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w 1.07.
2006 r. - premierą sztuki „Nocleg w
Apeninach” otwarto Teatr Letni.
w 2.07.
1257 r. - założono miasto Gorzów.
2008 r. - zamknięto Kapsułę Czasu
na placu Grunwaldzkim.
w 3.07.
1954 r. ur. się Tadeusz Kudelski,
gorzowski alpinista, pierwszy lubuski zdobywca najwyższej góry świata, a także 11 najwyższych szczytów
w Andach i góry Kilimandżaro na rowerze, zginął w 1999 r. schodząc ze
szczytu Mount Everest.
1986 r. zm. Władysław Kosowicz
(60 l.), b. żołnierz AK, trener i nauczyciel wf w „Ekonomiku”, twórca
gorzowskiej siatkówki
86 lat temu ur. się Stanisław Lisowski, najsłynniejszy gorzowski rajdowiec i konstruktor samochodów terenowych, pionier miasta i gorzowskiej motoryzacji, zm. w 2014 r.
w 5.07.
1979 r. - w hali sportowej przy ul.
Czereśniowej odbył się międzypaństwowy mecz siatkówki, w którym
reprezentacja Polski pokonała Japończyków 3:2; w drużynie Huberta
Wagnera zagrali: Ryszard Bosek,
Wiesław Gawłowski, Leszek Molenda, Tomasz Wójtowicz, Mirosław
Rybaczewski, Lech Łasko oraz
Włodzimierz Stefański, Włodzimierz
Nalazek, Ireneusz Kłos, Wiesław
Czaja; odnotowano nadkomplet widzów - 1300 kibiców.
w 6.07.
1945 r. - powstał Obwodowy Urząd
Miar w Gorzowie, jedyna polska instytucja w mieście funkcjonująca do
dziś w tym samym miejscu.
1950 r. - powstało województwo zielonogórskie.
w 7.07.
1904 r. - linię tramwajową
przedłużono od Chyży (okolice dawnej drukarni) do Placu Słonecznego.
1951 r. - z udziałem premiera Józefa
Cyrankiewicza nastąpiło uruchomienie Gorzowskich Zakładów Włókien
Sztucznych, następnie Zakładów
Włókien Chemicznych „Stilon”,
ostatnio „Stilon” S.A.
w 8.07.
2007 r. - na linii Krzyż - Kostrzyn pojawił się pierwszy szynobus.
w 9.07.
1959 r. - Edmund Migoś jako pierwszy gorzowianin zadebiutował w
żużlowej reprezentacji Polski, startując w międzypaństwowym meczu
z Austrią, rozegranym w Nowej Hucie, który Polacy wygrali 73:35.
w 11.07.
1959 r. - w Gorzowie zanotowano
37,5 st. ciepła, najwyższą temperaturę w historii miasta.
1999 r. - gorzowianki Beata
Sokołowska i Aneta Pastuszka zdobyły trzy złote medale na kajakowych ME w Zagrzebiu
w 12.07.
1986 r. - w Gorzowie rozpoczął się
pierwszy dwudniowy festiwal „Reggae nad Wartą”.
1992 r. - organizowano pierwszy
Memoriał Edwarda Jancarza na
żużlu.
w 13.07.
1948 r. - w Gorzowie gościł po raz
pierwszy Władysław Broniewski.
1905 r. ur. się dr Stanisław Kirkor,
lekarz weterynarii, badacz pszczół,
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Nowy sekretarz miasta
i nowa dyrektor od edukacji
Dotychczasowy dyrektor Wydzia³u Edukacji Eugeniusz Kurzawski zosta³ nowym sekretarzem miasta
Zast¹pi³ w tej roli £ukasza
Marcinkiewicza, który przeszed³ do S³owianki na stanowisko wiceprezesa. Decyzja
ta wymusi³a równie¿ zmiany
personalne w samym wydziale
- Zastanawialiœmy siê nad
form¹ naszej wspó³pracy i
naprawdê cieszê siê, ¿e pan
dyrektor Kurzawski przyj¹³
propozycjê - mówi prezydent
Jacek Wójcicki. - Œwietnie
sprawdzi³ siê w Wydziale
Edukacji, ma bogate, 26-letnie doœwiadczenie samorz¹dowe. Swego czasu by³
wiceburmistrzem Witnicy. W
naszym magistracie pracuje
od dwóch lat i zbudowa³ znakomity zespó³ w kierowanym
przez siebie wydziale chwali prezydent.
Eugeniusz Kurzawski ma
58 lat, urodzi³ siê w Poznaniu, jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu.
Ukoñczy³ studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania
funduszy Unii Europejskiej w
Wy¿szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych
w Warszawie. Specjalizuje
siê zamówieniach publicznych, pozyskiwaniu œrodków
UE, innowacjach w sferze

Fot. Robert Borowy
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Nowy sekretarz miasta Eugeniusz Kurzawski odbiera gratulacje od prezydenta Jacka Wójcickiego.

spo³ecznej, reorganizacji i
nadzorze nad placówkami
oœwiatowymi.
Nowym dyrektorem Wydzia³u Edukacji zosta³a Renata Pli¿ga, dotychczasowy

zastêpca dyrektora. Jest ona
absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w S³upsku na
Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym z tytu³em
magistra geografii. Uko-

Po wakacjach pojedziemy
Walczaka i Warszawską
Do 30 wrzeœnia ulice Warszawska i Walczaka zostan¹ oddane do u¿ytku.
Tak przynajmniej obiecuje
firma Zak³ad Sieci i Zasilania
w nowym harmonogramie
prac drogowych na tych ulicach, który otrzyma³ na pocz¹tku czerwca prezydent
Jacek Wójcicki.
Zgodnie z harmonogramem ul. Cichoñskiego (pó³
jezdni) jest zamkniêta od 8
czerwca br. Do 30 lipca maj¹
byæ wykonane: torowisko na
ulicy Warszawskiej, roboty
ziemne (woda + kanalizacji),
warstwa œcieralna oraz

chodnik i œcie¿ka rowerowa
po stronie ul. Ogrodowej i
Szkolnej. 15 sierpnia oddane
do u¿ytku zostan¹: chodnik
od strony placu Staromiejskiego, rondo i przystanek
Warszawska. Druga po³owa
jezdni Cichoñskiego oraz
Teatralna bêd¹ przebudowywane od 20 lipca do koñca
sierpnia.
Na Walczaka do koñca lipca
zostan¹
u³o¿one
krawê¿niki, a jezdnia wyasfaltowana, a do koñca sierp-

nia u³o¿one wzd³u¿ jezdni
chodnik i œcie¿ka rowerowa.
Do po³owy wrzeœnia potrwa uk³adanie chodników na
Cichoñskiego i Teatralnej. W
drugiej po³owie wrzeœnia zaplanowano prace porz¹dkowe, a zakoñczenie ca³ej budowy 30 wrzeœnia br.
Zak³ad Sieci i Zasilania to
nowy lider konsorcjum firm
remontuj¹cych ulice Warszawsk¹ i Walczaka.
WYDZIAŁ PROMOCJI
I INFORMACJI UM/RED
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ñczy³a studia podyplomowe
w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej w Gorzowie na kierunku administracja publiczna i samorz¹dowa, a tak¿e z prawa europej-

skiego i praw cz³owieka na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego. Z Urzêdem Miasta
zwi¹zana od 2004 roku.
Wczeœniej pracowa³a w Zespole Szkó³ im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Kostrzynie oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie.
Z kolei wicedyrektorem
Wydzia³u Edukacji zostanie
Jolanta Andrysiak-Walas,
zatrudniona w tym wydziale
na stanowisku inspektora
ds. szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych. Absolwentka Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze
w zakresie filologii rosyjskiej, o specjalnoœci nauczycielskiej z tytu³em magistra filologii rosyjskiej, a
tak¿e Uniwersytetu Szczeciñskiego na Wydziale Humanistycznym o kierunku filologia polska z tytu³em licencjata.
Zwi¹zana
z
Urzêdem Miasta od 2000
roku. Wczeœniej pracowa³a
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2, Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Zespole
Szkó³ Zawodowych im. Jana Sobieskiego.
(RED)

Będzie stadion dla
lekkoatletów, będzie
też hala
Strategiczne inwestycje dla polskiego sportu
s¹ w Gorzowie.
Modernizacja stadionu i
budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie zosta³y
ujête w Wieloletnim Planie
„Programu inwestycji o
szczególnym znaczeniu dla
sportu” Ministerstwa Sportu i
Turystyki. MSiT zaktualizowa³o w³aœnie „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017”.
Wœród zadañ inwestycyjnych, które pozostaj¹ ujête w
Planie Wieloletnim” wymieniono (na wysokiej, czwartej
pozycji)
„Modernizacjê
obiektu sportowego stadionu
lekkoatletycznego przy ul.
Krasiñskiego”, a na kolejnej

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
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Stanisław Miklaszewski, Renata Ochwat, Ryszard
Romanowski.

„Budowê hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim”.
Nastêpny krok to z³o¿enie
przez Urz¹d Miasta w Ministerstwie do marca 2018 roku
wniosków o akceptacjê wydatków na te inwestycje, a
do czerwca 2018 pozwoleñ
na budowê. Koszt modernizacji stadionu jest szacowany na 8 mln z³, budowy hali
na 60 mln z³. Istnieje szansa
na dofinansowanie ze strony
Ministerstwa Sportu i Turystyki nawet w wysokoœci 50
procent wartoœci inwestycji.
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Gwiazdy, koncerty,
spektakle i wiele atrakcji
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Tegoroczne Dni Gorzowa odbywaj¹ siê w 760. rocznicê za³o¿enia miasta.

Fot. Archiwum

Koñcówka czerwca i pocz¹tek lipca up³yn¹ pod znakiem imprez zwi¹zanych z
Dniami Gorzowa. W tegoroczny kalendarz wpisa³y siê
tak¿e imprezy, które do tej pory by³y autonomicznymi. Organizatorzy przyjêli zaproszenie, co tylko doda koloru ju¿ i
tak kolorowej imprezie rozpisanej na kilka dni.
Choæ Dni Gorzowa to mnogoœæ ró¿nych imprez, to jednak dla wiêkszoœci to przede
wszystkim sceny i goszcz¹cy
na nich artyœci. I tak na scenie przy moœcie kolejowym
pos³uchaæ bêdzie mo¿na
Marka Zalewskiego i jego
bandu. Marek Zalewski, gorzowski muzyk i kompozytor,
zwi¹zany mocno z lokalnym
œrodowiskiem znany jest jako
niemal sta³y kompozytor Teatru Osterwy. Zreszt¹ za tê
swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ laureatem Motyla, czyli nagrody
kulturalnej prezydenta miasta.
Poza tym muzyk wspó³pracuje z Filharmoni¹ Gorzowsk¹ i
innymi œrodowiskami artystycznymi miasta.
Na scenie wœród ró¿nych
muzyków fani zobacz¹ i
us³ysz¹ Bajm z Beat¹ Kozidrak na czele. Od lat w³aœnie ta
formacja zalicza siê do absolutnej czo³ówki polskiego popu. Sama Beata Kozidrak
znana jest gorzowskim fanom
jej talentu nie tylko ze szklanego okienka telewizorów, ale
choæby z koncertów na ¿ywo,
jakich da³a w mieœcie kilka.
Warto przypomnieæ, ¿e artystka koncertowa³ i na deskach
amfiteatru, ale te¿ da³a znakomity koncert na Stadionie
im. Edwarda Jancarza.
Niekwestionowan¹ gwiazd¹
tegorocznych Dni jest bezsprzecznie Maryla Rodowicz.
Przedstawiaæ tê artystkê mija
siê z celem, bo znaj¹ j¹
wszyscy. I to ci, którzy lubi¹
Marylê Rodowicz w wersji
folkowo-balladowej, ale i ci,
którzy ceni¹ jej sztukê pastiszu - zw³aszcza za „Kolorowe jarmarki” Janusza Laskowskiego, czy wreszcie ci,
którzy pokochali j¹ za wystêp
z gwiazd¹ disco-polo Zenkiem Martyniukiem w jego
wielkim przeboju „Oczy zielone”.
Poza nimi na g³ównej scenie
jeden z najciekawszych polskich raperów O.S.T.R, Lemon, ale i Natalia Nykiel.
Ka¿dy, kto lubi muzykê rozrywkow¹, coœ dla siebie znajdzie.

●

W tym roku w programie Dni Gorzowa znalazły się także Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa,
które będą transmitowane przez telewizyjną dwójkę.

Alternatywna scena stanie
przy ul. Wa³ Okrê¿ny. Tu zaprezentuj¹ siê muzycy ze
sceny alternatywnej a projekt
nosi tytu³ Euforia DŸwiêku. Na
scenie przez dwa dni bêdzie
mo¿na zobaczyæ i pos³uchaæ
takie kapele i takie projekty
muzyczne, które raczej z
rzadka goszcz¹ na oficjalnych
scenach czy w g³ównych
rozg³oœniach radiowych czy
telewizyjnych kana³ach muzycznych. To rezydenci alternatywnego œwiata, który za
spraw¹ takich kana³ów muzycznych, jak you tube staje
siê œwiatem wa¿nym, ciekawym i o¿ywczym. No i Euforia
tym razem bêdzie mia³a trzy
oblicza: Festiwal Kolorów, Euforiê DŸwiêku X oraz Euforiê
nawi¹zuj¹c¹ do charakterystycznych brzmieñ lat 90.,
które zreszt¹ cytowa³y rozwi¹zania wczeœniejsze. Na
pewno bêdzie to coœ intryguj¹cego dla fanów dobrej
muzyki.
W tym roku w oficjalnym kalendarzu Dni Gorzowa znalaz³y siê tak¿e Miêdzynarodowe Spotkania Zespo³ów Cygañskich Romane Dyvesa.
Festiwal bêdzie mia³ tylko jednodniow¹ ods³onê, ale za to
bêdzie transmitowany przez
program 2 Telewizji Polskiej.
Warto przypomnieæ, ¿e jest to
najstarsza impreza cykliczna
na œwiecie prezentuj¹ca folklor Romów niemal z ca³ego
œwiata. Bo przez 29 lat festiwalu przez Gorzów, dziêki
Edwardowi Dêbickiemu i jego

¿onie Ewie, a ostatnio tak¿e i
synowi Manuelowi przewinê³o
siê wielu znakomitych, wspania³ych, zachwycaj¹cych artystów. Tak¿e i w tym roku ich
nie zabraknie. Bo tradycyjnie
poka¿e siê bratnie dla terna
I³o z Moskwy, jeden z najlepszych romskich teatrów muzycznych œwiata. Ale i poza
I³o publicznoœæ rozgrzeje Mahala Rai Banda z Rumunii
oraz kilka innych grup w³aœnie
z Ba³kanów. No i zatañczy
tak¿e Terno, gospodarz i organizator Spotkañ, zespó³ legenda, za³o¿ony i kierowany
przez Edwarda Dêbickiego legendê Gorzowa, Honorowego Obywatela, fantastycznego artystê. Zreszt¹ pozytywnych okreœleñ mo¿na
mno¿yæ.
Drugim festiwalem, który siê
wpisa³ w tym roku w kalendarz obchodów urodzin miasta jest festiwal taneczny dzieci
i m³odzie¿y organizowany
przez M³odzie¿owy Dom Kultury. Od kilku lat impreza ta
dzieli siê na edycjê ludow¹
oraz na edycjê tañca
wspó³czesnego. W tym roku
przypada ta druga, a wiêc
szczególnie bêd¹ usatysfakcjonowani ci, co lubi¹ taniec
do nowych rytmów. Jak zapewniaj¹ organizatorzy, do
Gorzowa zjad¹ najlepsze z
najlepszych grup tañca
wspó³czesnego.
Ale od zawsze tak by³o, ¿e
Dni Gorzowa to nie tylko koncerty, nie tylko muzyka, nie
tylko taniec. W tegorocznym

programie nie mog³o zabrakn¹æ i nie zabrak³o tak¿e
innych imprez. Wœród imprez
nawi¹zuj¹cych do dziejów
miasta bêdzie quiz historyczny z dziejów Landsbergu-Gorzowa, odbêdzie siê œwiêto
Murów Miejskich, czyli siêgniêcie do wczesnego œredniowiecza, bo wówczas ta konstrukcja militarna powsta³a.
Stowarzyszenie œw. Eugeniusza de Mazenoda zaprosi na
spektakl poœwiêcony najstarszym gorzowianom, czyli
uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wgl¹du w pocz¹tek pañstwowoœci polskiej w niemieckim do 1945 roku Landsbergu.
Ale organizatorzy zapraszaj¹ tak¿e na wyœcigi smoczych ³odzi po Warcie, czyli
jedyne w swoim rodzaju zawody chiñskimi p³askodennymi ³odziami. Smocze, poniewa¿ ozdobione s¹ g³ówkami
smoków, mitycznych stworów,
które przynosz¹ szczêœcie
Chiñczykom. Co trzeba, aby
wzi¹æ udzia³ w tych zawodach
- stworzyæ dru¿ynê i mieæ na
tyle pary w rêkach, aby nie
daæ siê pokonaæ innym. Ale
nie zabraknie tak¿e i innych
zawodów sportowych, które
wpisuj¹ siê kalendarz urodzin
miasta. Bo i odbêdzie siê
sp³yw kajakowy, bo i zagraj¹
siatkarze, bo i zmierz¹ siê fani sportów niekonwencjonalnych.
Organizatorzy nie zapomnieli równie¿ o ma³ych, które
lubi¹ dmuchane zamki i

zje¿d¿alnie. Tradycyjnie w Dni
Gorzowa pojawi siê Weso³e
Miasteczko z ró¿nymi dmuchañcami i innymi atrakcjami, jakie lubi¹ najm³odsi.
Pojawi¹ siê tak¿e okoliczne gminy, jak i organizacje
pozarz¹dowe, które uruchomi¹ swoje stoiska prezentuj¹ce osi¹gniêcia oraz
zachêcaj¹ce do wizyty tu¿
za p³otem lub do przy³¹czenia siê do ró¿nych dzia³añ.
Œwiêto miasta to nie tylko
radosna zabawa, to tak¿e
wspomnienie istotnych dat
dla Landsbergu-Gorzowa. 2
lipca, czyli dok³adnie w
dniu, kiedy margrabia Jan I
z dynastii askañskiej delegowa³ margrabiego Alberta
de Luge do za³o¿enia miasta odbêd¹ siê wa¿ne miejskie uroczystoœci. W samo
po³udnie kolejny raz zabrzmi Dzwon Pokoju. Na
uroczystej, otwartej dla
wszystkich sesji Rady
Miasta radni nie tylko
wspomn¹ dzieje grodu nad
Wart¹, ale te¿ przyjm¹ w
poczet Honorowych Obywateli Miasta pani¹ Alfredê
Markowsk¹, Babciê Noñciê,
Gorzowsk¹ Sendlerow¹,
która podczas II wojny ratowa³a dzieci wiezione do
Auschwitz.
A w tê powa¿niejsz¹ czêœæ
obchodów wpisuje siê tak¿e
maraton fotograficzny, który
ma pokazaæ ró¿ne oblicza
miasta, w tym te niepowa¿ne,
jak i te powa¿ne.
M.Z.
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twórca polskiej apiopatologii, b. zastępca kierownika Oddziału Państwowego Instytutu Weterynarii w
Gorzowie, zm. w 1963 r.
w 14.07.
1959 r. - na ul. Podmiejskiej doszło
do największej w historii miasta katastrofy tramwajowej: pociąg
złożony z 3 wagonów wykoleił się na
łuku torów, a wagon motorowy rozbił się o słup przy ul. Warszawskiej;
rannych zostało ok. 60 osób; w wyniku obrażeń zm. dr Wacława Barska, popularna w mieście lekarka.
1995 r. zm. Ryszard Nieścieruk (46
l.), b. kierownik drużyny Stali (19721979 i szkoleniowiec żużlowców, b.
trener żużlowej kadry narodowej,
niegdyś czołowy pływak i trener
pływaków Warty.
w 15.07.
2011 r. - otwarto wschodnią część
bulwaru nad Wartą.
1906 r. ur. się Tadeusz Byrski,
reżyser teatralny i radiowy, dyrektor
teatrów w Kielcach, Poznaniu, Łodzi
i Gdańsku, współtwórca (19621966) sukcesów artystycznych Teatru im Juliusza Osterwy w Gorzowie
pod kierownictwem jego żony Ireny
Byrskiej (1901-1997), zm. w 1987 r.
w 16.07.
2008 r. - na bulwarze odsłonięto pomnika legendarnego przewoźnika
Pawła Zacharka.
w 17.07.
1997 r. - na Starym Rynku w Gorzowie odsłonięto pierwsze tablice poświęcone zasłużonym dla kultury
miasta: Janowi Korczowi, Andrzejowi Gordonowi, Wiesławowi Strebejce.
2004 r. - w czasie karambolu na ul.
Wybickiego w Gorzowie z udziałem
dwóch autobusów MZK marki solaris i dwóch samochodów osobowych
rannych zostało 29 osób.
w 18.07.
1972 r. - z powodu wyjątkowych
upałów w Gorzowie zaczęło brakować wody w kranach.
2004 r. zm. Florian Kroenke (95 l.),
honorowy obywatel Gorzowa, organizator polskiej administracji w Gorzowie, pełnomocnik rządu na obwód gorzowski i pierwszy starosta,
następnie wicewojewoda poznański
i kierownik Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (19461949).
2013 r. zm. Jerzy Krajewski (58 l.),
b. kajakarz i trener kajakarzy Admiry
w 19.07.
1975 r. - na Placu Grunwaldzkim
odsłonięto pomnik Braterstwa Broni
dłuta Leszka Krzyszowskiego; od
1998 r. - Pomnik Niepodległości.
w 20.07.
1963 r. - w Gorzowskich Zakładach
Włókien Sztucznych (Stilon) uruchomiono produkcję taśmy magnetofonowej.
w 21.07.
1951 r. - otwarto po odbudowie
most kołowy na Warcie, który otrzymał imię Manifestu Lipcowego;
wznowiono komunikację tramwajową na Zamościu, która funkcjonowała do 1967 r.; z tej samej okazji
oddano też do użytku stadion żużlowy przy ul. Śląskiej, wybudowany w
czynie społecznym
w 22.07.
1949 r. - z okazji Święta Odrodzenia
Polski w Gorzowie uroczyście uru-
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Trzy pytania do Gra¿yny Jelskiej, dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie

Fot. Archiwum

- Znamy ju¿ dok³adne dane statystyczne dotycz¹ce województwa lubuskiego za pierwszy rok
funkcjonowania programu Rodzina 500 Plus. Na ten cel zosta³o
przeznaczonych prawie 537 milionów z³otych. Ile dzieci otrzyma³o
œwiadczenia?
- Programem objêtych zosta³o 64
tysi¹ce rodzin, œwiadczenie zaœ
wyp³acono na prawie 95 tysiêcy
dzieci. Do tego nale¿y doliczyæ 1,8
tysi¹ca dzieci w ramach rodzinnej
pieczy zastêpczej. Stanowi to oko³o
52 procent wszystkich dzieci, gdy¿
w naszym województwie jest ich 197
tysiêcy w wieku do 18 lat. I jeszcze
jedna warta przytoczenia liczba, to
41 procent œwiadczeñ wychowawczych wyp³acono na pierwsze dziecko. Je¿eli chodzi o obs³ugê ca³ego
zadania w naszym województwie na
ten cel przeznaczonych zosta³o blisko 11 milionów z³otych.
- Na ile wyp³ata tych œrodków
zmieni³a sytuacjê materialn¹ rodzin?
- Warto zwróciæ uwagê, ¿e realizacja programu Rodzina 500 Plus istotnie wp³ynê³a na spadek korzysta-

nia z systemu pomocy spo³ecznej
przez rodziny otrzymuj¹ce œwiadczenie. Tu mówimy o 12-procentowanym spadku. Dlaczego o tym
akurat wspominam? Inne formy pomocy spo³ecznej nie wliczaj¹ siê do
kryterium dochodowego, a jednak
rodziny same czêsto z tego rezygnuj¹. Najbardziej dynamiczny spadek widzimy przy programie
do¿ywiania, gdzie rok do roku odnotowaliœmy 20-procentowany zmniejszenie t¹ form¹ pomocy. Myœlê, ¿e
najbardziej miarodajne dane poznamy dopiero za pe³ny 2017 rok, ale

pierwsze wnioski warto ju¿ teraz wyci¹gaæ i to czynimy. Wojewoda lubuski W³adys³aw Dajczak og³osi³
zreszt¹ grant dla organizacji pozarz¹dowych, gdzie jednym z priorytetów jest zbadanie wp³ywu programu
Rodzina 500 Plus na sytuacjê rodzin
objêtych pomoc¹ spo³eczn¹. Mam
nadziejê, ¿e uzyskane wyniki pozwol¹ nam na kolejne pog³êbienie
wiedzy, choæ ju¿ teraz wiemy, ¿e w
wielu przypadkach ta pomoc jest naprawdê istotna.
- Czy po okresie pocz¹tkowych
problemów z wprowadzeniem
programu obecnie pojawiaj¹ siê
przeszkody utrudniaj¹ce realizacjê weryfikacji wniosków i
wyp³atê œwiadczeñ oraz czy dochodzi do sytuacji zamiany
œwiadczeñ pieniê¿nych na rzeczowe?
- W przypadku naszego województwa nie by³o wiêkszych problemów,
dzisiaj to wszystko przebiega sprawnie. W tej chwili trwaj¹ przygotowania do nowego okresu zasi³kowego,
bo jak wiadomo, od 1 sierpnia na
nowo trzeba bêdzie sk³adaæ wnioski,
a nowy okres funkcjonowania pro-

gramu rozpocznie siê od 1 paŸdziernika. W tej chwili wszyscy czekamy
na zmiany legislacyjne, które kilka
istotnych spraw maj¹ uporz¹dkowaæ
i uszczelniæ. W dalszej kolejnoœci
zacznie siê przyjmowanie wniosków
w formie papierowej lub elektronicznej. Oczywiœcie na razie nie trzeba
jeszcze tym siê martwiæ. Przed rozpoczêciem sk³adania dokumentacji
zostanie przeprowadzona kampania
i zainteresowane rodziny o wszystkim zostan¹ poinformowane. Odpowiadaj¹c na ostatni¹ czêœæ pytania
podam, ¿e na prawie 97 tysiêcy
wyp³at mamy zaledwie 51 przypadków zamiany œwiadczenia z finansowego na rzeczowe b¹dŸ us³ugi.
To jest margines i stwierdzanie, ¿e
wiele rodzin niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystuje œrodki z programu nie zawsze znajduje potwierdzenie. Przypomnê, ¿e taka zamiana
nastêpuje
w
sytuacji
udokumentowania marnotrawienia
œrodków. Oczywiœcie, ¿eby to
mog³o nast¹piæ musi zostaæ przeprowadzone postêpowanie administracyjne.
RB

Bardzo łatwo jest kogoś obrzucić błotem
Trzy pytania do Jerzego Wierchowicza, przewodnicz¹cego klubu radnych Nowoczesny Gorzów
- Czy z etycznego punktu widzenia rodziny radnych powinny wykonywaæ zlecenia gospodarcze na
rzecz samorz¹du?
- W takich sytuacjach nale¿a³oby
oczywiœcie przyjrzeæ siê ka¿dej sprawie z osobna, aczkolwiek w¹tpliwoœci
bêd¹ zawsze. Najlepiej unikaæ takich
powi¹zañ. Z drugiej strony, je¿eli ktoœ
prowadzi firmê, a wspó³ma³¿onek
zostaje radnym, to trudno wyobraziæ
sobie, ¿eby nagle rzuciæ wszystkie
zlecenia uzyskane w sposób legalny,
zgodny z prawem. Z drugiej strony
ktoœ powie, ¿e w takiej sytuacji
wspó³ma³¿onek nie musi kandydowaæ
do rady. Jest to kwestia wyboru.
- A czy inne formy wspó³pracy,
które wi¹¿¹ radnego z urzêdem,
choæby poprzez pracê w oœwiacie,
w spó³kach zale¿nych od miasta,
powinny byæ dopuszczalne?

Fot. Archiwum

chomiono tkalnię jedwabiu przy
Państwowej Fabryce Sztucznego
Włókna, która dała początek „Silwanie”; przy ul. Drzymały 13 otwarto
siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie umieszczono także Powiatową Bibliotekę Publiczną; stację
Pogotowia Ratunkowego PCK przy
ul. Kosynierów Gdyńskich 21; otwarto też i Gospodę Spółdzielczą przy
ul. Chrobrego 5.
1965 r. - otwarto po modernizacji
Park Wiosny Ludów.
w 23.07.
1944 r. ur. się Bożydar Bibrowicz, b.
wicedyrektor WPHW, działacz
społeczny, żeglarz, założyciel Ligi
Obywatelskiej na Siedlicach i Nowego Towarzystwa Upiększania Miasta, zm. w 2007 r.
w 25.07.
1961 r. - oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie
przekształcił się w Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne.
2010 - nad Kłodawką przy ul. Łokietka runęła 130-letnia topola czarna,
jedna z najstarszych w mieście.
2005 r. zm. Włodzimierz Ćwiertniak
(58 l.), nauczyciel wf, twórca gorzowskiej koszykówki żeńskiej
2011 r. zm. Aleksander Ilnicki (80
l.), działacz sportowy, b. kierownik
drużyny Stali i stadionu żużlowego
(1970-1980).
w 26.07.
1987 r. - Gorzów był gospodarzem
Mistrzostw Europy w koszykówce
kadetek.
w 27.07.
1851 r. - otwarto linię kolejową
Krzyż-Piła-Bydgoszcz, która 6 lat później została przedłużona przez Gorzów do Kostrzyna.
w 28.07.
1998 r. zm. Zbigniew Herbert (74
l.), jeden z najwybitniejszych polskich poetów, dramaturg, b. kierownik literacki Teatru im. Osterwy w
Gorzowie (1965/66).
w 29.07.
1988 r. - w gorzowskiej stoczni odbyło się ostatnie wodowanie; była to
130-tonowa barka górnopokładowa,
jej matką chrzestną była Janina
Łaszuk, żona kierownika stoczni.
w 30.07.
1978 r. - na stadionie przy ul. Myśliborskiej, w obecności ponad 10 tys.
widzów, rozegrany został pierwszy
od 18 lat mecz II-ligowy (dziś I liga),
w którym Stilon Gorzów przegrał 0:2
z Wartą Poznań.
1994 r. zm. - Bronisław Rogal (57
l.), legenda gorzowskiego żużla, wychowanek i jeden z najlepszych zawodników Stali (1955-1969),
członek pierwszej polskiej reprezentacji na DMŚ (1960), finalista IMŚ
(1962).
w 31.07.
1981 r. - założone zostało Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Gorzowie.
2007 r. - po przeniesieniu dwóch
ostatnich oddziałów - wewnętrznego
i zakaźnego - zamknięty został ostatecznie szpital przy ul. Warszawskiej.
2008 r. - na nadwarciańskim bulwarze ustawiono 16 30-letnich palm
1925 r. ur. się Zdzisław Kołosiewicz,
b. prezes KS Stal (1953-1964),
współtwórca gorzowskiego żużla,
zm. w 2006 r.
n

Lipiec 2017 r.

Od sierpnia nowe wnioski do programu Rodzina 500 Plus

- Ponownie powo³am siê na ocenê
ka¿dego przypadku z osobna. Dlaczego to takie wa¿ne? W ma³ych
miejscowoœciach takie przypadki s¹
nie do unikniêcia, st¹d trudno poprzez wprowadzenie licznych zakazów ograniczaæ dop³yw do rady mias-

ta czy gminy ludzi ambitnych,
mog¹cych wnieœæ wiele wartoœci dla
rozwoju swoich ma³ych ojczyzn.
Oczywiœcie, pewnych granic nie
mo¿na przekraczaæ, szczególnie
je¿eli chodzi o wykorzystywanie
maj¹tku gminy, ale mamy daleko
id¹ce przepisy antykorupcyjne, które
reguluj¹ te sprawy. Uwa¿am, ¿e w
niektórych obszarach te przepisy id¹
nawet za daleko. Mowa choæby o
oœwiadczeniach maj¹tkowych. Przecie¿ do ich sprawdzenia potrzebna
jest potem armia ludzi. Na to wydajemy w skali kraju ogromne pieni¹dze,
które mog³yby byæ spo¿ytkowane na
bardziej racjonalne cele. S³owem, nie
wprowadza³bym dalszych ograniczeñ, ale zachêca³bym przysz³ych
kandydatów, ¿eby dok³adnie zastanowili siê, czy musz¹ byæ radnymi, je¿eli
potem mog¹ staæ siê celem w brudnej

walce politycznej. Bardzo ³atwo dzisiaj jest kogoœ obrzuciæ b³otem,
skrzywdziæ, nie maj¹c tak naprawdê
¿adnych podstaw prawnych. Nawet,
jak dana sprawa szybko siê wyjaœni,
to plama i tak pozostaje.
- Dlaczego Nowoczesna nie
udzieli³a absolutorium prezydentowi, skoro wykonanie bud¿etu za
2016 rok zosta³o pozytywnie zaopiniowane przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹?
- Dla jednych jest to tylko skwitowanie rachunkowe, dla innych ocena
pracy prezydenta w okreœlonym czasie. Zdaniem naszego klubu,
zarz¹dzanie miastem przez prezydenta w 2016 roku nie sprawdzi³o siê i, co
gorsze, obawiamy siê, ¿e w kolejnych
latach czeka nas kontynuacja obranej
przez w³odarza miasta z³ej drogi.

RB

To miejsce dla ludzi, którzy lubią coś przeżyć
Trzy pytania do Aleksandry B³a¿ejewskiej, przez Klubu Turystyki Pieszej Tramp
- Prowadzi pani klub Tramp. Dla
kogo on jest?
- Dla wszystkich, którzy nie lubi¹
siedzieæ tylko przed telewizorem. Dla
ka¿dego, kto lubi przygodê, lubi coœ
prze¿yæ, coœ zobaczyæ. Dla ludzi
otwartych i przyjacielskich. No i dla
takich, którzy lubi¹ chodziæ, bo my
chodzimy.
- Gdzie wiod¹ klubowe œcie¿ki?
- Wyprawiamy siê w podgrzowskie
nie tylko lasy. Jesteœmy klubem pieszym, wiêc chodzimy. Ale wyprawiamy siê te¿ i dalej, jak choæby ostatnio
do Poczdamu. W planach mamy wy-

Fot. Archiwum
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Trzy pyTania do…

cieczkê do Krynicy, to ju¿ bêdzie
d³u¿szy wyjazd po³¹czony z wypadem do Bratys³awy i na szlak cerkiewek. JeŸdzimy tak¿e nad morze. No i
oczywiœcie zwiedzamy tak¿e okoliczne miasta, jak Drezdenko, Strzelce
Krajeñskie, Miêdzyrzecz. JeŸdzimy
wszêdzie tam, gdzie jest coœ ciekawego do zobaczenia. Ale podkreœlam, g³ównie chodzimy.
- Jak mo¿na zostaæ cz³onkiem
klubu?
- Bardzo prosto. Wystarczy przyjœæ
na niedzieln¹ wycieczkê. U nas nie
ma ¿adnych list, ¿adnych sk³adek. O

wycieczkach informujemy przez media oraz w internecie. Inaczej jest,
kiedy organizujemy wypady dalsze,
kiedy trzeba wynaj¹æ autokar. Wówczas trzeba siê zapisaæ, bo jak wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona. Wówczas naturalnie potrzebne
s¹ zapisy, ale o tych wyjazdach informujemy z du¿ym wyprzedzeniem. Ale do klubu mo¿e siê
do³¹czyæ ka¿dy, nie ma ¿adnych
granic poza chêci¹ prze¿ycia fajnych chwil w mam nadziejê fajnym
towarzystwie.
RENATA OCHWAT

zakład Gospodarki mieszkaniowej

Lipiec 2017 r.

Balkony muszą remontować
ich właściciele

Adresy

Dwa balkony nie wytrzyma³y ulewy na pocz¹tku czerwca.

Fot Stanis³aw Miklaszewski

To pokazuj¹ problem, jaki
mo¿e dotyczyæ wiêkszej liczby mieszkañców.
- Zasada jest taka, ¿e balkony nale¿¹ do czêœci wspólnych kamienic i jako takie s¹
remontowane podczas naprawy fasad - t³umaczy Maria
Góralczyk-Krawczyk, wicedyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej, który zawiaduje maj¹tkiem komunalnym
miasta.
Najlepiej kwestiê balkonów
wyjaœniæ na przyk³adzie. Jest
kamienica, w której czêœæ
mieszkañ zosta³a wykupiona
przez lokatorów. Niektóre z
mieszkañ maj¹ balkony, inne
nie. Jeœli wspólnota podejmie
decyzjê o remoncie fasady
swojej kamienicy, wówczas
na niego sk³adaj¹ siê wszyscy - to jest miasto za lokatorów z mieszkañ komunalnych oraz w³aœciciele prywatnych lokali proporcjonalnie
do w³asnoœci i nie ma znaczenia, czy taki w³aœciciel ma
balkon lub go nie ma. Balkon

Balkonów wymagających pilnie remontów jest na Nowym Mieście całkiem sporo.

jest
integraln¹
czêœci¹
wspóln¹.
Ale od tej regu³y s¹ wyj¹tki. Jeœli wspólnota przyjmie
uchwa³ê wy³¹czaj¹c¹ balkony z
czêœci wspólnych i przypisuj¹c¹ je do poszczególnych
mieszkañ, wówczas za remon-

ty odpowiadaj¹ w³aœciciele
mieszkañ - t³umaczy Maria Góralczyk-Krawczyk. I dodaje, ¿e
tak w³aœnie by³o w przypadku
dwóch, które spad³y z kamienicy przy ul. D¹browskiego.
Oznacza to, ¿e to w³aœciciele
mieszkañ powinni zadbaæ o

stan techniczny balkonów. - My
nie mamy ¿adnych narzêdzi,
aby ludzi przymuszaæ do jakichkolwiek remontów, jeœli to
nie jest nasza w³asnoœæ - mówi
wicedyrektor ZGM.
Okazuje siê, ¿e w mieœcie
jednak przewa¿aj¹ budynki, w

których balkony nale¿¹ do
czêœci wspólnych, czyli s¹ remontowane tak¿e za pieni¹dze
tych, którzy ich nie maj¹.
Podobne problemy z balkonami to nie tylko specjalnoœæ
gorzowska. Niemal we
wszystkich miastach, w których s¹ stare kamienice nale¿¹ce do wspólnot borykaj¹
siê z tymi problemami.
ZGM przyznaje, ¿e generalnie z balkonami w starych kamienicach mog¹ byæ problemy,
bo s¹ w z³ym stanie technicznym. I choæ ZGM stara siê je
sukcesywnie remontowaæ, to
jednak ze wzglêdu na wysok¹
cenê tych prac natyka siê na
opór w³aœcicieli. Bo remont na
Nowym Mieœcie, czyli w strefie
wpisanej do rejestru zabytków,
oznacza pracê pod nadzorem
konserwatora i koniecznoœæ
odtworzenia balkonu, jaki jest
w zachowanej dokumentacji
technicznej. Ale jak t³umacz¹ w
ZGM, co roku udaje siê kilka
takich balkonów naprawiæ.
ROCH

Powstają nowe mieszkania
socjalne dla gorzowian
Zakoñczy³ siê remont 20 mieszkañ z przeznaczeniem na lokale socjalne.
Do
koñca
marca
przysz³ego roku maj¹ zostaæ
wyremontowane jeszcze 93
takie mieszkania. Remonty
odbywaj¹ siê z dofinansowaniem z banku BGK w ramach Rz¹dowego Programu
Wsparcia
z
Funduszu
Dop³ata socjalnych, mieszkañ ochronnych, noclegowni
i domów dla bezdomnych.

Wyremontowano 11 mieszkañ jednopokojowych, 7
dwupokojowych i 2 trzypokojowe. Do najwiêkszego
trzypokojowego na ul. Fabrycznej wprowadzi³a siê ju¿
siedmioosobowa rodzina,
czemu towarzyszy³o uroczyste przekazanie kluczy.
Pod koniec roku 2016
miasto dysponowa³o 488 lo-

kalami socjalnymi i 365 wolnymi lokalami, które przed
zasiedleniem wymaga³y remontu. Prezydent Miasta
wyst¹pi³ w ramach rz¹dowego programu wparcia na
tworzenie lokali socjalnych o
pomoc Banku Gospodarstwa
Krajowego. Z³o¿ono dwa
wnioski, pierwszy na 20 lokali na kwotê 730 622 z³ 64

gr. i drugi na 93 lokale na
wartoœæ 2 932 343 z³ 94 gr.,
na oba Miasto otrzyma³o dofinansowanie z banku BGK
wysokoœci 45%.
113 nowych lokali socjalnych, które powstan¹ w ramach programu znacznym
stopniu pokryj¹ potrzeby
mieszkaniowe osób umieszczonych na liœcie przydzia³u

lokali socjalnych w 2017r,
Wszystkie wyremontowane
lokale bêd¹ posiada³y oddzieln¹ ³azienkê lub WC i pomieszczenie z kabina natryskow¹. czêœæ bêdzie równie¿
posiadaæ sieæ CO i CW. Iloœæ
lokali socjalnych posiadanych przez Miasto zwiêkszy
siê z 488 do 601.

PIOTR KOCH

Będzie ciepło, będzie czyste powietrze
Trzeci i ostatni etap wprowadzania programu KAWKA zakoñczy siê wczesn¹ jesieni¹.
- Obecnie prace trwaj¹ na
65 z 66 budynków. Trwa
przygotowywanie wêz³ów
ciep³owniczych. W wielu kamienicach s¹ za³o¿one instalacje na klatkach schodowych oraz montowane wewn¹trz mieszkañ - mówi
Agnieszka S³abisz z Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Dok³adnie instalacje zewnêtrzne, czyli te na klatkach schodowych s¹ ju¿ w
39 budynkach, w 35 s¹ tak¿e
instalacje wewn¹trz mieszkañ. - Tam zacznie siê teraz
obudowywanie oraz malo-

wanie tych¿e - mówi Agnieszka S³abisz. Instalacje
s¹ ju¿ w kamienicach przy
ul. Drzyma³y, Kosynierów
Gdyñskich, Krasiñskiego.
Tam ju¿ od 15 lipca ruszy
montowanie wêz³ów, czyli
urz¹dzeñ, bez których nie
by³oby mo¿liwe doprowadzenie ciep³a do mieszkañ. I
ten etap prac le¿y po stronie
elektrociep³owni. - Nauczeni
doœwiadczeniami ubieg³ych
dwóch lat zaczêliœmy prace
wczeœniej, aby ju¿ we wrzeœniu wszystkie kamienice
by³y
pod³¹czone
do

ciep³oci¹gu - t³umaczy Agnieszka S³abisz.
W ostatnim etapie doprowadzania miejskiego ciep³a
mia³o by 69 budynków, ostatecznie jednak bêdzie ich 66.
Trzy wspólnoty mieszkaniowe wycofa³y siê z tego programu tu¿ przed pracami. My nie mo¿emy nikogo do
niczego przymusiæ. Ka¿da
ze wspólnot ma prawo
podj¹æ swoj¹ decyzjê. Jeœli
mamy wspólnotê mieszkaniow¹, gdzie wiêkszoœæ jest
komunalna, wówczas montujemy instalacje na klat-

kach, a prywatni w³aœciciele
decyduj¹, czy chc¹ siê
w³¹czyæ, czy te¿ nie - t³umaczy Agnieszka S³abisz.
W takim przypadku, kiedy
wspólnota nie przyst¹pi do
programu KAWKA, lokatorzy
dalej bêd¹ stosowaæ ogrzewanie piecami. Jednak zdaniem urzêdników, program
wcielany od trzech lat, spe³ni³
ju¿ swoje zadanie, bo poziom emisji zanieczyszczeñ
skokowo siê zmniejszy³.
Jak podaje ZGM: W ramach zrealizowanej ju¿
czêœci projektu KAWKA w la-
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tach 2015-2016 zlikwidowano 2112 pieców wêglowych i
47
sztuk
ogrzewania
eta¿owego wêglowego, prace mia³y miejsce w 170 budynkach. Najwiêcej prac wykonano w roku 2016, gdzie
do sieci ciep³owniczej zosta³o przy³¹czonych a¿ 96 budynków z obszaru tzw. Nowego Miasta. Zlikwidowano
wówczas 1208 pieców
wêglowych i 22 szt. ogrzewania eta¿owego wêglowego - to o 12 pieców wêglowych wiêcej ni¿ planowano.
ROCH

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Nie lekceważcie najlżejszych objawów
Im póŸniej choroba jest zdiagnozowana tym trudniejsze przed nimi zadanie.

Fot. Archiwum WSzW

Utrzymuj¹ca siê chrypka,
ból lub trudnoœci w po³ykaniu,
uczycie cia³a obcego w gardle, guzek w szyi lub krwawienie z nosa mog¹ byæ objawami powa¿nej choroby. Dlatego lekarze apeluj¹, by nie
lekcewa¿yæ tych symptomów.
Choroby onkologiczne, w tym
nowotwory g³owy i szyi to codziennoœæ na Oddziale Laryngologii z Pododdzia³em
Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. To bardzo
powa¿ne schorzenia, które
czêsto wymagaj¹ radykalnych dzia³añ ze strony specjalistów. Im póŸniej choroba
jest zdiagnozowana tym trudniejsze przed nimi zadanie.
- Zwykle to bardzo trudne
„przypadki”, w sensie medycznym oczywiœcie. Trudne
chirurgicznie i onkologicznie.
Nowotwory g³owy i szyi rozwijaj¹ siê podstêpnie. Niemal
niezauwa¿alnie, bo na pocz¹tku mo¿na je ³atwo pomyliæ z objawami przeziêbienia,
a pacjentów z takimi problemami lawinowo przybywa mówi dr n. med. Grzegorz
Matyja - kierownik gorzowskiej laryngologii.
W grupie ryzyka s¹ przede
wszystkim osoby pal¹ce tytoñ. Ale nie tylko. Nierzadko
do szpitala zg³aszaj¹ siê pacjenci, którzy sami nie palili
papierosów, ale by³ nara¿eni
na tzw. palenie bierne.
Rak g³owy i szyi wystêpuje
o po³owê rzadziej ni¿ rak
p³uc, ale dwa razy czêœciej
ni¿ rak szyjki macicy. To szósty najczêœciej wystêpuj¹cy
nowotwór na œwiecie.
- Tu, jak w ka¿dej innej chorobie, czas ma niebagatelne
znaczenie. Im wczeœniej wykryta choroba, tym wiêksze
s¹ szanse na wyleczenie. To
pewnie brzmi jak bana³, ale
trzeba o tym przypominaæ za
ka¿dym razem, bo pacjenci
zdaj¹ siê lekcewa¿yæ pierw-

r e k l a m a

Dr n. med. Grzegorz Matyja i prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii.

sze symptomy, czasem nie
daj¹c nam ¿adnych szans na
skuteczn¹ pomoc - dodaje dr
Matyja.
Ale lekarze z gorzowskiego
szpitala skutecznie podejmuj¹ walkê z rakiem.
Wiedz¹, ¿e lakoniczne sformu³owanie „z³e wyniki” zwykle oznacza tragediê dla Pacjenta i jego cierpienie. W
ci¹gu pierwszych szeœciu
miesiêcy przeprowadzili ju¿
kilkanaœcie operacji, jakie do
tej pory wykonywane by³y tylko w du¿ych oœrodkach klinicznych.
- Pierwsz¹ nasz¹ pacjentk¹, której usunêliœmy nowotwór raka krtani i gard³a

by³a 65-letnia pani Krystyna.
Krótko po niej wykonaliœmy
kilka kolejnych tego typu zabiegów. Wszystkie zakoñczy³y siê powodzeniem mówi dr Grzegorz Matyja.
- Gdy us³ysza³am diagnozê,
by³am przera¿ona. Nie bardzo chcia³am wierzyæ w to, co
mi mówili lekarze. Pojecha³am na konsultacjê do
Poznania, ale tam niestety
diagnoza siê potwierdzi³a.
Lekarze zgodnie mówili o koniecznoœci usuniêcia krtani.
Nie mia³am w¹tpliwoœci gdzie
poddaæ siê zabiegowi, by³am
zdecydowana na leczenie w
Gorzowie - opowiada pani
Krystyna.

To by³a bardzo rozleg³a
operacja. Lekarze zmuszeni
byli usun¹æ wêz³y ch³onne,
krtañ i czêœæ gard³a, póŸniej
rekonstruowali gard³o i wytworzyli mo¿liwoœæ oddychania i po³ykania. Najwiêksz¹
dolegliwoœci¹ po zabiegu s¹
jednak problemy z mówieniem.
- Na pocz¹tku zwyk³y g³os
bardziej przypomina szept, ale
to niewielka niedogodnoœæ, w
sytuacji, gdy w grê wchodzi³a
utrata ¿ycia. Czêsto tzw. mowa prze³ykowa jest wystarczaj¹ca do komunikowania siê
z otoczeniem. Jeœli jednak pacjent ma z tym problem
mo¿na siê wspomóc tzw.

sztuczn¹ krtani¹ - wyjaœnia dr
Matyja. - Po tego typu operacjach onkologicznych wiêkszoœæ z nich czeka naœwietlanie lub chemioterapia.
Do niedawna pacjenci z
pó³nocy województwa lubuskiego na tego typu operacje
wyje¿d¿ali do innych oœrodków, co wi¹za³o siê z roz³¹k¹ z
domem rodzinnymi i sporymi
kosztami. Teraz z powodzeniem mog¹ byæ leczeni na
miejscu. A ju¿ kilka dni po zabiegu mog¹ wróciæ do domu,
choæ zwykle czekaj¹ ich jeszcze naœwietlania i radioterapia.
Teraz na leczenie do Gorzowa przyje¿d¿aj¹ pacjenci z innych województw. S¹ mieszkañcy po³udnia Polski, a tak¿e
osoby mieszkaj¹ce w okolicach Szczecina. Jak pani Danuta - mieszkanka Nowogardu, która w gorzowskim szpitalu mia³a usuwany ropieñ w
woreczku ³zowym.
- To by³ ropieñ w oku wielkoœci kasztana. Próbowa³am
szukaæ ratunku w szpitalu w
Gryficach i kilku innych przychodniach specjalistycznych.
Tam kilkukrotnie kierowano
mnie na p³ukanie oka i dodatkowe badania. Ale problem
powraca³ niemal regularnie. W
sumie trwa³o to oko³o 5 lat.
Dopiero jak trafi³am na dr Matyjê znalaz³am w³aœciw¹ pomoc i pozby³am siê problemu
mam nadziejê raz na zawsze
lub przynajmniej na bardzo
d³ugo - mówi p. Danuta.
Z wizyt¹ w szpitalu nie zwleka³ p. Piotr ze S³ubic. Szybka
decyzja i wielogodzinny zabieg
wewn¹trznosowego
otwarcia zatoki czo³owej pozwoli³ na uratowanie oka pacjenta.
- Ból zatok pojawi³ siê nagle.
PóŸniej spuch³o oko. Ból by³
nie do wytrzymania. Nie pomaga³y ¿adne leki. Po trzech
dniach zg³osi³em siê do szpitala i niemal natychmiast trafi³em na stó³ operacyjny. Po
paru godzinach od zabiegu

poprawa by³a znacz¹ca i widoczna go³ym okiem - mówi
pan Piotr.
- Mê¿czyzna trafi³ do nas z
powa¿nymi powik³aniami. Oko
by³o bardzo zagro¿one. Tego
typu operacje zwykle wykonuje siê nacinaj¹c skórê i robi¹c
otwór w czole pacjenta. My
dostaliœmy siê do zatoki
szczêkowej i czo³owej przez
nos. Po operacji nie ma œladu
- zdradza szczegó³y operacji
dr Matyja. - Jesteœmy dumni,
bo to by³a pierwsza tego typu
operacja w naszym szpitalu.
Co najwa¿niejsze zakoñczona
powodzeniem.
Tego typu operacje w Polsce
do tej pory wykonywa³y tylko
wiêksze oœrodki laryngologiczne. Pacjenci byli kierowani do
Poznania, Szczecina, a nawet
Bydgoszczy czy Warszawy.
Ale nie tylko takie zabiegi
wykonuje siê na Oddziale Laryngologii gorzowskiego szpitala. To oddzia³, w którym
przyjmuje siê tak¿e dzieci w
zakresie leczenia migda³ków
podniebiennych i gard³owych.
Lekarze tak¿e lecz¹ s³uch,
niedro¿noœci nosa i zawroty
g³owy.
Na pocz¹tku roku Oddzia³
Laryngologii z Pododdzia³em
Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej wizytowa³ prof. dr hab. n.
med. Wojciech Golusiñski konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii.
Profesor przygl¹da³ siê temu,
jak na co dzieñ funkcjonuje
oddzia³. By³ pod ogromnym
wra¿eniem warunków lokalowych, jakie swoim Pacjentom
stwarza 25-³ó¿kowy oddzia³
laryngologii w Gorzowie. Doceni³ te¿ wysok¹ klasê i
wiedzê medyczn¹ kadry lekarskiej i pielêgniarskiej oraz
procedury lecznicze jakie wykonywane s¹ w Gorzowie z
zakresu rozpoznawania i leczenia chorób ucha, nosa,
krtani, gard³a oraz innych narz¹dów g³owy i szyi.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

akademia im. jakuba z paradyża
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Studiuj z nami - bo warto!
- pedagogika nad Wartą
Pedagogika jest nadal popularnym i czêsto wybieranym kierunkiem studiów.
Wychowanie cz³owieka to
najtrudniejsze zadanie, jakie
stoi przed rodzicami, nauczycielami, pedagogami i dlatego, mimo ¿e w ró¿nych propozycjach naukowych pojawiaj¹
siê sugestie o mo¿liwoœciach
rozwoju bez procesu wychowania (np. antypedagogika),
wiêkszoœæ instytucji szkolnych
oraz opiekuñczo-wychowawczych odwo³uje siê w swoich
programach edukacyjnych i socjalizacyjnych do strategii wychowawczych pozwalaj¹cych
wspieraæ rozwój na wszystkich
etapach wzrastania dziecka,
m³odzie¿y, a nawet cz³owieka
doros³ego.
Nadal wiêc jest popularny i
czêsto wybierany kierunek
pedagogika, proponowany
kandydatom na studia: 1) stacjonarne - bezp³atne (dzienne), 2) niestacjonarne (weekendowe) oraz w formie tzw.
„26+” - bezp³atne, dla wszystkich kategorii wiekowych (zajêcia w godzinach popo³udniowych w tygodniu). Do studio-

wania w naszej Uczelni zachêca to, ¿e: studia na kierunku pedagogika mo¿na skoñczyæ w gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Parady¿a na
poziomie licencjackim (3 lata)
i… od tego roku tak¿e na
magisterskim (+2 lata), w
kompleksie budynków przy ul.
Teatralnej 25, z bibliotek¹ wydzia³ow¹ w tym samym miejscu, w nowoczesnych multimedialnych salach wyk³adowych
i
æwiczeniowych,
przystosowanych tak¿e do potrzeb studentów niepe³nosprawnych.
Atutem, o którym mówi¹ nasi absolwenci, s¹ zachowane
relacje „uczeñ - mistrz” oraz
doœwiadczenie pracowników
naukowo-dydaktycznych zdobyte poza murami Uczelni, co
pozwala nie tylko na wnikliw¹
analizê teorii naukowych, refleksje i dyskusje akademickie, ale tak¿e na przygotowanie praktyczne do zawodu
przysz³ych nauczycieli, wychowawców,
pedagogów,

opiekunów,
terapeutów.
Wœród naszych studentów,
chc¹cych skorzystaæ z przedstawionej im oferty, s¹ œwie¿o
upieczeni maturzyœci, ale
tak¿e dojrza³e osoby marz¹ce
o uzupe³nieniu lub wzbogaceniu ju¿ zdobytego wykszta³cenia. Na wyk³adach i æwiczeniach spotykaj¹ siê wiêc dwudziestolatki szukaj¹ce swojej
drogi w ¿yciu, matki i ojcowie
z wieloletnim sta¿em rodzicielskim, pracownicy ró¿nych
sektorów gospodarki, placówek oœwiatowo-wychowawczych, a nawet w³aœciciele
firm.
Student, dla pe³nego przysposobienia pedagogicznego,
na studiach licencjackich
mo¿e wybieraæ spoœród
trzech specjalnoœci wraz ze
specjalizacjami: pedagogika
terapeutyczna z animaloterapi¹ lub pedagogika terapeutyczna z asystentem rodziny;
pedagogika opiekuñczowychowawcza z promocj¹
zdrowia lub pedagogika

opiekuñczo-wychowawcza
z asystentem rodziny; pedagogika wczesnoszkolna z
przedszkoln¹ lub pedagogika
wczesnoszkolna z promocj¹
zdrowia. Na studiach magisterskich czeka studenta wybór
miêdzy dwiema specjalnoœciami i specjalizacjami: specjalne potrzeby edukacyjne
dziecka z animaloterapi¹ lub
specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z arteterapi¹
oraz terapia pedagogiczna z
animaloterapi¹ lub terapia
pedagogiczna z arteterapi¹.
Studiowanie pedagogiki to
nie tylko ksi¹¿ki, wyk³ady, æwiczenia, ale niezwykle przydatne dla zdobycia kompetencji
pedagogicznych praktyki. W
ich zakres wchodzi tak¿e projektowanie dzia³añ edukacyjnych w funkcjonuj¹cym w naszej Uczelni oœrodku edukacji
politechnicznej Czym Skorupka… Pracuj¹c z uczniami z
klas I-III, studenci maj¹ mo¿liwoœæ i niepowtarzaln¹ szansê
obserwowania dzieci odkry-

waj¹cych prawa fizyki i matematyki dziêki eksperymentom
przeprowadzanym w dwóch
profesjonalnie wyposa¿onych
pracowniach.
Studia pedagogiczne s¹
wiêc spotkaniami z wyk³adowcami, których wiedza, doœwiadczenie i pasje staj¹ siê
okazj¹ do wspólnego poznawania skomplikowanych arkanów wychowawczych procesów oraz szans¹ na odkrywanie osobistych umiejêtnoœci w
zakresie nauczania, wychowywania, wspierania i opieki
nad tymi, którzy najbardziej
potrzebuj¹ pomocy.
Po trzech latach studiów licencjackich lub dwóch latach
studiów magisterskich naszego absolwenta czeka decyzja
o wyborze miejsca pracy.
Jest on przygotowany do aktywnoœci w ró¿nych obszarach dzia³añ edukacyjnych
oraz do pracy w szkolnictwie i
placówkach oœwiatowych.
Absolwentom studiów pierwszego stopnia z przygotowa-

niem do wykonywania zawodu nauczyciela studia drugiego stopnia daj¹ mo¿liwoœæ
uzyskania uprawnieñ do prowadzenia zajêæ we wszystkich typach szkó³, placówkach opiekuñczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i
pomocy spo³ecznej, poradniach
specjalistycznych,
s³u¿bie zdrowia, a tak¿e instytucjach
profilaktyki
spo³ecznej i wymiaru sprawiedliwoœci.
Pozostaje wiêc podjêcie decyzji o wyborze kierunku, który swoj¹ atrakcyjnoœæ zawdziêcza dobrze przygotowanym
programom studiów, doœwiadczonym wyk³adowcom i szerokiej ofercie dzia³añ praktycznych, ale tak¿e niezwyk³ej atmosferze, która pozwala
studentom
poczuæ
siê
wspó³twórcami procesu studiowania.
Studiuj z nami - bo warto!
(AJP, Teatralna 25 - nad
Wart¹)
DOROTA SKROCKA

8

Gospodarka

Lipiec 2017 r.

Jesteśmy ambasadorem polityki
gospodarczej państwa
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Robert Borowy
miot odczuwa t¹ przychylnoœæ oraz przyjazne odniesienie administracji, to szybciej podejmuje korzystn¹ decyzjê.
- Czyli bez silnego zespo³u ludzkiego osi¹gniêcie dobrych wyników nie
by³oby takie proste?
- Bezwzglêdnie. Spó³kê
tworz¹ ludzie. Oczywiœcie
nie ma ludzi niezast¹pionych. Tak jak w ¿yciu wszystko ma swój czas i przez lata
w spó³ce by³a widoczna rotacja. Najwa¿niejsze, ¿e sama
organizacja jest profesjonalnie zbudowana i szansê pracy maj¹ tylko osoby o odpowiednim przygotowaniu. Kto
nie ma w³aœciwych predyspozycji, ten nie odnajdzie siê
w tej pracy.
- Na ile sam region ma
wp³yw na przyci¹ganie inwestorów?
- Kiedy spojrzymy na zakres lokowania i charakter inwestycji mo¿na powiedzieæ,
¿e œciana zachodnia Polski
ma pewne atuty, lecz to nie
jest destynacja najbardziej
preferowana. Pod tym k¹tem
zdecydowanie dominuj¹ Dolny i Górny Œl¹sk. Z ró¿nych
wzglêdów,
przy
czym
wiod¹cym jest potencja³
ludzki. Pamiêtajmy, ¿e dawniej by³y to najsilniejsze
oœrodki przemys³owe w kraju
i ten charakter zosta³ tam
utrzymany, pomimo istotnych
zmian strukturalnych. Je¿eli
chodzi o nasze podwórko, to
Gorzów czy Kostrzyn tak¿e
nale¿a³y do grupy silnych
miast przemys³owych i to pozosta³o. Kiedy dodamy S³ubice, które z kolei stanowi¹
centrum transportowo-logistyczne, to w po³¹czeniu
wszystkich wymienionych
oœrodków mo¿emy mówiæ o
wartoœciowym kapitale ludzkim. Maj¹c kadrê z tradycjami przemys³owymi ³atwiej
jest przyci¹gn¹æ inwestorów.
K³opotem jest zdecydowanie
ni¿sze zaludnienie ni¿ na
po³udniu kraju, ale s¹ jeszcze inne atuty. Przede
wszystkim œwietna lokalizacja. Jesteœmy bram¹ na zachód Europy i posiadamy
równie¿ dobr¹ infrastrukturê,
w tym drogow¹. Ci¹gle jednak brakuje nam odpowiedniej przeprawy mostowej
wraz z obwodnic¹ w Kostrzynie oraz kilku inwestycji w
ci¹gu drogi krajowej numer
22.
- Na przestrzeni 20 lat firmy inwestuj¹ce w strefie
utworzy³y blisko 40 tysiêcy
miejsc pracy. Ile za tym
posz³o miejsc w mikro i

Fot. K-SSSE

- W tym roku kierowana
przez pana spó³ka obchodzi 20-lecie dzia³alnoœci.
Odbêdzie siê to zapewne w
dobrym nastroju, skoro na
ka¿dym kroku mówi pan,
¿e zapowiada siê rekordowy rok?
- Tak, pod wieloma
wzglêdami zapowiada siê
bardzo dobry rok, choæ znajdujemy siê dopiero w jego
po³owie. Wszystko wskazuje
na to, ¿e pod wzglêdem zaanga¿owanego kapita³u ze
strony inwestorów, jak te¿
liczby wydanych zezwoleñ
osi¹gniemy najwy¿sze wskaŸniki. Zapowiada siê ponadto rekordowy obrót dla spó³ki
i nie mam w¹tpliwoœci, ¿e tegoroczny zysk bêdzie najwy¿szy w naszej historii.
- W czym tkwi si³a
spó³ki?
- W pierwszych latach
dzia³alnoœci stref ekonomicznych warunki stworzone
przez rz¹d, na bazie których
mo¿na by³o odebraæ pomoc
publiczn¹ w postaci odpisów
od podatku dochodowego,
by³y na tyle korzystne dla
firm, ¿e chêtniej one lokowa³y siê na naszym terenie.
Na przestrzeni lat przepisy
jednak siê zmienia³y i niemo¿liwe jest dzisiaj przyznanie ulg na dawnym poziomie, procedury wydawania
zezwoleñ s¹ d³u¿sze, wymagania wy¿sze, dlatego takie
spó³ki jak nasza musz¹ zacz¹æ wychodziæ do inwestora
z pakietem innych atrakcyjnych zachêt. Przez dwie dekady K-SSSE zbudowa³a
siln¹ markê, sta³a siê kreatorem gospodarczego otoczenia w regionie i uznanym doradc¹ dla zainteresowanych
prowadzeniem dzia³alnoœci
na terenie objêtym stref¹.
Nie ba³bym siê nawet u¿yæ
stwierdzenia, ¿e jesteœmy
ambasadorem polityki gospodarczej pañstwa na obszarze naszej dzia³alnoœci.
Budowa si³y spó³ki jest z kolei oparta na kadrze, na ludziach o bardzo wysokich
kompetencjach. Jest to dlatego wa¿ne, ¿e jednym z istotniejszych elementów funkcjonowania jest pomaganie
zainteresowanym podmiotom w szerszym zakresie ni¿
wynika to z przyznanych
uprawnieñ. W tym wszystkim
zawsze chodzi o zadowolenie inwestora i je¿eli
mo¿emy zrobiæ coœ wiêcej,
dziêki czemu sk³onimy go do
inwestowania u nas, to naturalnym jest, ¿e pomagamy
we
wspó³pracy
z
samorz¹dami. Jak dany pod-

K. Kielec: Mając kadrę z tradycjami przemysłowymi łatwiej
jest przyciągnąć inwestorów.

ma³ych
przedsiêbiorstwach powsta³ych na
rzecz wspó³pracy z inwestorami i jak to powa¿nie
zmieni³o to rynek pracy w
naszym regionie?
- Tego oczywiœcie nie da
siê precyzyjnie wyliczyæ.
Mno¿niki s¹ ró¿ne, wahaj¹
siê w zale¿noœci od bran¿y
pomiêdzy 2 a 6-krotnoœci¹.
S¹ to zapewne du¿e liczby, a
przecie¿ nie mo¿na ograniczaæ siê tylko do prostych
wyliczeñ. Pamiêtajmy, ¿e z
wp³ywaj¹cych podatków do
samorz¹dów prowadzone s¹
inne inwestycje, na potrzeby
których powstaj¹ kolejne firmy i s¹ zatrudniane nastêpne osoby. I one nie s¹
wprost zwi¹zane z inwestorami dzia³aj¹cymi w strefie,
ale to dziêki ich obecnoœci
mog¹ funkcjonowaæ. To jest
klasyczna wartoœæ dodana
dla rozwoju regionu. Na
pewno 20-letnia dzia³alnoœæ
K-SSSE w istotny sposób
ukszta³towa³a charakter gospodarczy regionu.
- Nie brakuje g³osów, ¿e
przyznawanie ulg podatkowych oznacza mniejsze
wp³ywy do bud¿etu. Czy,
gdyby ca³kowicie z nich
zrezygnowaæ, inwestorzy
odwróciliby siê od nas?
- Jak ju¿ wspomnia³em,
obecny poziom ulg jest na
zdecydowanie ni¿szym poziomie, ani¿eli to mia³o
miejsce w chwili powstawania stref. Poza tym obecne
wykorzystanie tych ulg przez
firmy najczêœciej jest na poziomie zaledwie 30-40 procent tego, co maj¹ przyznane. Firmy nie generuj¹ a¿
takich zysków. Natomiast
bez tej zachêty naprawdê
bardzo trudno by³oby kogoœ
do nas przyci¹gn¹æ, gdy¿
konkurencja jest wysoka i
korporacje maj¹ du¿¹ swobodê wyboru lokalizacji w innych krajach. Kiedy ju¿ dana

firma zainwestuje, ³atwiej jest
zachêciæ j¹ z czasem do rozszerzenia produkcji. Na ich
obecnoœci bardzo du¿o korzystaj¹ nasi pracownicy poprzez rozwój zawodowy, nierzadko robi¹c kariery miêdzynarodowe. Im wy¿sze
kompetencje maj¹ nasi pracownicy, tym wiêksze s¹
mo¿liwoœci wykorzystania
nowoczesnych technologii,
co poprawia wydajnoœæ pracy.
- Zagraniczne inwestycje
kojarz¹ siê Polakom z magazynami i montowniami.
Czy tak jest w rzeczywistoœci?
- W strefie katowickiej, gdyby zrobiæ takie zestawienie,
pracuje najwiêcej robotów w
tej czêœci Europy. Moim zdaniem pierwszy okres transformacji gospodarczej, celem którego by³o przede
wszystkim
zlikwidowanie
bezrobocia strukturalnego,
jest ju¿ za nami. Teraz wchodzimy na wy¿szy poziom,
który wymaga innego rodzaju
zaanga¿owania, w tym zupe³nie inaczej przygotowanej
kadry technicznej. Dlatego
tak wa¿ny jest rozwój szkolnictwa wy¿szego, wyspecjalizowanego. Jako spó³ka jesteœmy w tym obszarze aktywni,
wskazujemy samorz¹dom
kierunki tego rozwoju. Oczywiœcie chcia³oby siê, ¿eby
wiêkszoœæ inwestycji by³a
oparta na kapitale polskim.
Choæ pod wzglêdem sumy
zaanga¿owanego kapita³u
ci¹gle na pierwszym miejscu
s¹ Niemcy, to inwestycje
firm z kapita³em polskim s¹
niewiele mniejsze. Pojawiaj¹
siê polskie firmy, które rozwijaj¹ dzia³alnoœæ z wykorzystaniem
najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technologicznych.
- Coraz czêœciej na terenie dzia³ania strefy inwestuj¹ znane marki. Zalando

rozpoczê³o budowê wielkiej hali w Gardnie, w
Œwiecku
natomiast
nied³ugo BMW rozpocznie
budowê centrum logistycznego. Na ile uczestnictwo tak presti¿owych firm
w gospodarczym rozwoju
strefy wp³ywa na wizerunek ca³ego naszego regionu?
- Tu mo¿emy mówiæ ju¿ o
bezpoœrednim wprzêgniêciu
w korporacyjny system gospodarki europejskiej. Firmy o
najwy¿szej jakoœci dzia³aj¹
na bardzo precyzyjnych zasadach, wyznaczaj¹cych
najwy¿szy poziom dla okreœlonych procesów. Dla
przyk³adu, prowadz¹c rozmowy z BMW otrzymaliœmy
szereg wymagañ, a jednym
z warunków by³ dostêp do
szybkiego
internetu
œwiat³owodowego. Ponadto
musieliœmy przedstawiæ lokalizacjê przygotowan¹ kompleksowo w infrastrukturê
techniczn¹. Takie inwestycje
s¹ bardzo wartoœciowe, poniewa¿ charakteryzuj¹ siê
bardzo niskim ryzykiem dla
zainteresowanego, co wystawia nam dobre œwiadectwo i
jest sygna³em, ¿e u nas warto inwestowaæ. To najlepsza
reklama. W Polsce mamy ju¿
wiele wiod¹cych marek, niektóre zaczynaj¹ przenosiæ
do nas dzia³y badañ i rozwoju. Jak choæby w bran¿y
AGD czyni¹ to Siemens i
Bosch w ³ódzkiej strefie.
Sporo firm przenosi do Polski centra obs³ugi informatycznej. Czêsto software ma
du¿o wiêksz¹ wartoœæ ni¿
urz¹dzenia, które s¹ za ich
pomoc¹ sterowane.
- W Miêrzecinie odby³a
siê jubileuszowa konferencja inwestycyjna pod nazw¹ ,,20 lat wspó³pracy dla
dobra i rozwoju gospodarczego regionu’’. Rozmawiano m.in. o przysz³oœci
stref ekonomicznych w
Polsce. Jak wiêc ta przysz³oœæ siê rysuje?
- Mogê powiedzieæ, i¿ bêd¹
istotne zmiany w dalszej
dzia³alnoœci stref ekonomicznych. Ide¹ ma byæ jak najwy¿sza wartoœæ dodana dla
gospodarki. Zaczniemy odchodziæ od udzielania pomocy firmom stawiaj¹cym na
najprostsze formy dzia³alnoœci.
- Gdybyœmy mieli zwróciæ
uwagê na szansê naszych
lokalnych przedsiêbiorstw
w dynamicznie rozwijaj¹cym
siê œwiecie, to gdzie one
maj¹ szukaæ tych swoich
œcie¿ek?

- Przede wszystkim w
Polskim Funduszu Rozwoju. Jest to grupa instytucji
finansowych i doradczych
dla przedsiêbiorców, samorz¹dów i osób prywatnych inwestuj¹ca w zrównowa¿ony rozwój spo³eczny oraz gospodarczy kraju.
Zosta³a ona mocno dokapitalizowana i teraz jej zadaniem jest wspomaganie
rozwoju, ale nie poprzez
najprostsze formy zwrotu
w obligacjach, akcjach, bo
to jest wtórne. Liczy siê
pierwotny zysk, który znajduje siê w produkcji,
us³ugach i na tym trzeba
opieraæ si³ê gospodarki
narodowej. Szczególnie
nale¿y inwestowaæ w obszary, w których mamy potencja³ i mo¿emy byæ jeszcze lepsi. Zadaniem PFR
jest finansowe wspomaganie tych polskich przedsiêbiorców, którzy poprzez
swoj¹ dzia³alnoœæ s¹ w
stanie rozwijaæ siê. Takim
przedsiêbiorcom trzeba
pomagaæ kieruj¹c w ich
stronê instrumenty finansowe oraz doradztwo,
przyk³adowo w obszarze
polityki eksportowej. Strefy
ekonomiczne te¿ w³¹czaj¹
siê w t¹ formu³ê dzia³ania,
jako jeden z wa¿niejszych
elementów.
- Bêdzie czas na œwiêtowanie 20-lecia dzia³alnoœæ K-SSSE?
- Mam nadziejê, ¿e pod
koniec wrzeœnia uda nam
siê zorganizowaæ obchody
jubileuszowe.
- Niedawno nasze koszykarki ENEA AZS AJP
wywalczy³y mistrzostwo
Polski do 18 lat. Czy takie sukcesy równie¿
ciesz¹ g³ównego sponsora klubu, jakim jest KSSSE, a tak¿e pana osobiœcie, bo jest pan przecie¿ prezesem klubu?
- Oczywiœcie, poniewa¿
si³¹ naszego klubu jest
masowoœæ i w³aœciwe podejœcie do idei sportu. Dla
nas wartoœci, które niesie
sport maj¹ szczególne
znaczenie. Kapita³em klubu jest praca w usystematyzowany sposób, dajemy
mo¿liwoœæ rozwoju sportowego setkom dziewcz¹t.
Wyniki
oczywiœcie
s¹
wa¿ne, ale nic za wszelk¹
cenê. Nawet je¿eli zdecydowana wiêkszoœæ trenuj¹cych
obecnie dziewczynek w
przysz³oœci nie zrobi kariery,
to sport pomo¿e im w codziennym ¿yciu.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Trampoliny, laserowe strzelanie
i przyjazne papugi
W Gorzowie pojawi³o siê najwiêksze w zachodniej Polsce Centrum Rozrywki FUN JUMP.

Fot. Robert Borowy

Zadowolony z otwarcia
centrum jest prezydent miasta Jacek Wójcicki, którego
zdaniem jest to bardzo istotna inwestycja, pozwalaj¹ca
poszerzyæ obszar dzia³añ
rekreacyjnych w mieœcie i rewitalizacyjnych na Zawarciu.
- Jestem przekonany, ¿e
centrum bêdzie cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców, ale i goœci,
którzy odwiedzaj¹ nasze
miasto. Ponadto cieszê siê,
¿e hala nie bêdzie sta³a ju¿
pusta, a Zawarcie zyska dodatkowy impuls do dalszego
rozwoju - podkreœla.
Przypomnijmy, ¿e takie
centrum mia³o powstaæ ju¿
dawno, ale poprzedni inwestor nie podo³a³ zadaniu. Z
przyczyn w czêœci niezale¿nych od siebie. Nie otrzyma³ bowiem wczeœniej zaplanowanych œrodków zewnêtrznych.
- Jako spó³ka GRH stanêliœmy w obliczu trudnej decyzji, co zrobiæ ze stoj¹c¹ wci¹¿
pust¹ hal¹? Chcieliœmy kontynuowaæ przyjêt¹ formu³ê
wspierania zdrowego stylu
¿ycia i z chwil¹ pozyskania
nowego operatora uznaliœmy,
¿e
kontynuujemy
przyjêt¹ wizjê zagospodarowania tego obiektu - przypomina prezes GRH Bogus³aw Bukowski i zaraz
dodaje, ¿e spodziewa siê, i¿
wœród klientów dominowaæ

Oprócz trampolin jest tutaj wiele innych atrakcji dla dzieci, ale i dorosłych.

bêd¹ m³ode osoby œwiadome zdrowego stylu ¿ycia.
Firma FUN JUMP, posiadaj¹ca ju¿ dwa podobne
centra w Szczecinie, potrzebowa³a czterech miesiêcy,
¿eby na trzech tysi¹cach
metrów kwadratowych zamontowaæ park trampolin z
szeregiem ró¿nych atrakcji.
Obszar zosta³ podzielony na

arenê g³ówn¹ oraz strefy
g¹bek. Jest park linowy z 90metrow¹ ,,tyrolk¹’’ oraz
œcianka wspinaczkowa, przy
czym nie jest jeszcze ukoñczona. Bêdzie za dwa tygodnie. Kolejna atrakcja to
strefa koszykówki i strefa
zbijaka. Arena trampolin
mo¿e jednorazowo przyj¹æ
80 osób. Z centrum korzys-

taæ mog¹ dzieci ju¿ od trzeciego roku ¿ycia. Warunkiem
jest przybycie wraz z rodzicem. Natomiast dzieci od
siódmego roku ¿ycia mog¹
uczestniczyæ w zabawach za
pisemn¹ zgod¹ rodziców
pod kontrol¹ wykwalifikowanych instruktorów.
Dodatkow¹ atrakcj¹ jest,
pierwszy w regionie, Laser

Tag czyli laserowy paintball,
laserowa strzelnica i laserowy labirynt. Furorê robi ponadto Papugarnia, gdzie
mo¿na spotkaæ ponad 100
egzotycznych
papug
z
ró¿nych zak¹tków œwiata.
Trzeba przyznaæ, ¿e s¹ one
bardzo przyjaŸnie nastawione do ludzi. Jak tylko wchodzi siê do nich od razu potra-

fi¹ daæ znaæ o sobie. Przymilaj¹ siê, siadaj¹ na ramieniu,
g³owie, a nawet skupi¹ w
ucho. W rewan¿u mo¿na je
g³askaæ i karmiæ.
- Oferujemy ca³oroczne atrakcje, promujemy zdrowy
tryb ¿ycia, a nasze zajêcia
s¹ naprawdê wyczerpuj¹ce,
wymagaj¹ce sporej dawki
energii, przez to równie¿ s¹
fascynuj¹ce - mówi Rados³aw Halicki, jeden ze
wspó³w³aœcicieli firmy FUN
JUMP. - Prowadzimy zajêcia z akrobatyki dla dzieci,
a doros³ych zachêcamy do
uczestnictwa w fitnessie na
trampolinach. - dodaje.
W parku rozrywki na razie
pracê znalaz³o 14 m³odych
osób z naszego miasta i
okolic. Wszyscy zostali odpowiednio przeszkoleni na
miejscu. Grzegorz Barzyk,
drugi ze wspó³w³aœcicieli,
nie kryje, ¿e inwestycja w
budowê nowego centrum w
Gorzowie by³a zadaniem
trudnym i nios³a wiele
obaw.
- Gorzów wydaje siê byæ
miastem trochê zaniedbanym przez brak tego rodzaju inwestycji i sami jesteœmy ciekawi, czy gorzowianie otworz¹ siê na nasz¹
propozycjê. Nie dopuszczam myœli, ¿eby mia³abym
ona okazaæ siê nietrafiona koñczy.
ROBERT BOROWY

Gorzów na targach ReDI w Warszawie
4. edycja targów ReDI odby³a siê 7- 8 czerwca 2017 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Fot. Archiwum

Tegoroczne targi ReDI
CEE Trade Fair for Retail
Investment by³y miejscem
spotkañ deweloperów i sieci
handlowych z przedstawicielami kilkunastu miast, w
tym Gorzowa Wielkopolskiego, którzy prezentowali
ofertê gruntów inwestycyjnych oraz lokali na wynajem
w atrakcyjnych lokalizacjach. Strefa Miast by³a
równie¿ okazj¹ do budowania dobrych relacji z samorz¹dami, wa¿nych dla codziennego funkcjonowania
lokali i obiektów, które znajduj¹ siê na ich terenie. Panele dyskusyjne, które by³y
czêœci¹ imprezy, sta³y siê
forum wymiany doœwiadczeñ i wiedzy.

●

Nasze miasto na targach ReDi reprezentowała dwuosobowa delegacja, a imprezę swoim patronatem objął prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Manager ulicy Piotrkowskiej w £odzi Piotr Kurzawski i wiceprezydent Kielc
Andrzej Sygut dzielili siê
swoimi doœwiadczeniami w
zakresie rewitalizacji wymar³ych ulic handlowych
m.in. poprzez podpatrywanie dzia³añ centrów handlowych. W swoich miastach
inspiruj¹ drobne sklepy do
tego, aby np. przed³u¿y³y
swoje godziny pracy oraz
da³y „to coœ wyj¹tkowego”:
silnie spersonalizowane
podejœcie do klienta, kreatywnoœæ i komfort przebywania w ma³ej skali.
O¿ywienie ulic handlowych
dziœ wi¹¿e siê w du¿ej mierze
z
rozszerzeniem
dzia³alnoœci gastronomicz-

nej, popraw¹ jakoœci przestrzeni, a tak¿e budow¹
wspólnoty wœród przedsiêbiorców, którzy razem
mog¹ realizowaæ ciekawe
projekty.
Organizatorem wydarzenia jest Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH),
najwiêksza w Polsce organizacja
skupiaj¹ca
firmy
zwi¹zane z bran¿¹ centrów
oraz ulic handlowych. PRCH
jest stowarzyszeniem notfor-profit, dzia³a od 2003 roku, aktualnie zrzesza ponad
240 podmiotów. Polska Rada Centrów Handlowych jest
narodowym partnerem International Council of Shopping
Centers (ICSC).
ANNA-KATARZYNA PLUST

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

10

opinie

Lipiec 2017 r.

Warta naturalną szansą naszego miasta
W pierwszej po³owie czerwca odby³ siê V Miêdzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie.
grzêzn¹ w blokach startowych, a inni znaj¹c trendy
rozwojowe pokornie wykorzystuj¹
szansê
efektu
dobrego odbicia osi¹gaj¹c
ci¹gle dobre wyniki. Nale¿y
myœleæ globalnie, dzia³aæ lokalnie i byæ na w³aœciwym
kursie i œcie¿ce rozwoju.
Myœlê, ¿e nasi w³odarze
miasta Gorzowa Wlkp. to
wiedz¹ i nie przeoczyli V Miêdzynarodowego Kongresu
Morskiego w Szczecinie i
„Debaty Odrzañskiej”.
Jak wiemy, o czym tak¿e ju¿
pisa³em w EchoGorzowa.pl,
podobny start odbudowy gospodarki uda³ siê Niemcom po
II wojnie œwiatowej, co
zreszt¹ zaowocowa³o dzisiaj
potêg¹ gospodarcz¹ naszego
zachodniego s¹siada. Uda³o
siê Grabskiemu i Kwiatkowskiemu w okresie miêdzywojennym,
którzy
doœæ sprawnie postawili
polsk¹ gospodarkê na poziomie pozwalaj¹cym odbudowaæ zniszczony i rozkradziony nasz dorobek
gospodarczy i kulturalny
po pierwszej wojnie œwiatowej. W okresie miêdzywojennym w wielu ga³êziach gospodarka polska wysz³a na
czo³owe pozycje w Europie i
œwiecie. Wtedy powsta³ Centralny Okrêg Przemys³owy i
przemys³ stoczniowy, a na
Ba³tyku najwiêkszy port Gdynia. Nawet po wojnie za czasów wczesnego socjalizmu
potrafiono wykorzystaæ powojenn¹ szansê rozwoju.
Tempo podnoszenia siê ze
zgliszcz i popio³ów w pierwszych latach po II wojnie
œwiatowej by³o imponuj¹ce.
Zniszczony, zbombardowany
i rozkradziony polski maj¹tek
przez niemieckiego okupanta
i sowieckiego ”wyzwoliciela”
odbudowano nawet na poziomie skutecznej konkurencji w
Europie. Interesuj¹cy nas, w
zwi¹zku z tym artyku³em,
polski przemys³ stoczniowy
jeszcze w latach siedemdziesi¹tych by³ jednym z najwiêkszych w œwiecie. Dla tego
przemys³u ogromnej mocy
silniki produkowa³y poznañskie Zak³ady Cegielskiego,
wiele fabryk z tym przemys³em kooperowa³o, Radmor w Reczu produkowa³ armaturê do wyposa¿enia statków, inne dostarcza³y meble
okrêtowe i systemy instalacyjne, huty produkowa³y tysi¹ce
ton stali naszym stoczniom,
politechniki kszta³ci³y najlepszych w œwiecie in¿ynierów
budowy statków, a Akademie
Morskie najlepszych marynarzy. Ze Œl¹ska do Gdyni wybudowano wielk¹ magistralê
kolejow¹. Mieliœmy imponuj¹c¹ flotê statków dalekomorskich, rybackich i rzecznych.

Fot. Archiwum

Obrady Kongresu poprzedzi³a „Debata Odrzañska”,
która by³a poœwiêcona odbudowie Odrzañskiej Drogi
Wodnej. Eksperci debatowali
i analizowali wp³yw transportu rzecznego na rozwój gospodarki. Debatowano jak odbudowaæ przemys³ stoczniowy, co nale¿y zrobiæ dla
aktywizacji polskich portów
prze³adunkowych i jak wykorzystaæ Odrê i jej dop³ywy
pod wzglêdem transportowym.
Dla nas w Gorzowie Wlkp.
jest to wa¿ny sygna³. Przecie¿ mieszkamy nad Wart¹,
jeszcze nie tak dawno wykorzystywan¹ dla transportu
wodnego, a dzisiaj pod tym
wzglêdem zaniedbanej. Unia
Europejska zamierza rzeki
wykorzystaæ jako czêœæ europejskich korytarzy transportowych. ¯eby tak siê sta³o, to
nie wystarczy zaj¹æ siê tylko
zdewastowanymi nabrze¿ami
prze³adunkowymi, gdy¿ w
kompleksie odbudowy nie da
siê pomin¹æ rzecznych
portów z ca³¹ infrastruktur¹
prze³adunkow¹, obs³ug¹ barek, holowników i innych statków rzecznych. Warta prowadzi swe wody do Odry, dalej
przez Szczecin i wrotami
morskimi Œwinoujœcia do
Ba³tyku i na morza œwiata.
UE zauwa¿y³a, ¿e idzie nieub³aganie czas na bezwarunkowe
korzystanie
ze
œródl¹dowych dróg wodnych.
Kiedy jedziemy autostrad¹
A2 w kierunku Warszawy czy
A4 w kierunku Ukrainy, widzimy jak s¹ one zat³oczone
TIR-ami, z którymi w niedalekiej przysz³oœci trzeba bêdzie
z koniecznoœci coœ zrobiæ.
Zapewne niebawem aktualne
bêdzie has³o: kontenery na
barki, TIRY na wagony kolejowe. Tym wêz³em prze³adunkowym TIR-ów powinien w
niedalekiej przysz³oœci byæ
Gorzów Wlkp.
Pamiêtam wyk³ady prof.
Wac³awa Pytkowskiego, wielkiego poznañskiego uczonego, który czêsto powtarza³: „
najlepszy biznes to umiejêtne
wykorzystanie okazji”. Mamy
obecnie takie czasy, ¿e ta zasada Pytkowskiego ma dzisiaj szczególne zastosowanie. Pojawiaj¹ siê nowe szanse dla naszego miasta
Gorzowa Wlkp. i dlatego musi nas interesowaæ ca³y naprawczy pakiet Planu Morawieckiego dotycz¹cy dróg
wodnych. O tym modelu Morawieckiego pisa³em ju¿ w
EchuGorzowa.pl zwracaj¹c
uwagê na jego kompleksowy
charakter, który trzeba znaæ i
po prostu nim siê w lokalnym
myœleniu pos³ugiwaæ. Jedni
potrafi¹ wykorzystywaæ okazje, a inni nie. Jedni z politycznymi sloganami na ustach

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.).

Gorzów Wlkp., o czym
m³odzi mo¿e nawet nie
wiedz¹, w tym czasie by³ jednym z wiêkszych oœrodków
przemys³owych w Polsce ze
swoim Ursusem, Silwan¹,
Stilonem i imponuj¹c¹ choæ
rozdrobnion¹ sieci¹ handlow¹ WPHW czy PSS
Spo³em, z kilkunastoma innymi du¿ymi zak³adami, czterema szpitalami i fabrykami domów. W po³owie lat 70-tych
sekretarzom partyjnym nie
wystarczy³o polityczne kierownictwo i przejêli te¿ kierownicz¹ rolê nad gospodark¹ - wtedy zaczê³a siê
równia pochy³a, Polska zaczê³a traciæ rynkow¹ pozycjê
w œwiecie, a czo³owe zak³ady
bêd¹ce lokomotywami rozwoju zaczê³y siê degradowaæ, technicznie starzeæ,
zad³u¿aæ i tym samym
osi¹ga³y ekonomiczn¹ niewydolnoœæ. Ju¿ w latach 80-tych
zacz¹³ siê scenariusz gospodarczego wygaszania Polski,
a jego kulminacyjny punkt
wyprzeda¿y i rozkradania
przypada na lata po roku
1989. Ca³e szczêœcie, ¿e nie
dosz³o do tego co dzieje siê
dzisiaj w Grecji. Greków nie
tylko okradziono, ale zabrano
im najwa¿niejsze narzêdzie
kierowania w³asn¹ gospodark¹; banki i narodowy pieni¹dz. Dzisiaj, w szczycie sezonu turystycznego Grecja
zamyka 30% swoich sklepów, bezrobocie jest ogromne
szczególnie
wœród
m³odych, du¿a czêœæ oœrodków turystycznych wegetuje
finansowo, a co niektóre pañstwa, najbardziej Niemcy,
wykorzystuj¹c coraz s³absz¹
kondycjê greckiej gospodarki
czyhaj¹ na wykup za bezcen
ich niez³ego przemys³u i
s³onecznych wysp. Grecja
by³a najwiêksz¹ potêg¹ w
œwiatowej gospodarce morskiej, mia³a najwiêksz¹ flotê
statków i bezwzglêdn¹ prze-

wagê w œwiatowym transporcie wodnym. Polski przemys³
okrêtowy i transport morski
niewiele ustêpowa³ greckiemu. Polski przemys³ morski
zniszczono, a grecki te¿ ju¿
chyli siê ku upadkowi. Podobne scenariusze i a¿ strach zapytaæ kto jest g³ównym
re¿yserem tych destrukcji.
Dzisiaj jesteœmy œwiadkami ponownego startu
gospodarki morskiej z
prób¹ odbicia siê prawie
od dna - zaczêto m.in. od
sektora gospodarki stoczniowej i transportu, w tym
tak¿e wodnego. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki
wodnej i ¿eglugi œródl¹dowej,
podkreœla, ¿e wieloletnie zaniedbania spowodowa³y praktycznie zanik polskiej ¿eglugi
rzecznej. Ju¿ wiadomo, ¿e w
pierwszej kolejnoœci udro¿niony bêdzie tor wodny na odcinku Kana³ Gliwicki - Odra Wroc³aw. T¹ drog¹ ma byæ
transportowany m.in. wêgiel
do Elektrowni Opole. W drugim etapie ma byæ udro¿niony tor wodny z Wroc³awia do
Szczecina, a przecie¿ po drodze jest dop³yw Warty z Gorzowa Wlkp. W³aœnie o
udro¿nienie odcinka Warty i
uzbrojenie gorzowskiego nabrze¿a nale¿y lobbowaæ u ministra Gróbarczyka.
Polska dzisiaj znowu jak
przed laty bardzo dobrze wykorzystuje swoje geopolityczne po³o¿enie i rosn¹ce znaczenie Ba³tyku w œwiatowym
transporcie i prze³adunkach.
Ma du¿e szanse staæ siê liderem prze³adunków na
Ba³tyku. Widaæ to w przypadku prze³adunku kontenerów,
gdzie ruch kontenerowy z
Azji na Ba³tyk wzrós³ o
450%. W czerwcu Gdañsk
przyj¹³ najwiêkszy kontenerowiec œwiata z 21 tyœ. kontenerów. Gdañsk razem z Gdyni¹ jest liderem prze³adunków
kontenerowych na Ba³tyku -

powiedzia³ prezes Morskiego
Portu Gdañsk £ukasz Greinke. Jeszcze dwa lata temu
gorzowskie firmy kontenery z
Chin musia³y odbieraæ w
portach niemieckich, a dzisiaj
przyp³ywaj¹ do Œwinoujœcia i
Szczecina. A¿ prosi siê, aby
mog³y p³yn¹æ dalej Odr¹ i
Wart¹ do koñcowych odbiorców w g³êbi kraju. Polskie
porty maj¹ silne wsparcie
rz¹du i wszystko wskazuje na
to, ¿e bêd¹ tym czo³owym
wêz³em prze³adunkowym na
Ba³tyku. To z kolei powoduje,
¿e dro¿ne musz¹ byæ daleko
siêgaj¹ce w g³¹b l¹du drogi
rzeczne i l¹dowe by ³atwo
by³o tak du¿¹ masê kontenerow¹ sprawnie roz³adowaæ.
Barki musz¹ wróciæ na rzeki,
musz¹ wiêc wróciæ te¿ na
wody Warty. Czy wróc¹ akurat do Gorzowa , to ju¿ zale¿y
od tego czy Gorzów wpisze
siê w polsk¹ strategiê rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej. A to z
kolei ju¿ zale¿y tylko od tego
czy w³adza „wydepcze” w
Warszawie
odpowiednio
przychylne nam decyzje. Niemcy po swojej stronie Odry
ju¿ to robi¹, przygotowuj¹ siê
do przejêcia przewagi w
transporcie rzecznym i kolejowym. Przecie¿ to oni dyktuj¹ warunki w UE i rozumiej¹, ¿e z barek transportem samochodowym lub
kolejowym trzeba bêdzie towar rozprowadziæ dalej. Próbowali przej¹æ polskie PKP
przez Deutsche Bahn, ale
obecny rz¹d to uniemo¿liwi³,
próbuj¹ ograniczyæ znaczenie polskiego transportu samochodowego tzw. jednolitymi w UE stawkami p³ac
szczególnie dla pracowników
polskich w firmach transportowych pracuj¹cych na terenie Niemiec. Walka o transport w UE ju¿ siê rozpoczê³a,
o ten wodny te¿. Ona siê nasili, gdy¿ Niemcy z ogromn¹
si³¹ pr¹ na wschód poszerzaj¹c przestrzeñ zbytu i kooperacji dla swojej gigantycznie rozrastaj¹cej siê gospodarki. Tylko patrzeæ jak
postawi¹ warunek zniesienia embarga na wspó³pracê
gospodarcz¹
z
Rosj¹
na³o¿onego po inwazji na
Krym i wschodni¹ Ukrainê.
Mo¿na sobie wyobraziæ
zwiêkszony
ruch
na
g³ównych
autostradach
³¹cz¹cych Niemcy z Rosj¹,
a bêd¹ce przelotem przez
Polskê swoistym korytarzem
dystrybucji
dla
potê¿nej masy towarowej
koncernów niemieckich. Sami Niemcy zaproponuj¹ dobudowê dodatkowych pasów na autostradach komunikuj¹cych
zachód
ze
wschodem, które na wielu
odcinkach wykazuj¹ ogromne obci¹¿enie.

Inwestycje na Odrze i Wiœle maj¹ przyczyniæ siê do
po³¹czenia polskich portów
morskich z klientami z za
granicy. Ma powstaæ wielki
korytarz
transportowy
Ba³tyk - Adriatyk, którego
wa¿n¹ czêœci¹ maj¹ byæ
rzeki. Do 2030 roku 30 %
drogowego transportu na
odleg³oœciach wiêkszych ni¿
300 km ma byæ przeniesiona na transport wodny i kolejowy, a do 2050 roku ma
to byæ ju¿ 50% - mówi min.
Gróbarczyk. Jest o co zabiegaæ dla Gorzowa Wlkp.
tym bardziej, ¿e t¹ politykê
dodatkowo wymusza koncepcja Jedwabnego Szlaku
z Chin do Europy, którego
jednym z g³ównych etapów
bêdzie Polska, g³ówny
wêze³ w œrodku Europy. Jak
dobrze zadbamy to i Gorzów Wlkp. nad Wart¹ do
tego planu siê za³apie. Chiñczycy ju¿ to „³yknêli”, a
karty do rozdania le¿¹
tak¿e po naszej stronie.
Pisa³em te¿ w EchuGorzowa.pl, ¿e jeœli chcemy mieæ
dobry rozwój regionu to musimy mieæ swoje banki. Niemcy to wiedz¹ i swoje banki
maj¹. Nasze miasto mo¿e
te¿ o swój bank zadba. Minister Gospodarki Morskiej i
¯eglugi Œródl¹dowej te¿ to
wie. „Bêdziemy rozwijaæ
ideê utworzenia mechanizmu finansowego dla polskich stoczni i armatorów,
który w sposób komercyjny
ograniczy skutki wahañ cyklu koniunkturalnego - powiedzia³ minister Gróbarczyk w Szczecinie podczas
V Miêdzynarodowego Kongresu Morskiego w czerwcu
br. Powstanie polskie niezale¿ne konsorcjum bankowe,
którego celem bêdzie finansowanie
przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z rozwojem i
odbudow¹ gospodarki morskiej i ¿eglugi œródl¹dowej.
Sk¹d na to pieni¹dze? Ju¿
miliardowe efekty daje
uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie
przemytu np. paliwa, papierosów i innej kontrabandy,
czy repolonizacja banków i
przemys³u strategicznego.
Innym siê uda³o, to i nam
siê uda je¿eli sami nie zepsujemy, tylko trzeba postêpowaæ wed³ug zasady:
„Dan¹ przez Opatrznoœæ
szansê wykorzystaæ, gospodarowanie z dobrego
startu rozpocz¹æ, politykierskim jazgotem siê nie przejmowaæ, wyprzedziæ konkurentów, na metê z dobrym
czasem przybiec i po drodze bezinteresownie wiele
dobrego ludziom uczyniæ”.
Wierzê, ¿e wtedy bêdzie ju¿
tylko lepiej.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Jeżeli miało coś się zawalić, to do
Z Grzegorzem Zychem, wspó³w³aœcicielem firmy Saltex Europa, rozmawia Robert Borowy
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- Zajmuje siê pan budow¹
infrastruktury sportowej.
Wspó³pracuje pan g³ównie z
samorz¹dami i œwietnie zna
pan prawo zamówieñ publicznych. Czy ustawa ta
sprzyja sprawnej realizacji
dobrych inwestycji?
- Zajmujê siê budow¹ infrastruktury w szerokim znaczeniu. Nie tylko k³adzeniem boisk i bie¿ni, ale ca³¹ infrastruktur¹, razem z budow¹ dróg,
oœwietlenia, zapleczem, budow¹ pomieszczeñ kubaturowych. Ostatnio zarz¹dzana
przeze mnie firma prowadzi
budowê ca³ego stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu na 8
tysiêcy miejsc. Odpowiadaj¹c
jednak wprost na pytanie, nie
odnoszê takiego wra¿enia.
Przy czym od razu muszê
obiektywnie stwierdziæ, ¿e
sprowadzanie wszystkiego co
z³e do jednego aktu prawnego
jest b³êdne. Na ca³oœæ sk³ada
siê kilka ustaw. W tym prawo
budowlane oraz prawo administracyjne. Do tego trzeba
do³¹czyæ odpowiedzialnoœæ, a
tak naprawdê brak odpowiedzialnoœci urzêdniczej, projektantów i wykonawców. K³opoty
z realizacj¹ ró¿nych inwestycji
bior¹ siê z braku w³aœciwego
wspó³dzia³ania wszystkich jednostek uczestnicz¹cych w inwestycjach.
- Czyli rozumiem, ¿e k³opoty nie tkwi¹ tylko w istniej¹cym prawie?
- Prawo mog³oby i powinno
byæ lepsze, ale skoro jest takie
jakie jest, to nale¿y siê do niego dostosowaæ i dzia³aæ
wed³ug jego granic. Problemy
czêsto tkwi¹ w czymœ innym.
Gdybym mia³ ustaliæ hierarchiê wa¿noœci prowadzonych
inwestycji, to pierwsz¹ fundamentaln¹ spraw¹ jest ustalenie, czego tak naprawdê siê
chce, podejmuj¹c siê danej inwestycji.
- Je¿eli ju¿ ustalimy, czego
chcemy, to jak u pana wy-

gl¹da dalsza czêœæ hierarchii?
- Wszystko ma swój pocz¹tek. Tym pocz¹tkiem jest
profesjonalny projekt. Proszê
mi wierzyæ, ale problemy z
realizacj¹ wielu inwestycji
bior¹ siê w³aœnie ju¿ na starcie. Niestety, mnóstwo projektów jest Ÿle przygotowywanych. Powody tego mog¹ byæ
ró¿ne. Poœpiech, niskie kompetencje, brak starannoœci, jak
i niskie wynagrodzenie. Biura
projektowe równie¿ bior¹
udzia³ w przetargach, gdzie
czêsto wygrywaj¹c ci, co daj¹
najni¿sze stawki. I potem zaczynaj¹ siê schody. Projektanci zaczynaj¹ na wszystkim
oszczêdzaæ. Na przyk³ad na
badaniach geologicznych. Podam przyk³ad. Kiedy w Polsce
budowano orliki wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki
by³y takie, ¿e przy projektowaniu zalecano dokonywanie 812 odwiertów geologicznych
na terenie budowy. Projektanci najczêœciej ignorowali to zalecenie lub wykonali zaledwie
3-5 odwiertów. Konsekwencje
tego by³y takie, ¿e wiele inwestycji nie zosta³o wykonywanych w³aœciwie, a straty z tego
powodu uwidaczniaj¹ siê dzisiaj i s¹ ogromne. Musimy
równie¿ pamiêtaæ, ¿e jesteœmy na etapie wchodzenia do
polskiego budownictwa nowych technologii. Nie wszyscy
projektanci potrafi¹ je wdra¿aæ
w swoje propozycje, co potem
ma istotny wp³yw na jakoœæ inwestycji.
- Jak mo¿na zapobiec takim sytuacjom?
- Bardzo prosto, ale jest to
kosztowne. Je¿eli inwestorowi
naprawdê zale¿y na wysokiej
jakoœci powinien ju¿ na tym
pierwszym etapie nie tylko zlecaæ kompetentnym biurom wykonywanie projektów, ale dodatkowo siêgn¹æ po inne biuro
celem wykonania przez nie
kontrekspertyzy lub opinii. Nie

jest to dzia³anie na zasadzie
braku zaufania wobec tego
podstawowego projektanta.
Ka¿dy
robi
b³êdy,
ale
najwa¿niejsze jest, ¿eby nie
przenios³y siê one potem na
realizacjê inwestycji. Jak
wspomnia³em, jest to dodatkowy koszt, lecz bardzo czêsto
op³acalny z punktu widzenia
ca³oœci.
Podam
kolejny
przyk³ad. Znam przypadki, ¿e
zatwierdzano projekt bie¿ni,
gdzie na drodze oszczepu
znajdowa³ siê dorodny d¹b, albo zaprojektowane ogrodzenie wchodzi³o na teren czynnej drogi lub na prywatny teren.
Sam
realizowa³em
projekt, z którego wynika³o, ¿e
boisko powinno byæ zbudowane w powietrzu. Dos³ownie. I
potem wykonawcy przystêpuj¹
do realizacji inwestycji w oparciu o niedoskona³e projekty.
Kiedy spotka siê z jedn¹,
drug¹ czy trzeci¹ niespodziank¹ pojawiaj¹ siê gigantyczne problemy.
- Pan, bêd¹c wykonawc¹
ró¿nych inwestycji, zapewne zawsze bêdzie broni³ budowlañców, skupiaj¹c krytykê na projektantach czy
inwestorach?
- Absolutnie nie, poniewa¿
nie ma idealnych projektów. Ja
siê przynajmniej z takim nie
spotka³em. Dlatego zachêcam
do kontrolowania strategicznych projektów przez innych
projektantów celem wyeliminowania przynajmniej czêœci
b³êdów. Natomiast moj¹ intencj¹ jest wskazanie, ¿e
wszelkie k³opoty to wypadkowa wielu elementów. Wykonawcy czêsto równie¿ maj¹
wiele za uszami, ale równie¿
s¹ inni uczestnicy, którzy powinni dzia³aæ na rzecz jak najlepszej realizacji inwestycji, a
nie zawsze tak czyni¹.
- Kogo ma pan na myœli?
- Tu dochodzimy, w mojej
ocenie, do sedna sprawy.
Ka¿da inwestycja ma szansê

Fot. Robert Borowy

- Jest pan gorzowianinem
z krwi i koœci, ale los rzuci³
pana do Wroc³awia. Tak
trudno by³o w naszym mieœcie rozwin¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹?
- Z Gorzowa wyjecha³em po
maturze, któr¹ zdawa³em w II
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
przy ul. Przemys³owej. Pierwszym kierunkiem by³a Warszawa, gdzie spêdzi³em ponad 20
lat. Skoñczy³em tam studia i
pracowa³em. Najczêœciej w zagranicznych koncernach. We
Wroc³awiu jestem od siedmiu lat
i od tego momentu prowadzê
firmê zajmuj¹c¹ siê budow¹ infrastruktury sportowej. W wiêkszych miastach ³atwiej jest rozwin¹æ siê zawodowo i nie jest to
zapewne wina Gorzowa.
- Jest pan jednak nadal
mocno zwi¹zany z rodzinnym miastem?
- Tak. W Gorzowie mieszka
moja kuzynka, Krystyna Dzyga, z domu Chmura, która jest
pierwsz¹ mieszkank¹ urodzon¹ po wojnie w Gorzowie.
To taka ciekawostka. Czêsto
do niej przyje¿d¿am, ale przede wszystkim jestem wielkim
mi³oœnikiem sportu gorzowskiego. Ju¿ jako dziecko w
ka¿dy weekend biega³em ze
stadionów do hali i z powrotem. Na wszystkie dyscypliny.
Poczynaj¹c od tych najbardziej popularnych w mieœcie,
czyli pi³ce i ¿u¿lu, a koñcz¹c
na waterpolistach, pi³karzach
rêcznych czy koszykarkach. I
to mi pozosta³o. Jestem wiernym kibicem do dzisiaj. Obecnie z rodzin¹ przyje¿d¿am do
Gorzowa przede wszystkim na
¿u¿el, ale przyk³adowo jeŸdzimy równie¿, w miarê mo¿liwoœci, na mecze koszykarek. I to
równie¿ na spotkania wyjazdowe. Oczywiœcie interesujê
siê innymi sprawami zwi¹zanymi z Gorzowem. Dla mnie to
miasto zajmuje szczególne
miejsce w sercu i nie kryjê, ¿e
marzy mi siê powrót.

Grzegorz Zych: Gorzowianie są zbulwersowani, i słusznie, nieudo
się zawalić to dobrze, że właśnie teraz, a nie przy naprawdę dużyc

byæ zrealizowana na wysokim
poziomie pod warunkiem, ¿e
wszystkie strony bêd¹ gra³y do
jednej bramki. Poczynaj¹c od
projektanta, inspektora nadzoru, koñcz¹c na kierowniku budowy. W idealnym œwiecie budowlanym je¿eli ci trzej gracze
maj¹ wspólny cel gwarantujê,
¿e ka¿da inwestycja zostanie
zrealizowana w³aœciwie. Zgodnie z dokumentacj¹, jakoœci¹ i
w okreœlonym czasie. Z doœwiadczenia wiem, ale i z rozmów ze znajomymi z bran¿y
te¿, ¿e to siê niezwykle rzadko
zdarza.
- Zapewne trudno jest panu oceniæ czy remont gorzowskich ulic Warszawskiej i Walczaka przebiega prawid³owo, ale czy

mimo wszystko widzi pan
konkretne b³êdy w przypadku realizacji tej inwestycji?
- Moja wiedza w tym zakresie jest bardziej czytelnicza,
dlatego nie chcia³bym siê
szczegó³owo wypowiadaæ na
ten temat. Musia³bym wczeœniej poznaæ ca³¹ dokumentacjê. Jedno jednak rzuca siê
w oczy a¿ nadto. Ka¿da ze
stron ¿yje w swoim œwiecie.
Brakuje tego wspó³dzia³ania, o
którym wczeœniej wspomnia³em. Po której stronie jest
wiêksza wina, tego nie potrafiê zdiagnozowaæ. Muszê jeszcze dodaæ o jednej wa¿nej
sprawie, bo rozmawiamy o
projektantach, wykonawcach,
a mamy dodatkowo wa¿ne

prosTo z miasTa
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obrze, że stało się to właśnie teraz

olnością prowadzenia remontu tych ulic. Jeżeli jednak miało coś
ch remontach, jakie czekają miasto.

ogniwo. Ma tu na myœli zamawiaj¹cego i jego kompetencje.
- Co ma pan dok³adnie na
myœli?
- Wa¿ny jest nadzór, ale
przede wszystkim istotna jest
wspó³praca z pozosta³ymi
stronami, i to nie tylko przez
pryzmat inspektora nadzoru.
Budownictwo w trakcie realizacji napotyka na szereg zaskakuj¹cych sytuacji i czêsto
wymusza
podejmowanie
szybkich decyzji odnoœnie innych ni¿ pierwotnie zak³adano
rozwi¹zañ. Im s³abszy projekt,
tym wiêcej problemów, które
nale¿y rozwi¹zywaæ natychmiast z po¿ytkiem dla realizowanej inwestycji. Ka¿da zmiana wymaga jednak przejœcia
przez proces decyzyjny, który
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znajduje siê w rêkach zamawiaj¹cego. Wielokrotnie spotyka³em siê z sytuacjami, ¿e nale¿a³o dokonaæ jednej czy drugiej zmiany w inwestycji,
sprawa trafia³a do samorz¹du,
a tam zamiast natychmiastowych dzia³añ na odpowiedŸ
potrafi³em czekaæ kilka miesiêcy. I jak w takiej sytuacji
mo¿na wykonaæ inwestycjê w
wyznaczonym czasie? Dlatego tak wa¿ne jest, ¿eby ze
strony samorz¹du byli wyznaczeni kompetentni urzêdnicy,
którzy w razie potrzeby mog¹
dzia³aæ szybko, sprawnie i
profesjonalnie. Wielu urzêdników jest objêtych strachem
przed podejmowaniem decyzji
i to równie¿ tworzy granicê
niemocy.

- S³owem, nie jesteœmy
przygotowani do realizacji
wiêkszoœci inwestycji?
- Jedn¹ z bol¹czek jest opóŸnianie rozpoczêcia inwestycji. Czêsto bywa, ¿e samorz¹dy otrzymuj¹ œrodki, które
musz¹ wykorzystaæ w okreœlonym czasie. Potem rozpoczynaj¹ procedury przygotowawcze, które najczêœciej trwaj¹
bardzo d³ugo, skracaj¹c tym
samym czas wykonawcom na
zrealizowanie inwestycji. To z
kolei powoduje, ¿e ¿eby nie
straciæ dofinansowania robi
siê szybko, niechlujnie. Dlatego klucz do powodzenia zawsze le¿y w samorz¹dach.
Niestety, administracyjnie nie
jesteœmy w³aœciwie przygotowani do tak du¿ego przerobu.
K³opoty s¹ widoczne szczególnie w mniejszych miastach,
gdzie brakuje kompetentnych
urzêdników.
- Czy z wykonawcami nie
jest tak, ¿e dopiero po wygraniu przetargu zaczynaj¹
oni organizowaæ si³y, ¿eby
sprostaæ wymaganiom stawianym przez inwestora?
- Oczywiœcie, ¿e tak. Przy
czym trzeba zwróciæ uwagê,
jak dzia³aj¹ firmy budowlane.
Przypomina to trochê ³owienie
ryb. Raz siê zarzuci wêdkê i
przez kilka godzin patrzy siê
jedynie na sp³awik. Innym razem w kwadrans mo¿na
z³owiæ ca³¹ siatkê ryb. Bywa
tak, ¿e w ci¹gu miesi¹ca firmy
potrafi¹ wygraæ kilka przetargów, ale bywa, ¿e przez kilka
miesiêcy nie udaje siê z³apaæ
¿adnego zamówienia. Nie
maj¹c gwarancji skutecznoœci
trudno budowaæ otoczenie.
Kiedy ju¿ w dobrej wierze uda
siê wygraæ parê przetargów
pojawia siê problem, jak
w³aœciwie
zorganizowaæ
pracê? Dzisiaj ten problem
jest determinowany jeszcze
takim czynnikiem, jak brak
profesjonalnej si³y roboczej.
Urzêdnicy w takich chwilach

mówi¹, ¿e ,,guzik nas to obchodzi’’ i po czêœci maj¹ racjê.
Znalezienie dzisiaj pracownika, nie wspominaj¹c ju¿ o
dobrym, to jest niemal ,,mission impossible’’. W takich sytuacjach ju¿ od firmy zale¿y,
czy jest w stanie wszystkiemu
podo³aæ. Myœlê, ¿e czasami
warto nawet odrzuciæ jedn¹ z
ofert, kosztem straconego wadium, ni¿ pchaæ siê w wiele
inwestycji bez odpowiedniego przygotowania. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e jeden kontrakt
potrafi ustawiæ firmê na wiele
lat, ale inny potrafi firmê
zniszczyæ.
- Tu i ówdzie s³yszy siê,
¿e wielu wykonawcom trzeba patrzeæ na rêce jeszcze
z innego powodu. W ramach szukania oszczêdnoœci potrafi¹ wprost oszukiwaæ na materia³ach budowlanych.
- Niestety, ¿yjemy w œwiecie
o niskiej etyce i wykonawcy
rzeczywiœcie maj¹ sk³onnoœci
do oszukiwania. Choæby na
wspomnianych materia³ach,
co d³ugoterminowo negatywnie odbija siê na danej inwestycji. Nadu¿ywaj¹ ponadto
swojej wiedzy nad niekompetentnymi urzêdnikami. Jestem promotorem takiej dewizy, ¿e zamawiaj¹cy powinien
byæ bardzo wymagaj¹cy na
etapie wyboru i przygotowania projektu, w miarê elastyczny przy wyborze wykonawcy i do bólu wymagaj¹cy
przy odbiorach poszczególnych elementów inwestycji.
- Sporo mówi siê o tak
zwanych karach umownych
za przekroczenie przyjêtego czasu inwestycji, to jaki
powinien byæ ich poziom?
- Wiadomo, ¿e inwestor najczêœciej wymaga od wykonawcy ubezpieczenia w wysokoœci 10 procent ca³oœci
kontraktu. Innym sposobem
jest wspomniane przez pana
naliczanie kar umownych za

ka¿dy dzieñ spóŸnienia z winy wykonawcy. Co do wysokoœci tej kary to ona mo¿e
byæ oczywiœcie ró¿na. Mi siê
zdarza³o, ¿e mia³em nawet
80 tysiêcy kary za dzieñ.
Chêtnie powo³am siê na
przyk³ad skandynawski i skupiê siê na inwestycjach drogowych. Tam praktycznie kary umowne nie funkcjonuj¹, a
jak s¹, to bardziej symboliczne. A skutecznoœæ realizacji
inwestycji jest bardzo wysoka. Dlaczego? Bo urzêdnicy
nie odpowiadaj¹ za iloœæ i
szybkoœæ budowy dróg, ale
za liczbê ofiar na drogach. I
najwa¿niejsze jest zapobieganie wypadkom. Je¿eli
mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez
budowê nowej drogi to siê tak
czyni, a je¿eli powody s¹ inne, to siê je eliminuje. Zmierzam do tego, ¿e wszyscy
uczestnicy powinni byæ rozliczani z realizacji kontraktu, a
nie tylko wybrani, na których
czêsto spadaj¹ wczeœniej pope³nione b³êdy, choæby ju¿ na
etapie zatwierdzania koncepcji czy projektu. Mnóstwo jest
narzêdzi wyboru dobrego wykonawcy, a je¿eli ju¿ decydujemy siê na ustalenie kar
umownych to ich poziom musi byæ rozs¹dny.
- W Gorzowie czekaj¹ nas
kolejne du¿e inwestycje. Na
co trzeba zwracaæ uwagê
przy wyborze i podpisywaniu umów?
- Nie ma doskona³ego systemu ani rozwi¹zania. Mo¿na
spisaæ nawet najbardziej
idealny kontrakt, ale jak nie
bêdzie woli wspó³dzia³ania
wszystkich stron ka¿da inwestycja mo¿e zostaæ po³o¿ona
na ³opatki. Z drugiej strony
mo¿na podpisaæ prost¹
umowê i wszystko wykonaæ
na najwy¿szym poziomie. Zawsze najwa¿niejsi s¹ ludzie,
nie papier. Przechodz¹c ju¿
do konkretnej odpowiedzi
chcê zwróciæ uwagê na przy-

gotowanie specyfikacji. Musi
byæ ona napisana przejrzyœcie i byæ jasna dla wszystkich wykonawców. Z chwil¹
og³oszenia
przetargu
w
pierwszej kolejnoœci trzeba
zwróciæ uwagê na p³yn¹ce ze
strony potencjalnych wykonawców zapytania odnoœnie
opublikowanych dokumentów, w tym projektów. To jest
sygna³, na co nie zawsze inwestor zwraca uwagê, czy
przypadkiem projekty s¹
dobrze przygotowane. Czasami uczestniczê w przetargach, gdzie przez dwa tygodnie potrafi wp³yn¹æ kilkaset
zapytañ. Je¿eli zamawiaj¹cy
powa¿nie je traktuje najczêœciej przerywa procedurê
przetargow¹ i oddaje dokumenty do poprawki. A kiedy
ju¿ dochodzi do wyboru wykonawcy , to oczywiœcie najpierw nale¿y sprawdziæ jego
dorobek zawodowy, podpytaæ
siê w innych samorz¹dach,
czy jest profesjonalnie przygotowany do danej inwestycji.
- Kiedy obserwuje pan z
daleka Gorzów, to wierzy
pan, ¿e jako miasto poradzimy sobie z kolejnymi
wielkimi inwestycjami?
- Obecnie gorzowianie s¹
zbulwersowani, i s³usznie,
nieudolnoœci¹ prowadzenia
remontu tych ulic. Kiedyœ Bogumi³ Kobiela w ,,Wojnie domowej’’ powiedzia³ ,,jak siê
nie wywrócisz, to siê nie nauczysz’’. Dlatego ten remont to
takie ,,szczêœcie w nieszczêœciu’’. Je¿eli jednak
mia³o coœ siê zawaliæ to
dobrze, ¿e w³aœnie teraz, a
nie przy naprawdê du¿ych remontach, jakie czekaj¹ miasto. Wa¿ne, ¿eby umieæ wyci¹gn¹æ wnioski z tych bolesnych lekcji. Mog¹ to uczyniæ
jednak tylko ci, którzy naprawdê znaj¹ siê na prowadzeniu tak szeroko rozbudowanych inwestycji.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Alzheimer - trudna droga
w jedną stronę
Po takiej diagnozie zmienia siê wszystko. Nic ju¿ nie bêdzie takie jak kiedyœ i nie bêdzie lepiej.

Fot. Archiwum

Alzheimer to choroba rodziny. 70 proc. opiekunów osób
chorych na Alzheimera cierpi na przewlek³y stres,
po³owa choruje na depresjê.
S¹ przywi¹zani do swoich
podopiecznych, zniewoleni.
To uczucie nie opuszcza ich
nawet po œmierci podopiecznego - pojawia siê poczucie
winy, koñczy siê misja, któr¹
¿y³o siê ostatnie 5, 10, 15
lat... Wsparcia szukaj¹ w
sieci, na grupach, w gabinetach psychologów. S¹ wœród
nas. Wytr¹ceni z ról spo³ecznych, rodzinnych i zawodowych. A liczba chorych na
Alzheimera roœnie i bêdzie
rosn¹æ, jesteœmy bowiem
spo³eczeñstwem starzej¹cym
siê.
Z Barbar¹ Steblin-Kamiñsk¹ Prezesem Gorzowskiego
Stowarzyszenia
Wsparcia Opiekunów i
Osób z Chorob¹ Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi, rozmawia Katarzyna
Micza³.
- Pojawienie siê w przestrzeni publicznej nowej
organizacji pozarz¹dowej,
która koncertuje siê na
wsparciu jakieœ grupy
osób, to prawie zawsze odpowiedŸ na faktyczn¹ potrzebê spo³eczn¹. W Waszym przypadku celem jest
wspieranie gorzowskich
rodzin i opiekunów osób
dotkniêtych chorob¹ Alzheimera. Jak wygl¹da ich
sytuacja lokalnie, jest diagnoza ?
- Obecnie w Gorzowie jest
oko³o 600 osób chorych na
Alzheimera oraz choroby pokrewne. Oko³o - poniewa¿ s¹
to osoby, które podjê³y leczenie i s¹ zarejestrowane jako
osoby chore. Natomiast ile
jest ich w rzeczywistoœci, tego nie wiemy. Ilu jest w trakcie diagnozy oraz u ilu gorzowian wystêpuj¹ ju¿ pierwsze
objawy, ale otoczenie jeszcze ich nie dostrzega? Do
niedawna w mieœcie nie by³o
lekarza geriatry, wiêc prawdopodobnie same postawienie diagnozy jest procesem
zbyt rozci¹gniêtym w czasie.
Mamy grupê bardzo aktywnych i bardzo zajêtych seniorów, którzy wiele wnosz¹
od siebie w ¿ycie miasta, natomiast to jest tylko grupa
osób, wielu spoœród gorzowskich seniorów wymaga
specjalistycznego i instytucjonalnego wsparcia. Dlatego tak wa¿nym jest aby zapewniæ im odpowiednie warunki.

Mocna grupa kobiet, które chcą pomagać. O lewej : Jolanta Kwiatkowska, Alina Nowak, Barbara Steblin - Kamińska, Ewa Czyżewska oraz Maria Kociuba Lemiesz.

- Jak wygl¹da wsparcie
instytucjonalne chorych
na Alzheimera w Gorzowie?
- Jeœli chodzi o kontakt z lekarzem i otrzymanie leków,
mog¹cych w jakikolwiek sposób wp³yn¹æ na opóŸnienie
rozwoju choroby to chorzy na
Alzheimera mog¹ liczyæ na
tak¹ opiekê jak ka¿dy inny
chory. Ale to oznacza, ¿e nie
s¹ objêci ¿adnym programem a jedynie podstawow¹
opiek¹ zdrowotn¹. Opiekunowie chorych nie maj¹
mo¿liwoœci przekazania swoich bliskich nawet na kilkugodzinn¹ opiekê do ¿adnej z
placówek dzia³aj¹cych w tej
sferze. Oba Domy Dziennego Pobytu nie maj¹ miejsc
dla chorych na Alzheimera.
Rozmawia³yœmy z przedstawicielami w³adz miasta o pilnej potrzebie utworzenia
choæby kilku miejsc z przeznaczeniem, dla chorych w
istniej¹cych domach. Mamy
nadziejê, ¿e to siê uda. Ale
myœlimy równie¿ o utworzeniu œwietlicy dla chorych. W
przysz³oœci. To jeden z celów
d³ugofalowych.
- Opieka nad chorym na
Alzheimera to nie jest
kwestia przygotowania posi³ku, pomocy w ubraniu
siê lub te¿ przypomnienia
kilku podstawowych faktów. To najczêœciej ca³kowita rezygnacja z siebie. To
wyzwanie
ekstremalne,

które wyniszcza zarówno
fizycznie, jak i psychicznie.
Opiekun niejako wyrzeka
siê stopniowo swojego
¿ycia - towarzyskiego, rodzinnego, a tak¿e zawodowego. To stan podwy¿szonej czujnoœci przez 24 godziny na dobê. Co z nim?
- To w³aœnie na nich bêdziemy siê w swojej dzia³alnoœci
koncentrowaæ. Planujemy
utworzyæ grupê wsparcia,
dy¿ury prawne, konsultacje z
lekarzem specjalist¹, jest z
nami pani doktor Lidia Skinder-Wywia³, telefon zaufania.
Chocia¿ to mo¿e z³a nazwa:
telefon pod który zawsze
bêdzie mo¿na zadzwoniæ.
Ka¿da z nas jest pod telefonem zarówno w przypadku
kryzysu jak i udzielenia informacji. Formy opieki dziennej
to dalsza perspektywa. Bardzo dla nas istotna, poniewa¿ zdajemy sobie sprawê,
¿e dla opiekunów mo¿liwoœæ
wyjœcia choæ na kilka godzin
ze œwiadomoœci¹, ¿e chory
jest pod dobr¹ opiek¹ jest
czymœ w rodzaju luksusu. Tu
nie chodzi nawet o jakieœ
„za³atwianie swoich spraw”
ale zwyczajne oderwanie siê.
Odetchniêcie. To jest coœ
niebywale wa¿nego.
- Dy¿ury prawne ?
- Tak. Poniewa¿ w przypadku Alzheimera zawsze przychodzi taki moment kiedy nale¿y podj¹æ kroki prawne w
celu zabezpieczenia interesu

chorego. Potrzebne jest
opracowanie tak zwanej
„œcie¿ki” czyli informacji sformu³owanej w ten sposób aby
opiekun wiedzia³, jakie kroki
musi podj¹æ i w jakiej kolejnoœci. Ubezw³asnowolnienie
jest czêsto momentem bardzo trudnym. Przekroczeniem jakiegoœ etapu w ¿yciu
z chorob¹. Przynajmniej ze
strony formalnej bliski powinien otrzymaæ wsparcie.
Proszê pamiêtaæ, ¿e bardzo
czêsto
opiekunem
jest
wspó³ma³¿onek. Osoba równie¿ w podesz³ym wieku. Borykaj¹ca siê z w³asnymi problemami zdrowotnymi. Tu pomoc prawna jest absolutnie
niezbêdna.
- Kiedy stan chorego
osi¹ga etap nazywany w
przypadku tej choroby embrionalnym i rodzina nie
ma ju¿ wyjœcia - musi rozwa¿yæ oddanie go placówki, która zajmie siê nim
komplementarne. Co dalej?
- Wiem, ¿e w Gorzowie w
Hospicjum jest kilka miejsc z
przeznaczeniem dla osób z
chorob¹ Alzheimera, natomiast s¹ to us³ugi odp³atne.
Wykraczaj¹ bowiem poza
us³ugi przypisane dzia³alnoœci hospicjum. Poza t¹ mo¿liwoœci¹ mieszkaniec miasta
Gorzowa, którego spotyka
tego rodzaju rodzinny dramat
nie ma mo¿liwoœci instytucjonalnych.

- Walka z Alzheimerem z
góry skazana jest na niepowodzenie. Zawsze koñczy siê œmierci¹. Ale przecie¿ dla opiekuna okres po
œmierci bliskiego, musi byæ
równie trudny, co zmagania
z chorob¹. Zostaje pustka i
bezradnoœæ, bo cz³owiek,
którego cierpienie i nam
zabra³o wszystko - odszed³.
Pe³ne poœwiêcenie choremu oraz ca³kowite skupienie siê na jego problemach,
sprawiaj¹, i¿ opiekun zapomina o w³asnym ¿yciu. Czy
mo¿e w tym momencie liczyæ na jakikolwiek wsparcie? Straci³ przecie¿ treœæ
ostatnich lat ¿ycia.
- Na przyk³ad Hospicjum
prowadzi grupy osób wspieraj¹cych siê po stracie bliskiego. Tam mo¿na szukaæ
pomocy. Ale problem jest
du¿o bardziej z³o¿ony, bo
przecie¿ do ¿ycia trzeba wróciæ. Myœlimy o kompleksowym doradztwie i wsparciu.
Równie¿ o doradztwie zawodowym. Zdarza siê, ¿e opiekun musi zrezygnowaæ z pracy, ¿eby zaj¹æ siê bliskim.
Ten powrót do w³asnego
¿ycia bywa trudniejszy ni¿
zmaganie siê z chorob¹.
- Dlaczego skupi³yœcie siê
panie, bo póki co Stowarzyszenie sk³ada siê z pañ,
w³aœnie na problemie Alzheimera?
- Szuka³yœmy obszaru
dzia³añ dotychczas „nieza-

gospodarowanego” i w³aœnie
w przypadku choroby Alzheimera odkry³yœmy, i¿ w mieœcie to jest obszar kompletnie pominiêty. To by³ ten
czynnik decyduj¹cy. W
dzia³ania naszego Stowarzyszenia zaanga¿owane s¹
osoby z ogromnym doœwiadczeniem w sferze polityki
spo³ecznej. Postawi³yœmy sobie takie w³aœnie wyzwanie.
Bo widzimy tu ogromne potrzeby.
- Bo w³aœnie tak to wygl¹da, ¿e tam gdzie system
nie daje rady, pojawia siê
aktywnoœæ trzeciego sektora…
B.K: To rzeczywiœcie powoli tak wygl¹da. Wystarczy
spojrzeæ na dzia³alnoœæ miejskich organizacji pozarz¹dowych w sferze oferty dla
osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Ta ca³a przestrzeñ, jej wszystkie potrzeby
zaspokaja trzeci sektor. Problemy osób dotkniêtych Alzheimerem to ziemia niczyja.
A wracaj¹c do wyboru tej a
nie innej sfery? Czyta³a Pani
ksi¹¿kê „Motyl” Lisa Genova?
- Nie…
- To ksi¹¿ka o kobiecie bardzo aktywnej, wykszta³conej, naukowcu - która doœwiadczaj¹c choroby odchodzi w nieznany jej œwiat. Zachowuj¹c w tej drodze resztki
swojej œwiadomoœci. Niezwykle przejmuj¹ce.(…).
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Rewitalizację czas zacząć,
czyli remont Kwadratu
Metalowy p³ot ogrodzi³ ca³y Kwadrat, czyli teren miêdzy ul. Chrobrego, Krzywoustego, 30 Stycznia i D¹browskiego.

Fot. Archiwum

Plac zosta³ ogrodzony i jako plac budowy nie jest dostêpny dla mieszkañców. Na
samym placu trwaj¹ ju¿ prace remontowe. Jego nowe
oblicze poznamy przed 10
listopada br. Remont Kwadratu, oficjalnie placu Nieznanego ¯o³nierza jest pierwszym krokiem do rewitalizacji Nowego Miasta, jednego
z kilku obszarów zdegradowanych.
Na odnowionym placu pojawi siê m.in. miejsce na plenerowe wydarzenia kulturalne, fontanna w centralnej
czêœci placu, plac zabaw dostosowany dla ró¿nych grup
wiekowych, wielopoziomowe
siedziska, strefa odpoczynku
ze stolikami do gier planszowych, nowe oœwietlenie oraz
³awki (175 ) i kosze na œmieci. Przebudowane zostan¹
alejki, a zabytkowa toaleta
bêdzie wyremontowana. Lokalizacji natomiast nie zmieni pomnik II Armii Wojska
Polskiego, choæ doczeka siê
tak¿e odnowienia.
Kwadrat - wzorcowa miejska przestrzeñ rekreacyjna jest jednym z przedsiêwziêæ
rewitalizacyjnych wpisanych

r e k l a m a

Tak ma wyglądać Kwadrat po gruntownej rewitalizacji.

do Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+. Fina³ prac nast¹pi jesieni¹.
Koncepcjê oraz projekt przygotowa³a firma Pronobis Studio z Bytomia. Rewitalizacjê

zaœ Kwadratu, za 5 944 959
z³, prowadzi Agencja Us³ugowa Stanis³aw Cap z Miêdzyrzecza. Wczeœniej firma realizowa³a zadania m.in. dla
Parku Narodowego „Ujœcie

Warty”, Drawieñskiego Parku Narodowego czy gminy
Œwiebodzin.
Plac ma ciekaw¹ historiê.
Powsta³ na pocz¹tku XX
wieku, kiedy tworzy³a siê

dzielnica Nowe Miasto,
dziœ obszar opisany ulicami: Jagie³³y, Wybickiego,
Kosynierów
Gdyñskich,
Roosevelta, Wyszyñskiego,
Drzyma³y. Przed wojn¹ no-

si³ nazwê Moltkeplatz, czyli
na czeœæ pruskiego feldmarsza³ka Helmutha Karla
Bernarda Moltke. Po II wojnie by³ cmentarzem wojennym. W 1945 roku, wykorzystuj¹c okopy przeciwlotnicze, na placu dokonano
licznych pochówków ¿o³nierzy Armii Radzieckiej. Na
tak utworzonym cmentarzu
g³ównym elementem sta³
siê wybudowany w 1946
roku pomnik Wdziêcznoœci
z gwiazd¹. Dawne znaczenie placu przywrócono w
1952 roku, gdy groby przeniesiono na nowy cmentarz
wojenny przy ulicy Walczaka, a na terenie dawnego
cmentarza wytyczono aleje spacerowe. Pomnik
Wdziêcznoœci
usuniêto
dopiero w 1978 roku, a jego miejsce zaj¹³ pomnik 2.
Armii Wojska Polskiego.
W 2008 roku pojawi³a siê
koncepcja ustawienia na
placu pomnika marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w
miejscu obecnego monumentu wojskowego. Ostatecznie do jej realizacji nie
dosz³o.
ROCH
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Życzy samego dobrego,
wszystkiego dobrego
Mówi¹ - to nasza babcia. I to jest najlepsze potwierdzenie s³usznoœci tego pomys³u.
Mural powsta³ dziêki determinacji i uporowi ca³kiem sporej grupie ludzi. Za polskoromsk¹ inicjatyw¹ stoj¹ bowiem: Zwi¹zek Romów
Polskich Oddzia³ w Gorzowie,
w³aœnie Szko³a Podstawowa
nr 1, Fundacja Magnetoffon,
Stowarzyszenie
Nigdy
Wiêcej (Stanis³aw Czerczak),
Stowarzyszenie Twórczych
Inicjatyw, Stowarzyszenie
Rozwoju
Regionalnego
„Rozwój”, Lubuski Oœrodek
Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej oraz Anna Dêbicka,
Grzegorz Musia³owicz, Grzegorz Witkowski, Katarzyna
Micza³ i przyjaciele pomys³u.
Jednak najwiêcej energii i si³
poœwiêci³a muralowi w³aœnie
Katarzyna Micza³, bo to ona
koordynowa³a ca³oœæ sprawy.
Podczas ods³oniêcia tego
wa¿nego dla miasta muralu
Iwona Buchmiet wspomnia³a
osobê œp. Karola Parno Gierliñskiego. Zmar³y dwa lata temu Sinti, wybitny dzia³acz
romski, poeta i rzeŸbiarz by³
bowiem pierwsz¹ osob¹,
która g³oœno mówi³a, ¿e Babciê Noñciê, nale¿y upamiêtniæ. To on optowa³ za utworzeniem klasy romskiej w
SP1, to on namówi³ Artura
Patryka Doliñskiego, prywatnie wnuka Alfredy Markowskiej, aby zosta³ asystentem
romskim w tej klasie. - Parno
ca³y czas powtarza³ - Artur
pamiêtaj, to trzeba zrobiæ,
trzeba upamiêtniæ Babciê
Noñciê - mówi³a Iwona Buchmiet.

Fot. Renata Ochwat

Ponad setka gorzowian
przysz³a do Szko³y Podstawowej nr 1 na ods³oniêcie muralu dedykowanego Babci Noñci, Alfredy Markowskiej, legendarnej ju¿ za ¿ycia
Romce. Sama bohaterka pojawi³a siê na romskim pikniku
na Kwadracie.
- To najlepsze miejsce, jakie
mo¿na by³o wybraæ - cieszy
siê Iwona Buchmiet, dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 1 przy
ul. D¹browskiego. To na œcianie sali gimnastycznej tej
szko³y pojawi³ siê mural autorstwa Leszka Michty. Szko³a
stoi w miejscu, gdzie mieszka
najwiêcej Romów w Gorzowie, ucz¹ siê w niej romskie
dzieci. Tworzy nader przyjazny klimat do porozumienia miêdzykulturowego, ale bez
asymiliacji, co jeszcze jakiœ
czas temu by³o trudne.
- Znakomity pomys³. Jeœli
kogoœ
upamiêtniaæ,
to
w³aœnie tê niezwyk³¹ kobietê mówili gorzowianie, którzy
pojawili siê na ods³oniêciu
muralu. A Iwona Buchmiet
mówi, ¿e choæ malunek pojawi³ siê przed chwil¹, to ju¿ kupili go uczniowie. - Nazywaj¹
j¹ babci¹. Mówi¹ - to nasza
babcia. I to jest chyba najlepsze potwierdzenie s³usznoœci
tego pomys³u - mówi.
Inicjatywê muralu doceni³
tak¿e prezydent Jacek Wójcicki. - Wypada mi tylko podziêkowaæ za zaanga¿owanie
i wk³ad pracy, jaki zosta³
w³o¿ony w jego powstanie mówi³.

Choć malunek pojawił się przed chwilą, to już kupili go uczniowie.

Na uroczystoœci nie mog³o
zabrakn¹æ Leszka Boñczuka,
emerytowanego dziœ urzêdnika, który znaczn¹ czêœæ swego ¿ycia poœwiêci³ wsparciu i
pomocy romskiej mniejszoœci
narodowej. - Dobrze siê sta³o,
¿e ten mural powsta³ - mówi³.
Sama szacowna bohaterka
na ods³oniêciu muralu siê nie
pojawi³a. Z racji wieku czeka³a na zakoñczenie oficjalnego otwarcia na Kwadracie.
W otoczeniu rodziny i przyjació³ odebra³a kwiaty i gratulacje od oficjeli oraz wszystkich,
którzy przyszli na ten radosny
moment. I po romsku powtarza³a - samego dobrego,
wszystkiego dobrego. A towarzysz¹cy jej Romowie komen-

towali - Taka jest nasza babcia.
Na scence pod chmurk¹ tañczy³ zespó³ Romani Cierheñ,
gwiazd¹ by³a Katjuscha Kozubek. Natomiast Romki serwowa³y cygañski bigos i inne
przysmaki. Piêknie siê miesza³y jêzyki i kultura. - No i tak
zawsze powinno byæ - mówili
ci, co przy sto³ach na Kwadracie zasiedli.
Babcia Noñcia, Alfreda Markowska,
jest
pierwsz¹
Romk¹, któr¹ w 2006 roku, za
bohaterstwo i niezwyk³¹ odwagê, za szczególne zas³ugi
w ratowaniu ¿ycia ludzkiego,
prezydent Lech Kaczyñski
odznaczy³ Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu

Odrodzenia Polski. W chwili
uroczystoœci w Belwederze
udzia³ wziêli miêdzy innymi
przedstawiciele ambasad Izraela, Niemiec i USA. Gra³ cygañski zespó³ „Janio Band” z
Gorzowa. S³ychaæ by³o romskie s³owa „Phuri daj!”, co
wœród Cyganów jest wyrazem
najwy¿szego ho³du.
Alfreda Markowska urodzi³a
siê, jak sama mówi, 10 maja
1926 w okolicach Stanis³awowa w wêdrownym cygañskim
taborze. Jej ojciec Jan zajmowa³ siê hodowl¹ i handlem koñmi, mama Adela, z domu
Chojnacka, tradycyjnie zajmowa³ siê domem i wró¿y³a.
W 1939 pocz¹tek wojny zasta³ jej tabor we Lwowie. W

1941 w okolicach Bia³ej Podlaskiej Niemcy zabili ca³¹ jej
rodzinê, w tym rodziców i rodzeñstwo. Uda³o jej siê dostaæ do Rozwadowa, gdzie w
1942 wysz³a za m¹¿. Wkrótce
ma³¿onkowie zostali osadzeni
w getcie w Lublinie, potem
zostali przewiezieni do £odzi,
potem do Be³¿ca, sk¹d uciekli
do Rozwadowa. Alfreda Markowska zatrudni³a siê w kolejnictwie. Zyska³a zaœwiadczenie o pracy chroni¹cej j¹
przed ³apankami.
Noñcia stale widzia³a w tym
Rozwadowie poci¹gi jad¹ce
do Auschwitz. Na postojach,
gdy wagony „sprz¹tano”, czyli
oczyszczano z cia³ tych, którzy
makabrycznej podró¿y nie
prze¿yli, Noñcia wynosi³a z nich
dzieci. Po jakimœ czasie ludzie
wiedzieli, ¿e jest Cyganka, której chyba ¿ycie nie jest mi³e, bo
ratuje. To w³aœnie wówczas
uratowa³a ¿ycie Karolowi Parno
Gierliñskimu, który mówi³ o niej
- Urodzi³a mnie po raz drugi. I
dodawa³, ¿e gdyby nie ona, to
kto wie, co by by³o. Wœród uratowanych byli tak¿e rodzice Romana Chojnackiego, prezesa
Zwi¹zku Romów w Polsce w
Szczecinku.
Alfreda Markowska zamieszka³a w Gorzowie, jak i
inni Romowie po 1964 roku,
czyli po straszliwym dla tej
nacji akcie przymusowo
osiedlaj¹cym Cyganów. ¯ycie
mia³a ró¿ne. Dopiero na staroœæ historia odda³a jej sprawiedliwoœæ.

RENATA OCHWAT

Pierwsza dama romskiej poezji ma swoją salę
Dokumenty, odznaki oraz skany tekstów mo¿na ju¿ ogl¹daæ w Sali im. Papuszy.
Literatów
Polskich,
s¹
zdjêcia, w tym najs³ynniejszy
cykl autorstwa Czes³awa
£uniewicza. Nie mog³o zabrakn¹æ Teki Papuszy z grafikami Andrzeja Gordona. S¹
tak¿e kserówki z oryginalnym pismem poetki, które
zadaj¹ k³am twierdzeniu, i¿
by³a ona niepiœmienna.
Bibliotekarze zadbali, aby
na ekspozycji znalaz³y siê
tak¿e tomiki wierszy poetki. Drukiem ukaza³o siê tylko 39
wierszy, jeden jest w rêkopisie - mówi dyrektor Jaworski.
Zapowiada, ¿e ksi¹¿nica
bêdzie siê staraæ o pozyskanie w³aœnie odbitki tego wiersza, ale te¿ i odbitek wierszy
Papuszy t³umaczonych na
inne jêzyki. - Jej wiersze

Fot. Renata Ochwat

Pierwsz¹ romsk¹ poetkê w
taki sposób uczci³a Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gorzowie.
- Fakt, ¿e dziêki zabiegom
dr. hab. Dariusza Aleksandra
Rymara uda³o siê ustaliæ faktyczn¹ datê urodzin Bronis³awy Wajs-Papuszy, sta³
siê takim g³ównym impulsem, aby tê salê otworzyæ mówi Edward Jaworski, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta. To
w³aœnie w wojewódzkiej
ksi¹¿nicy, w starej willi na
pierwszym piêtrze.
Wœród pami¹tek zgromadzonych po romskiej poetce
s¹ jej dokumenty zwi¹zane z
jej cz³onkostwem w Zwi¹zku

Pamiątki po Papuszy znalazły godne miejsce w gorzowskiej
bibliotece.

ukaza³y siê w szeœciu krajach, ale tak¿e w kilku presti¿owych zbiorach poezji, w
tym jednym dedykowanym
najwybitniejszym romskim
twórcom - mówi Edward Jaworski.
Wœród eksponatów s¹
tak¿e rzeŸby poetki autorstwa Karola Parno-Gierliñskiego oraz s³ynna ju¿ tablica z br¹zu, która by³a w Alei
Gwiazd, ale po g³oœnym proteœcie œrodowiska romskiego
w³aœnie zosta³a zdemontowana.
- Niektóre eksponaty pochodz¹ od indywidualnych
darczyñców, jak choæby Leszek Boñczuk i inni - mówi
dyrektor Jaworski. O dodaje,
¿e stworzenia takiej sali jest

naturaln¹
konsekwencj¹
wszystkich dzia³añ podejmowanych przez ksi¹¿nicê i
zmierzaj¹cych do popularyzacji sylwetki tej niebanalnej
poetki.
Pomys³ otwarcia takiej sali
podoba siê tak¿e urzêdnikom i bywalcom ksi¹¿nicy. To znakomita idea, zreszt¹
trzeba wiedzieæ, ¿e obie lubuskie biblioteki nale¿¹ do
czo³ówki krajowej - komplementuje Romuald Gawlik,
wicemarsza³ek województwa lubuskiego. - Trzeba
upamiêtniaæ takie osoby,
jak Papusza. Bo wydawaæ
siê mo¿e, ¿e jest znana,
ale to taki trochê mit - mówi¹ inni.
ROCH
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Są ludzie, których
nie daje się zastąpić
Z Leszkiem Serpin¹, muzykiem i by³ym dyrektorem Szko³y Muzycznej I stopnia przy ul. Teatralnej, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Pan ju¿ jest emerytem?
To prawda?
- Kurczê, prawda. Dok³adnie od 5 stycznia tego¿ roku
jestem emerytem i a¿ wstyd
powiedzieæ - nie mam czasu. Co prawda jeszcze pracujê w Szkole Muzycznej I
stopnia przy ul. Teatralnej,
mam dwa dni w tygodniu.
Zwyczajnie nie mog³em siê
rozstaæ z moim uczniami,
których uwielbiam i oni te¿
za mn¹ têsknili. Czujê siê
jeszcze na si³ach i chcê
jeszcze coœ zrobiæ, bo zwyczajnie lubiê siê ruszaæ.
Oczywiœcie oprócz tego robiê du¿o ró¿nych innych rzeczy, które robi³em. Z tym jednak, ¿e te takie ca³onocne
grania odpadaj¹. No i ju¿
muszê sobie wyrabiaæ znajomoœci, dlatego doœæ czêsto
grywam
na
cmentarzu
(œmiech).
- A grywa pan jeszcze w
Letniej?
- Ju¿ nie.
- Ale przecie¿ przez lata
pan gra³.
- Gra³em i na pewno bym to
jeszcze robi³, ale niestety,
choroba, któr¹ przeszed³em,
wy³¹czy³a mnie z tego rodzaju aktywnoœci totalnie, tak
wiêc pozosta³a mi ju¿ tylko
gra na skrzypcach.
- Jak pan wspomina tamte czasy?
- Ja wówczas ¿y³em tym
graniem
w³aœnie
tam.
Zreszt¹ na samym pocz¹tku
to niemal codziennie tam
gra³em. To by³y cudowne
czasy. Zreszt¹ i sama Letnia
by³a inna.
- Co to znaczy - Letnia
by³a inna?
- No inne by³o towarzystwo.
Teraz wpadam tam od czasu
do czasu, na jakieœ jedno
ma³e piwo. Z szefow¹, Anusi¹, jestem bardzo zaprzyjaŸniony, wiêc na jakieœ tam
pogaduchy te¿. Dziœ to ju¿
jest zupe³nie inne towarzystwo. Tamte czasy by³y inne…
- Jakie?
- Bo¿e mój kochany, no ¿yli
tacy ludzie jak Bolek Kowalski, wielki Bolo z cudownym
psem Maksiem, Hieronim
Œwierczyñski - architekt,
Mieczys³aw Rzeszewski. Ich
ju¿ nie ma. Ale zagl¹da³
tak¿e Tadeusz Szyfer, tych
nazwisk ludzi zwi¹zanych z
kultur¹ trochê siê tam przewija³o.
- Co ich tam ci¹gnê³o?

Lech Serpina: W Letniej się dużo różnych fajnych pomysłów urodziło.

- Myœlê, ¿e klimat przede
wszystkim. My siê tam spotykaliœmy na takie ró¿ne pogaduchy, nawet i k³ótnie czasami na ró¿ne tematy.
Szczególnie dobrze nam siê
tam
zasiada³o
w³aœnie
wiosn¹ lub latem. Siedzia³o
siê w ogródku, przy piwie,
które smakowa³o lepiej jednak, i siê gada³o o ró¿nych
rzeczach. Tam siê du¿o
ró¿nych fajnych pomys³ów
urodzi³o.
- A co to znaczy, ¿e siê towarzystwo zmieni³o?
- Przede wszystkim nie ma
znajomych twarzy. Zwyczajnie bywalcy poumierali. Pamiêtam, jak gra³em na tych
potañcówkach, to w³aœnie
stali bywalcy przychodzili na
te potañcówki. A dziœ ju¿
tych ludzi nie ma.
- Nowi dop³ywaj¹?
- Dop³ywaj¹, jest du¿o nowych i co dziwne, jest du¿o
m³odych ludzi. Nie bardzo
umiem okreœliæ, jaka jest teraz atmosfera w czasie potañcówek, które siê tam stale
odbywaj¹. Choæ muza, jaka
tam gra to jednak disco-polo.
Mnie g³oœna muzyka przeszkadza, wiêc tam w tych
czasach nie bywam. Ale ludzie owszem, tak.
- Ale pan nie tylko grywa³
w Letniej. Swego czasu by³
pan zwi¹zany z ³emkowskim zespo³em Chwylyna…
- Oj tak. Teraz, poniewa¿
mam troszeczkê czasu, odnawiam wspomnienia o tamtych czasach, ale te¿
s³ucham
du¿o
muzyki.
Wspominam Bogusia Grzelaka, naszego kontrabasistê.

Luba, g³ówna wokalistka
parê lat temu wyjecha³a do
Niemiec i to by³ ju¿ pocz¹tek
koñca Chwylyny. Ale ja mimo wszystko mam ci¹gle
kontakty z £emkami. Ot,
choæby od lat stale robimy £emkowie i ja - Wigiliê Narodów. Muszê tu powiedzieæ,
¿e w te wigilie to wci¹gn¹³
nas Leszek Boñczuk. Z £emkami mam te¿ takie codzienne kontakty. Znam ich, niektórzy z nich pracuj¹ w szkole.
No
i
moim
najukochañszym przyjacielem £emkiem, czyli Bogdanem Siwcem widzimy siê
doœæ czêsto. Boguœ mieszka
na stale w £ugach, ale tu w
Gorzowie mieszkaj¹ jego
dzieci, wiêc tu czêsto przyje¿d¿a. Ale bywa i tak, ¿e ja
jadê do £ugów.
- Ale jak siê zaczê³y pana
kontakty w³aœnie z £emkami?
- Zupe³nie przypadkowo. Ja
nie mia³em pojêcia o £emkach. Ja, ch³opiec po studiach muzycznych w poznañskiej Akademii, przyjecha³em po dyplomie do
Gorzowa, bo tak chcia³ los.
No i dziêki znajomemu dowiedzia³em siê, ¿e jest praca
skrzypka w Strzelcach Krajeñskich. Musia³em siê przestawiæ z altówki na skrzypce,
ale skoro praca by³a, to czemu nie. Pojecha³em i tak siê
zaczê³y
moje
kontakty
w³aœnie z £emkami. Zreszt¹
wówczas wcale nie wiedzia³em, ¿e jest taka nacja,
jak £emkowie. Nikt nie wiedzia³. Po jakimœ czasie okaza³o siê, ¿e jeden z kolegów
ze szko³y w Strzelcach by³

£emkiem i pochodzi³ z
£ugów. I w taki sposób dowiedzia³em siê, ¿e £emkowie istniej¹. Natomiast granie z nimi zaczê³o siê od tego, ¿e zmar³ im skrzypek po
prostu. Szukali nastêpcy. Ale
to jeszcze nie by³a Chwylyna, bo ona powsta³a w innych
okolicznoœciach.
Chwylyna po ³emkowsku
znaczy chwileczka. I zespó³
powsta³ na jeden moment.
A by³ to koncert, a w³aœciwie
dwa w Sopocie, w Operze
Leœnej. Tam siê odbywa³
Przegl¹d Kultury Ukraiñskiej, bo podkreœlam, to
by³y takie czasy, ¿e o £emkach siê nie mówi³o. No i
my siê przygotowaliœmy do
tego wystêpu w kwartecie,
czyli skrzypce, klarnet i gitara oraz œpiewaj¹ca Luba.
Zrobiliœmy niez³e wra¿enie.
A warto dodaæ, ¿e na widowni siedzia³o coœ ze siedem tysiêcy ludzi. Zjechali
siê z ca³ego kraju, ale i nie
tylko. Wyst¹piliœmy tam i
mia³ byæ koniec. No jak
chwylyna, to chwylyna. Ale
siê wziê³o i rozkrêci³o. No i
trwa³o, trwa³o, trwa³o. Kilkanaœcie dobrych lat, a¿ do
chwili, kiedy Luba zdecydowa³a siê zespó³ opuœciæ.
Szukaliœmy wokalistki, ale
jakoœ siê nie uda³o. Potem
próbowaliœmy trochê z jazzem, z Markiem Kazan¹,
œpiewaliœmy na zmianê ja z
Bogdanem Siwcem, no ale
jak my œpiewaliœmy, to
brak³o z kolei instrumentu bo albo skrzypiec albo klarnetu. Zostawa³ akordeon i
kontrabas. No jakoœ tak siê
skoñczy³o.

- Ale przecie¿ pan gra³
przez lata w kapeli ulicznej
„U Zbycha”…
- No te¿. Jakoœ mnie tak
„przeœladowa³y” te folki. Zaczê³o siê od tego, ¿e mia³a
byæ wielka trasa koncertowa.
I by³a, zagraliœmy z Don Wasylem. Na pocz¹tek to ja siê
trochê wstydzi³em, no bo ja
wykszat³cony altowiolista,
który gra³ w klasycznej orkiestrze, a tu takie coœ. Zaczê³o siê oczywiœcie przez
przypadek. Kolega szuka³
muzyka do sk³adu, bo mu
ktoœ siê wykruszy³. Poprosi³,
¿ebym zagra³, no to zagra³em. Wk³ada³em ciemne
okulary, czapkê zaci¹ga³em
na uszy, mia³em d³ugie w³osy
i nadziejê, ¿e mnie nikt nie
rozpozna. Ale potem to ju¿
nie. Bo pomyœla³em sobie,
¿e tak naprawdê kraœæ to
jest wstyd, ale dobrze graæ
to nie. Jestem muzykiem.
Wszêdzie, gdzie mnie potrzebuj¹, to gram. Jak ju¿
mówi³em, dziœ grywam na
pogrzebach. Ostatnio dosta³em sms-a od dziewczyny, której zmar³ ojciec. No i
ona mi napisa³a, ¿e jak
gra³em, to by³o coœ piêknego, o ile oczywiœcie pogrzeb
mo¿na nazwaæ czymœ piêknym. A wracaj¹c do Kapeli,
to ona te¿ prze¿y³a trochê, a
zaczê³a siê sypaæ, kiedy
umar³ Marek Pude³ko, aktor.
Zwyczajnie s¹ ludzie, których nie daje siê zast¹piæ, i
tak by³o w³aœnie z Markiem.
- Ale zanim kapelka
pad³a, to jednak trochê siê
pokaza³a tu i tam.
- Prawda. Zagraliœmy kilka
ciekawych tras. Graliœmy dla

przyk³adu w Niemczech,
gdzie nas mile i serdecznie
przyjmowano. Œpiewaliœmy
ojro, ta rira, ojro, jak te euro
do czapki zbieraliœmy. Taka
poetyka kapeli, ¿e i czapka
musi byæ, choæ graliœmy na
regularnym kontrakcie. Ale
gdyby mi ktoœ powiedzia³
wczeœniej, na studiach, ¿e ja
takie rzeczy bêdê gra³, to
bym mu zwyczajnie nie
uwierzy³. No jak to, wykszta³cony altowiolista, co to
„Eine Kleine Nachtmusic”
Mozarta grywa³, bêdzie w
kapeli U Zbycha….
- Ale nie tylko pan grywa³
dziwne rzeczy. Bo jak zosta³ pan dyrektorem szko³y,
to nagle pojawi³ siê w programie nauczania jazz.
- To by³o moje marzenie.
Zreszt¹
wychodzi³o
w
ró¿nych rozmowach, ¿e coœ
takiego, jak klasa improwizacji jest potrzebne. Zreszt¹ takim g³ównym nakrêcaczem
by³ znów Leszek Boñczuk.
PrzyjaŸniê siê do dziœ ze
Zbyszkiem Raminiakiem, bywa³em u nich w domu, a w
tym czasie jego syn, m³ody
Przemek æwiczy³ na pianinie
w domu. No i ju¿ wówczas
by³o wiadomo, ¿e roœnie talent. Od tamtego czasu mnie
po g³owie ten pomys³ chodzi³. No i kiedy szczêœliwie
Przemys³aw Raminiak studia
skoñczy³ w Katowicach, do
Gorzowa zjecha³, nagle okaza³o siê, ¿e mamy kadrê. Bo
ma³y Przemuœ sta³ siê Przemys³awem - znakomitym
muzykiem jazzowym i kompozytorem. No i ja wiedzia³em, ¿e Przemek musi
zostaæ w Gorzowie. I z pe³n¹
premedytacj¹ stworzy³em
klasê improwizacji jazzowej.
Do dziœ jesteœmy jedyn¹
szko³¹ muzyczn¹ I stopnia w
Polsce, która ma tak¹ klasê.
Ale tylko i dlatego, ¿e mamy
takiego Przemka. Inna rzecz,
¿e w szkole mamy samych
koncertuj¹cych nauczycieli,
bo pianista Mariusz Smoliñski, bo akordeonista i kompozytor Marek Zalewski, bo
perkusista Ireneusz Budny.
Tak wiêc mamy promocjê
przez ca³y rok. Bo co koncert, to promocja. Zreszt¹ takie by³o moje za³o¿enie,
¿eby koncertuj¹cy muzycy
byli nauczycielami.
- Jest pan zadowolony z
tego, ¿e siê uda³o w³aœnie
tak ustawiæ szko³ê?
- A kto by nie by³….

18

prosTo z miasTa

Lipiec 2017 r.

Sklep z konfietkami, słoniną
i kiszonymi pomidorami
W tym sklepie jest ruch. Przychodz¹ Ukraiñcy, Rosjanie i Polacy.

Zaczęło się od przecieru
pomidorowego

Fot Archiwum

Cha³wa, kiszone pomidory,
kiszony arbuz, lizaki kogutki
na patyku, no i przede
wszystkim znak firmowy
Ukrainy - s³ynne na ca³¹ Europê cukierki mo¿na kupiæ w
sklepie Ukrainoczka w samym centrum miasta. I choæ
dzia³a od niedawna, drogi do
niego odnaleŸli zarówno
Ukraiñcy, jak i Polacy.
- Kiedy zaczê³am myœleæ o
otwarciu sklepu, m¹¿ przekonywa³ mnie, ¿e lepiej
bêdzie w Szczecinie, bo to
wiêksze miasto. Ale ja sobie
pomyœla³am, ¿e przecie¿ tu
mieszkam, tu do przedszkola chodz¹ moje dzieci, chcê,
¿eby miasto siê rozwija³o,
wiêc jednak otworzy³am
sklep tutaj - mówi Irina Primieczajewa, w³aœcicielka
Ukrainoczki, czyli Ukraineczki, sklepu z jedzeniem ze
wschodu.
Irina mieszka w Gorzowie
od szeœciu lat. I choæ sklep
otworzy³a niedawno, to myœleæ o nim zaczê³a niemal od
pierwszych chwil, kiedy znalaz³a siê w Gorzowie. Chcia³am mê¿owi ugotowaæ
barszcz. Ale nie wiedzia³am
jak jest koncentrat pomidorowy. Nie umia³am zapytaæ. No
i m¹¿ ostatecznie zosta³ bez
barszczu, ale pokaza³, jak
koncentrat wygl¹da. Ju¿ wtedy zaczyna³am myœleæ o takim sklepie - mówi Irina.
Pomys³ uda³o siê wcieliæ w
¿ycie, kiedy m³odsza córka zosta³a trochê odchowana i mama
mog³a siê zaj¹æ biznesem.
Okazuje siê, ¿e sprowadzanie jedzenia do ma³ego
sklepu a¿ z Ukrainy czy Rosji mo¿e byæ problemem. -

r e k l a m a

Irina Primieczajewa, właścicielka Ukrainoczki, czyli sklepu z jedzeniem ze wschodu.

Wszystko, co wje¿d¿a na teren Unii Europejskiej musi
mieæ specjalne certyfikaty.
No i mnie na potrzeby mego
sklepu zwyczajnie nie op³aca
siê œci¹gaæ piêciu s³oików
musztardy z Winnicy, bo nikt
za ni¹ nie zap³aci 10 czy 15
z³. Dlatego musia³am poszukaæ dostawców w Niemczech - mówi w³aœcicielka
Ukrainoczki. No i teraz te
wszystkie smaczne wschodnie przysmaki trafiaj¹ najpierw do Hamburga, a
stamt¹d jad¹ do Gorzowa.

I Ukraińcy, i Polacy

W sklepie jest ruch. Przychodz¹ Ukraiñcy, Rosjanie i

Polacy. - Polacy mówi¹, ¿e
szukaj¹ nico innych smaków,
bo ju¿ im siê przejada³a
kie³basa z Lidla czy Biedronki. U nas s¹ produkty z
ca³ego wschodu, bo z Ukrainy, Bia³orusi, Rosji czy Gruzji
- opowiada pani Maja, która
stoi w kasie. Ubrana w ukraiñsk¹ haftowan¹ koszulê
biegle mówi po rosyjsku.
Okazuje siê, ¿e urodzi³a siê
na Syberii, ale od czwartego
roku ¿ycia mieszka w Gorzowie, a w³aœcicielka sklepu to
jej bratowa.
Znajomoœæ rosyjskiego siê
przydaje, kiedy przychodz¹
Ukraiñcy lub Rosjanie.
Zreszt¹ wszystkie metki opi-

sane s¹ w dwóch jêzykach,
tak¿e nawet ci, c nie mieli do
czynienia z cyrylic¹ w szkole, dadz¹ sobie radê z odczytaniem, co to jest. A jest
du¿o i to dobrych ukraiñskich
przysmaków. Bo s¹ s³ynne
cukierki - konfietki, towar
eksportowy Ukrainy. Mo¿na
dostaæ
kilka
rodzajów
cha³wy, jest mnogoœæ s³odyczy, ale jest wiele takich
przysmaków, które s¹ s³abo
znane, jak choæby kiszone
pomidory, kiszony lub marynowany arbuz, jest kawior,
s³ynne zagêszczone i piekielnie s³odkie mleko w puszkach, ale i typowa dla Ukrainy s³onina. - Staramy siê,

aby naprawdê by³ du¿y wybór ró¿nych rzeczy - mówi
Irina Primieczajewa.

To dobre miejsce

Ruch w sklepie pokazuje,
¿e chyba pomys³ by³ dobry.
Bo informacjê o Ukrainoczce
przekazuj¹ sobie pracuj¹cy
tu Ukraiñcy oraz Rosjanie.
Choæ i Polaków nie brakuje. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e przyrost pozwoleñ na pracê od
dwóch lat roœnie u nas w
geometrycznym tempie mówi Roman Rutkowski,
wicedyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy. Z ostro¿nych
szacunkowych danych wynika, ¿e jedynie w powiecie

gorzowskim oficjalnie pracuje oko³o 20 tys. Ukraiñców.
S¹ zatrudniani w budownictwie,
drogownictwie,
us³ugach, gastronomii, hotelarstwie. Wszêdzie tam,
gdzie polscy pracodawcy
maj¹ problemy ze znalezieniem chêtnych z Polski.
Roman Rutkowski t³umaczy, ¿e praca w Polsce jest
dla Ukraiñców atrakcyjna, bo
zarobki - nawet te najni¿sze,
s¹ i tak znacznie wy¿sze w
porównaniu do tego, co
mog¹ zarobiæ u siebie. Oczywiœcie mówimy o legalnej
pracy i legalnie wynagradzanej.
Ukraiñcy
pracuj¹
dla
przyk³adu przy œlimacz¹cym
siê remoncie ul. Warszawskiej i Walczaka, ale tempo
prac nie zale¿y oczywiœci od
nich. Mo¿na ich spotkaæ w
TPV. - My mamy w kontraktach, ¿e nie wolno ich dyskryminowaæ, bo za to s¹ kary. Inna rzecz, ¿e nikomu jakoœ do g³owy nie przychodzi
takie zachowanie - opowiadaj¹ ludzie z TPV.
Coraz wiêcej Ukrainek zaczyna siê pojawiaæ w oœrodkach wypoczynkowych, bo
jak
mówi¹
w³aœciciele,
dobrze pracuj¹, nie maj¹
roszczeñ. Jednak wszyscy
siê obawiaj¹ chwili, kiedy
dla Ukraiñców otworzy siê
europejski rynek pracy. Istnieje bowiem du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e polski
rynek pracy dla przybyszów zza wschodniej granicy przestanie byæ atrakcyjny. A u nas i tak coraz
bardziej brakuje r¹k do
pracy, o czym od pewnego
czasu g³oœno mówi¹ pracodawcy.
RENATA OCHWAT
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Nasza woda z kranu w niczym
nie ustępuje mineralnej ze sklepu
Z Bogus³awem Andrzejczakiem, prezesem Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

c

Fot. Robert Borowy

Ile
gorzowianie
zu¿ywaj¹ wody i czy na tle
œredniej europejskiej jest
to du¿o czy ma³o?
- W Europie ta œrednia wynosi oko³o 2,7-3 metrów szeœciennych miesiêcznie na
osobê przy jednoczesnej
tendencji obni¿ania zu¿ycia.
Nasi mieszkañcy mieszcz¹
siê w tej dolnej granicy i równie¿ sukcesywnie zmniejszaj¹ swoje potrzeby. Kilkadziesi¹t lat temu miesiêczna
produkcja wody kszta³towa³a
siê u nas na poziomie 40 tysiêcy kubików na dobê. By³a
ona wykorzystywana przez
zak³ady produkcyjne oraz
niespe³na 100 tysiêcy mieszkañców. Dzisiaj na 160 tysiêcy mieszkañców, których
obs³ugujemy, a tak¿e przemys³ gorzowski i podgorzowskich gmin, wystarcza 18-19
tysiêcy metrów szeœciennych
na dobê.
- Zapewne im mniejsze
zu¿ycie, tym cena musi
byæ wy¿sza?
- Takie s¹ prawa rynku. Z
jednej strony to dobrze, ¿e
oszczêdzamy, bo Polska nie
jest krajem obfituj¹cym w
wodê, tym bardziej pitn¹. Z
drugiej, akurat nasz region
pod tym wzglêdem nie ma
powodów do zmartwieñ, natomiast PWiK jest przedsiêbiorstwem d¹¿¹cym do jak
najwy¿szej sprzeda¿y swoich produktów. Jest to
sprzecznoœæ, ale tak to wygl¹da. Nie zawsze podwy¿ki
s¹ zale¿ne od nas. Nied³ugo
zostanie przyjête nowe prawo wodne i tam wpisano nowe stawki za pobór wody
g³êbinowej. Ich wdro¿enie
bêdzie odroczone w czasie i
cena wody, tylko z tego tytu³u, mo¿e wzrosn¹æ nawet o
kilkanaœcie procent.
- Na którym miejscu, pod
wzglêdem wysokoœci ceny
za wodê i odprowadzenie
œcieków, plasujemy siê w
kraju?
- W granicach 300 miejsca,
co oznacza, ¿e nasze stawki
s¹ na œrednim poziomie. Ich
ostatni wzrost wynika³ z
przeprowadzanych inwestycji. Warto jednak wiedzieæ,
¿e obs³ugujemy oko³o 160
tysiêcy osób sieci¹ wodoci¹gow¹ o d³ugoœci ponad
800
kilometrów.
Dla
przyk³adu podam, ¿e s¹
miasta,
którym
na
obs³u¿enie 250 tysiêcy
mieszkañców
wystarczy
po³owê tego co my mamy.
Jest to skutkiem zwartej zabudowy. S¹ wiêc ni¿sze
koszty, a ceny czêsto
wy¿sze od naszych.

B. Andrzejczak: Zużywamy coraz mniej wody a koszty rosną, przez co musi droższa, ale w
Gorzowie i tak nie jest najdroższa.

- Powróæmy jeszcze na
chwilê do jednego z najwiêkszych projektów inwestycyjnych ostatnich lat,
mianowicie do uporz¹dkowania gospodarki wodnoœciekowej na obszarze
Zwi¹zku Celowego Gmin
MG-6. O tym, ¿e efekt ekologiczny zosta³ osi¹gniêty
i nie trzeba by³o zwracaæ
œrodków unijnych wiemy,
ale czy wszystkie gospodarstwa pod³¹czy³y siê ju¿
do nowej sieci kanalizacyjnej?
- Nie. Do osi¹gniêcia efektu
ekologicznego potrzebowaliœmy 13.800 nowych osób,
które by siê pod³¹czy³y do
sieci kanalizacyjnej. Ze
wzglêdu na to, ¿e nie ma ju¿
obowi¹zku meldunkowego,
przez co ewidencja osobowa
nie jest precyzyjna, nie byliœmy w stanie zebraæ dok³adnych danych od poszczególnych gmin. Maj¹c potrzebê
udokumentowania danych
czêsto sami chodziliœmy po
gospodarstwach i mieszkaniach. W sumie zebraliœmy
dane gospodarstw z ponad
14. tysi¹cami osób. Mamy
tak¿e zebrane informacje o
gospodarstwach, które wci¹¿
nie pod³¹czy³y siê do nowej
sieci sanitarnej. Jest ich
oko³o dwustu. Dodaj¹c do tego kolejnych dwieœcie posesji, które uzyska³y mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do kanalizacji ju¿ 10-15 lat temu,
widaæ ¿e w tej kwestii jest
jeszcze sporo do zrobienia.
- Czemu w³aœciciele tych
gospodarstw nie chc¹ siê
pod³¹czyæ?
- Przyczyn jest wiele, ale z
mojego punktu widzenia jest

to decyzja niezrozumia³a. I
nie chodzi tutaj tylko o komfort, lecz koszty i ochronê
œrodowiska. Ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ wiemy, ¿e korzystanie z sieci jest o niemal po³owê tañsze od
obs³ugi w³aœciwie zamontowanych zbiorników bezodp³ywowych. £atwo to wyliczyæ, poniewa¿ koszty wywozu nieczystoœci do naszej
oczyszczalni s¹ blisko dwukrotnie wy¿sze ni¿ koszty
odprowadzania bezpoœrednio przez sieæ publiczn¹.
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e skoro komuœ op³aca siê utrzymywaæ zbiornik, to oznacza,
¿e jest on nieszczelny i
czêœæ nieczystoœci dostaje
siê do gleby. I one zatruwaj¹
nas wszystkich, a nie tylko
najbli¿sze otoczenie w³aœciciela szamba. Pod³¹czaæ nie
musz¹ siê jedynie ci, którzy
posiadaj¹ w³asn¹ oczyszczalniê œcieków o odpowiednich parametrach. Dodam
jeszcze, ¿e w interesie nas
wszystkich jest, ¿eby ka¿dy
by³ pod³¹czony, bo wtedy cena jednostkowa jest ni¿sza,
a to z kolei wyhamuje dynamikê wzrostu cen.
- Niedawno mieliœmy dni
otwarte w PWiK. Gorzowianie interesuj¹ siê infrastruktur¹ przedsiêbiorstwa
czy raczej wa¿niejsza dla
nich jest czysta woda
p³yn¹ca z kranów?
- Zdecydowanie bardziej interesuje ich woda p³yn¹c¹ z
kranów i trudno mieæ o to do
nich pretensje. Dni otwarte
organizujemy bardziej pod
k¹tem pokazania m³odzie¿y
ca³ego procesu oczyszczania œcieków i te proœby wy-

chodz¹ wprost ze szkó³. To
dobrze, gdy¿ takie lekcje pogl¹dowe
maj¹
przede
wszystkim pokazaæ wp³yw
procesu na ochronê œrodowiska. W tym roku mieliœmy
naprawdê bardzo du¿e zainteresowanie wycieczkami,
przyjecha³o ponad 500 osób.
- A skoro mowa o wodzie
z kranów, to PWiK zachêca
nawet dzieci w szko³ach
do picia takiej wody. Daje
pan pe³n¹ gwarancjê, ¿e ta
woda jest zdrowa dla ludzi?
- Oczywiœcie i nie s¹ to
puste s³owa, a poparte badaniami z ró¿nych ujêæ. Wyniki
zosta³y porównane do znanych marek wód, zwanych
mineralnymi, sprzedawanych
w sklepach. I co nam wysz³o? Nasza woda kranowa
nie ustêpuje sprzedawanej w
sklepie.
- Czasami jednak potrafi
z kranu pop³yn¹æ coœ, co
czystej i zdrowej wody nie
przypomina…
- Na szczêœcie coraz rzadziej. Jak wspomnia³em,
posiadamy ponad 800 km
sieci wodoci¹gowej i znajduje siê ona w ró¿nym stanie technicznym, jest wykonana z ró¿nych materia³ów, niektóre odcinki
maj¹ te¿ swoje lata. Z tego
tytu³u czasami przytrafiaj¹
siê awarie. W momencie,
kiedy nastêpuje zmiana ciœnienia wody, kierunku
przep³ywu i jego dynamika, woda ta zbiera to co
znajduje siê w tych rurach,
a nie zosta³o wczeœniej
wyp³ukane. To nie jest
szkodliwe dla zdrowia, ale
bywa, ¿e chwilowo pojawia

siê woda pogorszonej jakoœci.
- Planowane kolejne inwestycje w sieæ kanalizacyjn¹?
- Tak, w ogóle przed nami
jest realizacja a¿ trzech istotnych projektów. Zacznê od
tego najwiêkszego, czyli
uzupe³nienia systemu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków oraz poprawê efektywnoœci energetycznej
w
naszym
przedsiêbiorstwie. Wartoœæ
zadania to oko³o 66 milionów
z³otych netto, z czego kwota
dofinansowania to ponad 42
miliony z³otych.
- Jakie najwa¿niejsze zadania s¹ do zrealizowania
w ramach tego projektu?
- Ka¿de oczywiœcie zadanie jest wa¿ne. Pierwsze z
nich, przebudowa sieci
wodoci¹gowej w ulicach Towarowej i Fabrycznej zosta³o
ju¿ zakoñczone wraz z remontem drogi. Podobnie wygl¹da to przy prowadzonej
inwestycji drogowej ulic Warszawskiej i Walczaka. Tu
realizujemy przebudowê sieci wodoci¹gowej o d³ugoœci
3,6 km. Praktycznie to zadanie z naszego punktu jest ju¿
gotowe. Pozosta³a - jak wiadomo - do skoñczenia czêœæ
drogowa. Kolejne bardzo
wa¿ne zadanie to modernizacja i renowacja sieci kanalizacyjnej du¿ych œrednic o
d³ugoœci 10,6 km w kierunku
dawnego Ursusa na Baczynie. Jest to bardzo kosztowne zadanie i bez wsparcia
unijnymi œrodkami praktycznie sami nie bylibyœmy w stanie tego zrealizowaæ. Przygotowujemy siê ponadto do
budowy blisko 10 kilometrów
sieci kanalizacyjnej w rejonie
ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej. Pozwoli nam to
zamkn¹æ proces inwestycyjny w sieæ sanitarn¹ w tamtym rejonie.
- S³ysza³em, ¿e planujecie
tak¿e zainwestowaæ w
energiê odnawialn¹. Czy
mo¿na poznaæ wiêcej
szczegó³ów?
- Ju¿ trzy lata temu mieliœmy opracowan¹ koncepcjê
zainwestowania w Siedlicach, w miejscu Stacji
Uzdatniania Wody, monta¿u
instalacji fotowoltaicznej o
mocy 0,75 MW. Obecnie
szykujemy siê do realizacji
tej inwestycji, co da nam w
przysz³oœci
spore
oszczêdnoœci. Tym bardziej,
¿e w pobli¿u stacji jest du¿y
teren, którego za bardzo nie
ma jak wykorzystaæ. Na
farmê fotowoltaiczn¹ nadaje

siê zaœ idealnie. Pozostaj¹c
jeszcze przy tej g³ównej inwestycji czeka nas monta¿
dmuchaw technologicznych
oraz wpiêcie w system monitoringu i kontroli nowych
urz¹dzeñ do pomiaru jakoœci
œcieków oraz wykonanie zintegrowanego systemu wizualizacji oczyszczalni œcieków. Wspominam o tym, bo
to pokazuje rozmiar planowanych inwestycji.
- Mamy tak¿e drugi du¿y
projekt dotycz¹cy budowy
sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej o wartoœci prawie 13 milionów
z³otych netto. W jego ramach ma zostaæ wybudowana sieæ w rejonie ul.
Szczeciñskiej.
- Tak, ale ten projekt obecnie przechodzi procedurê
oceny merytorycznej I stopnia. Dla nas jest to o tyle istotny projekt, ¿e jego realizacja zamknê³aby praktycznie
budowê sieci kanalizacyjnej
w mieœcie. W ramach tego
zadania w planie jest ponadto zakup mieszade³ wolnoobrotowych do reaktorów
biologicznych w strefie beztlenowej, a tak¿e wymiana
separatora piasku w budynku krat. Dla mieszkañców to
nie jest oczywiœcie istotna
wiadomoœæ, dla nas za to
wa¿na z technicznego punktu widzenia modernizacji
oczyszczalni œcieków.
- A trzeci projekt czego
dotyczy?
- Systemu informacji. Zosta³ on podpisany w zesz³ym
roku z urzêdem marsza³kowskim i jesteœmy w trakcie jego realizacji. Mówi¹c w najwiêkszym
uproszczeniu,
d¹¿ymy do interaktywnego
kontaktu z klientem poprzez
zastosowanie nowoczesnych
œrodków informatycznych.
Klienci nied³ugo bêd¹ mieli
dostêp do w³asnego konta,
gdzie znajd¹ miêdzy innymi
historiê faktur czy dane dotycz¹ce zu¿ycia wody. Bêd¹
mieli te¿ informacje, czy w
danym obszarze sieæ dzia³a
bez zastrze¿eñ, jakie s¹
planowane inwestycje, a
przypadku awarii wszelkie
niezbêdne wiadomoœci, w
tym oczywiœcie jak d³ugo
potrwa naprawa. Dla przedsiêbiorstwa ten system jest
o tyle te¿ wa¿ny, ¿e bêdziemy mieli w jednym miejscu
ca³¹ bazê dotycz¹c¹ infrastruktury, a w œlad za tym
wszystkie informacje dotycz¹cych jej zmian. Wartoœæ
kontraktu to 1,5 miliona
z³otych.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Zawsze jest coś do wygrania,
Na sport mo¿na patrzeæ z pozycji zaanga¿owanego kibica lub ca³kiem beznamiêtnego widza.
rozgrywkach m³odzie¿owych,
a najwiêkszym by³o zdobycie
srebrnego medalu na Ogólnopolskiej
Spartakiadzie
M³odzie¿y w 1983 r.
Nastêpnie wraz z ca³¹
srebrn¹ dru¿yn¹ trafi³ do klubu ZKS Stilon, w którym specjalnie w tym celu utworzono
sekcjê koszykówki. Tu kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ
szkoleniow¹, pracuj¹c jednoczeœnie etatowo w I LO. W
1984 r. prowadzona przez
niego dru¿yna awansowa³a
do II ligi, co by³o wielkim
osi¹gniêciem z uwagi na tempo tego awansu i m³odociany
wiek zawodniczek. Po krótkim okresie aklimatyzacji w
tej klasie rozgrywek przyj¹³
za zadanie awans gorzowskich koszykarek do I ligi. Nie
uda³o mu siê jednak
osi¹gn¹æ tego nadzwyczaj
ambitnego celu. Po zakoñczeniu rozgrywek sezonu
1987+88 rozsta³ siê z
dru¿yn¹ i klubem. Postanowi³
odpocz¹æ od sportu.
Opinia s³u¿bowa - Ambitny, pracowity, zdolny szkoleniowiec i wychowawca m³odzie¿y. Mimo du¿ej wiedzy i
doœwiadczenia prezentuje
styl pracy trenera romantyka,
któremu trudno przystosowaæ
siê do zmieniaj¹cych siê zasad we wspó³czesnym sporcie. Dlatego nie do koñca sobie uœwiadamia, ¿e rywalizacja w sporcie to nie tylko
radosna gra i zabawa, ale
równie¿ bezwzglêdna walka
z wszelkimi tego konsekwencjami. Nazbyt prostolinijny,
uczuciowy i sentymentalny.
Mo¿e skutecznie pracowaæ
jako trener ligowego zespo³u
pod warunkiem zmiany ¿yciowej filozofii.
rrr
Sam o sobie
- Pewnie, ¿e ¿al by³o odchodziæ… Ja z tymi dziewczynami, z tym zespo³em pracowa³em przecie¿ wiele lat.
Prze¿yliœmy razem mnóstwo
radosnych i mniej radosnych
chwil. Tego nie da siê zapomnieæ, wymazaæ z pamiêci, a
tym bardziej przekreœliæ. To w
nas i wokó³ nas zosta³o, siedzi gdzieœ tam g³êboko, z
ka¿dym rokiem schowane
coraz g³êbiej. Szkoda… Chocia¿… Kiedyœ musia³o siê tak
staæ. Zreszt¹, to ju¿ nie by³
ten zespó³, te dziewczyny…
Ja tak¿e siê zmieni³em…
Zaczynaliœmy niemal od zera, a zaszliœmy do II ligi. Walczyliœmy o ekstraklasê. Nie
uda³o nam siê wspólnie tego
dokonaæ. Trzeba by³o coœ
zmieniæ…Tak po prawdzie, to
by³ zespó³ szykowany z myœl¹
o spartakiadzie m³odzie¿y. To
by³ zasadniczy cel. PóŸniej
¿al by³o tej naszej pracy, dorobku. Dobrze siê sta³o, ¿e za

namow¹ w³adz Stilon zdecydowa³ siê na utworzenie sekcji ¿eñskiej koszykówki. Nareszcie by³a jakaœ perspektywa, dziewczyny, koñcz¹c
wiek juniorski, nie musia³y koñczyæ ze sportem lub rozgl¹daæ siê za klubami gdzieœ
w Polsce, by kontynuowaæ
karierê.
Sam nie wiem, kiedy da³em
siê koszykówce tak opêtaæ,
zniewoliæ, bo tak trzeba to nazwaæ. To chyba przysz³o z
czasem, bo na pocz¹tku by³a
to tylko praca, która lubi³em,
ale nic wiêcej. To ros³o wraz z
zespo³em, który przez te
wszystkie lata stawa³ siê coraz wiêksz¹ czêœci¹ mnie samego.
Wiem, ¿e truizmem jest to
ca³e gadanie o wychowawczej roli sportu, ¿e to ju¿ jakby trochê niemodne, ale chyba jeszcze prawdziwe. Przynajmniej w jakiejœ mierze. Na
w³asne oczy widzia³em, jak te
dziewczyny siê zmienia³y,
uczy³y ¿ycia i wspó³¿ycia w
grupie, odpowiedzialnoœci za
siebie i innych, musia³y dokonywaæ wyborów, poznawa³y
smak wyrzeczeñ i pora¿ek,
ale i sukcesów oraz radoœci.
Sport to przyspieszony kurs
kszta³towania charakterów.
Cwaniactwa tak¿e? Byæ
mo¿e, ale to wina pazernoœci
i niecierpliwoœci doros³ych,
którzy nie rozumiej¹, ¿e wynik to jeszcze nie wszystko,
¿e na wyniku sport siê nie koñczy. Oczywiœcie, nagradzaæ
trzeba, ale nie wolno przekraczaæ granic, za którymi zaczyna siê psucie, demoralizacja. Sport, szczególnie w
m³odym wieku, ma dawaæ
przede wszystkim radoœæ z
jego uprawiania i satysfakcjê
z tego, ¿e rzetelna praca na
treningu owocuje dobr¹ gr¹,
daje zwyciêstwa.
Nic na si³ê, za wszelk¹
cenê. Wyniki powinny przychodziæ w sposób naturalny.
Nie… Sam by³em zaskoczony awansem do II ligi. Przecie¿ te dziewczyny mia³y dopiero po 17 lat, a nawet
mniej. Frajda by³a ogromna,
ale strach te¿ by³ niema³y. ¯e
dziewczyny nie podo³aj¹, ¿e
za m³ode i niedoœwiadczone,
¿e z hukiem spadniemy i
dziewczêta boleœnie to
prze¿yj¹. Czy warto wiêc
by³o w owym czasie porywaæ
siê na II ligê? W sporcie nie
ma miejsca na takie kalkulacje, a przynajmniej nie powinno byæ. W sporcie stale
nale¿y rywalizowaæ o jak najlepszy wynik, o zwyciêstwo,
bo tylko to daje sens jego
uprawianiu. Zwyciêstwa bowiem pozwalaj¹ zapomnieæ
o zmêczeniu, bólu i trudzie,
pozwalaj¹ z nowymi si³ami i
wiar¹ podejmowaæ kolejny

Fot. Archiwum

Mo¿na te¿ patrzeæ w roli aktywnego uczestnika lub dublera z ³awki rezerwowych,
wreszcie jako szkoleniowiec
lub dzia³acz sportowy tkwi¹cy
w œrodku po same uszy.
Ka¿de widzenie jest inne i
ka¿de prawdziwe. Sport bowiem nie jest zjawiskiem jednowymiarowym, bez barw i
odcieni, g³êbi oraz ró¿nych
subtelnoœci. Na tym m.in. polega jego urok.
Jak¿e czêsto jednak widzimy obraz p³aski i zniekszta³cony, zadawalamy siê jedynie
powierzchownym
ogl¹dem i dotykiem przez
szybê. I w zupe³noœci nam to
wystarcza. Czy s³usznie?
Zw³aszcza w odniesieniu do
ludzi, którzy nie tworz¹ bezpoœrednio sportowego widowiska, ale bez nich nie by³oby
mo¿liwe. Trenerzy! Jak¿e
czêsto patrzymy na nich jedynie przez pryzmat wyników i
postawy
podopiecznych.
Jak¿e czêsto niewiele widzimy i ma³o o nich wiemy…
Jak wiêc spojrzeæ na
cz³owieka, którego pasj¹
sta³a siê koszykówka, który
jako trener mozoln¹ wspinaczk¹ doszed³ pod szczyt,
ale ju¿ go nie zdoby³? Spróbujmy na jego ¿ycie spojrzeæ
na trzy ró¿ne sposoby.
rrr
Ankieta personalna (gdyby taka by³a)
Imiê i nazwisko - W³odzimierz Æwiertniak.
Data urodzenia - 9.07
1947 r.
Stan rodzinny - ¯onaty od
1972 r., ¿ona Gra¿yna, troje
dzieci: Agnieszka (ur. 1974 r)
oraz Dorota i Tomasz (bliŸniêta ur. 1984 r.).
Ukoñczone szko³y: Studium Nauczycielskie w Gorzowie w 1967 r. oraz Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu (zaocznie) w
1977 r. (praca magisterska
na temat ¿u¿la).
Zawód wyuczony i wykonywany - Nauczyciel wychowania fizycznego, trener koszykówki.
Przebieg pracy zawodowej i spo³ecznej - Po ukoñczeniu Studium Nauczycielskiego podj¹³ pracê w Szkole
Podstawowej w Lipkach Wielkich (gm. Santok), gdzie
uczy³ biologii i innych przedmiotów. PóŸniej pracowa³ w
Szkole Podstawowej nr 8 w
Gorzowie. Tam zacz¹³ nauczaæ (ch³opców) koszykarskiego rzemios³a. W 1974 r.
zwi¹za³ siê z Miêdzyszkolnym Klubem Sportowym
Znicz, gdzie po Ignacym Zalewskim
przej¹³
grupê
dziewcz¹t uprawiaj¹cych koszykówkê. Prowadzony przez
niego zespó³ odniós³ szereg
licz¹cych siê sukcesów w

Włodzimierz Ćwiertniak każdy mecz przeżywał wiele razy. Przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Pamiętając przy tym, że pracuje z kobietami.

wysi³ek, ¿eby realizowaæ nowe cele.
Nam siê uda³o awansowaæ i
utrzymaæ w drugiej lidze. To
by³a wielka sprawa. Tym bardziej, ¿e nie zapomnieliœmy o
nauce, o szkole. Trudno pogodziæ sport wyczynowy z
nauk¹, ale trzeba. Nie pozostawia³em dziewczyn samych
sobie. By³em w kontakcie z
nauczycielami, rodzicami.
Jak trzeba by³o, za³atwialiœmy
korepetycje. Jak trzeba by³o,
przerywaliœmy treningi. Jasne, nie ka¿dy jest naukowcem, nie ka¿dego zmusi siê
do nauki, ale koszykówka nie
mog³a byæ powodem porzucenia nauki, choæ niektóre
zawodniczki mia³y z ni¹ problemy. I byæ mo¿e gdyby
w³aœnie nie gra³y, te problemy
by³yby jeszcze wiêksze. Kto
wie…
Prze¿ywaliœmy trudny okres
dojrzewania. Dziewczyny, z
natury impulsywne, reaguj¹ce spontanicznie, stawa³y siê skryte , wstydliwe.
Byle co je dra¿ni³o, rodzi³o
agresjê, wybucha³y konflikty.
Tworzy³y siê grupy, paczki.
Zespó³ siê sypa³ jak domek z
kart. Musia³em siê w tym
znaleŸæ. Kobiecie by³oby
³atwiej… Na szczêœcie znaliœmy siê od lat. Ta ³¹cz¹ca
nas niæ by³a na tyle mocna,
¿e wytrzyma³a to ekstremalne rozci¹ganie. Du¿o rozmawialiœmy, dyskutowaliœmy i

przekonywaliœmy do siebie
nawzajem. Przekonywa³a
nas do siebie przed wszystkim gra w koszykówkê.
Kim w³aœciwie dla nich
by³em? Trenerem, przede
wszystkim trenerem. Trenerem, który jednak stara³ siê
rozumieæ, ¿e pracuje z kobietami.
Traktowa³em
je
powa¿nie, po partnersku. Nie
jak belfer, który patrzy z góry
na ma³olaty. Mia³y chyba do
mnie zaufanie, przychodzi³y z
ró¿nymi sprawami, ale spowiadaæ, siê nie spowiada³y i
trudno by³o tego oczekiwaæ.
W ka¿dym razie nie by³em im
obcy, co w tej pracy jest bardzo wa¿ne.
Koszykówka to taki sport, w
którym najlepiej sprawdzaj¹
siê, spisuj¹ cholerycy. Tu nie
ma miejsca dla flegmatyków.
Ale z cholerykami s¹ k³opoty,
nieuniknione s¹ konflikty, tarcia i zgrzyty. Za ka¿dym razem trzeba rozwi¹zywaæ te
konflikty, ³agodziæ problemy,
bo dru¿yna nie mo¿e byæ
przecie¿ zlepkiem sk³óconych ze sob¹ i naburmuszonych pannic, ale musi byæ
wspó³pracuj¹cym ze sob¹ kolektywem. Dlatego ka¿da zawodniczkê trzeba traktowaæ
indywidulanie, inaczej siê z
ni¹ obchodziæ. Jedna mobilizuje krzyk, drug¹ pochwa³a, a
trzeci¹ ³agodna perswazja. I
nie wolno siê przy tym pomyliæ. Kiedyœ zdarzy³o mi siê

nieopatrznie w trakcie gry pochwaliæ zawodniczkê, które
absolutnie nie wolno by³o w
tym momencie chwaliæ. Od
tego momentu przesta³a
graæ, zaczê³a statystowaæ na
parkiecie. To by³ mój b³¹d.
Koszykówka w ogóle jest
gr¹ b³êdów. Zdarza³o mi siê
wiêc pope³niaæ mniejsze i
wiêksze b³êdy. To nieuniknione w pracy szkoleniowca, na
dodatek w pracy z kobietami.
Nie zawsze jednak da siê
przewidzieæ
reakcje
dziewcz¹t, przeciwdzia³aæ
nieoczekiwanym zachowaniom. Histeria, p³acz, to wcale
nie taka rzadkoœæ. Takie s¹
kobiety. P³acz¹, kiedy im
dobrze, p³acz¹, kiedy im Ÿle.
S¹ szalenie uczuciowe,
prze¿ywaj¹ bardzo g³êboko
ka¿de zdarzenie. Tylko po
meczu kobiet widzia³em, jak
jedna dru¿yna p³aka³a z powodu wygranej, a druga
p³aka³a, bo przegra³a mecz.
Takie reakcje s¹ o tyle dobre,
¿e
pozwalaj¹
szybciej
otrz¹sn¹æ siê z przygnêbienia, roz³adowaæ napiêcie,
wróciæ do równowagi.
To prawda, ¿e praca trenera
ligowego zespo³u jest niesamowicie wyczerpuj¹ca. Przede wszystkim psychicznie. To
on odpowiada za wyniki, to
on ponosi ca³¹ i bezpoœredni¹ odpowiedzialnoœæ. Odpowiada za postawê zespo³u,
choæ jest on wypadkow¹ wie-
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wiele jest także do przegrania

Tu Włodzimierz Ćwiertniak z zawodniczkami ZKS Stilon w przerwie meczu II ligi w sezonie 985/86. Od lewej: T. Butrym, A.
Sakson, J. Orłowska, M. Chomiak i M. Rembacz.

lu, czêsto niezale¿nych od
siebie czynników. Trener jednak jest tym, który tkwi w
œrodku, który jest najbli¿ej tego, co siê dzieje na parkiecie,
który przygotowa³ i prowadzi
zespó³. Musi wiêc odpowiadaæ.
Ka¿dy mecz, ka¿de spotkanie prze¿ywa siê wiele razy.
Przed, w trakcie i po jego zakoñczeniu. S¹ sytuacje, kiedy
ponosz¹ cz³owieka nerwy,
kiedy siê wœcieka, kiedy ma
serdecznie doœæ, a mimo
wszystko musi siê opanowaæ,
zachowaæ twarz i zdolnoœæ
logicznego myœlenia. Jego
nastrój udziela siê zespo³owi.
Musi wiêc mniej lub bardziej
zapanowaæ nad sob¹, by panowaæ nad zespo³em. Choæby w œrodku gotowa³ siê i
chcia³ wyjœæ z siebie.
Pamiêtam, graliœmy jakiœ
wa¿ny mecz. Przegrywaliœmy
jednym punktem. By³o ju¿ po
czasie gry, zosta³y nam tylko
do wykonania rzuty osobiste.
Wa¿y³y siê losy meczu. Co
robiæ? Biorê na bok dziewczynê, która wykonywaæ te
rzuty, ale nie wiem, co jej powiedzieæ. T³umaczyæ, ¿e musi celnie dwa razy rzuciæ?
Przecie¿ ona dobrze o tym
wie. Uspokajaæ? Jeszcze
bardziej siê zdenerwuje. Pokazaæ, jak powinna rzucaæ?
Bez sensu. Od tego s¹ treningi. No wiêc co? Opowiedzia³em jej dowcip o
zaj¹czku, po czym poleci³em,
by uwa¿nie spojrza³a przed
rzutem na liniê, ¿eby jej czasami nie przekroczyæ. Rzuci³a celnie dwa razy i wygrana
by³a nasza. Byæ mo¿e odpowiadanie tego dowcipu by³o

niepotrzebne, byæ mo¿e pomog³o, ale wtedy czu³em, ¿e
tak muszê zrobiæ. W sporcie
sta³e powielanie schematu i
rutynowe dzia³anie jest
dobre, ale czasami konieczne jest wrêcz wyjœcie poza
schemat i rutynê.
Zgadzam siê z tym, ¿e trener nie mo¿e w nieskoñczonoœæ pracowaæ z tym samym
zespo³em. Nie chodzi tylko o
wzajemne zmêczenie i
znu¿enie. Przychodzi kiedyœ
czas, ¿e trener nie jest ju¿ w
stanie nic nowego do tego
zespo³u wnieœæ, niczego nowego nie nauczy, nie poka¿e
i to zaczyna odbijaæ siê na
grze, na wynikach. Potrzebny
jest wiêc ktoœ nowy, kto swoj¹
œwie¿oœci¹
i
nowoœci¹
zadzia³a jak katalizator, który
pobudzi zespó³ do lepszej
gry.
Kilka razy mówi³em, ¿e odchodzê. Nie odchodzi³em, bo
myœla³em, ¿e uda nam siê razem doci¹gn¹æ do I ligi. Nie
wychodzi³o… Byæ mo¿e zbyt
d³ugo zwleka³em ze zmianami kadrowym, ze wzmocnieniami z zewn¹trz… Ba³em siê
podzia³ów, konfliktów w
dru¿ynie, który przecie¿ powstawa³ i dociera³ siê latami.
Byæ mo¿e zbyt d³ugo trwa³a
ta wspólna nauka gry w lidze… Potrzebna by³a œwie¿a
krew. Tak, sam to mówi³em.
Mimo wszystko trochê ¿al…
Teraz widzê, ¿e najwdziêczniejsza jest praca z dzieæmi.
Cz³owiek mniej siê spala, widaæ sta³e postêpy, jest czysta
radoœæ, nie ma presji na wynik. Za wszelk¹ cenê, wynik.
Praca trenera ligowego to jeden wielki stres. Owszem

sukcesy daj¹ satysfakcjê,
nios¹ z sob¹ popularnoœæ,
splendory, ale koszty tego s¹
ogromne. Jest praca na w³asne ryzyko, bez gwarancji powodzenia. I nawet sukces nie
jest nigdy ca³kowity i ostateczny. Zawsze jest coœ jeszcze do wygrania, do zdobycia. Zawsze te¿ jest coœ do
przegrania.
Czy ja przegra³em?
rrr
W oczach rodziny
Przez pierwszych kilka lat
po œlubie z Gra¿yn¹ mieli dla
siebie wystarczaj¹co du¿o
czasu. Prowadzili ¿ycie towarzyskie, chodzili do kina i na
spacery. ¯yli na luzie, bez
wielkich obci¹¿eñ, zmartwieñ
i presji. Dopóki by³a tylko Agnieszka, by³o zwyczajnie i
proœciej. W³odek nie by³ jeszcze tak zaabsorbowany
prac¹ i sportem. Zreszt¹
sportem interesowali siê oboje i to równie¿ zbli¿y³o ich do
siebie.
Wszystko skomplikowa³o
siê z chwil¹ awansu zespo³u
do drugiej i przyjœciem œwiat
bliŸniaków, co nast¹pi³o w
tym samy roku. Skomplikowa³o jakby podwójnie. ¯yli
wci¹¿ razem, ale jakby ju¿ w
oddzielnych
œwiatach.
W³odek mia³ na g³owie pracê
w szkole, ligowy zespó³ koszykarek i ca³e mnóstwo
zwi¹zanych z tym spraw.
Gra¿ynie przypad³o w udziale
zajmowanie siê domem i
dzieæmi wraz z ca³ym bogactwem sk³adaj¹cym siê na
treœæ codziennego ¿ycia piêcioosobowej rodziny w latach mniej bardziej pustych
pó³ek sklepowych.

Przedsmak tego, co j¹ czeka, Gra¿yna pozna³a ju¿ wtedy, kiedy po urodzeniu bliŸniaków z dwójk¹ niemowl¹t
wróci³a ze szpitala do domu.
Akurat koszykarki wyje¿d¿a³y
na obóz przygotowawczy
przed nowym i bardzo
wa¿nym, bo II-ligowym sezonem. Takie wyjazdowe zgrupowanie to wa¿na sprawa.
W³odek oczywiœcie pojecha³
z nimi. Na szczêœcie pomaga³a jej mama. Samej trudno
nad¹¿yæ z zaspokajaniem
potrzeb dwójki maluchów naraz. Z jednym k³opot, a co dopiero z dwójk¹, która ma
przecie¿ prawo nic nie wiedzieæ, nic nie rozumieæ i krzykiem dopinaæ siê o swoje.
Biegiem, szybko, bez odpoczynku. Raz, drugi, trzeci…I
jeszcze raz…Nie, to nie by³o
treningowe tempo W³odkowej
dru¿yny, ale tempo ¿ycia
Gra¿yny dyktowane w sumie
przez trójkê dzieci, bo przecie¿ by³a jeszcze starsza Agnieszka. Sprz¹tanie, gotowanie, pranie, zakupy w pustych
sklepach oraz czêste wizyty
u lekarzy, bo bliŸniaki jak na
z³oœæ czêsto chorowa³y. I tak
w kó³ko, i tak bez przerwy.
Zasypia³a ze zmêczenia, nie
ogl¹daj¹c nawet telewizji.
W³odek bywa³ goœciem w
domu. Rano tylko robi³ podstawowe zakupy, zjada³ œniadanie i ju¿ go w domu nie
by³o. Praca w szkole, treningi,
do których musia³ siê jeszcze
przygotowaæ i dziesi¹tki sprawa zwi¹zanych z dru¿yn¹ poch³ania³y go bez reszty. Wpada³ do domu jedynie na
obiad, narobi³ zamieszania ,
jak mówi Gra¿yna, i znowu

go nie by³o. Wraca³ wieczorem w porze dziennika telewizyjnego, gdy najm³odsze latoroœle ju¿ spa³y. Na dodatek
co dwa tygodnie by³y mecze
wyjazdowe i wówczas W³odka nie by³o w domu przez
ca³y weekend, który zwyk³e
rodziny spêdzaj¹ na ogó³ razem. Nie byli jednak zwyk³¹
rodzin¹.
Rodzina mia³a go dla siebie
bardzo rzadko. W tygodniu
tych wspólnych chwil by³o
niewiele. Kiedy by³y, stawa³o
siê œwiêto. Zw³aszcza dla bliŸniaków, które prawem
najm³odszych k³ad³y areszt
na ojcu. I wolno im by³o czyniæ niemal wszystko. Bo
jak¿e by³o karciæ maluchy, z
którymi tak rzadko by³a okazji
siê pobawiæ? Dla Gra¿yny te
nieliczne godziny by³y jedyn¹
okazj¹ do wyskoczenia do
miasta, by rozejrzeæ siê po
sklepach, za³atwiæ jakieœ
sprawy. Mog³a odpocz¹æ od
dzieci. W koñcu i tak to ona
p³aci³a za ojcowski czas z
dzieæmi, bo ich wspólna zabawa z regu³y koñczy³a siê
wielkim sprz¹taniem, na które m¹¿ i ojciec nie mia³ ju¿ na
ogó³ czasu. Co gorsze, ka¿de
jego nastêpne wyjœcie z domu zwi¹zane by³o z p³aczem
Doroty i Tomka, którzy nijak
nie chcieli siê pogodziæ z wyjœciem taty.
Gra¿yna przyznaje, ¿e wiele razy mia³a zwyczajnie doœæ
takiego ¿ycia. Mia³a ¿al do
W³odka, ¿e bardzie ¿yje sprawami dru¿yny ni¿ rodziny. Ale
to mija³o. W najwiêkszej
z³oœci nie powiedzia³a, nie
za¿¹da³a, ¿eby W³odek zrezygnowa³ z pracy trenerskiej.
Widzia³a i wiedzia³a, czym
ona dla niego jest, czym jest
ten zespó³. Wiêc mu nie przeszkadza³a, nie kaza³a wybieraæ. Stara³a siê byæ pogodzona. Najbardziej ¿al jej by³o
Agnieszki, która za bardzo
zesz³a w cieñ, a przez to jakby za wczeœnie dojrza³a,
sta³a siê samodzielna.
W³odek czêsto przychodzi³
zmêczony, nie rzadko zdenerwowany, wrêcz z³y. Jemu
tak¿e nie brakowa³o problemów. Dru¿yna raz gra³a wyœmienicie, innym razem byle
jak. Nagle dowiadywa³ siê, ¿e
jedna z dziewczyn jest w
ci¹¿y, druga wychodzi za
ma¿, a trzeciej przytrafi³a siê
kontuzja. I nagle ca³y misternie przygotowywany plan sypa³ siê gruzy. Szanowa³a i to,
ale kiedy czasami oboje naraz przyt³oczeni mnóstwem
k³opotów i po ludzku zmêczeni spotykali siê na twardym
gruncie rodzinnej rzeczywistoœci, nie obywa³o siê bez
sprzeczek. Jakiœ powód zawsze siê znalaz³. Jak to w rodzinie obci¹¿onej sportem.

Gra¿yna na swój sposób
pogodzi³a siê z tym, ¿e
¿ycie rodzinne by³o podporz¹dkowane temu, co robi³ W³odek, choæ nie by³o
³atwo. Chodzi³o wiêc o to,
by przetrwaæ najtrudniejszy
okres, jak siê jej zdawa³o.
BliŸniaki w koñcu przestana chorowaæ, pójd¹ do
przedszkola, mniej trzeba
bêdzie siê nimi zajmowaæ… Bêdzie l¿ej. Tak siê
pociesza³a, tak sobie wmawia³a.
W³odek to wszystko widzia³ i
wiedzia³, jak mówi³. Czu³, ¿e
Gra¿yna jest dla niego ¿on¹,
jest matk¹ dzieciom, jest im
oparciem. By³ jej za to
wdziêczny. Sam te¿ przecie¿
wyrzek³ siê wielu przyjemnoœci i spokoju, by tylko móc
realizowaæ swoje sportowe
marzenie.
Kiedy W³odek rozsta³ siê
dru¿yn¹ i klubem, Gra¿yna
odetchnê³a z ulg¹. Zaraz jednak zrobi³o siê jej tak¿e przykro i smutno… Dobrze wiedzia³a, czym dla niego by³a ta
praca. A by³a jakby czwartym
dzieckiem i to specjalnej troski, na dodatek w rodzinie,
która ¿y³a dla sportu i ze
sportu.
rrr
Epilog
Reporta¿ ten w pierwotnej
wersji powsta³ na pocz¹tku
lat 90. minionego wieku z
myœl¹ o publikacji w
ksi¹¿ce „Przygody ze sportem”, która wysz³a drukiem
w 1995 roku. Nie ukaza³ siê
jednak w ostatecznej wersji
ksi¹¿ki, poniewa¿ W³odek
Æwiertniak znalaz³ siê w
tym czasie na ¿yciowym zakrêcie, pogubi³ siê, wpad³ w
alkoholizm i ostatecznie
rozsta³ z ¿on¹ oraz rodzin¹.
Zbyt przykra, bolesna i nazbyt œwie¿a by³a to wtedy
sprawa, by o niej wówczas
pisaæ a przemilczeæ w publikacji o nim te¿ nie wypada³o.
W³odzimierz Æwiertniak po
ciê¿kiej chorobie zmar³ 25 lipca 2005 roku.
Z perspektywy czasu reporta¿ ten nabra³ jednak innego
znaczenia, pokazuje bowiem
jak wielkim kosztem odbywa³o siê jego budowanie gorzowskiej koszykówki i jak¹
cenê przysz³o mu za to
zap³aciæ. Dlatego znajdzie siê
w ksi¹¿ce „W³odka Æwiertniaka ¿ycie pod koszem”, która z
inicjatywy Jerzego Kilczewskiego i nak³adem Lubuskiego Zwi¹zku Koszykówki
uka¿e siê w tym roku, w 70
rocznicê jego urodzin. Jej
promocja oraz specjalne uroczystoœci poœwiêcone pamiêci W³odka Æwiertniaka przewidziane s¹ na wrzesieñ.
JAN DELIJEWSKI
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Lubuska Organizacja Pracodawców
tworzy nie tylko klastry
Rozmowa z Józefem Teofilem Finsterem, pe³nomocnikiem Zarz¹du Lubuskiej Organizacji Pracodawców do spraw projektów
- LOP od nowego roku
realizuje kilka projektów finansowanych ze œrodków
unijnych wspieraj¹cych
przedsiêbiorców i nie tylko. Jakie to projekty?
- Od 1 stycznia jesteœmy w
projekcie
Zawodowcy
dzia³anie 8.4.2 Doskonalenie
kszta³cenia zawodowego w
ramach ZIT Gorzów, realizowanym przez konsorcjum w
sk³ad którego wchodzi: Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba
Przemys³owo-Handlowa i
Profi Biznes. Umowê uroczyœcie podpisa³ 6 czerwca
2016 r. prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki i dyrektor Izby Stanis³aw Owczarek. Projekt przewiduje organizacjê sta¿y i praktyk dla
228 uczniów i nauczycieli
szkó³ ponadgimnazjalnych
kszta³c¹cych w zawodzie. W
skrócie to miesiêczne sta¿e i
praktyki realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
u pracodawców, którzy s¹
m.in. cz³onkami Lubuskiej
Organizacji Pracodawców.
W ramach projektu uczniowie otrzymaj¹ wynagrodzenie w wysokoœci 1500
z³otych. Projekt bêdzie realizowany w 11 miejskich

szko³ach kszta³c¹cych w zawodzie i jednej szkole Wojewódzkiego Zak³adu Doskonalenia Zawodowego.
- Lubuska Organizacja
Pracodawców i partnerzy
s¹ pierwszymi, którym na
posiedzeniu Komitetu Monitoruj¹cego w Poczdamie
zatwierdzono
transgraniczny projekt
wspieraj¹cy gospodarkê na pograniczu. Czym siê ten
projekt wyró¿nia?
- Przyjêty zosta³ jako jeden
z pierwszych projekt EuRegioNet nr 85011249 z Programu Wspó³pracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach
celu
„EUROPEJSKA
WSPÓ£PRACA TERYTORIALNA
„Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - na posiedzeniu Komitetu Monitoruj¹cego, które odby³o siê w
dniach 14-15 grudnia 2016 r.
w Poczdamie. Projekt EuRegioNet (Euro Regional Network) - Euroregionalna sieæ
na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiêdzynarodowienia klastrów i inicjatyw
sieciowych w euroregionach:
„Pro Europa Viadrina” i
„Sprewa-Nysa-Bóbr” jest ju¿

realizowany od 1 kwietnia
2017 r. i zakoñczy siê 31
marca 2020 r.
Projekt jest realizowany
przez Lubusk¹ Organizacjê
Pracodawców wraz z Centrum Biznesu i Innowacji/ Business and Innovation Centre Frankfurt( Oder) GmbH,
CIT Centrum Innowacji i
Technologii GmbH w Forst
(Centrum für Innovation und
Technologie GmbH) i Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”
w Gubinie.
Celem projektu jest stworzenie platformy wsparcia
dla
istniej¹cych
lub
tworz¹cych siê sieci i klastrów. Obok sieci i klastrów
odbiorcami dzia³añ projektowych bêd¹ tak¿e: mikro,
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, jednostki naukowo-badawcze jak BTU CottbusSenftenberg, szko³y wy¿sze
w Gorzowie i Zielonej Górze,
Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP Frankfurt (Oder)
itd., nosz¹ce siê z zamiarem
stworzenia sieci klastrów lub
maj¹ce do tego potencja³.
Grupy docelowe EuRegioNet stanowi¹ równie¿ wspieraj¹ce pracê regionalnych
klastrów oraz ich sieci - instytucje pañstwowe i admini-

stracja regionalna, a tak¿e
podmioty otoczenia biznesu
takie jak: izby, zwi¹zki przedsiêbiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i
europejskie sieci.
- Kim s¹ projektowi partnerzy?
- Ze strony niemieckiej s¹
to bardzo doœwiadczone firmy z Brandenburgii. BIC F/O
GmbH to Park Technologiczny miasta Frankfurt, który towarzyszy m³odym przedsiêbiorcom w rozwoju ich
dzia³alnoœci gospodarczej od
momentu powstania pomys³u a¿ do sukcesywnego
startu firmy. Natomiast CIT
GmbH to Centrum Innowacji
i Technologii z Forst, które
zosta³o za³o¿one w 1993 roku jako spó³ka powiatu Sprewa-Nysa z zadaniem tradycyjnego i regionalnego rozwoju
gospodarczego.
Partnerem polskim jest Euroregion
„Sprewa-NysaBóbr”, wspieraj¹cy samorz¹dy, szko³y i inne instytucje
z po³udniowej czêœci województwa lubuskiego w rozwijaniu wspó³pracy z partnerami niemieckimi.
- Powo³anie dwóch transgranicznych klastrów i
stworzenie wspieraj¹cej je

platformy informacyjnokonsultingowej zak³ada
miêdzy innymi projekt EuRegioNet,
realizowany
przez Lubusk¹ Organizacjê Pracodawców przy
wspó³udziale polskich i
niemieckich partnerów.
Zainauguruje go zaplanowana na 29 czerwca br. I
Miêdzynarodowa Konferencja „EUROPA W SIECI”.
EuRegioNet to chyba jednak projekt wyj¹tkowy?
- Tak, bo to pierwsze w historii wspólne projektowe
przedsiêwziêcie dla pó³nocy
i po³udnia Lubuskiego oraz
pó³nocnej i po³udniowej
Brandenburgii. Uroczystego
otwarcia konferencji dokonaj¹ wspólnie panowie:
Czes³aw Fiedorowicz, przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Lubuskiego i prezes Euroregionu „SprewaNysa-Bóbr” oraz Harald
Altekrüger, starosta powiatu
Sprewa-Nysa, prezydent Euroregionu
Spree-NeißeBober. Moderatorem pierwszej czêœci konferencji
bêdzie Ryszard Barañski,
honorowy prezes Zarz¹du
LOP.
W programie bardzo interesuj¹ce wyst¹pienia polskich i

niemieckich
naukowców
oraz praktyków gospodarczych poœwiêcone g³ównie
tematyce klastrowej oraz
tworzeniu sieci powi¹zañ
gospodarczych. W po³udnie
rozpocznie siê polsko-niemiecki panel dyskusyjny z
udzia³em znamienitych goœci, wokó³ takich tematów jak:
zwalczanie roœlin inwazyjnych
w praktyce czy cywilne wykorzystanie bezza³ogowych systemów lataj¹cych oraz innowacyjnego zarz¹dzania gospodark¹ w sieciach. S¹ to
m.in.: Andrzej Graczykowski,
Dariusz Mukomilow, Jan Pastwa, Dr Christina Eisenberg,
Sylvo Pohl i Anna Wróbel.
Moderatorem tej czêœci ze
strony polskiej bêdzie dr Agnieszka Wala, adiunkt Wydzia³u Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, a ze
strony niemieckiej - Andreas
Oppermann, kierownik redakcji Studio Frankfur t
(Oder) des rbb Online.
Podsumowania konferencji
dokona
przewodnicz¹cy Zarz¹du Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej
WoŸniak.
Rozmawia³a: MAŁGORZATA ZIÊTEK
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Automatyczna skrzynia biegów
zadba o każdy element jazdy
W ostatnich latach obserwujemy zmiany, które wp³ywaj¹ nie tylko na oblicze motoryzacji.
Jeszcze kilka dekad temu
wprowadzenie jakiejkolwiek
modyfikacji technicznej trwa³o
wiele lat. Obecnie zajmuje to
najwy¿ej miesi¹ce. Przyk³adem
mo¿e byæ chocia¿by wtrysk paliwa. Uk³ad testowany w silnikach lotniczych podczas II wojny œwiatowej, a nastêpnie na
torach wyœcigowych w latach
piêædziesi¹tych, powoli trafia³
pod maski seryjnych samochodów i dopiero w XXI stuleciu sta³ siê norm¹. Kolejnym
przyk³adem mo¿e byæ silnik o
zap³onie samoczynnym, tzw.
diesel, w którym jeszcze do
niedawna upatrywano przysz³oœæ œwiatowej motoryzacji.
Wystarczy³a tzw. afera Volkswagena, aby uznano tê jednostkê za anachroniczn¹ i pozbawion¹ jakiejkolwiek przysz³oœci. Co ciekawe aferê
rozpêtano w kraju, który obecnie wycofa³ siê z porozumieñ
dotycz¹cych emisji gazów cieplarnianych, a jego prezydent
twierdzi, ¿e dym z kominów
jest dobry dla amerykañskiego biznesu w przeciwieñstwie
do dymu z rur wydechowych
niemieckich diesli.
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Nie bacz¹c na to co dzieje
siê za oceanem Unia Europejska od przysz³ego roku wprowadza obowi¹zek stosowania
filtrów cz¹stek sta³ych (tzw.
GPF) w silnikach benzynowych o bezpoœrednim wtrysku
paliwa. Oznacza to, ¿e ¿aden
samochód wyprodukowany w
2017 roku bez tego urz¹dzenia
nie uzyska homologacji. Dla
nas jest to kolejna utrudniaj¹ca
¿ycie ciekawostka. Zapewne
za kilka lat w ka¿dym warsztacie usuwaæ siê bêdzie filtr GPF
tak samo, jak obecnie podobne filtry z silników diesla. Pooddychaæ czystym powietrzem
bêdziemy przecie¿ mogli za
granic¹, o ile uda nam siê tam
wjechaæ zarejestrowanym w
Polsce samochodem.
Zanim na drogach królowaæ
zaczn¹ auta elektryczne, silniki
spalinowe przechodziæ bêd¹
g³êbok¹ ewolucjê. Wszystko
wskazuje na to, ¿e pierwszym
mechanizmem, który odejdzie
do historii bêdzie manualna
skrzynia biegów. Jeszcze niedawno panowa³a opinia, ¿e
mechanizm ten ocaleje w samochodach sportowych, bo

nic nie zmieni biegów lepiej i
szybciej ni¿ kierowca. Okaza³o
siê to nieprawd¹. Od kilku lat
ka¿dy ceniony samochód
sportowy ma ³opatki pod kierownic¹ i nie posiada peda³u
sprzêg³a. Automatyczne skrzynie dwusprzêg³owe trafiaj¹
równie¿ do motocykli.
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Jest to dopiero pocz¹tek
ewolucji tego mechanizmu.
Wed³ug opinii specjalistów z takich firm jak m. in. Honda i General Motors najwiêksze efekty
w dynamice i ekonomice jazdy
przyniesie skrzynia o dwucyfrowej liczbie prze³o¿eñ. Opracowano trójsprzêg³owe skrzy-

nie automatyczne o jedenastu
prze³o¿eniach. Steruje nimi
oprogramowanie, z którym
umiejêtnoœci kierowcy nie maj¹
najmniejszych szans. Potwierdzaj¹ to liczne testy. Program
idealnie dobiera prze³o¿enie
do za³o¿onego trybu jazdy.
Mo¿emy
oszczêdzaæ

pos³uguj¹c siê opcj¹ ekonomiczn¹ lub czerpaæ satysfakcjê
z prêdkoœci w opcji sport.
Automatyczna skrzynia zadba o ka¿dy element jazdy.
Nawet cofaj¹c bêdziemy mieli
do dyspozycji co najmniej dwa
prze³o¿enia.

RAR
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