odych, zdolnych, œpie-
waj¹cych ludzi. 
- Czym zaczyna³aœ?
- To by³a „Stachuriada”.

Pierwszy musical w Gorzo-
wie. Wczeœniej mo¿e by³y ja-

kieœ œpiewogry, ale nie na
tak¹ skalê. Marek Mokro-
wiecki zaproponowa³ mi
udzia³ w tym jednym przed-
stawieniu. Bo tego, ¿e zo-
stanê tu na 26 lat, to nikt nie
przypuszcza³. No i po tym
przedstawieniu dyrektor Mo-
krowiecki zaproponowa³ mi
pracê na sezon, bo tak wów-
czas zatrudniano aktorów.
Potem przyszed³ kolejny, po-
tem znów kolejny i tak
minê³o owe 26 lat. Potem
mieliœmy ju¿ sta³e umowy o
pracê. W miêdzyczasie trze-
ba by³o zdaæ egzaminy za-
wodowe, czyli wykazaæ siê
dorobkiem ról drugoplano-
wych, pierwszoplanowych,
zagraæ przed komisj¹, potem
pojechaæ do Warszawy i
zdaæ egzamin teoretyczny z
wiedzy o teatrze, potem eg-
zaminy praktyczne z wiersza
klasycznego, wiersza
wspó³czesnego, prozy, pio-
senki, 
- Mieszkasz tu prawie
ca³e swoje doros³e ¿ycie.
Jesteœ czynna aktork¹,
ci¹gle grasz, a jednak wy-
konujesz masê ró¿nych
dodatkowych rzeczy. 

- Prawda. Jednak wiele
rzeczy, które wykonujê,
wi¹¿e siê z teatrem. W pew-
nym momencie zafascyno-
wa³a mnie praca z dzieæmi i

od ponad dziesiêciu lat pro-
wadzê zajêcia w Studio
Teatralnym w³aœnie z dzie-
æmi starszymi, ale i tymi ma-
lutkimi, kilkuletnimi. Poza
tym prowadzê te¿ zajêcia w
ró¿nych przedszkolach. 
- Jedno z przedszkoli ma
w logo twoj¹ twarz. Jak do
tego dosz³o?

- Bardzo œmiesznie. Ponad
dziesiêæ lat temu Cezary
¯o³yñski (aktor i re¿yser w
Teatrze Osterwy - red.) po-
wiedzia³, ¿e chcia³by, abym
zagra³a g³ówn¹ rolê w bajce
Hanny Januszewskiej o Ty-
grysku Pietrku czyli w „Przy-
godach ma³ego Tygrysa
Pietrka”. Pomyœla³am sobie,
¿e dobra, zagram. I za-
gra³am. No i siê okaza³o, ¿e
dzieciom ten spektakl, ten
bohater tak siê spodoba³ i
tak siê uto¿samiaj¹ z
postaci¹ Tygryska Pietrka,
bo ma³y Tygrysek Pietrek to
te¿ jest dziecko. Tyle ¿e ty-
grysie dziecko, które szuka
lekarstwa dla mamy. A na
dok³adkê ten tygrysek boi siê
wszystkiego, za co doros³e
tygrysy zabieraj¹ mu paski z
futerka. Musi wiêc
prze³amaæ strach i iœæ przez
góry, przez burzê po to lekar-
stwo, a po drodze odzyskuje
utracon¹ odwagê, a w
zwi¹zku z tym paski. Myœlê,

¿e te ma³e dzieci, które te¿
siê boj¹ ró¿nych strachów,
tak bardzo siê z t¹ postaci¹
uto¿sami³y, ¿e powsta³ po-
mys³ wystawienia drugiej
czêœci przygód Pietrka,
oczywiœcie ze mn¹ w roli
g³ównej. Zagraliœmy j¹ i to
te¿ by³ sukces. Potem by³a
jeszcze trzecia i czwarta. A
po tej trzeciej czêœci przysz³y
panie przedszkolanki z
przedszkola miejskiego nr 23
przy ul. Wróblewskiego.
Opowiedzia³y, ¿e chc¹ na-
zwaæ przedszkole imieniem
w³aœnie Tygryska, bo dzieci
tak bardzo go kochaj¹ i czy
ja siê zgodzê, aby w logo
by³a moja twarz w kostiumie.
Prezydent miasta zatwierdzi³
nazwê, by³a wielka gala z
oficjelami, wszystkie dzieci
siê opaskowa³y. Ka¿da
przedszkolna grupa jest tak¹
tygrysi¹. Ja zosta³am hono-
rowym patronem ca³oœci i co
roku pasujê tygrysim ogo-
nem przedszkolaki, które
przychodz¹ po raz pierwszy.
Dla nich to jest ogromne
prze¿ycie, zreszt¹ dla mnie
te¿. Warto tu jeszcze dodaæ,
¿e tê czwart¹ czêœæ przygód
dzieci napisa³y same. Rodzi-
na Hanny Januszewskiej,
czyli w³aœciciele praw auto-
rskich, nie mieli ¿adnych za-
strze¿eñ i tak powsta³ lokal-

ny odcinek przygód Tygrys-
ka. Ja napisa³am do tej
czwartej czêœci piosenki.
- To by³ debiut?
- Nie, nie. Wczeœniej ju¿, w

tak zwanym miêdzyczasie,
Cezary ¯o³yñski poprosi³
mnie, aby napisa³a piosenki
do jakiegoœ takiego przed-
stawienia, które graliœmy po-
za teatrem. No i wówczas
okaza³o siê, ¿e to ca³kiem mi
nieŸle wychodzi. Potem by³o
kilka podobnych projektów,
a¿ w koñcu napisa³am pio-
senki do spektaklu „Ma³a
Czarownica”. Naturaln¹ kon-
sekwencj¹ by³ czwarty odci-
nek przygód Tygrysa. Od tej
pory napisa³am ju¿ piosenki
do kilkunastu sztuk, nie tylko
zreszt¹ z Teatru Osterwy.
Dlatego jestem cz³onkiem
Stowarzyszenia Autorów ZA-
iKS. Ja zwyczajnie lubiê te
ró¿ne dzia³ania. 
- No tak, z jeden strony
Tygrys, z drugiej pisarstwo
dla dzieci, a z trzeciej, to
mówi¹, ¿e jak gdzieœ jakiœ
kot p³acze, to trafia do
£aniewskiej.

- D³ugo siê broni³am przed
kotami, bo mia³am psy. Naj-
pierw z moj¹ córk¹ Basi¹
mia³yœmy Kajê, potem Majê.
Oba psy by³y zreszt¹ iden-
tyczne. Koty wówczas nie
wchodzi³y w grê. A¿ przy-

szed³ moment, ¿e w moim
¿yciu pojawi³a siê Kocia, bo
rzeczywiœcie strasznie
p³aka³a. Znalaz³am j¹ pod
katedr¹. To by³ styczeñ,
trzaskaj¹cy mróz, ona siê
dar³a, bo nie mog³a wyjœæ
zza kraty takiego loszku. Po-
myœla³am, ¿e dam jej jeœæ i
na pewno j¹ ktoœ przygarnie.
Ale po tygodniu, kiedy ju¿
nie mog³a miauczeæ, bo taka
by³a zachrypniêta, podjê³am
decyzjê, ¿e j¹ zabieram. Po-
tem, nie min¹³ rok, a w tra-
wie przy teatrze, coœ takiego
ma³ego piszczy. I to by³ taki
ma³y kociaczek, czyli jeden
z trzech, które teraz ze mn¹
mieszkaj¹, Misza. Kolejnym
kotem by³ Maciuœ spotkany
na podwórku. Ale odszed³ w
styczniu i Fundacja Anakon-
da uzna³a, ¿e Serafin jest
najlepszym kotem dla mnie.
W taki sposób rachunek ko-
tów znów wynosi trzy.
Chcia³abym dodaæ, ¿e w mi-
êdzyczasie rozpoczê³a siê
moja wspó³praca z Ana-
kond¹, czyli fundacj¹
dzia³aj¹c¹ na rzecz praw
zwierz¹t. Zaczê³o siê to od
balu dobroczynnego w Go-
rzowie, który poprowa-
dzi³am, potem by³ drugi.
Anakonda rozpoczê³a wyda-
waæ swoje pismo i ja zna-
laz³am siê na ok³adce pierw-

Niezwykle niebanalne życie        w tak zwanym międzyczasie
Z Ann¹ £aniewsk¹, aktork¹ Teatru Osterwy w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat
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Anna Łaniewska: Chodzi mi po głowie mój własny recital, z moimi tekstami, moją muzyką, ale to kwestia przyszłości. 

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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szego numeru. Zbieramy
pieni¹dze na rzecz zwierz¹t
ca³y czas, bo ka¿da fundacja
prozwierzêca potrzebuje ich
naprawdê sporo. 
- Na jakie cele?
- Przede wszystkim na ste-

rylizacje i kastracje. Mimo,
¿e œwiadomoœæ w narodzie
roœnie, to jednak tych bez-
domniaków, kotów, psów
jest naprawdê bardzo du¿o.
Poza tym jest bardzo du¿o
kotów, które wymagaj¹
opieki weterynaryjnej, a to
zwyczajnie kosztuje. Zbie-
ramy pieni¹dze, a ich ca³y
czas jest za ma³o. Ale pod-
kreœlê, k³adziemy nacisk na
to, aby nie rozmna¿aæ tej
bezdomnej biedy. Powiem
tylko, ¿e moje wszystkie ko-
ty s¹ wykastrowane. Ja
uwa¿am, ¿e nie ma potrze-
by, aby one siê mno¿y³y.
Nie ma potrzeby, aby koty
chodzi³y po œmietnikach w
poszukiwaniu jedzenia.
Wiesz, ja nie wiem, czy to
Pan Bóg mi te zwierzêta
specjalnie z nieba zrzuca,
czy co? Bo ci¹gle siê coœ
dzieje. 
- Masz na myœli tego coc-
ker-spaniela z Janczewa?

- No w³aœnie. To ta suka z
Janczewa. Le¿a³a na drodze
i o ma³o jej nie przejecha³am,
wiêc wysiad³am z samocho-
du i pytam, czyj to pies? No
bo czyj? Taki cocker-spaniel
z dredami z brudu. Okaza³o
siê, ¿e pies ma dom, a
w³aœcicielka pyta, czy nie
chcê szczeniaczków. Co
by³o robiæ, znalaz³am tym
szczeniakom domy. Niestety,
nie zd¹¿y³am jej wysterylizo-
waæ i znów by³y szczeniaczki
i znów znalaz³am im domy.
W tym roku na pewno tê
sukê wysterylizujê, ¿eby ju¿
wiêcej nie by³o tych szcze-
niaczków. Wiesz, na wsi
œwiadomoœæ praw zwierz¹t
jest w³aœciwie ¿adna. Te Bur-
ki biegaj¹, robi¹, co chc¹, a
potem jest problem. I takie
interwencje ca³y czas mnie
siê przydarzaj¹. A to jakieœ
koty, a to jakieœ ptaki, bo i
ptaki przysz³o mi ratowaæ.
- Ptaki?
- Tak, ptak topi³ siê w becz-

ce z deszczówk¹, któr¹
zreszt¹ sama zainstalo-
wa³am. Wyci¹gnê³am go w
ostatniej chwili. Zreszt¹ on
ju¿ nie ¿y³, wiêc mu zrobi³am
sztuczne oddychanie me-

tod¹ usta-dziób i siê uda³o.
Ptaszek po osuszeniu odle-
cia³ w swoj¹ drogê. Potem
dzieci mi przynios³y takiego
³ysego szpaczka, który za-
mieszka³ w mojej spi¿arni.
No i to jest kolejna sprawa,
któr¹ muszê siê zaj¹æ, bo
okazuje siê, ¿e w Gorzowie i
okolicy nie ma ani jednego
azylu dla ptaków. Na razie
nie mam za bardzo czasu,
ale to jest bardzo wa¿na

sprawa. Nie ma gdzie tych
znalezionych ptaków oddaæ
na rekonwalescencjê. Bo
zajmowanie siê takim pta-
kiem to jest bardzo du¿e
przedsiêwziêcie i wymaga
wiedzy. Weterynarze nie
maj¹ warunków, ¿eby siê ta-
kimi ptasimi nieszczêœciami
zajmowaæ, a jak tu takie
ma³e wyrzuciæ. Ja siê opieki
nad ptakami nauczy³am z In-
ternetu, ale równie¿ od pani
Zofii Brzozowskiej ze Szcze-
cina. To taki ptasi ekspert.

Ma jeden pokój w swoim
mieszkaniu zaadaptowany
na ptasi azyl. Ma ponad sto
ptaków, w tym najstarsze ja-
skó³ki na œwiecie, maj¹ po-
nad 30 lat. Pani Zofia mi bar-
dzo pomaga do dziœ. Trzeba
dodaæ, ¿e wszystkie moje
ptaki by³y u weterynarza, do-
stawa³y zastrzyki B complex
na wzmocnienie. WyobraŸ
sobie, taki wielki zastrzyk w
malusi¹ ptasi¹ ³apkê.
- Ania, aktorstwo, zwierz-
êta, ale jeszcze ogród. Jak
mieszka³aœ przy Cicho-
ñskiego, to na tym malut-
kim balkoniku mia³aœ kwia-
ty, pomidory i ogórki. Te-
raz w tym nowym
mieszkaniu masz te¿ kwia-
ty, drzewa i co wiêcej, zain-
fekowa³aœ do dzia³añ
upiêkszaj¹cych swoich
s¹siadów. Jak to robisz?

- Trzeba wzi¹æ doniczkê,
kupiæ ziemiê, zasadziæ zia-
renko i podlewaæ. Podlewa-
nie jest bardzo wa¿ne. No i
razem z moj¹ s¹siadk¹ zor-
ganizowa³yœmy beczkê, bo
woda jest bardzo droga i
zbieramy deszczówkê. Na
podwórku s¹ ju¿ dwie becz-
ki. Poza tym zaadapto-

wa³yœmy podwórko. £ysy
ugór zamieni³ siê w miejsce
przyjazne. Posadzi³yœmy 50
tui. S¹siedzi jak zauwa¿yli,
¿e tu piêknieje, to siê
w³¹czyli i tak posz³o. Poza
tym ja posadzi³am trzy
drzewa owocowe, w tym
szar¹ renetê, która jest tak
zwanym starym gatunkiem.
Roœnie tu jeszcze papierów-
ka, wiœnia i gruszka. Wiesz,
ja to robiê w miêdzyczasie.
- Co to jest „miêdzy-
czas”?

- Miêdzyczas, to jest taki
czas miêdzy ró¿nymi zaj-
êciami, taki wyjêty, który jest
bezczasem, a który siê roz-
ci¹ga…
- Jak siê patrzy na te two-
je rozliczne zajêcia, to
mo¿na dojœæ do wniosku,
¿e ty ca³y czas ¿yjesz w
miêdzyczasie. Bo przecie¿
jeszcze dochodzi piosen-
ka, przecie¿ jesteœ koncer-
tuj¹c¹ aktork¹.

- Tak, jestem, zwyczajnie
lubiê œpiewaæ. Powtórzê,
moja przygoda z teatrem za-
czê³a siê od œpiewu. Kiedyœ
zreszt¹ us³ysza³am taki
w¹tpliwy komplement. Tak to
sz³o: Anka, jesteœ taka

brzydka, a jak zaczynasz
œpiewaæ, to robisz siê taka
³adna (œmiech). Na co ja
stwierdzi³am, ¿e mnie œpiew
otwiera. Zreszt¹ chodzi mi
po g³owie mój w³asny recital,
z moimi tekstami, moj¹ mu-
zyk¹, ale to kwestia przy-
sz³oœci. 
- Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e twoje ¿ycie to
aktorstwo, zwierzêta,
dzia³alnoœæ na ich rzecz,
roœliny, ale i dzia³ania
spo³eczne, bo zaktywizo-
wa³aœ ca³¹ kamienicê.

- Mo¿na tak powiedzieæ.
Ludziom siê to spodoba³o i
jakoœ tam coœ wspólnie robi-
my.
- Niedawno z okazji 70-le-
cia Teatru dosta³aœ Gloriê
Artis, nagrodê dla twór-
ców. Czym to dla ciebie
by³o?

- Ogromnym szokiem i
czymœ czego siê nie spo-
dziewa³am. Ma³o zreszt¹ pa-
miêtam z samego momentu
wrêczenia. Dla mnie ta Glo-
ria to podsumowanie pewne-
go etapu w ¿yciu, docenienie
tego, co zrobi³am, ale na
pewno nie zamkniêciem.
- Dziêkujê. n

Niezwykle niebanalne życie        w tak zwanym międzyczasie
Z Ann¹ £aniewsk¹, aktork¹ Teatru Osterwy w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat
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Dzieci bardzo kochaj¹
Tygryska.



To lata, które przynosz¹ coœ,
co zatrzymuje tych, co
ogl¹daj¹ efekty czasu spêdzo-
nego na próbach. Trudno
uwierzyæ. Mali Gorzowiacy ob-
chodz¹ w tym roku 35-lecie
obecnoœci w sferze miejskiej,
ale i w sferze miêdzynarodo-
wej. Zespó³ tañca ludowego,
który z pieczo³owitoœci¹ od-
twarza gin¹c¹ kulturê wiejsk¹
œwiêci sukces. To tak¿e kolej-
ne pokolenia ma³ych gorzo-
wian wychowanych na muzy-
ce, œpiewie i tañcu nie tylko na
ludow¹ nutê.

Zespó³ niemal od pocz¹tku
prowadz¹ Maria i Krzysztof
Szupilukowie. Obydwoje po
gorzowskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Maria
Szupiluk jest dodatkowo cho-
reografem. To dziêki ich pracy
zespó³ osi¹gna³ tak wysoki
poziom. Przez lata dzia³alno-
œci Mali Gorzowiacy koncerto-
wali niemal na ca³ym œwiecie,
przywo¿¹c wa¿ne i licz¹ce siê
nagrody. 

Oficjalne obchody 35 uro-
dzin Ma³ych Gorzowiaków

w³aœnie trwaj¹. Za nami wy-
stawy zdjêæ i akcja oddawania
krwi, przed nami koncerty. A
tak siê ten urodzinowo-kon-
certowy afisz uk³ada: 4 czerw-
ca, godz. 11.00 i 17.00, Filhar-
monia Gorzowska. I to bêdzie
coœ interesuj¹cego, coœ nieby-
wa³ego , coœ co trzeba zoba-
czyæ.  Potem jest festyn ro-
dzinny Razem w Folkowym
Rytmie, czyli 18 czerwca o
godzinie 14.00 w parku Wios-

ny Ludów otwarty festyn spor-
towo-rekreacyjny. A jeszcze
póŸniej koncerty zwi¹zane z
festiwalem folkowym nas
czekaj¹. Festiwal dla gorzo-
wian zacznie siê 28 czerw-
ca. Od 17.00 do 18.00 ze-
spo³y bior¹ce udzia³ w Festi-
walu poka¿¹ siê w krótkich
prezentacjach w mieœcie na
Starym Rynku i NoVa Parku.
O 18.00 zacznie siê na Bul-
warze Wschodnim koncert

otwarcia. Nastêpnego dnia o
16.00 w Teatrze Osterwy od-
bêdzie siê koncert konkurso-
wy. Koncert galowy zacznie
siê 1 lipca o 19.00 na Bulwa-
rze Wschodnim. W ramach
festiwalu zespo³y wezm¹
tak¿e udzia³ w obchodach
rocznicy za³o¿enia miasta,
czyli 2 lipca o 12.00 na placu
Grunwaldzkim.

ROCH
Fot. z archiwum zespołu
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W³aœnie mija piêæ lat od
otwarcia Filharmonii Go-
rzowskiej. Niby tylko piêæ lat,
a jaka zmiana w pejza¿u kul-
tury  miasta nad Wart¹.

Od razu uprzedzam, mal-
kontenci, którzy nigdy nie by-
li na ¿adnym koncercie, ani
innym wydarzeniu w Filhar-
monii Gorzowskiej, niech te-
go nie czytaj¹. Bo i po co
maj¹ siê denerwowaæ. 

Ja bêdê chwaliæ. Tego, kto
FG wymyœli³, powo³a³ do
¿ycia oraz zatrudni³ najpierw
Piotra Borkowskiego, bo ma-
estro Borkowski ustawi³ or-
kiestrê na szybuj¹cym
wzwy¿ poziomie. Potem
ró¿ne zawirowania sprawi³y,
¿e pierwszym dyrygentem
zosta³a maestra Monika Wo-
liñska i te¿ to by³a dobra

zmiana, bo orkiestra poje-
cha³a w Polskê i œwiat, zna-
czy do zachodniego s¹siada. 

FG na trwale wpisa³a siê w
pejza¿ kulturalny miasta,
trudno sobie dziœ wyobraziæ

¿ycie kultury bez pi¹tkowych
koncertów, bez Festiwalu
Muzyki Nowej. FG ma lep-
sze recenzje od Filharmonii
w Zielonej Górze, choæ ma
zaledwie piêæ lat i w skali

rozwoju takich instytucji jest
zaledwie smarkaczem z mle-
kiem pod nosem. 

Inna rzecz, ¿e Gorzów pus-
toszeje i siê wyludnia, wiêc i
z odbiorcami kultury mo¿e
byæ gorzej, ale jak na razie
jest nieŸle. Publicznoœæ dopi-
suje, brawka na stoj¹co siê
zdarzaj¹, przyje¿d¿aj¹cy go-
œcie chwal¹ i to bardzo, zna-
czy FG wros³a i mocno wpi-
sa³a siê w pejza¿. No i bar-
dzo dobrze, bo nie tylko
festyny czy masówki s¹ po-
trzebne. To¿samoœæ kultu-
row¹ i dobre wzorce buduj¹
bowiem takie znaki jak dobry
teatr, filharmonia, sztuka.
Disco polo sprawdza siê w
Bia³ostockiem… I niech tak
zostanie.

RENATA OCHWAT 

Bogus³aw Dziekañski nie-
dawno zosta³ wybrany do za-
rz¹du Polskiego Stowarzysze-
nia Jazzowego. 

- No i siê zadzia³o - mówi³ Bo-
gus³aw Dziekañski po wyborze
do w³adz Polskiego Stowarzy-
szenia Jazzowego. Razem z
gorzowianinem w nowych
w³adzach PSJ znaleŸli siê:
Wojtek Konikiewicz, Tomasz
T³uczkiewicz, Marcin Jacob-
son, Piotr Rodowicz, Piotr Iwic-
ki, Adam Baruch, Zbyszek Na-
mys³owski, Grzech Piotrowski.
PSJ to elitarne stowarzyszenie
muzyków jazzowych, organiza-
torów ¿ycia jazzowego w Pol-
sce, fanów oraz dzia³aczy. Od
lat PSJ animuje najwa¿niejsze

wydarzenia muzyczne w kraju
oraz promuje takowe na œwie-
cie.

Obecnoœæ w nowych w³ad-
zach Bogus³awa Dziekañskie-
go to zaszczyt oraz presti¿ dla
niego, a tak¿e potwierdzenie
sensownoœci jego dzia³añ edu-
kacyjnych, czyli animacja Ma³ej
Akademii Jazzu, jak i wykreo-
wanie silnej marki, jakim jest
Gorzów Jazz Celebrations. 

Od lat bowiem marka Jazz
Club Pod Filarami liczy siê nie
tylko w Polsce, ale coraz po-
wa¿niej jest rozpoznawana
tak¿e i na œwiecie, a to za
spraw¹ w³aœnie „Gorzów Jazz
Celebrations”. 

ROCH

Z ludowym tańcem przez długi czas
Orawa, krakowiak, tañce lubelskie to pot i godziny spêdzone w sali pób. 

To już pięć lat Filharmonii Gorzowskiej!
No i proszê, jak ten czas szybko leci. 

Maestra Monika Wolińska ma swój znaczący wkład w rozwój
Filharmonii Gorzowskiej.
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Bogusław Dziekański
w zarządzie PSJ
Szef Jazz Clubu Pod Filarami ma uznanie
œrodowiska jazzowego.
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- W tym roku Œwiêto Wo-
jewództwa Lubuskiego od-
bêdzie siê w Parku
Mu¿akowskim. Dlaczego
akurat tam?

- Powodów jest kilka. Po
pierwsze Park Mu¿akowski to
piêkny obszar po³o¿ony po
obu stronach granicy polsko-
niemieckiej, a w tym roku ob-
chodzimy jubileusz 25-lecia
polsko-niemieckiego Traktatu
o dobrym s¹siedztwie i przy-
jaznej wspó³pracy. Chcemy to
nale¿ycie uczciæ. Chcemy
pokazaæ, ¿e granica nas
³¹czy, a nie dzieli. Dlatego w
tym roku œwiêto województwa
obchodzimy trochê w Polsce,
trochê w Niemczech. Uro-
czysta sesja Sejmiku woj. lu-
buskiego odbêdzie siê w No-
wym Zamku w Bad Muskau
po stronie niemieckiej, z
udzia³em znakomitych goœci
z Polski i Niemiec, a imprezy
towarzysz¹ce po polskiej
stronie Parku. Drugi powód
jest taki, ¿e Park Mu¿akowski
to unikatowe miejsce wpisa-
ne na Listê Œwiatowego Dzie-
dzictwa  UNESCO, jako 12
obiekt w Polsce. Certyfikat
UNESCO posiada ponadto
Geopark £uk Mu¿akowa, sta-
nowi¹cy wyj¹tkowe stanowi-
sko dziedzictwa geologiczne-
go, unikat na œwiatow¹ skalê.
Trzeba siê tym chwaliæ. I
wreszcie trzeci powód wi¹¿e
siê z wizerunkiem Lubuskie-
go jako zielonej krainy nowo-
czesnych technologii. Œwiêto
regionu bêdziemy obchodziæ
pod has³em „Natura, Nauka,
Kosmos”, zaprosiliœmy do
wspó³pracy firmê Hertz Sys-
tems, która wspó³pracuje z
Europejsk¹ Akademi¹ Kos-
miczn¹ i Centrum Badañ
Kosmicznych PAN. Bêd¹ pre-
zentacje systemów monitoro-

wania satelitarnego, bêd¹ za-
bawy i koncerty, w tym kon-
cert s³ynnego Emira Kusturi-
cy, a wszystko w zielonej i za-
bytkowej scenerii Parku
Mu¿akowskiego. 25 czerwca
w Parku Mu¿akowskim
bêdziemy mieli zielon¹ krainê
nowoczesnych technologii w
pigu³ce!
- Park Mu¿akowski mo¿e
uchodziæ tak¿e za symbol
naszego przygranicznego
po³o¿enia. Spacerowicz
czy turysta nawet nie za-
uwa¿a gdzie i kiedy prze-
kroczy³ tam granicê. Czy to
przygraniczne po³o¿enie
jest naszym atutem?

- Po³o¿enie geograficzne na
pewno nam sprzyja, ale nie
warunkuje rozwoju gospodar-
czego. Jesteœmy „oknem na
zachód”, nasz¹ mark¹ jest
„Lubuskie warte zachodu”.
Nasz region jest najbardziej
otwarty i tolerancyjny w Pol-
sce. I mamy to na piœmie. Z
pewnoœci¹ dziêki bliskoœci
granicy inwestorzy zagranicz-
ni czuj¹ siê u nas jak w Euro-
pie. Ale nie tylko geografia
ma tutaj znaczenie. Tak¿e
przewidywalnoœæ i dobry kli-
mat dla rozwoju gospodar-
czego sprzyja przedsiêbior-
czoœci. Mamy od kilku lat
wzrost liczby otwieranych w
naszym regionie firm, co z
kolei przek³ada siê na wzrost
PKB, wp³ywy z udzia³u w po-
datku CIT i PIT do bud¿etu
województwa. Rozwój gospo-
darczy od kilku lat skutecznie
wspieraj¹ fundusze unijne…
- No w³aœnie. Nie by³oby
zielonej krainy nowoczes-
nych technologii bez
wsparcia unijnego?

- Wsparcie finansowe jest
niezwykle istotne. Jako re-
gion, m.in. dziêki przygranicz-

nemu po³o¿eniu staliœmy siê
„poligonem doœwiadczalnym”
wsparcia unijnego, bardzo
szybko nauczyliœmy siê jak to
robiæ i jak z tego korzystaæ.
Jeszcze przed wejœciem do
Unii w 2004 r. mogliœmy
oswajaæ siê z procedurami
ubiegania siê o dofinansowa-
nie. PóŸniejsze lata to mo¿li-
woœci, jakie otworzy³ Lubuski
Regionalny Program Opera-
cyjny. Od pocz¹tku nadzorujê
ten program i chyba ka¿dy w
regionie widzi jego efekty.
Wystarczy, ¿e wymieniê takie
„ikony” LRPO jak gorzowski
Bulwar Nadwarciañski i Fil-
harmoniê Gorzowsk¹, Cen-

trum Rekreacyjno-Sportowe i
Bibliotekê Uniwersyteck¹ w
Zielonej Górze, czy budowê
1.400 km œwiat³owodów w
ca³ym regionie. Siêgaliœmy
te¿ po pieni¹dze z Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Programu Ope-
racyjnego Wspó³pracy Trans-
granicznej Polska-Branden-
burgia, Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i
Œrodowisko, Funduszu Spój-
noœci. Strumieñ pieniêdzy
pop³yn¹³ te¿ na miêkkie pro-
jekty finansowane z funduszy
EFS, a tak¿e do polskich wsi,
które w ostatnich latach prze-
sz³y prawdziw¹ transfor-

macjê, g³ównie dziêki pie-
ni¹dzom z PROW. 
- Warto te¿ wspomnieæ o
inwestycjach realizowa-
nych na drogach woje-
wódzkich i krajowych, po-
wsta³a Autostrada Wolno-
œci, koñcz¹ siê prace na S3.
Generalnie Lubuskie ucho-
dzi za region dobrze sko-
munikowany wzd³u¿ i
wszerz. Czego jeszcze trze-
ba, ¿eby region siê rozwi-
ja³?

- Faktycznie, poprawa do-
stêpnoœci transportowej i te-
lekomunikacyjnej jest na-
szym priorytetem, równie¿
zrównowa¿ony rozwój zarów-
no pod wzglêdem terytorial-
nym jak i spo³ecznym.
Oprócz szlaków komunika-
cyjnych zbudowaliœmy Parki
Naukowo Technologiczne.
Teraz czas na transfer wie-
dzy do biznesu. Wspó³pracê
tych oœrodków z przedsiêbior-
cami. Potrzebujemy lepiej
p³atnych, wysokospecjalis-
tycznych miejsc pracy, zmian
w kszta³ceniu zawodowym.
Przedsiêbiorcy narzekaj¹ na
brak r¹k do pracy! Potrzebu-
jemy nie tylko m¹drych nau-
kowców, ale tak¿e wysoko
wykwalifikowanych pracowni-
ków fabryk przemys³owych,
których jest w regionie coraz
wiêcej. Dlatego wdra¿amy w
tej perspektywie finansowej
du¿y pozakonkursowy pro-
jekt wsparcia dla edukacji za-
wodowej, na którym skorzys-
taj¹ wszystkie szko³y zawodo-
we w naszym województwie.
Szkolnictwo zawodowe by³o
przez lata niedoceniane i to
chcemy zmieniæ.
- O jakich pieni¹dzach
mówimy, jeœli chodzi o
wsparcie dla regionu w
perspektywie finansowej

2014-2020 i na co zostan¹
przeznaczone?

-   Na podstawie Kontrak-
tu Terytorialnego , który jest
umow¹ zawart¹ pomiêdzy
rz¹dem a samorz¹dem wo-
jewódzkim szacujemy, ¿e to
bêdzie 12 miliardów
z³otych. Tylko w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego do regionu
trafi 906 milionów euro.
Wyznaczyliœmy inteligentne
specjalizacje i priorytety.
Wszystkiego nie da siê sfi-
nansowaæ! Interesuje nas
biogospodarka, transfer
technologii œrodowiskowych
do biznesu, inwestycje w
zdrowie i jakoœæ ¿ycia oraz
rozwój przemys³u tradycyj-
nego ale innowacyjnego.
Nie mo¿emy tej  historycz-
nej szansy zmarnowaæ! Ma-
my jasno wyznaczone prio-
rytety, pieni¹dze i wiemy
jak to zrobiæ. Ju¿ w po-
przedniej perspektywie po-
kazaliœmy, ¿e potrafimy
skutecznie inwestowaæ unij-
ne fundusze, za co dostali-
œmy specjaln¹ nagrodê 240
milionów z³otych. Nie wy-
starczy mieæ cel, trzeba
jeszcze wiedzieæ jak ten cel
osi¹gn¹æ. Mamy strategie,
programy bran¿owe i potra-
fimy dzia³aæ w partnerstwie.
Ale musimy  byæ elastyczni
i szybko reagowaæ na zmia-
ny. Nie wszystko zale¿y od
nas, trzeba bacznie obser-
wowaæ jak zmieniaj¹ siê po-
tencja³y makroekonomicz-
ne, globalne. I reagowaæ!
Najwa¿niejsze s¹ teraz in-
westycje w kapita³ ludzki,
kszta³cenie zawodowe,
oraz inwestowanie w regio-
nalne, inteligentne specjali-
zacje.
- Dziêkujê

„Natura, Nauka, Kosmos”
- święto na granicy!
Rozmowa z El¿biet¹ Ann¹ Polak, marsza³kiem woj. lubuskiego

Marszałek E. Polak: Nie możemy tej  historycznej szansy
zmarnować!
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Park Mu¿akowski oferuje wyj¹tkowe prze¿ycia na
³onie natury: bezkresne ³¹ki, majestatyczne drze-
wa, krête drogi, malownicze jeziora i rzeki, jedyne
w swoim rodzaju mosty i budowle. Rekonesans te-
go raju mo¿na zrobiæ pieszo, doro¿k¹, rowerem lub
³ódk¹. To co wydaje siê wyros³e z ³ona natury jest
krajobrazem - ogrodowym dzie³em sztuki stworzo-
nym rêk¹ ksiêcia Hermanna von Pückler-Muskau.
Kto odwiedza Park Mu¿akowski, wkracza na teren
dzie³a sztuki. Jego twórca, Hermann von Pückler-
Muskau, opisuje swoj¹ pracê jako „malarstwo przy-
rody“, dla którego zamiast farb potrzebuje raczej la-
sów, gór, ³¹k i rzek. Drogi i œcie¿ki prowadz¹ zwie-

dzaj¹cego do najpiêkniejszych obrazów, które
wszystkie razem opowiadaj¹ ró¿ne historie.
Œwiêto Województwa Lubuskiego w Parku
Mu¿akowskim startuje 25 czerwca o godz.
13.00. W programie m.in. Piknik Naukowo-Tech-
nologiczny, a w nim prezentacje, rozmowy, kon-
kursy; koncert Filharmonii Zielonogórskiej;
koncert Emir Kusturica and The No Smoking
Orchestra; prezentacja kulinarnego dziedzictwa
województwa lubuskiego i wiele innych atrakcji.
O godz. 14.00 w Nowym Zamku w Bad Muskau
rozpocznie siê uroczysta sesja sejmiku woj. lu-
buskiego.

Święto Województwa Lubuskiego 
w Parku Mużakowskim
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GOspodarka, głupcze! 
…to pierwsze słowa jakie się nasuwają po lek-

turze Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zapre-
zentowanego niedawno przez prezydenta Jacka
Wójcickiego.  

Na wstępie istotna uwaga – bardzo mi się po-
dobała forma prezentacji Planu - nowoczesna,

poglądowa, trafiająca do wyobraźni odbiorców. Nie podzielam opinii mal-
kontentów, które mocno wybrzmiały po  meetingu w Filharmonii – forma
przerosła treść! Otóż w dzisiejszych czasach forma jest nie mniej ważna
niż treść. I jeszcze jedno – bardzo dobrze, że plany inwestycyjne miasta
zostały zaprezentowane w takiej właśnie formule. Jesteśmy u progu nowej
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, z której to zdecydowana więk-
szość przedsięwzięć inwestycyjnych miasta będzie współfinansowana i
dobrze się stało, że mieszkańcy już teraz mogą dowiedzieć się co ma się
mienić, jak Gorzów ma wyglądać za 5-10 lat. Niestety, taki tylko horyzont
czasowy jawi się z lektury Planu, jest bowiem Plan zestawieniem inwesty-
cji, sprawnie przygotowanym i ładnie opakowanym, aż tyle i tylko tyle! Jest
wytworem urzędniczym pozbawionym politycznego sznytu, co jest jego
ewidentną słabością! Zestawienie inwestycji w kilkuletnim horyzoncie cza-
sowym jest rolą urzędników, wykazanie zaś wzajemnej ich interakcji, celów
ekonomicznych i społecznych jakim mają służyć, to już jest domena polity-
ków, czy też samorządowców odpowiedzialnych za miasto. I właśnie tego
wyznaczenia kierunków, wskazania celów w długiej perspektywie czaso-
wej, poprzez realizację wyspecyfikowanych zadań, niestety zabrakło. Mógł
więc być Plan inwestycyjny fundamentem strategii rozwojowej miasta, ale

w tej postaci oczywiście nie jest. Zgodzić się trzeba, że twórcy Planu mieli
ułatwione zadanie, albowiem w tej perspektywie budżetowej UE wszystkie
polskie miasta wojewódzkie uzyskały możliwość wypracowania własnych
programów inwestycyjnych, tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w ramach wynegocjowanej z „Warszawą” puli środków finansowych. Właś-
nie to sprawiło, że już na starcie wiadomo co i za ile w tych miastach może
być realizowane. Niby więc wszystko dobrze? A jednak nie do końca.

Rzecz w tym, że Plan inwestycyjny w takiej postaci utrwala przekonanie,
dość powszechne zresztą, że władza jest po to by wydawać pieniądze. A
jest to przekonanie bardzo społecznie szkodliwe, bowiem zaburza rzeczy-
wistą kolejność – przed wydatkami są dochody - żeby wydać wpierw trze-
ba mieć. Źródłem owego „mieć” jest gospodarka, a gospodarka jest jak
…ogród żeby obficie plonował potrzebuje troskliwej pielęgnacji. Niestety
gospodarki, a więc inwestowania nie tylko w przyszłe źródła dochodów
budżetu miasta, ale i w zamożność jego mieszkańców trudno dostrzec w
Planie. To musi budzić niepokój środowisk gospodarczych, to wreszcie ro-
dzi pytanie, czy Ratusz właściwie rozumie tę naturalną kolejność cyrkulacji
pieniądza? Dla gospodarki ważna jest dobra komunikacja, niezwykle
ważna jest edukacja, zwłaszcza zawodowa – to oczywiste. A zatem
dobrze, że po latach doczekamy się porządnego skomunikowania ze
strefą przemysłową Baczyna, że rozpocznie się organizowanie Centrum
Edukacji Zawodowej ...  To jednak zdecydowanie za mało. Znaczących in-
westorów przyciągnąć mogą;  po pierwsze - dobrze uzbrojone kompleksy
terenów inwestycyjnych, po drugie - należycie wykształcone kadry. I tu jest
problem, dodajmy wielki problem. Plan zakłada wprawdzie wsparcie dla
powstającej gorzowskiej Akademii poprzez zakup nieruchomości na ul.
Łokietka i ul. Myśliborskiej. Czy jednak Akademii naprawdę brakuje budyn-

ków? Wydaje się, że tego akurat ma w nadmiarze. To czego brakuje to
uprawnień do doktoryzowania oraz technicznych kierunków kształcenia, a
tych nie będzie bez skokowego wręcz przyrostu kadry profesorskiej. Na jej
pozyskanie i rozwój potrzebny jest również swoisty program inwestycyjny -
etaty, mieszkania, laboratoria, badania itp. – tego niestety w Planie nie ma.
Plan przewiduje również uzbrojenie ( drogi ) terenów inwestycyjnych -
działka przy ul. Walczaka  oraz działka przy ul. Bierzarina na działalność
produkcyjną z funkcją rzemieślniczą. Na ten cel zapisano w Planie 16 mln.
zł. Skromniutkie 16 mln., to tyle samo co zaplanowano na nowe Schody
Donikąd! Owe 16 mln., to tyle co nic, bowiem tego swoistego wyścigu
miast po inwestorów, który dodajmy już się kończy, nie wygra się takimi
działeczkami. Gorzów potrzebuje strefy inwestycyjnej Baczyna Bis – tere-
nu wielkości 100 ha wyposażonego w sieci infrastrukturalne, bez tego nie
będzie rozwoju Gorzowa na miarę oczekiwań mieszkańców.  Obawiam
się, że pociąg z unijną kasą za chwilę minie Gorzów, a my zostaniemy na
peronie, a przecież drugiego już nie będzie! Gospodarki nie zastąpią festy-
ny, deptaki, Schody Donikąd i wszelakie eventy, niestety nie! To prawdzi-
we rozwojowe GO może dać Gorzowowi tylko inwestowanie w gospodar-
kę, a więc gospodarka, głupcze! 

P.S.
Jestem 461 osobą pobierającą dokument z ratuszowej strony www, co

świadczy o niemałym zainteresowaniu mieszkańców miasta Planem inwe-
stycyjnym. Zarówno to, jak i przede wszystkim waga tego dokumentu
skłaniają do kontynuowania wymiany poglądów …do czego zachęcam, a
cytowanych słów Billa Clintona proszę nie traktować ad personam, są ad-
resowane in gremio!

HENRYK MACIEJ WOŹNIAK

...GORZÓW TO BRZMI DUMNIE �

U sąsiadów 
na południu 
Nie, nie. Tym razem to nie była wizyta u braci
Czechów, tych odwiedziłem w czasie Wielkiej
Nocy zachwycając się Ceskym Krumlovem.  Moim
pomysłem na majówkę była wizyta w Zielonej
Górze, a ponieważ odbywała się w towarzystwie

pary wnuków, miała charakter przede wszystkim edukacyjno-poznawczy, a
dla mnie trochę sentymentalny, jako że ZG pamiętam jako miasto, do które-
go jeździło się na nauczycielskie konferencje, organizacyjne narady i szkole-
nia. A poza tym przecież dobrze wiedzieć, co tam panie, u sąsiada, jak mu
się wiedzie, może podejrzeć coś, co można by naśladować u siebie.
Tym razem za cel obraliśmy Centrum Nauki Keplera, a więc coś, czego u
nas w Gorzowie nie ma, a czego na pewno brakuje. Instytucja ta składa się
z Planetarium Wenus oraz z Centrum Przyrodniczego. Przy tej okazji
można się przekonać o kreatywności władz samorządowych Zielonej Góry
w zakresie zagospodarowania obiektów nie przystających do współczesnej
rzeczywistości. Planetarium bowiem znajduje się w budynku dawnego kina,
którego nazwę szczęśliwie udało się zachować, tym bardziej, że nazwa
Wenus absolutnie współgra z aktualną funkcją obiektu, natomiast centrum
przyrodnicze zostało ulokowane w starej fabryce, kiedyś wchodzącej w
skład Lumelu. A więc nie wszystko musi być rozbierane do fundamentów,
bo przecież  te budynki to także jakiś wycinek z historii miasta i to, że udało
się je zachować dla mieszkańców i tchnąć w nie nowe życie, należy uznać
za ogromny sukces prezydenta Kubickiego i jego współpracowników.
Planetarium Wenus, jak mogłem się naocznie przekonać, cieszy się spo-
rym powodzeniem, seanse odbywają się co godzinę i trwają do późnego
wieczora bez powtórzeń, co sprawia, że gdyby ktoś się uparł, mógłby pod
kopułą planetarium spędzić cały dzień. Nasza dzielna ekipa dała radę zali-

czyć  dwa pokazy, co należy i tak uznać za spory sukces, jako że seanse
wymagają jednak pewnej odporności fizycznej, gdyż łatwo wyzwalają obja-
wy klaustrofobii i morskiej choroby. Swoiste zakłócenia błędnika to dodat-
kowy koszt, który należy wkalkulować w całe przedsięwzięcie. Seanse są
adresowane do różnych odbiorców, dzieci poznają tajniki astronomii w
konwencji bajki z kojotem w roli głównej, są i takie pokazy, które wymagają
większej wiedzy i przygotowania.
Na pewno dostarczają sporą dawkę wiadomości o astronomii i pokrew-
nych dziedzin nauki, kreują młodych astronomów, a dodatkowe atrakcje
multimedialne (przemawiający z ekranu patron całego centrum mówi o so-
bie i swoich dokonaniach naukowych, wagi pokazujące, ile każdy z nas
ważyłby na poszczególnych planetach naszej galaktyki, laboratorium
światła itp.) nie tylko bawią, ale i uczą.
Druga część Centrum ma zupełnie inny charakter. W części ekspozycyjnej
lokowane są wystawy czasowe,  w trakcie naszego pobytu można było
obejrzeć fotogramy pokazujące piękno Ziemi Lubuskiej, wystawę obrazów
Anny Gapińskiej Myszkiewicz, kolekcję motyli, fotografie raf koralowych,
wszystko efektownie zaaranżowane w pomieszczeniach wyraźnie na-
wiązujących do industrialnej przeszłości.
Natomiast w sali stanowisk interaktywnych można bez końca bawić się a to
w biologa, a to w geografa, czy fizyka. Pełne szaleństwo, można włączać,
obserwować, eksperymentować, wszystko przy pomocy kompetentnych
animatorów. Można się poczuć młodym Einsteinem, czy też innym przy-
szłym laureatem Nagrody Nobla.
W hallu natomiast wystawa prac dyplomowych studentów architektury
Uniwersytetu Zielonogórskiego pokazująca projekty przyszłego Centrum
Kongresowego i Kompleksu Dworcowego, wszystko pod hasłem przyszłej
Wielkiej Zielonej Góry. Patrzyłem na to wszystko z zazdrością, z pełną
świadomością znaczenia i roli zielonogórskiego środowiska akademickie-
go dla rozwoju miasta i tego typu inicjatyw. Gdyby nie było w Zielonej

Górze uniwersytetu trudno byłoby o takie pomysły, które wdrożone w życie
podnoszą w oczywisty sposób atrakcyjność miasta, przyciągają turystów i
inwestorów.
Wniosek jest jeden, zamiast biadolić i wyrzekać na wstrętne „falubazy”, na-
leży robić wszystko, by gonić stracony na jakieś bezsensowne wojenki
czas. Niedawna prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Gorzowa na naj-
bliższe lata robi niewątpliwie wrażenie wizjonerstwem i rozmachem. Kwota
ponad miliarda złotych planowanych na rozwój miasta robi wrażenie, choć
oczywiście można się spierać czy Schody donikąd są kultowe, czy nieko-
niecznie, czepiać się rozmaitych szczegółów. Niewątpliwie jednak jest w
tym jakiś plan, pewna wizja, w której dla mnie najważniejsze są dwie kwes-
tie – rozwój Akademii Gorzowskiej, tak by stała się uczelnią z prawdziwego
zdarzenia, a nie wyszydzaną Gorzowską Sorboną oraz jak najszybsze uru-
chomienie Centrum Edukacji Zawodowej, jako zespołu szkół dobrze
służących gorzowskiej gospodarce i biznesowi. Bez realizacji tych zamie-
rzeń rozwój Gorzowa będzie niemożliwy i nie spełniający oczekiwań i am-
bicji mieszkańców.
I jeszcze kilka wrażeń z Zielonej Góry. Świetnie zlokalizowane, bogato wy-
posażone w rozmaite materiały i foldery biuro Informacji Turystycznej, kli-
matyczna starówka i sąsiednie uliczki, wszechobecne bachusiki (nie-
ważne, że to kalka wrocławskich krasnali, dzieciaki poszukiwały ich z
jednakowym zapałem, czeska hospoda, która pozwoliła na moment
wrócić do krumlovskich wrażeń). Dodatkowym, całkiem niespodziewa-
nym bonusem stało się spore wydarzenie – otóż Ewa, członkini naszej
eskapady stała się 50 tysięcznym gościem Centrum Przyrodniczego,
co zostało udokumentowane stosownym dyplomem i drobnymi
gadżetami i wywołało uzasadnioną zazdrość u jej brata. Ale niech się
chłopak uczy życia, przy tej okazji się przekonał, że dziewczynom
czasem jest lżej.

JERZY KUŁACZKOWSKI

...RACJE, AKCJE I REAKCJE �

Wokół trzepaka
Zdarza się, że jakaś scenka, zapach, smak,
czy melodia przywołuje w pamięci sytuacje z
dzieciństwa, czy wczesnej młodości…
Jak zwykle szwendałam się po ulicach miasta z
nadzieją na dobre streetowe zdjęcie.
Zaglądałam również na mijane podwórka. Nic

ciekawego, wartego zarejestrowania. Jeszcze tylko zobaczę co za tą
bramą i wracam do domu – pomyślałam. Z daleka już zobaczyłam dzie-
ciaki bawiące się na.. trzepaku. Tak, tak, na trzepaku. Patrzyłam z nie-
dowierzaniem. Zamiast siedzieć w domu przy komputerze albo grać w
gierki na telefonie wyszły z domu żeby się pobawić. I to na trzepaku!
Ten widok oczywiście natychmiast przywołał wspomnienia. Tak się za-
myśliłam, że wlazłam w głęboką kałużę. Dopiero przemoczone do cna
buty przywołały mnie do porządku.  
Pamiętam moje podwórko z dzieciństwa, pełne drewnianych komórek, z
trzepakiem stojącym w honorowym miejscu, błotem po kostki po
każdym ulewnym deszczu, czy rozsypującymi się schodami pro-
wadzącymi z podwórka na przydomowe ogródki. Czasami przed oczy-

ma przesuwają się obrazy, na których kobiety siedzą na murku i głośno
rozmawiając wyłuskują ze strąków fasolę, szatkują kapustę, wieszają na
sznurach pościel, a na starych drewnianych ławkach seniorzy wygrze-
wają latem swoje stare kości Tam, my dzieci bawiliśmy się, organizowa-
liśmy podwórkowe bitwy, zbieraliśmy do worków orzechy z okazałego

drzewa rosnącego w centrum podwórza. Tamtego podwórka już dawno
nie ma. Stoi w tym miejscu okazały wieżowiec użyteczności publicznej.
Ale kiedyś… Pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku (Boże jak to brzmi!) jeśli tylko na podwórku
zebrała się grupa dzieciaków, natychmiast organizowaliśmy jakąś zaba-
wę. Wszystko zależało od ilości dzieci w danym momencie. Bawiliśmy
się w zabawy ogólnie znane w tamtych czasach, ale też wymyślaliśmy
własne, które rozgrywały się tylko na naszym podwórku. Pamiętam jak
przychodziły dzieci z innych podwórek i pytały czy mogą się pobawić na
naszym. Przeważnie zgadzaliśmy się, ale „ten obcy” zawsze otrzymywał
najgorszą funkcję. Na przykład podczas zabawy w berka, zawsze był
tym ścigającym, a w chowanego – poszukującym. Podobnie było ze ska-
kanką. „Obcy” zawsze zaczynali od kręcenia długiej skakanki, podczas
gdy „miejscowi” skakali do utraty tchu. W sytuacjach konfliktowych, kiedy
trzeba było rozstrzygnąć jakiś problem (na przykład czy była kucha pod-
czas skakania w klasy, czy też nie) zawsze rozstrzygaliśmy na korzyść
„miejscowych”, nawet jeśli mijało to się z prawdą. Ot, taka lokalna, bez-
względna solidarność. Inaczej rzecz się miała, kiedy akurat dzieci na po-
dwórku było mało. Wtedy i miejscowi i obcy tworzyli zgraną paczkę.

KRYSTYNA ZWOLSKA

...WYIMKI Z GORZOWA �
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Nie tylko organizacyjnie,
ale przede wszystkim sporto-
wo. ¯eby jednak dojœæ do
dziesi¹tek medali mistrzostw
œwiata, Europy czy ponad
stu medali mistrzostw Polski,
ktoœ kiedyœ musia³ daæ po-
cz¹tek rozwojowi tej dyscy-
pliny w naszym mieœcie. Za-
paleñców by³o wielu, a jed-
nym z nich by³ Tadeusz
Stercel, cz³owiek sk¹din¹d
zagadkowy, czego
przyk³adem jest choæby…
data urodzenia.  

We wszystkich mo¿liwych
publikacjach, a nawet w ak-
cie zgonu czytamy, ¿e Tade-
usz Stercel na œwiat przy-
szed³ 26 paŸdziernika 1927
roku. Kiedy jednak spojrzy-
my na nagrobek na pozna-
ñskim cmentarzu Mi³ostowo
okazuje siê, ¿e jest tam wy-
bity rocznik 1925. Czy¿by
kamieniarzowi w pewnej
chwili wymknê³o siê z rêki
d³uto? - d³ugo siê zastana-
wia³em, ale moje w¹tpliwoœci
szybko rozwiewa syn Tade-
usz Stercla - pan W³adys³aw.

- Wie pan, czasy pod ko-
niec wojny na Kresach
Wschodnich by³y trudne.
Trwa³y przeœladowania, wy-
wózki, mordowano. Zw³asz-
cza Polaków. Ojciec mia³ bli-
sko 20 lat i upomnia³a siê o
niego Armia Czerwona. On
tam nie chcia³ iœæ. Zdo³a³
uciec z kilkoma kolegami z
transportu jad¹cego gdzieœ
w g³¹b ZSRR zapewne na
niechybn¹ œmieræ. ¯eby nie
byæ potem œciganym,
sfa³szowa³ dokumenty, w tym
rok urodzenia - opowiada,
ale nie rozwija dog³êbnie te-
matu, ja nie pytam dalej. To
wystarczy.

Krótko po tym Tadeusz
Stercel przyjecha³ do Gorzo-
wa z rodzicami i tu zazna³
wreszcie spokoju. Rozpocz¹³
te¿ przygodê z motocyklami.
Pierwsza by³a Unia, to do
niej trafi³. Kiedy powsta³a
Gwardia, przeszed³ tam, lecz
kiedy na pocz¹tku 1950 roku
chciano zwolniæ z klubu
wszystkich cywilnych pra-
cowników, Stercel razem z
Kazimierzem Wiœniewskim,
Marianem Kaiserem i Tadeu-
szem Gomoliñskim nie byli z
tego zadowoleni, choæ mogli

dalej jeŸdziæ. Wybrali inn¹
drogê. Wziêli w³asnorêcznie
skonstruowane motocykle i
poszli przekonywaæ dyrekto-
ra Ursusa Jana Kocota, ¿eby
ich przygarn¹³. - Czemu nie,
¿u¿el w mieœcie jest popular-
ny, otwieramy sekcjê w Stali
- powiedzia³ dyrektor i da³
ambitnym zawodnikom po-
mieszczenie na zorganizo-
wanie warsztatu.

Tadeusz Stercel jeŸdzi³ z
kolegami w Poznañskiej Li-
dze Okrêgowej, indywidual-
nie wyró¿nia³ siê sporymi
umiejêtnoœciami, czego
przyk³adem by³y liczne suk-
cesy. Nie na skalê krajow¹,
ale regionaln¹. W 1948 roku
na stadionie przy ul. Myœli-
borskiej goœciliœmy ówczes-
nego wicemistrza Polski w
klasie 250 ccm Alfreda Smo-
czyka, który wygra³ w drugim
turnieju o Z³oty Puchar Ziemi
Lubuskiej. Tadeusz Stercel
uplasowa³ siê na czwartej po-
zycji. Ale rok póŸniej wygra³
ju¿ w klasach do 250 i 350
ccm, natomiast w fina³owym
biegu open by³ trzeci. W 1950
roku zosta³ mistrzem okrêgu
zielonogórskiego, a rok pó-
Ÿniej wygra³ turniej o ,,Stalo-
wy But”. To by³y czasy, kiedy
je¿d¿ono na wszystkim, co
mia³o silnik i dwa kó³ka. Takie
motocykle nazywano ,,przy-
stosowanymi”.

Niestety, decyzja o reorga-
nizacji sportu w Polsce i po-

wo³aniu centralnych zrze-
szeñ spowodowa³a, ¿e w
1952 roku Tadeusz Stercel
przeniós³ siê do Ostrowa.
Dla niego by³ to awans spor-
towy, gdy¿ z tamtejsz¹
dru¿yn¹ Stali móg³ posmako-
waæ jazdy w ekstraklasie.
Swój debiut zaliczy³ 4 maja w
Rawiczu, gdzie w trzech star-
tach zdoby³ cztery punkty, a
jego zespó³ wygra³ 30:23. Po-
tem ju¿ tak dobrze nie by³o,
gdy¿ Stal przegra³a pozosta³e
cztery mecze i zajê³a siódme
miejsce w rozgrywkach. Na
co dzieñ Stercel, który wy-
st¹pi³ w czterech spotka-
niach, pracowa³ w ZMG jako
szlifierz t³oków, a w innych
zawodach dalej jeŸdzi³ jako
zawodnik gorzowskiej Stali.
Tak samo by³o w sytuacji Ma-
riana Kaisera. 

Wszystko zmieni³o siê w
przerwie zimowej, kiedy za-
pad³a decyzja o przeniesie-
niu centralnego zrzeszenia z
Ostrowa do Œwiêtoch³owic.
W 1953 roku Tadeusz Ster-
cel nie jeŸdzi³ w lidze, powró-
ci³ do niej rok póŸniej. W
Œwiêtoch³owicach Sterclowi
ponownie nie sz³o najlepiej,
podobnie jak ca³ej dru¿ynie,
która na 18 meczów zdo³a³a
odnieœæ tylko jedno zwyci-
êstwo (nad Górnikiem Ryb-
nik 32:22).

Jesieni¹ tego¿ roku
nast¹pi³a d³ugo oczekiwana
decentralizacja. Wszyscy

mogli powróciæ do macierzy-
stych klubów, o ile oczywi-
œcie chcieli. Stercel razem z
Wiœniewskim natychmiast
wsiedli w poci¹g i przyjechali
do Gorzowa. PrzywieŸli ze
sob¹ tak¿e niemal ca³¹
dru¿ynê Stali Œwiêtoch³owi-
ce. Chcieli pokazaæ kibicom
na czym polega nowoczesny
¿u¿el. Zawodnicy z Górnego
Œl¹ska mieli do dyspozycji
angielskie motocykle JAP i
na torze przy ul. Œl¹skiej zor-
ganizowali mistrzostwa fede-
racji Stal. Zainteresowanie
zawodami by³o bardzo du¿e,
o imprezie napisa³ równie¿
tygodnik Motor. 

Co ciekawe, ani dzienni-
karz ani tym bardziej kibice
nie zauwa¿yli, ¿e podczas
turnieju dosz³o do humory-
stycznego zdarzenia. Na
starcie pojawi³o siê dziewi-
êciu ¿u¿lowców, w tym 16-
letni Pawe³ Waloszek. Ale
stawiaj¹cy dopiero pierwsze
kroki na torze póŸniejszy
wicemistrz œwiata nie wystar-
towa³. By³ jeszcze zbyt m³ody,
a warunki torowe by³y trudne.
W biegach, w których mia³ je-
chaæ, startowa³ Stercel,
uprzednio zak³adaj¹c jego
numer startowy. Kiedy dosz³o
do wyœcigu, gdzie programo-
wo mieli obaj startowaæ, z nu-
merem Waloszka wyjecha³
Roman Staneczko.

Powrót naszych doœwiad-
czonych zawodników pozwo-

li³ na rozpoczêcie prac nad
budow¹ nowej dru¿yny i
w³asnego motocykla, w
czym du¿y udzia³ mia³ Ster-
cel. Zreszt¹ mia³ on smy-
ka³kê do mechaniki, czego
dowodem jego póŸniejsza
praca zawodowa. Przy ul.
Drzyma³y postawi³ warsztat,
w którym produkowa³ poszu-
kiwane na rynku czêœci sa-
mochodowe, motocyklowe, a
z czasem te¿ grzejniki. 

- W najlepszym okresie na-
sza oferta sk³ada³a siê z
oko³o dwustu asortymentów,
to by³a du¿a dzia³alnoœæ -
przypomina syn W³adys³aw,
który po szkole zawodowej
pracowa³ u ojca. 

Tadeusz Stercel z ze-
spo³em Stali przeszed³ ca³¹
drugoligow¹ drogê w latach
1955-61. Nie by³ to dla niego
³atwy czas, gdy¿ rozwijaj¹c
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
bardzo odda³ siê pracy, ale
nie chcia³ rozczarowaæ kole-
gów i stara³ siê byæ zawsze
maksymalnie przygotowany
do meczów ligowych.  

- Bywa³y takie mecze, ¿e
po ukoñczonym wyœcigu
zsiada³ z motocykla i od razu
k³ad³ siê na trawie i… zasy-
pia³. Koledzy budzili go
przed kolejnym startem. Z te-
go okresu pamiêtam, jak tata
kupi³ jawê 250 i latem pod-
ró¿owa³ ni¹ na mecze, cza-
sami mnie zabieraj¹c. Oczy-
wiœcie nie wszêdzie, ale pa-
miêtam na przyk³ad wyjazd
do Rawicza, gdzie trochê ki-
lometrów by³o - opowiada
dalej jego syn, który przypo-
mina te¿, ¿e ojciec by³ bar-
dzo dobrze rozpoznawalny i
lubiany przez gorzowskich
kibiców. Nic dziwnego, przez
pierwsze lata by³ liderem
Stali, potem musia³ ust¹piæ
pola Edmundowi Migosiowi,
ale do koñca startów w dru-
giej lidze nale¿a³ do
czo³owych zawodników.

Po awansie do ekstraklasy
Tadeusz Stercel pomóg³
jeszcze kolegom utrzymaæ
siê w krajowej elicie, po
czym zakoñczy³ karierê,
ca³kowicie oddaj¹c siê pracy
zawodowej. W jego œlady
próbowa³ pójœæ syn.

- Mia³em 16 lat, to by³o w
1965 roku, a wiêc w tym sa-

mym kiedy Edek Jancarz
zda³ licencjê. Nawet mi
dobrze sz³o na treningach,
które prowadzi³ Kazimierz
Wiœniewski. Niestety, pew-
nego dnia tata kategorycznie
zabroni³ mi wiêcej chodzenia
na stadion, gdy¿ w warszta-
cie by³o bardzo du¿o pracy, a
ja jeszcze siê uczy³em. I tak
zosta³em tylko kibicem, a
najbardziej uwielbia³em
ogl¹daæ Mariana Kaisera,
który jako pierwszy z Pola-
ków opanowa³ brytyjski styl
jazdy na wira¿ach. Nauczy³
siê tego podczas rocznej jaz-
dy w Anglii w 1959 roku. Mia³
on naprawdê piêkny, jak na
ówczesne czasy, styl jazdy.
Ponadto czêsto goœci³ u nas
w domu, bo razem z tat¹ byli
serdecznymi kolegami.
Zreszt¹ by³ to cz³owiek
¿yj¹cy na weso³o, rozluŸnio-
ny, nic dziwnego, ¿e z cza-
sem wybra³ wolnoœæ w Nie-
mieckiej Republice Federal-
nej - podkreœla. 

Tadeusz Stercel jeszcze w
latach startów w Gorzowie
rozpocz¹³ budowaæ dom w
Poznaniu, ale do stolicy
Wielkopolski na sta³e wyje-
cha³ dopiero w 1971 roku.
Za³o¿y³ tam równie¿ warsztat
i zajmowa³ siê ju¿ tylko pro-
dukcj¹ czêœci samochodo-
wych i motocyklowych. Jak
mówi pan W³adys³aw, dla
niego ta praca by³a wielk¹
pasj¹. Nie zapomnia³ jednak
o ¿u¿lu. Jak tylko na pozna-
ñskim Golêcinie odbywa³y
siê zawody, na trybunach nie
mog³o zabrakn¹æ jego ojca.
Szczególnie w 1981 roku,
gdy w stolicy Wielkopolski
przez ca³y sezon jeŸdzi³a
Stal, maj¹ca wy³¹czony ze
wzglêdu na remont stadion
przy ul. Œl¹skiej. - Czêsto ra-
zem chodziliœmy na mecze.
Do dzisiaj zreszt¹ interesujê
siê tym sportem - zaznacza³
W³adys³aw Stercel.

Niestety, Tadeusz Stercel
mia³ k³opoty ze zdrowiem,
szczególnie z sercem. Prze-
szed³ dwa zawa³y. Trzeciego
ju¿ nie prze¿y³. Zmar³ 23
kwietnia 1991 roku, zabie-
raj¹c te¿ ze sob¹ tajemnicê o
swojej prawdziwej dacie uro-
dzenia.

ROBERT BOROWY

Żużlowiec, który uciekł z radzieckiego transportu
Na przestrzeni siedmiu dekad gorzowski ¿u¿el mocno siê nie rozwin¹³.

Drużyna Stali 1958 roku. O lewej stoją: Jerzy Flizikowski, Mieczysław Cichocki, Tadeusz
Stercel, Jerzy Padewski, Edmund Migoś, Edward  Pilarczyk i Kazimierz Wiśniewski w roli
kierownika drużyny.
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Pojêcie ekonomii spo³ecznej
to pojêcie stosunkowo „m³ode”
i pomimo sprawnej promocji w
œwiadomoœci spo³ecznej od-
bierane jest trochê jako „egzo-
tyczne”. Statystyczny Polak
zupe³nie nie wie czym jest eko-
nomia spo³eczna, a szkoda, bo
to w³aœnie dla „statystycznych”
na ró¿nych etapach ich ¿ycia,
ekonomia spo³eczna stanowiæ
mo¿e drogê powrotu na rynek
pracy, aktywnoœci spo³ecznej,
drogê powrotu do œwiata po
prostu. Dlaczego? Poniewa¿
ekonomia „zaopatrzona” w
ca³y system odpowiednich na-
rzêdzi, instytucji i podmiotów
ma jeden podstawowy cel -
wieloaspektowe wsparcie zja-
wiska przedsiêbiorczoœci
spo³ecznej.

Podstawowa “obietnica” eko-
nomii spo³ecznej to ta, ¿e
dzia³ania w specyficznych ob-
szarach rynku, opieraj¹ siê na
czymœ, co przekracza cel eko-
nomii klasycznej, którym jest
zysk. Opieraj¹ siê na cz³owie-
ku. Mechanizmy ekonomii
spo³ecznej skierowane s¹ na
odzyskanie podmiotowoœci
osób, instytucji i wspólnot. To
wartoœæ dodana, szczególnie
w sytuacji, kiedy opiekuñcza
rola Pañstwa poddana zosta³a
znacznemu uszczupleniu.
Ekonomia spo³eczna to misja.
Przedsiêbiorcze spo³ecze-
ñstwo zw³aszcza w wymiarze
lokalnym to równie¿ cel
Oœrodka Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej w Gorzowie
Wlkp. dzia³aj¹cego od wrze-
œnia ubieg³ego roku na tere-
nie Gorzowa Wlkp. przy ul.
Targowej 9,tel. 95 73 80 061.
OWES, który obejmuje swym
dzia³aniem powiaty: gorzowski,
miêdzyrzecki, œwiebodziñski,
¿agañski, nowosolski, strzelec-
ko-drezdenecki oraz gminy
Gorzów Wlkp., Rzepin,
Wschowa, £êknica. To inicjaty-
wa wynikaj¹ca z partnerstwa
trzech organizacji pozarz¹do-
wych: Stowarzyszenia
Rozwoju Regionalnego
„Rozwój”, Stowarzysze-
nia Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych „Kr¹g” oraz
Stowarzyszenia Wspiera-
nia Ma³ej Przedsiêbiorczoœci
w Dobiegniewie. To pro-
spo³eczne pozarz¹dowe
konsorcjum w najbli¿szej
przysz³oœci ca³kowicie zmieni
poziom ekonomicznej aktyw-
noœci lokalnej spo³ecznoœci -
przynajmniej takie s¹
za³o¿enia.

Jaki jest plan?  Bardzo
z³o¿ony, poniewa¿ oferta

OWES jest szeroka. Najpro-
œciej zobrazowaæ j¹ jako ofertê
dwutorow¹ skierowan¹ do
osób indywidualnych (wspar-
cie podstawowe) oraz organi-
zacji i wspólnot (wsparcie
specjalistyczne).

Tak wiêc do Oœrodka Wspar-
cia Ekonomii Spo³ecznej mo¿e
przyjœæ ka¿dy, jak siê to po-
tocznie okreœla „z ulicy”.
Ka¿dy, kto ma w swoim zamia-
rze realizacjê celu wzmagaj¹ce-
go jego aktywnoœæ. Pracuj¹cy,
d³ugotrwale bezrobotny, nie-
pe³nosprawny, nara¿ony na
wykluczenie spo³eczne. Ka¿dy
otrzyma kompleksowe wspar-
cie: od wskazania najw³aœciw-
szego Ÿród³a pozyskania œrod-
ków na realizacjê dzia³ania,
napisanie biznesplanu, pomoc
przy zarejestrowaniu dzia³al-
noœci, po wsparcie wizerunko-
we i marketingowe. Jakie
prze³o¿enie na lokaln¹ rze-
czywistoœæ bêdzie mia³o pra-
wid³owe i efektywne
wdro¿enie zak³adanych
dzia³añ? To dla mieszka-
ñców naszego regionu szan-
sa na porzucenie pozycji
klienta, bycia przedmiotem
filantropii i transferów socjal-
nych, pozycji osoby
zale¿nej od pomocy innych,
tak¿e od pomocy ze strony
organizacji pozarz¹dowych.
To szansa na stanie siê samo-
dzieln¹ jednostk¹ zdoln¹ do
zadbania o los swój i swoich
najbli¿szych. Wi¹¿e siê to z
mo¿liwoœci¹, ale i konieczno-
œci¹ uzyskiwania dochodu z
pracy, a w konsekwencji
oznacza odzyskanie godno-
œci, która ma swoje Ÿród³o w

dokonywaniu samodzielnych
wyborów dotycz¹cych w³as-
nego losu.
Pomoc specjalistyczna

skierowana do organizacji to
przede wszystkim dzia³ania
skierowane na wzmacnianie
umiejêtnoœci zdobywania œrod-
ków na w³asne inicjatywy - od-
chodzenie od postawy “wy-
ci¹gniêtej rêki” i ca³kowitego
uzale¿nienia, od preferencji
publicznych i prywatnych do-
natorów. To szansa na unikni-
êcie pu³apki stania siê
“przed³u¿eniem” instytucji pub-
licznych albo zak³adnikiem fi-
lantropijnych wzruszeñ na
rzecz bycia suwerennym pod-
miotem, zdolnym do podejmo-
wania dzia³añ w sferze publicz-
nej zgodnych z misj¹ i decyzj¹
cz³onków oraz za³o¿ycieli orga-
nizacji. Zw³aszcza gorzowskie
organizacje pozarz¹dowe wy-
magaj¹ wsparcia w trybie „na
cito”. Ich kondycja to jedna
wielka niewiadoma. Od lat nikt
(a jest to jedno z zadañ samo-
rz¹du) nie podj¹³ siê badania
potencja³u organizacji poza-
rz¹dowych z terenu Miasta
Gorzowa Wlkp. Samorz¹d
tworz¹c Radê Po¿ytku Pub-
licznego w zasadzie nie ko-
rzysta z mo¿liwoœci, jakie daje
istnienie takiego organu dorad-
czego w procesie tworzenia
prawa miejscowego. Gorzow-
skie organizacje pozarz¹dowe
rozwijaj¹ siê „za wolno”, „za
s³abo” i „za ma³o dynamicz-
nie”. Wsparcie, jakie mo¿e daæ
im prê¿nie dzia³aj¹cy OWES
jest nie do przecenienia. Pod
warunkiem oczywiœcie, ¿e obie
strony tej spo³ecznej rzeczy-

wistoœci postawi¹ wszystko na
jedn¹ kartê - kartê wspó³pracy.
Istnieje nadzieja, ¿e nasz
spo³eczny potencja³ przestanie
byæ marnowany, a dla najdo-
skonalszego przejawu lokalnej
aktywnoœci czyli organizacji
pozarz¹dowych, nastanie na-
reszcie „ich czas”. 

Wszystko to piêknie brzmi,
ale ci¹gle pozostaje to podsta-
wowe pytanie: jak? ”Magiczne”
doradztwa, wsparcia, inicjowa-
nia oraz aktywizacja. W czym
wyra¿aj¹ siê te obietnice?
Po pierwsze „animowaæ”,

czyli inspirowaæ, o¿ywiaæ, za-
chêcaæ, organizowaæ. Na
ró¿ne sposoby, ró¿nymi meto-
dami i przy u¿yciu specjalis-
tycznych narzêdzi, OWES za-
mierza o¿ywiæ te organizacje,
które potrzebuj¹, aby z³apaæ
drugi oddech albo wykonaæ
pierwszy krok w stronê samo-
dzielnoœci na rynku pracy.
Przede wszystkim  poprzez or-
ganizacjê przestrzeni i znale-
zienie czasu oraz sposobnoœci
do rozmów ludzi, którzy sta-
wiaj¹ na zmianê i chc¹ tej
zmiany dokonaæ. Pracownicy
Oœrodka deklaruj¹, ¿e dotr¹
wszêdzie tam, gdzie funkcjo-
nuj¹ ludzie z energi¹ i inicjaty-
wy, które potrzebuj¹ wsparcia.
To przede wszystkim budowa
partnerstw lokalnych, sieci
wspó³pracy oraz zaufania do
spo³ecznego biznesu.
Po drugie konferencje
/spotkania informacyjne
/targi czyli cykliczne spotka-
nia, w których bior¹ udzia³
przedstawiciele lokalnych sa-
morz¹dów, instytucji i podmio-
tów ekonomii spo³ecznej. Ce-

lem tego typu dzia³añ jest po-
szerzanie œwiadomoœci i wie-
dzy na temat ekonomii
spo³ecznej, jej kondycji na tere-
nie naszego regionu i mo¿li-
wych Ÿróde³ finansowania
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej.
Spotkania tego rodzaju s¹ do-
skona³ym miejscem na dys-
kusje o problemach “trzeciego
systemu” oraz na prezentowa-
nie dobrych praktyk w jego ob-
szarze.
Po trzecie „seminaria”. Te

s³u¿yæ maj¹ pog³êbieniu wie-
dzy na temat ekonomii
spo³ecznej z ukierunkowaniem
na rzeczywiste potrzeby lokal-
nych samorz¹dów i organiza-
cji. W seminariach udzia³ bior¹
eksperci, którzy dobierani s¹
przez animatorów OWES na
podstawie sugestii i w odpo-
wiedzi na potrzeby deklarowa-
ne przez przedstawicieli gmi-
ny, powiatu. S³u¿yæ maj¹ mi-
êdzy innymi budowie
zespo³ów interdyscyplinar-
nych sk³adaj¹cych siê z eks-
pertów instytucji pracuj¹cych i
wspó³pracuj¹cych z podmiota-
mi ekonomii spo³ecznej oraz
osobami w trudnej sytuacji
¿yciowej. Dzia³aj¹ w granicach
jednego powiatu. Na spotkania
zespo³u zapraszani s¹ m.in.
pracownicy oœrodków pomocy
spo³ecznej, powiatowych
urzêdów pracy, powiatowego
centrum pomocy rodzinie, or-
ganizacji pozarz¹dowych, ku-
ratorzy s¹dowi. Celem spotkañ
zespo³u s¹ wspólne dzia³ania
na rzecz rozwoju ekonomii
spo³ecznej i walki z wyklucze-
niem spo³ecznym. 
Po czwarte „doradztwo”

udzielane bezpoœrednio przez
doradcê w siedzibie Oœrodka
lub innym dogodnym dla klien-
ta miejscu oraz poœrednio czyli
drog¹ elektroniczn¹. Doradcy
OWES w ramach œwiadczo-
nych us³ug rozpoznaj¹ proble-
my klientów oraz  udzielaj¹ im
wsparcia doradczego w celu
podniesienia ich wiedzy i kom-
petencji z zakresu przedsi-
êbiorczoœci spo³ecznej.
Po pi¹te „szkolenia”, które

maj¹ na celu przygotowanie
do pracy w sektorze ekonomii
spo³ecznej, podniesienie kom-
petencje i kwalifikacji, ale rów-
nie¿ wzmocnienie obecnie
funkcjonuj¹cych podmiotów
ekonomii spo³ecznej w okre-
œlonej dziedzinie wiedzy.
Po szóste „dotacje”, udzie-

lanie bezzwrotnego wsparcia
na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej w kwocie do 120
tysiêcy z³otych oraz wsparcie

tzw. pomostowe przez okres
12 miesiêcy w wysokoœci mini-
malnej krajowej dla podmiotów
ekonomii spo³ecznej typu
spó³dzielnie, organizacje poza-
rz¹dowe, spó³ki non-profit oraz
dla osób indywidualnych
chc¹cych utworzyæ  przedsi-
êbiorstwo spo³eczne.

Jakkolwiek byœmy nie próbo-
wali okreœliæ, b¹dŸ sprecyzo-
waæ czym w istocie jest ekono-
mia spo³eczna, zawsze na
czo³o tej definicji wysunie siê
lokalne zakorzenienie plano-
wanych dzia³añ. To zawsze
bêd¹ plany dotycz¹ce wspól-
noty lokalnej, która jest istot¹
ka¿dego samorz¹du. Dlatego
ekonomia spo³eczna nazywa-
na bywa ekonomi¹ wspólno-
tow¹, byæ mo¿e jest to okreœle-
nie w³aœciwsze - bli¿sze. Eko-
nomia spo³eczna wyrasta z
oddolnych potrzeb, inicjatyw i
dotyczy problemów spo³ecz-
nych powstaj¹cych miejscowo
czy terytorialnie. Ekonomia
spo³eczna, musi siê rozwijaæ w
nastêpstwie oddolnych inicja-
tyw i uwarunkowañ. Bior¹c
pod uwagê jej nierozerwalny
zwi¹zek z lokalnoœci¹, samo-
rz¹dnoœci¹, spo³eczeñstwem
obywatelskim, kapita³em
spo³ecznym i rozwojem lokal-
nym, musimy uwierzyæ w
mo¿liwoœci Oœrodka Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej. Nie ma-
my wyboru, poniewa¿ we
wspó³czesnym œwiecie nasza
obywatelskoœæ poddawana
jest licznym „próbom”. Dzisiaj
w przededniu konsultacji Stra-
tegii Polityki Spo³ecznej oraz w
trakcie przygotowañ do proce-
su rewitalizacji zdegradowa-
nych obszarów Miasta Gorzo-
wa, oferta z jak¹ wychodzi
OWES jest czymœ, czego lo-
kalnie odrzuciæ nie mo¿na. Po-
zostaje powiedzieæ tylko jedno;
wspó³praca lokalna to obietni-
ca, któr¹ nale¿y spe³niæ.  

KATARZYNA MICZAL

rrr (Znak AKSES) - do
u¿ywania znaku AKSES
uprawnione s¹ Oœrodki Wspar-
cia Ekonomii Spo³ecznej (zwa-
ne dalej„OWES”), które otrzy-
ma³y status akredytowanego
OWES w ramach systemu
akredytacji i standardów
dzia³ania instytucji wsparcia
ekonomii spo³ecznej.

OWES to obietnica wsparcia
ekonomii społecznej
Tutaj mo¿e przyjœæ ka¿dy potrzebuj¹cy bezpoœrednio z ulicy.

W trakcie przygotowań do procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa,
oferta z jaką wychodzi OWES jest czymś, czego lokalnie odrzucić nie można.
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Nie chodzi tylko o to, ¿e fir-
ma sponsoruje presti¿owy
wyœcig Tour de France. Bo-
wiem marka i jej przedstawi-
ciele anga¿uj¹ siê w przed-
siêwziêcia nie tylko zwi¹za-
ne z najwiêkszymi,
zawodowymi imprezami ko-
larskimi. Byæ mo¿e, gdyby
nie zami³owanie do turystyki
rowerowej, firma w ogóle by
nie powsta³a. Byæ mo¿e jej
za³o¿yciele Vaclavovie Lau-
rin i Klement nigdy by siê nie
poznali.

Wszystko zaczê³o siê od
rowerowej pasji, któr¹ zarazi³
siê ksiêgarz Vaclav Klement
podczas krótkiej praktyki w
Pradze.  W 1894 r. naby³ ro-
wer Drezdeñskiej firmy Sai-
del und Naumann marki Ger-
mania. Niestety, krótko cie-
szy³ siê jazd¹, bo maszyna
niemi³osiernie siê psu³a. Do-
sz³o nawet do pêkniêæ ramy.
Napisa³ wiêc reklamacjê do
przedstawicielstwa firmy w
Usti nad £ab¹. Otrzyma³ od-
powiedŸ, ¿e firma nie odpo-

wiada na pisma zredagowa-
ne w jêzyku czeskim. Zainte-
resowany technik¹ ksiêgarz
nie posiada³ siê z oburzenia.
Szybko dowiedzia³ siê, ¿e
niedaleko istnieje ma³a czes-
ka manufaktura buduj¹ca ro-
wery z czêœci sprowadza-
nych z Anglii. Szefem tej nie-
wielkiej firmy by³ Vaclav
Laurin.  Obaj panowie
po³¹czyli si³y i niebawem na

rynek trafi³ pierwszy rower
marki Slavia. Logicznym na-
stêpstwem rozwoju firmy
by³a produkcja motocykli. W
roku 1905 powsta³ pierwszy
samochód.

Mimo i¿ przez lata nie pro-
dukowano rowerów, Skoda
wspiera³a kolarstwo. Najstar-
si kibice zapewne pamiêtaj¹
auta tej marki towarzysz¹ce
Wyœcigowi Pokoju.  W ostat-

nich latach przysz³a kolej na
wsparcie najbardziej pres-
ti¿owego wyœcigu Œwiata To-
ur de France, nie zanied-
buj¹c przy tym mi³oœników
kolarstwa i turystyki rowero-
wej.  

Gorzowska firma Auto -
Bis, autoryzowany dealer
Skody posiada w swojej
ofercie nie tylko praktyczne
baga¿niki do przewozu jed-

noœladów, ale równie¿ bar-
dzo ciekawe i nowoczesne
rowery marki Skoda. Ka¿dy
klient salonu mo¿e skorzys-
taæ z jednego z nich i odbyæ
przeja¿d¿kê po ciekawych
terenach, na których znaj-
duje siê m. in. dawny poli-
gon z rezerwatem roœlinno-
œci stepowej i park S³owia-
ñski.

RYSZARD ROMANOWSKI

Skoda to także rowery
Wspó³czesne has³o ,,Skoda napêdza rowery’’ ma sens. 
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Auto-Bis posiada oferuje nie tylko samochody, ale również
rowery marki Skoda.
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