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To był mistrzowski sezon Na początku był żużel...
Za nami piekny sezon żużlowej Stali, który
będziemy wspominać.
żużlowców Stali!

fot. Archiwum

Gorzowscy żużlowcy znowu zostali mistrzami Polski, a Bartek Zmarzlik sięgnął po
brązowy medal mistrzostw świata. Więcej o żużlu na s. 18-21.
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Przed nami jubileusz 70-lecia…
Właśnie, ale czego? Z dokumentów, do
których dotarłem m.in. w KS Stal, kiedy
tam jeszcze były i z rozmów, które odbyłem z pionierami gorzowskiego
żużla, kiedy jeszcze żyli, jednoznacznie
wynika, że na motocyklach ścigano się
w Gorzowie już w 1945 r. Były to przede wszystkim wyścigi i rajdy uliczne
oraz crossowe. Natomiast w żużlowym stylu jeżdżono z całą pewnością
wiosną 1946 roku na stadionie przy ul.
Myśliborskiej. Ścigano się tam na
różnych maszynach i dystansach oraz
w dowolnych strojach, ale były to jak
najbardziej żużlowe już zawody, na
żużlowej nawierzchni, z jazdą w lewo.
Inną natomiast jest sprawą, że pierwsze oficjalne turnieje pod organizacyjną
egidą związków motorowych odbyły się
w mieście nad Wartą nieco później.
Z kolei klubowe początki gorzowskiego sportu motorowego, w tym i żużla
związane są z Klubem Motorowym
Unia, który powstał już w 1945 r., zrazu
jako filia leszczyńskiej (poznańskiej?)
Unii. Następnie żużel zaistniał także w
gorzowskim klubie Zrzeszenia Sportowego Gwardia przy Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej, co stało się w
1949 r. Przez pewien czas były więc
dwa kluby żużlowe, ale drużyn było nawet więcej, bo tak duże było zainteresowanie motocyklistów żużlowym ści-

długo

ganiem. A ponieważ żużlowcom w
Gwardii było lepiej niż innym, zaczęli
tam się wszyscy gremialnie zgłaszać i
przenosić, co m.in. sprawiło, że Unię w
1950 r. rozwiązano. Jednakże w tym
samym 1950 roku administracyjnym
zarządzeniem przynależność do gwardyjskiego klubu ograniczono jedynie do
czynnych milicjantów, co dało właśnie
skutek taki, że żużel pojawił się Klubie
Sportowych Stal, gdzie znalazło się
miejsce dla byłych gwardzistów bez milicyjnych angażów. I żużel w Stali zaczął się rozwijać, przy jednoczesnym
zwijaniu w Gwardii, która pożegnała się
z nim definitywnie w 1952 roku. Przez
dwa lata jednak mieliśmy znowu w
mieście jak najbardziej dwa kluby
żużlowe, które próbowały z sobą nawet
rywalizować.
Dzisiaj mamy jeden klub, ale za to jaki… Mistrzowski! Klub Sportowy Stal
Gorzów. I to właśnie 70-lecie klubu świętować będziemy przede wszystkim w
przyszłym roku, gdyż został powołany
do życia w 1947 r. przy Państwowych
Zakładach Inżynierii-3. Na początku jednak był to Związkowy Klub Sportowy
Metalowców P.Z.Inż., który dopiero po
połączeniu w 1949 r. z Klubem Sportowym Transportowiec przybrał nazwę
Klub Sportowy Stal, pod jaką znany jest
w Polsce i na świecie do dzisiaj.
JAN DELIJEWSKI

2

Listopad 2016 r.

Grzegorz Greg Kukurowski zgin¹³
w Himalajach

12 paŸdziernika w wieku 69 lat zmar³ Antoni Galiñski.

By³ pi³karzem Stilonu, znanym gorzowski dzia³acz sportowym, kojarzonym
przede wszystkim ze Stal¹ Gorzów, choæ zaczyna³ od dzia³alnoœci w TKKF.
By³ równie¿ zwi¹zany z pi³k¹ rêczn¹ i pi³k¹ wodn¹.
W gorzowskiej Stali dwukrotnie by³ dyrektorem klubu. Zaczyna³ w 1982 roku, a do klubu trafi³ za spraw¹ Bogus³awa Nowaka. W 1991 roku zosta³ dyrektorem powsta³ego dla ratowania pi³ki rêcznej KS Sokó³, ale po dwóch sezonach klub upad³. Potem powróci³ do Stali, gdzie ponownie zosta³ dyrektorem. Pe³ni³ te¿ funkcjê kierownika dru¿yny.
Antoni Galiñski mia³ równie¿ epizod… trenerski, kiedy w jednym meczu
25.06.1995 roku z W³ókniarzem Czêstochowa poprowadzi³ zespó³ Stali razem z Piotrem Œwistem. Od 2009 roku aktywnie dzia³a³ w fundacji Bogus³awa Nowaka. By³ osob¹ bardzo aktywn¹, charyzmatyczn¹. W ostatnich
dniach ¿ycia przebywa³ na obozie rehabilitacyjnym w Goœcimiu razem z
dawnymi ¿u¿lowcami. To tam zas³ab³, trafi³ do szpitala, gdzie zmar³.
- Zapamiêtam Antka jako du¿ej postury cz³owieka, który zawsze twardo
broni³ swojego zdania, czêsto mia³ nowatorskie pomys³y, ale nigdy nie da³
odczuæ, ¿e jest kimœ wa¿niejszym. Dla wszystkich z nas by³ trochê starszym
koleg¹ - mówi Marek Towalski.
Antoni Galiñski swego czasu dzia³a³ równie¿ w sekcji pi³ki wodnej w Stilonie, a tak¿e by³ kierownikiem dawnego basenu przy ul. Energetyków.
(B)

Swoj¹ gr¹ przypomina³ Kazimierza Deynê

Fot. ze zbiorów Jaros³awa Skowrona

Do tragicznego zdarzenia dosz³o 10 paŸdziernika 2016 r.

fot. Archiwum

Podczas zdobywania licz¹cego 6,3 tys. m n.p.m szczytu Shivling w
Indiach. Jak podaje Polski Zwi¹zek Alpinizmu, Kukurowski i £ukasz
Chrzanowski utknêli w œcianie Shivlingu w partiach podszczytowych
drogi czeskiej na wysokoœci 6300 m. W nocy Kukurowski straci³ przytomnoœæ i, mimo podania odpowiednich leków, ju¿ jej nie odzyska³.
Nastêpnego dnia zmar³.
Grzegorz Kukurowski by³ gorzowianinem, cz³onkiem Klubu Speleologicznego Gawra, jednak przedk³ada³ wspinaczki na wysokie góry.
Od lat wspina³ siê z Jaros³awem Skowronem i to on poda³ informacjê
o œmierci przyjaciela w mediach spo³ecznoœciowych.
Grzegorz Kukurowski by³ germanist¹ z wykszta³cenia, z zawodu rener, coach, konsultant, prowadzi³ zajêcia teambuilding z wykorzystaniem technik linowych.
Najwiêksz¹ jego pasj¹ by³a w³aœnie wspinaczka, w której osi¹ga³
znaczne wyniki.
£. Chrzanowski tak¿e nie prze¿y³ tej wyprawy.
ROCH

W wieku 50 lat zmar³ Wojciech Kurpiewski.

W nocy z 16 na 17 paŸdziernika br. zmar³ Ryszard Cyranek

By³ drugim w historii Gorzowa medalist¹ olimpijskim.

fot. Archiwum

w 1.11.
1959 r. - drużyna Unii (później
Stilon), trenowana przez Feliksa
Karolka awansowała po raz
pierwszy do II ligi (odpowiednik
obecnej I ligi); w ostatnim, decydującym o awansie gorzowianie pokonali u siebie Polonię
Poznań 4:1, w drużynie gospodarzy wystąpili: Edward Kozielski, Lothar De Martin, Zdzisław
Wolak, Henryk Holewik, Tadeusz Stupiński, Henryk Wilczak,
Jerzy Gawacki, Roman Dragon,
Marian Cichosz, Edward Lasecki, Jerzy Kaczmarek; Unia grała
w II lidze tylko jeden sezon.
w 2.11.
1811 r. - w mieście ponownie
zapłonęły olejowe latarnie
uliczne.
1947 r. - na cmentarzu świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej
poświęcono pomnik powstańców wielkopolskich, miejsce
pochówku gorzowskich kombatantów powstania.
1973 r. zm. Jan Kazimierz Mickunas (66 l.), b. dyrektor Technikum Rachunkowości Rolnej w
Zieleńcu (1957-1961), słynny
kawalerzysta i trener olimpijskiej kadry jeździeckiej, bohater
dwóch skutecznych ucieczek z
oflagu w Woldenbergu i obozu
NKWD w Diagilewie.
1999 r. - Gorzowska Wyższa
Szkoła Zawodowa została przemianowana na Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową.
w 3.11.
1982 r. - Sergiusz Protoklitow
otworzył w Gorzowie firmę
„Omnis”, pierwszy w Polsce
prywatny zakład pogrzebowy.
2003 r. - zawiesił działalność
Dom Kultury „Kolejarz” w Gorzowie.
w 4.11.
1960 r. - premierą „Balladyny”
zainaugurował działalność
upaństwowiony Teatr im. Juliusza Osterwy.
w 6.11.
1825 r. - rajca i aptekarz Johann Jakob Moderow otworzył
zakład kąpielowy na Zawarciu;
mieścił się on nad Wartą, prawdop. u wylotu ul. Grobla i oferował nie tylko łazienki z wodą
rzeczną, ale także różne inne
wymyślne kąpiele, jak rosyjska
bania parowa.
2009 r. - otwarto nowe przedszkole nr 17 przy ul. Maczka.
1980 r. zm. dr Leon Andrejew
(69 l.), lekarz rentgenolog, pionier Gorzowa.
w 7.11.
2005 r. - na terenie Parku Górczyńskiego w Gorzowie otwarto
największy w mieście plac zabaw dla dzieci.
w 8.11.
1959 r. - na parterze Domu
Chemika przy ul. Drzymały 26
otwarto NOT-Klub, klub inteligencji technicznej, później kawiarnia Magnat, dziś zamknięte; wystrój wnętrza zaprojektował Mieczysław Rzeszewski.
1980 r. - przy szczelnie
wypełnionej widowni hali „Stilonu” przy ul. Czereśniowej odbył się wielobój gwiazd z

Ca³e ¿ycie zwi¹zany ze sportem

fot. Archiwum
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mija dzień

By³ jednym z najlepszych pi³karzy w historii gorzowskiego futbolu. Mia³
65 lat, a do Gorzowa przyszed³ w 1974 roku z Promienia ¯ary. Na wiele lat
zwi¹za³ siê ze Stilonem, by³ kapitanem dru¿yny. Na boisku imponowa³
znakomitym przegl¹dem sytuacji, by³ ,,mózgiem’’ dru¿yny i gra³ na pozycji
rozgrywaj¹cego. Swoim stylem gry przypomina³ s³ynnego Kazimierza
Deynê.
Ryszard Cyranek razem ze Stilonem w 1978 roku awansowa³ do drugiej
ligi. W rozgrywkach tych wyst¹pi³ w 106 meczach, strzelaj¹c 10 goli. Po
zakoñczeniu kariery zajmowa³ siê prac¹ szkoleniow¹ w podgorzowskich
klubach.

R.

www.echogorzowa.pl
Redakcja (adres do korespondencji):
66-400 Gorzów Wlkp. ul Walczaka 20, tel. 519 462 660
redakcja@echogorzowa.pl

W 1992 roku w Barcelonie siêgn¹³ razem z Maciejem Freimutem po
srebrny medal w K-2 na 500 metrów. Na igrzyskach startowa³ równie¿
cztery lata wczeœniej w Seulu. Wielokrotny medalista mistrzostw œwiata.
Wojciech Kurpiewski urodzi³ siê 16 lutego 1966 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam rozpoczyna³ karierê, potem przeszed³ do Admiry Gorzów pod skrzyd³a trenera Jerzego Krajewskiego. Wielokrotny
mistrz Polski, wywalczy³ piêæ medali mistrzostw œwiata, by³ tak¿e medalist¹ Uniwersjady. W 1993 roku zakoñczy³ karierê i wyemigrowa³ do
Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka³ w Providence w stanie Rhode
Island. Zmar³ na zawa³ serca 9 paŸdziernika 2016 r.

R.
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Najpierw braterstwo broni,
teraz niepodległość i pokój
Najwiêkszy miejski plac ozdabia fontanna w kszta³cie liry.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Na wschodniej pierzei stoi
Dzwon Pokoju i pomnik. I
choæ pomnik ma ju¿ ponad
40 lat, tylko pojedynczy gorzowianie wiedz¹, jak siê faktycznie nazywa.
- A ten pomnik to chyba
jeszcze sprzed wojny jest zastanawia siê pan Antoni,
który przychodzi doœæ czêsto
w to miejsce, choæ nie bardzo umie wyjaœniæ, dlaczego.
Bo poza ³aweczkami, eleganckimi lampami, Kapsu³¹ Czasu, to po prawdzie tam nic
nie ma.
Codziennie na spacer na
plac przychodzi pani Sylwia
z synkiem. Ma³y lubi pomoczyæ rêce w fontannie. - No
plac to Grunwaldzki, ale pomnik? Nie wiem, nigdy siê
nie zastanawia³am - mówi
m³oda kobieta.
- To ten pomnik siê nazywa? Jakoœ nigdy nie przypuszcza³em, ¿e mo¿e nosiæ
jakieœ miano - mówi z kolei
pan Jacek, który przechodzi
przez plac Grunwaldzki, bo
akurat têdy wypada jego droga do pracy.
W taki sam sposób odpowiada jeszcze kolejnych kilka
osób, które spotkane na placu Grunwaldzkim nazwê placu znaj¹, pomnika natomiast
nie. A przecie¿ minê³o ju¿ ponad 40 lat od uroczystego
ods³oniêcia.
W Muzeum Lubuskim im.
Jana Dekerta zachowa³a siê
dokumentacja finansowa powstawania tego pomnika.
Mo¿na w niej wyczytaæ wielce zajmuj¹ce informacje. Ju¿ w kwietniu 1970 roku
odby³o siê w Empiku spotkanie w sprawie budowy tego pomnika. W 1972 roku
podjêta zosta³a uchwa³a
Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej
w
sprawie
Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Braterstwa
Broni. Ale warto te¿ wiedzieæ, ¿e w latach 1972-73
pojawia siê tak¿e Spo³eczny
Komitet Budowy Pomnika
Pamiêci Narodowej, i to
dok³adnie w odniesieniu do
monumentu z placu Grunwaldzkiego - mówi Monika
Kowalska, historyk z muzeum.
Z muzealnych dokumentów
wynika tak¿e, ¿e podczas
budowy odby³o siê 1217 czynów spo³ecznych. Pierwotnie
ods³oniêcie monumentu planowano na 9 maja 1975 roku, ostatecznie jednak dosz³o do tego 19 lipca tego roku.
- Dwa dni wczeœniej, czyli
17 lipca zosta³a przyjêta
uchwa³a o okolicznoœciowym
medalu w³aœnie z okazji

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Mało kto wie, że na Placu Grunwaldzkim stoi teraz pomnik Niepodległości…

Dzwon Pokoju pierwszy raz zadzwonił 2 września 2006 r., czyli okrągłe 10 lat temu.

ods³oniêcia pomnika - dodaje
Monika Kowalska.
Ostatecznie koszt samego
pomnika wyniós³ 1 mln z³, a
dodatkowe dwa wydano na
zagospodarowanie placu.
Pomnik Braterstwa Broni
zosta³ postawiony z okazji
30. rocznicy zakoñczenia II
wojny œwiatowej. Konkurs na
jego wykonanie wygra³ zielonogórski artysta Leszek
Krzeszowski. Pomnik ma 18
m wysokoœci oraz 14 m szerokoœci, a artysta przy jego
wykonywaniu pracowa³ w
jednej z hal w Silwanie. Monument ozdobiony jest ele-

mentami militarnymi. - W karcie inwentarzowej maj¹tku
miasta Gorzowa mo¿na
przeczytaæ, ¿e wykonany jest
z piaskowca szyd³owieckiego.
Zmiana jakoœciowa zasz³a w
1998 roku, kiedy to na pomniku zamontowano odlew or³a z
br¹zu w ramach obchodów
80. rocznicy obchodów œwiêta niepodleg³oœci. Od tego
czasu ten pomnik oficjalnie
nazywa siê pomnikiem Niepodleg³oœci - t³umaczy Agnieszka Dêbska, miejski konserwator zabytków.
Na pytanie, jak to siê sta³o,
¿e w 1975 roku, 30 lat po za-

koñczeniu II wojny œwiatowej,
nadano monumentowi imiê
Braterstwa Broni t³umaczy,
¿e takie by³y czasy. A Monika
Kowalska z muzeum dodaje,
i¿ chciano wówczas upamiêtniæ ofiary w³aœnie II wojny.
Bardziej ostre s¹dy wyra¿a
Robert Piotrowski, znany gorzovianista. - To by³ taki czas,
¿e Armia Czerwona stacjonowa³a w Polsce, re¿im a¿
do 1989 roku mia³ siê
dobrze, imiê bardzo dobrze
siê wpasowywa³o w tamten
czas - mówi.
Kolejna zmiana jakoœciowa
na placu odby³a siê na chwilê

przed
750.
rocznic¹
za³o¿enia miasta. Plac przeszed³ gruntowny remont.
Zmieniono nawierzchniê,
oœwietlenie. W pod³o¿e
wmontowano Kapsu³ê Czasu, która ma byæ otwarta za
100 lat. Kapsu³ê wymyœli³
nie¿yj¹cy ju¿ Bo¿ydar Bibrowicz. Najwa¿niejsz¹ jednak zmian¹ by³o dostawienie Dzwonu Pokoju, który
dzwoni
w
szczególnie
wa¿ne dla miasta dni, a
pierwszy raz zadzwoni³ 2
wrzeœnia 2006 r, czyli ponad
10 lat temu.
RENAT OCHWAT
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udziałem pracowników kilku wydziałów „Stilonu” oraz gwiazd
polskiego sportu, zwyciężył Wydział Kordu z Władysławem Komarem w składzie, przed „Jedwabiem” z Edwardem Jancarzem, Wydziałem
Mechanicznym z Tadeuszem
Ślusarskim, „Lanastilem” z Andrzejem Supronem i „Jedwabiem 2”; wśród rozgrywanych
konkurencji były m.in. taniec na
wrotkach oraz wyścigi melexów;
dochód z imprezy przeznaczono
na budowę Szpitala Wojewódzkiego i żaglowca „Dar Młodzieży”.
w 9.11. 1938 r. - hitlerowcy
spalili synagogę gorzowską.
1998 r. - w Zielonej Górze
zebrał się po raz pierwszy Sejmik Lubuski; przewodniczącym
sejmiku został Jan Kochanowski, a marszałkiem województwa Andrzej Bocheński.
1932 r. ur. się prof. Bernard
Woltmann, em. pracownik naukowy gorzowskiej filii AWF, b.
prodziekan (1971-1984), prorektor (1987-1990), dziekan
ZWKFR (1984-1987) i dyrektor
Instytutu Kultury Fizycznej
(1999-2003), zm. w 2013 r.
w 10.11.
1979 r. - zbudowana w 1875 r.
willa Pauckscha, zwana przed
wojną Wartheschloß (zamek
warciański), od 1976 r. siedziba
WDK, wpisana została do rejestru zabytków; dziś stoi pusta i
niszczeje.
1984 r. - w szczelnie zapełnionej w hali widowiskowo-sportowej Stilonu przy ul. Czereśniowej odbył się III Międzywojewódzki Wielobój Gwiazd TKKF,
gwiazdami imprezy byli Ryszard
Szurkowski, Tadeusz Ślusarski,
Tadeusz Mytnik, Edward Jancarz, Leonard Raba, Bogusław
Nowak, Andrzej Huszcza, Jerzy
Rembas, Zbigniew Narbutowicz,
Andrzej Nuckowski i inni, przebieg imprezy po raz pierwszy rejestrowała telewizja dla niedzielnego programu „Dwójki”.
2010 r. zm. Jan Gross (76 l.),
fraszkopisarz i aforysta.
w 11.11.
1003 r. - w podmiędzyrzeckim
klasztorze dokonano zabójstwa
czterech benedyktynów Jana,
Benedykta, Mateusza i Izaaka
oraz kucharza klasztornego Krystyna; kult męczenników upadł
po roku 1038 i następnie został
reaktywowany w Kazimierzu
Biskupim; w 1966 r. relikwie
sprowadzono do Międzyrzecza,
a Pięciu Męczenników ogłoszono patronami diecezji gorzowskiej; od 1989 w Gorzowie istnieje parafia pw. Pięciu Braci
Męczenników.
1959 r. - Zakłady Mechaniczne
„Gorzów” stały się monopolistą
w produkcji ciągników typu
„Mazur”.
2008 r. - przy ul. Orląt Lwowskich odsłonięto pomnik marszałka Piłsudskiego wykonany
przez Roberta Sobocińskiego
w 12.11.
2000 r. - w nowo zbudowanym
kościele pw. Pierwszych Pol-
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Trzy pytania do Jerzego Ostroucha, prezesa Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gorzowie
- W grudniu maj¹ rozpocz¹æ siê
prace budowlane, a w listopadzie
2018 roku otwarcie Oœrodka Radioterapii. Czy jeszcze mo¿e coœ
stan¹æ na przeszkodzie w realizacji
tej inwestycji?
- Tylko finansowanie. 35 milionów
z³otych ma pochodziæ z narodowego
programu zwalczania chorób nowotworowych, czyli z bud¿etu ministerstwa zdrowia. Te pieni¹dze praktycznie w ca³oœci zostan¹ przeznaczone
na wyposa¿enie oœrodka. W tym roku
w ramach tego programu w bud¿ecie
by³o 200 milionów z³otych. Je¿eli w
nowym rozdaniu zostanie zachowana
podobna suma, to proszê zauwa¿yæ
o jak istotn¹ kwotê bêdziemy aplikowaæ. Wielokrotnie zwracaliœmy jednak uwagê, ¿e nasza czêœæ województwa jest bia³¹ plam¹ na krajowej
mapie walki z nowotworami i potrzebne s¹ natychmiastowe dzia³ania w
celu maksymalnego zabezpieczenia
zdrowotnego dla mieszkañców. W ministerstwie ten problem jest doskonale znany i mam nadziejê, ¿e zdo³amy
pozyskaæ potrzebne œrodki z rz¹dowego programu.

Fot. Robert Borowy

skich Męczenników przy ul. bp.
Wilhelma Pluty 7 odprawiono
pierwsze msze.
2007 r. - grupa działaczy piłkarski podjęła decyzję o reaktywowaniu KKS Warta.
w 13.11.
1980 r. - odbyło się zebranie
Klubu Inteligencji Katolickiej,
który od 1976 r. funkcjonował
bez rejestracji; spotkanie potraktowanojako nowe zebranie
organizacyjne i złożono nowy
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.
1998 r. - otwarto nowe
skrzyżowanie ul. Sikorskiego,
Estkowskiego, Jancarza
w 14.11.
2013 r. - z Zielonej Góry wyruszył pierwszy nowoczesny szynobus do Gorzowa; regularną
komunikacje uruchomiono
15.12.
2013 r. zm. dr n. med. Adam
Szyjkowski (86 l.), ginekolog i
położnik, jako jeden z pierwszych 12 maturzystów Miejskiego Gimnazjum i LO w Gorzowie
(1946),
w 15.11.
1850 r. - na Górze Wisielców
(Galgenberg), która wznosi się
nad ul. Asnyka, po raz ostatni
wykonano wyrok śmierci; stracony został gospodarz Johann
Gottlieb Dumdey z Racławia,
który 20.02.1850 r. zamordował
dożywotnika Schwocha z Lubna.
2003 r. - otwarto nową siedzibę
Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wyszyńskiego; w obecności
komendanta głównego Policji,
nadinspektora Leszka Szredera, b. komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie, Komendzie Wojewódzkiej wręczono certyfikat ISO 9001-2000
2005 r. zm. Witold Niedźwiecki
(76 l.), dziennikarz i pisarz.
w 16.11.
1983 r. - IX objazdowy festiwal
„Pomorska Jesień Jazzowa” odbył się po raz pierwszy w Gorzowie; w kinie „Słońce” wystąpili
goście Wojciecha Karolaka, który obchodził 25-lecie pracy artystycznej.
2010 r. - otwarto oficjalnie
zmodernizowaną ul. Wyszyńskiego.
w 17.11.
2007 r. - przy ul. Osadniczej
otwarto pierwszą świetlicę środowiskową Gorzowskiego Towarzyszenia Pomocy Bliżniemu
im. Brata Krystyna.
1940 r. ur. się ks. kanonik Tadeusz Kondracki, kustosz sanktuarium w Rokitnie i dziekan,
b. proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie (1984-1989), Lubuszanin
1998, zm. w 2009 r.
1998 r. zm. Kuba Zaklukiewicz
(49 l.), aktor Teatru im. Osterwy; zm. w skutek napadu rabunkowego podczas tourneé w
Wilnie.
w 18.11.
1931 r. ur. się Aleksander Ilnicki, działacz sportowy, b.
kierownik drużyny Stali i stadionu żużlowego, zm. w 2011 r.
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Najważniejsze, żeby pacjenci otrzymali pomoc na miejscu

- A jak wa¿na bêdzie to czêœæ
dzia³alnoœci dla ca³ego szpitala?
- Bardzo wa¿na, gdy¿ rocznie powinniœmy przyjmowaæ oko³o tysi¹ca
powa¿nie chorych pacjentów. Oddzia³
zamkniêty bêdzie liczy³ 25 ³ó¿ek, do
tego dojdzie oddzia³ dziennego pobytu z 26 ³ó¿kami, g³ównie dla pacjentów doje¿d¿aj¹cych. Pamiêtajmy, ¿e

rozmawiamy o ludziach, którzy przechodz¹ jedn¹ z najciê¿szych chorób i
nie powinni szukaæ pomocy gdzieœ w
Polsce, powinni j¹ otrzymywaæ na
miejscu. Nie ukrywam, ¿e dodatkowym atutem bêdzie zwiêkszenie kontraktu. W tej chwili oko³o 20 milionów
z³otych rocznie lubuski oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia przekazu-

je podmiotom leczniczym spoza województwa lubuskiego za leczenie naszych pacjentów. Po wybudowaniu
oœrodka lwia czêœæ trafi do naszego
szpitala
- Jak wysokiej klasy sprzêt medyczny znajdzie siê w oœrodku i
sk¹d bêdzie wywodzi³a siê kadra
medyczna?
- Jestem przekonany, ¿e bêdzie to
najnowoczeœniejszy zak³ad tego typu w Polsce. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e postêp technologiczny w
medycynie rozwija siê w bardzo
szybkim tempie i zapewne w kolejnych latach inne oœrodki z chwil¹
wymieniania sprzêtu zaczn¹ nam
dorównywaæ, niektóre wyprzedzaæ,
ale nie jest to istotne. Tu nikt z nikim siê nie œciga, tu najwa¿niejsze,
¿eby pacjenci otrzymywali codziennie pomoc na najwy¿szym poziomie, a do tego s¹ oczywiœcie potrzebni fachowcy najwy¿szej klasy. I
od razu mogê zapowiedzieæ, ¿e
równolegle z budow¹ oœrodka
bêdziemy pozyskiwali specjalistów
do pracy.
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Każdy ma swój odpowiedni czas w życiu
Trzy pytania do doktora Przemys³awa Pieczyñskiego, nauczyciela akademickiego i trenera siatkówki
- Pana zdaniem ka¿de dziecko
ma potencja³ i talent do zostania
wielkim sportowcem. Dlaczego w
takim
razie
tylko
nieliczni
osi¹gaj¹ ten cel?
- Polecam wszystkim zainteresowanym przeczytanie ksi¹¿ki ,,Kopalnie talentów’’, którego autor Rasmus
Andersen œledzi³ na ca³ym œwiecie
najwybitniejszych sportowców w
ró¿nych dyscyplinach. Szuka³ jakiegoœ klucza, zastanawia³ siê, gdzie
tkwi tajemnica sukcesu i dlaczego w
jednych dyscyplinach dominuje jedna nacja, w innych druga, a jeszcze
w innych trzecia. I doszed³ po latach
pracy do wniosku, ¿e talent jest to
pojêcie przereklamowane. Trzeba z
tym siê w pe³ni zgodziæ. Ca³e Ÿród³o
sukcesu tkwi w umiejêtnoœci wydobycia z ka¿dego dziecka jego potencja³u. Obliczono, ¿e 10 tysiêcy godzin poœwiêconych treningom doprowadzi
ka¿dego
do
profesjonalizmu w tym co robi. I nie
chodzi tylko o sport, ale przyk³adowo naukê gry na fortepianie czy
naukê jêzyka obcego. Dlaczego
Brazylijczycy od dziesi¹tek lat œwietnie graj¹ w pi³kê? Nie dlatego, ¿e
maj¹ wiêkszy potencja³ od naszych
dzieciaków, ale dlatego, ¿e tam niemal ka¿dy w wieku 4-5 lat ju¿ gania
po pla¿y za pi³k¹ i to na boso, co go
dodatkowo hartuje. U nas takie
szkolenie zaczyna siê póŸniej i tej
straty czasowej nie mo¿na ju¿ odrobiæ. Powtórzê raz jeszcze, wszystkie
dzieci maj¹ potencja³, ale nie
wszystkie maj¹ szczêœcie znaleŸæ
siê we w³aœciwym otoczeniu.
- Co to znaczy ,,w³aœciwe otoczenie’’?
- Kluczem do sukcesu jest znaleŸæ
siê w grupie autorytetów. Poczynaj¹c od rodziców. Jak rodzic powie
dziecku, ¿e jest za ma³e i nie ma

Fot. Robert Borowy
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szans grania w siatkówkê, pomimo
¿e dziecko bardzo chce, szanse na
rozwiniêcie potencja³u malej¹ do zera. Je¿eli rodzice bêd¹ zachêcali do
treningów, ale dziecko trafi pod
skrzyd³a trenera, który swoj¹ wiedzê
opiera na tabelkach i uzna, ¿e ktoœ
nie wró¿y szans na bycie dobrym
sportowcem, temat równie¿ zostaje
zamkniêty na niekorzyœæ dziecka. W
Gorzowie
mamy
mnóstwo
przyk³adów niespe³nionej m³odzie¿y.
Nie chcê wymieniaæ tutaj nazwisk,
bo nie o to chodzi. W³aœciwe otoczenie to równie¿ podejmowanie odwa¿nych decyzji. Bywa, ¿e dziecko
w swojej grupie osi¹gnê³o ju¿
wszystko i nale¿y wys³aæ je na
wy¿szy szczebel. Czasami wi¹¿e siê
to z wyjazdem do lepszego klubu,
innego miasta, szybszego usamodzielnienia siê. Wystarczy zawahanie, obawa i wszystko spala na panewce. Ci, którzy siê odwa¿¹, staj¹
potem przed szans¹ zrobienia du¿ej
kariery. Takimi przyk³adami niech
bêd¹ tenisistki, Karolina WoŸniacki

czy Agnieszka Radwañska. To przede wszystkich determinacjach ich ojców tak daleko je zaprowadzi³a.
Dam jeszcze taki przyk³ad obrazuj¹cy co to znaczy ,,w³aœciwe otoczenie’’. W jednej ze szkó³ek pi³karskich w Danii trenerzy ró¿nych grup
mieli za zadanie napisaæ nazwiska
ch³opców, którzy za kilka lat stan¹
siê dobrymi zawodnikami. Podali te
nazwiska,
zakleili
kopertê
i
wyci¹gnêli j¹ po piêciu latach.
¯aden z trenerów nie uwzglêdni³
ch³opaka, który po tym czasie odniós³ jako jedyny sukces. Ma³o tego,
w niego wierzy³ tak naprawdê tylko
ojciec. Jako jedyny walczy³ o niego,
p³aci³ za treningi, choæ inni mieli
bezp³atne. To jest tak zwane czwarte okno rozwoju cz³owieka.
- Czym ono w³aœciwie jest i jakie
s¹ te trzy wczeœniejsze okna?
- S¹ to tak zwane Okna Johari. To
jest rozwijanie i poznawanie mocnych stron cz³owieka. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w dzisiejszym sporcie,
ale nie tylko, przy wyrównanym po-

ziomie decyduj¹ detale, niuanse. I
dlatego bardzo wa¿ny jest trening
mentalny. Kiedy na ¿ywo w Pekinie
podczas igrzysk olimpijskich w 2008
roku ogl¹da³em bieg na 100 metrów
zauwa¿y³em, jak wszyscy biegacze
byli spiêci, wrêcz nabuzowani. Jedynie Usain Bolt prezentowa³ maksymalne rozluŸnienie i umiejêtnie czerpa³ energiê z ponad 60 tysiêcy dopinguj¹cych
go
widzów
na
trybunach. Pierwsze okno to jest
czerpanie od innych ludzi informacji,
które tak naprawdê znamy i w tym
przypadku
o
spektakularnych
dzia³aniach rozwojowych nie rozmawiamy. Wa¿ne jest za to drugie okno
rozwoju. Tu otrzymujemy zestaw informacji od innych, których sami nie
widzimy. Kto dok³adnie s³ucha i potem
wykorzystuje
informacjê
zwrotn¹ w dalszej pracy wygrywa na
tym. Kto zaœ ignoruje mocno traci.
Trzecie okno to umiejêtnoœæ dzielenia siê swoimi problemami, w¹tpliwoœciami z drug¹ osob¹. S³owem
jest to proœba o pomoc, a nie duszenie w sobie w¹tpliwoœci, na które i
tak sami nie jesteœmy w stanie
udzieliæ prawid³owej odpowiedzi.
Czwar te okno rozwoju oznacza
najwiêkszy skok w ca³ym rozwoju. Ka¿dy m³ody cz³owiek nie zna
tak naprawdê, w jakim kierunku
pójdzie jego rozwój, ale mo¿e byæ
pewny, ¿e w którymœ momencie
nast¹pi eksplozja sukcesu, je¿eli
bêdzie ciê¿ko i w³aœciwie na to
pracowa³. Czasami mo¿e to byæ
naprawdê ogromny przeskok, dlatego trzeba byæ cierpliwym.
Ka¿dy ma swój odpowiedni czas
w ¿yciu. A bywa, ¿e wielu zbyt
szybko koñczy, bo traci wiarê, ¿e
kiedykolwiek mog¹ ten sukces
odnieœæ.
RB
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Dbać o środowisko naturalne nawet kosztem biznesu
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Trzy pytania do Jana Szczepañskiego, prezesa firmy Laguna

Fot. Robert Borowy

- W Gorzowie realizowany jest
projekt KAWKA, celem którego
jest likwidacja pieców wêglowych i
zast¹pienie ich ogrzewaniem miejskim. Czy oznacza to, ¿e w mieœcie
nie bêdzie ju¿ miejsca dla dystrybutorów tradycyjnego opa³u?
- Sprzeda¿¹ wêgla czy koksu zajmujê siê 25 lat i dla mnie oczywiœcie
wymiana Ÿróde³ ogrzewania jest niekorzystna. Ponadto pamiêtajmy, ¿e w
tym przypadku korzystamy z rodzimego opa³u, który dodatkowo jest
przystêpny cenowo dla wielu odbiorców. Ale jest druga strona medalu i
od niej nie mo¿na uciekaæ. Œwiat siê
rozwija, wszyscy doskonale wiemy,
¿e musimy dbaæ o œrodowisko naturalne, wszelkie dzia³ania ekologiczne
temu maj¹ s³u¿yæ. Jest to s³uszny kierunek, z któremu trzeba przyklasn¹æ.
Nawet po realizacji KAWKI nadal jednak w Gorzowie, jak i w oœciennych
miejscowoœciach, sporo ludzi bêdzie
korzysta³o z dotychczasowej formy
opalania i dla nich taka firma jak nasza dalej bêdzie realizowa³a us³ugi.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e pomimo
szczerych chêci jest sporo mieszkañców, dla których stosowanie innych
Ÿróde³ ogrzewania ni¿ zwyk³e palenie
wêglem jest zbyt drogie. Nawet zakup
100 kg wêgla stanowi dla nich powa¿ny wydatek.
- Pañska firma zajmuje siê równie¿ wywozem miejskich œmieci.

Czy gorzowianie zaczynaj¹ przyzwyczajaæ siê do segregacji odpadów?
- Nie da siê tego tak prosto oceniæ.
Do wszystkiego nale¿y podchodziæ
na zasadzie powolnych kroków. Najwa¿niejsze jest rozwiniêcie edukacji i
cierpliwoœæ. Od samego pocz¹tku
wprowadzania zmian by³o trochê
du¿o nerwowoœci, ale dotyczy³o to
ustawodawców. Wprowadzono zmiany nierealne do spe³nienia w krótkim
czasie. Najpierw wszyscy musimy
zrozumieæ podstawowy cel segregacji, a wtedy zaczniemy pracowaæ u
Ÿród³a, czyli w domu. Je¿eli wszyscy

bêd¹ wiedzieli, ¿e nawet do 85 procent odpadów mo¿na przywróciæ do
¿ycia w innej formie ³atwiej bêdzie
nam zacz¹æ dbaæ o ochronê œrodowiska. Trzeba wyjaœniæ ludziom definicjê wyrobu wtórnego. Nie wolno zaœ
straszyæ, karaæ a bardziej zachêcaæ,
pokazywaæ, t³umaczyæ i tak przez
wiele kolejnych lat. I powoli, systematycznie zwiêkszaæ iloœæ frakcji. Na razie skupmy siê na podstawowych.
Nale¿y równie¿ zrezygnowaæ z odpadów zmieszanych, bo to tylko zachêca do… nie segregowania. Skoro
robimy segregacjê to wszyscy a nie
nale¿y robiæ wyj¹tków.

- By³ pan przez wiele dzia³aczem i
sponsorem Stali. Jak przyj¹³ pan
tegoroczne mistrzostwo Polski naszych ¿u¿lowców?
- Oczywiœcie, ¿e gdzieœ tam ta ³ezka
siê uroni³a. W takich momentach powracaj¹ wspomnienia z lat mojej
dzia³alnoœci na rzecz klubu i ci¹gle
pojawia siê pytanie, dlaczego wtedy
nie uda³o siê siêgn¹æ po te najwy¿sze
trofeum? Muszê jednak przyznaæ, ¿e
czasy, kiedy by³em wiceprezesem
klubu mocno ró¿ni¹ siê od tego, co
obserwujemy obecnie. Poziom sportowy mocno wzrós³, zmieni³a siê technika jazdy, a przede wszystkim ta polska liga sta³a siê super mocna. Startuj¹ u nas wszyscy najlepsi na
œwiecie i to od razu widaæ po emocjach. Do tego dyscyplina ta w naszym kraju mocno rozbudowa³a siê
pod wzglêdem organizacyjnym i infrastrukturalnym. Powracaj¹c do fina³u, osobiœcie mecz mi siê podoba³,
mocno go prze¿ywa³em, wspania³a
by³a sceneria. Takie wydarzenia pozostan¹ w pamiêci na wiele lat. Cieszê
siê równie¿, ¿e po zdobyciu mistrzostwa przed dwoma laty Stal potwierdzi³a swoj¹ przynale¿noœæ do najlepszych. Mam nadziejê, ¿e po drobnych
korektach w sk³adzie w przysz³ym sezonie zespó³ ponownie powalczy o
przynajmniej medal. Marzy mi siê,
¿eby do Stali przyszed³ Martin Vaculik.
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Po remontach i zakupach będziemy mieli spokój na 30 lat
Trzy pytania do Romana Maksymiaka, prezesa Miejskiego Zak³adu Komunikacji

Fot. Robert Borowy

- Ze sprawozdanie z dzia³alnoœci
kierowanej przez pana spó³ki za
poprzedni rok mo¿na dowiedzieæ
siê, ¿e zysk wyniós³ oko³o 220 tysiêcy z³otych. To du¿o czy ma³o?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to maksymalny zysk, jaki mogliœmy wypracowaæ. Nasza umowa z miastem
daje nam upowa¿nienie do wykreowania zysku na poziomie pó³tora
procenta przychodów. Je¿eli wygenerujemy wiêkszy, to mamy pomniejszon¹ rekompensatê z miasta.
Wypracowany zysk jest kierowany
na kapita³ zapasowy spó³ki, ale zostanie przeznaczony tak naprawdê
na inwestycje. Pamiêtajmy, ¿e
wchodzimy w czas potê¿nych wydatków, które siêgn¹ 120 mln
z³otych, co przy rocznym przychodzie 40 mln jest kwot¹ potê¿n¹. Dodam jeszcze, ¿e przy nastêpnej
umowie, jak¹ zawrzemy z miastem,
poziom zysku ma wzrosn¹æ do
trzech procent.
- Jaki by³ wiêc ten miniony zesz³y
dla spó³ki?

- Ka¿dorazowo podsumowanie robimy w pierwszym kwartale kolejnego
roku i zamykamy temat. To ju¿ jest
przesz³oœæ, ale oczywiœcie warto tu
powiedzieæ, ¿e by³ to o tyle istotny
rok, i¿ w tym czasie dostosowywaliœmy firmê do tego co nas teraz czeka.

Mam tu na myœli realizacjê planu
transportowego, która siê ju¿ rozpoczê³a. Sprowadziliœmy do Gorzowa
dziesiêæ nowych autobusów, wiosn¹
przyjedzie kolejnych 15. Z³o¿yliœmy
te¿ wniosek o zakup nastêpnych
dziesiêciu, w tym czêœæ ma byæ hyb-

rydowa. Je¿eli chodzi o tramwaje
z³o¿yliœmy ju¿ odpowiedni¹ dokumentacjê. Ruszy³y te¿ pierwsze prace
budowlane.
- Kiedy definitywnie stan¹ tramwaje i jak d³ugo nie bêd¹ one u¿ytkowane?
- Najwa¿niejsze prace czekaj¹ nas
w nadchodz¹cych dwóch latach. Do
Gorzowa przyjedzie nowoczesny, niskopod³ogowy tabor tramwajowy i zanim pojawi siê on w ruchu musi byæ
przygotowane dla niego torowisko.
Wtedy bêdziemy mieli spokój na
przynajmniej 30 lat. Plan jest taki, ¿e
pierwsze tramwaje zostan¹ wycofane z ruchu w pierwszych dniach maja 2017 roku z chwil¹ rozpoczêcia
prac budowlanych przy ul. Kostrzyñskiej. Ca³y remont ma potrwaæ
oko³o pó³tora roku, ale bêdzie on etapowany i w zale¿noœci od postêpu
prac bêdziemy chcieli jak najszybciej
wpuœciæ do ruchu nowe tramwaje.
Zapewne nie na wszystkich liniach
równoczeœnie.

reklama www.echogorzowa.pl
519 462 660

czytaj na www.echogorzowa.pl
– codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
●
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1985 r. - w Gorzowskiem rozpoczęły się intensywne opady
śniegu, które trwały 2 tygodnie.
1999 r. zm. Bolesław Stocki (73
l.), nauczyciel, kombatant AK,
działacz sportowy, sędzia i trener kajakarstwa, założyciel MKS
Znicz w Gorzowie, długoletni
dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
w 19.11.
1999 r. - Teatr Kreatury wystawił premierę „Radosnego żywota głupka” wg powieści Krzysztofa Jaworskiego w reż. Przemysława Wiśniewskiego;
spektakl ten wielokrotnie wystawiany na różnych festiwalach
zdobył liczne nagrody
zespołowe i indywidualne, m.
in. nagrodę główną na III Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Studenckich w Gdańsku i Złotą
Misę Borowiny na Biesiadzie
Teatralnej w Horyńcu Zdroju w
2000; kreacja Aliny Czyżewskiej
w tym przedstawieniu nagradzana była co najmniej 4 razy.
2002 r. - rozpoczęto kontrowersyjną wycinkę klonów na ul.
Chrobrego, sadząc w ich miejsce wiśnie japońskie.
w 20.11.
1983 r. - do Gorzowa sprowadzono prochy Włodzimierza Korsaka (1886-1973), pisarza, podróżnika i myśliwego, pioniera
Gorzowa; był to pierwszy pochówek w tzw. zaułku poetów na
cmentarzu komunalnym.
w 21.11.
1995 r. - prezydent H.M. Woźniak i burmistrz Herofrdu Gerhard Klippstein podpisali w Gorzowie porozumienie o przyjaźni
miast, przewidujące współpracę
w sporcie, gospodarce i kulturze
oraz wymianę młodzieży.
w 22.11.
2004 r. - w gorzowskim szpitalu
wykonano pierwszy zabieg koronarografii serca.
1981 r. zm. Waldemar Kućko
(49 l.), artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik przyjęty do ZPAF
2006 r. zm. inż. Zdzisław
Kołosiewicz (81 l.), b. główny
mechanik ZM „Gorzów” i
współtwórca gorzowskiego
żużla, b. prezes KS Stal (19531964).
w 23.11.
2009 r. - prezydent Jędrzejczak
posadził pierwsze drzewko w
sadzie renety landsberskiej przy
Zespole Szkół Ogrodniczych na
Zieleńcu
w 24.11.
1947 r. - Motoklub Unia, dot.
sekcja poznańskiej Unii, został
zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym jako samodzielny
klub sportowy, jego tradycje
kontynuuje Stal Gorzów.
1968 r. - oddano oficjalnie do
użytku sztuczne lodowisko „Lodostil”; sztuczne lodowisko,
które mieściło się obok budynku
Miejskiego Ośrodka Sztuki
(BWA), funkcjonowało do końca
lat 70., na początku lat 80. przeznaczone zostało do kapitalnego
remontu, urządzenia zostały
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Kryminalni zatrzymali 48-latka, który nie powróci³ do zak³adu karnego z przepustki.
W ci¹gu pó³rocznego ukrywania siê przed wymiarem
sprawiedliwoœci
dokona³
kradzie¿y komputerów wartych ponad 25 tys. z³.
Mê¿czyzna wpad³ w rêce
policjantów przy polsko-niemieckiej granicy. Ponownie
trafi³ do zak³adu karnego,
gdzie czeka go d³u¿sza odsiadka.
W ostatnim czasie strzeleccy kryminalni pracowali
nad spraw¹ kradzie¿y specjalistycznego komputera z
jednej ze strzeleckich firm
diagnostycznych. Policjanci
szybko ustalili podejrzanego, który, jak siê póŸniej
okaza³o, podobnej kradzie¿y dokona³ tak¿e na terenie Niemiec. W obu przypadkach 48-letni mieszkaniec
gminy
Cybinka
oferowa³ firmom us³ugi kom-

puterowe. Po otrzymaniu
sprzêtu do naprawy, nie
zwraca³ go w³aœcicielom.

Zaraz po wytypowaniu
ewentualnego podejrzanego, strzeleccy kryminalni

Zdemontował i obszył kierownicę,
ale nie w tym aucie

ustalili miejsce, w którym
móg³ siê ukrywaæ. W paŸdzierniku policjanci spraw-

dzali ustalony adres kilkukrotnie. Chocia¿ za ka¿dym
razem nikogo nie zastawali,
to ich konsekwencja doprowadzi³a do zatrzymania podejrzanego. 48-latek ukrywa³ siê w pomieszczeniu
gospodarczym znajduj¹cym
siê obok sprawdzanej posesji. Zatrzymany mê¿czyzna posiada³ przy sobie
komputery i elektronarzêdzia, które mog³y pochodziæ z kradzie¿y. Po przewiezieniu do strzeleckiej
komendy, us³ysza³ dwa zarzuty kradzie¿y sprzêtu
elektronicznego wartego
ponad 25 tysiêcy z³otych.
Dodatkowo
zatrzymany
mê¿czyzna od kwietnia nie
powróci³ do zak³adu karnego z przepustki, za co równie¿ poniesie konsekwencje.
n

Konopie indyjskie uprawiane w domu
Dzielnicowy
wykonywa³
czynnoœci
miejscowoœci pod Gorzowem.

w

W³aœciciel mercedesa vito zleci³ tapicerom obszycie kierownicy
swojego auta.
Policjanci z gorzowskiego
I komisariatu w Gorzowie
zostali poinformowani o
kradzie¿y kierownicy z
mercedesa sprintera. Na
miejscu pracowali œledczy
wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci prowadzili
pierwsze ustalenia.
Tego samego dnia do
zak³adu tapicerskiego na
jednym z osiedli w Gorzowie Wlkp. zg³osi³ siê kierowca mercedesa vito. Zleci³ wykonanie obszycia kierownicy
w
aucie.
Pozostawi³ kluczyki, pojazd
mia³ odebraæ nastêpnego
dnia. Szef przydzieli³ pracownikowi zadanie. Ten po
pewnym czasie wzi¹³ kluczyki i poszed³ wymontowaæ kierownicê. Przed
zak³adem zauwa¿y³ zapar-

kowanego
mercedesa
sprintera. Podszed³ do auta i otworzy³ je kluczami,
które mia³. Zdemontowa³
kierownicê, a w pojeŸdzie
zostawi³ narzêdzia i poduszkê powietrzn¹. Nastêpnie zamkn¹³ auto i uda³
siê do zak³adu. Kiedy wróci³ kierowca sprintera, zauwa¿y³ brak kierownicy.
Kradzie¿ zg³osi³ policjantom, którzy na miejscu zabezpieczyli pozostawione
narzêdzia. W³aœciciel zamontowa³ inn¹ kierownicê i
zabra³ auto.
Kolejnego dnia w³aœciciel
zak³adu zauwa¿y³, ¿e w
mercedesie Vito nie ma
obszytej kierownicy. Pracownik stwierdzi³ jednak,
¿e swoj¹ pracê wykona³. W
rêkach mia³ obszyt¹ kie-

rownicê. Niestety nie z tego auta. W³aœciciel firmy
ustali³, ¿e dzieñ wczeœniej
w okolicy jego zak³adu pracowali policjanci. Zorientowa³ siê, ¿e prawdopodobnie dosz³o do pomy³ki, a
kluczykiem od vito uda³o
siê otworzyæ sprintera. Zadzwoni³ do funkcjonariuszy.
Policjanci
zebrali
wszystkie fakty. Ostatecznie okaza³o siê, ¿e pracownik firmy pomyli³ auta.
Nie podejrzewa³, ¿e oryginalnym kluczem bêdzie
móg³ otworzyæ innego
mercedesa.
W³aœciciel
zak³adu przeprosi³ za pomy³kê i stwierdzi³, ¿e
us³uga dla w³aœciciela
sprintera bêdzie darmowa.
n

Fot. Policyjne archiwum

zdemontowane i nigdy nie odbudowane.
1984 r. - w nocy i w ciągu dnia
szalał wielogodzinny huragan,
którego prędkość sięgała momentami 30 m/s, wyrządził on
duże szkody w gospodarce komunalnej, energetyce, łączności i w lasach, na skutego uszkodzenia wielu linii wysokiego i
średniego napięcia przez kilka
godzin nie było prądu w Barlinku, Międzychodzie, Międzyrzeczu, Myśliborzu, Rzepinie, Sulęcinie oraz w niektórych dzielnicach Gorzowa; wiatr zniszczył
liczne namioty foliowe, powybijał szyby w cieplarniach i budynkach mieszkalnych, woda
dostała się do piwnic, parterowych mieszkań i magazynów, w
gorzowskich parkach huragan
powyrywał i połamał wiele
drzew.
w 25.11.
1986 r. - Urząd Wojewódzki rozpoczął pracę w nowym 14-piętrowym wieżowcu przy Jagielończyka; dotychczas UW zajmował
budynek „Stilonu” i kilka innych
obiektów w mieście
2002 r. - zamknięto Schody Donikąd.
w 26.11.
2012 r. - zamknięta została
kładka dla pieszych na moście
kolejowym.
1990 r. zm. Stefan Kwaśny (63
l.), legendarny toromistrz Stali,
wielokrotnie honorowany tytułem najlepszego toromistrza
w kraju.
w 28.11.
1972 r. - przebywający na synodzie w Rzymie bp Wilhelm Pluta
otrzymał papieską bullę konstytucyjną „Cathedralia collegia”,
ustanawiającą formalnie gorzowską Kapitułę Katedralną.
w 29.11.
1977 r. - Miejska Rada Narodowa nazwała ulice na terenach
przyłączonych do miasta (Karnin, Zieleniec, Małyszyn itd.).
w 30.11.
1923 r. ur. się Franciszek Walczak, milicjant gorzowski, zraniony przez maruderów sowieckich 28.05., zm. 2.06.1945 r.;
jego imieniem nazwano
14.06.1945 r. ulicę w Gorzowie.
1945 r. - odbyło się pierwsze
posiedzenie Powiatowej Rady
Narodowej w Gorzowie; przewodniczącym PRN został z urzędu starosta Florian. Kroenke
(PPR), zastępcą - wicestarosta
Józef Razmus (bezpartyjny), do
prezydium weszli także liderzy
PSL Stanisław
1969 r.- gorzowski zespół muzyczny „Refleks”, w którym
występowali Piotr Prońko (saksofon), Wojciech Prońko (gitara basowa), Krystyna Prońko
(vocal), Jerzy Bułaj, Jerzy Kiona, a na perkusji grał Rogoza,
zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu; był to
debiut estradowy Krystyny Prońko.
1999 r. - w Gorzowie otwarto
ośrodek Alliance Française.
n
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Wykorzystał przepustkę z więzienia,
by dokonać przestępstw

Fot. Policyjne archiwum
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Kiedy odwiedzi³ w mieszkaniu jedn¹ z rodzin, jego
uwagê zwróci³ specyficzny
zapach wydobywaj¹cy siê z
pokoju. Postanowi³ sprawdziæ co znajdujê siê za
drzwiami, jednak wejœcie do
œrodka próbowa³ uniemo¿liwiæ jeden z lokatorów. Okaza³o siê, ¿e znajduje siê tam
osiem krzaków konopi indyj-

skich, susz oraz sprzêt
s³u¿¹cy do uprawy tych roœlin. Najwiêksza mia³a ponad
dwa metry wysokoœci.
32-letni mê¿czyzna zosta³
zatrzymany i przewieziony
do policyjnej izby zatrzymañ.
Natomiast roœliny zosta³y zabezpieczone przez policjantów II komisariatu w Gorzowie.
n

Chuligani nie są bezkarni
Zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie.

Niesprawnym golfem z partnerką i szóstką dzieci
Policjanci zatrzymali do drogowej kontroli vw golfa.
Razem z kieruj¹cym w samochodzie by³o osiem osób.
Na miejscu pasa¿era jecha³a kobieta, która trzyma³a 9-miesiêczne niemowlê. Na tylnej kanapie
policjanci pod kocem odkryli
piêcioro dzieci w wieku od 4

do 9 lat. 24-letniemu kierowcy funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy. Mê¿czyzna nie posiada³ dokumentów od pojazdu, a auto by³o
niesprawne technicznie. Policjanci dopilnowali, by dzieci bezpiecznie dotar³y do

domu. Na miejsce kierowca
wezwa³ znajomego, który
swoim pojazdem po kolei zabiera³ m³odych pasa¿erów.
W sprawie 24-letniego kierowcy policjanci skierowali
wniosek o ukaranie do s¹du.
n

Nad ranem 31-letni gorzowianin szedł ul. Pomorską
do pracy. Zaczepiła go grupa
mężczyzn. Kilka osób zaczęło biec w jego stronę. 31latek uciekał, ale jeden z napastników dogonił go przy
stacji paliw i przewrócił. Po
chwili dołączyli kolejni agresorzy, którzy zaczęli bić.
Gorzowianin wyrwał się jednak i uciekł. Na szczęście

doznał tylko ogólnego urazu
głowy.
31-latek poinformował o zdarzeniu
policjantów.
Do
działania ruszyli gorzowscy
kryminalni, którzy dysponowali
monitoringiem. Ich praca doprowadziła do ustalenia trzech
młodych mężczyzn. Zostali zatrzymani w miejscu zamieszkania. Grozi im teraz do 3 lat
pozbawienia wolności.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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Sezon na remonty
dobiega powoli końca
Ju¿ kilkadziesi¹t elewacji i kilkanaœcie dachów przesz³o gruntowne remonty.

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

Fot. Archiwum

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

Remonty elewacji cieszą nie tylko mieszkańców kamienic na Nowym Mieście.

Na naprawę czekają następne. Tylko na takie prace
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyda w tym roku
około 6 mln zł.
- Dobrze, że ktoś pomyślał
o tej elewacji. To jedna z
najładniejszych na ulicy i
szkoda było patrzeć, jak się
sypie – mówi Magdalena Nowacka o elewacji jednej z kamienic przy ul. 30 Stycznia.
Właśnie została odnowiona.
W tym zaplanowano 60 takich remontów elewacji, jak
mówi Jacek Szempliński, kie-

rownik działu technicznoeksploatacyjnego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w
Gorzowie.
Ale to nie wszystko. Remontu doczekają się także
niektóre dachy. Tych remontów w 2016 r. ma być 37. I
zarówno odnowienia elewacji, jak i remonty dachów w
większości już się dokonały,
a tylko nieliczne jeszcze
trwają lub czekają w kolejce.
Ważne jest to, aby ze
wszystkimi skończyć przed
zimą.

– Wszystkie te prace toczą
się swoją drogą i nie są
związane w żaden sposób z
największą inwestycją w mieście, czyli z KAWKĄ – zastrzega Paweł Jakubowski,
dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej.
O zakresie prac w przypadku tych remontów decydują
wspólnoty, jeśli w kamienicy
są wykupione mieszkania
przez prywatnych właścicieli,
lub ZGM, jeśli kamienica w
całości należy do miasta. –
Prace są różne. Mogą to być

tylko remonty elewacji, mogą
być docieplenia i remont, albo jakieś izolacje. To zależy
od wspólnoty – mówi Jacek
Szempliński.
Tłumaczy, że bywa tak, iż
ZGM jako zarządca upoważniony przez wspólnotę
rozpisuje przetarg na wykonanie prac, ale bywa też i
tak, że zaprasza na negocjacje wybrane przez siebie firmy. – Jeśli ma być przetarg,
wówczas informacja o tym
trafia do zamówień publicznych na naszej stronie. I trze-

ba dodać, że taki tryb jest
częściej wybierany – mówi
Jacek Szempliński.
Jak zapowiada ZGM,
wszystkie remonty powinny
się skończyć do końca jesieni, tak, aby nikomu na głowę
nie kapało. Natomiast o planach na przyszły rok, jeśli
chodzi o fasady i dachy, na
razie jeszcze jest zbyt
wcześnie, aby mówić. Takie
decyzje podejmą wspólnoty
na walnych zebraniach na
początku następnego roku.

RENATA OCHWAT

Nowe rachunki, na które będziemy płacić czynsze
ZGM informuje, ¿e od listopada zmieniaj¹ siê konta, na które nale¿y wp³acaæ czynsz.
Do lokatorów trafiaj¹ wiêc
nowe ksi¹¿eczki op³at za
mieszkania
komunalne.
W³aœciciele bêd¹ p³aciæ jak
do tej pory.
- Nie chcieliœmy informowaæ wczeœniej o tej zmianie.
Zale¿a³o nam, ¿eby lokatorzy zap³acili czynsze na jeszcze obowi¹zuj¹ce konta mówi Dorota Benowska,
g³ówna ksiêgowa w Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Wspólnotowe konta
zostają po staremu

Po czterech latach ZGM
zmieni³ bank, który do tej pory obs³ugiwa³ firmê. - Wa¿n¹
informacj¹ dla najemców

jest to, ¿e zmieniaj¹ siê konta ZGM, naszej administracji.
Nie zmieniaj¹ siê natomiast
konta wspólnot mieszkaniowych - mówi Dorota Benowska. Oznacza to, ¿e
w³aœciciele lokali
p³aciæ
bêd¹ na konta, na które
p³acili do tej pory.
Nowe numery kont w rozbiciu na poszczególne Administracje Domów Mieszkalnych ju¿ s¹ na stronie internetowej ZGM. - Niezale¿nie
od tego do skrzynek pocztowych mieszkañców trafi¹ nowe ksi¹¿eczki op³at.
Jednak w dobie coraz powszechniejszego p³acenia
wszelkich rachunków przez
Internet, istotne jest, aby jak

najwiêksza liczba najemców
komunalnego zasobu przyswoi³a sobie zmianê i nie
wp³aca³a pieniêdzy na stare,
od 1 listopada, nieaktywne
rachunki.
- Podkreœlê raz jeszcze, to
bardzo wa¿ne, aby najemcy
lokali komunalnych dowiedzieli siê o tych zmianach i
siê do nich dostosowali - mówi g³ówna ksiêgowa ZGM.

No to będziemy płacić po
nowemu

Niektórzy mieszkañcy ju¿
siê zd¹¿yli dowiedzieæ o
zmianie. - Trzeba bêdzie tylko wprowadziæ zmianê w
rozporz¹dzeniu do konta, bo
p³acê rachunki przez Inter-

net. Jedna operacja i po bólu
- mówi Anna Ziêbiñska z ul.
30 Stycznia. I dodaje, ¿e
zmiany raz na jakiœ czas
kont nie s¹ uci¹¿liwe. - Przecie¿ ju¿ o nich wiadomo, jest
czas, ¿eby siê oswoiæ - dodaje.
K³opotu ze zmian¹ konta
nie widzi tak¿e pan Andrzej z
Armii Polskiej. - Dostanê
ksi¹¿eczkê, tam s¹ wszystkie konta. Ot i ca³a sprawa mówi.
ZGM jednak woli na
wszelki wypadek poprowadziæ szerok¹ akcjê i st¹d informacja o nowych kontach
idzie doœæ szerokim strumieniem.
ROCH

Oto wykaz nowych
bankowych:

kont

ZGM Rachunek bie¿¹cy
46 1240 6494 1111 0010
6941 7873
ADM Nr 1 Rachunek
bie¿¹cy 28 1240 6494 1111
0010 6941 9167
ADM Nr 2 Rachunek
bie¿¹cy 51 1240 6494 1111
0010 6941 9529
ADM Nr 3 Rachunek
bie¿¹cy 98 1240 6494 1111
0010 6941 9750
ADM Nr 4 Rachunek
bie¿¹cy 23 1240 6494 1111
0010 6941 9936
ADM Nr 5 Rachunek
bie¿¹cy 09 1240 6494 1111
0010 6942 0091

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/
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Tutaj działalność prowadzą
rozpoznawalne firmy
Wielkopolscy samorz¹dowcy rozumiej¹ na czym polega rozwój regionu.

Fot. Archiwum

We wrzeœniu KostrzyñskoS³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna podpisa³a, o
czym ju¿ informowaliœmy, porozumienie na rzecz promocji
gospodarczej i inwestycyjnej
z samorz¹dem województwa
zachodniopomorskiego.
Nied³ugo podobn¹ umowê
zawrze z samorz¹dem województwa wielkopolskiego.
- W tej chwili przygotowujemy siê do podpisania takiej
umowy i powinno to nast¹piæ
jeszcze w tym roku - zapowiada
prezes
KSSSE
Krzysztof Kielec. - Chcemy
równie¿ rozszerzyæ nasz¹
obecnoœæ o nowe podstrefy
w tym regionie. Mamy ju¿
wstêpnie poczynione plany w
tym zakresie. Razem z zainteresowanymi samorz¹dami
lokalnymi uzgodniliœmy warunki konieczne do spe³nienia dla powo³ania podstref.
Niektóre samorz¹dy praktycznie s¹ gotowe do
dzia³ania, niektóre musz¹
jeszcze wykonaæ trochê pracy. Muszê przyznaæ, ¿e na
ka¿dym kroku spotykamy siê
z du¿¹ przychylnoœci¹, co
pokazuje, ¿e województwo
wielkopolskie jest bardzo
dobrym regionem do inwestowania - podkreœla.
W Wielkopolsce generalnie
panuje niskie bezrobocie, ale
ka¿da inwestycja, szczególnie w obszarze innowacyjnoœci, podnosi poziom jakoœci
pracy. Co za tym idzie, poszerza siê rynek dla pracowników wysokokwalifikowanych, a to z kolei zwiêksza
ich dochody i jednoczeœnie
przychody samorz¹dów z
otrzymywanych podatków.
Jeszcze do niedawna wielkopolskie podstrefy nale¿¹ce
do KSSSE znajdowa³y siê w

r e k l a m a

Wszystko jest uzależnione od zainteresowania samorządów oraz inwestorów.

Poznaniu, W¹growcu, Wronkach, Swarzêdzu, Stêszewie,
Buku, Nowym Tomyœle,
Przemêtu, Œmiglu, Chodzie¿y, GnieŸnie czy Kwilczu.
Ostatnio jednak ta iloœæ mocno siê poszerza. Niebawem
dojd¹ Pi³a, Szamotu³y, trwaj¹
rozmowy nad stworzeniem
podstrefy niedaleko Leszna,
a w nied³ugiej przysz³oœci
niewykluczone okolice Konina
i w innych rejonach Wielkopolski.
Wszystko
jest
uzale¿nione od zainteresowania danych samorz¹dów oraz
inwestorów.
- Muszê przyznaæ, ¿e w
Wielkopolsce widaæ ró¿nicê w

œwiadomoœci samorz¹dowców, którzy rozumiej¹ na
czym polega rozwój regionu zwraca uwagê prezes Krzysztof Kielec i t³umaczy, ¿e praktycznie wszêdzie, gdzie
dzia³a Spó³ka relacje z miejscowymi w³adzami s¹ bardzo
dobre. - W naszych podstrefach dzia³alnoœæ prowadz¹
rozpoznawalne firmy. Jedn¹
z takich jest Amica Wronki, o
której mo¿na powiedzieæ, ¿e
stanowi piêkny przyk³ad polskiego
przedsiêbiorstwa,
podbijaj¹cego rynki europejskie z jednej strony, wschodnie, w tym rosyjskie z drugiej.
Do tego ju¿ zdo³a³a przej¹æ

wiele europejskich firm, rozszerzaj¹c swoje portfolio. I
co wa¿ne, dalej mocno inwestuje u nas, na terenach
KSSSE. W³aœnie szykuje siê
do budowy pierwszego w Europie w pe³ni zautomatyzowanego magazynu wysokiego sk³adowania, maj¹cego
prawie 50 metrów wysokoœci.
Wspominam o tym, bo
w³aœnie takie rozpoznawalne
przedsiêbiorstwa przyci¹gaj¹
kolejne, tak jak niebawem nast¹pi to w przypadku Zalando, które zainwestuje w Gryfinie czy dzia³aj¹cy w naszej
poznañskiej podstrefie Volkswagen - wyjaœnia.

Prezes Krzysztof Kielec nie
kryje, ¿e jest dumny z ka¿dego nowego inwestora, ale
szczególnie docenia wartoœæ
wnoszon¹ przez tych najwiêkszych, najsilniejszych,
wokó³ których szansê rozwiniêcia dostaj¹ mniejsi. I z
myœl¹ o nich trwaj¹ prace
przygotowuj¹ce atrakcyjn¹
ofertê. Jednym z elementów
bêd¹ niewielkie dzia³ki w granicach pó³ hektara, ¿eby zachêciæ do lokowania siê w
Strefie ma³ych polskich firm,
szczególnie zwi¹zanych z
danym regionem.
- Naszym zadaniem jest
przygotowanie oferty pozwa-

laj¹cej na poprawê konkurencyjnoœci dla zak³adów,
umo¿liwiaj¹c¹ polepszenie
warunków dzia³alnoœci gospodarczej, a przede wszystkim stworzenie korzystniejszych warunków dla stawiaj¹cych
na
nowe
technologie. W tym celu ca³y
czas uczestniczymy w ministerstwie rozwoju nad pracami
z jednej strony na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju
gospodarczego, z drugiej
nad rodzajem pomocy publicznej dla inwestuj¹cych w
innowacyjnoœæ - zaznacza i
t³umaczy, ¿e rozszerzanie
dzia³alnoœci Strefy o kolejne
zadania nie nale¿y do zadañ
prostych.
Umowa o wspó³pracy z samorz¹dem
województwa
wielkopolskiego pozwoli na
wspólne prowadzenie wielu
akcji marketingowych na
rzecz promocji gospodarczej
i inwestycyjnej województwa.
Wzmocni efektywnoœæ oraz
skutecznoœæ us³ug, pozwoli
równie¿ zbudowaæ wspóln¹
platformê profesjonalnej i
spójnej obs³ugi inwestorów.
Strony postawi¹ sobie równie¿ za cel wsparcie dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz wzmocnienie
potencja³u eksportowego.
- Ide¹ zawarcia takiego porozumieñ jest budowa synergii na linii Poznañ-Wielkopolska-Strefa, ale niesie w sobie
równie¿ charakter intencjonalny. My jesteœmy od zarz¹dzania terenami inwestycyjnymi a zadaniem samorz¹du jest wspó³praca w
ramach przygotowania jak
najlepszej oferty dla potencjalnego inwestora - koñczy
prezes.
RB
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Żebyśmy nie musieli szukać
zdrowego polskiego jabłka
Wielkie korporacje chc¹ przej¹æ kontrolê nad naszym ¿yciem. Temu między innymi ma służyć umowa CETA o wolnym handlu z Kanadą.

Po parafowaniu przez Rz¹d
RP umowy CETA o wolnym
handlu z Kanad¹ mo¿emy sobie wyobraziæ budowê na
przedmieœciach
Gorzowa
wielkich hal sk³adowych,
ogromnych ch³odni, wielkich
zamra¿alni i ramp prze³adunkowych. Gorzów szybko staje
siê logistycznym centrum zachodniej Polski, od Szczecina
do Wroc³awia, magazynowo
prze³adunkowym miastem
przywo¿onych z Kanady produktów spo¿ywczych. Politycy
kolejny raz snuj¹ wizjê rozwoju naszego miasta, nowych
miejsc pracy, samochodowych firm wo¿¹cych towar z
portu do gorzowskich terminali, a nastêpnie dystrybucji w
promieniu przynajmniej 200
kilometrów do wielkopowierzchniowych sklepów i ich
sk³adów. Mówi¹, ¿e tworzy siê
szansa dla firm transportowych i dla przetwórni kanadyjskich
tanich
produktów
spo¿ywczych. Bêdzie nam
³atwiej, nie bêdziemy musieli
trudziæ siê produkcj¹ roln¹,
dostaniemy znacznie tañsze z
Kanady, nasz rolnik bêdzie
móg³ odpoczywaæ, mo¿e nawet pojedzie na wczasy. Ziemia jego te¿ odpocznie, bo
nie zmêczy jej orkami, bronowaniem i zasiewami, a najgorsze to te ¿niwa i czekanie na
dogodn¹ pogodê. W koñcu
Kanadyjczycy mo¿e zlituj¹ siê
i wykupi¹ ziemiê od tych naszych odpoczywaj¹cych rolników, porobi¹ nam wielkie kanadyjskie latyfundia na polskiej ziemi i uprawiaæ bêd¹ za
nas. No, pozostanie naszemu
rolnikowi tylko jeden problem
zwi¹zany z brakiem pieniêdzy,
na te wczasy mo¿e nie pojechaæ, ale to w koñcu tylko jeden problem, innych przecie¿
ju¿ mia³ nie bêdzie. Taki by³by
mo¿liwy scenariusz po podpisaniu tego uk³adu Kanady i
UE i nie z woli naszego rolnika, a z mocy w³aœnie tego
traktatu o wolnym handlu.
Wszystko wskazuje, ¿e zaborcze plany wielkich korporacji,
które stoj¹ za tym podstêpnym uk³adem CETA, udaremni³a ma³a, 3,5 milionowa,
m¹dra Walonia. Nie zgodzi³a
siê na wolny handel z Kanad¹
na jej karko³omnych warunkach. Pomog³a tym polskiemu rz¹dowi w wybrniêciu z tej
dla nas niekorzystnej umowy
handlowej.
Ju¿ piêæ lat temu ówczesny
rz¹d Polski zgodzi³ siê na
uk³ad wolnego handlu z Kanad¹. Obecny rz¹d jest w
k³opotliwej sytuacji. Z jednej
strony chce mieæ dobre stosunki z Kanad¹, z drugiej zaœ

rozumie zagro¿enia jakie ten
uk³ad o wolnym handlu znaczy dla jeszcze biednej Polski.
Pani premier mówi, ¿e podpisze uk³ad tylko pod jego
czêœci¹, która nie godzi w
¿ywotne i podstawowe interesy Polaków. W jêzyku dyplomacji znaczy to tyle, ¿e za
przyk³adem Walonii podpisanie CETA-UE nale¿y oddaliæ
na póŸniejszy czas po jego
zmodyfikowaniu. W tym
wszystkim jest jednak powa¿niejszy problem. Chodzi o
to czy mo¿emy oddaæ powa¿n¹ czêœæ naszej suwerennoœci nie w rêce obcego pañstwa, nie biurokratom UE, co
te¿ by³oby problematyczne, a
prywatnym korporacjom rolniczo-przemys³owym rzekomo
tylko kanadyjskim, które w
ten sposób utworzy³yby sobie
mo¿liwoœæ panowania nad
s³abszymi
gospodarkami
pañstw UE. Nale¿y zgodziæ
siê z W³adys³awem KosiniakKamyszem, ¿e nie wolno oddaæ polskiej dobrej ¿ywnoœci
za jakiœ wolny rynek. Szkoda
tylko, ¿e szef PSL dopiero teraz o tym mówi, a nie wtedy
kiedy by³ pos³em przy w³adzy i
godzi³ siê na to ograniczenie
polskiej suwerennoœci gospodarczej, a tym samym bezpieczeñstwa. Komisja Europejska próbuje wprowadziæ ten
uk³ad z Kanad¹ jakby „tylnymi
drzwiami”. Po parafowaniu
umowy przez premierów
pañstw UE i nie czekaj¹c na
jej ratyfikacjê przez wszystkie
parlamenty, co mo¿e ci¹gn¹c
siê latami, Komisja UE ju¿ postanowi³a, ¿e umowa bêdzie
wdra¿ana natychmiast nie
czekaj¹c na jej ratyfikacjê.
Sprawy zasz³yby wtedy tak
daleko, ¿e nie wa¿ne ju¿
by³oby czy któryœ z krajów jest
przeciwny CETA i bêdzie
chcia³ broniæ swoje rolnictwo i
przemys³. Jest to o tyle groŸne, ¿e podjête by by³y przez
UE decyzje nie licz¹ce siê z
demokratycznie wybranymi
w³adzami pañstw UE. By³by
to groŸny precedens jawnego
przejmowania kontroli przez
niedemokratycznie wybieranych unijnych biurokratów i
oddawanie czêœci w³adzy nad
Europ¹ wielkim korporacjom
rolno-przemys³owym Kanady.
Negocjatorzy UE zachwalaj¹ CETA i mówi¹, ¿e umowa
doprowadzi do zniesienia ce³,
przyczyni siê do tworzenia
miejsc pracy i otworzy rynek
us³ug po drugiej stronie Atlantyku. Komisarze UE zapewniaj¹, ¿e umowa zak³ada
utrzymanie wysokich norm jakoœciowych ¿ywnoœci, ochrony œrodowiska i praw pracow-

niczych. Umowa ma chyba z
dwa tysi¹ce stron, ma³o j¹ kto
przeczyta³, a jeszcze mniej ze
zrozumieniem. Diabe³ tkwi w
szczegó³ach, a szczegó³ów
jest wiele i ich nie znamy.
Przeciwnicy umowy z Kanad¹
ostrzegaj¹ przed konsekwencjami dla rynku pracy, zw³aszcza w Polsce, a umowa jest
korzystna wy³¹cznie dla wielkich i bogatych korporacji tak
w Kanadzie, jak i w EU. Negatywne doœwiadczenie ju¿ podobnej umowy prze¿y³ Meksyk, gdy zawar³ porozumienie o wolnym handlu z USA i
Kanad¹ w ramach uk³adu NAFTA. Meksyk wyszed³ na tym
jak Zab³ocki na… Polsce to
te¿ grozi. W tej umowie jest
kilka
bardzo
groŸnych
pu³apek. Zawiera ona klauzule, które pozwalaj¹ tym ponadnarodowym i ogromnym
firmom zaskar¿aæ rz¹dy
pañstw do prywatnego arbitra¿u, a nie do krajowych
s¹dów, gdy te firmy uznaj¹, ¿e
zosta³y „poœrednio wyw³aszczone” z potencjalnych zysków. Przyczyn¹ mo¿e tu byæ
choæby podniesienie p³acy minimalnej przez rz¹d albo zakaz stosowania w ochronie roœlin zakazanych w Polsce
szkodliwych dla zdrowia pestycydów, mo¿e byæ te¿ wprowadzenie szczególnej ochrony konsumentów przed nadmiernym „szprycowaniem”
lekarstwami
hodowanych
zwierz¹t i drobiu. Mo¿emy byæ
zmuszani pod groŸb¹ kar do
wprowadzania na rynek hormonami i antybiotykami
”pêdzonego” drobiu, œwiñ i
byd³a. Nale¿y postawiæ pytanie
naszym
politykom,
pos³om, dlaczego UE próbuje
oddaæ ewentualnie sprawy
sporne do prywatnego arbitra¿u? Dlaczego ich nie mog¹
rozstrzygaæ s¹dy, tak¿e polskie. Co tu jest grane?
Taki mechanizm arbitra¿owy
nasze „m¹dre rz¹dy” zastosowa³y ju¿ w umowach inwestycyjnych w latach 90-tych. I co
siê sta³o? Oto przez wiele lat
ten arbitra¿ prywatny wykorzystywany by³ sporadycznie,
a w ostatnich latach liczba
spraw lawinowo wzros³a. Ten
miêdzynarodowy prywatny arbitra¿ sta³ siê teraz ulubionym
sposobem ³upienia bud¿etów
wielu s³abszych pañstw. Jak
podaje Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialnoœci, tylko w 2015 roku
by³o takich spraw 72.Te prywatne arbitra¿e najczêœciej
koñczy³y siê przegran¹ rz¹du i
przyznaniem racji wielkim korporacj¹. Polska ju¿ traci przez
to dziesi¹tki milionów dolarów,

a odwo³aæ siê praktycznie nie
ma do kogo. Ten prywatny
mechanizm arbitra¿owy w
CETA oznacza, ¿e w³adze UE
chc¹ daæ dodatkowe narzêdzie wielkim korporacjom,
którego nie maja firmy krajowe, w tym polskie. To daje
korporacji ogromn¹ przewagê
konkurencyjn¹ od pocz¹tku
wejœcia na nasz rynek. Europejskie rolnictwo i jego przemys³, a polskie szczególnie jako s³absze, nie ma szans. Co
gorsze, Kanadyjczycy zezwolili na sprzeda¿ wielu odmian
modyfikowanych genetycznie,
w tym jab³ek. Poniewa¿ zostan¹ zlikwidowane c³a to
mo¿na siê spodziewaæ zalania rynku europejskiego tymi
jab³kami, z wygl¹du bardzo
dorodnymi, a w rzeczywistoœci
w¹tpliwej jakoœci. Uderzy to
g³ównie w Polskê, gdzie produkcja jab³ek jest najwiêksza
w UE. Mo¿e o to chodzi?
Ewa Sufin-Jackuemart w raporcie Councilof Canadians
Europa jednoznacznie mówi:
„CETA to zagro¿enie dla bezpieczeñstwa
¿ywnoœci.
Wzmo¿ona konkurencja oraz
miliony dolarów przeznaczane
na reklamê i stymulowanie
konsumpcji bêd¹ powodowaæ
powstawanie coraz wiêkszych
ferm z tysi¹cami zwierz¹t pozbawionych jakiejkolwiek troski o ich dobrostan, faszerowanych prewencyjnie antybiotykami,
a
dla
zysku
hormonami wzrostu, karmionych paszami z roœlin GMO,
niekiedy klonowanych.(…)
Pozbawione wartoœci od¿ywczych i smakowych, zawieraj¹ce szkodliwe substancje
chemiczne produkty spo¿ywcze, stan¹ siê dominuj¹cym
po¿ywieniem, coraz bardziej
choruj¹cych Europejczyków,
w tym Polaków”. W Polsce,
podobnie jak w Meksyku po
przyjêciu umowy NAFTA,
oznaczaæ bêdzie pocz¹tek koñca ma³ych, œrednich i wielobran¿owych gospodarstw rolnych, a dopuszczenie GMO
wyeliminuje nasze zdrowe
uprawy ekologiczne i spowoduje wymieranie pszczó³
gdzie w iloœci pasiek jesteœmy
potêg¹ w UE. Na pewno te¿
zacznie siê import do Europy
modyfikowanych genetycznie
roœlin takich jak rzepak, kukurydza, soja i buraki cukrowe.
Pisa³em ju¿, ¿e ¿ywnoœæ gorsza wypiera tê lepsz¹, bo ta
gorsza modyfikowana genetycznie bêdzie nawet dorodniejsza, zapewne w produkcji
wydajniejsza, z wygl¹du atrakcyjniejsza i tañsza, a na
pewno mniej wartoœciowa i
w¹tpliwej zdrowotnoœci. Za ty-

mi korporacjami pod¹¿aæ
bêd¹ tamtejsze kanadyjskie
banki z ca³ym ich dobrodziejstwem zagro¿eñ finansowych,
jakich ju¿ w du¿ej czêœci ze
strony obcych banków doœwiadczyliœmy. Ciekawe, a zarazem ostrzegawcze uwagi na
temat warunków umowy CETA z Kanad¹, na portalu GAZETA PRAWNA.pl, podaje
Pani prof. Leokadia Orêziak:
”CETA nie zapewnia, ¿e pañstwa bêd¹ mia³y swobodê w
regulowaniu us³ug publicznych (m.in. ochrony zdrowia,
edukacji, transport publiczny,
dystrybucja energii, zaopatrzenie w wodê, us³ugi
spo³eczne i kulturalne) zgodnie ze swym wyborem. Wrêcz
przeciwnie, w imiê zapewnienia dostêpu do rynku oraz
ochrony praw inwestorów zagranicznych, CETA istotnie
zmniejsza pole dla prowadzenia przez pañstwo (w³adze
centralne i lokalne) w³asnej
polityki dla realizacji interesu
publicznego, w tym poprzez
renacjonalizacjê us³ug poprzednio ju¿ sprywatyzowanych. (…) Zatem ka¿da
us³uga, œwiadczona w zamian
za jak¹kolwiek formê wynagrodzenia lub przez wiêcej ni¿
jednego œwiadczeniodawcê,
jest umow¹ objêta. CETA nie
zapewnia wiêc odpowiedniej
ochrony dla wiêkszoœci us³ug
publicznych, w tym przed
¿¹daniem
odszkodowañ
przez inwestorów zagranicznych w ramach ISDS (ICS),
nawet w przypadku dzia³añ i
regulacji, które ich nie dyskryminuj¹ w stosunku do podmiotów krajowych, ale mog¹
wp³yn¹æ na zmniejszenie zysków” Z tego wynika, ¿e te kanadyjskie korporacje koniecznie chc¹ przej¹æ totaln¹ kontrolê nad polskim ¿yciem
spo³ecznym i gospodarczym,
w dodatku za przyzwoleniem
UE.
Kazimierz Z. Poznañski, kiedyœ doktor na Wydz. Ekonomii
Uniwersytetu Warszawskiego,
a dzisiaj profesor University of
Washington w Seattle, zastanawia siê czy wiêksz¹ suwerennoœæ gospodarcz¹ Polska
mia³a przed 1989 rokiem czy
teraz. Jak analizujemy elementy umowy CETA oraz liberalne
przepisy
UE
znosz¹ce w wielu kwestiach
samostanowienie europejskich pañstw, w tym Polski, to
rzeczywiœcie mo¿na mieæ powa¿ne w¹tpliwoœci z korzyœci¹
dla tamtego okresu. Prof. K.Z.
Poznañski w swojej oryginalnej publikacji „Ob³êd reform.
Wyprzeda¿ Polski” dokonuje
analizy porównawczej tych

ostatnich dwóch okresów i
równie¿ ma w¹tpliwoœci, czy
polskie sprawy sz³y w ostatnim 25-leciu w kierunku niezale¿noœci Polski czy w kierunku
ograniczania jej suwerennoœci, tej przede wszystkim gospodarczej. Pisze m.in., ¿e:
”Korporacje z Europy Zachodniej nie wchodz¹ do Polski na
w³asn¹ rêkê, ale z pomoc¹
pañstwa oraz Unii Europejskiej. W tej roli, pañstwa nie
kieruj¹ siê wzglêdami politycznymi, w tym poszanowaniem
innych pañstw, ale logik¹ ekonomiczn¹, bo to jest jedyna logika, któr¹ rozumiej¹ ich zorientowane na œwiat korporacje. Z tego te¿ wzglêdu,
prowadzone przez Uniê negocjacje nie wiele maj¹ dzisiaj
wspólnego z budowaniem
„wspólnego domu”, (…).”
Obecny polski Rz¹d, a szczególnie Prezydent RP, t¹ sytuacjê dobrze rozumiej¹. Czy
jednak bêd¹ mieæ na tyle si³ i
poparcia spo³ecznego by tym
globalistycznym korporacj¹
siê oprzeæ i zachowaæ resztê
suwerennoœci potrzebnej dla
zachowania samodzielnej naszej pañstwowoœci? Wielkie
korporacje maj¹ nie tylko chêæ
panowania nad nami, ale zamierzaj¹ przej¹æ kontrolê nad
dalsz¹ czêœci¹ naszego
maj¹tku narodowego, który
jeszcze zosta³ po wielkiej wyprzeda¿y Polski.
Jak s³uchamy publiczn¹
dyskusjê o sprawach Polski
to ma siê wra¿enie, ¿e wielu
politykom w ogóle na budowaniu suwerennej i silnej
Polski nie zale¿y. Póki co,
trzeba zrobiæ wszystko, ¿ebyœmy nie musieli na gorzowskich targowiskach i w sklepach, na gie³dzie w Baczynie
czy gdzieœ u jakiegoœ ostatniego rolnika usilnie szukaæ
zdrowego polskiego jab³ka,
kawa³ka smacznej i zdrowej
wêdliny bez GMO, nie modyfikowanych genetycznie warzyw i nie piæ mleka od krów
karmionych paszami z GMO,
czy jeœæ drób naszpikowany
hormonami wzrostu. Mamy
jeszcze szansê tego wszystkiego unikn¹æ. Wykorzystajmy
wobec polityków tê nasz¹
wiedzê o zagro¿eniach i
uœwiadamiajmy ich, ¿e Polska
mo¿e straciæ suwerennoœæ
szybciej ni¿ kiedykolwiek w
historii i nawet siê nie zorientuj¹, ¿e to najgorsze ju¿ nast¹pi³o.
O suwerennoœæ Ojczyzny
musimy dbaæ na co dzieñ, w
naszych domach i naszym
mieœcie, ale o tym nastêpnym
razem.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Rachunkowość i finanse
- studia z przyszłością
Specjaliœci z rachunkowoœci i finansów s¹ szczególnie poszukiwani na rynku pracy.

Fot. Archiwum

Wydzia³ Ekonomiczny jest
jednym z czterech Wydzia³ów Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim. Na Wydziale
prowadzone s¹ studia pierwszego stopnia na kierunkach
ekonomia, finanse i rachunkowoœæ i zarz¹dzanie oraz
studiach drugiego stopnia
na kierunku zarz¹dzanie.
Studia na kierunku finanse
i rachunkowoœæ o profilu
praktycznym dostarczaj¹
wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowoœci oraz wyposa¿aj¹ studenta w umiejêtnoœci i kompetencje
niezbêdne
w
analizowaniu zjawisk i procesów finansowych.
Absolwent kierunku finanse i rachunkowoœæ opisuje
mechanizmy funkcjonowania przedsiêbiorstw, banków, zak³adów ubezpieczeñ,
instytucji rynków finansowych oraz jednostek sektora
finansów publicznych, rozró¿nia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a tak¿e wyjaœnia prawid³owoœci nimi rz¹dz¹ce,
wymienia
i charakteryzuje metody
oraz narzêdzia z zakresu finansów i rachunkowoœci,
analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz zjawisk finansowych, prognozuje procesy
gospodarcze i zjawiska finansowe pos³uguj¹c siê
standardowymi metodami i
narzêdziami stosowanymi
w rachunkowoœci i finansach, wykorzystuje wiedzê
z dziedziny finansów i rachunkowoœci do rozstrzygania dylematów pojawiaj¹cych siê w pracy zawodowej,
swobodnie
porozumiewa siê jêzykiem
obcym
na
poziomie
bieg³oœci B2 Europejskiego
Systemu
Opisu
Kszta³cenia Jêzykowego
Rady Europy, podejmuje
decyzje obarczone ró¿nym
ryzykiem oraz przewiduje
ich konsekwencje, jest
kreatywny i przedsiêbiorczy oraz wykazuje siê twórczym myœleniem, a tak¿e
otwartoœci¹ na zmiany, jest
przygotowany do kszta³ce-

Studenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach i wydarzeniach.

nia na studiach drugiego
stopnia.
W ramach kierunku finanse i rachunkowoœæ oferowane s¹ trzy specjalnoœci: bankowoœæ, finanse w sektorze
administracji publicznej oraz
rachunkowoœæ i podatki.
Celem specjalnoœci bankowoœæ prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowoœæ o profilu praktycznym jest wykszta³cenie
specjalistów dysponuj¹cych
teoretyczn¹ oraz praktyczn¹
wiedz¹ z zakresu funkcjonowania systemu bankowego i
innych instytucji finansowych. W ramach specjalnoœci studenci nabywaj¹ wysoko cenione umiejêtnoœci w
zakresie
mechanizmów
funkcjonowania sektora bankowego, oceny wiarygodnoœci i badania zdolnoœci kredytowej, monitoringu kredytowego, a tak¿e kompendium
wiedzy z zakresu poszczególnych produktów i rodzajów
dzia³alnoœci
prowadzonej
przez banki. Proces kszta³cenia w ramach specjalnoœci
bankowoœæ zapewnia pozyskanie umiejêtnoœci w zakresie
analizy i oceny ryzyka w ramach dzia³alnoœci bankowej
oraz analizê i ocenê produktów, procesów, us³ug, p³atnoœci oraz rozliczeñ bankowych.

Celem specjalnoœci finanse w sektorze administracji
publicznej jest wykszta³cenie specjalistów dysponuj¹cych merytoryczn¹ oraz
praktyczn¹ wiedz¹ z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym finansów publicznych. Studenci w ramach specjalnoœci
nabywaj¹ wiedzê z obszaru
zarz¹dzania finansami w administracji publicznej, zamówieñ publicznych, zasad i
specyfiki
rachunkowoœci
bud¿etowej oraz prawa podatkowego. Absolwent tej
specjalnoœci nabywa specjalistyczn¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu gospodarki finansowej pañstwa oraz samorz¹du
terytorialnego.
Uzyskuje zdolnoœæ pozyskiwania œrodków europejskich
s³u¿¹cych finansowaniu inwestycji publicznych.
Celem specjalnoœci rachunkowoœæ i podatki prowadzonej w ramach kierunku finanse i rachunkowoœæ
o profilu praktycznym jest
wykszta³cenie specjalistów
dysponuj¹cych
merytoryczn¹ oraz praktyczn¹
wiedz¹ z zakresu rachunkowoœci i polskiego prawa podatkowego. Studenci w ramach tej specjalnoœci nabywaj¹ wiedzê z obszaru

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski
Tel. 95 721 60 61

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
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nowoczesnej rachunkowoœci
finansowej i zarz¹dczej,
kompleksowej obs³ugi finansowo-ksiêgowej podmiotów
gospodarczych oraz opodatkowania przedsiêbiorstw,
osób fizycznych i prawnych.
Absolwenci
specjalnoœci
zdobywaj¹ ponadto umiejêtnoœci prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, sporz¹dzania
sprawozdañ finansowych, a
tak¿e wiedzê niezbêdn¹ do
efektywnego zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa.
Absolwenci kierunku finanse i rachunkowoœæ znajduj¹
zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych ró¿nego
szczebla w przedsiêbiorstwach, bankach, instytucjach finansowych, administracji centralnej i lokalnej,
firmach konsultingowych i
organizacjach non-profit.
Zdobyte
umiejêtnoœci
umo¿liwiaj¹ podjêcie pracy
na
stanowiskach
mened¿erów, analityków gospodarczych, ekspertów w
instytucjach lokalnych i
centralnych.
Absolwent
przygotowany jest równie¿
do podjêcia samodzielnej
dzia³alnoœci gospodarczej.
Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejêtnoœci samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze

przygotowany do podjêcia
kszta³cenia na studiach II
stopnia lub pokrewnym kierunku.
Studenci kierunku finanse i
rachunkowoœæ maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w wielu
projektach i wydarzeniach.
Jest nim miêdzy innymi program Nowoczesne Zarz¹dzanie Biznesem, który powsta³
z inicjatywy Zwi¹zku Banków
Polskich i jest realizowany w
ponad 120 polskich uczelniach, w tym w Akademii im.
Jakuba z Parady¿a. Program ma na celu po³¹czenie
doœwiadczeñ dydaktycznych
i naukowych z wiedz¹ praktyczn¹, która pozwala na
lepsze przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
w przysz³ej pracy zawodowej. W ramach programu organizowane
s¹
m.in.
wyk³ady tematyczne, Strefy
NZB na uczelniach, konferencje naukowe. Studenci
uczestnicz¹cy w programie
mog¹ poszerzyæ swoj¹
wiedzê wykraczaj¹c¹ poza
program zajêæ na studiach,
co pozwoli na lepsze przygotowanie do podjêcia przysz³ej pracy zawodowej.
Program kszta³cenia na
kierunku finanse i rachunkowoœæ to nie tylko wyk³ady, a
przede wszystkim æwiczenia, laboratoria, projekty
oraz warsztaty. Studenci w
ramach
studiów
m.in.
uczestnicz¹ w warsztatach z
zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w otoczeniu
rynkowym uzyskuj¹c niezbêdn¹ wiedzê z zakresu finansów i nauk pokrewnych.
W ramach warsztatów
studenci mog¹ zapoznaæ
siê z rzeczywistymi problemami,
jakie
dotykaj¹
wspó³czesne przedsiêbiorstwa w gospodarce wolnorynkowej, które obejmuj¹
aspekty zarz¹dcze, strategiczne, marketingowe, zarz¹dzania produkcj¹, finansowe przedsiêbiorstwa.
Studiowanie na kierunku finanse i rachunkowoœæ to
najwy¿sze standardy nauczania oraz kompleksowa
wiedza i umiejêtnoœci ukierunkowane na praktyczne

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
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aspekty niezbêdne w przysz³ej pracy zawodowej. Zajêcia realizowane w ramach
kierunku prowadzone s¹
przez uznanych specjalistów oraz doœwiadczonych
praktyków. Zapotrzebowanie na absolwentów kierunku rachunkowoœæ i finanse
jest du¿e i wci¹¿ roœnie. To
sprawia, ¿e warto studiowaæ kierunek z dobrymi
perspektywami na przysz³oœæ.
Podczas studiów na Wydziale Ekonomicznym studenci odbywaj¹ trzymiesiêczne praktyki zawodowe,
podczas których weryfikuj¹
swoj¹ wiedzê w praktyce,
sprawdzaj¹ i podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe
oraz zapoznaj¹ siê z perspektywami na rynku pracy.
Mo¿liwa jest równie¿ realizacja praktyk zagranicznych poprzez korzystanie z
programu Erasmus wspieraj¹cego sta¿e i praktyki w
firmach zagranicznych.
Du¿e zainteresowanie studiami finanse i rachunkowoœæ potwierdzaj¹ niezale¿ne rankingi najpopularniejszych kierunków studiów
oraz rosn¹ce zapotrzebowanie na specjalistów. Wiedza
z zakresu rachunkowoœci i finansów wykorzystywana jest
na wielu stanowiskach pracy
w ró¿nych przedsiêbiorstwach i instytucjach obejmuj¹cych szeroki zakres
bran¿ i sektorów gospodarki.
Akademia im. Jakuba z
Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce
posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku finanse i rachunkowoœæ,
studia pierwszego stopnia o
profilu praktycznym. Wydzia³
Ekonomiczny Akademii im.
Jakuba z Parady¿a jest w
trakcie
opracowywania
wniosku o uprawnienia do
prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowoœæ. Serdecznie zapraszamy do studiowania
kierunku
z
przysz³oœci¹.
dr MAŁGORZATA TROCKA
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Akademii im. Jakuba z Paradyża

WYDZIAŁ TECHNICZNY
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lubuskie warte zachodu
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Polska Zachodnia
na rozdrożu. Co dalej?
Marsza³kowie Polski Zachodniej spotkali siê w urzêdzie marsza³kowskim woj. lubuskiego.
siê czas podró¿y, czy te¿
transportu towarów. Wa¿ne
jest to, ¿e ju¿ do koñca 2018
roku zostanie zrewitalizowany
odcinek Rzepin - Szczecin
Podjuchy, w dalszej kolejnoœci
do roku 2020 odcinek od Rzepina do G³ogowa. Najd³u¿ej
bêdzie trwaæ realizacja odcina pomiêdzy G³ogowem, a
Wroc³awiem, natomiast czêœæ
bêdzie realizowana ze œrodków europejskich, zak³adamy,
¿e z POIiŒ. Natomiast faktycznie ju¿ w najbli¿szych latach
bêdziemy mogli doœwiadczyæ
pierwszych efektów realizacji
przedsiêwziêæ, które poprawi¹
standard tej¿e linii, zw³aszcza
odcinka od Szczecina do Rzepina. Wa¿na jest realizacja tej
inwestycji do roku 2018.

Fot. Marzena Toczek

Okazj¹ by³a debata pod patronatem „Rzeczpospolitej”.
Szukali odpowiedzi: co dalej
ze Strategi¹ Rozwoju Polski
Zachodniej, ¿mudnie wypracowanej przez nich dwa lata
temu, a dziœ - niestety - pomijanej w rz¹dowym dokumencie strategicznym.
Debatê, która odbywa³a siê
w Sali Kolumnowej Sejmiku
Woj. Lubuskiego prowadzi³
redaktor Marcin Piasecki z
dziennika „Rzeczpospolita”.
Gospodarz spotkania - marsza³ek El¿bieta Anna Polak,
powiedzia³a: - Województwa
lubuskie, dolnoœl¹skie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie
pracowa³y
przez kilka lat nad strategi¹,
nad programem, nad diagnoz¹. Na podstawie takiej
rzetelnej diagnozy uda³o siê
razem z rz¹dem polskim wypracowaæ dokument. W
kwietniu 2014 roku rz¹d
przyj¹³ Strategiê Rozwoju Polski Zachodniej. Dok³adnie tutaj, na tej sali w trakcie Konwentu Marsza³ków ówczesna
pani minister rozwoju El¿bieta
Bieñkowska przyrzek³a nam,
¿e nie bêd¹ tworzyæ dodatkowego programu i ¿e te projekty, które uda³o siê wynegocjowaæ, bêd¹ finansowane z
krajowych programów operacyjnych. Czy tak siê sta³o?
Bêdziemy szukaæ odpowiedzi
na te pytania. Zmieni³ siê w
miêdzyczasie rz¹d, mamy
now¹ Strategiê Odpowiedzialnego Rozwoju, niestety
w niej o Polsce Zachodniej
jest niewiele, albo wcale. Mieliœmy du¿e apetyty ¿eby zbudowaæ silny makroregion, tutaj w Polsce Zachodniej z deficytami, o których wiemy. Tu
s¹ tereny popegeerowskie,
obszary wymagaj¹ce wsparcia i interwencji pañstwa polskiego. S¹ te¿ potencja³y,
chocia¿by po³o¿enie transgraniczne, mamy bogatego
s¹siada po zachodniej stronie, mamy te¿ oœrodki, które
chc¹ siê wspieraæ, mamy bogate z³o¿a surowcowe i wiemy jak wykorzystaæ powi¹zania funkcjonalne i przestrzenne, ¿eby wype³niæ ten
makroregion jak najlepszymi
projektami.

Trasa S3 - priorytet
dla Lubuskiego

W pierwszej czêœci debaty
jej uczestnicy omówili stan
realizacji kluczowych projektów regionalnych wpisanych
do Strategii Rozwoju Polski
Zachodniej, które s¹ najistot-

Polska Zachodnia jest
pomijana

Marszałkowie Polski Zachodniej nie są usatysfakcjonowani propozycjami zawartymi w rządowym projekcie przedstawionym
jako Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.

niejsze dla ich województw.
Marsza³ek Polak wymieni³a
Œrodkowoeuropejski Korytarz
Transportowy, którego elementem jest trasa ekspresowa S3, jako kluczowy dla regionu lubuskiego: - Dla nas
najwa¿niejszy jest korytarz
œrodkowoeuropejski czyli S3.
Wszystkie si³y polityczne i
gospodarcze od lat zabiega³y o budowê drogi ekspresowej S3 i dziêki temu ca³y
projekt jest zakontraktowany.
Oczywiœcie w odcinkach,
czêœæ ju¿ jest wykonana, ale
mamy pozwolenia na budowê i to siê dzieje, wszyscy
tego
doœwiadczamy.
Nied³ugo bêdziemy mieli
pe³n¹ realizacjê - mówi³a
marsza³ek. - Jeœli chodzi o
obwodnicê Gorzowa i Miêdzyrzecza to s¹ tam najbardziej zaawansowane prace.
Równie¿ na tym odcinku Sulechów - Zielona Góra do
sierpnia 2017 roku, czyli ju¿
w przysz³ym roku prace
bêd¹ zakoñczone. Praktycznie do 2019 roku S3 bêdzie
wykonana, równie¿ odcinek
od autostrady A4 na samym
po³udniu. Ta czêœæ dotycz¹ca Bolkowa, po³¹czenia
Bolkowa z Lubawk¹ jest powa¿nie zagro¿ona, projekt
zosta³ wys³any do Komisji
Europejskiej, ale niestety wypad³, zosta³ Ÿle oceniony.
Jest szansa, ¿eby ponownie
aplikowaæ. Wszystkie rêce
na pok³ad! Musimy to zrobiæ,
bo ta droga jest czymœ niezwykle wa¿nym nie tylko dla
pañstwa polskiego, dla Pol-

ski Zachodniej, ale równie¿
dla naszych s¹siadów.

Dolnośląskie stawia
na Odrę

Marsza³ek
woj.
dolnoœl¹skiego Cezary Przybylski wœród najistotniejszych projektów Polski Zachodniej wymieni³ i omówi³
Odrzañsk¹ Drogê Wodn¹,
zak³adaj¹cy poprawê ¿eglownoœci na ca³ej d³ugoœci
Odry: - Zak³adane jest, ¿e
bêdzie IV klasa ¿eglownoœci na ca³ym odcinku. Blokuje to trochê porozumienie miêdzy Polsk¹ a Niemcami, które mówi o III klasie
¿eglownoœci, przynajmniej na
tym odcinku, gdzie Odra odchodzi od granicy i przestaje
byæ rzek¹ graniczn¹. Rz¹d
twierdzi, ¿e bêdzie to III klasa
¿eglownoœci, ale z mo¿liwoœci¹ modernizacji do IV klasy.
Niech tak siê stanie. Robiony
jest bilans na ile to jest
op³acalne. Musi w to w³¹czyæ
siê równie¿ Œl¹sk ze swoim
wêglem i ca³ym przemys³em.
Takiej masy towarowej nie zapewni sam Dolny Œl¹sk, Lubuskie i Zachodniopomorskie
- podkreœli³ marsza³ek Przybylski, który przypomnia³ ¿e
równie¿ Czesi s¹ zainteresowani tym rzecznym korytarzem: - W tej chwili korzystaj¹
z korytarza niemieckiego, ale
ju¿ Brandenburgia stawia dosyæ ostre weto, dlatego rozmowy
polsko-niemieckie
bêd¹ trudne. Rz¹d rzeczywiœcie bêdzie mia³ bardzo trudne zadanie, by przekonaæ

Brandenburgiê, ¿eby jednak
ta IV klasa ¿eglownoœci na
Odrze by³a.

Dla Opolskiego liczy się
energetyka

Cz³onek zarz¹du woj. opolskiego Szymon Og³aza omówi³ projekt sieci energetycznych Polski Zachodniej, jako
najistotniejszy dla Opolszczyzny: - Z punktu widzenia
bezpieczeñstwa pañstwa, ale
równie¿ bezpieczeñstwa gospodarczego, jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ
s¹ inwestycje energetyczne w
Europie Œrodkowo-Wschodniej - stwierdzi³. - Historia jest
taka, ¿e województwa zg³osi³y
30 projektów, trzydzieœci odcinków, które wymaga³y inwestycji i opiewa³y na mniej
wiêcej 4 miliardy z³. Dzisiaj
mo¿emy powiedzieæ, ¿e Polskie Sieci Energetyczne, które s¹ w³aœcicielem tego projektu zg³osi³y osiemnaœcie
projektów dotycz¹cych województw Zachodniej Polski.
Siedem projektów z województwa wielkopolskiego,
piêæ projektów z województwa dolnoœl¹skiego, i po dwa
projekty z pozosta³ych trzech
województw. Polskie Sieci
Energetyczne bêd¹ oczywiœcie wykonawc¹. Od miesiêcy czekamy na informacje
na temat tego czy na liœcie
projektów
strategicznych
znajd¹ siê te nasze. Warto by
by³o te projekty jako ponadregionalne nieco premiowaæ, bo
wpisuj¹ siê w jak¹œ strategiê i
s¹
logiczn¹
ca³oœci¹.

Bol¹czk¹ jest to, ¿e nie do koñca w dzisiejszej rzeczywistoœci znajduj¹ one w³aœciwe sobie uznanie, ani te¿ premii w
postaci rzeczywistej punktacji.

Nadodrzanka - priorytet
Zachodniego Pomorza

Marcin Szmyt Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Strategicznego w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Zachodniopomorskiego mówi³ najwiêcej o kolejowej
“Nadorzance”: - Wierzymy w
to, ¿e korytarz œrodkowoeuropejski, to mo¿e byæ korytarz
multimodalny w pe³nym tego
s³owa znaczeniu. Przygl¹damy siê jak wygl¹da realizacja
projektów tego korytarza. Najwa¿niejszym kolejowym jest
Nadorzanka, czyli linia kolejowa 273 (CE59). Prace
postêpuj¹. One s¹ realizowane w ró¿nym tempie. Mog³oby
byæ wy¿sze, ale zaczynamy
ju¿ dostrzegaæ pierwsze namacalne efekty tego, ¿e starania samorz¹dów województw przynosz¹ rezultat.
PKP PKL te dzia³ania prowadzi. W przypadku linii kolejowej 273 czêœæ przebiegu tej linii bêdzie modernizowana. Ta
czêœæ, która le¿y najbardziej
na po³udnie, czyli Wroc³aw Grabiszyn - G³ogów, natomiast reszta prowadz¹ca na
pó³noc do Szczecina bêdzie
poddawana rewitalizacji, co
nie umniejsza efektu, który
chcemy uzyskaæ. Na pewno
jakoœæ infrastruktury pozwoli
podnieœæ prêdkoœci i skróci

Uczestnicy debaty odnieœli
siê tak¿e do zapisów Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (zwanej potocznie
Planem
Morawieckiego).
Zgodnie podkreœlali, ¿e Strategia ta pomija znaczenie Polski Zachodniej, pomija te¿
rolê samorz¹dów wojewódzkich jako czynników rozwoju.
- Jak mo¿na bez nas budowaæ tê strategiê? Nie da siê
przecie¿ trwale budowaæ rozwoju kraju bez samorz¹dów mówi³ marsza³ek Przybylski. Byæ mo¿e powodem takiego
podejœcia jest fakt, ¿e z opcji
rz¹dz¹cej krajem pochodzi
tylko jeden marsza³ek, na
szesnastu.
Marsza³ek Polak podkreœla³a, ¿e uwagi lubuskiego samorz¹du do SOR zosta³y
skierowane do Ministerstwa
Rozwoju w ramach konsultacji spo³ecznych. A jest tych
uwag sporo, zw³aszcza dotycz¹cych pomijania w niej
znaczenia Polski Zachodniej. - Jako samorz¹dy województw nie chcemy byæ jedynie dostawcami pieniêdzy
na realizacjê Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Mam
zreszt¹ bardzo powa¿ne
w¹tpliwoœci czy to rzeczywiœcie “odpowiedzialna” strategia - stwierdzi³a marsza³ek.
Szymon Og³aza przypomnia³, ¿e kiedy trwa³y konsultacje SOR, to wicepremier Morawiecki zapewnia³,
¿e opiera rozwój na trójk¹cie
rz¹d - biznes - samorz¹d. Dzisiejsza praktyka pokazuje jednak, ¿e ten trójk¹t jest
zaburzony na niekorzyœæ samorz¹du - doda³.

MICHAŁ IWANOWSKI
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Prezydent Jacek Wójc
do magistratu bez zap
Z Sebastianem Pieñkowskim, przewodnicz¹cym rady miasta, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Panie przewodnicz¹cy,
czy w gorzowskim samorz¹dzie mamy nieformaln¹
koalicjê PiS z PO? Pytam,
bo wielu obserwatorów
¿ycia politycznego w mieœcie zauwa¿y³o, ¿e cz³onkowie obu tych partii ostatnio
znaleŸli siê na wa¿nych stanowiskach.
- Nie, nie ma ani formalnej,
ani nieformalnej. Nale¿y wyraŸnie oddzielaæ w³adzê wykonawcz¹ od uchwa³odawczej i kontrolnej. Jako klub
radnych PiS porozumieliœmy
siê z czêœci¹ radnych, w tym
z klubem Gorzów Plus, w
sprawie powo³ania nowego
przewodnicz¹cego i ta zmiana nast¹pi³a. Gdzieniegdzie
s³yszê, ¿e poprzez podjêcie
doraŸnej wspó³pracy z tym
klubem zbli¿yliœmy siê do
prezydenta. To nie tak. Nie
mamy wp³ywu na decyzje
prezydenta. Gorzów Plus
jest tak ró¿norodnym klubem, ¿e w ka¿dej sprawie
musi zostaæ tam wczeœniej
wypracowane porozumienie
pomiêdzy radnymi, aby prezydent otrzyma³ poparcie
swoich pomys³ów. W klubie
PiS jest podobnie. Ka¿dy
projekt uchwa³y jest dyskutowany i przygotowujemy
siê merytorycznie do jego
przyjêcia lub odrzucenia.
Dla miasta jest to w mojej
ocenie dobre dzia³anie.
Wiadomo, ¿e prezydent wygra³ wybory z poparciem
klubu Ludzie dla Miasta, ale
potem pojawi³y siê pomiêdzy nimi konflikty, a miasto
musi funkcjonowaæ, rozwijaæ siê i potrzebne by³o znalezienie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na takie dzia³ania.
Dlatego w³¹czyliœmy siê w
znalezienie wiêkszoœci w
radzie, która wykorzysta
szansê, jak¹ otrzyma³ Gorzów poprzez przyjêcie planu inwestycyjnego i dobr¹
jego realizacjê.
- Przez pó³tora roku radni z klubu PiS mieli wiele
uwag merytorycznych do
prezydenta Jacka Wójcickiego. Ostatnio jakby tych
uwag by³o mniej, albo nie
ma ich w ogóle. Czy ta
zmiana to efekt pañskiego
powo³ania na przewodnicz¹cego rady miasta?

●

S. Pieńkowski: Oczywiście można krytykować dla krytyki, ale czemu to będzie służyło?

- Skupiamy siê na realizacji
planu inwestycyjnego, nigdy
nie krytykowaliœmy tylko dla
krytyki. Zwróæmy uwagê, ¿e
ostatnio nie ma - nazwijmy to
- spektakularnych spraw, które wzbudza³yby du¿e emocje
spo³eczne
i
za
które
nale¿a³oby krytykowaæ prezydenta. Wyj¹tek mo¿e stanowi³o kupno budynku po
dawnej Przemys³ówce. Wykonanie bud¿etu za I pó³rocze jest dobre, dochody
przekroczy³y ustalony limit,
wydatki s¹ poni¿ej zak³adanego planu. D³ug miasta jest
pod kontrol¹. Trwaj¹ w mieœcie du¿e inwestycje, których w takich iloœciach nie
by³o chyba od kilkudziesiêciu lat. Jako przewodnicz¹cy rady miasta, dzia³alnoœæ w³adzy wykonawczej
widzê równie¿ ,,od œrodka’’,
poniewa¿ mam wiêcej kontaktów, jestem zapraszamy
na ró¿ne spotkania. Widzê
ponadto ró¿ne problemy, z
jakimi miasto musi siê borykaæ.

Oczywiœcie mo¿na krytykowaæ dla krytyki, ale czemu to
bêdzie s³u¿y³o? Ponadto jako
radni PiS, bêd¹c w opozycji,
nie mieliœmy ¿adnego wp³ywu
na dzia³alnoœæ prezydenta.
Dlatego wyra¿aliœmy swoje
w¹tpliwoœci, które czasami
przybiera³y formê krytyki.
Dzisiaj wygl¹da to trochê inaczej. Nasz g³os jest lepiej
s³uchany, ale jeszcze za
wczeœnie jest na ocenê, czy
bêdzie te¿ brany pod uwagê.
Poznamy to po decyzjach
prezydenta, choæ muszê tutaj
wyraŸnie podkreœliæ, ¿e nie
tylko moim celem i pozosta³ych radnych, ale tak¿e
pos³ów Ziemi Lubuskiej jest
wykorzystanie szansy dla Gorzowa i województwa lubuskiego. Prawo i Sprawiedliwoœæ rz¹dzi w kraju, wiêc
liczê, ¿e miasta takie jak Gorzów bêd¹ mia³y wiêksz¹
szansê na pozyskanie œrodków zewnêtrznych, które
mo¿na œci¹gn¹æ do miasta w
ramach ró¿nych programów.
Zadaniem prezydenta, nas

radnych jest pomoc w jak najlepszym przygotowaniu projektów, które po zrealizowaniu
bêd¹ s³u¿y³y wszystkim: jak
np. wybudowanie hali sportowej, stadionu lekkoatletycznego, remoncie ulic, kamienic i
innych dzia³añ podnosz¹cych
nasze miasto na wy¿szy poziom cywilizacyjny. Za czasów poprzedniej w³adzy centralnej PO-PSL, Gorzów nie
skorzysta³ i siê nie rozwin¹³.
- Œrodki finansowe s¹ jednak przede wszystkim w
samorz¹dach wojewódzkich. W pana ocenie radni
PO robi¹ wszystko, ¿eby
Gorzów jak najwiêcej czerpa³ z tego Ÿród³a?
- Nie wiem czy robi¹ wszystko, ale powinniœmy siê skupiaæ na tym, by dzia³aæ razem
dla dobra miasta i mieszkañców Gorzowa. Jako radni
PiS anga¿ujemy siê tak¿e w
województwie.
- Mo¿e teraz bêdzie ³atwiej
po powo³aniu Rados³awa
Sujaka, m³odego 30-letniego radnego z Krosna Od-

rzañskiego na wiceprezydenta ds. spo³ecznych?
- Jako przewodnicz¹cy rady
miasta oczywiœcie uznajê
pe³ne prawo prezydenta do
powo³ywania swoich zastêpców. Nie jest moj¹ rol¹
oceniaæ te decyzje. Podobnie
jak nie ¿yczy³bym sobie, ¿eby
prezydent wp³ywa³ na nominacje w radzie miasta. Natomiast jako mieszkaniec Gorzowa przyznajê, ¿e jestem
krytycznie nastawiony do tego
akurat
powo³ania.
Uwa¿am, ¿e na tak wa¿ny
obszar dzia³ania powo³any
powinien byæ gorzowianin,
znaj¹cy realia oœwiaty, kultury, sportu, który zjad³ zêby na
tym. Nie mamy czasu do stracenia, a nowy zastêpca prezydenta musi to wszystko
poznaæ od podstaw. Ba! Musi
najpierw poznaæ Gorzów, potem œrodowisko. Nie ma na to
czasu.
- Mieliœmy trochê tych
zmian na stanowisku wiceprezydenta ds. spo³ecznych, ale by³y te¿ inne w

najbli¿szym otoczeniu prezydenta. Nie niepokoi to pana?
- To pokazuje, ¿e b³¹d pojawi³ siê w trakcie kampanii wyborczej. G³osuj¹cy powinni
wczeœniej poznaæ nie tylko
program kandydata, ale i jego
otoczenie. Prezydent Wójcicki przyszed³ do magistratu
bez zaplecza kadrowego.
By³a co prawda grupa
m³odych aktywistów LDM, ale
dzisiaj widzimy, co z tego klubu zosta³o. To jest przyk³ad,
¿e nie nale¿y oceniaæ tylko lidera. Wracaj¹c zaœ do meritum sprawy pan prezydent
ci¹gle szuka optymalnych
kandydatów. Cieszê siê, ¿e
powo³a³ pana Artura Radziñskiego na swojego zastêpcê. Jest to gorzowianin,
przedsiêbiorca znaj¹cy œwietnie nasze œrodowisko gospodarcze, wie doskonale jak powinni pracowaæ urzêdnicy na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Rozumie co to s¹ pieni¹dze
publiczne i jak nale¿y je efektywnie wydawaæ, bo sam doskonale wie, jak ciê¿ko siê je
zarabia. Bêd¹c teraz z drugiej
strony wydaje to, co sam
wp³aca³ jako przedsiêbiorca. I
do tego jest merytorycznie
przygotowany, zna procesy
inwestycyjne i nadzorcze.
Oczywiœcie
potrzebowa³
trochê czasu na wdro¿enie
siê w te samorz¹dowe m³yny,
ale ju¿ widaæ, ¿e wchodzi na
wysokie obroty. Gdyby by³ od
pocz¹tku, jestem przekonany,
¿e umowy na obecne remonty dróg by³yby lepiej skonstruowane i dziœ byœmy byli
ju¿ po odbiorach czêœci opóŸnionych inwestycji.
- Mo¿e prezydent nie ma
zaufania do gorzowian,
uznaj¹c i¿ nad takimi osobami nie bêdzie mia³ odpowiedniej kontroli i to mo¿e
stanowiæ dla niego zagro¿enie?
- Oczywiœcie, takie rozwa¿ania mo¿na prowadziæ,
ale dziœ ka¿dy prezydent
miasta ma tak siln¹ w³adzê,
osadzon¹ w przepisach prawa, ¿e nic i nikt nie jest mu
praktycznie w stanie zagroziæ. Mo¿e tylko zawieŸæ wyborców, którzy go za dwa lata
nie wybior¹ na kolejn¹ kadencjê.
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cicki przyszedł
plecza kadrowego
- Jakimi argumentami kierowa³ siê pan wspieraj¹c
prezydenta miasta w zakupie budynku po dawnej
Przemys³ówce?
- Zacznê mo¿e trochê nietypowo, ale… radny Jerzy
Synowiec robi naprawdê
œwietn¹ robotê, pokazuj¹c
budynki sprzedane przez
miasto i obecnie niszczej¹ce
pod ochron¹ w³asnoœci prywatnej. Wspieram go w tych
dzia³aniach na ile mogê, ale
nie jesteœmy na tyle skuteczni, na ile chcielibyœmy byæ. I
tu dochodzimy do problemu,
który dotkn¹³ Gorzów przez
ostatnie lata. Prowadzona
wczeœniej polityka sz³a w kierunku sprzeda¿y budynków i
obietnic ze strony nowych
w³aœcicieli, ¿e zostan¹ one
wyremontowane. Okazuje
siê, ¿e nawet wpisane kary
na niewiele siê zdaj¹, sprawy
czêsto trafiaj¹ do s¹dów.
K³opot w tym, ¿e taka nieruchomoœæ stoi i ulega degradacji. Uwa¿am, ¿e w przypadku Przemys³ówki miasto
skorzysta. Po pierwsze, o
czym przekonuje prezydent,
mamy potrzeby lokalowe. Po
drugie jest szansa, ¿e ten
budynek nie bêdzie niszcza³
w samym sercu Gorzowa.
Je¿eli zosta³by pozostawiony
sam sobie za parê lat mielibyœmy ruinê obok katedry.
Oczywiœcie decyzja jest odwa¿na, ale ja j¹ popieram,
bo skoro chcemy o¿ywiaæ
centrum, to ten budynek na
pewno mo¿e staæ siê jego
wa¿nym elementem. Natomiast wszyscy krytykuj¹cy
ten pomys³ nie przedstawili
alternatywnego rozwi¹zania.
Niestety. Chyba, ¿e chc¹
wpisaæ kolejny budynek na
listê radnego Synowca.
- A jak pan odpowie tym
wszystkim, którzy uwa¿aj¹,
¿e najpierw nale¿y zagospodarowaæ pustostany nale¿¹ce do miasta, bo wczeœniej czy póŸniej bud¿et
miasta nie udŸwignie kosztów utrzymania tylu obiektów?
- Zgodnie z wiedz¹, która
chyba nie jest szeroko dostêpna. Wed³ug informacji od
prezydenta planuje siê zagospodarowaæ wiêkszoœæ
obiektów bêd¹cych w³asno-

●

œci¹ miasta. I tak: w kamienicy przy ul. £okietka 22 ma
byæ Stra¿ Miejska, Miejski
Rzecznik Konsumentów i
Spraw Mieszkañców, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina”, Wydzia³ Audytu Wewnêtrznego, Kontroli i Analiz,
Wydzia³ Bezpieczeñstwa i
Zarz¹dzania Kryzysowego
oraz Centrum Monitoringu
Wizyjnego. Przy We³nianym
Rynku 18 znajdzie siê Miejski Oœrodek Sztuki, Miejskie
Centrum Kultury, Centrum
Us³ug Wspólnych, Wydzia³
Edukacji Urzêdu Miasta; w
obiekcie przy ul. Kosynierów
Gdyñskich 22-23 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie; w kompleksie budynków
poszpitalnych przy ul. Warszawskiej Centrum Edukacji
Zawodowej; w budynku po
policji przy ul. Obotryckiej
Urz¹d Miasta, w budynku po
dawnym Sanepidzie przy ul.
Borowskiego dom dla osób
starszych - Senior Vigor; Willa Jaehnego przy ul. Kosynierów
Gdyñskich
108
bêdzie goœci³a Instytut Papuszy. Problem mamy przy
Grodzkim Domu Kultury przy
ul. Wa³ Okrê¿ny. Nie ma na
razie rozstrzygniêæ co do
sposobu jego zagospodarowania z uwagi na wysokie
koszty remontu - ok. 10 mln
z³. Ja bym tam widzia³ nasz¹
telewizjê, ale jest to bardzo
trudny temat do momentu,
kiedy nie rozstrzygnie siê
skutecznego finansowania
telewizji publicznej.
- Obserwuj¹c obecne korki samochodowe w mieœcie zwi¹zane z prowadzonymi inwestycjami drogowymi nie ma pan wra¿enia,
¿e po wybudowaniu deptaka w okolicach magistratu
stanie siê to norm¹?
- W mojej ocenie obecna
sytuacja nie odzwierciedla
tego co bêdzie w przysz³oœci,
bo tych wy³¹czonych z ruchu
dróg jest wyj¹tkowo du¿o.
Rozmawia³em w tej sprawie
z prezydentem i jest on przekonany,
¿e
zamkniêcie
czêœci ulicy Sikorskiego nie
wp³ynie na problemy komunikacyjne. Obra³ on wizjê
wzmocnienia centrum i ten
deptak ma stanowiæ jeden z

najwa¿niejszych punktów.
Ma to byæ miejsce, które
bêdzie ,,¿y³o’’. Prezydent ma
pe³ne uprawnienia do tego,
¿eby realizowaæ to przedsiêwziêcie. Rada mo¿e protestowaæ, ale nie posiada instrumentów, ¿eby je zablokowaæ.
- A jakie jest pañskie zdanie w tej sprawie?
- Powiem uczciwie, ¿e nie
mam w tej sprawie jednoznacznego zdania. Chyba
jak ka¿dy gorzowianin mam
natomiast
w¹tpliwoœci.
Trochê przypomina mi to
czasy budowy S³owianki.
Wtedy te¿ w¹tpliwoœci by³o
mnóstwo, czêœæ radnych protestowa³a a dzisiaj wszyscy
jesteœmy dumni z tego obiektu. Na pewno nie chcê takiego centrum, jakie mamy. Dlatego ¿yczê, ¿eby ten pomys³
wypali³. Myœlê, ¿e jeœli zostanie to zrobione z rozs¹dkiem
i w sposób atrakcyjny dla
mieszkañców, to bêdziemy
mieli w Gorzowie miejsce,
którym bêdzie mo¿na siê z
jednej strony pochwaliæ, z
drugiej chêtnie z niego korzystaæ.
- Jeszcze niedawno by³
pan zwolennikiem, jeœli nie
likwidacji, to przynajmniej
du¿ych zmian w dzia³alnoœci Gorzowskiego Rynku
Hurtowego. Dzisiaj chwali
pan dzia³alnoœæ tej spó³ki.
Czy¿by zmiany poczynione
przez prezesa Bogus³awa
Bukowskiego by³y a¿ tak
rewolucyjne i korzystne dla
miasta?
- Rzeczywiœcie, by³ taki moment, ¿e jako radni PiS byliœmy nawet sk³onni poprzeæ
likwidacjê tej spó³ki. Na
szczêœcie znalaz³ siê prezes,
który wzi¹³ siê do ciê¿kiej
pracy i ju¿ widaæ pierwsze
efekty. Ale najistotniejsze
jest to, ¿e ma plan dzia³ania.
Ciekawy, co muszê przyznaæ. Ostatnio wspólnie prezentowaliœmy pomys³ rozbudowy targowiska i jego unowoczeœnienia. Je¿eli uda siê
doprowadziæ do rozwoju targowiska we wspó³pracy z
Niemcami z Frankfurtu nad
Odr¹, staniemy siê takim
centrum rozwoju drobnej
przedsiêbiorczoœci w obszarze produktów rolnych. Wów-

czas bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e aspekt biznesowospo³eczny
w
Gorzowie
wreszcie nabiera w³aœciwych
kszta³tów. Oczywiœcie jest to
trudne do realizacji zadanie,
ale mo¿liwe.
- Z dzia³alnoœci pozosta³ych spó³ek miejskich
jest pan zadowolony?
- Generalnie tak. Nawet
S³owianka dzia³a dobrze,
choæ ona zawsze bêdzie deficytowa. To naturalne, gdy¿
realizuje zadania spo³eczne i
trudno by³oby jej windowaæ
ceny biletów, na które nie
by³oby
staæ
wiêkszoœci
mieszkañców. Ze S³owiank¹
jest tylko taki problem, ¿e
musi inwestowaæ, a nie ma
na to œrodków. Zapewne
bêdziemy musieli niebawem
w mieœcie podj¹æ dyskusjê,
jak
dokapitalizowaæ
tê
spó³kê. Nieszczêœciem dla
Gorzowa staje siê spó³ka INNEKO (dawne ZUO), a
dok³adniej jej spó³ki córki.
Jeœli co miesi¹c trzeba do
nich dorzucaæ 200 tysiêcy
z³otych, to mamy ciê¿ki
orzech do zgryzienia. Na
ostatniej sesji rady miasta
niewiele dowiedzieliœmy siê
na temat powsta³ych problemów. Bêdziemy dr¹¿yli
sprawê na komisji bud¿etu i
finansów. Z jednej strony rozumiemy, ¿e system naprawczy jest realizowany, z drugiej oczekujemy jasnych i
skutecznych dzia³añ w sprawie wyjaœnienia przyczyn powsta³ych k³opotów.
- Co pan chce dekomunizowaæ w Gorzowie?
- Prawo nakazuje w przeci¹gu roku dokonaæ odpowiednich zmian. Na pocz¹tku
wrzeœnia wesz³a w ¿ycie
ustawa o dekomunizacji ulic,
a kilka takich zwi¹zanych z
mrocznymi czasami komunizmu w Gorzowie jeszcze
siê osta³o. Jest te¿ czeœæ
ulic, co do których s¹ w¹tpliwoœci, dlatego trzeba na
spokojnie przeanalizowaæ
ka¿d¹ z nich. W razie potrzeby wys³aæ zapytanie do Instytutu Pamiêci Narodowej. S¹
te¿ ulice, których nazwy osobiœcie bym zmieni³, ale zapewne ta propozycja nie zyska wystarczaj¹cego poparcia. Z drugiej strony zmiana

niesie te¿ potrzebê znalezienia nowych nazw. I bêdziemy
szukali w radzie konsensusu.
Bêdê promowa³ nazwiska
Polaków zas³u¿onych w walce z komunizmem.
- Je¿eli rada nie dojdzie
do porozumienia co do nowych nazw, co wtedy?
- Ustawa przewiduje, ¿e w
takiej sytuacji prawo do nadania nowej nazwy uzyska
wojewoda po zasiêgniêciu
opinii IPN. Uwa¿am, ¿e lepiej
bêdzie jak to my, gorzowianie, zrobimy to bez ingerencji
zewnêtrznych podmiotów.
- Kto pokryje koszty?
- Mieszkañcy nie ponios¹
¿adnych kosztów. Nie obowi¹zuje wymiana dokumentów do chwili utracenia przez
nie wa¿noœci. Tabliczki z nowymi nazwami ulic to ju¿ wydatek miasta. Nie obêdzie
siê tylko bez zmian w firmach. Piecz¹tek, szyldów,
papierów firmowych, reklam.
- To mamy dobry moment
do zmiany nazwy miasta.
- Ja akurat jestem zwolennikiem pozostania przy obecnej, dlatego nie bêdê promowa³ tej akcji.
- Na co dzieñ jest pan dyrektorem Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Ile
uda³o siê ju¿ zaoszczêdziæ
pieniêdzy w ramach restrukturyzacji dzia³alnoœci
Agencji?
- Po przyjœciu do Agencji
najpilniejsz¹ spraw¹ by³o dokonanie audytu i zapoznanie
siê ze stanem faktycznym.
Zatrudniliœmy zewnêtrzn¹
kancelariê prawn¹, która
stwierdzi³a nieprawid³owoœci
i da³a zalecenia. Dosz³o do
kilku zwolnieñ, w tym dyscyplinarnych. Czêœæ spraw
zosta³o zg³oszonych do prokuratury i CBA. Przemeblowaniu zosta³a poddana
struktura organizacyjna i tylko
na
zlikwidowaniu
zupe³nie
niepotrzebnych
etatów zaoszczêdzimy do
koñca roku oko³o 200 tysiêcy z³otych. Przerazi³o mnie
to, ¿e by³y wysoko p³atne
etaty na tych samych stanowiskach pracy, mocno odbiegaj¹ce od standardów
przyjêtych w normalnych firmach. Zmniejszyliœmy iloœæ
zatrudniania na umowy-zle-

cenia, co da kolejne 170 tysiêcy oszczêdnoœci. Zlikwidowaliœmy umowy œmieciowe, zatrudniaj¹c po przeprowadzeniu konkursów,
ludzi na pe³ne etaty. Uœredniliœmy p³ace, bo ró¿nice na
tych samych stanowiskach
potrafi³y dochodziæ do 100
procent. Zmniejszono równie¿ p³ace dyrekcji, w tym
moj¹ i po tych wszystkich
zabiegach zyskaliœmy kolejne 600 tysiêcy z³otych
oszczêdnoœci, przy czym ponad 40 osób otrzyma³o podwy¿ki, których nie mia³o od
d³ugiego czasu. W sumie
wszystkie te dzia³ania powinny daæ ponad miliona
oszczêdnoœci do koñca roku.
- A czy agencja w ogóle
sprzedaje jeszcze ziemiê,
skoro nowa ustawa mocno
ograniczy³a obrót ziemi¹?
- Skarb Pañstwa ma na
stanie ziemiê, budynki i ktoœ
musi tym zarz¹dzaæ, i o to
dbaæ. Od tego jest ANR. W
1990 roku by³o 4,5 mln hektarów w rêkach pañstwa,
obecnie mamy 1,3 mln.
Oznacza to, ¿e wiêkszoœæ
maj¹tku zosta³a sprzedana i
gdyby ten proceder trwa³ nadal, to Polska w nied³ugim
czasie zosta³aby krajem bez
ziemi. Dlatego teraz Agencja zgodnie z nowym prawem mocno ograniczy³a
sprzeda¿ ziemi, zajmuj¹c
siê g³ównie dzier¿aw¹ gruntów rolnikom czy spó³kom.
Zainteresowanie dzier¿aw¹
jest du¿e i dlatego w kolejnym roku przygotujemy
czêœæ gruntów z tzw. gruntów
marginalnych
do
dzier¿awy, by ten popyt w
czêœci zaspokoiæ. Agencja
zajmuje siê równie¿ odkupem na zasadach pierwokupu, jednak na dziœ nie s¹ to
du¿e iloœci. Najwa¿niejszym
celem naszej dzia³alnoœci
jest s³u¿yæ polskim rolnikom,
dzier¿awiæ im ziemiê, tak by
rolnicy, którzy maj¹ poni¿ej
300 ha poprzez dzier¿awê
wzmocnili siê kapita³owo i
rozwinêli siê gospodarczo.
Oczywiœcie posiadamy tereny
pod
inwestycje
i
chêtnych inwestorów zapraszamy do zakupu ziemi i inwestowania w Polsce.
- Dziêkujê za rozmowê.
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W walce z problemem narastania
oporności wśród bakterii
18 listopada to Europejski Dzieñ Wiedzy o Antybiotykach.

Fot. Archwium

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski
Dzieñ Wiedzy o Antybiotykach. Kiedy na pocz¹tku XX
wieku profesor Aleksander
Fleming zauwa¿y³, ¿e przypadkowe zanieczyszczenie
pod³o¿a pleœni¹ powstrzymuje wzrost kultur bakterii,
co by³o pocz¹tkiem wynalezienia antybiotyku o nazwie
penicylina (któr¹ produkuj¹
grzyby pleœniowe z rodzaju
Penicillium), œwiat medyczny
ogarn¹³ niesamowity entuzjazm. Oto wydawaæ siê
mog³o, ¿e otrzymaliœmy skuteczne narzêdzie do walki z
drobnoustrojami.
Dziêki
wprowadzeniu antybiotyków
mogliœmy i jeszcze wci¹¿ nadal mo¿emy leczyæ pacjentów bardzo skomplikowanymi technikami medycznymi.
Ale jak d³ugo jeszcze? Wiele
autorytetów
medycznych
podkreœla fakt, ¿e znajdujemy siê w erze postantybiotykowej i zaczyna brakowaæ
preparatów przeciwdrobnoustrojowych, które skutecznie
walcz¹ z zaka¿eniami. Bakterie oporne na antybiotyki
s¹ ju¿ sta³ym problemem w
szpitalach w ca³ej Europie.
Dlaczego?
Jednym
z
g³ównych czynników powoduj¹cych powstawanie opornoœci na antybiotyki jest
niew³aœciwe ich stosowanie
w szpitalach.
W polskich szpitalach
norm¹ jest izolacja wieloopornych pa³eczek Gramujemnych (E.coli, Klebsiella
pneumoniae), MRSA (metycylinooporne Staphylococcus aureus) czy VRE (Enterococcus oporne na wankomycynê).
Niew³aœciwe
stosowanie antybiotyków
wi¹¿e siê równie¿ z podwy¿szon¹ czêstoœci¹ pojawiania siê zaka¿eñ o etiolo-

r e k l a m a

Gorzowska lecznica wdrożyła wiele programów mających na celu poprawę jakości leczenia.

gii Clostridium difficile, która
w szpitalach czêsto przebiega pod postaci¹ lokalnych
endemii. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zaka¿enia
wywo³ane bakteriami opornymi na antybiotyki powoduj¹ wzrost zachorowalnoœci
i œmiertelnoœci pacjentów,
jak równie¿ wyd³u¿enie czasu hospitalizacji.
Liczba nowych antybiotyków, która znajduje siê w
ró¿nych fazach badañ klinicznych jest niewielka i jeœli
opornoœæ na antybiotyki
bêdzie nadal wzrastaæ, nie
bêdzie wkrótce antybiotyków
gwarantuj¹cych efektywn¹
antybiotykoterapiê. Jak temu
przeciwdzia³aæ? Na mocy
Ustawy o chorobach zakaŸnych w szpitalach powsta³y
Komitety ds. zaka¿eñ szpitalnych i Zespo³y ds. zaka¿eñ szpitalnych, które z

ró¿n¹ efektywnoœci¹ monitoruj¹ sytuacjê epidemiologiczn¹
w
szpitalu.
Powo³ywane s¹ tak¿e Zespo³y ds. antybiotykoterapii,
w których pracuj¹ lekarze
specjaliœci w zakresie mikrobiologii lekarskiej, lekarze
chorób zakaŸnych, diagnoœci
laboratoryjni i farmaceuci.
Ich zadaniem jest wypracowanie modelu najbardziej
efektywnej antybiotykoterapii
w danej placówce medycznej. Takie zespo³y dzia³aj¹
tak¿e w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
w Gorzowie Wlkp., gdzie
równie¿ zauwa¿ono problem
opornoœci bakterii na antybiotyki. Aby temu przeciwdzia³aæ lecznica wdro¿y³a
wiele programów maj¹cych
na celu poprawê jakoœci leczenia pacjentów m.in. akredytacjê szpitala, NPOA - Na-

rodowy Program ochrony
Antybiotyków. Zarz¹d lecznicy i pracuj¹cy w niej lekarze
wci¹¿ jednak nie ustaj¹ w
poszukiwaniach jak najlepszych i najefektywniejszych
metod dzia³ania w walce z
problemem narastania opornoœci wœród bakterii.
W gorzowskim szpitalu
dzia³a bardzo dobrze funkcjonuj¹ce laboratorium mikrobiologiczne, kierowane
przez diagnostê - specjalistê
w zakresie mikrobiologii medycznej mgr El¿bietê Justyñsk¹. To na tym laboratorium ci¹¿y obowi¹zek monitorowania
wystêpowania
opornoœci wœród drobnoustrojów izolowanych od pacjentów. Dziêki analizom
sporz¹dzanym przez laboratorium jest mo¿liwoœæ modyfikacji terapii, a wiêc wprowadzania terapii celowanej -

najbardziej skutecznej dla
naszych pacjentów. Zarz¹d
szpitala na czele z prezesem
Jerzym Ostrouchem popiera
wszelkie dzia³ania na rzecz
walki z narastaniem opornoœci na antybiotyki. Niebawem w szpitalu bêdzie wprowadzona tak¿e diagnostyka
genetyczna, która pozwoli
skróciæ czas oczekiwania na
wynik z kilku dni do jednej
godziny. Racjonalna antybiotykoterapia opiera siê bowiem o wynik badania mikrobiologicznego, czyli znajomoœæ
czynnika
wywo³uj¹cego chorobê i jego
wra¿liwoœci na antybiotyki.
W jaki sposób my jako pacjenci mo¿emy „chroniæ” antybiotyki? Przede wszystkim
stosowaæ siê do zaleceñ lekarskich, nie zmieniaæ dawkowania leku i d³ugoœci terapii ustalonej przez lekarza.

Nigdy nie wolno siêgaæ po
antybiotyk samodzielnie, bo
np. zosta³ po poprzedniej terapii. Mo¿e spowodowaæ to
groŸne w skutkach nastêpstwa, m.in. wyst¹pienie
biegunki poantybiotykowej,
która jest wyrazem zaburzeñ
flory fizjologicznej przewodu
pokarmowego. Wiêkszoœæ
zaka¿eñ dróg oddechowych
(oko³o 80%) wywo³uj¹ wirusy, zatem leczenie antybiotykami nie bêdzie skuteczne i
nie skróci objawów choroby.
Nie wolno równie¿ zapominaæ o szczepieniach, które w
przypadku ma³ych dzieci
chroni¹ przed zachorowaniami inwazyjnymi na ciê¿kie
postacie zapaleñ p³uc i zapalenia opon mózgowo rdzeniowych.
Jakie zadania stoj¹ przed
lekarzami i w³odarzami szpitali, gdzie w tej chwili notujemy dramatyczn¹ sytuacjê?
Tak jak w krajach skandynawskich nale¿y prowadziæ
restrykcyjn¹ politykê antybiotykow¹, leczenie winno byæ
oparte o wyniki badañ mikrobiologicznych, a w przypadku leczenia empirycznego o
rzetelne dane epidemiologiczne. W ka¿dym szpitalu
powinien byæ obecny konsultant ds. antybiotykoterapii (w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. od maja br. tê
funkcjê pe³ni dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza), receptariusze szpitalne powinny
gwarantowaæ pe³n¹ dostêpnoœæ do najnowszych
preparatów, ale jednoczeœnie bardzo restrykcyjnie
podchodziæ do stosowania
antybiotyków w szpitalu.

DR N. MED.
JOANNA JURSA-KULESZA
konsultant ds. antybiotykoterapii w
WSzW w Gorzowie Wlkp.
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Nie wyobrażała sobie śniadania
bez czegoś zielonego
Kiedy trzeba, pomaga³a, kiedy coœ posz³o Ÿle, potrafi³a nakrzyczeæ.

Imię z katolickiego
kalendarza

Fot. Archwium

Febronia Gajewska-Karamaæ w pamiêci by³ych uczennic zapisa³a siê jako fantastyczny, sprawiedliwy i generalnie dobry cz³owiek.
- Do szko³y trafi³am najpierw jako uczennica, a potem pracowa³am tam 40 lat
jako nauczycielka. Namówi³a
mnie do pracy w³aœnie pani
Febronia. Do dziœ serdecznie
wspominam pani¹ Karamaæ mówi Teresa £okutin. W Zespole Szkó³ Gastronomicznych uczy³a przedmiotów zawodowych. By³a najpierw
uczennic¹,
a
potem
kole¿ank¹ z pracy Febronii
Gajewsiej-Karamaæ, patronki
gorzowskiego gastronomika,
który w³aœnie obchodzi 70-lecie dzia³alnoœci.

F. Karamać ze swoimi uczennicami podczas zajęć z gotowania.

Fot. Archwium

Febronia Gajewska urodzi³a siê 3 czerwca 1905 roku w Mogilnie. By³a 12,
najm³odszym dzieckiem znanego w mieœcie cukiernika. I
to w³aœnie ojciec wybra³ jej to
nietypowe, rzadko spotykane
imiê. Za Ÿród³o poszukiwañ
pos³u¿y³ mu stary katolicki
kalendarz. Trudno by³o zwracaæ siê do ma³ej dziewczynki
pe³nym imieniem, wiêc domownicy stosowali formê
Fienia.
Mogilno w tamtym czasie
by³o w zaborze niemieckim,
wiêc przysz³a twórczyni gorzowskiego gastronomika
naukê czytania i pisania zaczê³a po niemiecku. Po wybuchu I wojny œwiatowej i jej
zakoñczeniu edukacjê kontynuowa³a ju¿ w polskiej szkole. Natomiast zasad prowadzenia domu, gotowania
nauczy³a siê w rodzinnym
domu.
Po zakoñczeniu formalnej
nauki rozpoczê³a pracê jako
ochmistrzyni w zamo¿nych
maj¹tkach ziemskich.

Szwajcaria - szczęście i
nieszczęście

M³oda Febronia pracowa³a
tak¿e jako guwernantka i
nauczycielka jêzyka polskiego syna niemieckiej œpiewaczki operowej i polskiego
pu³kownika. Z t¹ rodzin¹ trafi³a do Szwajcarii. I w kraju
Helwetów, we Fryburgu ukoñczy³a szko³ê dietetyczn¹,
prowadzon¹ przez zakonnice. By³o to formalne wykszta³cenie zawodowe, które
zadecydowa³o o jej póŸniejszych wyborach ¿yciowych.
Ale
Szwajcaria
nie
przys³u¿y³a siê przysz³ej patronce gorzowskiego gastronomika. Nie odpowiada³ jej
klimat górzystego kraju. Feb-

Była bardzo wymagająca, ale i bardzo życzliwa dla swoich wychowanek.

ronia Gajewska zachorowa³a
na zanik barwnika, co skutkowa³o miêdzy innymi tym,
¿e osiwia³a. Mia³a wówczas
zaledwie 26 lat. Musia³a
zmieniæ miejsce zamieszkania.

Ciągle się przenosiła

Jak podaj¹ Ÿród³a, Febronia
Gajewska by³a niespokojnym
duchem, ci¹gle siê przenosi³a z miejsca na miejsce. W
1939 roku przebywa³a w
P³ocku, gdzie prowadzi³a
pracowniê trykotarsk¹ i sklep
z we³n¹, a w 1940 roku wyjecha³a do Warszawy, gdzie
prowadzi³a pracowniê bieliŸniarsk¹. Czynnie uczestniczy³a w Powstaniu Warszawskim, roznosz¹c ulotki oraz

opiekuj¹c siê rannymi i gotuj¹c dla powstañców. Po
upadku powstania - jak wielu
innych mieszkañców Warszawy - zosta³a wywieziona
na roboty do Niemiec, gdzie
przebywa³a w kilku obozach
pracy. Wyzwolenie zasta³o j¹
w jednym z obozów pod Berlinem. Stamt¹d uda³a siê do
Polski, a pierwszy postój w
ojczyŸnie mia³ miejsce 15
maja w Bogdañcu. Nastêpnie uda³a siê do Gorzowa i od razu zg³osi³a siê po
przydzia³ do pracy do gorzowskiego starosty Floriana
Kroenke. Ju¿ wtedy okazywa³a wra¿liwoœæ na ludzki los
i cierpienie. Z obozu pracy
zabra³a ze sob¹ piêtnastoletni¹ dziewczynkê Isiê, której

matka tam zmar³a. Opiekowa³a siê ni¹ tak d³ugo, dopóki
nie znalaz³ siê jej ojciec.

Była bardzo czuła na
ludzką biedę

Febronia Gajewska od starosty otrzyma³a powa¿ne zadanie - zosta³a administratork¹ budynku przy ul. Strzeleckiej 2, gdzie znajdowa³a
siê szko³a i przedszkole, dodatkowo utworzy³a tam
szwalniê, pralniê i kuchniê.
Szko³ê przeniesiono wkrótce
na ul. Mieszka I, a nastêpnie
na ul. D¹browskiego, gdzie
„jedynka” istnieje do dziœ. Pani Febronia by³a bardzo
czu³a na ludzk¹ biedê i nieszczêœcie. Zawsze mia³a niezwyk³y dar do odnajdywania

osób w potrzebie. Zawsze
tym ludziom pomaga³a, nigdy
to nie by³o dla niej nu¿¹ce wspomina Teresa £okutin.
Pod koniec 1946 roku
podjê³a wysi³ki w organizowaniu Rocznej Szko³y Przysposobienia w Gospodarstwie Domowym, która mieœci³a siê w budynkach przy
dawnej Alei Przemys³awa
(potem Œwierczewskiego, a
obecnie Wyszyñskiego). W
1951 roku szko³a przyjê³a nazwê Technikum Gastronomiczne, gdzie kszta³cono w
cyklu czteroletnim oraz dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej.

regu³y udziela³a swego
mieszkania uczennicom, czy
m³odym kobietom, które nie
mia³y swego k¹ta.
- Organizowa³a dla nas
obozy wêdrowne. By³am z
pani¹ Febroni¹ dwa razy na
takim obozie, raz jako uczennica, a potem jako nauczycielka. Nigdy nie zapomnê
wyprawy po œwie¿e œledzie
do kutra w Pucku. Potem pani Febronia nam te ryby sama osobiœcie sma¿y³a na kolacjê - mówi Teresa £okutin. I
dodaje, ¿e to te¿ by³o niezwyk³e w patronce gastronomika, ¿e zachowywa³a siê
zawsze bardzo skromnie.

Jej torty robiły ogromne
wrażenie

Na emeryturze, a cały
czas zajęta

W szkole gastronomicznej
Febronia Karamaæ uczy³a
przedmiotów zawodowych przede wszystkim prowadzi³a
zajêcia kulinarne. Oprócz
nauczania w szkole, prowadzi³a tak¿e kursy ¿ywienia
zbiorowego w Lidze Kobiet,
organizowa³a wyjazdy na wakacje w ramach OHP, a tak¿e
organizowa³a wczasy dla
nauczycieli.
- By³a niezwykle zdyscyplinowana. Przyk³ada³a olbrzymi¹ wagê do zasad pracy.
Wszystko musia³o byæ zgodne ze sztuk¹. Bardzo o to
dba³a - opowiada Teresa
£okutin. I wspomina, ¿e jej
wówczas nauczycielka mia³a
niezwykle wypielêgnowane
d³onie, co w przypadku pracy
kucharza jest nader wa¿ne. Przyk³ada³a niezwyk³¹ wagê
do dobrego ¿ywienia. Jada³a
tylko czerstwe ciemne pieczywo. Z bu³ek, jak ju¿ je kupowa³a, wydobywa³a mi¹¿sz
i jada³a tylko spieczon¹
skórkê. No i u niej na oknie
zawsze by³a pietruszka i
szczypiorek. Nie wyobra¿a³a
sobie œniadania bez czegoœ
zielonego - mówi Teresa
£okutin. I od razu siê rozmarza na wspomnienie wypieków patronki gorzowskiego
gastronomika. - Bo¿e, jakie
pani Febronia torty robi³a,
pamiêtam choæby rokoko czy
bezowy, to by³o coœ niezwyk³ego - mówi.

Opiekowała się
potrzebującymi

By³e uczennice wspominaj¹, ¿e Febronia Karamaæ,
która to niezwyk³e nazwisko
zawdziêcza³a krótkotrwa³emu
ma³¿eñstwu, nigdy nie by³a
sama. Zawsze siê opiekowa³a osobami potrzebuj¹cymi
pomocy. Jej dawna uczennica Janina Bejnarowicz mówi³a o niej, ¿e „zawsze mia³a
tak¹ przybran¹ córkê”. Bo z

Febronia Gajewska-Karamaæ w 1963 roku przesz³a na
emeryturê, ale w szkole ca³y
czas pracowa³a a¿ do 1978
roku. - Ona ca³y czas coœ robi³a. Organizowa³a wigilie dla
osób samotnych, akcje
do¿ywiania dla dzieci w Cariasie, zajêcia w ró¿nych klubach - kursy gotowania, pieczenia,
czy
robótek
rêcznych, a tak¿e odwiedza³a starsze osoby w Domu
Pomocy Spo³ecznej - wspomina Teresa £okutin.
W 1984 roku 12 osób jej uczennice, kole¿anki i
wspó³pracownice
zg³osi³o j¹ do konkur su
poczytnego wówczas tygo dnika „Ziemia Go rzowska”- „Znany a nieznany”. W zg³oszeniu napisa³y: „Poœwiêci³a ¿ycie
dla innych - dla bied nych,
op us zczonych
dzieci, dla m³odzie¿y, dla
star ych i sam otnych.
Zas³u¿y³a, by spo³eczeñstwo Gorzowa pozna³o
ja lepiej i by ona otrzyma³a na grod ê t ygodnika”. Tak te¿ siê sta³o.
Zmar³a 15 marca 1993 roku w wieku 88 lat. Szko³a
przyjê³a jej imiê w 1996 roku podczas obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia.
- Od lat organizujemy Dzieñ
Patrona, aby przybli¿aæ
uczniom sylwetkê pani Febronii Gajewskiej-Karamaæ. W
2015 roku szko³a uroczyœcie
obchodzi³a 110 rocznicê urodzin patronki - mówi Ma³gorzata Paw³owska, dyrektor
Zespo³u Szkó³ Gastronomicznych.
- To by³ niezwyk³y cz³owiek.
Bardzo sprawiedliwa, bardzo
kole¿eñska, ale te¿ i bardzo
wymagaj¹ca wobec siebie i
innych osoba. Ja mam j¹ w
bardzo serdecznej pamiêci mówi Teresa £okutin.
RENATA OCHWAT
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To idzie w nie do końca
Z Lidi¹ Przyby³owicz, emerytowan¹ dyrektor wydzia³u kultury gorzowskiego Urzêdu Miasta, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Anna Kowala

- Czy dla ciebie Gorzów
jest w sam raz?
- W sam raz do czego? Co
to w ogóle jest za
sformu³owanie „w sam raz”?
- Nowy znak…
- No rozumiem, ale „w sam
raz” jest sformu³owaniem
bardzo potocznym. Staram
siê nie korzystaæ z takich
zwrotów. No ale czy on jest
w sam raz? Niekoniecznie.
Bo co mia³o by byæ w sam
raz? Mo¿e obszar miasta i
liczba ludnoœci to jest, w
sam raz. Ludzie z du¿ych
miast jak tu przyje¿d¿aj¹, to
tak mówi¹, ¿e jest to fajne
miasto, na miarê cz³owieka.
Wszêdzie mo¿na dojœæ, jakby siê kto upar³. Wiêkszoœæ
rzeczy mo¿na w³asnym
okiem obejrzeæ w sensie instytucji kultury, jak i innych
instytucji publicznych. Pod
tym wzglêdem to mo¿e Gorzów jest w sam raz. Ale nie
podoba mnie siê to sformu³owanie.
- A gdyby tak przy³o¿yæ
szkie³ko i oko do tego w
sam raz w kulturze, to rzeczywiœcie jest tak, ¿e jest
w sam raz?
- Nie, w kulturze to tak nie
jest. Trochê jest dla mnie
niezrêczne, bo cokolwiek powiem, mo¿e to byæ poczytane za typow¹ postawê: no
tak, jak ja by³am, to by³o
dobrze, a jak kto inny, to jest
niedobrze.
- Ale to jest takie gorzowskie ujêcie problemu. WyjdŸmy poza op³otki gorzowskie.
- Ja ca³y czas staram siê
myœleæ, abstrahuj¹c od swojej dawnej pracy. Zreszt¹
du¿o mi to czasu zajê³o. Bo
nie by³o to takie proste i
oczywiste. Ale wydaje mi siê,
¿e jeœli akurat o kulturê chodzi, to idzie to w jakimœ nie
do koñca dobrym kierunku.
- Co to znaczy „nie do koñca dobry kierunek”?
- Znaczy, ¿e zamiast wzbogacaæ, umacniaæ kulturê, to
jest jakby coraz bardziej
cienko. Pewnie powodów tego jest wiele i ro¿nych, ale
jakoœ w mojej ocenie tak to
siê dzieje. Myœlê, ¿e jest taka jedna przyczyna, która
wydaje siê banalna, ale ona
jednak rzutuje na wszystko.
Mianowicie fatalna infrastruktura techniczna. ¯eby
nie wiem, co robiæ, jak jest
obskurna buda, odrapana,
obszczana - przepraszam za
sformu³owanie, z wisz¹cymi
drutami, z wy³upanymi schodami, to siê nic nie da zrobiæ.
Bo to nie ten czas. Nie

●

L. Przybyłowicz: Kulturę wysoką, czyli tę wartość zasadniczą, zaczyna się marginalizować.

mo¿na siê w czymœ takim
cieszyæ z propozycji kulturalnych, jak choæby ma³y teatr,
koncert, spotkanie z ciekawym cz³owiekiem w takich
prymitywnych warunkach…
- Ale tu zawsze padnie, ¿e
przecie¿ przez ileœ lat
by³aœ dyrektorem miejskiej
kultury i nic nie zrobi³aœ.
- Ale¿ oczywiœcie, ¿e taki
zarzut mo¿e paœæ. Tylko
chcia³am przypomnieæ, ¿e
degradacja substancji materialnej nastêpuje w postêpie
geometrycznym. Czyli coœ
niszczeje, niszczeje, niszczeje, i im jest starsze, tym
szybciej siê degraduje. Warto przypomnieæ dzia³ania
ówczesnej dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Ewy
Hornik, gdy przychodzi³a
wówczas na posiedzenia
jeszcze zarz¹du miasta z
rur¹ centralnego ogrzewania, która by³a przetakiem
koloru rdzawego, to dawa³o
efekt taki, ¿e zamiast wzi¹æ
siê za remont ca³oœci, dostawa³a parê groszy, ¿eby tu
wyci¹æ, tam za³ataæ. Ja nie
powiedzia³am, ¿e to s¹ grzechy teraz poczynione. To s¹

zasz³oœci od wielu, wielu lat.
Chcia³am powiedzieæ tylko,
¿e ta marna substancja i
brak planu, co z tym zrobiæ
sta³o siê tym czymœ odstrêczaj¹cym od tego, co powinno dawaæ radoœæ uczestnictwa w kulturze. Nie mówiê
ju¿ o samej radoœci tworzenia, bo to bezwzglêdnie te¿.
Proszê zwróciæ uwagê, jak
wygl¹da³a za ostatnich choæby dziesiêæ lat sprawa z
Miejskim Oœrodkiem Sztuki
jeœli chodzi o substancjê.
Wedle opinii wszystkich artystów, którzy tam wystawiali, a naprawdê œwietne to nazwiska, jest to obiekt, który
ma bardzo interesuj¹ce
wnêtrza jednorodne w charakterze,
oczywiœcie
krzycz¹ce wrêcz o remont.
Oczywiœcie powinien byæ
rozbudowany, a tam, ¿e
przypomnê, mo¿liwoœci s¹,
bo parcela odpowiednio
du¿a, z ty³u wielki teren,
gdzie mo¿na by³o rozbudowaæ pracownie, magazyn
niezbêdnie konieczny do
godnego przechowywania
dzie³ sztuki. Poza tym jest
œwietny parking, doje¿d¿a

tramwaj i autobusy miejskie.
Warunki idealne. Mo¿na by³o
to robiæ, czy z pieniêdzy unijnych, czy z w³asnych funduszy, czy wreszcie siêgn¹æ po
œrodki ministerialne. By³y
wszak mo¿liwoœci. Ale ca³y
czas by³y projekty nowe.
Nieszczêsny projekt przeniesienia instytucji do NoVa
Parku, gdzie podczas któregoœ spotkania przyciœniêci
do œciany projektanci tego
obiektu przyznali, ¿e w galerii sztuki to oni nigdy nie byli,
niemniej jednak podjêli siê
zaprojektowania takowej.
Potem projekt, kontrowersyjny, przykrycia willi Jaehnego
szklanym kloszem, z olbrzymi¹ liczb¹ wad, jeœli chodzi o
funkcje. O tym siê nie mówi,
bo projekt ostatecznie upad³,
ale tam faktycznie by³o wiele
rzeczy, które szalenie by
utrudni³y dzia³anie placówki.
Bo znów by³oby coœ na
kszta³t, ale nie do koñca. Potem siê okaza³o, ¿e nie, ¿e
placówka zostaje w starym
miejscu. Potem pad³ pomys³
przeniesienia placówki do
by³ego Kokosa, czyli ju¿
tak¿e nieistniej¹cego Tesco

na Starym Rynku. By³y dywagacje, pomys³y, ¿e na dole to mo¿e Miejskie Centrum
Kultury, a na górze MOS. A
kiedy siê pojawi³y zasadne
argumenty, ¿e tych dwóch
instytucji nie da siê ¿adn¹
miar¹ po¿eniæ, to projekt zanikn¹³. Nastêpnie by³a mowa
o Arsenale. A¿ nagle bomba.
Zamiast Arsena³u mamy
„Przemys³ówkê”, w której te¿
rzekomo maj¹ byæ te dwie instytucje.
- No i jak oceniasz ten
najnowszy pomys³, tê
bombê?
- Od poprzedniego wiceprezydenta us³ysza³am, ¿e
na by³ym parkingu „Przemys³ówki”, tam gdzie dziœ
stoj¹ taksówki, mia³by byæ
zbudowany pawilon, w którym mia³a siê pomieœciæ
wy³¹cznie
Galeria
W³adys³awa Hasiora i z nieznanych mi powodów, i nie
umieliœmy dojœæ do consensusu, równie¿ Galeria Arsena³u. Nie liczy³y siê moje argumenty, ¿e to s¹ nie nasze,
miejskie zbiory (Galeria Arsena³u jest w³asnoœci¹ Muzeum Lubuskiego im. Jana
Dekerta, które jest placówk¹
marsza³kowsk¹ - red.), ale
przy jakiejœ dobrej woli
mog³oby to byæ tak, ¿e jest to
sala miejska udostêpniona
na te zbiory. No i jakby to
by³o nowoczesne, piêkne, to
dlaczego nie. Mog³oby to
byæ. Ale przecie¿ dzia³alnoœæ
tej instytucji, znaczy MOS, to
nie tylko sta³a galeria Hasiora. To s¹ galerie wystaw czasowych, to kino 60 Krzese³ i
DKF Megaron, ale i przeogromna dzia³alnoœæ edukacyjna, która jest prawie instytucj¹. No dobrze, przypuœæmy, ¿e pomieœcimy to
wszystko na dole, tam, gdzie
by³a sala bankowa operacyjna. Moim zdaniem jest to za
ma³e. Ale w gruncie rzeczy
trudno jest rozmawiaæ o
szczegó³ach, bo mówimy tylko o jakimœ pomyœle,
zas³yszanych rzeczach. A
aby rozmawiaæ konkretnie,
to trzeba mieæ plany, obmiary pomieszczeñ, trzeba
by³oby mieæ projekt. Instytucja kultury ma okreœlone wymogi formalne. Nie jest tak,
¿e zrobimy j¹ tu, albo tam,
albo jeszcze gdzieœ indziej.
Taka
instytucja
musi
spe³niaæ wymagania formalne jako obiekt u¿ytecznoœci
publicznej, mieæ wyjœcia bezpieczeñstwa, odpowiednie
stropy, magazyny. To jest
ogromna liczba pomieszczeñ, o których nie wie, bo i

sk¹d ma wiedzieæ, tak zwany
widz albo bywalec. O tym
zielonego pojêcia nie maj¹
ci, co siê tym zawodowo nie
zajmuj¹. A przecie¿ tam ma
byæ jeszcze MCK i jakieœ inne dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹. To znów jest na zasadzie - na si³ê coœ wymyœlmy,
bo nam jest ten budynek potrzebny, tylko nie bardzo wiadomo, do czego. Nie znam
szczegó³ów, ale wydaje mi
siê, ¿e to jest bardzo z³y pomys³, aby umieszczaæ tam
jakiekolwiek instytucje kultury, a dwóch naraz to ju¿ zupe³ny bezsens.
- Nie odebra³aœ tego pomys³u jako swego rodzaju
lekcewa¿enia gorzowskiej
kultury?
- Wiesz, ja mam generalnie
taki niepokój, który bierze siê
z tego, ¿e kulturê, któr¹ okreœla siê ró¿nie, bo kultur¹ wysok¹, kultur¹ elitarn¹, jakby
jej nie nazwaæ, czyli tê wartoœæ zasadnicz¹, zaczyna
siê marginalizowaæ. A przecie¿ to w³aœnie ta kultura jest
wartoœci¹, która ci¹gnie
miasto, mówi o jego randze
w Polsce, ale i nie tylko, to
jest ta sfera, która nobilituje
to miasto, która powoduje,
¿e byæ mo¿e pojawi¹ siê tu
ludzie o innych horyzontach,
szerszych, ciekawszych, a ja
widzê, ¿e to jest bez znaczenia. Zreszt¹ powtarzam siê,
bo wszyscy o tym mówili i pisali, ¿e na piedesta³ jest stawiana rozrywka. Inna rzecz,
¿e chyba tê rozmowê powinnyœmy zacz¹æ od okreœlenia
tego, czym jest kultura, czyli
co? ¯eby w tym miejscu
przytoczyæ s³ynny ostatnio
widelec, kultura sto³u to te¿
kultura. Ale kultura lub jej
brak to równie¿ miasto, w
którym na g³ównych ulicach
stoj¹ œmietniki. Jeœli jednak
mówimy o twórczej dzia³alnoœci cz³owieka, czyli mówimy o sztuce i okolicach tego,
wówczas nie mo¿emy mówiæ
o wszystkim. Mieszanie rozrywki, czyli takich prostych,
przyjemnych rzeczy, gdzie
sprowadza
siê
udzia³
wy³¹cznie do tego, aby
przyjœæ, jednoczeœnie robiæ
trzy inne rzeczy, czyli
przyk³adowo piæ piwko, gadaæ z kole¿ank¹, gadaæ
przez telefon, witaæ siê radoœnie z kimœ innym, a w tym
czasie na scenie ewidentnie
jest propozycja kulturalna,
bo trudno odmówiæ zespo³owi rockowemu czy piosenkarce pop miana propozycji kulturalnej, a wiêc mieszanie udzia³u w takiej
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dobrym kierunku
rozrywce z ofert¹ kultury,
która coœ wnosi w rozwój
cz³owieka, jest nieporozumieniem. Osoby, które przychodz¹ np. na b³onia pobyæ i
pos³uchaæ koncertu, one siê
w takich warunkach kompletnie w to nie anga¿uj¹. One
kompletnie nie uczestnicz¹
w tej propozycji. One tam po
prostu s¹. I wcale im nie
przeszkadza, ¿e ktoœ stoi
ty³em do sceny, gdzie wystêpuje artysta. Jednak kultura ma wartoœæ wówczas,
jeœli w odbiorcy poruszy
jak¹œ strunê, nawet tê negatywn¹ na zasadzie - nie podoba³ mnie siê ten obraz albo do niczego ta sztuka, ale
mam swój stosunek, czyli
poruszy³o mnie to i musia³em siê nad tym zastanowiæ. Coœ tam musia³o we
mnie drgn¹æ. Natomiast u
nas promowane i chwalone
s¹ propozycje rozrywkowe,
b³ahe , jak choæby na ostatnim rozdaniu Motyli, nagród
prezydenta w kulturze, by³ filmik prezentuj¹cy to, co siê
w³aœnie w kulturze wydarzy³o. Najwiêksza sekwencja
by³a poœwiêcona Dniom Gorzowa. Ja nie twierdzê, ¿e tego ma nie byæ…
- Tylko nie nazywajmy tego kultur¹.
- Mo¿e i nazywajmy, ale nie
róbmy z tego fetyszu. Nie
chlubmy siê tym, ¿e takie
wspania³e Dni Gorzowa by³y,
¿e to by³y wspania³e propozycje na scenie. Fajnie, by³y.
Ludzie potrzebuj¹ takich wy-

darzeñ. Ludzie chc¹ piæ to
piwko. Ale to nie mo¿e byæ
najwa¿niejsze. To nie mo¿e
byæ tym, czym siê chwalimy.
- Czym zatem powinniœmy siê chwaliæ?
- Kultur¹ i instytucjami profesjonalnymi, czyli Teatrem,
Filharmoni¹, Jazz Clubem,
Miejskim Oœrodkiem Sztuki,
dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ,
bo to jest wartoœæ innego typu. No i jeszcze jest jedna
kwestia. Nale¿a³oby podj¹æ
dyskusjê nad wdro¿on¹ strategi¹ kultury. Wiadomo, ¿e
spowodowa³o jej wprowadzenie pewne t¹pniêcie w organizmie kultury. Nie w¹tpiê,
¿e zmiany w strukturze by³y
konieczne. Zawsze bowiem
jest tak, ¿e z up³ywem czasu
coœ siê zmienia, trzeba coœ
przetwarzaæ. Tylko znów zabrak³o pewnego namys³u i
wiedzy. A mo¿e dyskusji i tak
modnych dziœ szerokich konsultacji. Chocia¿ z drugiej
strony w pracach nad strategi¹ pracowa³o zacne grono
osób. Ich nazwiska litoœciwie
pomiñmy…
- Mówisz o reformie kultury?
- Mówiê o reformie struktury instytucji kultury, bo
ówczesny lider kultury w
mieœcie nie mia³ wiedzy.
Ówczesna liderka, ¿eby byæ
konkretn¹, nie mia³a wiedzy
szerszej o funkcjonowaniu
kultury. Zmiana, jaka dotknê³a instytucje, posz³a zbyt
radykalnie. Odniosê siê tu
do zlikwidowania Grodzkie-

go Domu Kultury. Wymaga³
on bezwzglêdnie reformy.
Tam siê stworzy³ wêze³
ró¿nych problemów, w tym
natury ludzkiej, choæby
ciê¿ka choroba dyrektora.
Zreszt¹ w tej instytucji od
wielu lat nie by³o szczêœcia
do liderów. Niemniej jednak
przez te 40 lat ta instytucja
wypracowa³a sobie swoje
œrodowisko, a to, co by³o
s³abe, odpad³o dawno, a to
co by³o mocne, zosta³o. W
niektórych
przypadkach
zmiana zadzia³a³a dobrze,
bo warunki siê poprawi³y.
Mam na myœli choæby pracowniê plastyki Zbigniewa
Siwka. Tyle tylko, ¿e on zawsze dzia³a³ i dzia³a niezale¿nie od instytucji, której
podlega³. Robi to co robi 30
lat i wypracowa³ sobie swoj¹
w³asn¹
markê.
Zwróæ
uwagê, ¿e chór Cantabile,
który po likwidacji GDK przynale¿y do MCK, pracuje
gdzie indziej. Podobnie jest z
Zespo³em Tañca Ludowego
Gorzowiacy. A on ze
wzglêdu na swoj¹ formê,
drog¹ i obszern¹, wymaga
szczególnych starañ, szczególnej opieki. Zostawiony
sam sobie, a jest w³aœnie
tak, jakoœ jest. I to jest, moim
zdaniem, strata. Dlatego
uwa¿am, ¿e wprowadzanie
form dzia³alnoœæ upowszechnieniowej i edukacyjnej czyli
pracy zespo³ów i sekcji z
GDK do MCK, który tego
nigdy nie robi³, jest strat¹. To
jest b³¹d. Do prowadzenia

tych dzia³añ s¹ potrzebne
zupe³nie inne predyspozycje
pracowników i ca³ej instytucji, ani¿eli do prowadzenia
du¿ych imprez, wielkich
przedsiêwziêæ, z którymi
MCK nam siê kojarzy³o.
Przecie¿ to ta instytucja zarz¹dza choæby amfiteatrem,
który z nieznanych mi zupe³nie wzglêdów nie jest
kompletnie wykorzystywany.
Choæ po prawdzie, to wiemy,
¿e ktoœ, kto podejmuje decyzje, woli wykorzystywaæ
³¹ki nadwarciañskie, które s¹
piêkne same w sobie, ale dla
oferty artystycznej w sensie
koncertu, to jest ¿adna propozycja. I to jest strata, bo
miliony wydano na piêkny,
elegancki amfiteatr, w którym
wszelkie
koncerty
mog³yby siê odbywaæ. Przypomnê tylko, ¿e odbywa³y
siê tam koncerty darmowe, a
jedynie by³y pobierane wejœciówki, bo ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych
nie pozwala na kompletn¹
samowolê. Tam jest ok.5 tys.
miejsc. To nie ma³o, sadzê,
¿e wiêksza iloœæ widzów na
takie koncerty nie przychodzi.
Wrócê jeszcze do GDK. Z
likwidacj¹
tej
instytucji
zginê³a œwietna, wzorcowa
wrêcz pracownia modelarska. Nie ma jej. Nie wiadomo,
co siê sta³o ze sprzêtem. Nie
wiadomo, co siê sta³o z ludŸmi. A trzeba dodaæ, ¿e osoba, która prowadzi³a tê pracowniê, mia³a olbrzymi talent

w dogadywaniu siê z tzw.
trudn¹ m³odzie¿¹. Zreszt¹
tak wszêdzie jest, ¿e takie
pracownie
przyci¹gaj¹
w³aœnie ch³opaków z problemami. U nas zlikwidowano
takie dzia³anie. I jaka szkoda. Musimy zdawaæ sobie
sprawê, ¿e miejska oferta
musi byæ te¿ dla osób , które
nigdy
nie
pos³uchaj¹
przys³owiowej symfonii Mozarta, ale do takiej pracowni
modelarskiej jak najbardziej
by zajrzeli i mo¿e z tego
by³aby jakaœ wartoœæ. Nikt o
tym nie pomyœla³. Szkoda,
ale p³akaæ jednak nie
mo¿na, bo rodz¹ siê bardzo
ciekawe inicjatywy. Jestem
pe³na podziwu, choæ nie bywam, mam na myœli Centralê
czy choæby MixCoolTurê lub
MagnetOffOn, choæ tam akurat parê razy by³am. To s¹
fantastyczne
dzia³ania.
Myœlê, ¿e bardzo potrzebne,
pewnie promuj¹ce rzeczy
najnowsze w alternatywnej
scenie muzycznej, ale i teatr
tam goœci i scena poetycka. I
to jest ,œwietne. Te miejsca
maj¹ swoj¹ publicznoœæ. Ci
ludzie siê wspieraj¹ w ró¿ny
sposób. Nawet jeœli chodzi o
sprz¹tanie… I dlatego te¿
myœlenie o podziale œrodków
na kulturê musi zostaæ zweryfikowane. Stowarzyszenia i
inne inicjatywy powinny byæ
rzeczywiœcie wspierane finansowo. Miasto pop prostu
powinno „zamawiaæ” u nich
konkretne dzia³ania kulturalne.

- Mo¿na postawiæ tezê, ¿e
z gorzowsk¹ kultur¹ tak
ostatecznie Ÿle nie jest.
- Nie chodzi mi o to, ¿e jest
Ÿle. Chodzi mi o to, ¿e pewne ruchy s¹ nie do koñca
jasne i nie s¹ obiecuj¹ce.
Ka¿dy zarz¹dzaj¹cy instytucj¹ powinien mieæ pewn¹
stabilnoœæ. Pewnoœæ. Zobacz, jak siê coœ z³ego w
wa¿nych instytucjach w Polsce zaczyna dziaæ, to potem
przez d³ugi czas nie mo¿na z
tym dojœæ do ³adu. Zostaje
zaburzony pewien ³ad i porz¹dek. A odbudowaæ jest
bardzo trudno. Coœ staje siê
niepewne, dyskusyjne, zaczyna siê niepokój. A kultura, która g³oœno krzyczy, ¿e
owoce zbiera po latach, takich sytuacji nie znosi. Musi
mieæ stabilizacjê, musi
mieæ spokój. Jeœli bêdziemy gdzieœ tam ca³y czas
gmeraæ i bez przerwy coœ
tam mieszaæ, przyczepiaæ
do czegoœ, to nie osi¹gniemy nic. Nigdy ¿adna instytucja nie wyjdzie na prost¹.
Owoce siê zbiera po latach.
Nie ma cudownego dyrektora, który przyjdzie, zrobi
jedno wydarzenia i ju¿ jest
genialnie i cudownie. Tak
to nie dzia³a. I tupanie
nó¿kami nic nie pomo¿e.
Kultura potrzebuje czasu i
spokoju. I sumuj¹c, nie odczuwa siê w mieœci, ¿e dla
daj¹cych pieni¹dze ta kultura, kultura powtórzê, jest
taka wa¿na.
- Dziêkujê.

Pierwsze szkolne doświadczenia
zdobywają w piwnicy
Plany rozbudowy bazy oœwiatowej na Górczynie zosta³y wstrzymane.

●

temie edukacji oraz zapowiedzi¹ dalszych przeobra¿eñ. Dla mnie wygl¹da to
jednak na zwyk³e mydlenie
oczu. Bo to, ¿e nowe miejsca
do nauki na poziomie podstawowym na Manhattanie
s¹ pilnie potrzebne, bez
wzglêdu na systemowe
zmiany, nie podlega dyskusji. Bo od lat w zespole nr 20
jest ciasno, t³oczno i nauka
odbywa siê na zmiany, co
jest niedobre i szkodliwe dla
dzieci, rodziców oraz poziomu kszta³cenia. Przepraszam, ale nawet w wiêzieniu
obowi¹zuj¹ i s¹ raczej rygorystycznie przestrzegane ja-

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Mimo i¿ wszyscy wiedz¹,
¿e w Zespole Szkól nr 20
przy Szarych Szeregów od
dawna jest ciasno i t³oczno,
a osiedle wci¹¿ siê rozbudowuje i przybywa tam rodzin z
dzieæmi w wieku szkolnym.
Od lat w miejscu, gdzie powinno uczyæ siê 800 uczniów
przebywa ich niemal dwa razy tyle. Ucz¹ siê wiêc na
zmiany, czêsto w warunkach
ur¹gaj¹cych szkole XXI wieku.
Urzêdnicy t³umacz¹, ¿e
wstrzymanie dzia³añ w sprawie nowej inwestycji oœwiatowej jest konsekwencj¹
zmian zachodz¹cych w sys-

W Zespole Szkół nr 20 jest ciasno, tłoczno i nauka odbywa
się na zmiany.

kieœ limity i normy, a w szkole ich nie ma? A nie zanosi
siê przecie¿ na to, ¿eby w

tym rejonie miasta w najbli¿szych latach dzieci by³o
mniej i by³a jakaœ alternaty-

wa do roz³adowania tej ciasnoty. Dalsze odk³adanie tej
inwestycji jest wiêc b³êdem
albo celowym dzia³aniem
wynikaj¹cym z inwestycyjnych planów miasta, o których ostatnio s³yszymy. Nie
mo¿e jednak byæ tak, ¿e
zbudujemy Centrum Edukacji Zawodowej, by kszta³ciæ
m³odzie¿ w cieplarnianych
warunkach na poziomie
œrednim, zaniedbuj¹c jednoczeœnie dzieci na poziomie
podstawowym, które pierwsze szkolne doœwiadczenia
zdobywaj¹ w ponurej piwnicy. Nie mo¿e byæ te¿ tak, ¿e
kupujemy kolejne nierucho-

moœci, w tym biurowiec
dawnej Przemys³ówki, by
poprawiæ warunki pracy
urzêdnikom i dodaæ trochê
kulturze, w imiê o¿ywiania
œródmieœcia, kosztem zaniedbanej i niedoinwestowanej oœwiaty.
Mam nadziejê, ¿e radni ponad podzia³ami pochyl¹ siê
nad problemem i sprawi¹, ¿e
jednak koncepcja rozbudowy bazy oœwiatowej, jak i
warunków kszta³cenia na
Górczynie nie zostanie znowu od³o¿ona na lata. By³by
to zwyczajny skandal i powód do publicznej draki.
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Mistrzowie Polski ze Stali 2016 roku
Trener Stanis³aw Chomski skorzysta³ z zaledwie oœmiu zawodników.

Fot. Stal Gorzów

To oni w³aœnie siêgnêli po
dru¿ynowe mistrzostwo Polski 2016 roku. Od razu trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e
¿aden z naszych ¿u¿lowców
nie opuœci³ ani jednego meczu ze wzglêdu na kontuzjê
lub inne obiektywne przyczyny. Jedyna zmiana by³a podyktowana daniem szansy
pojechania w ekstralidze
m³odziutkiemu
Rafa³owi
Karczmarzowi. W meczu z
rybnickim ROW-em zast¹pi³
on Mateja Zagara.
Mistrzem zostaje dru¿yna,
ale ¿u¿el to jednak sport indywidualny. Dlatego przyjrzyjmy siê postawie poszczególnych zawodników
stosuj¹c klasyczn¹ dla nich
ocenê szkoln¹ od 1 do 6
punktów.
Niels Kristian Iversen nota 4: œrednia biegowa niespe³na 2 punkty na wyœcig
(1,988). Przez ca³y sezon jeŸdzi³ powtarzalnie, bez
wzglêdu na to, czy by³ to
mecz u siebie czy wyjazdowy. Generalnie mia³ k³opoty
ze startami, ale na dystansie
wszêdzie, gdzie by³o to
mo¿liwe, potrafi³ wyci¹gn¹æ
mnóstwo wa¿nych punktów.
Nie zawsze rozumia³ intencje
trenera Chomskiego, co z
jednej strony œwiadczy³o o
braku podporz¹dkowania siê
wymogom zespo³u, z drugiej
o nadmiernej czasami ambicji. W sumie nie by³ to dla
niego najlepszy rok w polskiej lidze, ale dla Stali PUK
nadal jest jednym z trzech filarów, na którym zbudowana
zosta³a gorzowska dru¿yna.
Oczywiœcie nikt w Gorzowie
nie wyobra¿a sobie, ¿eby
mia³ on odejœæ z Gorzowa,
choæ wszystko jest mo¿liwe.
Michael Jepsen Jensen nota 2: œrednia biegowa
1,307. Wielkich sportowców
poznaje siê po tym, jak w

Mistrzowska drużyna ze Stali na podium 2016 roku.

najwa¿niejszych momentach
potrafi¹ pokazaæ najwy¿szy
kunszt. Gdyby nie kapitalny
wystêp w fina³owym meczu
w Gorzowie by³y mistrz œwiata juniorów zakoñczy³by sezon z najni¿sz¹ mo¿liwych
not, choæ nie we wszystkich
spotkaniach rozczarowa³.
Mia³ wczeœniej 2-3 naprawdê
udane wystêpy, ale od tego
zawodnika wymagamy zdecydowanie wiêcej. Bycia silnym i stabilnym punktem
przez ca³y sezon. Czy pozostanie w Stali? Niewykluczone, bo to wci¹¿ ¿u¿lowiec o
sporym potencjale.
Przemys³aw Pawlicki nota 3: œrednia biegowa
1,765. Bardzo nierówny.
Przed ka¿dym meczem
wszyscy dr¿eli o jego dyspozycjê. Du¿o lepszy na gorzowskim torze ni¿ na wyjazdach. Za mocno jest rozkojarzony
startami…
brata
Piotrka w turniejach Grand
Prix. Czêsto mu towarzyszy,
a po powrotach na ogó³ zawodzi na torze. Musi zacz¹æ

na powa¿nie budowaæ swoj¹
karierê, skupiæ siê na codziennej pracy. Czy powinien pozostaæ w Stali? Je¿eli
bêdzie zainteresowany to
pod pewnymi warunkami tak.
Matej Zagar - nota 3: œrednia biegowa 1,763. Zdecydowanie za spokojny na torze,
niechêtny wobec œwiata zewnêtrznego. W Gorzowie
startuje od 2009 roku z jednoroczn¹ przerw¹, ale ci¹gle
sprawia wra¿enie osoby nie
uto¿samiaj¹cej siê z klubem.
Przeciêtny w minionym sezonie, choæ mia³ kilka naprawdê dobrych wystêpów.
Jego postawa w du¿ej czêœci
jest uzale¿niona od posiadanego sprzêtu, bo na samym
torze nie widaæ u niego
w³aœciwej agresji. Prawdopodobnie po¿egna siê z Gorzowem, choæ nie mo¿na wykluczyæ ¿adnego scenariusza.
Krzysztof Kasprzak - nota
5: œrednia biegowa 2,157.
Siódmy zawodnik na liœcie
najskuteczniejszych w PGE
Ekstralidze. Przytrafi³o mu

siê kilka s³abszych wystêpów. Najwa¿niejsze, ¿e
powróci³ jednak do œcigania
na odpowiednio wysokim poziomie. Mo¿e jeszcze nie na
takim, jak to mia³o miejsce w
2014 roku, ale takiego wychowanka Unii Leszno chcemy ogl¹daæ w Stali. Agresywnego, walcz¹cego o
ka¿dy punkt i umiej¹cego
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ w
najtrudniejszych momentach. Mistrz bonusów, wywalczy³ ich 24, najwiêcej w
ca³ej lidze. To œwiadczy, ¿e
je¿d¿¹c na pozycji prowadz¹cego stara siê jeŸdziæ
zespo³owo. Z drugiej strony
mia³ w tym roku wiele problemów
z
dopasowaniem
sprzêtu do startów. Jak sam
t³umaczy³, wynika³y one z
braku optymalnego ustawienia motocykli. Jak mia³ szybki sprzêt na start by³ du¿o
wolniejszy na dystansie. I
st¹d bra³y siê k³opoty, ale
jest na dobrej drodze do wyeliminowania tego niedoci¹gniêcia. Ma dalej wa¿ny

kontrakt i w przysz³ym roku
bêdzie znów silnym filarem
mistrzów Polski.
Bartosz Zmarzlik - nota 6:
œrednia biegowa 2,477. Klasa œwiatowa, wielki lider zespo³u,
najskuteczniejszy
¿u¿lowiec PGE Ekstraligi.
Co by Stal zrobi³a bez tego
skromnego i lubianego m³odzie¿owca? Zapewne nic, bo
ju¿ w poprzednim sezonie
wniós³ ogromny wk³ad w uratowanie dru¿yny przed spadkiem. Teraz poprowadzi³ do
z³otego medalu i powtórki
sezonu 2014, gdzie równie¿
by³ motorem napêdowym.
Zw³aszcza w meczach fina³owych z Uni¹ Leszno. Z
ka¿dym kolejnym startem jeŸdzi dojrzalej, pewniej i bardzo skutecznie. Nawet jak
pozostanie na starcie na koñcu stawki przez cztery
okr¹¿enia walczy jak lew i
prawie zawsze skutecznie.
Wielki skarb Stali Gorzów.
Ma wa¿ny kontrakt i w wiek
seniora wejdzie oczywiœcie
w ¿ó³to-niebieskim kewlarze.

Adrian Cyfer - nota 2:
œrednia 1,076. W ostatnim
sezonie startów jako junior
generalnie rozczarowa³, ale
z punktu widzenia zespo³u
przywozi³ wa¿ne punkty w
biegach
m³odzie¿owych.
Mia³ równie¿ œwietny wystêp
fina³owy w Gorzowie. Niestety, nie rozwin¹³ siê na tyle,
¿eby zagwarantowaæ sobie
pozostanie w Stali jako senior. Zapewne nie ma te¿
szans znalezienia innego
klubu w najwy¿szej klasie
rozgrywek i chyba przejdzie
do ni¿szej ligi.
Rafa³ Karczmarz - bez noty. Pojecha³ tylko w jednym
meczu, dok³adnie w trzech
wyœcigach, w których pokaza³ próbkê swoich wysokich
umiejêtnoœci. Teraz przed
nim ciê¿ki sezon startów jako junior. I to wiod¹cy, gdy¿
za partnera bêdzie mia³
prawdopodobnie kogoœ jeszcze m³odszego i mniej doœwiadczonego z gorzowskich m³odzie¿owców.
ROBERT BOROWY

Niewielu trenerów może szczycić się kompletem złotych medali
Trzy pytania do Stanisława Chomskiego, trenera mistrzów Polski na żużlu
zy stan¹³em na podium. By³ to
jednak jego drugi lub trzeci
stopieñ. Odnosi³em sukcesy
na arenach miêdzynarodowych, poprowadzi³em raz polsk¹
reprezentacjê
do
dru¿ynowego mistrzostwa
œwiata. Czeka³em jednak na
te ostatnie, ligowe z³oto i
wreszcie mam. Niewielu w
Polsce trenerów mo¿e poszczyciæ siê posiadaniem
kompletu z³otych medali mistrzostw Polski.
- W czasach pañskich startów Stal seryjnie zdobywa³a
mistrzostwo Polski. Czy ju¿
mo¿emy mówiæ o pisaniu
nowej serii, bo przecie¿
przed dwoma laty by³o z³oto,

Fot. Robert Borowy

- Czuje siê pan spe³niony
jako trener?
- Zdecydowanie tak. Cierpliwoœæ zosta³a nagrodzona, bo
wreszcie mogê œwiêtowaæ
dru¿ynowe mistrzostwo Polski. By³ to ostatni brakuj¹cy
skalp w mojej kolekcji. Wczeœniej poczu³em ten smak jako
zawodnik, ale by³o to bardzo
dawno. Jako trener zawsze
ten medal omija³ mnie szerokim ³ukiem. Kolekcjonowa³em
tytu³y w innych imprezach,
szczególnie du¿o ró¿nych
medali mam z m³odzie¿owych
mistrzostw kraju. W rozgrywkach ligowych, zarówno ze
Stal¹ Gorzów jak i swego
czasu z Poloni¹ Pi³a, parê ra-

teraz mamy z³oto i czy bêd¹
nastêpne w krótkim czasie?
- Historiê piszemy na
bie¿¹co, ale nie wybiega³bym
za daleko w przysz³oœæ. Cieszmy siê tym co mamy. Od paru
lat Stal czêsto staje na podium. Zaczê³o siê od br¹zu,

potem by³o srebro, teraz s¹
dwa z³ote medale. S¹ to
wa¿ne wydarzenia w najnowszej historii klubu. W tej
chwili powinniœmy siê pocieszyæ, potem na spokojnie zrobiæ dok³adn¹ ocenê sezonu i
zastanowiæ siê, co dalej? Jak
budowaæ dru¿ynê, bo w przysz³ym roku czekaj¹ nas istotne zmiany choæby na pozycji
zawodników m³odzie¿owych.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e ekstraliga skupia silne zespo³y i
tu szybko mo¿na znaleŸæ siê
na szczycie, jak i szybko z
niego spaœæ. Na pewno
chcia³oby siê w kolejnych latach siêgaæ po nastêpne tytu³y.

- Kiedy uwierzy³ pan w zdobycie mistrzostwa Polski?
- Stara³em siê pozytywnie
myœleæ przez ca³y sezon, ale
tak naprawdê niczego nie
mo¿na byæ pewnym. Wiedzia³em, ¿e z torunianami walka bêdzie bardzo wyrównana.
Oni maj¹ trzech wielkich liderów i d³ugo trzymali wynik. Do
tego od pocz¹tku dobrze dopasowali siê do naszego toru i
wygrywali starty. Potrafili kontrowaæ nas podwójnymi zwyciêstwami. Powiem wprost, ¿e
dopiero ten wygrany 14 bieg,
który praktycznie da³ nam
zwyciêstwo w dwumeczu
uwolni³ u mnie wszelkie emocje, a adrenalina zaczê³a po-

woli schodziæ. Myœlê, ¿e naszym atutem nie tylko w sezonie, ale szczególnie w tym decyduj¹cym o mistrzowie spotkaniu by³ wyrównany sk³ad.
Do tego jesteœmy dru¿yn¹ potrafi¹c¹ odkrywaæ objawienia
w fina³ach. Przed dwoma laty
by³ to Linus Sundstroem, tym
razem genialn¹ form¹ zaimponowa³ Michael Jepsen Jensen. Jego fenomenalny atak
na Chrisa Holdera w 11 wyœcigu da³ reszcie ch³opaków
ogromn¹ motywacjê. Dla mnie
by³ to zwrotny moment meczu,
w którym zacz¹³em wierzyæ,
¿e to z³oto mo¿e pozostaæ w
Gorzowie.
RB
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Debiutant z Gorzowa na podium
mistrzostw świata!
Ma zaledwie 21 lat i pod¹¿a œladami najwiêkszych gorzowskich legend - Edwarda Jancarza i Zenona Plecha.

Fot. BSI

Bartosz Zmarzlik jeszcze
nie mia³ licencji, a ju¿ w 2010
roku zosta³ okrzykniêty najwiêkszym talentem gorzowskiego ¿u¿la ostatnich dekad.
Kiedy jako 15-latek pojawi³
siê na torze ze stosownym
dokumentem od razu wzbudzi³ zachwyt jazd¹ i podejœciem do sportu. Dzisiaj jest
ju¿ br¹zowym medalist¹ indywidualnych
mistrzostw
œwiata seniorów. Nale¿ny
medal odebra³ w dalekim
Melbourne, gdzie odby³ siê
ostatni tegoroczny turniej
Grand Prix.
Jeszcze przed rokiem
Zmarzlik móg³ tylko pomarzyæ o jeŸdzie z najlepszymi.
Owszem, mia³ za sob¹ kilka
startów w pojedynczych rundach Grand Prix. Ba! W
2012 roku zosta³ najm³odszym ¿u¿lowcem, który
stan¹³ na podium. By³o to w
Gorzowie, gdzie uplasowa³
siê na trzeciej pozycji. Dwa
lata póŸniej zosta³ najm³odszym triumfatorem pojedynczej rundy Grand Prix, wygrywaj¹c oczywiœcie na rodzinnym torze. Ale on marzy³
o tym, ¿eby zostaæ sta³ym
uczestnikiem i walczyæ z najlepszymi przez ca³y sezon.
Droga ku temu by³a prosto,
choæ wyboista. Dopisa³o mu
jednak sportowe szczêœcie.
W 2015 roku gospodarzem
Grand Prix Challenge by³a
Polska, dok³adnie Rybnik.
Przywilejem organizatora
by³o zagospodarowanie jednej dzikiej karty. Rybniczanie
bardzo chcieli, ¿eby pojecha³
ich m³odzie¿owiec Kacper
Woryna. Sprzeciwi³ siê temu
trener kadry narodowej Marek Cieœlak. Powiedzia³
wprost, ¿e trzeba wykorzystaæ to miejsce, ¿eby wprowadziæ Polaka do cyklu. I wskaza³ na Bartosza Zmarzlika.
Gorzowianin zrewan¿owa³
siê najlepiej jak móg³. Wygra³
i awansowa³ do mistrzostw
œwiata. Szybko spotka³ siê z
opiniami, ¿e sobie nie poradzi, ¿e jest za m³ody, ¿e musi
najpierw nabraæ doœwiadczenia…
Przed rozpoczêciem rywalizacji z najlepszymi junior
Stali zachowywa³ stoicki spokój, co jest raczej niezwyk³e
w tym wieku. Zrezygnowa³
ze startów w imprezach
m³odzie¿owych, odpuœci³
obronê mistrzowskiego tytu³u w IMŒ juniorów. Skupi³
siê na Grand Prix. Jego celem od pocz¹tku by³o utrzymanie siê w cyklu na przysz³y sezon i nauka, w tym
poznawanie torów, specyfiki
mistrzostw oraz radzenie so-

Greg Hancock, Tai Woffinden i Bartosz Zmarzlik na podium mistrzostw świata 2016 r.

bie ze stresem. Nie brakowa³o g³osów, ¿e awans Bartka nie jest na rêkê Stali Gorzów, która mia³a cierpieæ w
lidze z powodu s³abej jazdy
swoich uczestników w Grand
Prix,
zw³aszcza
tego
najm³odszego. Okaza³o siê,
¿e mo¿na zdobyæ medal i
jednoczeœnie zostaæ najskuteczniejszym
¿u¿lowcem
polskiej oraz szwedzkiej ligi.
Przypomnijmy sobie drogê
Zmarzlika do jednego z
wiêkszych sukcesów w historii gorzowskiego ¿u¿la.
Wszystko zaczê³o siê w
s³oweñskim Krsko. To by³ naprawdê udany debiut, choæ
zabrak³o przys³owiowego
³utu szczêœcia. W jednym z
wyœcigów gorzowianin jecha³
na czele stawki. Niestety, nagle wpad³ w koleinê, wynios³o go pod sam¹ bandê i
ledwo utrzyma³ siê na motocyklu. Stracone punkty nie
pozwoli³y mu awansowaæ do
pó³fina³u. - Pierwsze koty za
p³oty - uœmiechn¹³ siê po turnieju, choæ widaæ by³o u niego rozczarowanie. To móg³
byæ jego dzieñ, ale nie uda³o
siê do koñca zapanowaæ nad
emocjami.
Potem by³a Warszawa i kapitalna jazda niemal przez
ca³¹ rundê zasadnicz¹. Ale
na Stadionie Narodowym
przytrafi³y mu siê dwa b³êdy.
Pierwszy, to zbyt agresywny
atak na jad¹cego przed nim
Piotra Pawlickiego. W efekcie leszczynianin upad³, gorzowianin zosta³ wykluczony.
Potem pope³ni³ b³¹d przy wyborze pola startowego i z fina³u nic nie wysz³o.
Trzeci turniej odby³ siê w
duñskim Horsens i punktowo
by³ to najs³abszy wystêp póŸniejszego br¹zowego medalisty. Szansê na lepszy

wystêp straci³ w ostatnim
biegu, gdzie przyjecha³ do
mety ostatni. Walczy³ do koñca, ale wybiera³ z³e œcie¿ki.
Dwa tygodnie póŸniej mieliœmy Pragê i znakomit¹ jazdê
w rundzie zasadniczej, któr¹
zakoñczy³ na drugiej pozycji.
Niestety, przed wyœcigiem
pó³fina³owym w jego teamie
pojawi³a siê ró¿nica zdañ co
do wyboru ustawieñ motocykla i w efekcie postawiono
na z³e rozwi¹zanie. Po puszczeniu sprzêg³a na starcie
tylne ko³o mu zabuksowa³o.
- Motocykl zamiast do przodu poszed³ lekko w górê i zanim go opanowa³em straci³em trochê dystansu. Potem zrobi³em kilka b³êdów na
dystansie i skoñczy³o siê odpadniêciem - stwierdzi³ zaraz
po turnieju. Przyzna³ równoczeœnie, ¿e czasami brakuje
mu prêdkoœci na starcie lub
na trasie.
- W Pradze jecha³o mi siê
œwietnie, ale mia³em k³opoty
z idealnym ustawieniem motocykla. Albo by³ on szybki
ze startu i wolny na dystansie lub odwrotnie. W Grand
Prix decyduj¹ niuanse, drobne sprawy. Wystarczy niewielka pomy³ka w wyborze
dyszy
lub
ustawienia
zap³onu i od razu przegrywa
siê walkê - doda³ w krótkiej
rozmowie i przyzna³ zarazem, ¿e ci¹gle p³aci frycowe.
Po czterech turniejach
Zmarzlik plasowa³ siê na
szóstej pozycji ze spor¹ ju¿
strat¹ do prowadz¹cego Taia
Woffindena, ale od trzeciego Chrisa Holdera dzieli³o
go tylko szeœæ oczek. W tym
momencie nadal najwa¿niejsze by³o zdobywanie punktów gwarantuj¹cych na zakoñczenie sezonu pozostanie
w gronie oœmiu najlepszych,

bo z ty³u by³ mocno naciskany przez innych. Niewielu
spodziewa³o siê, ¿e Zmarzlik
bardzo szybko wyci¹gnie
wnioski z pope³nianych
b³êdów. Prze³om nast¹pi³ w
Cardiff. Nasz 21-latek nie
przel¹k³ siê wielkiego stadionu, g³oœnej publicznoœci i
magii Millennium Stadium,
który od tego roku nosi now¹
nazwê Principality Stadium.
M³odzian znad Warty jeŸdzi³ jak natchniony, do tego
twardo i dojecha³ do pierwszego w karierze podium poza Gorzowem. Zarzucano
mu, ¿e chwilami jeŸdzi za
ostro, a jego starcie w pó³finale z Jasonem Doylem
d³ugo by³o analizowane i dyskutowane. Co ciekawe, to w
polskich mediach rozgorza³a
nerwowa dyskusja, angielskie natomiast rozp³ywa³y siê
nad genialn¹ jazd¹ Zmarzlika i nie dopatrzy³y siê ¿adnego, nawet najmniejszego
przewinienia.
Trzecie miejsce zajête w
stolicy Walii mocno napêdzi³o gorzowianina do dalszych startów. W szóstej serii w szwedzkiej Malilli, na
jednym z czterech zaledwie
znanych sobie torze (na pozosta³ych siedmiu debiutowa³), œwietnie zacz¹³ zawody. Potem by³o trochê gorzej,
ale wywalczy³ dwucyfrowy
wynik i pozosta³ w grze o
medal. W Gorzowie by³o podobnie. Po kapitalnym pocz¹tku, gdzie w trzech startach mia³ osiem punktów
przysz³o
wykluczenie.
Nies³uszne, co pokaza³y
wszystkie powtórki telewizyjne. Sêdzia Jim Lawrence
poœpieszy³ siê z decyzj¹,
uznaj¹c m³odego Polaka
winnego upadku Nielsa
Kristiana Iversena. Niektó-

rzy nazwali to wprost kradzie¿¹ punktów. Jim Lawrence to w ogóle ciekawa
postaæ. Jest w³aœnie t¹ osoba, która ca³kowicie zniszczy³a Grand Prix Polski w
Warszawie w 2015 roku podejmuj¹c szereg przedziwnych, a w pewnej chwili ju¿
humorystycznych decyzji. A
jednak w³adze FIM ci¹gle mu
ufaj¹ i pozwalaj¹ stawaæ za
sêdziowskim
pulpitem,
uznaj¹c zapewne, ¿e od
czasu do czasu sêdziowski
skandal równie¿ jest potrzebny nakrêcaniu spirali
emocji.
Nastêpne dwa biegi na
obiekcie Edwarda Jancarza
Bartek wygra³ i w finale
d³ugo walczy³ o drug¹ pozycjê, co zakoñczy³o siê
strat¹ trzeciej, gdy¿ wyprzedzi³ go Holder. - Szkoda, ¿e
nie stan¹³em na podium krêci³ po zawodach g³ow¹,
ale cieszy³ siê z 14-punktowego dorobku. Awansowa³
na pi¹te miejsce, choæ strata
do podium wynosi³a ju¿ 11
punktów.
Jedynym
tegorocznym
obiektem, który pierwszy raz
goœci³ uczestników Grand
Prix by³ niemiecki Teterow.
To by³o jubileuszowe, 200
Grand Prix w historii. I tam
Zmarzlik dokona³ nie lada
wyczynu. Nie wygra³ ¿adnego biegu, ale zaj¹³ najwy¿sze
w sezonie drugie miejsce,
jad¹c przez pewien czas w finale na pierwszej pozycji. Jaka szkoda, ¿e nie utrzyma³em tego miejsca ¿a³owa³, ale po chwili dotar³o
do niego, ¿e tak naprawdê
nie by³ w stanie zatrzymaæ
rozpêdzonego Doyle’a.
- Obawia³em siê podejmowaæ radykalnych decyzji, bo
czu³em, ¿e sprzêt jest naprawdê nieŸle nastrojony na
jazdê
po
dystansie.
Mêczy³em siê natomiast ze
startu, dlatego najwiêksz¹
niespodziank¹ by³o wygranie
przeze mnie w finale momentu startowego z trzeciego pola. Kiedy rywale zostawili mi ten bia³y kask powiedzia³em sam do siebie, o
jejku znowu to trzecie pole.
Widocznie tak mia³o byæ podkreœli³ i w swoim stylu doda³ jeszcze, ¿e przecie¿ on
zawsze woli goniæ ni¿ uciekaæ.
Po zawodach w Niemczech
gorzowianin awansowa³ na
czwart¹ pozycjê. Potem by³
Sztokholm i kolejny równy
oraz efektowny wystêp. W
stolicy Szwecji zabrak³o
przys³owiowej kropki nad ,,i’’.
Po rundzie zasadniczej Bartek mia³ 11 punktów, ale w

pó³finale da³ siê zaskoczyæ
Holderowi, podobnie jak w
biegu fina³owym w Gorzowie.
- Pope³ni³em du¿y b³¹d w
pierwszy ³uku. Poci¹gnê³o
mnie i straci³em kilkanaœcie
metrów. Na tak krótkich torach jak w Sztokholmie, przy
tak wyrównanej stawce to
strata praktycznie nie do odrobienia - przyzna³ w trakcie
rozmowy w jeszcze w parkingu w Friends Arenie.
Zaledwie tydzieñ póŸniej
ponownie mogliœmy podziwiaæ wielk¹ determinacjê
Zmarzlika w walce o nastêpne punkty. Na trudnym
dla siebie zawsze toruñskim
torze znowu zaimponowa³
walecznoœci¹ i odpornoœci¹
psychiczn¹. Po dwóch startach znalaz³ siê w ciê¿kim
po³o¿eniu, ale po raz kolejny
pokaza³, ¿e potrafi wygrywaæ
najwa¿niejsze biegi. Ddojecha³ do fina³u i ponownie
stan¹³ na podium. W tym
momencie zapewni³ sobie
miejsce w najlepszej ósemce a do trzeciego miejsca
mia³ tylko dwa punkty straty.
- Co ma byæ, to bêdzie mówi³ pytany, z jakimi nadziejami wybierze siê do Australii. - Mam jedn¹ proœbê:
trzymajcie wszyscy za mnie
kciuki, a ja powalczê. Zobaczymy co z tego wyjdzie… doda³.
W Melbourne Zmarzlik zaliczy³ najlepszy punktowo wystêp w sezonie. Lepszy nawet ni¿ w Gorzowie. JeŸdzi³,
jak to okreœli³ jeden z dziennikarzy, jakby zosta³ odciêty
od uk³adu nerwowego. - Mówiono, ¿e do medalu wystarczy 11 punktów, a tu 13
mog³oby nie starczyæ - przyzna³ po zawodach. Rzeczywiœcie, walka o srebrny i
br¹zowy medal by³a szalona.
Wszyscy zainteresowani,
czyli Woffinden, Holder i
Zmarzlik, jechali do ostatniego wyœcigu. Walczyli nie tylko miêdzy sob¹, ale o przeœcigniêcie Doyle’a, który w
wyniku kontuzji nie móg³
startowaæ, lecz mia³ spor¹
przewagê nad konkurentami.
Wystarczy³by jeden b³¹d,
jedna wpadka i by³oby po
medalu. Zreszt¹ ca³a trójka
stanê³a na podium Grand
Prix Australii. Na podium za
ca³y sezon zabrak³o miejsca
dla Holdera.
- Jestem najszczêœliwszym
cz³owiekiem na ziemi! To rewelacyjne uczucie! Br¹zowy
medal indywidualnych mistrzostw œwiata jest mój - nie
kry³ wielkiej radoœci po odebraniu br¹zowego medalu.
ROBERT BOROWY
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Sprzęt jest podobny i każdy
ma szansę odnieść sukces
Z Tomaszem Bajerskim, by³ym ¿u¿lowcem gorzowskiej Stali, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- W 1997 roku ówczesny
prezes gorzowskiego klubu Les Gondor zap³aci³ za
pañskie przejœcie z Apatora Toruñ 600 tysiêcy
z³otych. To by³ rekord
wszechczasów w polskim
¿u¿lu. Czy na 22-letnim
wówczas Tomaszu Bajerskim zrobi³o to wra¿enie?
- Nie, dlatego, ¿e ja nic z
tego przecie¿ nie mia³em. To
by³a kwestia rozliczenia finansowego pomiêdzy klubami. Mnie interesowa³ kontrakt indywidualny, jak i warunki sportowe, w jakim
mia³em siê dalej rozwijaæ.
Dzisiaj, jak ju¿ wiemy, nikt
nigdy nie przebi³ tej 600-tysiêcznej stawki i nie zanosi
siê na to, bo mamy zupe³nie
inne uwarunkowania transferowe. Teraz zawodnicy po
wygaœniêciu umów s¹ wolnymi ludŸmi i mog¹ wybieraæ
sobie kluby. Wtedy byliœmy
niewolnikami i kluby mog³y
stawiaæ zaporowe ceny. Skoro jednak gorzowianie zdecydowali siê na zap³acenie
tak wysokiej stawki, znaczy³o, ¿e jestem wartoœciowym zawodnikiem i ucieszy³em siê z tak du¿ego zainteresowania.
- W Stali, która w tamtym
czasie nosi³a nazwê Pergo,
jeŸdzi³ pan przez cztery sezony. Wraca pan jeszcze
pamiêci¹ do tego okresu?
- Wracam i czyniê to z
du¿ym sentymentem. Pocz¹tek mia³em znakomity,
klub równie¿ funkcjonowa³
profesjonalnie, czego efektem by³o wicemistrzostwo
Polski wywalczone w pierwszym roku moich startów w
Gorzowie. Trochê gorzej to
wygl¹da³o w dwóch ostatnich latach mojego pobytu,
ale to ju¿ za nami. Na pewno
wspomnienia z Gorzowa
mam przyjazne i nigdy nie
¿a³owa³em decyzji o przejœciu do Stali, choæ nale¿a³a
ona do tych najtrudniejszych
w moim ¿yciu sportowym.
- Który sukces wspomina
pan najbardziej?
- Zdecydowanie mistrzostwo Polski par klubowych
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T. Bajerski: Wtedy byliśmy niewolnikami i kluby mogły stawiać zaporowe ceny.

wywalczone w 1998 roku na
gorzowskim torze ku radoœci
wielu tysiêcy kibiców. Zdecydowanym faworytem zawodów byli bracia Tomasz i Jacek Gollobowie, ale ja razem
z Krzyœkiem Cegielskim ich
zaskoczyliœmy. JeŸdzi³o nam
siê rewelacyjnie. Wywalczy³em komplet 18 punktów i
dla mnie to jeden z najwiêkszych sukcesów w ca³ej karierze. Przypomnê, ¿e wtedy
MPPK mia³y du¿¹ wartoœæ
sportow¹, by³y to presti¿owe
rozgrywki, w których startowali zawsze najlepsi polscy
¿u¿lowcy. Trochê inaczej ni¿
wygl¹da to dzisiaj.
- Trener Zenon Plech,
który poprowadzi³ was
wtedy do mistrzostwa
przyzna³ po latach, ¿e
Ÿród³em sukcesu by³ fakt,
¿e z braæmi Gollobami jechaliœcie ju¿ w pierwszym
biegu i nale¿a³o tak przygotowaæ tor, ¿eby ich zaskoczyæ.
- Rzeczywiœcie, wspólnie
zastanawialiœmy siê, jak to
wszystko rozegraæ. I nie chodzi³o tylko o przygotowanie
nawierzchni pasuj¹cej nam,
ale równie¿ ustawienie pary.
By³em przekonany, ¿e bêdê
prowadz¹cym, ale trener
uzna³, ¿e Krzysiek maj¹cy
lepsze starty pojedzie jako
prowadz¹cy. I to siê spraw-

dzi³o. Krzysiek wygrywa³
wiêkszoœæ startów, wywozi³
lekko rywali na zewnêtrzn¹ a
ja przycina³em do krawê¿nika.
- Dlaczego dawniej takie
imprezy jak MPPK, IMP,
Z³oty
Kask
by³y
presti¿owe, a dzisiaj nie
ciesz¹ siê ju¿ tak¹ popularnoœci¹ wœród zawodników,
dzia³aczy i kibiców?
- Nie wiem czym jest to
spowodowane. Mo¿e du¿¹
iloœci¹ startów w ró¿nych
rozgrywkach i ci najlepsi nie
maj¹ czasu na je¿d¿enia w
eliminacjach, a bez tego
trudno awansowaæ do fina³owej batalii. Najwiêcej w
tej kwestii do zrobienia maj¹
w³adze polskiego ¿u¿la.
Uwa¿am, ¿e mo¿na zrobiæ
naprawdê sporo, by przywróciæ blask tym imprezom.
Pierwszy krok poczyniono.
Zawodnicy startuj¹cy w
Grand Prix s¹ zwolnieni z eliminacji do IMP i ju¿ to da³o
efekt w tej postaci, ¿e w
ostatnich sezonach w finale
startuj¹ najlepsi. Ja bym poszed³ jeszcze dalej i powiêkszy³ liczbê miejsc, tak¿e dla
¿u¿lowców z najwy¿szymi
œrednimi. Wielu z nich mówi
wprost, ¿e jazda w eliminacjach to dla nich spore koszty. Warto wzi¹æ pomys³ z rozgrywek miêdzynarodowych,

gdzie z eliminacji do fina³u
awansuje tylko kilku zawodników, zdecydowana wiêkszoœæ jest nominowana. Podobnie powinno byæ w parach.
Obecny
sposób
nominowania jest z³y, bo mamy za du¿¹ rozpiêtoœæ pomiêdzy najlepszymi i s³abszymi. To z kolei negatywnie
wp³ywa
na
poziom
fina³owych turniejów i zainteresowanie publicznoœci.
- Po odejœciu z Gorzowa
mia³ pan okazjê pojeŸdziæ
przez sezon w Grand Prix.
Z czasem by³o ju¿ tylko
gorzej i w 2010 roku ca³kowicie zrezygnowa³ pan z
kariery. Nie odwróci³ siê
pan jednak od tego sportu.
- Skorzysta³em z mo¿liwoœci komentowania imprez
¿u¿lowych dla TVP i jest to
bardzo fajna przygoda. Przypomnê jednak, ¿e je¿d¿¹c
jeszcze w Gorzowie mia³em
kilka okazji do komentowania zawodów w innej stacji i
ju¿ wtedy czu³em, ¿e odnajdujê siê w tej roli. Po odstawieniu motocykli mam du¿o
wiêcej czasu, do tego ekipa,
z któr¹ wspó³pracujê przy
transmisjach jest naprawdê
super.
- ¯u¿el z czasów pañskiej
jazdy by³ nieco inny ni¿
ten, który ocenia pan teraz
na wizji. W trakcie trans-

misji czêsto powraca pan
do przesz³oœci. Dlaczego?
- Wracam wspomnieniami,
¿eby
zwróciæ
uwagê
ogl¹daj¹cym, jak na przestrzeni ostatnich 25 latach
¿u¿el siê zmienia. Traktujê to
bardziej jako ciekawostkê.
Opowiadam przyk³adowo, ¿e
na danym torze kiedyœ jeŸdzi³o siê tak a dzisiaj nale¿y
pojechaæ inaczej i wskazujê
ró¿nicê. A podstawow¹
ró¿nic¹ jest sprzêt. Dawniej
zawodnicy
dysponowali
ró¿ni¹cym siê od siebie parkiem maszynowym. Ci najlepsi mieli znakomite motocykle, ci s³absi proporcjonalnie
gorsze
i
musieli
nadrabiaæ umiejêtn¹ jazd¹,
je¿eli chcieli dorównaæ mistrzom. Dzisiaj ten sprzêt jest
bardzo wyrównany i kiedy
staje czterech zawodników
pod taœm¹ naprawdê trudno
wskazaæ, kto wygra. O kolejnoœci decyduj¹ drobne niuanse w ustawieniach i b³êdy
zawodników.
- Co siê takiego zmieni³o
na przestrzeni tego æwieræwiecza, ¿e polscy ¿u¿lowcy dorównuj¹ zagranicznym, a w rywalizacji
dru¿ynowej ju¿ ich wyprzedzaj¹?
- Sprzêt. Kiedy zaczyna³em
karierê, pomiêdzy Polakami
a ¿u¿lowcami g³ównie z krajów zachodnich by³a przepaœæ. Taki Anglik, Szwed czy
Duñczyk siada³ na motocykl,
puszcza³ sprzêg³o i tyle go
widzieliœmy. Kibice psioczyli
na nas, ¿e nie mo¿emy
osi¹gn¹æ sukcesu, ale nie
mieliœmy ¿adnych szans.
Trochê Tomek Gollob zacz¹³
ich k¹saæ, bo z czasem mia³
porównywalny sprzêt. Dopiero kiedy drzwi do zachodnich
czêœci, tunerów zosta³y bardziej dla nas uchylone,
wszystko zaczê³o siê wyrównywaæ. I zaczê³y pojawiaæ
siê sukcesy. Obecnie wszyscy, bez wzglêdu na narodowoœæ robi¹ silniki u tych samych tunerów i dlatego ten
¿u¿el w miarê siê wyrówna³.
Oczywiœcie tunerzy równie¿
maj¹ swoje gwiazdy, dla któ-

rych robi¹ specjalne silniki.
Innym zaœ sprzêt seryjny, ale
to i tak ta ró¿nica jest niewielka i mo¿na powalczyæ.
Dlatego uwa¿am, ¿e teraz
tak naprawdê ka¿dy ma
szansê odnieœæ sukces,
je¿eli jest wystarczaj¹co utalentowany, pracowity i zdeterminowany.
- W polskim ¿u¿lu koñczy
siê pewna epoka, gdy¿ kariery powoli koñcz¹ zawodnicy z pañskiego pokolenia. Z reprezentacj¹
po¿egna³ siê choæby Tomasz Gollob. Nasze m³ode
wilczki s¹ w stanie na
trwa³e w³¹czyæ siê do walki
o najwy¿sze trofea?
- Oczywiœcie, pokazuj¹ to
nie tylko starty w rozgrywkach ligowych, ale w Grand
Prix. Tym naszym m³odym
ch³opakom brakuje doœwiadczenia, ale to normalne w ich
wieku. Kiedy t¹ swoj¹ energiê po³¹cz¹ z ch³odn¹ g³ow¹
bêdziemy mieli z nich
ogromn¹
pociechê.
Przyk³adem by³o piêkne
zwyciêstwo w Manchesterze
podczas rywalizacji dru¿ynowej.
- W tym gronie widzisz
oczywiœcie Bartka Zmarzlika?
- Tak, Bartek pope³nia jeszcze drobne b³êdy, ale szybko
wyci¹ga wnioski. Jego problemem jest to, ¿e chce
bardzo szybko wyprzedziæ
rywali na torze, a w ¿u¿lu
nie zawsze jest to dobra recepta. On jest m³ody, ambitny i ju¿ chce wygrywaæ.
Przez to brakuje mu tego
cwaniactwa, sprytu i spokoju. Nie zawsze jeszcze potrafi dobrze odczytywaæ
warunki zmieniaj¹ce siê na
torze, a to z kolei negatywnie wp³ywa na wybór pól
startowych.
Pamiêtam
Grand Prix w Warszawie,
gdzie wybra³ czwarte pole i
by³a to najgorsza z mo¿liwych decyzji. On jednak
szybko dojrzewa. Wygrywa
w znakomitym stylu, ale
uczy siê na przykrych pora¿kach.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Charakterny człowiek, który
wytrwał na żużlowym motocyklu
To by³o po¿egnanie, a na które zjechali mistrzowie i przyjaciele z toru.

Fot Robert Borowy

- Ch³opacy je¿d¿¹ za szybko, a ja jestem mocno rozkojarzony tym trudnym, ale i
mi³ym dla mnie dniem - przyzna³ 49-letni Piotr Œwist w
trakcie swojego turnieju
po¿egnalnego, który odby³
siê w paŸdzierniku 2016 r. na
bliskim mu w ostatnich latach torze w Pile. To zaskakuj¹ce, ale szczere wyznanie mia³o miejsce po pi¹tym
wyœcigu zawodów. W nim to
Piotr Œwist, po ³adnej akcji
na dystansie, wysforowa³ siê
na czo³o stawki i pierwszy
min¹³ liniê mety. Po chwili na
torze pojawili siê wszyscy
¿u¿lowcy startuj¹cy w turnieju, raz jeszcze uœcisnêli siê
serdecznie z wychowankiem
Stali i tak w³aœnie zakoñczy³a
siê 32-letnia kariera gorzowianina. Wiêcej na tor nie
wyjecha³. Na zakoñczenie
stan¹³
jeszcze
na
najwy¿szym stopniu podium
razem ze zwyciêzc¹ zawodów - Bartoszem Zmarzlikiem. Jaka piêkna historia.
Piotr Œwist - Bartosz Zmarzlik. Jeszcze kilka miesiêcy
temu ten pierwszy przekaza³
drugiemu symbolicznie stary
plastron Stali, nawi¹zuj¹c
tym samym do czasów, kiedy sam zosta³ namaszczony
przez Edwarda Jancarza. A
Bartek zrewan¿owa³ siê wygran¹ w jego po¿egnalnym
turnieju.
- Dziêkujê za zaproszenie i
nie wyobra¿a³em sobie,
¿ebym mia³ odmówiæ startu
w tak fajnych zawodach.
Publicznoœæ by³a mega, jeŸdzi³o mi siê znakomicie i zawody zaliczam do udanych powiedzia³ skromnie triumfator.
Bartosz Zmarzlik zosta³
bardzo ciep³o przyjêty przez

Jeszcze tylko pożegnalne zdjęcie i to już był koniec ze sportową jazdą po owalu.

Na ostatnią przejażdżkę po torze pojechał w towarzystwie wnuka Filipa.

zastanawia³em siê wówczas,
czy kiedykolwiek bêdê od
niego szybszy. Potem walczyliœmy twardo. Mieliœmy
zatargi, a tylko w wymiarze
czysto sportowym. Raz wygrywa³em ja, innym razem
Piotrek. Obaj walczyliœmy zawsze dla swoich klubów. Dzisiaj ¿yczê mu, ¿eby po odstawieniu motocykli nadal pozosta³ w naszym sporcie i wniós³
do niego jak najwiêcej wiedzy.
Zapewne nied³ugo do³¹czê
do niego, jako sportowy emeryt, bo lata lec¹ - doda³ by³y
indywidualny mistrz œwiata.
Mnóstwo ciep³ych s³ów o
gorzowianinie wypowiedzia³

tak¿e Jaros³aw Hampel. Piotrek
to
charakterny
cz³owiek i dlatego tak d³ugo
wytrwa³ na ¿u¿lowym motocyklu. Jeszcze w tym sezonie potrafi³ wygrywaæ z du¿o
m³odszymi rywalami - stwierdzi³.
Pomimo ¿e Piotra Œwista i
wielu zawodników dzieli ju¿
przynamniej pokolenie, wiele
ciekawych s³ów o starszym
koledze wypowiedzieli Przemys³aw Pawlicki i Maciej Janowski.
- Piotra pozna³em bêd¹c
jeszcze ma³ym dzieciakiem,
oczywiœcie za spraw¹ ojca. I
zawsze jak potem widzia³em

ROBERT BOROWY

Fot Robert Borowy

wie. Podobnie wysoko nale¿y oceniæ postawê Adriana
Cyfera. Gdyby nie defekt w
ostatnim wyœcigu na drugiej
pozycji by³by czwarty w zawodach.
To by³a bardzo, ale bardzo
sympatyczna impreza, na
któr¹ zjechali nie tylko zawodnicy awizowani do startu, ale te¿ gwiazdy polskiego
¿u¿la.
- Odchodzi wielka historia
¿u¿la - mówi³ z przejêciem
Tomasz Gollob. - Kiedy zaczyna³em swoj¹ karierê Piotrek by³ ju¿ tym wielkim talentem i nadziej¹ polskiego speedway’a. Przyznam, ¿e

Fot Robert Borowy

pilsk¹ publicznoœæ, która potem nie mog³a nadziwiæ siê
jeŸdzie gorzowianina. To by³
inny ¿u¿lowy œwiat. Bartek
potrafi³ nawet o blisko trzy
sekundy jeŸdziæ szybciej ni¿
niektórzy zwyciêzcy swoich
wyœcigów. Jedynym, który
tak naprawdê podj¹³ z nim
walkê by³ Przemys³aw Pawlicki. Ich pojedynek w siódmym biegu trzyma³ w napiêciu od pierwszego do ostatniego metra. Obaj wje¿d¿ali
w najbardziej odsypany odcinek toru tu¿ przy dmuchanych bandach. Nikt inny nie
mia³ tyle odwagi. Co mistrzowie Polski, to jednak mistrzo-

go mówi³em do niego ,,wujo’’. Dopiero jak zosta³em zawodnikiem i pan Piotr zaproponowa³, ¿ebyœmy przeszli
na ,,ty’’ przesta³ byæ dla mnie
wujkiem - przypomnia³ Przemys³aw Pawlicki. Z kolei Maciej Janowski opowiedzia³,
jak kiedyœ razem mieli
okazjê spêdziæ wspólnie wakacje. - To by³y niezapomniane chwile - pokrêci³ g³ow¹
i lekko siê uœmia³.
A co na to wszystko bohater zawodów? Piotrowi Œwistowi uroni³a siê ³ezka. I to nie
jedna. Podobnie jak jego
¿onie Mirelli. Dla nich to by³o
naprawdê wielkie wydarzenie. Podobnie jak dla ich
wnuka Filipa, który przyjecha³ na prezentacjê z dziadkiem, ale na swoim motocyklu.
- Chcia³bym naprawdê,
szczerze
podziêkowaæ
wszystkim, którzy pojawili siê
na stadionie, którzy pomogli
zorganizowaæ zawody. Dziêkujê równie¿ gorzowskiej
ekipie, która przyjecha³a.
Trenerowi
Stanis³awowi
Chomskiemu, mechanikom
Stanis³awowi Maciejewiczowi i Heniowi Romañskiemu,
kolegom z toru Paw³owi Nizio³owi i Jarkowi Gale. Stal
zawsze nosi³em w sercu, bo
to z tym klubem odnios³em
najwiêksze sukcesy, ale dziêkujê równie¿ Polonii Pile,
bo to mój drugi dom - powiedzia³.
A nied³ugo w gorzowskiej
Alei Gwiazd na koronie stadionu pojawi siê tablica z odciœniêt¹ d³oni¹ Piotra Œwista,
bo kto jak kto, ale ten zawodnik w pe³ni zas³u¿y³ na uhonorowanie go w tym szczególnym miejscu.

B. Zmarzlik na pożegnalny turniej P. Śwista przyjechał, by wygrać i podziękować weteranowi
polskiego żużla.
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Nieodległa wioska
z zabytkami i tajemnicami
Tajemnic¹ s¹ miejsce po pa³acu oraz to, gdzie wydarzy³a siê straszliwa tragedia.

Fot. Archiwum

Tajemnic¹ Dankowa s¹
tak¿e trzy wiekowe dêby, jakie rosn¹ na terenie tej wsi.
No i tajemnic¹ Dankowa jest
wygl¹d, który zaœwiadcza,
¿e ¿yli tu bogaci ludzie, którym zwyczajnie na tym miejscu zale¿a³o. Ju¿ tylko rozpadaj¹ce siê Mauzoleum rodziny von Brandt wystarczy,
aby siê wybraæ do Dankowa,
malutkiej wsi le¿¹cej w
po³owie drogi miêdzy Barlinkiem a Strzelcami Krajeñskimi.
Rozpadaj¹ce siê dziœ mauzoleum z zachowan¹ jeszcze rozet¹, jak w paryskich
katedrach, le¿y na uboczu, w
kierunku na Strzelce Krajeñskie. Dok³adne miejsce pokazuj¹ strza³ki. To miejsce
dziœ przygnêbia, ale te¿ pokazuje, ¿e von Brandtowie i
Erxlebenenowie byli zamo¿ni, przywi¹zywali wagê
tak¿e do ¿ycia po ¿yciu. Jak
mo¿na
przeczytaæ
w
ksi¹¿ce
Tomasza
Ho³yñskiego „Tankow. Gwa³t
architektury” miejscowi, którzy przyjechali do wsi po
1945 roku, masowo tam
chodzili. Otwierali trumny,
brali koœci na pami¹tkê, no i
ostatecznie wrzucali te
trumny do jeziora. Dziœ trumien nie ma, stoi puste
zniszczone i zaniedbane
mauzoleum, œwiadek minionego œwiata.
Po powrocie do wsi widaæ
Polkê-Pe³cz. Rzeczka jest
dop³ywem Noteci. I ca³y czas
nie bardzo wiadomo, sk¹d

Fot. Renata Ochwat

Tak ongiś wyglądało Mauzoleum rodziny von Brandt…
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A tak wygląda teraz, świadek minionego czasu...

siê wziê³a taka doœæ jej egzotyczna nazwa.
Na pierwszy plan wybija
siê œliczny neogotycki ko-

œció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa z 1840, którego cech¹ charakterystyczn¹ jest wielokolorowy

dach. Potem droga wiedzie
wœród resztek zabudowañ
pa³acowych von Brandtów.
To w³aœnie tu wydarzy³a siê

tragiczna historia koñca
¿ycia ostatniej w³aœcicielki
wsi, czyli Cory von Alvensleben, która nie zd¹¿y³a uciec
przed Armi¹ Czerwon¹ i
wraz z kilkoma osobami, jak
leœniczy Pieper, ¿ona ogrodnika, z dzieckiem, gospodyni
klucza pa³acowego oraz
dwie uciekinierki 29 stycznia
1945 roku pope³ni³a samobójstwo. Pani na Dankowie
zosta³a pochowana na terenie wsi, a miejsce pochówku
jest znane, choæ nieoznaczone. I to jest znów kolejna
tajemnica.
Droga prowadzi obok starego dêbu, dziœ pomnika
przyrody. To jeden z trzech
starych wielkich dêbów
licz¹cych ponad 500 lat. Te¿
prawdziwa rzadkoœæ, bo takie stare dêby jednak w
kêpach nie rosn¹.
Warto siê przejœæ obok stajni w unikatowym stylu Tudorów. W Polsce prawdopodobnie nie ma drugiego budynku
gospodarczego
utrzymanego w tym i tak
rzadko spotykanym stylu.
Ju¿ ruina, ale dumna. Ma
pazur.
We wsi nie zachowa³ siê
nawet œlad po pa³acu. Sta³
on na ty³ach koœcio³a, dziœ tu
jest wielki plac. Z jednej strony przystaje on do zachowanych budynków, w tym do
Oran¿erii, z drugiej dochodzi
do jeziora Wielgiego. Sta³
jeszcze po II wojnie œwiatowej. Tomasz Ho³yñski w
swojej ksi¹¿ce tak opisuje je-

go rozbiórkê: „Rozbiórkê
pa³acu pamiêta pan Szymon
Urban. W Dankowie zamieszka³ w 1950 roku. Mówi,
¿e pochodzi z „Rodzin Wysiedlonych”. Pytam: Jest pan
£emkiem? Odpowiada: Tak, przyjecha³em w ramach
Akcji Wis³a z powiatu gorlickiego na Podkarpaciu.
Mieszka³em w miejscowoœci
Zdynia (…).Pan Szymon ju¿
wie, ¿e jestem zainteresowany histori¹ pa³acu w Dankowie. Na moje pytanie odpowiada: - Pamiêtam go
dobrze, ten pa³ac taki by³:
Piwnice by³y w stylu gotyckim wymurowane. Wszystko
by³o elegancko p³ytkami
wy³o¿one, jedynie tylko
kot³ownia nie by³a. Wszêdzie
by³y ¿eliwne schody, a plusz
by³ nitowany i do ka¿dego pomieszczenia mia³ inny kolory.
Na górze by³y pobudowane
werandy ogrodzone balustrad¹ ¿eliwn¹, a na dole by³y
¿eliwne podesty. T³ukliœmy to.
Sam nie by³em. Wszystko
wtedy ludzie t³ukli i wywozili
na z³om. Wie pan, nikt siê
tym nie interesowa³. Ciê¿ko
by³o, trzeba by³o pole oraæ, a
skup z³omu by³ w Bobrówku”.
Danków, malutka wieœ, ma
bogat¹ bibliotekê, bo ma niemieck¹ monografiê, jeszcze
sprzed II wojny œwiatowej.
Osobn¹ monografiê wsi
opracowa³ prof. Edward Rymar. PóŸniej do pó³ki
do³¹czy³a ksi¹¿ka Tomasza
Ho³yñskiego.

RENATA OCHWAT
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W abonamencie niskie raty
miesięczne i bezpłatny serwis
Trzy pytania do Mariusza Wasiucionka, specjalisty z salonu Auto - Bis
- Co oznacza has³o „Skoda w abonamencie”? Has³o
bardziej kojarzy siê ze
sprzeda¿¹ telefonów ni¿ samochodów.
- Sposób sprzeda¿y jest
trochê podobny. Przede
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wszystkim musimy zmieniæ
sposób myœlenia o samochodzie i nie przywi¹zywaæ siê
zbytnio do niego. W abonamencie mamy bardzo nisk¹
ratê miesiêczn¹ i niskie koszty kredytu. Mamy równie¿
mo¿liwoœæ zdecydowania co
dalej
z
samochodem.
Mo¿emy nim dalej jeŸdziæ lub
wymieniæ na nowy.
- A co siê dzieje z tymi
u¿ywanymi?
- Bêd¹ trafiaæ do nowych
w³aœcicieli. Uruchamiamy rynek samochodów u¿ywanych,
które s¹ dobre, sprawdzone i
z niewielkim przebiegiem. Takiego rynku w tej chwili nie
ma. Niemal niemo¿liwym jest
znalezienie u¿ywanej Skody,
która jest w dobrym stanie
technicznym i ma dobr¹ cenê.
Nasz system zapewnia ³atwy
dostêp do samochodu oraz
niskie obci¹¿enie rat¹ miesiêczn¹. Dziêki niskiej racie i
niewielkim kosztom kredytu
znacznie wiêksza grupa ludzi
osi¹gnie tzw. zdolnoœæ kredy-

tow¹. Poza tym ratê ³atwo zbilansowaæ w miesiêcznym
bud¿ecie domowym. System
ten dobrze funkcjonuje na
zachodzie. W Niemczech w
ten sposób kupowanych jest
70 procent kredytowanych
samochodów. W Polsce
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funkcjonuje od trzech lat i
ju¿ wynosi ponad 40 procent. Niebawem zaczn¹
wracaæ i trafiaæ na rynek
wtórny samochody zakupione w tym systemie. Mam nadziejê, ¿e w koñcu zrobi siê
normalnie.

- Z regu³y p³acimy nisk¹
ratê za samochód, ale za
serwis gwarancyjny p³acimy ju¿ wcale niema³o. Jak
to wygl¹da w salonie Auto Bis?
- Dot¹d czêsto s³ysza³o siê,
¿e kupiæ nowy samochód to

nie sztuka. Sztuk¹ jest go
utrzymaæ. Obecnie w cenie
ka¿dego nowego samochodu
s¹ bezp³atne przegl¹dy serwisowe. Wystarczy tylko przyjechaæ do salonu. Robocizna i
materia³y s¹ za darmo.
RAR
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