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Tym razem jednak muszę pochwalić prezydenta Jac-
ka Wójcickiego i jego współpracowników z Hanną Gill-
Piątek, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych na cze-
le. Za Gorzowski Program Mieszkaniowy. To jedna z
najlepszych inicjatyw, jaka w ostatnich latach nam się
zdarzyła.

Z jednej strony mamy w Gorzowie ponad 400 tzw.
pustostanów, z drugiej zaś prawie 300 rodzin mniej
lub bardziej pilnie oczekujących w kolejce na miesz-
kania socjalne. A za nimi kolejne kilkaset rodzin z
wyrokami eksmisyjnymi tęsknym okiem spogląda w
kierunku zasobów komunalnych. Dzięki dotacji z
Banku Gospodarstwa Krajowego będzie można wy-
remontować puste stany mieszkaniowe (ponad setkę
jeszcze w tym roku!) i przekazać je potrzebującym
rodzinom, których miasta nie zostawi później na pas-
twę losu, ale pomoże ewentualnie w zdobyciu środ-
ków na ich utrzymanie. Ponadto łatwiej będzie teraz
zamieniać, przekazywać, przejmować, ale i remonto-
wać, a nawet dziedziczyć mieszkania komunalne.
Znajdą się także lokale mieszkalne dla niezbędnych
w mieście fachowców, co kiedyś było stała praktyką,
ale już od lat zaniechaną. No i w miejskiej ofercie są
jeszcze w zanadrzu tanie działki pod budownictwo
mieszkaniowe. 

To pierwszy przemyślany i kompleksowy program,
którym miasto będzie mogło się w Polsce chwalić. To
przełom i rewolucja w gorzowskim myśleniu o miesz-
kaniach komunalnych i działaniu na rzecz mieszkań-
ców. 

JAN DELIJEWSKI

Odpowiedzialna sama
za siebie i artystycznie,
i jako osoba
Rozmowa z Krystyną Prońko, wybitną piosenkarką rodem z Gorzowa, na s. 18-19.

Przełom i rewolucja 
w myśleniu i działaniu
Często bywam krytyczny względem tego,

co w mieście się dzieje.
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ww  1.02.
1984, Benedykt Wiśniewski został
prezydentem Gorzowa; funkcję tę
pełnił do grudnia 1985 r.
1992, wprowadzono obowiązkowe
oznakowanie gorzowskich taksówek
w postaci żółtych naklejek na
drzwiach z numerem i herbem
miasta.
1993, otwarta została pierwsza sto-
łówka dla ubogich zorganizowana
przez Gorzowskie Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krysty-
na.
2002 r. - w wyniku przyłączenia do
Gorzowa prawie 900 ha terenów po-
poligonowych z gm. Kłodawa po-
wierzchnia miasta wzrosła do 86 km
kw.
ww  2.02.
1844, założone zostało Towarzystwo
Upiększania Miasta, które działało
do 1941, przyczyniając się walnie do
powstania licznych parków i ziele-
ńców.
ww  3.02.
1979, zarząd KS AZS AWF powołał
sekcję wioślarską; są to początki wy-
czynowego sportu wioślarskiego w
Gorzowie.
1934, ur. Ryszard Świątkiewicz,
nauczyciel, b. siatkarz i trener siat-
karzy Unii i Stilonu (1969-1972,
1985-1987), zm. w 1998 r.
ww  4.02.
2011, pożar strawił osiem metalo-
wych bud i pięć kramów na targo-
wisku przy głównej bramie cmentar-
nej na ul. Żwirowej.
1952, ur. Bolesław Proch, b. żużlo-
wiec gorzowski (1977-1980), zm. w
2012 r.
ww  5.02.
1969, powołany został Społeczny
Komitet Budowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych pod
przewodnictwem Bolesława Stoc-
kiego; zbudowany został nad Wartą
przy ul. Fabrycznej.
1864, ur. Karl Teike, niem. muzyk i
kompozytor, b. policjant w Ulm i
Poczdamie, od 1909 r. - woźny po-
wiatowy w Gorzowie, autor mar-
szów, m.in. popularnego w świecie
marsza „Alte Kameraden”, zm. w
1922 r. 
ww  6.02.
1978, rozpoczęto budowę Centrum
Administracyjno-Handlowe przy Ja-
giellończyka, ostatecznie powstał
tylko gmach LUW, oddany w 1986 r.
1914, ur. Kazimierz Wnuk, oryginał,
bohater wielu anegdot, w których
występuje jako Szymon Gięty, zm. w
1998 r.
1936, ur. Henryk Kempa, b. prezy-
dent miasta (1973-1978), b. sekre-
tarze KMiP PZPR (1972-1973, 1978-
1979), b. prezes WZSP (1981-
1990), pierwszy prezes
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, zm.
w 2004 r. 
1853, zm. Theodor Heinrich Otto
Burchardt (81 l.), światowej sławy
sadownik, twórca renety landsber-
skiej, b. syndyk miejski (1804-1834)
i notariusz (1815-1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65 l.), b.
tenisista stołowy, trener i działacz
łuczniczy, b. prezes OZTS i SKŁ
OSiR.
ww  7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wystąpili
po raz pierwszy w barwach Stilonu,
remisując na własnym lodowisku ze
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Gorzowska Polityka
Mieszkaniowa to program
s³u¿¹cy poprawie sytuacji
mieszkaniowej. Ma on za
zadanie uruchomienie za-
sobu miejskiego oraz stwo-
rzenie zachêt do osiedlania
siê w Gorzowie dla ró¿nych
grup spo³ecznych, w tym lu-
dzi m³odych, fachowców w
ró¿nych dziedzinach czy ro-
dzin z dzieæmi. 

- Problemy mieszkaniowe
s¹ bardzo powa¿ne, mnó-
stwo rodzin czeka na w³as-
ne lokum, mieszkaj¹c obec-
nie w bardzo trudnych wa-
runkach - przyznaje Jacek
Wójcicki, prezydent Gorzo-
wa. - K³opoty wziê³y siê z
tego, ¿e przez lata nie re-
montowaliœmy komunalnych
mieszkañ i teraz mamy
jeszcze 429 pustostanów,
nie nadaj¹cych siê do szyb-
kiego wprowadzenia. Dlate-
go oparliœmy nasz¹ politykê
mieszkaniow¹ na trzech fi-
larach. Pierwszy dotyczy
remontów lokali z istotnym
finansowym wsparciem
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Drugi to  ³atwiejszy
dostêp do mieszkañ komu-
nalnych i trzeci to nowa po-
lityka mieszkaniowa do
2025 roku, której program
zostanie przyjêty w czerwcu
- t³umaczy. 

W przypadku œrodków
otrzymywanych z Banku
Gospodarstwa Krajowego, z
tego Ÿród³a uda³o siê ju¿ po-
zyskaæ 45-procentow¹ do-
tacjê na remont 113 lokali.
Na pierwszych 20 s¹ pro-
wadzone przetargi, pozos-
ta³e 93 otrzyma³y akcep-
tacjê tu¿ przed koñcem ro-
ku. Bêd¹ to mieszkania
socjalne o dobrym standar-
dzie i zostan¹ one przeka-
zane rodzinom znajduj¹cym
siê na liœcie socjalnej.
Obecnie znajduje siê na
niej 159 rodzin.

Drugie Ÿród³o dotyczy re-
montów mieszkañ komunal-
nych z mo¿liwoœci¹ ubiega-
nia siê o zwrot nak³adów w
ramach p³aconego czynszu.
Dotychczas wyremontowa-
no 69 mieszkañ, to jest
po³owa przeznaczonej puli.
Zainteresowanie t¹ form¹
pozyskania mieszkania ko-
munalnego cieszy siê
rosn¹cym zainteresowa-

niem. Skorzystaæ z tego
mog¹ rodziny znajduj¹ce
siê na tzw. zwyk³ej liœcie.
Obecnie zawiera ona 143
nazwiska. Miasto ponadto
oferuje mieszkania dla pra-
cowników i specjalistów za-
trudnianych przez gorzow-
skich przedsiêbiorców. W
tym przypadku przedsi-
êbiorca planuj¹cy rozpocz-
êcie inwestycji, polegaj¹cej
na budowie nowego
zak³adu pracy, rozbudowie,
adaptacji lub wznowieniu
dzia³alnoœci gospodarczej w
istniej¹cych obiektach na
terenie miasta, zwi¹zanej z
tworzeniem miejsc pracy
mo¿e ubiegaæ siê o przy-
dzia³ mieszkalnych lokali
komunalnych na potrzeby
zatrudnionych pracowni-
ków, na czas stosunku pra-
cy, nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
Prowadzone s¹ równie¿ li-
cytacje stawki czynszu na
wynajem lokali powy¿ej 80
metrów kwadratowych. W
ramach drugiego filaru
mo¿liwa jest zamiana stare-
go mieszkania w stanie po-
zwalaj¹cym na zasiedlenie

na inne i dokonania w nim
remontu. Nadal zamieniaæ
mog¹ siê tak¿e osoby
sp³acaj¹ce zad³u¿enia a po-
siadaj¹ce stosunkowe du¿e
mieszkania. Rodziny i oso-
by z mieszkañ socjalnych,
które maj¹ dobr¹ opiniê i
wywi¹zuj¹ siê ze
zobowi¹zañ, mog¹ po
pierwszym roku mieæ na-
stêpne umowy na trzy lata.
Osoby, które staraj¹ siê po-
prawiæ swoj¹ sytuacjê
¿yciow¹ i zaczynaj¹ praco-
waæ nierzadko przekraczaj¹
minimalnie kryterium do-
chodowe przy odnowieniu
umowy na lokal socjalny.
Aby uregulowaæ ich sy-
tuacjê, w trakcie oczekiwa-
nia na lokal o normalnym
czynszu miasto daje im
mo¿liwoœæ zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego w
przypadku przekroczenia
progu dochodowego o nie
wiêcej ni¿ 20 procent. Pre-
miowana punktami jest pra-
ca w Centrum Integracji
Spo³ecznej, realizowany
kontrakt socjalny czy udzia³
w programach reintegracji.

- Te dzia³ania nazywamy
metod¹ ma³ych kroków, ale
przynosz¹ one nadspodzie-
wanie dobry efekt - mówi
Hanna Gill-Pi¹tek, dyrektor
Wydzia³u Spraw Spo³ecz-
nych UM. - Przyk³adem jest
funkcjonuj¹cy ju¿ od pew-
nego czasu program
,,Mieszkania do remontu’’.
Szybko okaza³o siê, ¿e
wczeœniej przeszkod¹ by³y
koszty remontów, ale z
chwil¹ kiedy miasto wyrazi³o
zgodê na zwrot poniesio-
nych nak³adów w ramach
p³aconego czynszu zainte-
resowanie wyraŸnie
wzros³o. I tym sposobem ju¿
uda³o siê wyremontowaæ i
zasiedliæ 10 procent ca³ego
zasobu mieszkaniowego -
zauwa¿a.

Ca³y czas trwaj¹ tak¿e
prace nad strategicznym do-
kumentem nowej polityki
mieszkaniowej, a celem jest
stworzenie z Gorzowa mias-
ta modelowego w tym za-
kresie. Zajmuje siê tym in-
terdyscyplinarny zespó³ ds.
polityki mieszkaniowej, w
sk³ad którego wchodz¹: Wy-

dzia³ Spraw Spo³ecznych,
Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej, Wydzia³ Gospo-
darki Nieruchomoœciami i
Maj¹tku, Gorzowskie Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Go-
rzowskie Towarzystwo Bu-
downictwa Spo³ecznego i
Biuro Konsultacji Spo³ecz-
nych i Rewitalizacji. 

- Program jest budowany
przy udziale wielu jedno-
stek miejskich, bo tu nie
chodzi tylko o zasób miesz-
kaniowy, ale politykê miesz-
kaniow¹ w szerokim aspek-
cie. Nie tylko dotyczy to ro-
dzin ubogich i
korzystaj¹cych z mieszkañ
socjalnych, ale na przyk³ad
m³odych, którzy chcieliby
mieæ mieszkanie w GTBS.
Chcemy ponadto stworzyæ
system zachêt poprzez
zwiêkszenie atrakcyjnoœci
naszych mieszkañ, ¿eby
gorzowianie nie uciekali do
gmin oœciennych. Program
bêdzie zawieraæ równie¿
kompleksowy program
odd³u¿eniowy - podkreœla
dyrektor Gill-Pi¹tek. 

ROBERT BOROWY

Mieszkania dla ludzi
zamiast pustostanów
Ten program oznacza zasadnicz¹ zmianê na rynku mieszkañ komunalnych.

Na mieszkania socjalne oczekuje w Gorzowie  przynajmniej 159 rodzin.
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Spartą Złotów 1:1; na przebieg me-
czu wpływ miała... odwilż.
1990, zm. Bolesław Pernalski (59
l.), jeden z pierwszych żużlowców
Stali (1951-1955).
ww  8.02.
1957, na Wydziale Włókienniczym
GZWSz (Stilon) wybuchł jednodnio-
wy strajk, powołano 31-osobowy ko-
mitet strajkowy, który wysunął 19
postulatów, w tym żądanie podnie-
sienia płac zasadniczych, ogranicze-
nie zatrudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjalne;
strajk zakończył się porozumieniem.
1980, ukazał się pierwszy numer ty-
godnika „Ziemia Gorzowska”; uka-
zywał się do 2009 r. 
1987, zm. Papusza, wł. Bronisława
Wajs (79 l.), poetka cygańska, przez
wiele lat związana z Gorzowem
(1953-1981).
ww  9.02.
1898, zawarta została umowa ze
spółką „Helios” w Kolonii-Ehren-
feldt na budowę trakcji tramwajowej
i elektryfikację miasta; tramwaje ru-
szyły 29.07.1899 r., a 1.09. po-
płynął pierwszy prąd do mieszkań. 
ww  10.02.
1971, z powodu niskich wypłat w
„Silwanie” zastrajkowały tkaczki;
był to drugi strajk w historii tego za-
kładu.
1972, minister gospodarki komunal-
nej zezwolił przeznaczyć teren po-
niemieckiego cmentarza w Gorzo-
wie na cele użyteczności publicznej;
w latach 1972-74 powstał tu Park
Kopernika
ww  11.02.
2008, rozpoczął się rozruch fabryki
monitorów tajawańskiego koncernu
TPV Displays Polska.
ww  12.02.
1958, Zenon Bauer został przewod-
niczącym Prezydium MRN w Gorzo-
wie; swą funkcję głowy miasta pe-
łnił 11 lat.
1973 r. - na Starym Rynku, przy no-
wo zbudowanym DH „Kokos”, za-
prezentowano Fiata 126p; była to
forma promocji przedpłat na „malu-
chy”, które miały być wyprodukowa-
ne w 1977 r.
2005, zm. dr n. med. Wiesław
Greczner (80 l.), twórca gorzowskiej
ortopedii.
ww  13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski, długo-
letni reprezentant Polski w hokeju
na lodzie, olimpijczyk, ostatni trener
hokeistów Stilonu (1974-1982), zm.
w 1995 r.
1918, ur. Franciszek Paroń, pionier
Gorzowa i Osiedla Poznańskiego, b.
sołtys, jeden z organizatorów OSP i
jej komendant, współtwórca teatru
amatorskiego, którym kierował w
1948-1960, zm. w 1996 r.
2008, zm. Ryszard Sapkowski (64
l.), nauczyciel i rysownik, uczeń Ja-
na Korcza, b. nauczyciel zajęć tech-
nicznych w II LO (1969-1972), SN i
IV LO. 
ww  14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz, imam,
pionier miasta, duchowy przywódca
ludności tatarskiej w Gorzowie, zm.
w 1987 r.
1976 r.- na „Scenie XX Wieku”
Teatru im. Osterwy odbyła się pre-
miera sztuki Sławomira Mrożka
„Emigranci” w reżyserii Agnieszki
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Zmar³ pierwszego dnia
œwi¹t. I tak oto nazwisko
Stapf znika po ponad 60 la-
tach z pejza¿u medycznego
Gorzowa. Wprawdzie dwie
jego córki te¿ poœwiêci³y siê
medycynie, ale daleko od
sto³u chirurgicznego i z dala
od Gorzowa, a do tego pod
innymi nazwiskami.

Wracaj¹c po studiach do
Gorzowa dr Stapf ryzykowa³
du¿o, przede wszystkim ka-
rierê w cieniu legendy
nie¿yj¹cego ju¿ o ojca; zgod-
nie z pryncypiami „polskiego
piekie³ka”, jedni przez lata
próbowali dowodziæ, ¿e wielu
mu do niego brakuje, inni z
kolei dodawali, ¿e wszystko
zawdziêcza³ nazwisku.

Dziœ trudno sobie wyobra-
ziæ, jak¹ pozycjê w powiato-
wym Gorzowie lat 50. XX
wieku zajmowa³ pierwszy
chirurg miasta, do tego dy-
rektor szpitala. Presti¿ zawo-
dowy lekarza podkreœla³y
wojskowa niemal postawa,
obfity w¹s, skórzany, dziœ
powiedzielibyœmy - wypasio-
ny - p³aszcz oraz - niewa¿ne,
s³u¿bowa czy prywatna - de-
kawka, wszyscy go znali lub
co najmniej s³yszeli o nim, ci
najwa¿niejsi nawet siê z nim
liczyli. Dr Edward Stapf
(1914-1960), syn sêdziego,
a wiêc bez tradycji lekar-
skich, trafi³ do Gorzowa w
1953 r., by na stanowisku dy-
rektora szpitala miejskiego
zast¹piæ dra  Czes³awa Gaw-
likowskiego (1899-1984), dy-
rektora od 1946 r., który „wo-
la³ stó³ zamiast sto³ka”. Sto³u
ortopedycznego, którego wy-
dania za¿¹da³a Zielona Gó-
ra, nie obroni³, ale stanowi-
sko musia³ opuœciæ. Miasto i
tak obesz³o siê z nim elegan-
cko, przez rok w ma³ym po-
wiatowym szpitaliku funkcjo-
nowa³y dwa oddzia³y chirur-
giczne z dwoma
ordynatorami. W historii
miasta dr Stapf zapisa³ siê
jako przewodnicz¹cy

spo³ecznego komitetu budo-
wy pomnika Adama Mickie-
wicza (1955-1957), w historii
medycyny - pierwszym w
kraju udanym zabiegiem na
otwartym sercu,  przeprowa-
dzony w warunkach szpitala
powiatowego w 1958 r. To
by³o wówczas coœ wiêcej ni¿
przeszczep serca, co jest
dziœ zabiegiem niemal ruty-
nowym. Bez doœwiadczenia,
procedur i aparatury wspo-
magaj¹cej zszy³  2-centy-
metrow¹ ranê prawej komo-
ry; d³ugo siê póŸniej ekscyto-
wa³, ¿e po raz pierwszy
trzyma³ w rêce bij¹ce serce
cz³owieka, a szyæ musia³ w
rytm tego bicia.  O wszyst-
kim prasa napisa³a rok pó-
Ÿniej, gdy w Zielonej Górze
odby³a siê sesja Polskiego
Towarzystwa Chirurgiczne-
go, poœwiêcona temu zda-
rzeniu.

Stanowisko dyrektora zda³
w 1958 r., jako ordynator i
chirurg trwa³ do koñca, tra-

wiony chorob¹ nowotwo-
row¹, od sto³u odszed³ w
kwietniu 1960, w maju sam
„poszed³ pod nó¿”, ale by³o
ju¿ za póŸno, zm. 26 pa-
Ÿdziernika 1960.   

Antoni, najstarszy z piêcior-
ga jego dzieci, jako jedyny
poszed³ w œlady ojca. Nie
by³o zapewne ³atwo, bo ren-
ta po nawet najlepszym z
chirurgów w owym czasie
nie by³a  imponuj¹ca, a
najm³odsze z rodzeñstwa
mia³o raptem 3 lata. Sam by³
z rocznika 1943, urodzi³ siê
jeszcze w Jaœle, ale dopiero
w rok po œmierci ojca zda³
maturê w I LO.  Studiuj¹c na
Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie, praco-
wa³ jednoczeœnie w stoczni.
Dyplom lekarski uzyska³ w
1968 r., w 1974 r. zrobi³ spe-
cjalizacjê I stopnia w zakre-
sie chirurgii ogólnej, w 1981
r. - II stopnia, a w 1983 r.
uszy³ pierwsz¹ w wojewódz-
twie protezê naczyniow¹, rok

póŸniej zacz¹³ wykonywaæ
najprzeró¿niejsze zabiegi
naczyniowo-naprawcze, by³
cz³onkiem sekcji chirurgii
klatki piersiowej, serca i na-
czyñ Polskiego Towarzystwa
Chirurgicznego, ale do ko-
ñca ¿ycia podawa³ siê jedy-
nie za chirurga ogólnego.
Wielkiej kariery w Gorzowie
nie zrobi³, nawet wtedy, gdy
ju¿ sam móg³ wyznaczaæ
rangê rodzinnemu nazwisku,
na pewno nie zdoby³ pozycji
spo³ecznej swego ojca, bo
te¿ czasy by³y ju¿ inne, a
konkurencjach w zawodach
medycznych znacznie wiêk-
sza. W l. 1968-1999 praco-
wa³ w Szpitalu Miejskim, naj-
pierw jako sta¿ysta, a od
1970 r. - praktykant na od-
dziale chirurgii ogólnej, w
1988-1991 pe³ni³ funkcjê dy-
rektora ds. lecznictwa w
ZOZ, nastêpnie by³ st. asys-
tentem na oddziale chirurgii,
w kwietniu 1993 r. zosta³ or-
dynatorem Oddzia³u Chirur-

gii Ogólnej, a w 1999 przez 2
miesi¹ce pe³ni³ obowi¹zki
dyrektora Szpitala Woje-
wódzkiego nr 2, jak wówczas
nazywa³ siê dawny Szpital
Miejski nastêpnie. PóŸniej
nie by³o ju¿ dla niego miejs-
ca w Gorzowie, w 1999
podj¹³ pracê w Szpitalu Woj-
skowym nr 107 w Wa³czu,
gdzie we wrzeœniu 2015 r.
przeszed³ na emeryturê  z
opini¹ doœwiadczonego chi-
rurga. Od 1992 r. prowadzi³
te¿ praktykê prywatn¹, przyj-
mowa³ w kilku gorzowskich
przychodniach. Przez 13 lat
by³ lekarzem s¹dowym,
przez 12 lat pe³ni³ funkcjê
rzecznika dobra s³u¿by zdro-
wia woj. gorzowskiego. 

Dr Stapf spocznie zapewne
obok ¿ony Zofii (1043-2003),
te¿ lekarki. Z tego zwi¹zku
pochodzi³y 3 córki. W Gorzo-
wie mieszkaj¹ jeszcze inni
potomkowie Edwarda, ale
oni pisz¹ ju¿ inne sagi.

JERZY ZYSNARSKI

Zmierzch sagi lekarskiego
rodu Stapfów
7 stycznia 2017 r. odby³ siê pogrzeb dra Antoniego Stapfa, który zmar³ w wieku 72 lat.

�3Luty 2017 r. mija dzień

Dr Edward Stapf podczas odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w 1957 r. Czy trzeba dodawać, który to na zdjęciu?
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I nikt przeciwko temu nie
protestuje, bo raczej wszys-
cy są zgodni, że jest ona
miastu bardzo potrzebna.
Zresztą, od lat na nią czeka-
my. Nie wszyscy jednak
uważają, że lokalizacja przy
ul. Słowiańskiej w pewnym
oddaleniu od Słowianki jest
najbardziej dogodna. Mogą
bowiem być problemy z ko-

munikacją i dojazdem, a
przez to kłopot z jej za-
pełnieniem.

Mnie natomiast nie tyle
martwi ewentualny kłopot z
dojazdem i dojściem wi-
dzów, bo ten problem sto-
sunkowo łatwo da się roz-
wiązać i na ciekawe wyda-
rzenia sportowe czy
rozrywkowe zawsze znajda

się chętni, którzy z transpor-
tem sobie jakoś poradzą.
Gorzej może być z codzien-
nym wypełnieniem hali, by
tętniła życiem i  zarobiła na
swoje utrzymanie. Tu lokali-
zacja ma jednak pewne
znaczenie, gdyż np. młod-
zież szkolna nie będzie
mogła z niej korzystać w
nadmiarze właśnie z powo-

du tego oddalenia cho-
ciażby od centrum miasta,
gdzie powstać ma przecież
centrum kształcenia. No
chyba, że ktoś z góry
zakłada, iż hala służyć bę-
dzie gorzowianom jedynie
od święta i ma być ob-
ciążeniem dla budżetu. 

Mam wielką nadzieję, że
są jakiś sensowne pomysły

na jej  nieświąteczne wyko-
rzystanie,  poza ligowymi
meczami i koncertami
gwiazd, których za wiele i
tak tu nie przyjedzie. Dobrze
byłoby jednak poznać je od-
powiednio wcześnie, by nie
rozpoczynać dyskusji w tej
sprawie dopiero po wybudo-
waniu tej hali.

JAN DELIJEWSKI

Czy hala sportowa służyć będzie jedynie od święta?
Budowa hali sportowo-widowiskowej na 4-5 tysięcy widzów wydaje się być przesądzona. 



Holland, która debiutowała tu w roli
reżysera teatralnego. 
2013, zm. Józef Prońko (93 l.), pio-
nier miasta, żużla i gorzowskiej mo-
toryzacji, ojciec znanych gorzow-
skich muzyków, Krystyny, Piotra i
Wojciecha (1951-1994).
ww  15.02.
1990, powstał Gorzowski Klub Spor-
towy „Gorzovia”. 
1993, kuria gorzowska przeniesiona
została do Zielonej Góry.
ww  17.02.
1986, rozpoczęła działalność Szkoła
Podstawowa nr 20 przy ul. Szarych
Szeregów 7.
1927, ur. Władysław Klimek, nau-
czyciel działacz katolicki, radny RM I
kadencji, założyciel i wieloletni pre-
zes oddziału Polskiego Związku Es-
perantystów oraz Klubu Inteligencji
Katolickiej, działacz „Wspólnoty
Polskiej”, zm. w 2000 r.
1989, zm. Sylwester Koralewski (67
l.), znany gorzowski fotograf, pionier
miasta.
ww  18.02.
1946, filmem „Pastuch i świniarka”
zainaugurowana została działalność
kina „Capitol” przy ul. Wawrzynia-
ka; istniało do końca 1979 r.
1938, ur. Wojciech Jurasz, b. żużlo-
wiec Stali (1959-1972), zm. w 2007
r.
ww  19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18-osobo-
wa grupa kolejarzy wągrowieckich,
którą przyprowadził Władysław Za-
strożny.
2005, po 40 latach funkcjonowania
zamknięty został kultowy bar mlecz-
ny „Agata” przy Wodnej 14; placów-
ka została przeniesiona na ul. Sikor-
skiego.
1925, ur. Kazimierz Wiśniewski,
pionier miasta i gorzowskiego żużla,
były żużlowiec Unii, Gwardii (1949-
1950) i Stali (1950-1956), następnie
trener, twórca szkółki żużlowej, nau-
czyciel Jancarza, Migosia, Padew-
skiego, Dziatkowiaka, zm. w 1996 r.
ww  20.02.
1976, z nowego dworca PKS odje-
chały pierwsze autobusy; przepro-
wadzka dworca z ul. Strzeleckiej od-
była się w nocy.
2004, otwarte zostało Centrum Lo-
gistyczne firmy „Mars” w Gorzowie;
baza urządzona została na terenie
„Zrembu”, a firma „Mars”, założo-
na w 1991 r. przez Zdzisława Kała-
magę pozsiadała w tym momencie
270 salonów sprzedaży w zachod-
niej Polsce i zatrudniała 1600 osób.
2009, zm. Jerzy Ćwikła (62 l.), nau-
czyciel, trener pływacki; zginął w
wypadku samochodowym.  
ww  21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz (69
l.), pisarka gorzowska, autorka
m.in. tomiku „Stadion dla biedron-
ki” i  powieści „Krajobraz z topolą”. 
ww  22.02.
1972, otwarto restaurację z kawiar-
nią „Kosmos” na osiedlu Słonecz-
nym; był to drugi w mieście lokal z
dancingiem, w latach 90. przebudo-
wany na restaurację „Woroneż”,
obecnie Centrum Pomocy Bliźniemu
im. Jana Pawła II
2000 r. zm. Edward Szyc (67 l.), b.
pracownik „Stilonu” (1956-1990),
od sierpnia do grudnia 1981 r. - dy-
rektor naczelny, odwołany w stanie
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- Umowa na budowê zak³adu ra-
dioterapii w Gorzowie zosta³a pod-
pisana. Co dalej?

- Zosta³ rozpisany konkurs na wyko-
nawcê i pojawili siê pierwsi chêtni,
którzy chc¹ z³o¿yæ oferty. Na razie
mamy oko³o 35 procent dopiêtego
bud¿etu i powoli zmierzamy do zebra-
nia po³owy potrzebnej kwoty. Na
prze³omie marca i kwietnia 2017 roku
powinna rozpocz¹æ siê budowa i
je¿eli wszystko pójdzie sprawnie nasz
oœrodek rozpocznie dzia³alnoœæ pod
koniec nastêpnego roku.
- By³ pan u ministra zdrowia Kon-
stantego Radziwi³³a, któremu
przedstawi³ mu pan wizjê funkcjo-
nowania naszego zak³adu radiote-
rapii. Podobno zrobi³a ona spore
wra¿enie na ministrze, ale czy za
tym pójd¹ pieni¹dze? 

- Jestem umiarkowanym optymist¹.
Minister przyzna³, ¿e jako Gorzów
jesteœmy jednym z ostatnich oœrod-
ków w kraju, w którym brakuje radio-
terapii a powinna byæ. To dobrze, ¿e
w ministerstwie jest pe³na œwiado-
moœæ naszych potrzeb. Z drugiej stro-
ny trzeba do wszystkiego podchodziæ
racjonalnie. Nikt nic nam nie da, mu-

simy startowaæ w konkursach, ¿eby
móc otrzymaæ œrodki na zakup akce-
leratorów.  Konkursy maj¹ swoje pra-
wa, ich uczestnicy maj¹ te same
szanse. Rozmawia³em z ministrem
na ten temat. Zwróci³em uwagê, ¿e
inaczej powinni byæ traktowani ci, któ-
rzy dopiero buduj¹ zak³ad a inaczej
ci, którzy przyk³adowo chc¹ wymieniæ
sprzêt na nowszy. To spostrze¿enie
spotka³o siê ze zrozumieniem minist-
ra i mam nadziejê, ¿e w pierwszym

kwartale 2017 roku sprawa ta zosta-
nie wyjaœniona. Zobaczymy, w jakim
kierunku to wszystko pójdzie i na ile
bud¿et centralny sfinansuje nasze
potrzeby.
- Je¿eli nie uda siê pozyskaæ pie-
niêdzy bud¿etu z ministerialnego
Ÿród³a, co wtedy?

- Bêdziemy szukali innych
rozwi¹zañ. Najwa¿niejsza decyzja o
powstaniu zak³adu ju¿ zapad³a i tu nie
ma odwrotu. Chodzi o to, ¿eby nie

postawiæ budynku, ³adnie go wymalo-
waæ i czekaæ dopiero na
wyposa¿enie. Wszyscy d¹¿ymy do
tego, ¿eby nie by³o przestoju w reali-
zacji inwestycji. Pamiêtajmy, ¿e w na-
szym województwie zapadalnoœæ na
choroby nowotworowe jest bardzo
wysoka i szczególnie dla mieszka-
ñców pó³nocnej czêœci regionu bra-
kuje odpowiedniego zabezpieczenia
zdrowotnego. Musz¹ oni jeŸdziæ po
s¹siednich województwach w poszu-
kiwaniu pomocy. Z naszego biznes-
planu wynika, ¿e w drugim roku
dzia³alnoœci gorzowskiej radioterapii
opiek¹ obejmiemy oko³o tysi¹ca pa-
cjentów. Niestety, ale zapadalnoœæ
na choroby nowotworowe stale
wzrasta i nie mo¿na ju¿ czekaæ. In-
nym jeszcze lubuskim problemem
jest s³aba wykrywalnoœæ tej choroby
we wczesnym stadium. Najczêœciej
wystêpuje to przy okazji jakiœ innych
badañ. Ale to jest ju¿ temat na inn¹
rozmowê, choæ zachêcam wszyst-
kich do tego, ¿eby nie odk³adali wizyt
lekarskich, kiedy pojawiaj¹ siê
pierwsze obawy, co do stanu zdro-
wia.

RB

W ministerstwie jest pełna świadomość naszych potrzeb
Trzy pytania do Jerzego Ostroucha, prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
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- Jak wygl¹da³y prace nad przy-
gotowaniem Gminnego Progra-
mu Rewitalizacyjnego?

- Same prace trwa³y bardzo d³ugo
i uczestniczy³o w nich wielu ludzi.
Od przyjazdu do Gorzowa
mówi³em, ¿e moja misja polega na
stworzeniu dobrze rozumiej¹cego
siê zespo³u i taki powsta³ w biurze
konsultacji spo³ecznych i rewitaliza-
cji. To dobrze, bo z chwil¹, kiedy
wyjadê potrzebni bêd¹ ludzie, któ-
rzy bêd¹ realizowaæ przyjêty pro-
gram. Cieszê siê, ¿e nasza praca
zosta³a doceniona przez radnych,
którzy jednog³oœnie przyjêli doku-
ment. Prace nad nim by³y bardzo
uspo³ecznione, z udzia³em na-
prawdê du¿ej rzeszy mieszkañców.
I nie przedstawiali oni swoich pro-
pozycji za pomoc¹ wpisów w Inter-
necie, ale osobiœcie uczestniczyli w
tworzeniu programu. Razem wymy-
œlaliœmy i omawialiœmy ró¿ne pro-
jekty, bardzo du¿o pomys³ów ro-
dzi³o siê w trakcie spacerów po
mieœcie. Ma³o tego, w dwóch przy-
padkach mieszkañcy bezpoœrednio
uczestniczyli w projektowaniu kon-
kretnych inwestycji i mam nadziejê,
¿e stanie siê to codziennoœci¹. Nie
wszyscy na takie konsultacje
chodz¹, ale zachêcam jak najwiêk-
sze grono, zw³aszcza kiedy oma-
wiana jest wizja przestrzeni bezpo-
œrednio dotycz¹cej nas. 
- Przygotowanie programu to
jedno, realizacja drugie. Czy Go-
rzów jest w stanie w ci¹gu dzie-
wiêciu lat wype³niæ za³o¿one w
dokumencie cele?

- Program jest rozpisany do 2025
roku. Bêdzie mo¿na go realizowaæ
trochê d³u¿ej, bo rozpoczête w
ostatnim roku przedsiêwziêcia zo-
stan¹ zakoñczone nieco póŸniej.
OdpowiedŸ na pañskie pytanie nie
jest prosta. Gdybym by³ politykiem
zapewne powiedzia³bym same
optymistyczne s³owa, ale by³aby to
propaganda. Jako ekspert muszê
mówiæ prawdê. K³opot w przypadku
Gorzowa wi¹¿e siê z niewielkimi
mo¿liwoœciami bud¿etowymi. Pro-
blemy te wynikaj¹ ze specyficznej
konfiguracji rynku pracy. Bezrobo-
cie jest co prawda niewielkie, ale
jest mnóstwo niskop³atnych miejsc
pracy. To z kolei ma prze³o¿enie na
niskie wp³ywy z podatku od docho-
dów, a to przecie¿ z popularnych
PIT-ów ¿yj¹ miasta. Inne podatki te-
go nie rekompensuj¹. Póki taki stan

rzeczy bêdzie siê utrzymywa³, póty
bud¿et miasta bêdzie skromny,
skromne bêd¹ tym samym œrodki
na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z
programu. Oczywiœcie maj¹c nawet
skromne œrodki mo¿na du¿o zrobiæ.
Warunkiem jest m¹dre ich wydawa-
nie w oparciu o pozyskiwanie œrod-
ków zewnêtrznych. Wa¿ne jest rów-
nie¿ takie inwestowanie, ¿eby zmie-
niaæ lokaln¹ gospodarkê. Na tym
rewitalizacja tak¿e polega. Je¿eli w
takim kierunku to wszystkie pójdzie,
trwa³e i pozytywne zmiany powinni
byæ zauwa¿alne w okresie 10-let-
nim. Te najprostsze z kolei zmiany
widoczne powinny byæ za rok, dwa.
- A co pañskim zdaniem, poza
skromnymi mo¿liwoœciami finan-
sowymi, bêdzie najtrudniejsze
we wdra¿aniu poszczególnych
projektów?

- Zmiana w nastawieniu mieszka-
ñców. Nie chodzi tu wcale o jakiœ
szczególny pesymizm z ich strony,
bo w ka¿dym rewitalizowanym mie-
œcie problemy s¹ zbli¿one.
Wszêdzie znajduj¹ siê grupy
spo³eczne sceptycznie pod-
chodz¹ce do zmian. Wynika to
czêsto z braku wiary, ¿e skoro nie
zrobiono nic przez 40-50 lat, to dla-
czego teraz ma to siê udaæ. Same
inwestycje budowlane stosunkowo
³atwo mo¿na zrealizowaæ. Obudziæ
w ludziach optymizm, zmieniæ ich
nastawienie jest zdecydowanie
trudniej. Chcia³bym, ¿eby ta aktyw-
noœæ spo³eczna ros³a i wcale
g³ównym celem nie powinno byæ
szukanie consensusu w sprawach
choæby inwestycyjnych. Najwa¿nie-
jsze, ¿eby miasto by³o rozdyskuto-
wane, ¿eby ludzie siê spierali, roz-
mawiali, przekonywali, prezentowa-
li ró¿ne zapatrywania. Jest to
zdecydowanie korzystniejsze ni¿
biernoœæ. Martwa cisza bardzo Ÿle
wp³ywa na rozwój ka¿dej spo³ecz-
noœci. Je¿eli dojdziemy do takiego
stanu, ¿e dyskusje stan¹ siê
gor¹ce, bêdê spokojny o przebieg
rewitalizacji. W kluczowych spra-
wach mieszkañcy zawsze siê doga-
daj¹, a w drobniejszych raz racja
bêdzie po jednej stronie, innym ra-
zem po drugiej, ale zawsze w ta-
kich dyskusjach rodz¹ siê dojrzal-
sze decyzje. I jeszcze warto zazna-
czyæ, ¿e poprzez wymianê
pogl¹dów, dyskusje, rozmowy,
wzrasta zainteresowanie miastem.

RB

Martwa cisza bardzo źle wpływa na rozwój każdej społeczności
Trzy pytania do Wojciecha K³osowskiego, eksperta i doradcy prezydenta ds. rewitalizacji
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wojennym za przeciwstawienie się
pacyfikacji zakładu.
ww  23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski, ko-
lejarz, pionier miasta, organizator
sportu, honorowy prezes GOZPN;
był członkiem pierwszej drużyny
wągrowieckich kolejarza, grał w
pierwszym meczu piłkarskim koleja-
rzy z Armią Czerwoną, zm. w 1992 r.
ww  24.02.
1998, zamknięty został basen odkry-
ty przy ul. Energetyków.
1947,ur. Jerzy Szalbierz, artysta-fo-
tografik, współtwórca i pierwszy fo-
toreporter tygodnika „Ziemia Go-
rzowska”, prezes Oddziału ZPAF,
zm. w 1997 r. 
ww  25.02.
1972, z inicjatywy prodziekana doc.
dr. Bernarda Woltmanna powstał
środowiskowy Klub Uczelniany AZS
WSWF z czterema sekcjami: gimna-
styczna kobiet i mężczyzn, siatkówki
mężczyzn i strzelecka. 
1993, odbył się wykład inauguracyj-
ny Uniwersytetu III Wieku w Gorzo-
wie.
1912, ur. Maria Janicka, pionierka
Gorzowa i „Stilonu”, organizatorka
m.in. PCK, działaczka związku kyno-
logicznego i organizatorka pierw-
szych wystaw psów w Gorzowie,
zm. w 1973.
ww  26.02.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b. ak-
tor gorzowski (1979-1980), słynny
odtwórca roli Maćka z Bogdańcach
w ekranizacji Krzyżaków z 1960 r.,
zm. w 1996 r.
1911, ur. Karol Lamprecht, pionier
miasta i działacz sportowy, b. dyrek-
tor MPGK (1947-1954) i MPK (1954-
1955), działacz SD, b. radny MRN
(1961-1965 i 1969-1973) i WRN
(1965-1969), wystąpił w roli sędzie-
go w pierwszym meczu piłkarskim w
1945 r., a 1957 został pierwszym
prezesem nowo otworzonego pod-
okręgu gorzowskiego OZPN, zm. w
1984 r.
ww  27.02.
1939, Łucjan Lepka (1908-1974),
założyciel firmy „Alba”, uzyskał w
Poznaniu zezwolenie na działalność
przemysłową; jubileusz najstarszej
gorzowskiej firmy.
2002, w Gorzowie odbyło się refe-
rendum w sprawie odwołania prezy-
denta Jędrzejczaka, nieważne z po-
wodu niskiej frekwencji (92% za od-
wołaniem przy 15,5% udziale
uprawnionych).
2002, nad Gorzowem i okolicą prze-
szła kolejna wichura z wyładowania-
mi atmosferycznymi; wiatr, który si-
ęgał 75 km/h, zerwał dach w cen-
trum miasta, powyrywał drzewa; na
Ziemię Lubuską przyleciały bociany. 
1926, ur. inż. Zbigniew Hawełka,
organizator i pierwszy dyrektor
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji (1958-1990), zm. w
2012 r.
ww  28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor i
reżyser, b. dyrektor Teatru im.
Osterwy (1995-2002), zm. w 2010 r.
2005, zm. Janina Szachno (77 l.),
pionierka miasta, legendarna fanka
żużla 
2012, zm. Marek Osiński (56 l.), b.
piłkarz wodny Stilonu, członek kadry
narodowej in uczestnik ME juniorów
i seniorów (1976, 1977, 1981). n
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Wiele œrodowisk poœrednio
lub bezpoœrednio zwi¹zanych
ze szko³¹ zosta³o potraktowa-
nych „per noga”, bo w³adza w
Polsce przyjê³a liniê poli-
tyczn¹ nie ulegania argumen-
tom drugiej strony, bo
mog³oby to byæ potraktowane
jako s³aboœæ. Jest dok³adnie
odwrotnie, ale to mo¿e zrozu-
mieæ jedynie ktoœ otwarty,
traktuj¹cy rzeczywistoœæ jako
wyzwanie dnia codziennego i
nie obawiaj¹cy siê konfronta-
cji na rzeczow¹ obronê swojej
racji. Niestety mamy do czy-
nienia ze skrajnie konserwa-
tywn¹ polityk¹ nie znosz¹c¹
sprzeciwu z obawy na
mia³koœæ w³asnych prawd ob-
jawionych i b³êdne za³o¿enia
wynikaj¹ce ze s³aboœci przy-
gotowañ. Wcale jednak nie
musi tak byæ z reform¹ oœwia-
ty jak wieszczy siê wokó³.
Dlaczego w takim razie
rz¹dz¹cy nie chc¹ rozma-
wiaæ? OdpowiedŸ jest prosta:
nie umiej¹.

Obecny system podzielony
jest na cztery etapy edukacyj-
ne z czego przedszkole (z
uwagi na niewielk¹ iloœæ to
obligatoryjna sta³a siê jedynie
„zerówka”), szko³ê podsta-
wow¹ i gimnazjum (s¹ obo-
wi¹zkowe) i szko³ê ponadgim-
nazjaln¹ (nie jest dla wszyst-
kich choæ konstytucyjnie
zapisany jest przykaz nauki
do 18-go roku ¿ycia). To w
skrócie trzy + szeœæ + trzy i
ewentualnie trzy (liceum lub
szko³a zawodowa) lub cztery
(technikum). Po ka¿dym z
tych etapów jest egzamin ze-
wnêtrzny. Skupmy siê przede
wszystkim na gimnazjum, bo
to ono jest likwidowane w wy-
niku tej reformy.

W tej chwili w wiêkszoœci
krajów cywilizowanych
uczniowie w wieku 16 lat
pisz¹ egzaminy, które w Pol-
sce nazywamy gimnazjalny-
mi. W naszym kraju z przed-
miotów: historia wraz z WO-
Sem, jêzyk polski,
matematyka i jêzyk obcy (naj-
czêœciej angielski, a rzadziej
niemiecki). Z mojego do-
œwiadczenia (przyszed³em do
pracy w liceum w roku przyj-
êcia pierwszych absolwentów
gimnazjów) to by³a dla nau-
czycieli doœæ du¿a niespo-
dzianka. Uczniowie byli (i s¹)
biegli w nowoczesnych tech-
nologiach, nauczeni innowa-
cyjnych metod nauczania,

obyci z rzeczywistoœci¹ zde-
cydowanie lepiej ni¿ ich (wte-
dy) tylko o rok starsi koledzy,
którzy skoñczyli tradycyjn¹
oœmioklasówkê. To m³odzi -
doroœli tak mo¿na by³o ich na-
zwaæ. Bez kompleksów i z
otwartym umys³em podejmo-
wali wyzwania stoj¹ce przed
nimi w liceum i technikum.
Niezwykle umiejêtnie radzili
sobie z nowoœciami szko³y
technicznej i z ca³¹ pewno-
œci¹ szko³a - jako ca³oœæ - XXI
wieku sta³a przed nimi otwo-
rem. To wszystko wynieœli z
gimnazjum. Z³e nawyki tak¿e.
Millenialsi, bo tak zwyk³o na-
zywaæ siê to pokolenie wy-
ros³o na technologii i bardziej
na how ni¿ na know. Nie wie-
dzieli do czego s³u¿¹ po-
szczególne elementy ¿ycia
codziennego, ale potrafili je
zastosowaæ. Tak jakby Kartez-
jusza przewrót kopernikañski
pozostawi³ u nich metody
dzia³añ, ale ju¿ nie zaznaczy³
obecnoœci wiedzy. Wiedzê na-
le¿a³o uzupe³niæ doœwiadcze-
niem na póŸniejszym etapie
edukacyjnym - w szkole po-
nadgimnazjalnej. I to nam -
m³odym wtedy nauczycielom -
imponowa³o. Pracowa³o siê
szybko, bo czêsto uczeñ wy-
konywa³ zadania w tempie
b³yskawicznym. Niestety nie-
wiele z tego zostawa³o wiedzy,
ale doœwiadczenie olbrzymie.

Z biegiem lat gimnazjum
krzep³o i sta³o siê tym czym
staæ siê nie powinno nigdy!
Przed³u¿eniem szko³y pod-
stawowej i naturalnym ³¹czni-
kiem prowadz¹cym do szko³y
ponadgimnazjalnej i matury.
Gdyby siêgn¹æ do wzorców
niemieckich, bo stamt¹d czer-

pano inspiracjê do reformy w
1999 r. dostrze¿ono by jakich
b³êdów nale¿y unikaæ. Egza-
min gimnazjalny mia³ byæ
przepustk¹ do szko³y œred-
niej, ale nie dla wszystkich!
Nie wszyscy bowiem powinni
osi¹gaæ poziom matury i w jej
nastêpstwie trafiaæ na studia.
Poziom IQ, talenty, zasoby,
wychowanie, œrodowisko, am-
bicje, kindersztuba, etc. W
ci¹gu ostatnich kilkunastu lat
liczba osób z wykszta³ceniem
wy¿szym w Polsce zbli¿a siê
poziomu wyznaczonego
przez Traktat lizboñski, a w
Niemczech... drgn¹³ nie-
znacznie i wci¹¿ pozostaje
jednym z najni¿szych w Euro-
pie. Z uwagi na zmiany demo-
graficzne u naszych zachod-
nich s¹siadów to w
najbli¿szych latach spodzie-
wany jest raczej regres ni¿
wzrost. Sk¹d takie ró¿nice?
W Niemczech technik (absol-
went technikum musi uczyæ
siê najpierw w szkole zawo-
dowej!) jest wyj¹tkowo cenio-
nym fachowcem, a pracownik
wykonuj¹cy konkretn¹ czyn-
noœæ po ukoñczonej szkole
zawodowej ma pozycjê na
rynku pracy i nikt nie ma z te-
go powodu pretensji. W Pol-
sce natomiast mamy rzeszê
licencjatów i magistrów, któ-
rzy nigdy nie powinni byli byæ
dopuszczeni do matury. To
problem polskiej edukacji. 

Selekcja zaczyna siê
w³aœnie na poziomie szesna-
stolatków. 

Polscy absolwenci gimnaz-
jów pisz¹ egzamin, który po-
równuj¹c go z innymi pa-
ñstwami jest egzaminem
trudnym. Iloœæ przedmiotów i

zadañ oraz czas przeznaczo-
ny na niego jest poprzeczk¹
zawieszon¹ bardzo wysoko. I
w tym trudnym egzaminie pol-
scy gimnazjaliœci osi¹gaj¹ wy-
nik wysoko ponad przeciêtn¹
europejsk¹ plasuj¹c siê w
œcis³ej czo³ówce. I gdy otrzy-
muj¹ dokument z Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej ma-
szeruj¹ do szkó³ œrednich, w
których... nie ma okreœlonych
kryteriów punktowych dla
przyjmowanych absolwentów.
Za zachodni¹ granic¹ nikt nie
ma sentymentów dla m³ode-
go cz³owieka. Zabrak³o ci
punktu czy dwóch? Trafisz do
zawodówki i nie miej z tego
powodu pretensji. W Polsce
wszyscy musz¹ mieæ maturê,
a potem iœæ na studia. Ju¿ od-
czuwamy brak fachowców, a
mo¿e byæ jeszcze gorzej.

Co wynika z gimnazjów?
Szko³y ucz¹ umiejêtnoœci,
cz³owiek otrzymuje potê¿n¹
dawkê wiedzy, której nie
zd¹¿y przetworzyæ, ale
bêdzie potrafi³ w œwiecie od-
naleŸæ siê. Obrazowo wy-
gl¹da to w ten sposób, ¿e
uczeñ nie bêdzie potrzebowa³
spisu treœci, ¿eby odnaleŸæ
rozdzia³, ale gdyby dotar³ do
odpowiedniego miejsca wg
w/w rozk³adu wiedzia³by co
by³o przedtem i co bêdzie w
nastêpstwie. Zdany jest na
doœwiadczenie i eksperymen-
ty. Nie negujê tego, ale taki
jest dziœ œwiat. Szybki i bez-
wzglêdny.

M³odzie¿ w gimnazjum bar-
dzo szybko dojrzewa emocjo-
nalnie, ale buduje relacje z ró-
wieœnikami w taki sam spo-
sób jak na FB. Jest ich wiele,
ale prawdziwej, opartej na

wzajemnoœci, emocjach, em-
patii nie ma ju¿ ¿adnej lub
prawie ¿adnej. To ogromna
strata dla millenialsów. Potem
w ¿yciu doros³ym jego zwi¹zki
bêd¹ oparte na pêdzie do
zdobywania, a nie na refleksji. 

S¹ zdolniejsi ode mnie i wielu
moich rówieœników - to nie ule-
ga w¹tpliwoœci, ale stracili to co
najwa¿niejsze. Trudno im zbu-
dowaæ w³aœciwe zwi¹zki i rela-
cje, a przede wszystkim zna-
leŸæ drugiego cz³owieka. Du¿o
ludzi wokó³, ale z ¿adnym nie
ma g³êbokiego prze¿ywania.
Lepiej jest u uczniów techni-
kum, ale to wynika z roku
d³u¿ej w szkole. Tylko rok, a
jest nie do przecenienia. 

Reforma, która ju¿ za pro-
giem przywróci system, które-
go jestem dzieckiem. Osiem
klas podstawówki i cztery lice-
um (w moim przypadku piêæ
lat wspania³ego technikum z
niezapomnianymi kolegami)
spowoduje, ¿e dzieci i m³od-
zie¿ zostan¹ zahamowani,
gdy œwiat pêdzi. Bêd¹ przeby-
waæ kolejne lata w swoich
szko³ach pracuj¹c z tymi sa-
mymi nauczycielami, na tych
samych sprzêtach i w warun-
kach przez osiem lat nie-
zmiennych. To g³êboko za-
konserwuje szko³ê w mecha-
nizmach stagnacji, a
innowacje, z których znane
by³y przede wszystkim gim-
nazja stan¹ siê domen¹ okre-
œlonych ju¿ na wstêpie licea-
listów. Ta m³odzie¿ bêdzie ju¿
dojrza³a i czêsto oczekuj¹ca
ni¿ poszukuj¹ca wiedzy. Tak
jak uczniowie gimnazjów (lub
absolwenci tych¿e) byli naj-
lepszymi motywatorami pracy
dla nauczycieli, bo wci¹¿ coœ
tworzyli nie wiedz¹c jeszcze
w jakim celu, tak reforma spo-
woduje, ¿e jedynym za-
chêcaj¹cym w szkole bêdzie
nauczyciel. I nawet najlepszy
z nich niewiele wskóra, jeœli
wœród dzieci i m³odzie¿y nie
bêdzie zdrowej, opartej na
duchu fair play rywalizacji.
Odbudujemy - dziêki reformie
- jednak poczucie wspólnoto-
woœci i solidarnoœci. Byæ
mo¿e bêdziemy siêgaæ do
najlepszych wzorców odpo-
wiedzialnoœci ca³ego narodu
za kraj i w koñcu stworzymy
spo³eczeñstwo oparte na rów-
noœci i braterstwie. Wszystko
jednak¿e zale¿eæ bêdzie od
podstawy programowej... 

LESZEK SOKOŁOWSKI

Nigdy nie powinni byli być
dopuszczeni do matury
Prezydent skoñczy³ dyskusjê nad zmianami w oœwiacie podpisuj¹c ustawê o zmianie systemu edukacji w Polsce. 

L. Sokołowskim jest nauczycielem i działaczem społecznym.
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- Jak w sumie przebieg³y
prace przy realizacji pro-
gramu ,,KAWKA” w 2016
roku?

- Termin pod³¹czenia do
sieci grzewczej 96 budyn-
ków by³ wyznaczony do ko-
ñca paŸdziernika i wszystko
przebieg³o zgodnie z pla-
nem. W niektórych budyn-
kach nieco póŸniej
nast¹pi³o pod³¹czenie
mieszkañ do ciep³ej wody
u¿ytkowej, ale ta inwestycja
przebiega³a nieco innym to-
rem. Do koñca listopada
trwa³y prace wykoñczenio-
we i w tym czasie roz-
poczê³y siê odbiory po-
szczególnych budynków.
Potrwa to zapewne do ko-
ñca roku. 
- Z jakimi problemami
spotkali siê wykonawcy w
trakcie prac?

- W tym roku prace prze-
biega³y du¿o sprawniej ni¿
w poprzednim roku, gdy¿
zaprocentowa³o nabyte
wczeœniej doœwiadczenie.
Nie oby³o siê bez drobnych
k³opotów, ale to naturalne
przy tak du¿ych inwesty-

cjach. Problemy wynika³y
najczêœciej ze zgrania cza-
sowego, ale ka¿dorazowo
spotykaliœmy siê z PGE,
najczêœciej na placu budo-
wy i szybko rozwi¹zywali-
œmy pojawiaj¹ce siê k³opo-
ty. Czasami mieliœmy trudny
orzech do zgryzienia nie z
naszej winy. Bywa³o, ¿e nie
mogliœmy wejœæ do konkret-
nych mieszkañ, bo w³aœci-
ciele przyk³adowo wyjechali
na d³u¿ej za granicê, choæ
wczeœniej zadeklarowali
uczestnictwo w programie i
nas o tym nie poinformowali. 
- 2017 rok bêdzie ostat-
nim, w którym zostan¹
wymienione piece kaflo-
we na centralne ogrzewa-
nie. Jaki jest harmono-
gram tych prac?

- Planowanych jest
pod³¹czenie ostatnich 69
budynków. W ostatni dzieñ
listopada 2016 r. pojawi³o
siê og³oszenie o postêpo-
waniu przetargowym. Dziêki
temu powinniœmy zyskaæ na
czasie, poniewa¿ w 2015
roku takie postêpowanie
mia³o miejsce w drugiej

po³owie grudnia. Je¿eli nic
nie wydarzy siê zaska-
kuj¹cego, 1 lutego 2017 ro-
ku powinniœmy podpisaæ
umowy na realizacjê inwe-
stycji. Pozwoli to na szyb-
sze rozpoczêcie prac i mam
nadziejê, ¿e skoñczymy je
do koñca sierpnia. Wtedy
wrzesieñ bêdziemy mogli
przeznaczyæ na rozruch i
odbiory. W paŸdzierniku
planujemy rozliczyæ ca³y,
trzyletni projekt. Dodam
jeszcze, ¿e wys³aliœmy ju¿
pierwsze rozliczenia za
ogrzewanie z sieci i za po-
przedni¹ zimê œrednia wy-
chodzi w granicach 3,50 z³
za metr kwadratowy, a wiêc
tyle ile prognozowaliœmy. W
przypadku 15 procent od-
biorców koszty wysz³y wiêk-
sze, s¹ jednak tak¿e lokale,
które zap³aci³y du¿o mniej.
Koszty wynikaj¹ z zu¿ycia.
Je¿eli ktoœ chce mieæ bar-
dzo ciep³o musi liczyæ siê z
zap³at¹ nawet szeœæ z³otych
za metr, ale mamy te¿ p³at-
noœci na poziomie dwóch
z³otych. 

RB
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Wspólnoty i spó³dzielnie
mieszkaniowe oraz towarzy-
stwa budownictwa spo³ecz-
nego znajduj¹ce siê w ob-
szarze rewitalizacji mog¹
ubiegaæ siê o 50-procentowe
dofinansowanie do remon-
tów nieruchomoœci. Takie
mo¿liwoœci daje program
,,Mieszkaæ lepiej’’, który zos-
ta³ wpisany do Gminnego
Programu Rewitalizacji Go-
rzów 2025+.

- Program dotyczy remon-
tów czêœci wspólnych, czyli
g³ównie kamienic, elewacji,
podwórek, klatek schodo-
wych - mówi prezydent mias-
ta Jacek Wójcicki. - W lipcu
zostanie og³oszony nabór do
konkursów. Œrodki ze strony
miasta w wysokoœci 4,1 mln
z³otych pochodz¹ z puli Zin-
tegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. Do tej pory
szansê na takie dofinanso-
wanie mia³y tylko nierucho-
moœci wpisane do rejestru
zabytków, a decyzjê podej-
mowa³ konserwator zabyt-
ków. Teraz otwiera siê furtka
dla wszystkich wspólnot
znajduj¹cym siê w wyzna-

czonych obszarze rewitaliza-
cji - podkreœla prezydent.

Jak wylicza wiceprezydent
Jacek Szymankiewicz, pro-
gramem mo¿e zostaæ objêtych
nawet 80 nieruchomoœci.

- Œredni koszt zrobienia
elewacji to 80-120 tysiêcy

z³otych, a w puli bêdzie przy-
najmniej 8,2 mln z³otych,
gdy¿ druga czêœæ bêdzie po-
chodzi³a od zainteresowa-
nych wspólnot. Oczywiœcie
s¹ to tylko szacunkowe da-
ne, bo program nie dotyczy
jedynie remontów elewacji,

ale jak zosta³o ju¿ wspom-
niane, tak¿e innych czêœci
wspólnych. Ka¿da oferta
bêdzie rozpatrywana indywi-
dualnie i trudno w tej chwili
sprecyzowaæ, jak du¿o nieru-
chomoœci skorzysta na dofi-
nansowaniu. - dodaje.

Najpierw by³a akcja informa-
cyjna i do wszystkich wspólnot
trafi³y ulotki z podstawowymi
informacjami o programie i za-
chêt¹ do zg³oszenia. Zg³osze-
nie siê do programu nie ozna-
cza automatycznie konieczno-
œci w jego uczestniczeniu.
Natomiast og³oszenie o kon-
kursie  planowane jest na
czerwiec, nie póŸniej ni¿ 30
dni przed rozpoczêciem nabo-
ru. Nabór projektów rozpocz-
nie siê w lipcu i potrwa 7 dni.

- Po zebraniu informacji o
chêtnych, zostanie zorgani-
zowane szkolenie, podczas
którego przedstawione zo-
stan¹ szczegó³owe warunki
dotycz¹ce wymagañ zwi¹za-
nych z dokumentacj¹ konkur-
sow¹ oraz zasadami apliko-
wania - t³umaczy  Marta Pie-
karska z Biura Konsultacji
Spo³ecznych i Rewitalizacji.

Informacji dotycz¹cych
przedsiêwziêcia udzielaj¹
Biuro Konsultacji Spo³ecz-
nych i Rewitalizacji; Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
oraz Wydzia³ Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.

RB

Będą pieniądze na
dofinansowanie remontów
W Gorzowie startuje program rewitalizacyjny ,,Mieszkaæ lepiej’’.
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Dofinansowanie do remontów sprawi, że wiele kamienic odzyska dawny blask.
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

Nie obyło się bez kłopotów, 
ale to naturalne przy inwestycjach
Trzy pytania do Paw³a Jakubowskiego, dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
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Na 20-³ó¿kowy Oddzia³
Okulistyczny Wielospecja-
listycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie
Wlkp. niemal ka¿dego mie-
si¹ca trafia ponad 200 pa-
cjentów. Z ka¿dym rokiem
ich przybywa. Najwiêksza
grupa to pacjenci, u których
konieczne jest przeprowa-
dzenie operacji zaæmy, ale
oddzia³ leczy te¿ operacyj-
nie zeza u dzieci oraz zwy-
rodnienia siatkówki oka. 

Gorzowska okulistyka to 7
lekarzy, w tym piêciu z dru-
gim stopniem specjalizacji.
Atutem oddzia³u s¹ nie tylko
œwietnie przygotowani do
pracy lekarze. To te¿ grupa
doœwiadczonych pielêgnia-
rek gotowych na ka¿de wy-
zwania, i sprzêt, jakiego nie
powstydzi³by siê ¿aden sza-
nuj¹cy siê szpital w kraju i
za granic¹. 

- Zaæma, zwana te¿ kata-
rakt¹, to postêpuj¹ce
mêtnienie soczewki oka. W
wiêkszoœci przypadków jest
wynikiem starzenia siê or-
ganizmu i efektem wspó³ist-
niej¹cych chorób, takich
jak, np. cukrzyca czy cho-
rób uk³adowych, w których
leczeniu pacjenci przyjmuj¹
leki przyspieszaj¹ce, a
wrêcz inicjuj¹ce powstanie
zaæmy. Wcale nie rzadkie
s¹ te¿ przypadki zaæmy
wrodzonej - wyjaœnia Fran-
ciszek Weryszko, ordynator
Oddzia³u Okulistycznego
gorzowskiego szpitala.  

Zwykle zaczyna siê od po-
gorszenia widzenia. Przed
okiem chory widzi mgie³kê.
Obraz staje siê niewyraŸny i
pacjent skar¿y siê na pogor-
szenie widzenia. Wielu pa-
cjentów ten stan t³umaczy
d³ugim siedzeniem przy mo-

nitorze komputera czy ekra-
nem telewizora lub zwyk³ym
zmêczeniem. Z czasem jed-
nak mgie³ka staje siê coraz
wiêksza i bardziej dokuczli-
wa. Wtedy nie ma na co
czekaæ i trzeba zg³osiæ siê
do okulisty, a ten po stwier-
dzeniu, ¿e przyczyn¹ z³ego
widzenia jest zaæma powi-
nien skierowaæ pacjenta do
szpitala, na oddzia³ w któ-
rym zaæmê mo¿na z powo-
dzeniem usun¹æ. 

- Nasi lekarze maj¹ w ope-
racjach zaæmy spore do-
œwiadczenie. Na nasz od-
dzia³ trafiali ju¿ pacjenci
malutcy - nawet 2-letni i
starsi - oko³o 90 roku ¿ycia.
Choæ zdarzy³o siê nam na-
wet operowaæ osobê, która
ukoñczy³a 100 lat - dodaje
dr Weryszko.

Na okulistykê do Gorzowa
regularnie zg³asza siê np. p.
Helena Adamska, która jak
sama mówi mia³a problemy
z widzeniem, do tego jesz-

cze cukrzycê i inne proble-
my zdrowotne. - Z pocz¹tku
nie widzia³am nic, bardzo
mnie piek³y oczy, ale po za-
biegach by³o ju¿ tylko lepiej.
Jestem zadowolona z tych
œwiadczeñ i opieki, po-
cz¹wszy od pana ordynato-
ra po panie salowe - doda-
je. 

Gorzowski szpital mo¿na
œmia³o uznaæ za lidera w
operacjach zaæmy. W
ubieg³ym roku wykona³
2100 tego typu zabiegów.
To o 14% wiêcej ni¿ rok
wczeœniej. A i tak liczba pa-
cjentów czekaj¹cych na za-
bieg z ka¿dym miesi¹cem
roœnie. Termin wykonania
operacji w du¿ej mierze za-
le¿y od sytuacji ¿yciowej i
zawodowej pacjenta, a
tak¿e jego wieku. W Gorzo-
wie na zabieg czeka siê od
kilku dni do nawet pó³tora
roku. 

Atutem gorzowskiego od-
dzia³u okulistycznego jest

w³asna, œwietnie wypo-
sa¿ona sala operacyjna,
która g³ównie s³u¿y do ope-
racji usuwania zaæmy. Wy-
konywane s¹ na niej tak¿e
operacje jaskry, zabiegi na
powiekach, a tak¿e wszel-
kiego rodzaju operacyjne
leczenie schorzeñ oka, ura-
zy, i zwyrodnienia siatkówki. 

- Robimy niemal wszystko,
co mo¿na zrobiæ na oku i w
jego obrêbie. Ale operacje
zaæmy to jednak gros na-
szych zajêæ. Aby wykonaæ
zabieg trzeba pacjenta
przygotowaæ. Na bloku ope-
racyjnym niezbêdne s¹
specjalistyczne urz¹dzenia
takie jak np. mikroskop
operacyjny umo¿liwiaj¹cy
operatorowi i jego asysten-
towi dok³adn¹ obserwacjê
pola operacyjnego. Nasze
urz¹dzenia s¹ bardzo
dobrej jakoœci. Nie odbie-
gaj¹ od tych, jakie mo¿na
spotkaæ na salach operacyj-
nych w innych klinikach i

lecznicach w kraju i na
œwiecie - zapewnia ordyna-
tor.

W gorzowskim szpitalu za-
æma jest usuwana metod¹
fakoemulsyfikacji, która po-
lega na rozbiciu zmêtnia³ej
soczewki za pomoc¹ ultra-
dŸwiêków i eliminacji jej. W
miejsce usuniêtej wstawia
siê sztuczn¹ soczewkê. 

- Dla wprawnego i do-
œwiadczonego operatora ta-
ka operacja nie trwa d³u¿ej
ni¿ 15 minut.  W godzinê
jesteœmy w stanie zrobiæ 3
tego typu zabiegi. A przy
dobrze zgranym zespole le-
karsko-pielêgniarskim udaje
siê zrobiæ nawet 4 w ci¹gu
jednej godziny - mówi dr
Weryszko. 

Stosowane w gorzowskim
szpitalu nowoczesne so-
czewki s¹ wyposa¿one w fil-
try UV i filtr œwiat³a niebie-
skiego, maj¹ te¿ lepsze pa-
rametry pozwalaj¹ce na
dobre widzenie. Filtry te za-

bezpieczaj¹, szczególnie
pacjentom w podesz³ym
wieku, siatkówkê przed
ewentualnymi podra¿nienia-
mi i uszkodzeniami, które
mog¹ doprowadziæ do zwy-
rodnieñ. 

Metoda fakoemulsyfikacji
wykorzystywana do operacji
usuwania zaæmy umo¿liwia
pacjentowi szybki powrót do
zdrowia, a nawet do czyn-
noœci zawodowych. Pacjent
po zabiegu zwykle dostaje
zwolnienie lekarskie na
okres 4 tygodni, ale czêœæ
pacjentów znacznie wcze-
œniej, bo ju¿ po tygodniu,
wraca do pracy i z powo-
dzeniem realizuje swoje za-
dania w zak³adzie pracy.
Normalne, prawid³owe wi-
dzenie wraca w ci¹gu 2-3
dni (maksymalnie do tygo-
dnia) od zabiegu. I tyle cza-
su przeciêtnie przebywa w
szpitalu, po czy na ogó³ jest
wypisywany do domu.

Oddzia³ Okulistyczny go-
rzowskiego szpitala zajmu-
je siê leczeniem zaæmy, jas-
kry, zwyrodnieniami siat-
kówki, urazami, leczeniem
choroby zezowej i powik³añ
cukrzycy. Jako jedyny w
pó³nocnej czêœci wojewódz-
twa leczy operacyjnie dzie-
ci. Te zabiegi wykonuje dwa
razy w miesi¹cu, po
uprzednim zakwalifikowa-
niu dziecka do zabiegu w
przyszpitalnej Wojewódz-
kiej Poradni Okulistycznej i
Wojewódzkiej Poradni Le-
czenia Zeza. W roku 2016
zespól lekarski wykona³ po-
nad 2500 wszystkich proce-
dur operacyjnych. W sumie
z us³ug i porad okulistów
skorzysta³o ok. 3,5 tys. pa-
cjentów. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Tu robią niemal wszystko, 
co można zrobić na oku
Gorzowski szpital mo¿na œmia³o uznaæ za lidera w operacjach zaæmy.

W gorzowskim szpitalu zaćma jest usuwana metodą fakoemulsyfikacji.
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� 8 Luty 2017 r.akademia im. jakuba z paradyża

Ogromnym sukcesem za-
koñczy³ siê III Charytatywny
Koncert Noworoczny zorga-
nizowany przez Akademiê
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim.
Podczas aukcji i kiermaszu
uda³o siê zebraæ prawie
dziewiêæ tysiêcy z³otych.
Pieni¹dze zasili³y konto go-
rzowskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Autyzmem.
Gwiazd¹ wieczoru by³a Gru-
pa MoCarta. 

III Charytatywny Koncert
Noworoczny, odbywaj¹cy siê
tradycyjnie w auli uczelni
przy ul. Fryderyka Chopina,
rozpocz¹³ siê tradycyjnie od
aukcji. Wœród licytowanych
przedmiotów znalaz³y siê
prawdziwe pere³ki. Naj-
wiêksz¹ by³a bia³a, porcela-
nowa fili¿anka „June II” 

z Fabryki Porcelany w
Æmielowie, podarowana
przez prezydenta RP An-
drzeja Dudê. Wykonano j¹
rêcznie, wed³ug projektu
Wac³awa Potackiego z 1862

roku. Ten piêkny wyrób, za-
opatrzony w odpowiedni cer-
tyfikat, zosta³ sprzedany za
400 z³otych. Prezes Rady
Ministrów Beata Szyd³o (któ-
ra kilka miesiêcy wczeœniej
uczestniczy³a w uroczystej
inauguracji Akademii) prze-
kaza³a na licytacjê eksklu-
zywny komplet, sk³adaj¹cy
siê z d³ugopisu i wiecznego
pióra w skórzanym etui. Do
nowego w³aœciciela trafi³ on
za 350 z³otych. Za 200
z³otych sprzedano zestaw
mo³dawskich trunków, poda-
rowany przez minister rodzi-
ny, pracy i polityki spo³ecznej
El¿bietê Rafalsk¹. Cenê 400
z³otych osi¹gn¹³ obraz pt.
„Jesienny pejza¿” Agnieszki
Kraszewskiej, podarowany
przez prof. El¿bietê Sko-
rupsk¹-Raczyñsk¹, Rektora
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a, a za kwotê 260 z³otych
zosta³a sprzedana poru-
szaj¹ca praca „Autyzm” au-
torstwa gorzowskiej malarki
Wandy Kudlaszyk. Ogromne

zainteresowanie licytuj¹cych
wzbudzi³ równie¿ m.in. ze-
staw nalewek „Piwnica Jana”
od by³ego wicewojewody Ja-
na Œwirepy, trzy teki repro-
dukcji rysunków W³odzimie-
rza Korsaka oraz ozdobnie
oprawiona reprodukcja, po-
chodz¹cej z ok. 1913 roku,
panoramy Gorzowa Wielko-
polskiego, podarowanej
przez wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Miasta Jana Kacza-
nowskiego. 

Po przeliczeniu pieniêdzy,
uzyskanych z licytacji ponad
dwudziestu przedmiotów,
sprzeda¿y ciast, upieczo-
nych przez pracowników
akademii i rodziców dzieci
autystycznych, oraz loterii
fantowej, okaza³o siê ¿e
uda³o siê zebraæ 8.735, 87
z³otych. Trafi³y one na konto
Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Autyzmem. Dzia³a
ono w Gorzowie Wielkopol-
skim od 1998 roku (za³o¿ono
je jako Stowarzyszenie Ro-
dziców Dzieci Autystycz-

nych). Do najwa¿niejszych
celów stowarzyszenia nale¿y
m. in. „pomoc dzieciom,
m³odzie¿y i doros³ym oso-
bom z autyzmem oraz ich ro-
dzinom, opiekunom i specja-
listom; organizowanie i pro-
wadzenie ró¿nych form
lecznictwa, edukacji i rehabi-
litacji oraz opieki nad dzie-
æmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi
osobami z autyzmem” (cytat
za stron¹ internetow¹ stowa-
rzyszenia). Od 1999 roku
prowadzi Oœrodek Rewalida-
c y j n o - E d u k a c y j n o -
Wychowawczy dla Dzieci i
M³odzie¿y 

z Autyzmem, pod którego
opiek¹ znajduje siê czter-
dzieœcioro dzieci. Dziesiêæ
lat póŸniej otwarto Przed-
szkole Specjalne dla Dzieci z
Autyzmem do którego obec-
nie chodzi dwadzieœcioro
wychowanków. 

W 2013 roku miasto prze-
kaza³o na potrzeby stowa-
rzyszenia budynek po daw-
nym Domu Kultury

„Ma³yszyn”. Od tego czasu
trwaj¹ tam remonty, które za-
owocowa³y uruchomieniem
we wrzeœniu 2014 roku
przedszkola w czêœci budyn-
ku. Obecnie zakoñczy³a siê
adaptacja parteru - od lutego
bêdzie tam przeniesiona
czêœæ oœrodka. Stowarzy-
szenie wci¹¿ szuka pieni-
êdzy na zakoñczenie inwe-
stycji, dlatego nieustannie
prowadzi akcjê  pod has³em
„Pomó¿ nam budowaæ
szko³ê”.

W realizacji marzeñ dzieci i
rodziców autystycznych wy-
chowanków pomaga Akade-
mia im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim.
Inicjatork¹ Charytatywnych
Koncertów Noworocznych
jest JM Rektor prof. dr hab.
El¿bieta Skorupska-Ra-
czyñska. Ide¹ tych wydarzeñ
jest pomoc najbardziej po-
trzebuj¹cym osobom. Do-
tychczas przed gorzowsk¹
publicznoœci¹ zaœpiewa³ ze-
spó³ Audiofeels (dwa lata te-

mu) oraz Felicjan Andrzej-
czak ze swoj¹ grup¹ (w ze-
sz³ym roku). Tym razem
ogrom braw od publicznoœci
zebra³a Grupa MoCarta, któ-
ra przedstawia siê jako
„kwartet smyczkowy o ambi-
cjach kabaretu muzyczne-
go”. 

Pieni¹dze dla Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Au-
tyzmem by³y zbierane drugi
raz - minionym roku darczy-
ñcy wspomogli jego dzia³al-
noœæ kwot¹ ponad piêciu ty-
siêcy z³otych. Sponsorami
tegorocznego koncertu by³y
firmy: Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekono-
miczna SA, Metalplast-Meb-
lopol, PGE - Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna
S.A. w Gorzowie Wielkopol-
skim oraz Nadleœnictwo
K³odawa. Patronami medial-
nymi wydarzenia byli: TVP3
oddzia³ w Gorzowie Wielko-
polskim oraz Radio „Go-
rzów”.

BARBARA KUSKA

Z pomocą dla dzieci i młodzieży
z autyzmem
Tegoroczna zbiórka przesz³a najœmielsze oczekiwania organizatorów. 
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- Kierowana przez pana
Elektrociep³ownia otrzy-
ma³a certyfikat Lubuskie-
go Lidera Biznesu 2016 w
kategorii du¿e przedsi-
êbiorstwo. Czym dla firmy
jest ten tytu³, jak i inne na-
grody, których w ostatnim
czasie by³o sporo? 

- Miniony rok by³ niezwykle
udany dla Elektrociep³owni
Gorzów. Mogê œmia³o
stwierdziæ, ¿e to najlepszy
rok w historii firmy. Najbar-
dziej presti¿owym tytu³em,
który otrzymaliœmy by³ przy-
znany podczas XX Forum
Ciep³owników Polskich w Mi-
êdzyzdrojach Laur
Ciep³ownictwa w kategorii
wiod¹ce przedsiêbiorstwo
ciep³ownicze. To bardzo
presti¿owa dla przedsi-
êbiorstw z naszej bran¿y na-
groda. Równie wa¿ny dla
nas jest tytu³ „Lidera biznesu
2016” przyznany przez kapi-
tu³ê Zachodniej Izby Prze-
mys³owo Handlowej. To oce-
na naszej dzia³alnoœci doko-
nana przez dzia³aczy
gospodarczych regionu
znaj¹cych nas z bezpoœred-
nich kontaktów. To szczegól-
nie wa¿ne, ¿e pozytywnie
oceniaj¹ nas nasi partnerzy,
klienci, w³adze regionu. Jes-
teœmy dumni z tego tytu³u.
Nasze sukcesy s¹ mo¿liwe
dziêki temu, ¿e jesteœmy
czêœci¹ Grupy Kapita³owej
PGE, a tak¿e znakomitej
wspó³pracy z w³adzami
miasta oraz dziêki kwalifika-
cjom i zaanga¿owaniu mo-
ich wspó³pracowników sta-
nowi¹cych œwietny zespó³,
którym mam przyjemnoœæ
kierowaæ. 
- Czym w³aœciwie  jest
dzisiaj Elektrociep³ownia
dla Gorzowa? 

- Elektrociep³ownia Go-
rzów jest doskonale rozwi-
jaj¹cym siê przedsiêbior-
stwem, stawiaj¹cym na roz-
wój i innowacyjnoœæ. 2
lutego bêdziemy uroczyœcie
odbieraæ inwestycjê realizo-
wan¹ od trzech lat. Konsor-
cjum spó³ek z grupy Sie-
mensa zakoñczy³o budowê
nowego bloku gazowo-paro-
wego za ponad 500 mln z³.

Jednoczeœnie z miastem
realizujemy projekt KAWKA.
Przy³¹czymy do sieci
ciep³owniczej w ramach tego
programu, ale te¿ poza nim
w latach 2015-2017, oko³o
300 obiektów. Za tym idzie
likwidacja pieców, które s¹
Ÿród³em niskiej emisji.  Wy-
twarzamy energiê elek-
tryczn¹ i ciep³o jednoczeœnie
troszcz¹c siê o œrodowisko
naturalne, w którym ¿yj¹ go-
rzowianie. Zabiegamy te¿ o
œrodki z Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, które
pomog¹ nam zmodernizo-
waæ sieæ ciep³ownicz¹. Elek-
trociep³ownia Gorzów wy-
twarza energiê, która jest do
dyspozycji miasta i regionu,
tworzy warunki do bezpiecz-
nego i dobrego ¿ycia oraz
rozwoju gospodarczego.
Dostêp do energii, przyjaz-
nej dla œrodowiska natural-
nego jest podstaw¹ rozwoju
miasta i regionu. Elektro-
ciep³ownia Gorzów nigdy
nie odpoczywa. Dostêp do
energii elektrycznej, ciep³a
czy ciep³ej wody jest dla na-
szych klientów czymœ tak
oczywistym, ¿e nawet nie
zastanawiaj¹ siê, jak to siê
dzieje. W ka¿dym sukcesie
miasta, jego gospodarki czy
w ¿yciu mieszkañców jest

trochê przez nas wytwarza-
nej energii. To ogromna od-
powiedzialnoœæ, ale te¿ sa-
tysfakcja, ¿e mo¿emy s³u¿yæ
innym.
- Znajdujemy siê w œrod-
ku okresu grzewczego.
Czy Elektrociep³ownia nie
ma problemów z
obs³u¿eniem wiêkszej licz-
by klientów ni¿ to mia³o
miejsce w poprzednich la-
tach?

- Spe³nianie oczekiwañ i
bezpieczeñstwo naszych
klientów jest najwa¿niejsze.
Dlatego tak zdecydowanie
inwestujemy w Gorzowie.
Dysponujemy wystarczaj¹c¹
moc¹ i cieszymy siê, ¿e co-
raz wiêcej klientów
przy³¹cza siê do scentralizo-
wanego systemu grzewcze-
go. W tej chwili koñczymy
ruch próbny na nowym bloku
gazowo-parowym. Na po-
cz¹tku stycznia wykorzysty-
waliœmy ju¿ nowe urz¹dze-
nia do zaopatrzenia miasta
w ciep³o. Dziêki nowej inwe-
stycji Gorzów ma
ciep³ownictwo na bardzo wy-
sokim poziomie technicznym
i spe³niaj¹ce najostrzejsze
normy ochrony œrodowiska
na najbli¿sze 25 lat. Mamy
oczywiœcie plany rozwojowe
i przymierzamy siê do kolej-

nych inwestycji. Myœlê, ¿e
jeszcze nie raz pozytywnie
zaskoczymy gorzowian. W
naszej firmie czêsto mówi-
my, ¿e je¿eli coœ robimy to
najlepiej jak tylko to jest
mo¿liwe. 
- Dlaczego o nowym blo-
ku gazowo-parowym mówi
siê, ¿e to prawdziwy Mer-
cedes wœród tego typu
urz¹dzeñ?  

- To pierwsza tego typu in-
westycja Siemensa w Pol-
sce: topowa technologia,
niezwykle sprawna,
spe³niaj¹ca najsurowsze wy-
magania ekologiczna i nie-
zawodna. Co bardzo istotne
jest zasilana polskim gazem
z lokalnej kopalni. Mogê po-
wiedzieæ, ¿e dziêki tej inwe-
stycji jesteœmy w czo³ówce
œwiatowej. To bezpreceden-
sowa w historii Gorzowa in-
westycja gwarantuj¹ca bez-
pieczeñstwo, najwy¿sze
standardy ochrony œrodo-
wiska i najnowoczeœniejsz¹
technologiê w tej klasie
urz¹dzeñ na œwiecie. Ca³y
nowy blok gazowo-parowy
to dwa turbozespo³y gazowe
SGT -800, dwa kot³y odzy-
skinicowe i turbozespó³ pa-
rowy SST-400.  Sprawnoœæ
pracy nowego bloku w koge-
neracji to 84%, a w konden-

sacji 53 %. Zbli¿amy siê do
historycznego momentu uro-
czystego przejêcia nowego
bloku o mocy 138 MWe i
104 MWt. Nasza za³oga jest
ju¿ gotowa dostarczaæ ener-
giê elektryczn¹ i ciep³o na-
szym klientom. Z tej okazji
przygotowaliœmy specjalny,
okolicznoœciowy album o
energetyce gorzowskiej opi-
suj¹cy jej losy od 1899 roku.
Tytu³ naszego albumu brzmi
„Elektrociep³ownia Gorzów
pe³na dobrej energii”. Jeste-
œmy przekonani, ¿e ta dobra
energia bêdzie nam wszyst-
kim znakomicie s³u¿y³a w
najbli¿szym æwieræwieczu. 
- A jak silne oddzia³ywa-
nie mo¿e mieæ KSSSE na
gospodarczy rozwój Go-
rzowa?

- Bardzo mi zale¿y na jesz-
cze wiêkszej aktywnoœci
KSSSE w Gorzowie. Klu-
czow¹ spraw¹ s¹ atrakcyj-
ne tereny inwestycyjne.
Pozyskanie takich obsza-
rów, które mo¿emy przygo-
towaæ i na korzystnych wa-
runkach zaoferowaæ inwes-
torom jest nasz¹ g³ówn¹
trosk¹. Jestem spokojny,
jeœli chodzi o profesjonaln¹
obs³ugê inwestorów przez
naszych specjalistów. Udo-
wadniamy ci¹gle, ¿e to jest
nasza mocna strona. Za-
anga¿owanie zarz¹du i
specjalistów zatrudnionych
w strefie daje gwarancje
osi¹gania sukcesów, gdy
tylko warunki na to pozwa-
laj¹.  Inwestycje to nowe
miejsca pracy, wiêksze do-
chody mieszkañców i
miasta. Strefa jest szans¹,
stwarza przyjazne warunki
dla inwestycji i sprzyja roz-
wojowi miasta. Dobre inwe-
stycje mog¹ zasadniczo
wp³ywaæ na kierunek i tem-
po rozwoju Gorzowa. W
Ministerstwie Rozwoju
trwaj¹ prace nad przepisa-
mi, które pozwol¹ jeszcze
skuteczniej wykorzystaæ
potencjalne mo¿liwoœci
stref.
- Co miasto powinno zro-
biæ w 2017 roku, ¿eby staæ
siê atrakcyjnym miejscem
dla inwestorów chc¹cych

skorzystaæ z oferty
KSSSE?

- Jeœli chodzi o niewielkie
inwestycje, wymagaj¹ce nie-
du¿ych terenów, wszystko
jest przygotowane. Gorzów
potrzebuje jednak du¿ych in-
westorów, znacz¹cych inwe-
stycji, zaawansowanych
technologicznie, oferuj¹cych
dobre miejsca pracy.
Dzia³ania w³adz strefy id¹ w
kierunku pozyskania takich
terenów po³o¿onych w bez-
poœrednim s¹siedztwie trasy
szybkiego ruchu S-3. Klu-
czowa jest wspó³praca nie
tylko w³adz strefy i magistra-
tu, ale równie¿ Agencji Nie-
ruchomoœci Rolnych. Podej-
mujemy dzia³ania i liczymy
na dobr¹ wspó³pracê z mi-
nistrem rolnictwa i rozwoju
wsi. Patrzymy z ogromnym
zainteresowanie na tereny
dawnego instytutu hodowli
roœlin. Pozyskanie ich, atrak-
cyjnie zlokalizowanych ko-
munikacyjnie, potem
uzbrojenie i zaoferowanie
na korzystnych warunkach
inwestorom mo¿e stanowiæ
ko³o zamachowe gorzow-
skiej gospodarki. Gorzów
dzisiaj nie ma oferty dla
du¿ych inwestorów. Na-
szym zadaniem jest szyb-
ko nadrobiæ te zaleg³oœci i
wykorzystaæ szansê.
- KSSSE rozwija dzia³al-
noœæ na terenie trzech
województw. Czy z go-
rzowskiego, a nawet z lu-
buskiego punktu widze-
nia jest to korzystne?

- Korzyœci z naszej strefy,
która jest jedn¹ z najwiêk-
szych stref w kraju s¹ bez-
sprzeczne.  Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e im nasza strefa
bêdzie potê¿niejsza i sku-
teczniejsza, tym lepiej dla
nas. Ma to bowiem
prze³o¿enie na wiêksze
mo¿liwoœci dzia³ania.
Chcia³bym, aby w Gorzo-
wie by³y potê¿ne firmy,
maj¹ce przewagê techno-
logiczn¹ i rynkow¹, produ-
kuj¹ce na rynek europejski
i œwiatowy. Do tego trzeba
d¹¿yæ i strefa mo¿e w tym
pomóc. 
- Dziêkujê za rozmowê

�9Luty 2017 r. prosTo z miasTa

M. Rawa: Inwestycje to nowe miejsca pracy, większe dochody mieszkańców i miasta.
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Ta dobra energia będzie nam
znakomicie służyła
Z Miros³awem Raw¹, dyrektorem Elektrociep³owni Gorzów oraz cz³onkiem rady nadzorczej KSSSE, rozmawia Robert Borowy
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Zamierzam dotkn¹æ wra¿li-
wego tematu tzw. symbolicz-
nej „czwartej w³adzy”, która
ma prawo sprawowaæ kontro-
ln¹ spo³eczn¹ funkcjê wobec
pozosta³ych trzech, tj. usta-
wodawczej, wykonawczej i
s¹downiczej. Wolnoœæ s³owa
jest dla nas po 1980 roku
czymœ oczywistym, ale ci¹gle
jednak czymœ nowym. Dzisiaj
media g³ównego nurtu te¿
próbuj¹ narzuciæ jak¹œ liniê
poprawnoœci, a niniejszy arty-
ku³ zapewne tê liniê przekro-
czy. O mediach w Polsce
przyjê³o siê pisaæ dobrze albo
wcale…

W epoce PRL-u w interesie
przewodniej si³y PZPR,
wszystkie media kontrolowa³
Urz¹d Cenzury. Czerwony
d³ugopis ingerowa³ w teksty
dziennikarzy, którzy nie  go-
dzili siê z manipulacj¹
spo³eczeñstwem, inni sami
stosowali autocenzurê po-
prawnoœci. Wspominaj¹c te
czasy przychodzi na myœl py-
tanie: co sta³o siê z tymi cza-
sopismami, w których dzien-
nikarze i pisarze z koniecz-
noœci, bo nie by³o innych,
pisali swoje prozatorskie ga-
tunki, uprawiali krytykê lite-
rack¹ i realizowali talenty
twórcze. Jako œwiadek tam-
tych czasów mam prawo za-
pytaæ: dlaczego zniknê³o wiele
gazet, m.in. Nadodrze i Ziemia
Gorzowska? Czy ktoœ pamiêta,
¿e by³a Gazeta Zachodnia,
Rocznik Lubuski, Tygodnik Ka-
tolicki, Kurier Lubuski, Nad-
odrze, a z prasy drugiego obie-
gu, np. Solidarnoœæ Stilonows-
ka, Feniks, zielonogórskie „Na
Ukos” i Gazeta Nowa? Ciekawi
mnie czyj¹ jest w³asnoœci¹ Ga-
zeta Lubuska. Patrz¹c na za-
wartoœæ jej szpalt widaæ, ¿e jest
dobrze redagowan¹ gazet¹ co-
dzienn¹ i ma niez³y zespó³
dziennikarzy. Czy ona jest
„nasza”? 

Nie rozumiem, dlaczego po
1989 roku przyzwolono na
wyprzeda¿ lub likwidacjê na-
szego handlu, przemys³u,
banków za bezcen i zozpirzo-
no dobre Pañstwowe Gospo-
darstwa Rolne. Tym bardziej
nie rozumiem dlaczego
przyzwolono na pozbawie-
nie nas wiêkszoœci pol-
skich czasopism? Kto tak
naprawdê przekazuje nam
przez ponad 25 lat wiedzê o
Polsce i naszym regionie?
Czy obce gazety potrafi¹
szczerze budziæ w nas na-
dziejê na lepsze jutro? Czy
buduj¹ w nas ducha, narodo-
we poczucie to¿samoœci i
ucz¹ polskiej historii? Czy ob-
cy w poczuciu odpowiedzial-
noœci wytkn¹ b³êdy
rz¹dz¹cym i z trosk¹ ujawni¹
stan naszego niezadowole-
nia? Kto m³odym powie, ¿e
Polska by³a krajem wysoko
uprzemys³owionym, a Go-

rzów Wlkp.  têtni³
przemys³owym ¿yciem? W ja-
kiej gazecie wyt³umacz¹ nam
po co wszystko wyprzedano
skoro mo¿na  by³o zmoderni-
zowaæ i spokojnie przejœæ z
tzw. socjalizmu do  gospodar-
ki rynkowej? Która polskojê-
zyczna gazeta ma interes pi-
saæ pozytywnie o jedynym i
koniecznym planie odbudowy
przemys³u po latach balcero-
wiczowskiej pierestrojki - Pla-
nie Morawieckiego?  Kto na-
pisze, ¿e aby w koñcu by³o
nas staæ na godziwe emery-
tury i s³u¿bê zdrowia to trzeba
wszystko odbudowaæ, repolo-
nizowaæ, udomowiæ i rein-
dustrializowaæ?  Kto, je¿eli
ponad 80 % gazet codzien-
nych , tygodników, miesiêcz-
ników i ró¿nych kolorowych,
tych najwa¿niejszych i opinio-
twórczych, jest w³asnoœci¹
zachodnich koncernów pra-
sowych? Tym zachodnim te
gazety teraz siê op³acaj¹, da-
lej skupuj¹ i powiêkszaj¹
swoje imperia medialne. Na-
szym spó³kom wydawniczym
to by siê one nie op³aca³y ?
Do tematu w³asnoœci kapita³u
medialnego Rz¹d w Polsce
próbuje wróciæ, planuje zre-
polonizowaæ, postawiæ na tê
resztkê gazet, które jeszcze
w polskich rêkach s¹ i tak jak
EchoGorzowa.pl pozwalaj¹
nam siê wypowiadaæ. 
Dlaczego potrzebne s¹
nam polskie media?  W XIX
wieku toczy siê wojna pomiê-
dzy skolonizowan¹ Kub¹ a
kolonistami Hiszpanami.
Dziennikarze World’a w treœci
korespondenci z tych walk
wzmacniali dramaturgiê pi-
kantnymi opisami, nierzadko
na pograniczu fantazji.
Dziennikarze Journal’a ujaw-
niaj¹ manipulacje World’a.
Pomiêdzy World’em a Jur-
nal’em rozpêta³a siê histeria
wojenna i walka o newsy.
1898 roku eksplozja znisz-
czy³a amerykañski okrêt wo-
jenny Maine z 260. cz³onkami
za³ogi. W  World’zie, której
w³aœcicielem by³ Hearst , i Jo-
urnal’u, w³asnoœci Pulicer’a,
ukazywa³y siê zmanipulowa-
ne informacje na ten temat.
Przekazane informacje gaze-
towe przez J. Pulicer’a,
sprytnego dziennikarza i bo-
gatego wydawcy, ³atwo prze-
bi³y siê do opinii publicznej.
Spowodowa³o to wzrost
sprzeda¿y jego gazet do po-
nad 5 mln egzemplarzy. Te
manipulacje z kolei wp³ynê³y
na Kongres Stanów Zjedno-
czonych i ówczesny prezy-
dent Wlliam McKinley nie
mia³ wyjœcia, musia³ wypo-
wiedzieæ wojnê Hiszpanii. Za-
pocz¹tkowa³ on bardzo nie-
bezpieczne tzw. ”¿ó³te dzien-
nikarstwo” oparte o
manipulacje faktami i
pó³prawdami i pokaza³

ogromny wp³yw dziennikar-
skiego przekazu. Wielu histo-
ryków uwa¿a, ¿e Joseph Puli-
cer skutecznie oczyœci³ siê z
„¿ó³tej hañby”. Bardzo scho-
rowany, prawie œlepy, przy-
st¹pi³ do dzia³añ
obna¿aj¹cych korupcjê, mal-
wersacje w rz¹dzie i biznesie
- pisze Miros³aw Kocur w
„media i dziennikarstwo”. W
1902 roku Pulicer, na Uniwer-
sytecie Columbia w Nowym
Jorku, zaproponowa³ przy-
sz³¹ nagrodê dla najwybitniej-
szych i rzetelnych dziennika-
rzy i pisarzy. Pierwsze nagro-
dy rozdano w 1917 roku.
Mo¿e Pulicer oczyœci³ siê tym
z tej nikczemnoœci, ale jego
dziennikarskie techniki mani-
pulacji wykorzystywane s¹ po
dzieñ dzisiejszy i pokaza³y
jak na informacji mo¿na zara-
biaæ i  wp³ywaæ ni¹ na w³adze
i spo³eczeñstwo. Tak zaczê³a
siê era „czwartej w³adzy. Po
prostu media mog¹ ka¿dego
wypromowaæ albo odebraæ
mu autorytet i uznanie, a na-
wet zniszczyæ. Wp³ywaj¹ na
opiniê publiczn¹, a jak trzeba
to j¹ kreuj¹, wytropi¹ afery,
wespr¹ opcje polityczne
zbli¿one do nich. Mog¹
pos³ugiwaæ siê rzeteln¹ infor-
macj¹, albo tê informacjê
przemilczeæ lub zmanipulo-
waæ. Rz¹dy zbli¿one ideowo
z mediami s¹ przez nie chro-
nione, chwalone i podziwiane
nawet bez powodu, „jedynie
s³uszne”, prawdziwe i postê-
powe. Te nie po ich linii s¹
„kopane” za byle co, krytyko-
wane i pokazywane jako nie-
udaczne, zacofane. 

Media, których w³aœciciele
s¹ Polakami te¿ mog¹ byæ
stronnicze i nierzetelne. Jed-
nak w Polsce dominuje obcy
kapita³, a ta „czwarta w³adza”
jest w ich rêkach. Trudno wie-
rzyæ w banialuki, ¿e np. nie-
miecki czy francuski wydaw-
ca gazety lepiej zadba o inte-
res Polaków, polskie firmy  i
bêdzie z trosk¹ przedstawia³
rozwi¹zania dobre dla Polski.
Po 25 latach transformacji
wiemy, ¿e kapita³ ma swoj¹
„narodowoœæ”, ten medialny
te¿. Trudno oczekiwaæ, ¿e

media bêd¹ce w rêkach za-
granicznego kapita³u bêd¹
pokazywaæ Polakom treœci
niezgodne z narodowym inte-
resem ich w³aœciciela, a
zgodne z polsk¹ racj¹ stanu.
Temu tematowi poœwiêcone
by³o jedno z posiedzeñ sej-
mowej Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu.  Pani El¿bieta
Kruk,  cz³onek tej Komisji,
powiedzia³a: „(…) Zdecydo-
wanie blokowany by³ temat
zakresu obecnoœci kapita³u
zagranicznego na rynkach
medialnych.(…) Mo¿e wiêc
teraz powinniœmy siê wresz-
cie zastanowiæ nad tym, jak
³atwo by³o - i nadal jest- przy-
kryæ, schowaæ nasz interes
narodowy. (…) Zreszt¹ wyda-
je siê, ¿e jest to dziœ problem
nie tylko Polski, ale te¿ kra-
jów postkomunistycznych,
które nie potrafi³y nale¿ycie
upilnowaæ swojego interesu
(…).”  Pani E. Kruk mówi da-
lej, ¿e: „(…) Jednak pañstwo
powinno by³o dopilnowaæ in-
teresów narodowych,(..)
choæby na wzór pañstw Euro-
py Zachodniej, w których jeœli
w ogóle istnieje kapita³ zagra-
niczny na rynkach medial-
nych, to tylko œladowo.”  W
Polsce mamy g³ównie me-
dialny kapita³ niemiecki. W
Niemczech czy we Francji nie
ma obcego kapita³u w me-
diach. Zreszt¹, gdyby Nie-
miec dowiedzia³ siê, ¿e gaze-
ta nie jest niemiecka, a tylko
niemieckojêzyczn¹, nigdy by
jej nie kupi³, a na pewno nie
przeczyta³. A Polak? W pra-
sie z kapita³em np. niemiec-
kim pojawia³y siê czêsto
przek³amania wywo³uj¹ce w
Polakach pesymizm i
zw¹tpienie, a krytyka grani-
czy z oœmieszaniem polskich
spraw. Przyk³adów jest spo-
ro, choæby anegdoty o pol-
skim gospodarowaniu, czy
s³ynne k³amstwa o „polskich
obozach koncentracyjnych”.
Te polskojêzyczne gazety nie
napisz¹ prawdy, ¿e jeszcze
nadrabiamy opóŸnienia
zwi¹zane z totalnymi znisz-
czeniami z drugiej wojny
œwiatowej wywo³anymi przez
Niemcy. O niezap³aconych

odszkodowaniach wojennych
dla Polski przez Niemców to
nawet nie ma co mówiæ. Nie-
którym Polakom ci¹gle bra-
kuje poczucia dumy i tej
wra¿liwoœci jak¹ maj¹ Nie-
mcy w pilnowaniu w³asnego
interesu. Jakaœ postkolonial-
na pozosta³oœæ po komuniz-
mie, mo¿e jeszcze po zabo-
rach, któr¹ do koñca ciê¿ko
przezwyciê¿yæ. 

Wydaje siê, ¿e dziennikarze
polscy nie byli zbytnio przewi-
duj¹cy i przegapili problem
polskich mediów, mo¿e by³o
im to z jakichœ powodów,
mo¿e finansowych, na rêkê.
Dzisiaj w tym wzglêdzie jest
wy¿sza œwiadomoœæ o prze-
wadze obcego kapita³u,
g³ównie niemieckiego, na
rynku codziennej prasy lokal-
nej. Najgorzej jest na rynku
kolorowych magazynów opi-
niotwórczych - kobiecych,
m³odzie¿owych, dzieciêcych,
sportowych czy specjalistycz-
nych, gdzie mamy tylko œla-
dow¹ czêœæ z rodzinnym ka-
pita³em, a rentownoœæ tych
czasopism jest najwiêksza.
Dziennikarze nie powinni siê
dziwiæ, ¿e zagraniczny w³aœ-
ciciel p³aci im ma³o, a zysk z
ich ciê¿kiej pracy transferuje
na zachód. Pamiêtamy t¹ za-
ciek³¹ walkê o kilka pasm na
tzw. multipleksie przy roz-
dziale czêstotliwoœci TV. Taka
TV -Trwam i Radio Maryja, w
kraju w wiêkszoœci katolickim,
nie mog³y uzyskaæ ani jednej.
Dopiero po masowych de-
monstracjach  coœ niecoœ
dosta³y. Walka o media to
nie tylko walka ideologicz-
na, ale przede wszystkim
narzêdzie strategii panowa-
nie nad innym krajem. Na
portalu wPolityce.pl Minister
Kultury prof. Piotr Gliñski
zapowiedzia³ wprowadzenie
nowych regulacji
dotycz¹cych mediów w Pol-
sce. Chodzi o rzeczywiste
udomowienie œrodków prze-
kazu tak by poziom pluraliz-
mu mediów zachowaæ z
przewag¹ polskiego kapi-
ta³u. Czy polscy dziennika-
rze to wykorzystaj¹ i w koñ-
cu wezm¹ media w swoje
rêce? Raz po 1989 roku
przespali swoj¹ szansê, te-
raz pojawi siê druga i trzeba
ju¿ siê do niej przygotowaæ,
tak¿e w Gorzowie Wlkp, w
lubuskim.  £atwe nie bê-
dzie. Mo¿na sobie wyobra-
ziæ ogromny rejwach nie tyl-
ko opozycji, bo ona tak ju¿
ma, ale te krzyki z UE i z
mediów zagro¿onych repo-
lonizacj¹. Ten krzyk bêdzie
znamienny i trzeba dobrze
s³uchaæ sk¹d dochodzi aby
wyci¹gn¹æ w³aœciwe i bez
kolejnej pomy³ki wnioski.
Nie wolno siê daæ sterrory-
zowaæ. Polska w kwestii
mediów powinna zachowy-

waæ siê dok³adnie tak, jak
Niemcy wobec obcych kon-
cernów, które dzia³aj¹ na te-
renie ich kraju - mówi dla
WP Barbara Bubula.
Podsumowanie musi byæ
doœæ smutne - praktycznie
wszystkie znacz¹ce gazety
regionalne s¹ pod kontrol¹
kapita³u niepolskiego. Ry-
nek podzieli³y miêdzy siebie
dwie grupy kapita³owe: Pol-
skapresse, czyli Verlagsgrup-
pe Passau oraz Media Regio-
nalne czyli angielskie Mecom
Group. Tylko w trzech woje-
wództwach istnieje prawdzi-
wie polska regionalna prasa.
Doniesienia s¹ dla nas jesz-
cze bardziej z³owrogie. Pol-
skapresse na potêgê wyku-
puje udzia³y Media Regio-
nalne. Jak donosi portal
patriotyzmekonomiczny.pl,
ju¿ ok. 90 % wszelkiej pra-
sy lokalnej mo¿e niebawem
znaleŸæ siê w rêkach jednej
z niemieckich firm. Zdecy-
dowana wiêkszoœæ gazet
jest stronnicza, zaan-
ga¿owana po liberalnej
stronie dyskursu spo³ecz-
nego, a to jest na rêkê nie-
mieckiemu kapita³owi. Po-
trzebne s¹ gazety prezen-
tuj¹ce polski interes
narodowy, pisz¹ce zgod-
nie z polsk¹ racj¹ stanu i
prezentuj¹ce polsk¹ myœl
patriotyczn¹ opart¹ na
polskiej polityce histo-
rycznej.

Nawet w Internecie obec-
noœæ niemiecka jest znacz-
na, bo najwiêkszy polskoj-
êzyczny portal informacyjny
Onet nie jest polski. To sa-
mo dotyczy Interii i innych
portali. Na stronie patrio-
t y zme konom i c z ny. p l
sporz¹dzono mapê obecno-
œci niemieckiego kapita³u na
rynku medialnym w Polsce -
warto zobaczyæ. 

Czy kiedykolwiek w prasie
lokalnej, w naszej gorzow-
skiej, opisano z³e praktyki
w wykonaniu koncernów
niemieckich? Grzechy nie-
mieckich firm nigdy nie uj-
rz¹ w Polsce œwiat³a dzien-
nego. Czy dziœ staæ nas na
przebudzenie i
zauwa¿enie, ¿e niemiecka
obecnoœæ gospodarcza i
medialna w Polsce dzia³a
na pewno na korzyœæ Nie-
miec, a na nasz¹ nieko-
niecznie? Du¿¹ czêœæ Po-
laków ta prawda nie obcho-
dzi, podobnie jak naszych
przodków w XVIII wieku nie
obchodzi³o to, ¿e w Polsce
faktycznie rz¹dzi³ ambasa-
dor rosyjski, a niektórzy
pos³owie op³acani byli przez
obce dwory. Historia nieraz
lubi siê powtórzyæ. Tak jak
przemys³, handel i banki, tak
i media w naszym interesie
trzeba repolonizowaæ. 

AUGUSTYN WIERNICKI

Dlaczego potrzebne są nam polskie media? 
Brakuje nam wra¿liwoœci, jak¹ maj¹ Niemcy w pilnowaniu w³asnego interesu. 

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.
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Miejsc rodzinnych spotkañ,
towarzyskich pogaduszek i biz-
nesowych rozmów przy kawie,
ciastku lub lodowym deserze.
W Gorzowie takim wyj¹tko-
wym miejscem jest kawiarnia
Œnie¿ka przy ulicy Chrobrego,
s³yn¹ca od ponad 30 lat ze
swoich cukierniczych wyrobów
i przyjaznego klimatu.

- Mamy równie¿ dobre wino i
piwo, ale na pewno nie jeste-
œmy pijalni¹ napojów alkoholo-
wych. Wybraliœmy inny kieru-
nek dzia³alnoœci. Œnie¿ka sta³a
siê g³ównie miejscem nie tylko
codziennych spotkañ, ale i
skromnych imprez towarzy-
skich - zwraca uwagê w³aœci-
ciel Œnie¿ki Jan Frank.

Jest on wroc³awianinem. Po
szkole podstawowej nie zasta-
nawia³ siê nad wyborem zawo-
du. Poszed³ do Technikum Cu-
kierniczego. W tamtych cza-
sach, jak mówi, ta bran¿a by³a
popularna. £atwiej by³o te¿
otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ.
Kiedy skoñczy³ szko³ê i od-
bêbni³ obowi¹zkowe wojsko w
Ko³obrzegu, gdzie by³ kucha-
rzem, kilka kolejnych lat
spêdzi³ nad morzem.

- Pracowa³em tam intensyw-
nie w sezonie, przez kilka mie-
siêcy w roku, ale starcza³o,
¿eby zarobiæ na ca³oroczne
utrzymanie i jeszcze coœ
od³o¿yæ - wspomina. - Kiedyœ
przyjecha³em do znajomego
do Gorzowa. Tu pozna³em
przysz³¹ ¿onê i zadomowi³em
siê ju¿ na dobre. Od razu za-
cz¹³em szukaæ miejsca na
otwarcie cukierni. Wybra³em
okolice Parku Ró¿ i przez kilka
lat prowadzi³em Iwonkê - do-
daje.

Gierkowskie czasy, jak opo-
wiada, to by³ dobry moment na

rozkrêcenie drobnego biznesu,
choæ nie brakowa³o ró¿nych
przeszkód. Zw³aszcza je¿eli
chodzi o produkcjê wyrobów
cukierniczych. W 1976 roku
wprowadzono reglamentacjê
na cukier, którego brakowa³o.
Jeszcze wiêkszym k³opotem,
dla rozwijaj¹cych siê prywat-
nych inicjatyw, by³y ogranicze-
nia w zatrudnieniu. 

- Pamiêtam, ¿e zaintereso-
wanie nasz¹ ofert¹ ros³o, a ja
nie mog³em zwiêkszyæ zatrud-
nienia. By³y dni, ¿e p³aka³em
ze zmêczenia. Za du¿o
wzi¹³em na siebie
obowi¹zków. Musia³em praco-
waæ za kilku. Czêsto przycho-
dzi³em do pracy o drugiej w
nocy i wychodzi³em póŸnym
wieczorem. Przy wiêkszych
zamówieniach siedzia³em 30-
40 godzin w zak³adzie bez
przerwy - t³umaczy i zaraz do-
daje, ¿e gdyby odpuœci³ choæ
na chwilê jego miejsce na ryn-
ku zajêliby inni. - Braæ rze-
mieœlnicza jest ambitna i w
ka¿dych okolicznoœciach, na-
wet przy najwiêkszych trudno-
œciach, potrafi sobie radziæ.
Nie mog³em wtedy siê pod-
daæ.

Potem przysz³y mroczne
czasy lat 80-tych. Jan Frank
zdecydowa³ siê na zmianê lo-
kalizacji. Przeniós³ siê na ulicê
Chrobrego. 

- To by³a taka Marsza³kowska
w gorzowskim wydaniu - œmie-
je siê. - Ludzi by³o zatrzêsienie,
mieli pieni¹dze, ale ja mia³em
limity w nabywaniu surowców.
Trochê m¹ki, t³uszczów, cukru.
Pracowa³o siê wtedy du¿o kró-
cej. Zrobiliœmy dzienny limit,
wszystko sprzedaliœmy w
ci¹gu godziny, pó³torej i zamy-
kaliœmy interes. Pracowa³em

wtedy na przetrwanie - wyja-
œnia. 

Z chwil¹ przeprowadzki poja-
wi³ siê pomys³ na now¹ nazwê.
Do dzisiaj obowi¹zuj¹c¹ i bar-
dzo popularna nie tylko w Go-
rzowie.

- Dlaczego Œnie¿ka? - chwilê
siê zastanawia. - By³a zima a
ja wprowadzi³em do sprzeda¿y
lody. Wielu puka³o siê w g³owê,
ale byli i tacy co zamawiali. A
¿e Œnie¿ka jest takim symbo-
lem zimy, to tak nazwa³em
firmê - t³umaczy.

Nowe czasy wymaga³y no-
wych wyzwañ. Pan Jan wie-
dzia³, ¿e nie wygra w konfron-
tacji ze sklepami wielkopo-
wierzchniowymi, które stawiaj¹
na produkty przemys³owe.
Przez to bardzo tanie. Dlatego
postawi³ na szerok¹ gamê pro-

duktów o specyficznych walo-
rach. Latem w Œnie¿ce domi-
nuj¹ lody, zim¹ ciastka i torty.
W sumie tych pierwszych jest
oko³o 20 gatunków, ciastek na-
wet 50. Rozszerzy³  siê tak¿e
zakres dystrybucji. Powsta³a
druga kawiarnia przy ul. Obot-
ryckiej oraz mniejsza przy ul.
Sikorskiego. Jest tak¿e punkt
sprzeda¿y w pasa¿u Tesco
przy ul. S³owiañskiej.

- Przemys³ nie jest w stanie
wszystkiego wyprodukowaæ -
kontynuuje. - Nasze wyroby s¹
niepowtarzalne, bo produko-
wane wed³ug starych receptur
naszych dziadków i babæ. Bez
u¿ywania wspó³czesnych
œrodków, w tym sztucznych
pó³fabrykatów. Takim firmom,
jak nasza, ³atwiej jest tak¿e
reagowaæ na zmieniaj¹ce siê

gusta konsumentów. Dawniej
klienci kupowali to co by³o, dzi-
siaj s¹ precyzyjni w wyborach.
Przez to w naszej bran¿y ca³a
tajemnica tkwi tak naprawdê w
wysokiej jakoœci - podkreœla i
jednoczeœnie przyznaje, ¿e cu-
kiernictwo to nie jest zwyk³y za-
wód. - Je¿eli ktoœ chce odnieœæ
sukces musi ca³kowicie oddaæ
siê tej pracy. Tak jak mê¿czyz-
na w ca³oœci oddaje siê kobie-
cie - uœmiecha siê.

W³aœciciel jednych z najbar-
dziej znanych marek cukierni i
jednoczeœnie kawiarni  w Go-
rzowie przyznaje, ¿e nasz ry-
nek z roku na rok staje siê co-
raz trudniejszy. Systematycz-
nie zamiera u nas ¿ycie
towarzyskie. 

- Jak obserwujê co siê dzieje,
najbardziej martwi mnie zni-
kaj¹ca m³odzie¿. Stajemy siê
miastem rencistów i emerytów.
Nie mówiê tak przez pryzmat
tego, ¿e to starsi mieszkañcy
s¹ najczêœciej moimi klientami.
Mówiê to z pozycji obserwato-
ra i mieszkañca, który w Go-
rzowie jest od 42 lat - podkre-
œla.

Pan Jan obawia siê, ¿e trud-
no bêdzie na nowo o¿ywiæ
centrum miasta, ale dodaje, ¿e
próbowaæ trzeba. To z kolei nie
zachêca do prowadzenia drob-
nej przedsiêbiorczoœci. Naj-
wiêkszym problemem, w jego
ocenie, dla rozwoju ma³ego
biznesu w tym rejonie miasta
jest brak odpowiedniej si³y na-
bywczej gorzowian.

- Tu nawet nie chodzi o wyso-
koœæ czynszu za lokale, bo jak
interes dobrze siê krêci, ka¿dy
zarobi na ten czynsz - twierdzi.
- K³opot w tym, ¿e nie wiado-
mo, w jakim kierunku rozwijaæ
ten biznes. Z czym mo¿na

wejœæ na rynek. Przyk³adowo
ulica Chrobrego, przy której
mieszkam od ponad 30 lat, z
roku na rok coraz mocniej siê
wyludnia. Mieszkañcy gdzieœ
znikaj¹, nowi nie chc¹ tu
przyjœæ. Do tego dochodz¹
upadaj¹ce drobne sklepiki.
Wystarczy postawiæ jedn¹
Biedronkê i wszystkie mniejsze
punkty spo¿ywcze padaj¹ jak
muchy - dodaje.

Przys³uchuj¹cy siê rozmo-
wie Marcin Frank, syn pana
Jana, który tak¿e pracuje w
tym rodzinnym interesie,
zwraca uwagê na to, ¿e od lat
polskie rz¹dy skupiaj¹ siê na
gospodarczym wzmacnianiu
œciany wschodniej kraju, za-
pominaj¹c o naszych regio-
nach. - U nas rozwijaj¹ siê
g³ównie firmy o najni¿szych
p³acach i potem ludziom bra-
kuje pieniêdzy na najskrom-
niejsze choæby przyjemnoœci.
To zmusza do emigracji - za-
znacza.

Obecnie w firmie zatrudnio-
nych jest dziesiêciu cukierni-
ków. Prace rozpoczynaj¹ bar-
dzo wczeœnie, ¿eby towar za-
wsze by³ œwie¿y i gotowy ju¿ z
chwil¹ przyjœcia pierwszych
klientów. Jak t³umaczy w³aœci-
ciel, kawiarnia jest przede
wszystkim miejscem spotkañ,
zaœ najwiêksze obroty s¹ ze
sprzeda¿y detalicznej prowa-
dzonej oddzielnie. Do tego do-
chodz¹ zamówienia indywi-
dualne na imprezy okoliczno-
œciowe. 

Pan Jan myœli o powolnym
odejœciu na emeryturê, ale nie
musi martwiæ siê przysz³oœci¹.
W prowadzeniu firmy pomaga
mu przecie¿ syn, który sposobi
siê do jej przejêcia.

ROBERT BOROWY

Do Śnieżki - latem na lody, zimą
na ciastka i torty
Takich kultowych miejsc w mieœcie pozosta³o nam ju¿ niewiele...

Jan Frank: Kiedyś Chrobrego to była taka Marszałkowska w
gorzowskim wydaniu.
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Naszym celem jest pomoc
w dzia³alnoœci inwestycyjnej
oraz wspieranie rozwoju gos-
podarczego miasta. Zajmuje-
my siê obs³ug¹ inwestorów
zarówno krajowych, jak i za-
granicznych. U nas mo¿esz
otrzymaæ informacje jak
za³o¿yæ w³asn¹ firmê i otrzy-
maæ „Gorzowski Przewodnik
Pocz¹tkuj¹cego Przedsi-
êbiorcy - Krok po Kroku” oraz
„Przewodnik Inwestora
œcie¿ka inwestycyjna”. Tu do-
wiesz siê jak zarejestrowaæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
oraz uzyskasz pomoc w
sprawach zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gos-
podarczej na terenie miasta.

Odpowiadamy za poprawê
jakoœci us³ug i programów
œwiadczonych przez admini-
stracjê samorz¹dow¹ na te-
renie miasta oraz za tworze-
nie przyjaznego œrodowiska
dla przedsiêbiorców. Groma-
dzimy, aktualizujemy i udzie-
lamy informacji na temat
prawnych i ekonomicznych
aspektów zak³adania oraz
prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej. Wspieramy
przedsiêbiorców w zakresie
wype³niania procedur admi-
nistracyjnych zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci
g o s p o d a r c z e j .
Wspó³dzia³amy ze stowarzy-
szeniami, organizacjami pra-

codawców, izbami gospodar-
czymi, ruchami obywatelski-
mi, innymi dobrowolnymi
zrzeszeniami i fundacjami
dzia³aj¹cymi na rzecz przed-
siêbiorców w celu okreœlenia
warunków i mo¿liwoœci roz-
woju gospodarczego miasta.

Je¿eli jesteœ osob¹, która
planuje inwestycjê, nasi pra-
cownicy zgromadz¹ dla Cie-
bie potrzebne informacje i da-
ne, pomog¹ w kontaktach z
jednostkami urzêdu np. Wy-
dzia³em Gospodarki Nieru-
chomoœciami i Maj¹tku, Wy-
dzia³em Urbanistyki i Archi-
tektury, Wydzia³em Geodezji i
Katastru, Wydzia³em Gospo-
darki Komunalnej i Transpor-

tu Publicznego czy Wy-
dzia³em Podatków i Op³at.
Zorganizuj¹ wizytê w mieœcie
czy spotkania z przedstawi-
cielami wydzia³ów bior¹cymi
udzia³ w wydawaniu decyzji
niezbêdnych w procesie in-
westycyjnym. Pomog¹ w na-
wi¹zaniu kontaktów z firmami
rekrutacyjnymi, agencjami
nieruchomoœci, uczelniami,
deweloperami czy w wyborze
lokalizacji i powierzchni biuro-
wej. Je¿eli prowadzisz firmê
lub myœlisz o jej za³o¿eniu, to
mo¿e zechcesz wzi¹æ udzia³
w wydarzeniach promuj¹cych
gorzowskich przedsiêbiorców
lub w szkoleniach dla przed-
siêbiorców jakie w ramach

Porozumienia Na Rzecz
Wspierania Przedsiêbiorczo-
œci organizujemy z Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
Urzêdem Skarbowym oraz
Powiatowym Urzêdem Pracy.
Pomo¿emy w zorganizowa-
niu udzia³u w imprezach gos-
podarczo-inwestycyjnych o
charakterze wystawienni-
czym i targowym oraz mis-
jach gospodarczych. Bêdzie-
my wspieraæ Ciê w kontak-
tach z ministerstwami,
urzêdami centralnymi, agen-
cjami rz¹dowymi, przedstawi-
cielstwami podmiotów ze-
wnêtrznych - ambasadami,
konsulatami, izbami handlo-
wymi. Pomo¿emy w zdiagno-

zowaniu potrzeb w zakresie
edukacji zawodowej Twoich
pracowników i u³atwimy
wspó³pracê z Wydzia³em
Edukacji, szko³ami ponad-
gimnazjalnymi i wy¿szymi.

Wydzia³ Obs³ugi Inwestora
i Biznesu zosta³ powo³any do
tego, aby wszechstronnie
s³u¿yæ i pomagaæ przedsi-
êbiorcom. Zapraszamy do
kontaktu i wspó³pracy.
Wydzia³ Obs³ugi Inwestora
i Biznesu    
Urz¹d Miasta Gorzowa
Wlkp., ul. Myœliborska 34,
pokój 315    
tel. +48 95 7355 966, 
tel. +48 95 7355 894, 
e-mail: wob@um.gorzow.pl

Jak to jest prowadzić firmę w Gorzowie?
Wydzia³ Obs³ugi Inwestora i Biznesu jest specjalistyczn¹ komórk¹ Urzêdu Miasta Gorzowa Wlkp.
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-  Jak spêdzi³ pan minio-
ne œwiêta?

- Fantastycznie. Moja
ma³¿onka ju¿ wiele dni przed
wigili¹ mia³a wszystko rozpi-
sane, zaplanowane i z rado-
œci¹ realizowaliœmy poszcze-
gólne punkty. To jest dla
mnie najpiêkniejszy i najbar-
dziej oczekiwany czas w ro-
ku. Mo¿e dlatego, ¿e w do-
mu rodzinnym, z którego po-
chodzê, razem z rodzicami
by³o nas dwanaœcioro. I jak
zasiadaliœmy do wigilijnego
sto³u, to jak 12 aposto³ów.
Lata minê³y, rodzina siê roz-
jecha³a i dzisiaj œwiêta
spêdzamy w mniejszym gro-
nie, ale zawsze s¹ one dobr¹
okazj¹ do wspólnych spot-
kañ i spokojnych rozmów. 
- Jakie nadzieje wi¹¿e
pan z Nowym Rokiem?

- Ka¿de ¿yczenia rozpoczy-
nam od zdrowia. Wiem, ¿e
jest to stwierdzenie wy-
œwiechtane, ale kiedy odwie-
dza siê czasami gabinety le-
karskie to tak naprawdê wte-
dy dociera do cz³owieka,
jak¹ wartoœæ przedstawia
dobry stan zdrowia. I w³aœnie
zdrowia wszystkim ¿yczê.
Oczywiœcie jako samorz¹do-
wiec liczê na to, ¿e 2017 rok
bêdzie dobry dla naszego
miasta. A jako Polak marzê o
tym, ¿eby w kraju nast¹pi³o
opamiêtanie i ¿ebyœmy prze-
stali siê dzieliæ, awanturowaæ
a zaczêli myœleæ o dobru
wspólnym. Kompletnie nie
rozumiem czemu maj¹
s³u¿yæ waœnie w narodzie?
Przecie¿ one nic nie
wnosz¹. Moi rodzice mawiali
zawsze, ¿e jak ktoœ rzuca w
ciebie kamieniem, idŸ do
niego z chlebem. Tak staram
siê postêpowaæ.
- Gorzów potrzebuje
œwie¿oœci - mówi³ pan
przed trzema laty. Czy dzi-
siaj, po dwuletnich
rz¹dach prezydenta Jacka
Wójcickiego uwa¿a pan, ¿e
o tak¹ œwie¿oœæ gorzowia-
nom chodzi³o?

- Nigdy nie wycofa³em siê i
nie wycofam z tych s³ów.
Uwa¿am, ¿e nasze miasto
powinno byæ zarz¹dzane
przez m³odsze pokolenie.
Tak te¿ siê sta³o, choæ
s¹dzê, ¿e najlepiej ³¹czyæ
m³odoœæ z doœwiadczeniem.
Liczy³em jednak, ¿e prezy-
dent Jacek Wójcicki do nie-
których elementów bêdzie
lepiej przygotowany. Nie-
mniej pe³n¹ ocenê jego
dzia³alnoœci wystawiê dopie-

ro z chwil¹ zakoñczenia ka-
dencji. Obecnie wolê mu po-
magaæ, zachêcaæ do innego
stylu dzia³ania, podpowiadaæ
ni¿ krytykowaæ i j¹trzyæ. Pre-
zydent jest m³odym cz³owie-
kiem, ma prawo do b³êdów.
Najistotniejsze, ¿eby potrafi³
szybko i sprawnie wyci¹gaæ
stosowne wnioski. Musi te¿
chcieæ dalej siê uczyæ.
- Ostatnio jednak nie
szczêdzi³ pan krytycznych
s³ów kierowanych w
stronê prezydenta. Co
konkretnie panu nie pasu-
je?

- Moja krytyka zawsze ma
charakter konstruktywny.
Mo¿e dlatego, ¿e ¿yczê
dobrze prezydentowi i na-
szemu miastu. Nigdy wiêc
nie narzekam dla narzeka-
nia. Jest kilka takich obsza-
rów, co do których pretensje
kierowane do prezydenta s¹
uzasadnione. Od samego
pocz¹tku kadencji emocje
wzbudza³y nie do koñca
przemyœlane zmiany kadro-
we. Jest to choroba ca³ego
kraju, ale to nie znaczy, ¿e
mamy j¹ akceptowaæ u sie-
bie. Stawianie na wiernych,
ale nie przygotowanych me-
rytorycznie pracowników ma
potem odzwierciedlenie w
ró¿nych z³ych decyzjach.
Dlatego ci¹gle powtarzam,
¿eby stawiaæ na fachowców i
to najlepiej gorzowian rozu-
miej¹cych nasze miasto. A
ju¿ b³êdem jest zatrudnianie
ludzi po linii partyjnej. Po-
nadto sugerujê te¿ prezy-
dentowi, aby by³ jak najdalej
od klakierów. ¯eby by³a jas-
noœæ, prezydent podj¹³ rów-

nie¿ dobre decyzje kadrowe,
a ju¿ na pewno dobrym po-
suniêciem by³o pozostawie-
nie na dotychczasowych sta-
nowiskach wielu kompetent-
nych prezesów spó³ek
miejskich, co teraz procentu-
je ich w³aœciw¹ dzia³alno-
œci¹.
- Ma pan jeszcze jakieœ
inne uwagi, zastrze¿enia?

- Ju¿ siê wypowiada³em na
temat nowej strategii i marki
Gorzowa. Skoro mamy wie-
loletni plan inwestycyjny, któ-
re ceniê wysoko, to najpierw
go zrealizujemy, a marka
wczeœniej czy póŸniej sama
siê wykreuje. Sama siê uro-
dzi lub samoczynnie ludzie
j¹ wymyœl¹. Sztuczne narzu-
canie bêdzie nietrwa³e. Go-
rzów s³ynie ze sportu, kultu-
ry, mark¹ naszego miasta
jest biblioteka wojewódzka,
filharmonia, klub Pod Filara-
mi, teatr czy kluby sportowe,
jak Stal Gorzów, koszykarski
i inne. Dzisiaj wa¿niejsze jest
szybkie pisanie dobrych
wniosków o pozyskanie
œrodków unijnych i dalsze ich
m¹dre inwestowanie ni¿ wy-
myœlanie marki na obecnym
etapie rozwoju miasta. Co z
tego, ¿e bêdziemy mieli stra-
tegiê, logo, jak nie rozwinie-
my akademii czy nie zbudu-
jemy silnego Centrum Edu-
kacji Zawodowej i Biznesu?  
- Prezydent s³ucha pana
czy tylko grzecznoœciowo
kiwa g³ow¹?

- Prezydent jest cz³owie-
kiem mocno zapracowanym i
przyznam, ¿e rzadko z nim
siê spotykam. Jak ju¿ znaj-
dzie siê chwila czasu i do-

chodzi do rozmowy, to
s³ucha z uwag¹. Jak potem
czas pokazuje, nie wszystkie
moje sugestie przyjmuje, ale
ma do tego pe³ne prawo.
Musi tylko pamiêtaæ, ¿e bie-
rze pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za swoje dzia³ania. Jest na-
tomiast, wraz z pani¹ skarb-
nik, otwarty podczas prac
bud¿etowych i stara siê,
¿eby ta corocznie najwa¿nie-
jsza lokalna uchwa³a zawie-
ra³a sugestie radnych i
mieszkañców, sk³adaj¹cych
propozycje. Oczywiœcie nie
wszystkie wnioski s¹ przyj-
mowane, ale w porównaniu
do bud¿etów lat poprzednich
ten odsetek jest wyraŸnie
wy¿szy.
- Radni powinni zajmo-
waæ siê drobnymi, acz
wa¿nymi dla mieszkañców
sprawami czy jednak moc-
niej zaj¹æ strategicznych
dla miasta sprawami?

- Na pewno nasza aktyw-
noœæ mog³aby byæ wiêksza.
Trochê usypiaj¹ nas konsul-
tacje spo³eczne, których, a¿
w takiej skali, nie jestem
zwolennikiem. Radni s¹
przedstawicielami mieszka-
ñców i s¹ wybierani choæby
po to, ¿eby w ich imieniu roz-
strzygaæ ró¿ne sprawy, na-
wet te drobne. Natomiast
konsultacje powinny byæ pro-
wadzone w tematach, jak to
pan okreœli³, strategicznych.
- Gdzie byli radni, kiedy
prezydent wybiera³ markê
Gorzowa, kupowa³ biuro-
wiec Przemys³ówki czy po-
dejmowa³ decyzjê o zro-
bieniu deptaku na ulicy Si-
korskiego?

- W przypadku dwóch
pierwszych spraw prezydent
zaskoczy³ radnych i podj¹³
samodzielne decyzje. To by³
b³¹d. Je¿eli chodzi o zamkni-
êcie czêœci ulicy Sikorskiego
dyskusje by³y prowadzone,
ale prezydent jest stanowczy
w swoim zamierzeniu. Oso-
biœcie mam w¹tpliwoœci czy
jest to decyzja s³uszna.
- Jak ocenia pan zmiany
zachodz¹ce w gorzowskim
szpitalu, bo przecie¿ nie
by³ pan zwolennikiem
przekszta³cenia tej pla-
cówki w spó³kê?

- Nie by³em, bo nie wie-
rzy³em w odd³u¿enie szpitala
na tak¹ skalê. Potrafiê przy-
znaæ siê do b³êdu i zwróciæ
honor tym, którzy optowali
za zmianami. Zmiany, jakie
w nim zasz³y w ostatnich kil-
ku latach s¹ pozytywne.
\Ciesz¹ mnie kolejne inwe-
stycje, w tym budowa radio-
terapii, która nied³ugo ruszy.
Mamy przy szpitalu bazê
Lotniczego Pogotowia Ra-
towniczego. To s¹ milowe
kroki w rozwoju lecznicy i do
pe³ni szczêœcia brakuje wiêk-
szej dostêpnoœci do specja-
listów. Wielomiesiêczne
oczekiwania to zmora ca³ej
polskiej s³u¿by zdrowia, ale
trzeba dzia³aæ, ¿eby popra-
wiæ ten stan rzeczy. I na tym
rz¹dz¹cy powinni siê skon-
centrowaæ. Ci¹gle nie mogê
od¿a³owaæ, ¿e niepotrzebnie
zlikwidowano szpital przy
Warszawskiej. Odpowie-
dzialnoœæ za to spoczywa na
wszystkich, którzy dzia³ali
wówczas w sejmiku samo-
rz¹dowym województwa lu-
buskiego. By³a to najmniej
racjonalna decyzja, jak¹
podjêto w ostatnich kilku-
dziesiêciu latach. Za du¿o
by³o w tym wszystkim polity-
ki, za ma³o rozs¹dku. Ból w
moim sercu jest o tyle du¿y,
¿e by³em wtedy przewod-
nicz¹cym rady miasta i jako
miasto walczyliœmy z sejmi-
kiem wojewódzkim o urato-
wanie szpitala. Paradoksem
by³o równie¿ to, ¿e najpierw
szpital piêknie wyremonto-
wano, potem zlikwidowano.
Widocznie jesteœmy boga-
tym krajem.
- Nie martwi¹ pana zawi-
rowania w Filharmonii Go-
rzowskiej?

- Nie by³em entuzjast¹ bu-
dowy filharmonii, choæ jes-
tem wielkim mi³oœnikiem kul-
tury. Uwa¿a³em i dalej
uwa¿am, ¿e jako miasto na

dorobku nie staæ nas na ta-
kie gmachy. Nie spodzie-
wa³em siê, ¿e do¿yjê mo-
mentu, w którym bêdê broni³
tej instytucji. Skoro ju¿ j¹
mamy, szanujmy i róbmy
wszystko, ¿eby by³a to jedna
z naszych wizytówek. ¯eby
by³o to mo¿liwe politycy
wszelkiej maœci powinny jak
najszybciej zabraæ rêce od
filharmonii. Je¿eli ktoœ siê na
czymœ nie zna, nie powinien
wtr¹caæ siê, a nawet zabie-
raæ g³osu. Ja ufam profesjo-
nalistom i nigdy nie pozwo-
li³bym sobie na ustalanie, kto
ma graæ w orkiestrze. Skoro
pani prof. Monika Woliñska
jest œwietnym fachowcem to
dajmy jej pracowaæ. Wybie-
ranie jej muzyków to ju¿ jakiœ
absurd. Ca³e zamieszanie
nie buduje presti¿u naszej
instytucji, która dopiero pró-
buje wejœæ na muzyczny ry-
nek. Tu brakuje wiêkszej ak-
tywnoœci prezydenta.
- Lubi pan siê pobawiæ na
œwie¿ym powietrzu?

- Tak, przecie¿ jestem zna-
ny z tego, ¿e praktycznie nie
u¿ywam samochodu.
Wszêdzie staram siê dotrzeæ
spacerkiem lub œrodkami ko-
munikacji miejskiej. I organi-
zowane kilka razy w roku im-
prezy miejskie te¿ lubiê.
- To dlaczego chce pan,
¿eby by³o tych imprez
mniej, ¿eby by³y krótsze? 

- Je¿eli mieszkañcy chc¹
tych imprez, to nigdy bym
sobie nie pozwoli³ na ich
ograniczanie. Chodzi mi tyl-
ko o to, ¿e jak nie mamy pie-
niêdzy na wielkie wesele, to
organizujemy przyjêcie.
Myœlê, ¿e Gorzów ma wiele
potrzeb i zamiast trzech dni
zabawy, pobawmy siê kró-
cej. Je¿eli mamy ograniczo-
ne mo¿liwoœci finansowe nie
zapraszajmy kilku gwiazd
muzycznych, a zaproœmy
jedn¹, zaœ pozosta³e punkty
repertuaru niech wype³ni¹
lokalni muzycy. W Gorzo-
wie mamy mnóstwo utalen-
towanej m³odzie¿y, ze-
spo³ów na dorobku. Niech
siê promuj¹ i bardziej cie-
szy³oby mnie, gdybyœmy im
dali zarobiæ parê groszy.
By³aby to te¿ dla nich za-
chêta do dalszego rozwija-
nia umiejêtnoœci. Jak ju¿
zrealizujemy wieloletni plan
inwestycyjny, to nic nie
bêdzie sta³o na przeszko-
dzie, ¿ebyœmy mogli bar-
dziej poszaleæ.
- Dziêkujê za rozmowê.

Jan Kaczanowski: Ciągle powtarzam, żeby stawiać na fachowców i to najlepiej na gorzowian
rozumiejących nasze miasto.
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Jeżeli ktoś się nie zna, 
nie powinien zabierać głosu
Z Janem Kaczanowskim, wiceprzewodnicz¹cym rady miasta, rozmawia Robert Borowy

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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- Ten rok ma byæ nie-
zwyk³y w Heliosie. Z jakie-
go powodu?

- Dla nas na pewno bêdzie
to œwiêto kina. Zakoñczy³ siê
w³aœnie remont. Zaczynamy
dziesi¹ty rok dzia³alnoœci w
Gorzowie i dlatego to dla nas
wa¿ny rok. Istotne jest te¿ i
to, ¿e postanowiliœmy ten re-
mont tak przeprowadziæ, aby
zmieniæ ca³kowicie wygl¹d ki-
na, a przez to nawi¹zaæ do
tradycji, czyli do tego, co tu
tak naprawdê by³o, czyli jakie
kina w Gorzowie w ogóle
by³y. Postanowiliœmy ka¿d¹ z
sal kina, a mamy ich piêæ, na-
zwaæ innym imieniem, czyli
imionami kin, które tu przed-
tem by³y. Tak siê te¿ sta³o.
Ka¿da sala ma swój neon,
swoje zdjêcia, na których wi-
daæ, jak dane kino wygl¹da³o.
To ma byæ przypomnienie go-
rzowianom, ¿e istnia³y takie
kina. I bardzo wiele istotnych
rzeczy siê w nich wydarza³o.
Tam siê rodzi³y pierwsze
mi³oœci. Tam siê odbywa³y
randki. Zawi¹zywa³y siê przy-
jaŸnie. No jednym s³owem,
wiele siê w kinach dzia³o. Bo
kino przecie¿ to miejsce ma-
giczne. Po remoncie i zmia-
nie wizerunku na nowo kino
otwieramy.
-  Kino to tak¿e pewna tra-
dycja, któr¹ Helios w doœæ
symboliczny, ale bardzo
dobry, kontynuuje. Ile razy
jestem w kinie, to zawsze
s³yszê od ró¿nych ludzi -
Jak piêknie! Znów idziemy
do Kopernika. A jak ty pa-
miêtasz gorzowskie kina?

- W zasadzie pamiêtam trzy
gorzowskie kina. Pamiêtam
Muzê, bo najpierw miesz-
ka³am na ul. GwiaŸdzistej i w
zwi¹zku z tym najbli¿ej mi
by³o do Muzy w³aœnie. Tam
chodziliœmy na poraki i inne
film. Pamiêtam S³oñce, bo jak
siê przeprowadziliœmy do
centrum, to S³oñce by³o naj-
bli¿ej. Ale naturalnie pami-
êtam te¿ Kopernik, bo prze-
cie¿ to by³o najwiêksze kino i
tam najwiêksze hity chodzi³y.
Oczywiœcie, pamiêæ jest
ró¿na w zale¿noœci od tego,
jak siê cz³owiekowi toczy
¿ycie. Pamiêtam bardzo
dobrze Konfrontacje Filmo-
we, bo ju¿ wówczas za-
czê³am siê bardziej intereso-
waæ kinem. 
- Sta³aœ w kolejce po kar-
nety?

- Sta³am w kolejce po karne-
ty, bo wówczas siê rzeczywi-
œcie sta³o w kolejkach. Ale te¿
sta³am w innych kolejkach.
Bo przecie¿ sta³am w ogrom-
nej kolejce, ¿eby zobaczyæ
Bruce’a Lee, „Gwiezdne woj-
ny”, ale te¿ ¿eby zobaczyæ in-

ne filmy. Bo tak naprawdê
wówczas siê sta³o w wielkich
kolejkach. Ale i dziœ siê stoi w
kolejkach, co prawda nie ta-
kich d³ugich, ale jednak i dziœ
one s¹. A przecie¿ dziœ jest
zupe³ni inny œwiat, mo¿na so-
bie rezerwowaæ bilety choæby
przez Internet. Kiedyœ, jak
by³a jedna kasa, jak w Koper-
niku, bo w S³oñcu to by³y
dwie, kolejki by³y ogromne.
Ale pamiêtam te¿ Dni Filmu
Radzieckiego, na które siê
chodzi³o ze szko³¹. 
- No i jak pamiêtasz
w³aœnie te Dni? Bo niektó-
rzy pamiêtaj¹ to jako kosz-
mar, a inni twierdz¹, ¿e nie-
które rzeczy da³o siê
ogl¹daæ.

- Pamiêtam jeden film.
By³am wówczas bardzo zszo-
kowana zachowaniem ludzi.
Bo oczywiœcie na Dni Filmu
Radzieckiego czêœæ ludzi
chodzi³a z oczywistych
wzglêdów tylko po to, aby
bojkotowaæ. Oznacza³o to
w³¹czanie budzików na sean-
sach, buczenie i krzyczenie…
- Takie rzeczy siê dzia³y?
- Tak, takie rzeczy siê

dzia³y. Ludzie manifestowali
swój sprzeciw przeciwko
Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Ja
wracam do tego filmu, który
pamiêtam do dziœ. To by³a
„Pokuta”, gruziñski film, który
by³ filmem niezwyk³ym, nie-
zmiernie docenionym przez
miêdzynarodow¹ publicznoœæ
i krytykê. To by³a ewidentna
satyra na Stalina, jego czasy
i wszystko, co siê z nim
wi¹za³o. No i nie mog³am
poj¹æ, dlaczego ci ludzie, za-
miast cieszyæ siê z tego, ¿e
ogl¹daj¹ film antyustrojowy, z
wieloma ró¿nymi tropami,
w³¹czaj¹ budziki, krzycz¹ i

zupe³nie nie potrafi¹ siê
wznieœæ ponad swoje przy-
zwyczajenia i nawyki myœlo-
we, a nie chc¹ kojarzyæ treœci
z tym, ¿e coœ siê zaczyna
zmieniaæ. Bo to by³y lata 80.
XX wieku, wiêc zaczyna³a siê
odwil¿. Takie zachowanie
by³o dla mnie w³aœnie szo-
kiem. Myœlê bowiem, ¿e na-
wet jeœli jesteœmy do czegoœ
przymuszani, warto pójœæ i
sobie popatrzeæ. Przecie¿ by-
wa, ¿e jesteœmy przymusza-
ni, ¿eby pójœæ do teatru, do
galerii, kina tak¿e, ale i w ta-
kich okolicznoœciach lepiej
jest obejrzeæ to, co musimy, a
nie p³akaæ z powodu tego
przymuszenia. A wracaj¹c do
Dni Filmu Radzieckiego, to
niektóre z tamtych propozycji
mi siê bardzo podoba³y, nie-
które nie. I uwa¿am, ¿e na-
le¿y siê buntowaæ przeciwko
nieciekawym rzeczom, a nie
idei jako takiej. 
- To wróæmy do ogonów
na filmy. Widaæ je nawet na
tych fotografiach, które
mo¿na zobaczyæ w kinie.
Jak myœlisz, sk¹d siê wzi¹³
taki fenomen w Gorzowie?
Bo w wiêkszych miastach
a¿ takich ogonów do kino-
wych kas nie by³o.

- Od lat pracujê w bran¿y ki-
nowej i œledzê to, co siê na
rynku dzieje. No i s¹ hity, na
które ludzie chodzili, chodz¹ i
bêd¹ chodziæ i tam bêd¹ siê
ustawiaæ kolejki. W wiêk-
szych miastach tych kin za-
wsze by³o o wiele wiêcej i dla-
tego to wszystko siê trochê
inaczej rozk³ada ni¿ w takim
Gorzowie. A w mniejszych
miastach kino bywa jedn¹ z
nielicznych, jeœli nie jedyn¹
mo¿liwoœci¹ spêdzania wol-
nego czasu. Konkurencj¹ dla

kina niekoniecznie s¹ inne ki-
na. Konkurencj¹ dla kina jest
te¿ rozrywka jako taka, czyli
to wszystko, co mo¿emy ro-
biæ w wolnym czasie i co nam
mo¿e sprawiaæ przyjemnoœæ,
a wiêc puby, opera, teatr, fil-
harmonia, klub jazzowy, kon-
cert rockowy, czyli wszystko
to, co dzieje siê w mieœcie
wieczorem. W du¿ych mias-
tach tych mo¿liwoœci jest
znacznie wiêcej. Wyborów co
do sposobu spêdzania czasu
jest znacznie wiêcej. W
mniejszych miastach, jak w
Gorzowie, gdzie jest teatr, fil-
harmonia, klub jazzowy, ale
mimo to wachlarz wyboru jest
jednak znacznie mniejszy.
Dlatego te¿ ludzie wybieraj¹
kino. Bo jest najbardziej do-
stêpne. I co ciekawe, prze-
cie¿ wielokrotnie ju¿ wró¿ono
kinu œmieræ. Pierwszy raz
mówi³o siê o tym, kiedy do-
szed³ dŸwiêk, potem kolor, bo
przecie¿ kino musi byæ czar-
no-bia³e. Kino mia³o te¿ siê
skoñczyæ, kiedy powsta³a te-
lewizja. Kolejnym gwoŸdziem
do trumny kina mia³o byæ wi-
deo, a jednak kino znów wy-
sz³o obronn¹ rêka. Potem
pojawi³ siê Internet, telewizja
cyfrowa, mo¿liwoœci wy-
po¿yczania filmów przez In-
ternet. A kino jednak nadal
ma siê bardzo dobrze.
- Dlaczego?
- Dlatego, ¿e jest to

zupe³nie inne prze¿ycie.
Chcê zaznaczyæ, ¿e ja nie
ogl¹dam filmów poza kinem.
Mo¿e jest to jakaœ anomalia,
ale ja uwielbiam ogl¹daæ fil-
my w kinie. Kino to dla mnie
zamkniêta, wyciemniona sa-
la, a nie jakieœ tam kina na
Kwadracie czy inne wakacyj-
ne. Zamkniêta sala, do której

wchodzê i zyskuj¹ poczucie,
¿e moja uwaga, moje myœli,
moje emocje s¹ zwi¹zane w
tym, co za chwilê zobaczê na
ekranie. Nie bêdzie ¿adnych
telefonów, ¿adnych dzwon-
ków do drzwi, robienia herba-
ty i tysi¹ca innych czynnoœci,
które siê w domu wykonuje.
No i nie bêdzie tych wszyst-
kich ludzi, którzy kino letnie
traktuj¹ jako dekoracjê do
spotkania. W typowym kinie
odbiór jest inny. Efekt tworzy
tak¿e i dŸwiêk, który nas ota-
cza, obraz na du¿ym ekranie
- to wszystko powoduje, ¿e
znajdujemy siê w œrodku wy-
darzenia, jakim jest film. No i
kolejna rzecz. Jesteœmy isto-
tami spo³ecznymi. I dlatego
fajnie jest ogl¹daæ film z inny-
mi ludŸmi w sali. Fajnie jest
s³yszeæ obok œmiech innych
wtedy, kiedy i my siê œmieje-
my, ale równie fajnie jest
prze¿ywaæ wzruszenia, kiedy
inni siê wzruszaj¹. No i po ko-
lejne, zmieni³o siê nasze po-
dejœcie do kultury. Kiedyœ
by³y tylko dwa programy w te-
lewizji i nieliczne ksi¹¿ki.
Wszyscy ogl¹dali i czytali to
samo oraz o tym rozmawiali.
Dziœ kultura jest mega-
dostêpna. Ka¿dy sobie wy-
biera coœ, co niekoniecznie
musi znaæ ktoœ drugi. A film
ogl¹dany w kinie daje nadal
wspólny mianownik do dys-
kusji. I to jest w³aœnie ta bar-
dzo du¿a si³a kina, z której
byæ mo¿e jeszcze nie zdaje-
my sobie sprawy. 
- I coœ w tym jest, bo do
Heliosa przychodz¹ nie tyl-
ko gorzowianie. Do Heliosa
œci¹gaj¹ ludzie z ca³ego re-
gionu. 

- Fakt. Najbli¿ej od Gorzowa
multipleksy s¹ w Szczecinie,

Poznaniu i Zielonej Górze,
czyli w odleg³oœci oko³o 100
km. Ci, którzy mieszkaj¹ tak
do 50 km od Gorzowa wybie-
raj¹ kino w naszym mieœcie.
Co ciekawe, kiedy jeszcze
nie by³o Heliosa w Szczecinie
na prawym brzegu Odry, to
do nas przyje¿d¿ali ludzie,
którym by³o do Szczecina
bli¿ej. Bo proœciej im by³o tu
przyjechaæ, ani¿eli pokony-
waæ tamtejsze korki. Mniej
czasu zwyczajnie im to zabie-
ra³o. 
- W Gorzowie przecie¿
jest jeszcze jedno kino ty-
pu multipleks. 

- Jest. Zosta³o otwarte rok
temu. No i jest to pewna kon-
kurencja. Czêœæ widzów siê
przenios³a do tamtego kina.
Co jest oczywiste. Ale prze-
cie¿ nie nale¿y siê obra¿aæ
na rzeczywistoœæ. Ka¿dy ma
prawo wyboru. Ka¿dy inwes-
tor ma prawo do inwestowa-
nia, gdzie chce. My staramy
siê, ¿eby widzowie nas wy-
bierali. A ¿e czêœæ ludzi wy-
bierze to drugie kino? To jest
oczywiste. Przecie¿ w cza-
sach minionych by³o S³oñce,
by³ Kopernik. Ja naszej kon-
kurencji nie traktujê jak jakie-
goœ wroga, tym bardziej, ¿e
pracuj¹ tam ludzie, którzy
pracowali z nami.
- No i na koniec. Bêdzie-
cie podejmowaæ dzia³ania,
które wi¹¿¹ siê zarówno z
kinem, jak i regionem? Je-
œli oczywiœcie coœ takiego
powstanie.

- Jeœli pojawi siê jakiœ po-
mys³, jakieœ sytuacje zwi¹za-
ne z regionem, to na pewno.
Dobrym przyk³adem na to, ¿e
siê w³¹czamy w takie
dzia³ania jest choæby fakt, ¿e
pokazujemy film „Kolekcja
sukienek”, w którym jedn¹ z
ról gra Marzena Wieczorek,
aktorka gorzowskiego Teatru
Osterwy. Przypomnê, ¿e by³
pokaz filmu „Papusza”, na
których przyjechali aktorzy, a
ja sama by³am inicjatork¹ Ty-
godnia Kultury z Papusz¹,
który siê odby³ w ró¿nych go-
rzowskich instytucjach. Doœæ
przypomnieæ, ¿e tak¿e poka-
zywaliœmy dokument o
Krzysztofie Cegielskim, wy-
bitnym ¿u¿lowcu z Gorzowa,
zreszt¹ w jego obecnoœci.
Jesteœmy bardzo otwarci na
to, co siê dzieje w regionie,
co mo¿emy pokazaæ, zapre-
zentowaæ. Zreszt¹ tak siê
ostatnio porobi³o, ¿e ludzie
coraz bardziej interesuj¹ siê
tym, co tutaj, ma³ymi w³asny-
mi regionami, ani¿eli wielk¹
polityk¹. A my siê w ten nurt
regionalny zwyczajnie wpisu-
jemy.
- Dziêkujê.

To w kinie się rodziły pierwsze
miłości, zawiązywały się przyjaźnie
Z Monik¹ Kowalsk¹, dyrektor kina Helios i kinomank¹, rozmawia Renata Ochwat

M. Kowalska: pamiętam też Dni Filmu Radzieckiego, na które się chodziło ze szkołą. 
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- Pani Krystyno, rzadko
pani koncertuje w Gorzo-
wie.

- Mnie siê wydaje, ¿e wy-
starczaj¹co czêsto. 
- Jak pani siê wraca do
Gorzowa?

- Bardzo przyjemnie. Drogê
znam. 
- To oczywiste. Ale jak
pani wraca do rodzinnego
miasta, to jakieœ dr¿enie
serca pani czuje? Bo ro-
dzina, bo znajomi?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Ale
bez przesady. Lubiê tu przy-
je¿d¿aæ, bo tu jest ³adnie.
£adna okolica, któr¹ pami-
êtam z dzieciñstwa. Mam tu
rodzinê, znajomych, choæ
niewielu i Przemka Raminia-
ka, mojego pianistê. 
- Jak pani teraz ocenia
Gorzów. Widzi pani zmiany
na plus, na minus?

- Po pierwsze nie mam
ochoty na jakiekolwiek oce-
ny i nie zamierzam niczego
tu oceniaæ, ale s¹dz¹c po
tym, co widzia³am, kiedy
by³am z cyklem koncertów w
ArtCafe, to mnie zaskoczy³y
wykopki. To takie pozytywne
zaskoczenie jest, bo to zna-
czy, ¿e siê coœ bêdzie zmie-
nia³o i mam nadziejê, ¿e na
korzyœæ. Gdybym nie zna³a
miasta, to bym siê pogubi³a
w tych objazdach. Ale siê nie
gubiê w zwi¹zku z tymi wy-
kopkami i trafiam w ró¿ne
miejsca bez jakichkolwiek
przeszkód. Nie by³am jesz-
cze na tym kawa³eczku tego
dawnego Starego Miasta.
Tam siê coœ buduje, taki
pó³kolisty budynek. Wi-
dzia³am to tylko z daleka. No
i nie wiem, czy to odtwarza
star¹ substancjê miasta , czy
powstaje coœ nowego. Ale i
tak fajnie, ¿e siê zabrano za
te rzeczy. Bo niektóre trzeba
by³o ju¿ dawno naprawiæ.
Szkoda jedynie, ¿e nie od-
tworzono tej dawnej, histo-

rycznej substancji miasta,
jeszcze sprzed II wojny œwia-
towej. Teraz to ju¿ chyba za
póŸno, mo¿e by trochê lepiej
miasto wygl¹da³o. 
- Jak pani przyje¿d¿a do
Gorzowa, to jest czas, aby
siê spotkaæ z rodzin¹?

- Oczywiœcie. Zawsze jest
czas na takie spotkania. 
- Od pewnego czasu kon-
certuje pani z
Przemys³awem Raminia-
kiem, w jaki sposób pani
go spotka³a?

- Przecie¿ on te¿ jest z Go-
rzowa. Co tutaj t³umaczyæ
(œmiech). To nie by³ jakiœ
wielki problem. NajwyraŸniej
tak musia³o byæ. Przemek
du¿o póŸniej koñczy³ tê
sam¹ uczelniê, któr¹ ja sko-
ñczy³am, czyli katowick¹
Akademiê Muzyczn¹, i to ju¿
by³a bezwarunkowa reko-
mendacja, która spowodo-
wa³a, ¿e zainteresowa³ mnie
swoj¹ gr¹ i swoj¹ osobowo-
œci¹ muzyczn¹. Reszta przy-
sz³a sama. By³am na jakimœ
koncercie, gdzie on gra³. Ale
to wszystko by³o doœæ dawno
temu, bo nasza wspó³praca
trwa ju¿ ³adnych parê lat. Nie
liczy³am tego, ale na pewno
siêga czasów jeszcze sprzed
2010 roku. 
- A nie od 2007 roku, bo
wówczas wyst¹pi³a pani z
okazji 750-lecia miasta….

- Bardzo mo¿liwe, ¿e to
by³o akurat wtedy, ale ten
wystêp by³ pretekstem do
nagrania p³yty z tej okazji. Ja
mówiê o naszej œciœlejszej
wspó³pracy. Przemek wie-
dzia³, ¿e ja jestem z Gorzo-
wa, ja wiedzia³am, ¿e on jest
z Gorzowa. Tak to siê za-
czê³o i dobrze siê uk³ada. 
- Przecie¿ pianistów jaz-
zowych w tym kraju jest
sporo. Mog³a siê pani zde-
cydowaæ na kogoœ innego.

- Oczywiœcie, ¿e mog³am.
Zreszt¹ Przemek nie jest je-

dynym pianist¹, z jakim
wspó³pracujê. Mam w zapa-
sie jeszcze co najmniej
dwóch, a jakby tak dobrze
poszukaæ, to znalaz³oby siê i
trzech. Wspó³praca
uzale¿niona jest od tego, kto
ma jaki termin wolny i czy
mo¿e zagraæ. Ka¿dy z nas,
Przemek te¿, pracujemy na
w³asny rachunek, wspó³pra-
cujemy z kimœ innym, mniej
lub bardziej œciœle.
Wspó³praca siê uk³ada w za-
le¿noœci od zbie¿noœci termi-
nów. Wystarczy wejœæ w In-
ternecie na moj¹ stronê, aby
zobaczyæ, z kim gram. Za-
wsze wymieniam nazwiska
muzyków. Oprócz Przemka
wspó³pracujê z Wojtkiem
Gogolewskim. Ale bywali
równie¿ inni. Dla przyk³adu
Marek Stefankiewicz, Pawe³
Serafiñski, no i z nimi od
czasu do czasu jeszcze gry-
wam koncerty. 
- Skoro przy gorzowskim
muzyku jesteœmy, to warto
zauwa¿yæ, ¿e z ma³ego Go-
rzowa wysz³o kilku
niez³ych muzyków. Czy ze-
chcia³aby pani oceniæ…

- Nie, proszê mnie nie py-
taæ o ocenê. Wiem, ¿e wy-
sz³o paru muzyków. Mam
szwagra perkusistê, który
przecie¿ tutaj dzia³a, gra i
uczy muzyki (chodzi o Ire-
neusza Budnego - red.). Ja
siê cieszê, ¿e w Gorzowie s¹
zdolni ludzie, ¿e osi¹gaj¹
sukcesy gdzieœ dalej, ni¿ tyl-
ko w Gorzowie. Wszystkich
nie znam. Ze wszystkimi nie
wspó³pracowa³am, bo nie
ma takiej mo¿liwoœci. Cieszê
siê jednak, ¿e jest to pewne
Ÿród³o, z którego mogê ko-
rzystaæ. 
- Oni wyszli z Jazz Clubu
Pod Filarami. Pani tak¿e
mia³a jakieœ zwi¹zki z Jazz
Clubem…

- A jak pani myœli? Skoro
mam tyle lat, ile mam, a w

Odpowiedzialna sama za siebie       i artystycznie, i jako osoba
Z Krystyn¹ Proñko, wybitn¹ piosenkark¹ rodem z Gorzowa, rozmawia Renata Ochwat

K. Prońko zaprasza na koncerty, które są w różnych miejscach i będą.
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Odpowiedzialna sama za siebie       i artystycznie, i jako osoba
Z Krystyn¹ Proñko, wybitn¹ piosenkark¹ rodem z Gorzowa, rozmawia Renata Ochwat

r  e  k  l  a  m  a

tym klubie mój brat miedzy
innymi przestawia³ filary, bo
jeden sta³ w takim miejscu,
¿e praktycznie zas³ania³
scenê. Oczywiœcie, ¿e
mia³am. Si³¹ rzeczy muszê
mieæ, bo przecie¿ wczeœniej
nic innego tu nie by³o. 
- Stale jest pani przy jaz-
zie…

- Nie, wrêcz przeciwnie.
Nie jestem stale przy jazzie.
Jestem rzadko przy jazzie.
Œpiewam, to co œpiewam….
A to nie s¹ piosenki jazzo-
we…, one bywaj¹ w moim
repertuarze.
- Pozwolê siê z pani¹ nie
zgodziæ. 

- Proszê bardzo, niech siê
pani nie zgadza. Ale ja nadal
bêdê obstawaæ przy swoim
zdaniu.
- Jak siê s³ucha tej p³yty,
gdzie pani œpiewa „Pierw-
szy siwy w³os” i inne tego
typu piosenki, to tam jest
taki jazzowy puls.

- To jest w ogóle p³yta fol-
kowa, jeœli ju¿ o tym mówi-
my. A ¿e œpiewaj¹c odrucho-
wo swingujê, mam widaæ
tak¹ naturê (œmiech). Co ja
zrobiê, ¿e tak ju¿ jest. Mogê
œpiewaæ nie swinguj¹c, ale
wówczas bêdzie mniej inte-
resuj¹co. 
- Proszê powiedzieæ, jak
siê teraz funkcjonuje na
scenie muzycznej, kiedy
moda jest na wokalistki
œpiewaj¹ce pop niemal¿e
na jedno kopyto. A pani
jest przecie¿ bardzo wyra-
zist¹ osobowoœci¹ arty-
styczn¹.

- Nie bardzo umiem na to
odpowiedzieæ. Nie wiem, o
jakich wokalistkach pani mó-
wi. Za ma³o szczegó³owe py-
tanie.
- Chodzi mi o takie gwiaz-
dy, które siê pokazuj¹, od-
nosz¹ jak¹œ chwilow¹
s³awê. A potem siê o nich
zapomina. A pani jednak

stale jest na scenie i na
rynku.

- Bo mo¿e te gwiazdy œpie-
waj¹ o czymœ innym, ni¿ to,
o czym ja œpiewam. I to jest
g³ówny powód. Moje teksty
s¹ zapamiêtywane, a inne -
niekoniecznie. Mo¿e to jest
w³aœnie g³ówny powód, a
mo¿e te¿ powodem jest to,
¿e ja jestem niezale¿na, sa-
modzielna, samorz¹dna. A
te gwiazdy, o których pani
mówi, nale¿¹ do jakichœ wy-
twórni, maj¹ podpisane kon-
trakty nagraniowe i musz¹
siê podporz¹dkowaæ temu,
co te firmy chc¹. Ja nato-
miast nie muszê siê pod-
porz¹dkowywaæ ¿adnej fir-
mie. 
- No w³aœnie. Za³o¿y³a so-
bie pani w³asn¹ firmê, sa-
ma decyduje o w³asnej ka-
rierze.

- Inaczej by mnie udusili.
- Co to znaczy - inaczej

by mnie udusili?
- Tylko to, ¿e ja siê nie po-

trafiê przystosowaæ do wy-
magañ jakiegoœ dyrektora fir-
my fonograficznej, który naj-
czêœciej nie ma pojêcia o
muzyce. Po prostu nie potra-
fiê. Mam wyrazist¹ osobo-
woœæ, jak pani powiedzia³a
(œmiech). 
- £atwe to chyba nie jest.
Takie samodzielne funk-
cjonowanie na doœæ dra-
pie¿nym obecnie rynku.

- Nie, nie jest ³atwe. Jes-
tem odpowiedzialna sama
za siebie. P³acê sama za
swoje b³êdy i nikt za mnie
tego nie zrobi. Podobnie
jak nie wykona roboty,
któr¹ mam przed sob¹,
czyli pewnych planów, któ-
re uk³adam i które reali-
zujê. Jak mówi³am, jestem
odpowiedzialna sama za
siebie i artystycznie, i jako
osoba. 
- Czym siê pani kieruje w
wyborach artystycznych?

- Zgodnoœci¹ tego, co jest
napisane w tekœcie i w mu-
zyce ze mn¹. Innymi s³owy,
muszê ca³kowicie zaakcep-
towaæ coœ, co mam zaœpie-
waæ.

-Pani piosenki s¹ za-
wsze o czymœ wa¿nym.
Jak pani dobiera tekœcia-
rzy?

- Jak na Polskê, to nie jest
jakieœ wielkie œrodowisko lu-
dzi pisz¹cych teksty czy mu-
zykê. Nie ogl¹dam wszyst-
kiego, nie s³ucham wszyst-
kiego. Zapamiêtujê rzeczy,
które mnie w pewnym mo-
mencie zafascynowa³y. I pó-
Ÿniej, gdy jest potrzeba napi-
sania czegoœ, g³ównie tek-
stu, bo z muzyk¹ mam
znacznie mniejszy problem,
bo sama potrafiê napisaæ,
szukam osoby, rozmawiam z
ni¹, i tak to siê dzieje. Nie
jest to jednak prosty dobór,
ale pewne dogadanie siê z
kimœ. Przecie¿ nie ka¿dy na-
pisany tekst musi spe³niaæ
oczekiwania autora i moje.
Bywa tak, ¿e siê nie akceptu-
je pierwszego tekstu. To jest
ca³y czas poszukiwanie. Nie
jest tak, ¿e od pocz¹tku
wszystko pasuje. Wszystko
jest do dopracowania. 
- Chcia³abym wróciæ na
moment do Gorzowa.
Us³ysza³am tak¹ opowieœæ,
¿e kiedy by³a pani uczen-
nic¹ szko³y muzycznej, to
jak dostawa³a pani nutki
do pisania, to raz, dwa i
trzy i by³o gotowe. Z du¿¹
³atwoœci¹ to pani przycho-
dzi³o, a mojej i pani znajo-
mej, która mi tê historiê
opowiada³a, sz³o to znacz-
nie, znacznie gorzej.

- Ale ja nie pisa³am muzyki.
Ja siê uczy³am graæ na forte-
pianie, czyli mog³am odczy-
tywaæ nutki, czyli to, co by³o
zadane. Ale fakt, mia³am
du¿¹ ³atwoœæ grania, przy-
swajania zadanego mate-

ria³u. Strasznie nie lubi³am
æwiczyæ. Naprawdê mnie to
szybko sz³o. Zreszt¹ teraz,
ucz¹c siê nowego repertua-
ru, jest tak samo. Szybko mi
to idzie. Tylko jak siê ju¿
nauczê, muszê mieæ czas,
¿eby siê to odle¿a³o wokal-
nie i mentalnie. Muszê siê
oswoiæ z tym nauczonym re-
pertuarem. Dopiero wów-
czas coœ z tego wychodzi.
Zreszt¹ wczeœniej z tym mo-
im graniem by³o podobnie.
Pamiêtam tak¹ sytuacjê z
egzaminu w szkole muzycz-
nej tu w Gorzowie, kiedy
zdawa³am w ostatniej klasie,
siódmej, próbny egzamin.
Niby umia³am. Ale co drugi
takt by³ b³¹d. Dyrektor szko³y,
który by³ moim nauczycie-
lem, mocno siê wówczas
zdenerwowa³. Zamkn¹³ mnie
na dwie godziny w auli
szko³y. Ja godzinê poæwi-
czy³am, godzinê wygl¹da³am
przez okno. I nastêpnego
dnia zda³am ten egzamin
(œmiech). No w³aœnie mam
tak¹ cechê. £atwo mi przy-
chodzi i na d³ugo zostaje.
Pamiêtam teksty ze swoich
pierwszych wystêpów. Jakby
teraz trzeba by³o zaœpiewaæ,
to przeczytam teksty i mogê
œpiewaæ. 
- Wraca pani do starych
piosenek?

- No oczywiœcie. Bez tego
siê nie obejdzie. Nie œpie-
wam jedynie tych piosenek z
pocz¹tku lat 70., bo one nie
zabrzmi¹ bez wiêkszego
aparatu muzycznego. A po
wtóre, mam w¹tpliwoœci, czy
ludzie je jeszcze pamiêtaj¹.
To s¹ piosenki z mojego
pierwszego longplaya, tego,
który mia³, moim zdaniem,
brzydk¹ ok³adkê i nie mia³ ty-
tu³u. Mia³ tylko nazwisko -
Krystyna Proñko. I na ok³ad-
ce ja z rozwianym w³osem.
Nie pamiêtam wszystkich ty-
tu³ów, oczywiœcie oprócz

tych które by³y nagrane. Je-
den z nich ma nawet tele-
dysk, mo¿na go gdzieœ w in-
ternecie znaleŸæ. Ten tytu³ to
„Po co ci to, po co ” albo „Po
co to ci to ch³opcze”. Pami-
êtam, ¿e w tym teledysku s¹
zdjêcia z rodeo samochodo-
wego. Ktoœ tak wymyœli³ ten
teledysk. Ten clip krêcony
by³ metod¹ filmow¹, czyli nie
tak jak teraz, bo wówczas
by³y u¿ywane kamery na
taœmê filmow¹. Potem jesz-
cze jakieœ dwa teledyski by³y
tak samo krêcone, ale ja z
teledyskami mia³am bakier i
do tej pory mam na bakier.
Nie sz³a mi ta teledyskowa
praca, ma³o mam teledy-
sków.
- W latach 90. wróci³a pa-
ni do Gorzowa i zrobi³a
festiwal Reggae nad
Wart¹. Nie myœla³a pani,
¿eby wróciæ znów i coœ
zrobiæ w mieœcie?

- Propozycja musi wyjœæ od
miasta. 
- Ale wówczas ten po-
mys³ wyszed³ od pani.

- Nie. Wówczas by³a taka
sytuacja, ¿e w Gorzowie po-
wstawa³ oddzia³ „Warty” , fir-
my ubezpieczeniowej. Firma
by³a sponsorem g³ównym. I
tylko dlatego siê to uda³o. W
nastêpnym roku ta firma ju¿
nie by³a zainteresowana, bo
ju¿ by³a na  gorzowskim ryn-
ku, wiêc nie by³o mo¿liwoœci
kontynuacji. Idea umar³a
œmierci¹ naturaln¹. Miasto
nie by³o zainteresowane, bo
to kosztuje. Bez sponsora
strategicznego takiego festi-
walu siê nie uda przeprowa-
dziæ. Impreza taka nie zbi-
lansuje z biletów. No i tak to
siê rozsypa³o. Potem ju¿ na-
wet nie próbowa³am wycho-
dziæ z propozycjami. 
- A czy miasto wychodzi
do pani z propozycjami,
¿eby pani uœwietni³a jakieœ
wydarzenie?

-Ale ja tu od dawna nie
mieszkam.
- Wiem, ale jest pani stale
kojarzona w³aœnie z tym
miastem, st¹d pytanie.

- Tak. Oczywiœcie. Ja na-
prawdê nie mogê za czêsto
wystêpowaæ nie tylko w Go-
rzowie, ale gdziekolwiek. Bo
jeœli mam ochotê, a mam ,
jeszcze trochê popracowaæ,
to nie mogê byæ co chwilê w
tym samym miejscu i graæ
praktycznie ten sam reper-
tuar. Publicznoœæ chce
s³uchaæ, i tu bêdzie cytat z
„Rejsu”, tego, co znaj¹
(œmiech). A jak ja w swoim
koncercie zacznê wprowa-
dzaæ repertuar z ca³kiem no-
wymi piosenkami, to zainte-
resowanie bêdzie œrednie,
albo ¿adne. Repertuar zwy-
czajnie musi byæ os³uchany.
Obecnie s¹ takie warunki, ¿e
stacje radiowe graj¹ to, co
graj¹. Ja czasu antenowego
nie wykupujê, bo mnie jako
ma³¹ firmê na to nie staæ.
Dlatego muszê repertuar tak
ustawiaæ, ¿eby po³¹czyæ sta-
re z nowym. A skoro nowych
w radiu nie graj¹, ¿eby pub-
licznoœæ mog³a siê os³uchaæ,
muszê sobie radziæ jakoœ
inaczej. I mam wra¿enie, ¿e
póki co, sobie radzê.
- A teraz pytanie o pani
inn¹ aktywnoœæ. Pisuje
jeszcze pani do gazet?

- Nie. Pisa³am ma³o. Ale jak
ju¿ napisa³am, to siê okazy-
wa³o, ¿e jest tak dosadne, ¿e
przesta³am. 
- Plany na przysz³oœæ?
- S¹.
- Ujawniamy?
- Ale¿ sk¹d. W ka¿dym ra-

zie, bardzo serdecznie za-
praszam na koncerty, które
s¹ w ró¿nych miejscach i
bêd¹. Zapraszam bardzo -
Krystyna Proñko ( {www.pro-
nko.pl})
- Dziêkujê bardzo za roz-
mowê.
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To najstarszy obecnie ¿yj¹cy
¿u¿lowiec gorzowskiego klu-
bu. Feliks Olejniczak jeŸdzi³ w
dru¿ynie razem z najwiêkszy-
mi legendami Stali - Edmun-
dem Migosiem, Bronis³awem
Rogalem, Andrzejem Pogo-
rzelskim, Jerzym Padewskim
czy Edwardem Jancarzem.  I
choæ wyst¹pi³ zaledwie w
trzech ligowych meczach, w
których ³¹cznie wywalczy³
skromniutkie dwa punkty, to
przeszed³ do historii jako zdo-
bywca dwóch pierwszych me-
dali dru¿ynowych mistrzostw
Polski, wywalczonych przez
Stal w latach 1964-65. Oba
by³y srebrne. 

Historia ponad 80-letniego
ju¿ pana Feliksa pokazuje
pragnienie, jakie w dawnych
latach by³o udzia³em setek, a
mo¿e tysiêcy m³odych
ch³opców, chc¹cych pójœæ w
œlady ówczesnych mistrzów,
szczególnie jednej z legend
polskiego ¿u¿la Alfreda Smo-
czyka.

Zafascynowany Smoczykiem

Feliks Olejniczak urodzi³ siê
w 1936 roku w Walentynowie,
lecz mieszka³ i wychowywa³
siê w R¹bczynie niedaleko
Ostrowa. W ¿u¿lu zakocha³
siê jako nastolatek, kilka lat po
wojnie. Mia³ zaledwie 10 kilo-
metrów na ostrowski stadion i
jeŸdzi³ tam z kolegami, by z
wypiekami na twarzy ogl¹daæ
czarnych jeŸdŸców na stalo-
wych rumakach. Najbardziej
lubi³ stawaæ na wira¿u, gdzie
spod kó³ jad¹cych zawodni-
ków lecia³a ¿u¿lowa szpryca. -
By³em szczêœliwy jak mog³em
wracaæ do domu ca³y umoru-
sany czarn¹ mazi¹, bo
mia³em wra¿enie, ¿e nie tylko
kibicowa³em, ale sam œci-
ga³em siê po torze - wspomi-
na.

Pan Feliks i koledzy, z który-
mi jeŸdzi³ na zawody mieli to
szczêœcie, ¿e Ostrów w tym
czasie nale¿a³ do silnych
oœrodków, a miejscowa
dru¿yna z powodzeniem wal-
czy³a o medale w rozgryw-
kach ligowych. 

- Najwiêksze na mnie
wra¿enie, ale chyba nie tylko
na mnie, robi³ Alfred Smo-
czyk, którego jazdê do dzisiaj
mam œwietnie zakodowan¹ -
wspomina pan Feliks. - Pami-
êtam nawet jak spowodowa³
wywrotkê jednego z zawodni-
ków Ostrowa, co uros³o do
du¿ego wydarzenia. W pami-
êci mam nie tylko jego syl-
wetkê, ale… blond w³osy, któ-
rymi siê wyró¿nia³ - dodaje.

Pan Feliks, przypatruj¹c siê
jeŸdzie ówczesnych mistrzów,
bardzo chcia³ zostaæ ¿u¿low-

cem. Tak bardzo, ¿e namówi³
kolegów z podwórka do zro-
bienia prowizorycznego owal-
nego toru. Za motocykle
s³u¿y³y im rowery, ale specjal-
nie przystosowane. W tym ce-
lu poobcinali nawet na krótko
b³otniki i oddali siê wielkiej
pasji œcigania na tych jedno-
œladach. W wira¿e wchodzili
jak prawdziwi ¿u¿lowcy. Œliz-
giem kontrolowanym. Ca³a
wieœ ich podziwia³a i dopingo-
wa³a. Jak w prawdziwym
¿u¿lu by³y tak¿e kontuzje.

- Jeden z kolegów raz Ÿle
wszed³ w wira¿, nagle pod-
winê³a mu siê kierownica i w
konsekwencji z³ama³ rêkê -
przyznaje i zaraz dodaje, ¿e
ten ciê¿ki trening na rowerach
z jednej strony przyda³ mu siê
wiele lat póŸniej, kiedy dosiad³
prawdziwej maszyny ¿u¿lo-
wej, z drugiej wypracowana
technika trochê go zgubi³a.

- Wchodz¹c w wira¿ na ro-
werze nogê podpieraj¹c¹,
czyli lew¹, trzeba by³o stawiaæ
praktycznie na p³asko, nato-
miast na motocyklu nale¿a³o
wciskaæ siê piêt¹ w na-
wierzchniê i wtedy mo¿na
by³o umiejêtnie prowadziæ mo-
tocykl. To mnie w³aœnie zgu-
bi³o, a swojego pierwszego
treningowego biegu na stadio-
nie w Gdañsku nigdy nie za-
pomnê - œmieje siê dzisiaj.

Na przepustce w Gdańsku

Chêæ zostania ¿u¿lowcem
by³a u pana Feliksa tak du¿a,
¿e pewnego dnia namówi³ ko-
legê, z którym œciga³ siê na ro-
werach, ¿eby wybrali siê na
trening szkó³ki Stali Ostrów.
By³o to jesieni¹ 1951 roku.
Chêtnych by³o wielu, trzeba
by³o stan¹æ w kolejce i cierpli-
wie czekaæ. Zajêcia odbywa³y
siê na motocyklach przystoso-
wanych, bardzo ciê¿kich i
trudnych do okie³znania. Kie-
dy ju¿ znaleŸli siê na czele ko-
lejki radoœæ miesza³a siê z nie-
pewnoœci¹.

- Pierwszy poszed³ kolega,
on by³ dobrze zbudowany i
wysoki - opowiada. - Ja zaœ
by³em takim chucherkiem.
Wsiad³ chyba na Nortona lub
Harleya. Dosyæ si³owo jecha³ i
w konsekwencji na jednym z
wira¿ów ,,wysadzi³ z siod³a’’,
jak to wtedy mówiliœmy. Moto-
cykl zosta³ uszkodzony, me-
chanicy próbowali go napra-
wiæ, ale nie dali rady i tyle
mia³em z treningu. By³y to
ostatnie zajêcia w roku i mo-
ich marzeñ o jeŸdzie nie
spe³ni³em, ale chyba dobrze.
Mia³em wtedy 15 lat i chyba
nie da³bym sobie rady z
ciê¿kimi wtedy motocyklami
przystosowanymi do jazdy na

¿u¿lu. Zreszt¹ raz przeje-
cha³em siê na zwyk³ym Sim-
sonie 100 na wiejskiej drodze
i wyl¹dowa³em w rowie -
rozk³ada rêce.

Z czasem prys³y marzenia o
wielkim ¿u¿lu, gdy¿  powodu
œmierci na torze jednego z li-
derów Stali Ostrów Ryszarda
Pawlaka(pierwszy ¿u¿lowiec,
który zgin¹³ na polskich torach
w trakcie zawodów) sekcjê
¿u¿low¹ zawieszono.

Ponowna szansa na praw-
dziw¹ jazdê pojawi³a siê do-
piero po szeœciu latach w woj-
sku. Wczeœniej pan Feliks wy-
jecha³ do podszczeciñskich
Polic, gdzie rozpocz¹³ naukê
w szkole zawodowej. W wieku
20 lat musia³ odbyæ zasad-
nicz¹ s³u¿bê wojskow¹. Trafi³
do jednostki wojskowej w
Pruszczu Gdañskim. Pewne-
go dnia, bêd¹c na przepustce,
zamiast skorzystaæ z uroków
nadmorskiego regionu, poje-
cha³ na ¿u¿lowy stadion w
Gdañsku, gdzie budowa³a siê
dru¿yna Ligi Przyjació³ ¯o³nie-
rza. Ju¿ na progu wchodz¹c
na stadion odwa¿nie stwier-
dzi³, ¿e przed wojskiem treno-
wa³ w Ostrowie. By³o to takie
ma³e k³amstewko, które jed-
nak zadzia³a³o. Na stadionie
by³ akurat znany wówczas
¿u¿lowiec Walerian Blaszke,
którego m³ody szeregowiec
pamiêta³ z jakiœ zawodów w
Ostrowie i zacz¹³ go chwaliæ.
W rewan¿u ujrza³ przed sob¹
prawdziwy motocykl ¿u¿lowy.

- By³ to najprawdziwszy FIS,
na którym nigdy nie sie-
dzia³em, a co dopiero mówiæ o
jeŸdzie - przypomina. - Pan
Blaszke po chwili zacz¹æ wy-
jaœniaæ, jak mam operowaæ
manetk¹ gazu. Pierwsza pró-
ba ruszenia nie by³a udana.
Za szybko puœci³em sprzêg³o,
ale po chwili i ponownym od-
paleniu wystartowa³em.
Wszed³em w wira¿, z³apa³em
odpowiedni k¹t i by³em super
szczêœliwy, bo jecha³em jak
prawdziwy ¿u¿lowiec. ¯u¿el
piêknie sypa³ siê spod tylnego
ko³a, a¿ nagle zacz¹³em nie-
bezpiecznie zbli¿aæ siê do
bandy. Nie wiedzia³em co zro-

biæ. Si³a odœrodkowa ci¹gnê³a
mnie ca³y czas na zewn¹trz
a¿ w pewnym momencie za-
cz¹³em obcieraæ o te deski. W
g³owie od razu kie³kowa³y
ró¿ne myœli, a najbardziej, ¿e
zaraz upadnê i porz¹dnie siê
rozbijê. Jakoœ odbi³em siê od
bandy i nagle motocykl wpad³
w taki rezonans, ¿e zacz¹³em
traciæ nad nim kontrolê. Po
prostu za mocno trzyma³em
kierownicê. Pojecha³em
wprost przez murawê, która
zosta³a œwie¿o po³o¿ona.
By³em w szoku, przejecha³em
na drug¹ stronê toru i za-
cz¹³em rozpaczliwie broniæ
siê przed wpadniêciem w
ogrodzenie. Wyszed³em z te-
go i znalaz³em siê na prostej.
Jecha³em dalej a¿ po chwili
zamkn¹³em manetkê gazu,
dobieg³ do mnie trener i po-
móg³ mi zatrzymaæ motocykl.
Od razu zwróci³ uwagê, ¿e
mam zdart¹ rêkawicê, za-
krwawion¹ rêkê, a kiedy
bêd¹ca przy nas sanitariusz-
ka przeczyœci³a d³oñ okaza³o
siê, ¿e tak star³em skórê na
palcach, ¿e w niektórych
miejscach by³y widoczne ko-
œci - raz jeszcze mocno
prze¿ywa swój pierwszy tre-
ning.

Ten nieudany w sumie de-
biut na ¿u¿lowym torze nie
zniechêci³ pana Feliksa, który
po powrocie do jednostki za-
cz¹³ staraæ siê o sta³¹ prze-
pustkê na treningi. Niestety,
po telefonie wykonanym do
gdañskiego klubu okaza³o siê,
¿e ju¿ wiêcej nie chcieli go…
widzieæ na swoim torze. Same
koszty renowacji murawy po-
rz¹dnie nadwyrê¿y³y bud¿et
klubu. I tak skoñczy³a siê przy-
goda pana Feliksa z gda-
ñskim speedway’em, ale ma-
rzenia o pozostaniu ¿u¿low-
cem nadal pozosta³y.

Kierunek Gorzów

Po wojsku i przyjeŸdzie do
Szczecina nie mia³ zbyt wiele
czasu. Ciê¿ko pracowa³ i
uczy³ siê w technikum budow-
lanym. Zapisa³ siê ponadto do
sekcji motocrossowej w Klu-
bie Motocyklowym JUNAK,

ale jazda po pagórkach i mul-
dach nie sprawia³a mu przy-
jemnoœci. Koniecznie chcia³
zostaæ ¿u¿lowcem. Któregoœ
razu postanowi³ wybraæ siê do
Gorzowa. Poszed³ do siedziby
Stali i zapisa³ siê do szkó³ki,
choæ mia³ ju¿ 27 lat.

- Trafi³em pod skrzyd³a Kazia
Wiœniewskiego, który prowa-
dzi³ treningi i jakoœ nieŸle mi
zaczê³o iœæ. By³em nawet
chwalony za twardoœæ, od-
wagê, ambicjê, choæ czêsto
mi docinali, ¿e jestem za stary
na naukê. W tym czasie w
szkó³ce pojawi³ siê Edek Jan-
carz i mia³em okazjê kilka razy
z nim trenowaæ. Raz nawet
nieŸle siê pot³ukliœmy, bo ja
nie odpuœci³em, on nie odpu-
œci³… Dosz³o do sczepienia
motocykli, ale na szczêœcie
nic powa¿niejszego siê nie
sta³o. Wstaliœmy o w³asnych
si³ach, ale motocykle wyma-
ga³y porz¹dnego remontu.
Pan Kaziu mocno wtedy nas
zruga³ - przyznaje.

Wielkich wyników pan Feliks
w Gorzowie nie zrobi³. W roz-
grywkach ligowych zadebiuto-
wa³ w 1964 roku w meczu z
Poloni¹ Bydgoszcz, gdzie w
dwóch biegach zdoby³ jeden
punkt. Potem by³ jeszcze wy-
jazd do Rybnika, ale tam nie
uda³o mu siê wywalczyæ ¿ad-
nego oczka. W nastêpnym
sezonie  zaliczy³ tylko jeden
wystêp ligowy, na gorzowskim
torze ponownie z Poloni¹. I
historia powtórzy³a siê. W
dwóch biegach zdoby³ jeden
punkt. Dziêki tym trzem wy-
stêpom przeszed³ jednak do
historii polskiego ¿u¿la jako
zdobywca dwóch srebrnych
medali w rozgrywkach o
dru¿ynowe mistrzostwo Pol-
ski. - Medali wtedy nie dawa-
no. Mam tylko pami¹tkowy dy-
plom - uœmiecha siê pan Fe-
liks.

Po trzech latach zrezygno-
wa³ z kontynuowania kariery
ze wzglêdu na liczne urazy.
Najpowa¿niejszy to zerwane
wiêzad³a w barku oraz z³ama-
na stopa. Po wyleczeniu jesz-
cze próbowa³ wróciæ na tor,
ale szybko zorientowa³ siê, ¿e
w wieku 30 lat trudno bêdzie
mu siê rozwin¹æ i dorównaæ
coraz lepszym i m³odszym ko-
legom.

- Bardzo mêcz¹ce by³y
szczególnie dojazdy. Ch³opa-
cy z Gorzowa byli na miejscu,
mieli du¿o swobody w pracy i
jak chcieli to jechali na stadion
trenowaæ. Ja musia³em nor-
malnie pracowaæ i potem
pêdzi³em najczêœciej z Cze-
œkiem Nowakiem do Gorzowa
na trening, który raz siê odby³,
innym razem nie i to stawa³o

siê tak¿e zniechêcaj¹ce. Na
treningi i mecze przyje¿d¿ali-
œmy motocyklem, najpierw Ju-
nakiem 175 ccm, potem Ro-
yalem 350 ccm. Ten drugi mo-
tocykl by³ stary i ci¹gle nam
siê psu³. Czêsto mogliœmy li-
czyæ na pomoc Jurka Padew-
skiego, który nam go napra-
wia³ i tak mogliœmy przy-
je¿d¿aæ na treningi - t³umaczy.

Kolekcjoner motocykli

Marzenie o zostaniu ¿u¿low-
cem pan Feliks spe³ni³, zapi-
sa³ siê tak¿e w historii Stali
Gorzów oraz ca³ego polskiego
¿u¿la, bo nie ka¿dy mo¿e po-
chwaliæ siê byciem w glorii
medalistów mistrzostw kraju.
Ma³o tego, mi³oœæ do motocyk-
li u pana Feliksa pozosta³a do
dzisiaj. Choæ w tym roku sko-
ñczy³ 80 lat czuje siê pe³ni
sprawny, zdrowy i ca³y czas
œmiga na jednoœladach. A
ka¿dy dzieñ rozpoczyna gim-
nastyk¹. Jest uczestnikiem
zlotów motocyklowych. W ko-
lekcji ma wiele starych ma-
szyn, na niektórych ca³y czas
jeŸdzi. Ma m.in. Royala Enfiel-
da z 1940 roku czy Harleya
Davidssona z 1942 roku. Ma³o
tego, do motocykli zarazi³ ca³¹
rodzinê - syna Jaros³awa, sy-
now¹ Beatê, córkê Joannê, zi-
êcia Krzysztofa, a nawet wnu-
ka Kacpra. ¯ona te¿ kiedyœ z
nim jeŸdzi³a.

- Obowi¹zkowo w rodzinie
interesujemy siê te¿ ¿u¿lem -
œmieje siê syn pana Feliksa,
Jaros³aw. - Zreszt¹ teraz faj-
nie siê go ogl¹da, a najlepsze
s¹ turnieje Grand Prix w Go-
rzowie. Przed dwoma laty
mia³em przyjemnoœæ na swo-
im motocyklu wieŸæ do pre-
zentacji Chrisa Holdera.
Wspania³e uczucie tak jechaæ
wœród wiwatuj¹cych kilkunas-
tu tysiêcy ludzi - dodaje.

Pan Feliks równie¿ czasami
przyje¿d¿a jeszcze na stadion
im. Edwarda Jancarza. Utrzy-
muje kontakty z Zenonem
Plechem. Niedawno, po po-
nad 45 latach, ponownie
usiad³ na prawdziwym moto-
cyklu ¿u¿lowym. U nas w Go-
rzowie przy wielkiej fladze
mistrzów Polski z 2014 roku.
Ale, na koniec rozmowy, pan
Feliks Olejniczak przyzna³, ¿e
pozosta³o mu do spe³nienia
jeszcze jedno ¿u¿lowe marze-
nie.

- Czasami po nocach œni mi
siê, ¿e je¿d¿ê na gorzowskim
torze. Dzisiaj jest to piêkny
stadion i by³oby coœ wspa-
nia³ego przejechaæ siê tu na
motocyklu ¿u¿lowym. Bez
szaleñstwa oczywiœcie - za-
pewnia z b³yskiem w oku.

ROBERT BOROWY

Miłość do motocykli u pana Feliksa pozostała do dzisiaj.
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Ostatnie marzenie żużlowca
z tamtych czasów
Feliks Olejniczak - to nazwisko niewiele mówi nawet zagorza³ym kibicom Stali. 



�21Luty 2017 r. sporT

- Trudno by³o z panem
umówiæ siê na rozmowê.
Tak d³ugo œwiêtowa³ pan
powitanie Nowego Roku?

- Prze³om roku to nie tylko
zamykanie tego wszystkie-
go, co jest ju¿ za nami, ale
przede wszystkim jest to
ciê¿ka praca papierkowa.
Przez kilka dni przygotowy-
wa³em wnioski, które powoli
trafiaj¹ do urzêdów, bo jak
siê przeœpi ten okres mo¿na
potem nie otrzymaæ dotacji.
Praca nad tworzeniem tych
dokumentów wcale do
naj³atwiejszych nie nale¿y,
choæ czynimy to rokrocznie.
Trzeba jednak uwa¿aæ, bo
najmniejszy b³¹d, nawet for-
malny, mo¿e potem mieæ
wp³yw na odrzucenie wnios-
ku i wstrzymanie dotacji. 
- Jakieœ istotne zmiany
nast¹pi³y w systemie obli-
czania wysokoœci miej-
skich dotacji, choæby ze
wzglêdu na wprowadzon¹
w ubieg³ym roku strategiê
rozwoju sportu i turystyki? 

- Zacznê od tego, ¿e anali-
zuj¹c nowy system nalicza-
nia kwot na szkolenie dzieci i
m³odzie¿y prawdopodobnie
jako klub otrzymamy trochê
mniej œrodków ni¿ w po-
przednim roku. Niemniej cie-
szy nas, ¿e po wielu latach
magistrat przygotowa³ jasne
zasady przyznawania dota-
cji. Skoñczy siê dotychcza-
sowa uznaniowoœæ, lobbo-
wanie czy urzêdnicze widzi-
misie. Ka¿dy zostanie
potraktowany wed³ug przyj-
êtych i dok³adnie sprecyzo-
wanych kryteriów. Oczywi-
œcie na pocz¹tek mo¿e ten
nowy system dla wielu
bêdzie skomplikowany, bo
jest on zbudowany z wielu
sk³adowych. Liczy siê nie tyl-
ko liczba trenuj¹cych, ale
ci¹g³oœæ szkolenia i wyniki
sportowe.
- Czy sprawa p³atnoœci za
korzystanie z miejskiej ba-
zy sportowej zosta³a przez
klub wyjaœniona i za³atwio-
na? 

- Tak, wyjaœniliœmy wszel-
kie sprawy z Oœrodkiem
Sportu i Rekreacji, który za-
rz¹dz¹ miejskimi obiektami
sportowymi. Dyrektor W³od-
zimierz Rój poszed³ nam na
rêkê i zosta³a podpisana
ugoda. Na tej podstawie re-
gulujemy zobowi¹zania, ma-
my równie¿ podpisan¹
umowê na dalsze korzysta-
nie z bazy przy ul. Olimpij-
skiej, co powoduje, ¿e musi-
my równie¿ ponosiæ koszty
bie¿¹ce. Nie do koñca jed-
nak podoba mi siê nowe na-
liczanie kosztów u¿ytkowa-
nia boisk. Takie zapad³y de-

cyzje w magistracie i na ra-
zie nie widaæ pomys³u, jak
mo¿na by³oby ul¿yæ klubom
prowadz¹cym szkolenie
dzieci i m³odzie¿y, bo o ca³y
czas trwa na ten temat dys-
kusja. To s¹ naprawdê du¿e
obci¹¿enia dla stowarzy-
szeñ.
- Mo¿e warto skorzystaæ
z pomys³u prezydenta Jac-
ka Wójcickiego i przej¹æ
od miasta teren pod bu-
dowê w³asnych boisk na
potrzeby szkolenia?

- Zastanawialiœmy siê nad
tym, jak mia³oby to w prakty-
ce wygl¹daæ. Dosz³o nawet
do spotkania zainteresowa-
nych klubów pi³karskich, w
trakcie którego chcieliœmy
wypracowaæ wspóln¹ kon-
cepcjê. Na razie przygotowa-
liœmy zestaw pytañ. Proble-
my s¹ dwa. Po pierwsze sa-
ma budowa infrastruktury i
zwi¹zane z tym koszty. Klu-
bów nie staæ na to. Druga
sprawa dotyczy póŸniejszych
wydatków na utrzymanie.
Samo podlewanie boisk to
gigantyczne pieni¹dze. ¯eby
nie wpaœæ w finansow¹
pu³apkê nale¿y czerpaæ
wodê ze studni. Przes³aliœmy
do urzêdu miasta swoje
w¹tpliwoœci i czekamy na
propozycje z magistratu.
Najwa¿niejsze jest uzyska-
nie odpowiedzi na pytanie,
na ile miasto mo¿e uczestni-
czyæ w przygotowaniu dane-
go terenu i jego uzbrojeniu.
Jak poznamy odpowiedzi na
te i inne w¹tpliwoœci ³atwiej
bêdzie nam skalkulowaæ
koszty budowy i prowadze-
nia takich obiektów. 
- W tym roku Stilon ob-
chodzi 70-lecie dzia³alno-
œci, ale by³ przecie¿ czas,
kiedy w jego miejsce
dzia³a³ Gorzowski Klub
Pi³karski jako zupe³nie in-
ne stowarzyszenie. Mo¿na
wiêc mówiæ o ci¹g³oœci?

- Dlatego najbardziej docie-
kliwym kibicom odpowie-
dzia³bym, ¿e obchodzimy
70-lecie powstania klubu.
Zreszt¹, jak pamiêtamy, te
nazwy by³y ró¿ne. Zaczê³o
siê od Jedwabnika, potem
mieliœmy W³ókniarza, Uniê i
dopiero na pocz¹tku 1961
roku przyjêto nazwê Stilon.
W czasach funkcjonowania
GKP i tak wszyscy przycho-
dzili kibicowaæ Stilonowi, a
klub ten kontynuowa³ trady-
cje sekcji pi³karskiej, pozos-
tawiaj¹c równie¿ te same
barwy. Myœlê, ¿e najwa¿nie-
jszy tu jest aspekt czysto
sportowy, a nie techniczny,
bo nazwa zmiany klubu by³a
podyktowana tylko wzglêda-
mi formalnymi. D³ugo potem

to trwa³o, lecz zdo³aliœmy po-
wróciæ do najbardziej rozpo-
znawalnej nazwy.(…)
- Ju¿ parê lat dzia³a pan
jako prezes klubu i ma za-
pewne sporo przemyœleñ.
Jakie p³yn¹ z nich wnio-
ski? 

- Zacznê od tego, ¿e przy-
chodz¹c tu z kolegami zasta-
liœmy spalon¹ ziemiê.
Dos³ownie, bo w magazynie
nie by³o nawet pi³ek. Jakieœ
dziesiêæ przytarga³em ze
swojej piwnicy. W zarz¹dzie
zrobiliœmy zrzutkê, ¿eby
mo¿na by³o dokonaæ zmian
w Krajowym Rejestrze S¹do-
wym. Nie powiem jednak
z³ego s³owa o przesz³oœci,
bo dzia³aj¹c amatorsko
zdo³aliœmy podnieœæ klub z
kolan. W tej chwili mamy 300
trenuj¹cych dzieciaków w 16
grupach. Mamy trzy klasy
sportowe w szkole podsta-
wowej oraz wspólnie z Aka-
demi¹ Gorzowsk¹ rozwijamy
Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego. Pracujemy nad
stworzeniem ca³ej drabinki
edukacyjnej a¿ do koñca li-
ceum. A je¿eli chodzi o pro-
fesjonalizm, to wszystkim
rz¹dzi biznes, nie senty-
ment. Musimy do tego w
pe³ni siê dostosowaæ.
- Sportowy bilans ostat-
nich lat do koñca chyba
jest zadawalaj¹cy? 

- Przyk³adem jest poprzed-
ni sezon. Nasze aspiracje si-
êga³y ogrania wszystkich i
awansowania do drugiej ligi,
a skoñczy³o siê spadkiem do
czwartej ligi. To pokazuje,
jak pi³ka jest nieprzewidywal-
na i planowanie to jedno, ry-
walizacja na boisku to dru-
gie. Tu nie ma m¹drych.
- Cel na rundê wiosenn¹
jest jasny: utrzymaæ
pierwsz¹ pozycjê i awan-
sowaæ do trzeciej ligi. Nie
obawia siê pan, ¿e trudno
bêdzie utrzymaæ koncen-

tracjê w sytuacji, kiedy ze-
spó³ jesieni¹ wygra³ 16
spotkañ i tylko w jednym
straci³ punkty?

- Nie mamy innego wyjœcia
jak awansowaæ. Ka¿dy inny
scenariusz bêdzie dla klubu
katastrof¹. Pi³karze s¹ tego
œwiadomi i najwa¿niejsze,
¿eby do ka¿dego meczu
podchodzili tak, jakby to by³o
spotkanie o wszystko. Jesie-
ni¹ mieliœmy parê ciê¿kich
wystêpów. Przegraliœmy w
Rzepinie, szczêœliwie wygra-
liœmy w Mostkach czy Karni-
nie. To pokazuje, ¿e
wszêdzie mo¿na zostaæ
skarconym. Dlatego nie wol-
no ¿adnego pojedynku zlek-
cewa¿yæ. Wszêdzie trzeba
zagraæ na maksimum mo¿li-
woœci, byæ konsekwentnym i
cierpliwym.
- Czy wiosna to dobry
czas na budowanie ze-
spo³u pod k¹tem trzecioli-
gowych rozgrywek?

- Rozwa¿aliœmy ró¿ne wa-
rianty, ale w ocenie trenera
Adama Go³ubowskiego
obecni pi³karze powinni do-
staæ szansê pokazania siê
po przepracowanej zimie.
Zw³aszcza, ¿e do kadry
w³¹czyliœmy wielu m³odych,
utalentowanych zawodników.
W trakcie rozgrywek bêdzie-
my siê jednak przygl¹daæ
kandydatom do gry w na-
szym zespole w nastêpnym
sezonie. Powiem te¿ wprost,
¿e po awansie bêdziemy
chcieli od razu graæ o wyso-
kie miejsce, a nie skupiaæ siê
jedynie na utrzymaniu.
- Trzecia liga nie jest ju¿
t¹ trzeci¹ lig¹ sprzed roku.
Jest du¿o silniejsza i jed-
noczeœnie jest dro¿sza.
Czy mo¿na na taki poziom
rozgrywek przyci¹gn¹æ
sponsorów?

- Do ka¿dej ligi mo¿na
przyci¹gn¹æ, ale trzeba
dzia³aæ - jak wspomnia³em -

bardziej profesjonalnie.
Oczywiœcie do takich lig
sponsorzy nie wal¹ oknami i
drzwiami. W Polsce tak na-
prawdê tylko ekstraklasa za-
chêca do ³o¿enia pieniêdzy
przez sponsorów, gdy¿ me-
cze s¹ transmitowane, a re-
klama telewizyjna jest naj-
bardziej op³acalna. Ci¹gle
brakuje odpowiednich
dzia³añ PZPN, który powi-
nien œci¹gn¹æ sponsorów
przynajmniej dla lig central-
nych. Na razie mamy w eks-
traklasie i w pierwszej lidze.
Brakuje dla drugiej oraz trze-
ciej. 
- Sponsorów chyba inte-
resuje wspomaganie spor-
tu na wy¿szym poziomie?

- Oczywiœcie, ¿e poziom
sportowy ma tu zasadnicze
znaczenie. Jestem przeko-
nany, ¿e wystêpuj¹c w eks-
traklasie czy nawet na zaple-
czu nie mielibyœmy wiêk-
szych problemów ze
zbudowaniem bud¿etu po-
zwalaj¹cego graæ w danej
klasie rozgrywek. Ka¿dy
chce siê uto¿samiaæ z suk-
cesem. Dlatego na wy¿szym
poziomie rozgrywek mo¿li-
woœci marketingowe czy re-
klamowe dla sponsorów s¹
du¿o wiêksze.
- Na ile przydatna mo¿e
byæ tutaj pomoc samo-
rz¹du?

- Uwa¿am, ¿e kluby sporto-
we mog³yby stworzyæ wspól-
nie z miastem i ludŸmi bizne-
su platformê dzia³ania. Naj-
wa¿niejsze jest okreœlenie
celów, do jakich powinniœmy
d¹¿yæ. Je¿eli chodzi o pi³kê,
nale¿a³oby powiedzieæ so-
bie, ¿e przyk³adowo w ci¹gu
iluœ lat d¹¿ymy do awansu
do pierwszej ligi. Miasto po-
winno zadeklarowaæ, ¿e w
tym czasie przygotuje obiek-
ty sportowe, klub zaœ skupi
siê na zbudowaniu odpo-
wiedniego poziomu sporto-
wego w ramach okreœlonego
bud¿etu oraz bêdzie realizo-
waæ za³o¿ony plan szkolenia.
Przyjmuj¹c takie za³o¿enia
sponsorom ³atwiej by³oby
rozpisaæ plan pomocy finan-
sowej. Co jeszcze jest istot-
ne, maj¹c wyznaczone cele
mo¿na siêgaæ po œrodki ze-
wnêtrzne. Podam przyk³ad.
Gdybyœmy dzisiaj grali w
drugiej lidze, to posiadaj¹c w
sk³adzie wychowanków w ra-
mach programu ,,Pro Junior
System’’ ze zwi¹zku otrzy-
mywalibyœmy 750 tysiêcy
z³otych rocznie za wyszko-
lon¹ m³odzie¿. Po takie fun-
dusze warto siêgaæ.
- Mo¿e jubileusz 70-lecia
jest dobrym momentem na
nowe otwarcie?

- Na pewno. Chcemy przy
okazji wspomnianych wyda-
rzeñ jubileuszowych dowie-
dzieæ siê, czy gorzowianie
chc¹ dobrej pi³ki? Nasze wo-
jewództwo pod tym
wzglêdem jest bia³¹ plam¹ w
skali kraju i warto ten teren
zagospodarowaæ. Stilon ma
najwiêksz¹ markê, ¿aden
nowy twór nie zbuduje cze-
goœ trwa³ego. Pamiêtajmy
te¿, czego przyk³adem jest
¿u¿el, i¿ silny oœrodek danej
dyscypliny gromadzi pasjo-
natów z ca³ego regionu, nie
tylko z danego miasta. To s¹
równie¿ wymierne korzyœci
dla miasta. Wartoœci¹ do-
dan¹ jest mo¿liwoœæ po-
wszechnego uprawiania pi³ki
przez dzieciaki. Bo futbol jest
sportem numer 1 na œwiecie
i ka¿de wiêksze miasto po-
winno posiadaæ dru¿ynê na
miarê swoich aspiracji. Nie-
ch to na pocz¹tek bêdzie
druga liga, potem zastanowi-
my siê nad czymœ bardziej
ambitniejszym. 
- Dojdzie kiedyœ do poro-
zumienia klubów pi³kar-
skich w Gorzowie, bo jak
ka¿dy bêdzie sobie rzepkê
skroba³ to niewiele z niej
zostanie?

- Trwaj¹ prace nad porozu-
mieniem wszystkich m³od-
zie¿owych klubów w mie-
œcie. Chodzi o maksymalne
poszerzenie drabinki szkole-
niowej. W dalszej perspekty-
wie nale¿y stworzyæ mo¿li-
woœci kontynuowania przez
najbardziej uzdolnionych
ch³opaków kariery w Stilonie.
Podpisaliœmy umowy z
PUKS Maksymilianem i
Chemikiem. Oba kluby
szkol¹ po oko³o 200 adep-
tów. Nied³ugo bêdziemy roz-
mawiaæ z Progresem Go-
rzów. Warta wybra³a swoj¹
drogê, ale to nie przekreœla
wspó³pracy choæby w obsza-
rze wypo¿yczania zawodni-
ków na konkretne rozgrywki
m³odzie¿owe. 
- O ile wiêkszy powinien
byæ  bud¿et na trzeci¹ ligê
w porównaniu do tego, jaki
klub ma obecnie?

- Wszystko bêdzie zale¿a³o
od tego na jakich zawodni-
ków postawimy i jakie bêdê
mieli oni oczekiwania finan-
sowe. Je¿eli bêd¹ na
rozs¹dnym poziomie, bud¿et
na ligow¹ dru¿ynê powinien
byæ w granicach 700 tysiêcy
z³otych. W tej chwili jest to
oko³o pó³ miliona. Dla
przyk³adu podam, ¿e prawie
tyle samo wydajemy na
utrzymanie Akademii Pi³kar-
skiej.
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl 

Po awansie będziemy od razu grać
o wysokie miejsce
Z Mariuszem Stanis³awskim, prezesem KS Stilon Gorzów, rozmawia Robert Borowy

M. Stanisławski: Wszystko będzie zależało od tego na jakich
zawodników postawimy
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Oznacza to, ¿e wiêcej go-
rzowian zmar³o ni¿ siê uro-
dzi³o. Wœród urodzonych
dziewczynek dominowa³y
imiona Hanna, Zofia, Julia,
Maja, Zuzanna, Lena. Naj-
czêœciej nadawanymi imiona-
mi dla ch³opców by³y: Szy-
mon, Jan, Jakub, Antoni, Fi-
lip i Miko³aj.

Oto pe³ne statystyki Urzêdu
Stanu Cywilnego w Gorzowie
w odniesieniu do 2016 r.

Urodzenia:

W Urzêdzie Stanu Cywil-
nego w Gorzowie Wielko-
polskim w 2016 roku
sporz¹dzono 1603 aktów
urodzenia, w tym 813
ch³opców i 790 dziewczy-
nek . Sporz¹dzono 12 ak-
tów dla dzieci martwo uro-
dzonych. Zarejestrowano
jeden akt urodzenia na pod-
stawie obalenia ojcostwa
mê¿a matki skutkuj¹cego
sporz¹dzeniem nowego ak-
tu urodzenia. Zarejestrowa-
no 21 aktów stosunku przy-
sposobienia skutkuj¹cego
sporz¹dzeniem nowego ak-
tu urodzenia.

W Urzêdzie Stanu Cywilne-
go w Gorzowie Wielkopol-
skim przyjêto w sumie 563
uznañ ojcostwa w tym:

- 497 przed sporz¹dzeniem
aktu urodzenia

- 43 po sporz¹dzeniu aktu
urodzenia

- 1 w trybie art.75§ 1KRiO
W 15 przypadkach do ak-

tów urodzeñ do³¹czono
wzmianki o s¹dowym za-
przeczeniu ojcostwa, a w 28
aktach o s¹dowym ustaleniu
ojcostwa.

W roku 2016 najczêœciej
nadawanymi imionami dla

dziewczynki by³y: Hanna, Zo-
fia, Julia ,Maja ,Zuzanna, Le-
na. Najczêœciej nadawanymi
imionami dla ch³opców by³y:
Szymon, Jan, Jakub, Antoni,
Filip, Miko³aj

Małżeństwa:

W urzêdzie Stanu Cywilne-
go w Gorzowie Wielkopol-
skim sporz¹dzono 536 aktów
ma³¿eñstw. W tym 8
ma³¿eñstw zawartych przed

kierownikiem USC poza lo-
kalem USC, 185 ma³¿eñstw
zawieranych przed kierowni-
kiem USC i 253 ma³¿eñstw
zawieranych w sposób okre-
œlony w art. 1§ 2 i 3 KRiO.
Oto kombinacje stanów cy-
wilnych osób zamierzaj¹cych
zawrzeæ ma³¿eñstwo:

- Kawaler-panna 336
- Rozwiedziony-rozwiedzio-

na 46
- Kawaler-rozwiedziona 41

- Rozwiedziony-panna 33
- Wdowiec-rozwiedziona 6
- Wdowiec-wdowa 5
- Wdowiec-panna 2
- Kawaler-wdowa 2
- Rozwiedziony-wdowa 2
Ponadto wydano 62 za-

œwiadczenia, ¿e zgodnie z
prawem polskim strona mo¿e
zawrzeæ ma³¿eñstwo poza
granicami RP; 46 par z³o¿y³o
stosowne zapewnienie do
zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego ale nie stawi³o
siê w dniu œlubu. Zarejestro-
wano 46 ma³¿eñstw z obco-
krajowcem.

Zarejestrowano 665 wzmia-
nek zmieniaj¹cych status aktu:

- 289 wzmianek o rozwo-
dzie 

- 376 wzmianek o zgonie
wspó³ma³¿onka

Zgony:

W Urzêdzie Stanu Cywilne-
go w Gorzowie Wielkopol-
skim sporz¹dzono 1679 ak-
tów zgonu. Sporz¹dzono
dwa akty dla osób o nieusta-
lonej to¿samoœci

Przedział wiekowy osób
zmarłych:

1-20 79 aktów
21-40 176 aktów
41-60 654 akty

61-70 741 akty
powy¿ej 70 1588 aktów

Stan cywilny osób
zmarłych

Najwiêcej zarejestrowano
zgonów osób o stanie cywil-
nym „¿onaty”, 

w nastêpnej kolejnoœci jest
„wdowa”, w trzeciej kolejno-
œci - „zamê¿na”. Ponadto w
USC wydano 14136 odpisów
skróconych, 2410 odpisów
zupe³nych i 2392 odpisów
wielojêzycznych.

Uroczystości rodzinne:

Oprócz pracy merytorycz-
nej USC organizuje ró¿ne
uroczystoœci rodzinne. 

W 2016 roku zorganizowa-
nych zosta³o kilkanaœcie uro-
czystoœci jubileuszu d³ugolet-
niego po¿ycia ma³¿eñskiego w
których ponad 300 par odno-
wi³o przysiêgê ma³¿eñsk¹.
Du¿ym zainteresowaniem cie-
szy³y siê Jubileusze 50-lecia
po¿ycia ma³¿eñskiego, na któ-
rych wrêczono medale za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
60 parom jubilatów. W 2016 ro-
ku odby³o siê równie¿ 10 uro-
czystoœci setnej rocznicy uro-
dzin.

NA PODSTAWIE 
MATERIAŁÓW USC

W 2016 roku odbyło się w Gorzowie10 uroczystości setnej rocznicy urodzin.
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Gorzów 2016 w statystykach
Urzędu Stanu Cywilnego
W 2016 roku w gorzowskim USC sporz¹dzono 1603 aktów urodzenia i 1679 aktów zgonu. 

Do absolwentów LO nr 19 w Gorzowie, rocznik 1967!
„Co nam zosta³o z tych lat mi³oœci pierwszej?
- Zeschniête liœcie i kwiat w tomiku wierszy,

Wspomnienia czu³e i te jasne ³zy, co nie schn¹
I anio³ smutku, co wszed³ - i tylko westchn¹³…”

Kole¿anki i Koledzy Absolwenci LO nr 19 w Gorzowie, rocznik 1967: 
W maju obecnego roku stuknie nam 50 lat od tamtego maja, kiedy zdawaliœmy egzaminy maturalne. Wtedy i dziœ jedne z wa¿nych dat w naszych ¿yciorysach.
Piêkny to jubileusz. Wart wspomnieñ, uœmiechu i ³zy. Powrotu do starych zdjêæ i zadumy - mo¿e nad lampk¹ wina? Odkurzenia pamiêci o naszych szar¿ach i odwrotach, a nade

wszystko o naszej Kochanej Budzie, zacnej Dziewiêtnastce z Zawarcia. Wszak wype³ni³a nam cztery lata nie tylko zakuwania, „oswajania” Profesorów i uroków wagarów, ale tak¿e  lata
dojrzewania rozwichrzonych nastolatków, którym przygl¹da³a siê i surowo, i ¿yczliwie. 

Jest te¿ sposobnoœæ spotkania dziewczyn i ch³opaków z ³awki. „Czy mnie jeszcze pamiêtasz?” - super przebój, który kochaliœmy w tamtych latach - nieodparcie zaprasza. A inny pyta³:
„Komu trochê wiêcej, komu trochê mniej szczêsnych trafów zeœle los?”

Spotkajmy siê w te Z³ote Gody Maturalne. W maju, jak tylko zakwitn¹ kasztany. Gdziekolwiek jesteœ, przyje¿d¿aj do Gorzowa. Takie gody zdarzaj¹ siê tylko raz. Chyba, ¿e do nastêpnej
„piêædziesi¹tki” …

EUGENIUSZ WOŹNY Z JEDENASTEJ „C”
Zainteresowanych organizacj¹ spotkania - zjazdu proszê o kontakt:

eugeniusz.wozny@gmail.com, tel. 608 65 18 18

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

reklama www.echogorzowa.pl
519 462 660
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Szczególnie tych, którzy
je¿d¿¹ z samochodami na-
pêdzanymi silnikami o
zap³onie samoczynnym po-
pularnie zwanymi dieslami.
Zdarza siê, ¿e wystarczy lek-
kie przymrozek, aby silnik,
który jeszcze kilka godzin te-
mu zapala³ bez problemu
uparcie milcza³.

Niektórzy zapominaj¹, ¿e
silniki wysokoprê¿ne równie¿
maj¹ œwiece. Tyle, ¿e ¿arowe.
Podobnie jak te daj¹ce iskrê

co jakiœ czas wymagaj¹ wy-
miany. O przebiegach, po któ-
rych nale¿y zweryfikowaæ lub
wymieniæ œwiece ¿arowe
mo¿na dowiedzieæ siê z in-
strukcji serwisowej samocho-
du lub materia³ów producenta
œwiec. Z³e dzia³anie tego pozor-
nie nieskomplikowanego ele-
mentu spowoduje pog³êbiaj¹ce
siê trudnoœci z rozruchem. O
ile silnik starej generacji wy-
magaj¹ w³¹czenia œwiec
przez dziesiêæ lub nawet

dwadzieœcia sekund i wyra-
Ÿnie to widaæ na desce roz-
dzielczej to konstrukcje no-
wej generacji ,odpalaj¹’’ nie-
mal natychmiast prawie jak
silnik benzynowy. W tym wy-
padku trudniej zdiagnozo-
waæ, ¿e winê za problemy z
rozruchem ponosz¹ œwiece.
Dlatego warto wymieniaæ je
zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Œwiece ¿arowe nie
s¹ drogie. W niektórych silni-
kach skomplikowana mo¿e

byæ ich wymiana. Dlatego
warto skorzystaæ z dobrego
warsztatu.

Kolejny problem mo¿e stwa-
rzaæ pompa wtryskowa.
Szczególnie w silnikach no-
wej generacji.  Jej z³e usta-
wienie mo¿e spowodowaæ
nawet zu¿yty napêd
rozrz¹du. Minimalne nawet
odchylenie k¹ta ustawienia
mo¿e nawet uniemo¿liwiæ
rozruch podczas mrozu. Przy
temperaturach  dodatnich sil-

nik  bêdzie dawa³ siê urucho-
miæ, wystarczy jednak mroŸny
poranek aby odmówi³
pos³uszeñstwa.

Powszechnym niegdyœ po-
wodem trudnoœci z rozru-
chem by³o paliwo. Szczegól-
nie jak w zbiorniku mieliœmy
mizernej jakoœci letni olej na-
pêdowy . Podczas mrozów
wytr¹ca siê z niego parafina
skutecznie zapychaj¹c filtr i
przewody paliwowe. Warto
od¿a³owaæ kilka z³otych i tan-
kowaæ olej zimowy na reno-
mowanych stacjach.

Silniki o zap³onie samoczyn-
nym zwane s¹ równie¿ wyso-
koprê¿nymi. W zwi¹zku z tym
rozrusznik musi wygenero-
waæ wiêcej mocy ni¿ w przy-
padku silnika benzynowego,
aby pokonaæ opory wyni-
kaj¹ce z wysokiego ciœnienia
sprê¿ania. W zwi¹zku z tym
czêst¹ przyczyn¹ trudnoœci z
uruchomieniem jest stan in-
stalacji rozruchowej. Jej
szczególnie wa¿nym elemen-
tem jest akumulator, którego
pojemnoœæ dramatycznie
spada wraz ze spadkiem tem-
peratury poni¿ej zera. Awaryj-
nie pomog¹ dobre kable roz-
ruchowe i uczynny s¹siad.
Jak najszybciej jednak trzeba

go porz¹dnie na³adowaæ, a
przedtem uzupe³niæ wod¹ de-
stylowan¹ elektrolit. Niestety
uzupe³nienie w wielu nowo-
czesnych akumulatorach jest
niemo¿liwe, poniewa¿ nie ma
dostêpu do poszczególnych
cel. Wystêpuj¹ akumulatory z
tzw.  œwiate³kiem, którego ko-
lor zielony lub czarny wskazu-
je stan na³adowania. Informa-
cja ta jest niezbyt precyzyjna.
Kolorowy p³ywak dzia³a na
zasadzie aerometru i pokazu-
je gêstoœæ elektrolitu, ale tylko
w jednej celi. Zdarza siê, ¿e
niemal martwy akumulator
,,œwieci’’ na zielono. Je¿eli za-
wiedzie ³adowanie trzeba
akumulator wymieniæ.

Warto równie¿ pomyœleæ o
rozruszniku. Trudno oczeki-
waæ, aby w samochodzie o
przebiegu kilkuset tysiêcy kilo-
metrów by³ nadal w pe³ni
sprawny. W ujemnych tempe-
raturach oprócz wysokiego
oporu sprê¿ania wystêpuj¹
dodatkowe opory chocia¿by
zimnego, oblepiaj¹cego ³o¿ys-
ka œlizgowe wa³u oleju. Zu¿yty
rozrusznik, który sprawdza³
siê w wy¿szych temperatu-
rach podczas mrozu mo¿e
odmówiæ pos³uszeñstwa.   

RYSZARD ROMANOWSKI

Kiedy diesle nie chcą zimą odpalić
Mrozy zawsze zaskakuj¹ czêœæ kierowców. 
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