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Siedem lat CEA - Filharmonii
Gorzowskiej

Fot. Archiwum FG

IX Symfonia Ludviga van Beethovena – ta kompozycja otworzyła historię Filharmonii Gorzowskiej w roku
2011. Więcej na s. 19.
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Pejzaż kulturowy
byłby znacznie
uboższy
Aż nie chce się wierzyć, że centrum
Edukacji Artystycznej - Filharmonia
Gorzowska ma dopiero siedem lat…
Filharmonia bowiem tak mocno wpisała się
już w pejzaż miasta, że zdawać się może, iż
gra nam już lat kilkanaście albo i więcej. I nie
chodzi tyle o bryłę i miejsce na błoniach za
dawnym kinem Kopernik, co o pejzaż kulturowy, który byłby znacznie uboższy bez niej. A
przecież nawet niektórzy ludzie światli i bywali w świecie kwestionowali przed laty sens
budowy i działania filharmonii w Gorzowie,
którego mieszkańcy jakoby nie dojrzeli do jej
posiadania, ale i słuchania muzyki poważnej,
która przede wszystkim ma tam rację bytu.
Dziś to tętniąca zżyciem placówka, która ma
całe rzesze wielbicieli i bywalców. Po siedmiu
latach filharmonicznego grania, o czym piszemy więcej w zakładce Kultura, nikt poważny nie wyobraża sobie miasta bez tej filharmonii i tego co się tam dzieje, za sprawa
muzyki mniej i bardziej poważnej, ale zawsze
pięknej i służącej budowaniu pięknego ducha.
I gdyby nie to, że strasznie przepłacono za
budowę CEA-FG (130mln zł), głównie za
sprawą drogiego i koszmarnego garażu,
byłoby naprawdę pięknie i nie byłoby czego
żałować.
JAN DELIJEWSKI
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w 1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa
Państwowego Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych,
których tradycje kontynuowały
Zakłady Mechaniczne „Gorzów”;
upadły w 2000 r.
1985 r. - gorzowianka Katarzyna
Zawidzka została Miss Polonia.
w 2.06.
1997 r. - papież Jan Paweł II
złożył 3,5-godzinną wizytę w Gorzowie; w pięciolecie pobytu papieża na górczyńskich błoniach
odsłonięto pomnik Jana Pawła
II; ponad trzymetrową rzeźbę,
stojącą na tle 13-metrowego
krzyża wykonał prof. Czesław
Dźwigaj z krakowskiej ASP.
2007 r. - udostępniono do ruchu
nową drogę przez Park Kopernika.
1945 r. - Franciszek Walczak (22
l.), gorzowski milicjant; zmarł w
wyniku obrażeń zadanych przez
sowieckiego marudera, jego pogrzeb był pierwszą antysowiecką
demonstracją w mieście, a on
sam został patronem gorzowskiej ulicy; spoczywa na cmentarzu świętokrzyskim.
w 3.06.
1987 r. - studenci AWF ustanowili rekord pojemności tramwaju 105N (20 miejsc siedzących,
105 stojących), upychając 362
osoby.
1905 r. ur. się Febronia Gajewska-Karamać, b. nauczycielka w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), a obecnie patronka
Zespołu Szkół Gastronomicznych, aktywna działaczka organizacji charytatywnych, zm. w
1993 r.
1926 r. ur. się Władysław Kosowicz, nauczyciel i trener, b.
żołnierz AK, jeden z organizatorów żeńskiej siatkówki w Gorzowie, zm. w 1986 r.
w 6.06.
2002 r. - Zarząd Miejski zamknął basen w Łaźni Miejskiej.
w 7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie
Charytatywne Centrum Pomocy
Człowiekowi im. Jana Pawła II;
urządzono je w pomieszczeniach
dawnych restauracji „Kosmos” i
„Woroneż”
w 8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierwsze w mieście pole golfowe,
urządzone przez ZUO na terenie
dawnego wysypiska śmieci na
krańcu ul. Śląskiej.
w 13.06.
1919 r. ur. się Aleksander Dzilne, b. prezes KS Stal (19671972), pionier miasta, zm. w
2009 r.
w 14.06.
1913 r. ur. się Władysław J.
Ciesielski, dziennikarz, pionier
Gorzowa, założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego, patron Szkoły Muzycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieścieruk, czołowy pływak KKS „Warta” w Gorzowie, następnie w latach 70. kierownik drużyny „Stali” i szkoleniowiec żużlowców,
b. trener żużlowej kadry narodo-

Czerwiec 2018 r.

Dni otwarte wodociągów
gorzowskich
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji organizuje Dni otwarte wodoci¹gów gorzowskich.
Odbêd¹ siê one w dniach
3-5 czerwca 2018 r., w godzinach od 8.00 do 14.00.
W tym czasie PWiK zaprasza wszystkich chêtnych do
zapoznania siê z infrastruktur¹ s³u¿¹c¹ do oczyszczania œcieków w przedsiêbiorstwie, w tym do odwiedzenia
Oczyszczalni
Œcieków
„GOŒ-ka” w Gorzowie.
I tak 3 czerwca 2018 r. (niedziela), w godzinach od 8.00
do 14.00 przewiduje siê spotkanie z mieszkañcami Gorzowa i okolicznych gmin. Dojazd do Oczyszczalni Œcieków
przy ul. Kostrzyñskiej Gorzowie. we w³asnym zakresie. W

Oczyszczalni Œcieków zostanie dokonana prezentacja
urz¹dzeñ i specjalistycznego
sprzêtu. Z kolei 4-5 czerwca
2018 r. (poniedzia³ek, wtorek),
przewidziane s¹ spotkania z
m³odzie¿¹ szkoln¹ w zorganizowanych grupach. Grupom
szkolnym zapewniamy dojazd autobusem podstawionym na terenie PWiK przy ul.
Œl¹skiej 95 w Gorzowie /zgodnie z wczeœniejszymi indywidualnymi zapisami/.
Informacje i kontakt: Biuro
Obs³ugi Klienta PWiK ul.
Œl¹ska 95
w Gorzowie
Wlkp. tel. 95-733-55-41.

Fot. Archiwum

KALENDARIUM
Czerwiec 2018

mija dzień

PWIK

PWiK zaprasza do odwiedzenia Oczyszczalni Ścieków „GOŚ-ka” w Gorzowie

Tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu 2018 czeka
Trwa nabór wniosków do Lubuskiego Lidera Biznesu 2018.

To ju¿ X edycja najwiêkszego w regionie konkursu, który promuje firmy województwa lubuskiego. Rejestracja
kandydatur potrwa do koñca
czerwca br. Podobnie jak w
latach ubieg³ych w rywalizacji mog¹ wzi¹æ udzia³ przedsiêbiorstwa, które maj¹ w
Lubuskiem swoj¹ siedzibê
lub s¹ cz³onkiem lubuskich
organizacji gospodarczych.
Podstawowym warunkiem
udzia³u w konkursie jest prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
przynajmniej

przez 2 lata oraz brak zaleg³oœci wobec organów
skarbowych i ZUS. Nominowani w ka¿dej z kategorii zostan¹ wy³onieni przez Kapitu³ê w pierwszej po³owie
sierpnia, natomiast laureatów poznamy 24 wrzeœnia
podczas Gali fina³owej w
Zielonej Górze.
Firmy bior¹ce udzia³ w konkursie bêd¹ klasyfikowane w
4 kategoriach:
• przedsiêbiorstwa mikro
(zatrudniaj¹ce do 9 pracowników)

• przedsiêbiorstwa ma³e
(zatrudniaj¹ce od 10 do 49
pracowników)
• przedsiêbiorstwa œrednie
(zatrudniaj¹ce od 50 do 249
pracowników)
• przedsiêbiorstwa du¿e
(zatrudniaj¹ce od 250 pracowników).
W
ka¿dej
kategorii
wy³onionych zostanie trzech
laureatów, którzy otrzymaj¹
statuetki “Lubuskiego Lidera
Biznesu”
na
lata
2017/2018. Nie mniej jednak ka¿da firma, która za-

kwalifikuje siê do drugiego
etapu otrzyma pami¹tkowy
certyfikat. Analogiczna procedura obowi¹zuje w przypadku Lubuskiego Lidera
Innowacji z tym, ¿e nagrody
g³ówne otrzyma jedynie
zwyciêzcy w ka¿dej z kategorii. Wyró¿nione firmy
bêd¹ mia³y prawo przez
okres jednego roku od chwili wrêczenia nagród do wykorzystywania loga konkursu wraz z tytu³em.
Szczegó³owe informacje
na temat konkursu: Marze-

na M³ynarczyk, T: +48 95
739 03 11 E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl oraz na
stronie{www.ziph.pl
Zg³oszenia do konkursu
mo¿na przesy³aæ poczt¹ na
adres:
Zachodnia Izba
Przemys³owo-Handlowa
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
Informacja telefoniczna:
+48 95 739 03 12.

Ÿród³o: www.ziph.pl

Trzeba więcej pieniędzy na rozbudowę szkoły
Na Manhattanie potrzebna jest nowa szko³a podstawowa, ale i ¿³obek oraz przedszkole.
O tym nikogo ju¿ przekonywaæ chyba nie trzeba.
Na razie jednak ma byæ
rozbudowana Szko³a Podstawowa nr 20 przy Szarych Szeregów. W tej chwili jest to najwiêksza szko³a
w Gorzowie i bêdzie jeszcze wiêksza, co nie jest

dobre dla uczniów, nauczycieli, a i rodziców
tak¿e, ale trudno - niech
bêdzie, byleby by³y znoœne
warunki lokalowe. Lepszy
ju¿ szkolny kombinat ni¿
ciasnota i duchota oraz
nauka na zmiany w piwnicznych izbach.

Problem w tym, ¿e miasto
zarezerwowa³o w ubieg³ym
roku na rozbudowê szko³y
6,5 mln z³, a na przetargu
wykonawca zaproponowa³
kwotê dwa razy wiêksz¹.
Przetarg zosta³ uniewa¿niony i potrzebny jest nowy. I
patrz¹c na to, co siê dzieje

na rynku budowlanym,
œmia³o mo¿na stwierdziæ,
¿e nie tyle potencjalni wykonawcy winszuj¹ sobie za
du¿o, co zwyczajnie w³adze
nie doszacowa³y kosztów,
co by³o ju¿ b³êdem. Organizuj¹c wiêc nowy przetarg
trzeba liczyæ siê z tym, ¿e

proponowana kwota za realizacjê inwestycji bêdzie
znowu zbli¿ona do poprzedniej i trzeba pilnie tych
pieniêdzy poszukaæ w
bud¿ecie. Inaczej zapomnijmy o rozbudowie tej
szko³y.
JAN DELIJEWSKI
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Jak wygram wybory, to do urzędu przybiegnę…
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Trzy pytania do Roberta Surowca, kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa

Fot. Robert Borowy

- Niewiele ponad 50 procent
cz³onków PO wziê³o udzia³ w prawyborach kandydata na prezydenta Gorzowa. Zdaniem pose³ Krystyny Sibiñskiej wynik ten jest
dobry, ale czy fakt, ¿e tylko po³owa
cz³onków wyrazi³a swoje zdanie
napawa pana optymizmem przed
zbli¿aj¹c¹ siê kampani¹ samorz¹dow¹?
- Du¿a czêœæ naszych cz³onków,
którzy nie oddali g³osu, s¹ z ró¿nych
powodów poza Gorzowem. Owszem,
dalej nas wspieraj¹, rozmawiamy z
nimi, ale fizycznie ich w tej chwili nie
ma i dlatego nie uczestniczyli w
g³osowaniu, ale deklaruj¹ w miarê
mo¿liwoœci pomoc w trakcie kampanii. Poza tym mamy taki zwyczaj, ¿e
jak ktoœ z nami d³ugo by³, dzia³a³, ale
teraz nie jest aktywny, nie op³aca
sk³adek, to wcale nie oznacza, ¿e od
razu usuwamy go z naszego grona.
Natomiast ci wszyscy, którzy s¹ na
miejscu zaanga¿owali siê w prawybory, oczywiœcie g³osowali i dalej
bêd¹ pracowaæ na rzecz wyborów.
Najbardziej jednak ucieszy³o mnie
du¿e wsparcie mieszkañców Gorzowa, którzy pojawiali siê na debatach,
choæ nie s¹ cz³onkami PO. Kiedy decydowa³em siê na kandydowanie najbardziej by³em ciekawy reakcji
w³aœnie mieszkañców. I okaza³o siê,
¿e zosta³em ciep³o przyjêty, co by³o
widoczne nie tylko na spotkaniach,
ale i w portalach spo³ecznoœciowych, odebra³em te¿ mnóstwo telefonów oraz informacji tekstowych z
propozycj¹ pomocy podczas kampanii. To dobry sygna³.

- Ktoœ móg³by siê zapytaæ pana,
po co pcha siê pan na prezydencki
sto³ek w chwili, kiedy rz¹dz¹ca
partia chce obni¿yæ pensje samorz¹dowcom, w tym prezydentom
miast?
- Z punktu widzenia w³asnego portfela oczywiœcie nie op³aca mi siê
kandydowaæ, ale by³oby to myœlenie
tylko o sobie. Zarabiam dzisiaj wiêcej
ni¿ prezydent miasta, realizujê siê w
tym co robiê, odnoszê sukcesy zawodowe, mam te¿ czas dla rodziny.
Mam wspania³¹ ¿onê i trzy córki, jestem naprawdê szczêœliwym cz³owiekiem i gdybym patrzy³ przez pryzmat
swojej wygody, to kandydowanie nie
wchodzi³oby w rachubê. Z drugiej
strony, jak widzê, ¿e Gorzów traci
swoje szanse rozwojowe, kiedy inne

miasta w ekspresowym tempie nam
uciekaj¹ uwa¿am, ¿e powinienem
wybraæ jednak pracê dla naszego
miasta.
- Ostatnie kampanie wyborcze w
Gorzowie mia³y sporo elementów
brutalnej walki, ¿e przypomnê
choæby zawieszone swego czasu
bilbordy z prezydentem Tadeuszem Jêdrzejczakiem za kratami.
Czy nadchodz¹ca kampania wyborcza bêdzie bardziej merytoryczna ni¿ poprzednie?
- W¹tpiê. Ze strony moich konkurentów spodziewam siê ostrych
dzia³añ, szczególnie je¿eli chodzi o
kandydata Prawa i Sprawiedliwoœci.
Ju¿ widzimy, ¿e prowadzone s¹
k³amliwe dzia³ania, choæby w postaci
og³aszania nieprawdziwych informa-

cji w gazetkach promocyjnych. Kiedy
czytam, ¿e PiS z Sebastianem Pieñkowskim na czele za³atwili tramwaje
dla Gorzowa, to od razu przypominaj¹ mi siê s³owa Jacka Kurskiego
,,ciemny lud to kupi’’. To s¹ inteligentni ludzie i doskonale wiedz¹, ¿e manipuluj¹ spo³eczeñstwem dla osi¹gniêcia w³asnego celu. Wierzê, ¿e gorzowianie tego nie kupi¹. Natomiast
prezydent Jacek Wójcicki zapewne
ponownie wyci¹gnie bardzo du¿e
pieni¹dze od swoich sponsorów i
zamiast rozmawiaæ merytorycznie
zaklei ca³e miasto banerami i plakatami. Po wyborach bêdzie zapewne
znowu chcia³ wjechaæ do magistratu
z weso³¹ gromadk¹ kole¿anek i kolegów z Deszczna. Ja chcê natomiast skupiæ siê na uczciwej i rzeczowej dyskusji. Za swoje s³owa
bêdê odpowiada³, dlatego z moich
ust ¿adne k³amliwe informacje nie
bêd¹ siê pojawiaæ. Choæby dlatego,
¿e zawsze dotrzymujê danego
s³owo. I jak coœ powiem, to bêdê z
tego rozliczony. Nie planujê równie¿
dokonywaæ rewolucji w urzêdzie. W
szpitalu nie zwolni³em nikogo. Jak
wygram wybory, to do urzêdu przybiegnê, a za mn¹ przyjedzie niewielki samochód jedynie z najbli¿szym
wspó³pracownikami, z którymi bêdê
chcia³ wdro¿yæ nasz program. Jak
wygra z kolei Sebastian Pieñkowski
czeka nas wielka rewolucja kadrowa, bo tej partii nie chodzi o dobro
miasta, ale podnoszenie s³upków
poparcia dla ca³ej partii w skali kraju.
RB

Książka tradycyjna zawsze będzie miała swoich czytelników
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie

Fot. Robert Borowy

- Czym dla bibliotekarzy jest
corocznie obchodzony w maju
Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek?
- To jest stosunkowo m³ode œwiêto, obchodzone od 1985 roku, ale
ju¿ cieszy siê du¿ym zainteresowaniem spo³ecznym. Przyk³adem niech bêdzie to, ¿e na nasz¹ uroczystoœæ, zorganizowan¹ w gorzowskiej
ksi¹¿nicy, przyby³y w³adze wojewódzkie oraz miejskie. Wyró¿nionych przez pani¹ marsza³ek, jak i
obu prezydentów miast - stolic województwa, a tak¿e dyrektorów bibliotek zosta³o sto osób. Jest to wyraz podziêkowania im za wk³ad w
rozwój nawet najmniejszych czytelni, poniewa¿ w wielu gminach
w³aœnie biblioteki stanowi¹ centrum
kultury dla danej spo³ecznoœci. Poza tym ta codzienna, mrówcza
czêsto praca bibliotekarzy nie zawsze jest doceniana i zauwa¿ana.
- Pan bibliotekarzem z zawodu
nie jest, ale czy bêd¹c od trzech
miesiêcy dyrektorem tak wa¿nej
placówki jak WiMBP poczu³ pan
ju¿ smak tego zawodu?
- Bibliotekarzem rzeczywiœcie nie
jestem, ale od dzieciñstwa by³em
sta³ym, mo¿na powiedzieæ, bywalcem wypo¿yczalni ksi¹¿ek, potem
jako student filologii niemal nie
opuszcza³em bibliotek. Mogê po-

wiedzieæ, ¿e w tych latach znaczn¹
czêœæ swojego ¿ycia spêdzi³em w
tych miejscach. Mia³em przyjemnoœæ ponadto za³o¿yæ i prowadziæ
w Gorzowie przy obecnej Akademii
im. Jakuba z Parady¿a mediotekê
instytutu Goethego. Dlatego przynajmniej w aspekcie organizacyjnym biblioteka nie jest mi obca.
- Czy w dobie rozwoju informatyki i spadku zainteresowania
ró¿nymi publikacjami drukowanymi ze strony czytelników nie

istnieje zagro¿enie powolnego
wymierania zawodu bibliotekarza?
- Nie, poniewa¿ biblioteki zmierzaj¹ w kierunku ró¿norodnoœci i
id¹ z duchem czasu oraz potrzeby.
Sama ksi¹¿ka siê zmienia, szczególnie jej noœniki, ale ta ksi¹¿ka
jednak pozostaje i ktoœ musi j¹
przygotowaæ dla czytelników. Czy
to w tradycyjnej formie czy w wersji
elektronicznej. Przez to zawód bibliotekarza ca³y czas zmienia siê i w

przeciwieñstwie do dawnych lat
jest trochê inny. Dawniej biblioteki
by³y takim statycznym miejscem, a
wynika³o to równie¿ z faktu, i¿ nale¿a³y one do mo¿now³adców,
ksi¹¿¹t. Dopiero od pó³tora wieku
mo¿emy mówiæ o bibliotekach publicznych i tak naprawdê dopiero od
tego momentu mo¿emy mówiæ
tak¿e o ewolucji. I dobrze, bo je¿eli
czytelnik mo¿e dzisiaj wypo¿yczyæ
ksi¹¿kê nie ruszaj¹c siê z domu,
wykorzystuj¹c do tego smartfona,
to nie jest nic w tym z³ego, ¿e korzysta ze zdobyczy techniki.
Wa¿ne, ¿eby w ogóle chcia³ czytaæ,
a ksi¹¿ka tradycyjna w mojej ocenie nigdy nie umrze. Zawsze
bêdzie mia³a swoich czytelników.
Je¿eli jest z czymœ problemem to
ze spadaj¹cym czytelnictwem. Ten
spadek nie jest du¿y, ale jest i
g³ównie dotyczy tekstów d³u¿szych,
nie tylko ksi¹¿ek. Wynika to ze
wzglêdu na mnogoœæ dostarczanych nam informacji. Nawet w formie esemesów czy poprzez portale
spo³ecznoœciowe. Chêtnie przez to
siêgamy po krótsze formy. Jednym
z zadañ bibliotek jest zachêcanie,
szczególnie m³odzie¿, do siêgania
równie¿ po d³u¿sze formy, w tym
ksi¹¿ki.
RB

wej, trener „Sparty - Polsat”
Wrocław, zm. w 1995 r.
w 17.06.
1926 r. ur. się Marian Klaus,
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów; w l.
1946-81 aktywny gorzowski
muzyk i kierownik wielu zespołów, legenda „Casablanki”,
napisał wiele czardaszy i utworów w stylu swing i bossa-nova, w tym Gorzowski wieczór w
Casablance, zm. w 2013 r.
w 18.06.
1909 r. ur. się Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzowa (1945-1949), organizator i
b. przewodniczący gorzowskiej
organizacji PPS (1945-1948),
następnie radca w ministerstwach Administracji Publicznej, Gospodarki Komunalnej
oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska, zm. w
1990 r.
w 19.06.
1932 r. ur. się Waldemar Kućko, artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF, zm. w 1981
r.
w 20.06.
1897 r. - Hermann Paucksch
osobiście uruchomił ufundowaną przez siebie fontannę na
Starym Rynku w Gorzowie.
1945 - Franciszek Śmigielski
zarejestrował kawiarnię „Polonia” przy obecnej ul. Sikorskiego 108; była to dawna Café Voley, w latach 1958-69 w lokalu
tym mieściła się słynna kawiarnia „Wenecja”, ok. 1970 r.
budynek został rozebrany.
w 23.06.
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszono działalność pierwszej
drużyny hokeja na lodzie. W
praktyce oznaczało to upadek
hokeja w Gorzowie.
w 26.06.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nierubiec (57 l.), artystka-plastyk,
specjalizująca się w tkaninie
artystycznej, od 1970 r. związana z Gorzowem.
w 27.06.
2005 r. zm. Mieczysław Rzeszewski (74 l.), gorzowski art.
plastyk
w 28.06.
1972 r. - bullą Episcoporum
Poloniae coetus papież Paweł
VI wyodrębnił diecezje w
Polsce zachodniej i północnej; z Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i
Prałatury Pilskiej wydzielone
zostały: diecezja gorzowska
(od 1992 r. - zielonogórsko-gorzowska), szczecińsko-kamieńska (od 1992 r. - archidiecezja) i koszalińsko-kołobrzeska
w 30.06.
1971 r. - minister gospodarki
komunalnej wyraził zgodę na
likwidację poniemieckiego
cmentarza w Gorzowie w części
przeznaczonej na przedłużenie
ul. Pomorskiej i przebudowę
ul. Walczaka; w październiku
PMRN przekazało „Stilonowi”
fragment cmentarza do adaptacji na park wypoczynkowy. n
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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/

Dwa piękne podwórka
powstaną nad Kłodawką
Utwardzona powierzchnia, ³aweczki, a nawet placyk zabaw na jednym podwórku.
Tak siê zmieni¹ dwa dziedziñce. Oba le¿¹ nad
K³odawk¹.
- Bêdzie placyk zabaw,
bêd¹ ³awki, bêdzie ³adna
przestrzeñ - mówi Pawe³ Nowacki pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora Zak³adu Gospodarki
Komunalnej. To w³aœnie
ZGM remontuje oba podwórka, które zosta³y wpisane do
programu rewitalizacji obszarów zdegenerowanych
oraz budowê ci¹gu pieszojezdnego nad K³odawk¹.
Wartoœæ prac na obu podwórkach to kwota prawie 3
mln z³otych.

Całkiem pokaźne zmiany

Przebudowie ulegn¹ podwórka przy ul. £okietkaDrzyma³y oraz przy ul. Garbary. I przy £okietka projekt
przewiduje: przebudowê terenu wzd³u¿ K³odawki, przebudowê wewnêtrznej drogi,
odwodnienie - co szczególnie podoba siê mieszkañcom, którzy od lat narzekaj¹ na to, ¿e po deszczy
podwórko zamienia siê w bajoro. Ponadto powstan¹ elementy ma³ej architektury ³awki, siedziska, donice na
kwiaty. Pojawi siê tak¿e stojak na rowery oraz nowe
lampy oœwietleniowe. No i do
lamp zostan¹ doprowadzone
linie zasilania. Ponadto pojawi¹ siê tablice edukacyjne

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Adresy
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Zasadniczej przebudowie ulegnie m.in. podwórko w sąsiedztwie Kłodawki przy ul. Łokietka-Drzymały

oraz dwie wiaty. Jedna
bêdzie gospodarcz¹, a dwie
pos³u¿¹ rekreacji. Ca³oœæ
prac to 3800 m kwadratowych powierzchni na Nowym
Mieœcie, czyli w terenie,
gdzie tylko nieliczne podwórka s¹ ³adne i funkcjonalne.
Natomiast na drugim podwórku, przy ul. Garbary, na
powierzchni 1400 m kwadratowych tak¿e zostanie przebudowany teren bezpoœred-

nio przylegaj¹cy do K³odawki. Budowlañcy przebuduj¹
mur oporowy, zostan¹ wybudowane instalacje odwodnieniowe, co tak¿e ma bardzo
dobr¹ opiniê. Ponadto na
tym podwórku powstanie
plac zabaw oraz nowe
oœwietlenie.
Jak t³umacz¹ w ZGM, prace
remontowe zakoñcz¹ siê do
31 paŸdziernika, bo tak wynika z umowy, jak¹ ZGM za-

war³ z wykonawc¹, czyli firm¹
ze Œwiêtego Wojciecha.

Inne place do konserwacji

Jak przyznaje Pawe³ Nowacki, placyk zabaw na Garbary bêdzie jedynym nowym, jaki Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej wybuduje w
tym roku. - A i to dziêki
w³aœnie temu programowi
zwi¹zanemu z K³odawk¹ zaznacza dyrektor ZGM.

Jeœli chodzi o ju¿ istniej¹ce
place zabaw, to ZGM stale je
monitoruje, jak trzeba, to naprawia urz¹dzenia oraz dba
generalnie o ich stan. Raz
do roku wymieniany jest piasek w piaskownicach.
- Na razie nie mamy w planach budowy kolejnych placyków, musz¹ wystarczyæ te,
które ju¿ istniej¹ - mówi Pawe³ Nowacki.
ROCH

Przybyło sporo mieszkań
socjalnych
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowa³ a¿ 93 lokale socjalne.
I maj¹ one wy¿szy standard, ani¿eli nakazuj¹ przepisy.
- Prace zaczê³y siê w
ubieg³ym roku, ale zakoñczyliœmy je w tym - mówi Pawe³
Nowacki, pe³ni¹cy obowi¹zki
dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. I dodaje, ¿e remont miasta kosztowa³ ponad 2,8 mln z³, ale
sporo, bo a¿ 1,2 mln z³otych
do³o¿y³ Bank Gospodarstwa
Krajowego.

Standard wyższy niż
wymagany

Mieszkania socjalne to lokale przeznaczone dla osób
bezdomnych
lub
niemog¹cych
utrzymaæ
mieszkania samodzielnie z
powodu ubóstwa. Mo¿e on
mieæ ni¿szy standard. Obo-

wi¹zek jego dostarczenia
spoczywa na gminie. Przepisy stanowi¹, ¿e takie mieszkanie powinno mieæ ³¹czn¹
powierzchniê pokojów co
najmniej 10 m kwadratowych, je¿eli ma byæ zamieszkiwany przez jedn¹ osobê.
Dla kilku osób ³¹czna powierzchnia pokojów powinna
wynosiæ co najmniej 5 m
kwadratowych na osobê.
Zwykle do mieszkañ socjalnych trafiaj¹ te¿ ludzie z wyrokami eksmisji zas¹dzonymi przez s¹d.
- Wszystkie wyremontowane lokale mieszcz¹ siê w kamienicach, bo w budynkach
z lat 60. XX wieku nie mamy
takich mieszkañ - mówi Pawe³ Nowacki i t³umaczy, ¿e w
przypadku
akurat
tych
mieszkañ standard zosta³

podwy¿szony, choæby przez
fakt, ¿e wszystkie otrzyma³y
³azienki, s¹ jasne i œwie¿o
wymalowane z nowymi instalacjami. I co wa¿ne, maj¹
doprowadzon¹ ciep³¹ wodê z
miejskiej sieci.
Dlatego w pierwszej kolejnoœci by³y one zasiedlone
przez rodziny oczekuj¹ce na
wskazanie lokalu socjalnego
z tytu³u umieszczenia na liœcie przydzia³u opracowanej
przy wspó³udziale Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
Mówi¹c wprost to rodziny, w
których mo¿e siê nie przelewa, ale nie zniszcz¹ mieszkania i bêd¹ p³aci³y czynsz

Można sobie
wyremontować

Mieszkania socjalne to nie
jedyny sposób na najem

mieszkania od miasta. Urz¹d
Miasta proponuje te¿ tak¹
mo¿liwoœæ,
jak
remont
mieszkania przez przysz³ego
najemcê. I nie s¹ to ju¿
mieszkania socjalne, a komunalne. Obecnie na zainteresowanych tak¹ form¹ najmu
czekaj¹ 23 lokale. Ubiegaæ
siê o nie mog¹ osoby oczekuj¹ce na lokale zamienne,
na zamianê z urzêdu z uwagi
na stan zdrowia i umieszczone na liœcie przydzia³u lokali
mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2018, je¿eli
wyra¿¹ one wolê wykonania
prac remontowych.
Osoba, która uzyska³a pozytywn¹ decyzjê prezydenta
miasta zobowi¹zana jest do
przeprowadzenia remontu
na warunkach okreœlonych w
umowie zawartej z wynaj-

muj¹cym w terminie szeœciu
miesiêcy od dnia zawarcia
umowy u¿yczenia.
W sytuacjach maj¹cych
wp³yw na wyd³u¿enie terminu
remontu,
ale
niezale¿nych od osoby, która
uzyska³a pozytywn¹ decyzjê
prezydenta, okres remontu
ulega wyd³u¿eniu o czas
oczekiwania na decyzje administracyjne.
To ju¿ kolejna taka akcja,
zdaniem specjalistów takie
szukanie najemców sprawdza siê coraz bardziej. Miasto ma bowiem ograniczone
œrodki na remonty odzyskiwanych lokali komunalnych,
a przysz³ym najemcom
czêœæ kosztów poniesionych
na remonty, miasto zwraca w
obni¿onym czynszu.
ROCH

aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa
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Filologia - drzwi do międzynarodowej kariery
Pod doœæ ogóln¹ i niewiele mówi¹c¹ nazw¹ kierunku na Wydziale Humanistycznym gorzowskiej AJP kryj¹ siê dwie najpopularniejsze filologie
obce nowo¿ytne: filologia angielska i filologia germañska.
Program filologii to nie tylko
nauka jêzyka, czyli pog³êbianie jego praktycznej znajomoœci. Innymi s³owy, filologia
to nie kurs jêzykowy. Oczywiœcie przedmioty praktycznej nauki jêzyka angielskiego czy niemieckiego stanowi¹ wiêkszoœæ na tym
kierunku, lecz filologia to
tak¿e poznawanie systemu
opisu jêzyka, dyskusje o literaturze, zg³êbianie zjawisk
kultury angielskiego czy niemieckiego obszaru jêzykowego, próba zrozumienia
historii tych krajów.
Kto studiuje filologiê? Przede wszystkim absolwenci
szkó³ œrednich, którzy chc¹
zostaæ nauczycielami lub
t³umaczami albo po prostu
chc¹ wykorzystaæ wysoki
stopieñ znajomoœci jêzyka w
innych zawodach; ale tak¿e
nauczyciele pragn¹cy uczyæ
innego przedmiotu czy pracownicy firm doskonal¹cy
znajomoœæ jêzyka i realiów
danego obszaru jêzykowego.
Angliœci i germaniœci, studenci
i
wyk³adowcy
wspó³tworz¹ wiele projektów.
Wyk³adowcy
anglistyki,
ka¿dej jesieni, zapraszaj¹

Fot. Archiwum AJP

Pasjonaci jêzyka Szekspira
lub Schillera mog¹ przejœæ
ca³¹ œcie¿kê edukacyjn¹ na
Wydziale Humanistycznym
Akademii im. Jakuba z Parady¿a. Filologia oferuje bowiem studia I stopnia (licencjackie), w tym tak¿e intensywny program praktycznej
nauki jêzyka na anglistyce i
germanistyce od podstaw,
oraz od niedawna studia II
stopnia (magisterskie).
Na obu filologiach, anglistyce i germanistyce, najwiêksz¹
popularnoœci¹
ciesz¹ siê specjalizacje:
nauczycielska i translatorska. Absolwenci anglistyki i
germanistyki znajduj¹ swoje
miejsce w ró¿nych dziedzinach ¿ycia - od biznesu, poprzez pracê w instytucjach
polskich i miêdzynarodowych, do zawodów twórczych wymagaj¹cych wysokich kompetencji komunikacyjnych. Nasi absolwenci od
lat znajduj¹ zatrudnienie w
pañstwowych
szko³ach
wszystkich poziomów edukacyjnych, w szko³ach prywatnych, szko³ach jêzykowych, a tak¿e w biurach
t³umaczeñ czy miêdzynarodowych firmach.

Filologia na AJP to połączenie wiedzy praktycznej z kulturą
wysoką, okazja do poszerzenia horyzontów oraz otwarte
drzwi do wielu renomowanych miejsc pracy w kraju oraz za
granicą

wszystkich zainteresowanych na cykliczny „Wieczór
miniwyk³adów lekkich i przyjemnych”, który oferuje zapoznanie z tematami bliskimi
sercu ka¿dego anglofila w
lekkiej formie. Wspó³pracujemy z Wojewódzk¹ i Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w zakresie programu „Ameryka w
twojej bibliotece”. Nasi spe-

cjaliœci od nauczania organizuj¹ tak¿e warsztaty dla
nauczycieli, które daj¹ mo¿liwoœæ odœwie¿enia swoich
kompetencji. Jesteœmy te¿
obecni na konferencjach studenckich.
Studenci germanistyki i anglistyki, dziêki miêdzynarodowym kontaktom Akademii,
maj¹ mo¿liwoœæ studiowania

na zagranicznych uczelniach
w ramach programu Erasmus, a dziêki bardzo dobrej
znajomoœci jêzyka bardzo
sobie ceni¹ mo¿liwoœæ
kszta³cenia w innym kontekœcie edukacyjnym w œrodowisku miêdzynarodowym.
Ponadto kadra naukowodydaktyczna wprowadza studentów w badania naukowe
podczas polsko-niemieckich
warsztatów, których celem
jest nie tylko doskonalenie
jêzyka, lecz równie¿ poszerzanie wiedzy i rozwijanie
zainteresowañ. Studenci gorzowskiej germanistyki asystuj¹ w projektach naukowych
realizowanych we wspó³pracy z Christian Albrechts Universität w Kilonii, Konrad
Adenauer Stiftung czy Akademie Sankelmark, dotycz¹cych eksploracji pogranicza polsko-niemieckiego.
Dziêki nowatorskim w skali
kraju przedmiotom akademickim badaj¹ pod opiek¹
tutorów dziedzictwo kulturowe regionu polsko-niemieckiego pogranicza. Wiedza i
kompetencje zdobyte podczas obligatoryjnych zajêæ, a
tak¿e w ramach fakultatywnych warsztatów i projektów,

umo¿liwiaj¹
gorzowskim
adeptom
germanistyki
uczestniczenie w miêdzynarodowych
konferencjach
naukowych w Polsce i Niemczech. Najaktywniejsi nagradzani s¹ stypendiami
umo¿liwiaj¹cymi udzia³ w letnich kursach jêzykowych w
Niemczech. Ka¿dego roku
na gorzowskiej germanistyce
organizowane s¹ wyk³ady
goœcinne wybitnych naukowców z zaprzyjaŸnionych uniwersytetów w Berlinie, Lipsku, Wiedniu czy Utrechcie
w ramach cyklu „Spotkania z
kultur¹ niemieck¹”. Studenci
maj¹ zatem mo¿liwoœæ
czêstego
obcowania
z
¿ywym jêzykiem oraz poznania nowych trendów literaturo-, kulturo- i jêzykoznawczych.
Czy warto studiowaæ filologiê na Akademii? Bez
w¹tpienia tak - nasz kierunek to po³¹czenie wiedzy
praktycznej z kultur¹ wysok¹, okazja do poszerzenia
horyzontów oraz otwarte
drzwi do wielu renomowanych miejsc pracy w kraju
oraz za granic¹.

DR JOANNA BOBIN
DR JOANNA DUBIEC-STACH
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To również okno na świat dla Gorzowa
Za szeœæ lat Kostrzyn powinien staæ siê wa¿nym komunikacyjnym wêz³em dla pó³nocnej czêœci woj. lubuskiego.

Fot. Archiwum

Za niespe³na 300 milionów
z³otych ma powstaæ tam nowy most drogowy na Odrze
oraz obwodnica miasta. W
planie s¹ tak¿e inne inwestycje, w tym most na Warcie i
most kolejowy. Ten ostatni
wybuduj¹ Niemcy.
Na temat budowy mostów
szeroko pisaliœmy przed miesi¹cem, dzisiaj skupmy siê
na obwodnicy, która jest bardzo wa¿na nie tylko dla samego miasta. Dyskusja dotycz¹ca jej budowy nie powinna zmierzaæ w kierunku
szukania odpowiedzi, czy ta
inwestycja jest potrzebna,
ale kiedy ona zostanie w
pe³ni zrealizowana. Z danych Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e
przez Kostrzyn dziennie
przeje¿d¿a dziesiêæ tysiêcy
samochodów, z czego przynajmniej tysi¹c ciê¿arówek
do firm znajduj¹cych siê w
strefie ekonomicznej. Sprawa budowy obwodnicy w tym
miejscu nie jest ju¿ spraw¹
lokaln¹, ale co najmniej regionaln¹. Dobre skomunikowanie Kostrzyna to równie¿
okno na œwiat dla Gorzowa.
Po zbudowaniu mostów drogowych oraz kolejowego i
obwodnicy Kostrzyn stanie
siê najwa¿niejszym wêz³em
komunikacyjnym
dla
dzia³aj¹cych w regionie stref
przemys³owych. Za tym zaœ
pójd¹ kolejne du¿e inwestycje i rozwój takich miast jak
Gorzów.
- Temat potrzeby budowy
obwodnicy drogowej by³ poruszany równoczeœnie z potrzeb¹ budowy nowego mostu granicznego przed dwoma
laty w trakcie konferencji
transportowej - przypomina
Krzysztof Kielec, prezes KSSSE. - Na pocz¹tku 2016
roku zwróci³em uwagê, ¿e
skoro wyczerpuj¹ nam siê tereny inwestycyjne w rejonie
miejsca, gdzie jest Przysta-

r e k l a m a

Nowy most drogowy na Odrze oraz obwodnica Kostrzyna maja olbrzymie znaczenie dla rozwoju północnej części woj.
Lubuskiego, w tym Gorzowa

nek Woodstock, to musimy
zacz¹æ wykorzystywaæ obszary, które posiada Strefa w
pó³nocnej czêœci miasta, w
rejonie Szumi³owa, tu¿ przy
linii kolejowej SzczecinWroc³aw. W zwi¹zku z tym
zainteresowa³em siê ewentualnymi planami budowy
obwodnicy, o której mówiono
przez lata, ¿eby przygotowuj¹c plany budowy infrastruktury naszych terenów
mieæ mo¿liwoœæ wpiêcia siê
w nowy system drogowy.
Szybko okaza³o siê, ¿e poza
chêciami tak naprawdê brakowa³o jakichkolwiek planów.
St¹d tak wa¿na by³a rozmowa przed dwoma laty podczas wspomnianej konferencji z Jerzym Szmitem,
ówczesnym podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. By³

to bowiem moment, który zainicjowa³ realne dzia³ania wyjaœnia.
Mo¿e nie od razu tempo
dzia³añ by³o odpowiadaj¹ce
naszym oczekiwaniom, gdy¿
okaza³o siê, ¿e w ministerstwie
nie
ma
wystarczaj¹cych œrodków w
bud¿ecie, a pozostawiony
przez poprzedników program
inwestycyjny dróg wymaga³
najpierw urealnienia. Z tego
powodu w pierwszym podejœciu obwodnica Kostrzyna
zosta³a wykreœlona z listy,
ale szybko powróci³a na
swoje miejsce ju¿ z gwarancjami finansowymi, co potwierdzi³ zielonogórski oddzia³ Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
wysy³aj¹c do centrali plan inwestycyjny na nowy rok
bud¿etowy. Koszt inwestycji

szacuje siê na 185 milionów
z³otych. Jeszcze nie jest za
to znany jej przebieg. Na razie rozwa¿anych jest szeœæ
wariantów. Wybór nast¹pi po
przeprowadzeniu ekspertyz.
- Akceptacja o finansowaniu inwestycji otworzy³a
furtkê do dalszych dzia³añ,
g³ównie planistycznych kontynuuje prezes Krzysztof
Kielec. - Mo¿na og³osiæ ju¿
konkurs na zrobienie studium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowego, czyli
popularny STEŒ dla obwodnicy Kostrzyna w korytarzu
drogi krajowej nr 31. Studium bêdzie tak prowadzone, ¿eby potem mo¿na by³o
wy³oniæ wykonawcê ju¿ w
systemie ,,zaprojektuj i zbuduj’’. To jest tak naprawdê
rzecz prze³omowa z uwagi
na to, i¿ nie s¹ tu wypowia-

dane tylko s³owa, ale ju¿ mówimy
o
konkretnych
dzia³aniach. W korespondencji z budow¹ mostu drogowego
przez
Odrê,
mo¿emy
mówiæ
o
dzia³aniach kompleksowych,
co ma kapitalne znaczenie
nie tylko dla Kostrzyna, ale i
Gorzowa
oraz
ca³ego
pó³nocnego regionu województwa lubuskiego - podkreœla.
I tu nasuwa siê zapewne
jedno z bardzo wa¿nych pytañ dotycz¹cych szybkiego
po³¹czenia drogowego pomiêdzy Gorzowem a obwodnic¹ Kostrzyna z wjazdem
na most i dalej w kierunku
berliñskiego ringu lub bezpoœrednio do samej stolicy Niemiec? Po drugiej stronie Odry nasi zachodni s¹siedzi od
lat inwestuj¹ w drogê nr 1,

choæ jest to tylko droga lokalna. Okazuje siê jednak, ¿e
Niemcy maj¹ ju¿ przygotowane plany rozwoju sieci
dróg do 2030 roku i je¿eli
chodzi o omawiany tu odcinek od granicy do berliñskiego ringu, to s¹ planowane
jeszcze dwie obwodnice. W
taki sposób, ¿eby omin¹æ
wszelkie zabudowania. Ponadto na bazie istniej¹cego
odcinka drogi 168 pomiêdzy
Munchebergiem i Furstenwalde, Niemcy chc¹ zbudowaæ odnogê autostrady nr
12. Taki zabieg pozwoli³by
na szybszy zjazd na autostradê przebiegaj¹c¹ pod
Berlinem z po³udniowej jej
czêœci.
W przypadku dojazdu do
granicy z Gorzowa mamy
obecnie dwie drogi. Pierwsza, wojewódzka nr 132,
biegn¹ca przez Bogdaniec,
Witnicê i D¹broszyn. Liczy
ona niespe³na 50 kilometrów. Trudno uwierzyæ, ¿eby
mog³a w przysz³oœci przej¹æ
siê na siebie g³ówny ruch
ciê¿arówek z gorzowskich i
podgorzowskich stref przemys³owych. Druga droga,
krajowa nr 22 jest d³u¿sza o
oko³o 15 kilometrów i przebiega przez Bolemin, Krzeszyce oraz S³oñsk. Brakuje
tu jednak obwodnic, co powoduje, ¿e trzeba przejechaæ przez wszystkie praktycznie wiêksze miejscowoœci.
- Moim zdaniem ¿adna z
tych dróg nie spe³nia wymagañ stawianym nowoczesnym arteriom komunikacyjnym - mówi dalej prezes KSSSE S.A. - Przy obecnym
natê¿eniu ruchu ciê¿kich pojazdów te trasy s¹ w stanie
d³ugo pos³u¿yæ, ale nie mam
w¹tpliwoœci, natê¿enie ruchu wzroœnie, chocia¿by po
wybudowaniu nowego mostu
granicznego na Odrze w
Kostrzynie - koñczy.
ROBERT BOROWY
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Gorzowska firma jakością podbija
światowe rynki

Fot. Archiwum firmy Silcare

Dzisiaj firma Silcare dzia³a
na powierzchni ponad 3,5
hektarach, zatrudnia blisko
szeœciuset pracowników. I
jest nasza, co z dum¹ nale¿y
podkreœliæ, bo niewiele gorzowskich firm powsta³ych
od fundamentów mo¿e pochwaliæ siê mark¹ znan¹ w
Europie i powoli podbijaj¹c¹
ju¿ œwiat.
- W 2004 roku otworzyliœmy niewielki, licz¹cy niespe³na 30 metrów kwadratowych punkt handlowy przy
ulicy £okietka, w którym zaczêliœmy sprzedawaæ kosmetyki do pielêgnacji d³oni
sprowadzane g³ównie z polskich hurtowni - wspomina
W³odzimierz Gajewski, prezes zarz¹du Silcare. - Szybko zwróciliœmy uwagê, ¿e
kosmetyka d³oni stale siê
rozwija. Z roku na roku przybywa³a nam rzesza klientów
detalicznych, byliœmy chwaleni za oferowane produkty i
w pewnej chwili zwróciliœmy
uwagê, ¿e mamy szansê
bardziej siê rozwin¹æ pod
pewnymi warunkami. Musieliœmy poszerzyæ ofertê o produkty
sprowadzane
z
ró¿nych stron Europy, zaczêliœmy wiêc jeŸdziæ po najwiêkszych imprezach targowych, celem nawi¹zywania
kontaktów - dodaje.

Fot. Archiwum firmy Silcare

Zaczê³o siê nader skromnie. Od ma³ego sklepiku przy ulicy £okietka i dwóch osób.

Od drogerii do producenta

Po piêcioletniej dzia³alnoœci
stricte handlowej przyszed³
moment podjêcia wa¿nej decyzji. Jak t³umaczy prezes
W³odzimierz Gajewski, ograniczenie siê do samej sprzeda¿y by³o cofaniem siê w
rozwoju. Dlatego firma, stawiaj¹ca ci¹gle dopiero
pierwsze kroki na rynku kosmetyków, podjê³a historyczn¹ decyzjê o rozpoczêciu produkcji. Pocz¹tkowo
by³a ona oparta jedynie na
zakupie pó³produktów i przygotowywaniu poszczególnych asortymentów ju¿ we
w³asnym zakresie.
- Bardzo chcieliœmy jeszcze mocniej rozszerzyæ
wspó³pracê z partnerami, od
których nabywaliœmy towar kontynuuje prezes. - Szybko
okaza³o siê, ¿e nie by³y one
takie skore do udzielenia
nam gwarancji czy upustów
cenowych. Przez to nie byliœmy odpowiednio konkurencyjni. Zwróciliœmy jednak
uwagê, ¿e w segmencie lakierów hybrydowych w tym
czasie istnia³a nisza na krajowym rynku. I na prze³omie
2011-12 roku rozpoczêliœmy
w³asn¹ produkcjê, po wczeœniejszym opracowaniu receptur. Trwa³o to wiele miesi-

Siłą firmy są ludzie. I to zarówno ci, co kiedyś pracowali, jak i obecni pracownicy

êcy, bo jest to praca ¿mudna
i wymaga licznych eksperymentów. I tak, w ci¹gu kilku
lat przeszliœmy drogê od
drobnej drogerii do prawdziwego producenta - zaznacza.
Obecnie Silcare to jeden z
nielicznych w Europie producentów ¿elu UV, produktów
do stylizacji i pielêgnacji paznokci, d³oni, stóp oraz cia³a.
Jak mówi dalej prezes Gajewski, obecna pozycja firmy
jest unikatowa, poniewa¿ nie
ma w Polsce producentów
lakierów œwiat³outwardzalnych. Towar ten jest sprowadzany do kraju g³ównie ze
Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W
kraju istniej¹ oczywiœcie producenci tradycyjnych lakierów rozpuszczalnikowych
oraz kosmetyki bia³ej-pielêgnacyjnej. Silcare równie¿ poszerzy³o swoj¹ liniê produkcyjn¹ o kosmetyki do cia³a
oraz w³osów i volumen produkcji stale roœnie.

Ekspansja na rynki
światowe

Du¿e znaczenie dla rozwoju produkcji lakierów UV
mia³a wczeœniejsza sprzeda¿
sprowadzanych
z
ró¿nych stron Europy produktów. Ich znajomoœæ pozwoli³a na rozeznanie zainteresowañ klientów.
- Wiedzieliœmy, czego potrzebuj¹ nasi klienci, w jakiej jakoœci i w jakich cenach. To, ¿e
wczeœniej handlowaliœmy kosmetykami pozwoli³o nam
unikn¹æ wielu b³êdach przy
rozpoczêciu produkcji. Od razu
zyskaliœmy przychylnoœæ rynku
trwa³oœci¹ lakierów i krótkim
czasem schniêcia pow³ok - wyjaœnia i mówi dalej, ¿e
chêtnych do zainwestowania w
ten rodzaj produkcji przed kilkoma laty nie by³o wielu z jednego zasadniczego powodu.
- Jest to produkt doœæ mocno zaawansowany technolo-

gicznie, z drugiej strony w
tamtym
okresie
by³
nieop³acalny do produkcji w
skali przemys³owej. Kilka lat
temu na kupno tego rodzaju
lakierów mog³y pozwoliæ sobie tak naprawdê jedynie salony piêknoœci, które dysponowa³y odpowiedni¹ aparatur¹ do nak³adania lakieru.
Dzisiaj zakup odpowiedniej
lampy nie jest ju¿ problemem i dziêki temu wiele takich urz¹dzeñ znajduj¹ siê
ju¿ w domach, a sprzeda¿
¿elu UV roœnie - twierdzi.
Silcare posiada kilkanaœcie
w³asnych drogerii nie tylko w
Gorzowie (trzy), ale w Zielonej Górze, Szczecinie, Poznaniu, Kaliszu, Warszawie,
Wroc³awiu, Gdañsku, Bydgoszczy, Czêstochowie i
Krakowie. Ma salony patronackie w Gorzowie, Myœliborzu, Oleœnicy, Przytocznej,
Witnicy, Tarnowskich Górach
oraz we Wroc³awiu. Rozwija
równie¿ system drogerii franczyzowych. W planach jest
dalsza ekspansja sklepów
na terenie innych miast w
Polsce. Obecnie firma posiada oko³o 30 procent udzia³u
w rynku polskim, przy czym
wiêkszoœæ swojej produkcji
kieruje na rynki europejskie,
czêœæ trafia tak¿e do Brazylii. Myœli jednak o dalszym
rozwoju eksportu w kierunku
azjatyckim.
- Byliœmy w Dubaju, Iranie,
wystawialiœmy siê na targach w Korei Po³udniowej,
nied³ugo jedziemy do Szanghaju. Wszêdzie decyduj¹cym czynnikiem o zdobyciu rynku jest jakoœæ oferowanego produktu i cena.
Posiadamy konkurencyjn¹
cenê i teraz najwa¿niejsze
jest, ¿eby potencjalni nasi
klienci w ró¿nych stronach
œwiata przetestowali nasze
produkty, które s¹ wysokiej
jakoœci. My to wiemy, chodzi,
¿eby inni siê teraz przekonali
- t³umaczy.

Paznokcie to nie wszystko

G³ówna siedziba firmy znajduje siê w czêœci przedwojennej fabryki krochmalu na terenie dawnej Agromy przy ul.
Kostrzyñskiej.
Niedawno
zak³ad wzbogaci³ siê o kolejne budynki po by³ej fabryce
makaronów Lubella po drugiej stronie ulicy. Si³¹ firmy s¹
ludzie. I to zarówno ci, co kiedyœ pracowali, jak i obecni
pracownicy.
- Niektórzy s¹ z nami od
wielu lat i zawsze wk³adaj¹
serce w to co robi¹. Ponadto
na ka¿dym stanowisku mamy
œwietnych fachowców, profesjonalnie przygotowanych do
pracy - chwali prezes.
Nasz rozmówca mówi, ¿e
opracowana
technologia
utwardzania œwiat³em UV jest
bardzo ciekawa i chcia³by rozszerzyæ on j¹ na inne dziedziny przemys³u. Od roku w firmie trwaj¹ prace nad przeniesieniem tej technologii do
przemys³u, dok³adnie lakierowania pow³ok drewnianych.
- Pracuje nad tym szeœciu
naszych technologów. Staramy siê zbudowaæ w³asn¹
lampê ultrafioletow¹ oraz pracujemy nad recepturami
ró¿nych rodzajów lakierów do
malowania powierzchni drewnianych. Niewiele firm potrafi
to zrobiæ. Chcemy pójœæ w
tym kierunku, gdy¿ mamy kilku naprawdê wysokiej klasy
specjalistów i szkoda by³oby
nie wykorzystaæ posiadanego
potencja³u - t³umaczy.

Odnowią willę Pauckscha?

Silcare stale anga¿uje siê w
¿ycie miasta. Jest sponsorem
Stali
Gorzów,
zarówno
¿u¿lowców, jak i pi³karzy
rêcznych. Jest sta³ym uczestnikiem Dni Gorzowa. W nadchodz¹cej edycji firma zaprasza do wspólnego bicia rekordu Polski na najwiêksz¹
liczbê osób jednoczeœnie wykonuj¹cych stylizacjê paznok-

Silcare jest jednym z nielicznych w Europie producentów
żelu UV, produktów do stylizacji i pielęgnacji paznokci,
dłoni, stóp oraz ciała

ci. Do pobicia jest rekord
ustanowiony przed rokiem w
Katowicach, gdzie paznokcie
malowa³o jednoczeœnie sto
pañ i trzech panów. Bicie rekordu w Gorzowie odbêdzie
siê 9 czerwca na Moœcie Staromiejskim od godziny 11.00.
Ju¿
teraz
zapraszamy
chêtnych do udzia³u w tym
historycznym wydarzeniu.
W³aœciciele firmy ostatnio
zas³ynêli tak¿e propozycj¹ zakupu od miasta willi Pauckscha, w której dawniej znajdowa³ siê Grodzki Dom Kultury.
Radni miasta na lutowej sesji
wyrazili zgodê na sprzeda¿
tego obiektu prywatnemu inwestorowi i Silcare zadeklarowa³a przyst¹pienie do przetargu. Je¿eli obiekt trafi do firmy,
to deklaruje ona ca³kowite odnowienie historycznego budynku oraz urz¹dzenie w nim
hotelu i restauracji.
- Obs³ugujemy ponad 3,5 tysi¹ca zagranicznych podmiotów - mówi prezes Gajewski. Kooperujemy
z
bardzo
du¿ymi firmami œwiatowymi,
ka¿dego miesi¹ca przyje¿d¿a
do nas kilkanaœcie zagranicznych delegacji. Dlatego potrzebujemy reprezentacyjnej
siedziby na organizowanie
spotkañ, ale i jednoczeœnie
na godne przyjêcie goœci.
Kosmetyki, zw³aszcza lakiery
do paznokci, kojarz¹ siê z
piêknem i st¹d bardzo zale¿y
nam, ¿eby sprzedawaæ nasze
produkty w piêknym otoczeniu - wyjaœnia.
W³odzimierz Gajewski zapewnia, ¿e firma nie jest zamkniêta wy³¹cznie na swoich
klientów, chce ¿eby willa po
remoncie by³a dostêpna dla
wszystkich
zainteresowanych. Dlatego hotel, restauracja, jak i ogrody bêd¹ otwarte
dla wszystkich.
- Bardzo zale¿y nam, ¿eby
w restauracji serwowana by³a
najlepsza polska kuchnia.
Uwa¿am, ale to jest moje subiektywne zdanie, ¿e w regio-

nie ze staropolsk¹ kuchni¹
nie jest najlepiej. Wielokrotnie
mia³em k³opoty ze znalezieniem miejsca, do którego
mog³em zaprowadziæ zagranicznego goœcia na rodzime
dania - uwa¿a.
Prezes Silcare nie rozumie
argumentów przedstawianych
przez przeciwników sprzeda¿y historycznych miejskich
obiektów w prywatne rêce.
Przypomina, ¿e Gorzów
przed 100 laty by³ miastem
fabryk i wiêkszoœæ obiektów,
w tym nawet ³aŸniê wybudowali prywatni inwestorzy, a
korzystali na tym mieszkañcy.
- Myœlê, ¿e teraz pokutuje
œwiadomoœæ lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy to wielu pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców
by³o cwaniakami i niekiedy
oszustami. To siê jednak
zmieni³o. Nikt rozs¹dny nie
porywa siê z motyk¹ na
s³oñce, ka¿dy analizuje i kalkuluje, co jest op³acalne, a w
co nie nale¿y inwestowaæ twierdzi i szybko dodaje, ¿e
nikt rozs¹dny nie wyrzuca
pieniêdzy w b³oto.
- Wszystko dok³adnie przeanalizowaliœmy i zapewniam,
¿e nasza oferta jest korzystna dla wszystkich zainteresowanych. I jeszcze jedna sprawa. Przedsiêbiorcy s¹ w stanie lepiej zarz¹dzaæ od
samorz¹dów, poniewa¿ maj¹
wiêksz¹ swobodê w doborze
menad¿erów i specjalistów.
Dzia³amy na zasadzie swobody gospodarczej, a poza
tym tak naprawdê na takich
transakcjach
korzystaj¹
wszyscy. Przedsiêbiorca i tak
bowiem musi stale p³aciæ do
miejskiej kasy du¿e podatki
od nieruchomoœci, gruntu i z
racji prowadzenia w danym
obiekcie dzia³alnoœci gospodarczej. Jak budynek znajduje siê natomiast w miejskiej
ewidencji, to samorz¹dowa
kasa nic z tego nie ma. - koñczy.
ROBERT BOROWY
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Podniesie poziom diagnostyki i leczenia
Trzy pytania do dr. Piotra Zorgi, kierownika Klinicznego Zak³adu Medycyny Nuklearnej w gorzowskim szpitalu
taki sposób, ¿eby zobaczyæ
jednoczeœnie jak wygl¹da i
dzia³a. To z kolei pozwala na
przeanalizowanie nie tylko
struktury, ale i anatomii oraz
metabolizm. Dobrym wskazaniem do badania PET - CT
jest pojedynczy guzek w
p³ucu. Nie musi byæ on wielki, wystarczy taki w granicach jednego centymetra.
Je¿eli podejrzewamy nowotwór z³oœliwy, to naprawdê
trudno jest go zdiagnozowaæ, poniewa¿ morfologicznie jest to tylko guzek, czyli
zagêszczenie. Je¿eli znajduje siê on w trudno dostêpnym miejscu to ciê¿ko
jest zrobiæ biopsjê. Bronchoskopowo te¿ jest trudno zbadaæ, bo guzek mo¿e byæ oddalony od oskrzeli. Za pomoc¹ aparatury PET nie
tylko widzimy guzek, ale od
razu badamy metabolizm.
Je¿eli metabolizm glukozy
jest zwiêkszony istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo proce-

Fot. Robert Borowy

- Urz¹dzenie do pozytonowej tomografii emisyjnej, czyli PET, jest ju¿ w
kierowanym przez pana
Zak³adzie Medycyny Nuklearnej. Rzeczywiœcie jest
to sprzêt najwy¿szej jakoœci?
- W medycynie nie mówimy, ¿e coœ jest najlepsze w
œwiecie. Ka¿da technologia
ma do spe³nienia swoje zadanie. Jak ktoœ chce zrobiæ
bardzo dobre zdjêcie smartfonem, to oczywiœcie mo¿e
to zrobiæ, ale lepiej wzi¹æ do
tego porz¹dn¹ lustrzankê.
Mówimy o urz¹dzeniach wyspecjalizowanych, dedykowanych. Technologia PET CT to jest hybrydowe obrazowanie, które ³¹czy w sobie
obrazowanie morfologiczne,
czyli anatomiczne z obrazowaniem
czynnoœciowym,
czyli metabolicznym. Innymi
s³owy, za pomoc¹ jednego
aparatu mo¿emy obejrzeæ
narz¹d, tkankê cz³owieka w

su nowotworowego. Wtedy
po takim badaniu, które trwa
kilkanaœcie minut, ³atwiej
mo¿emy podj¹æ decyzjê o
wyciêciu guzka czy segmentu p³uca, poniewa¿ mamy
wynik wskazuj¹cy na bardzo
du¿e prawdopodobieñstwo
wystêpowania œmiertelnej
choroby. Mogê w tym miejscu powiedzieæ, ¿e w swojej
klasie urz¹dzenie PET - CT,
które znajduje siê ju¿ u nas

jest na pewno bardzo wysokiej jakoœci.
- Kiedy zacznie s³u¿yæ pacjentom i jak wa¿ne jest to
w kontekœcie powstaj¹cego
Oddzia³u Radioterapii?
- Jesteœmy ju¿ po wszystkich
odbiorach, posiadamy wszelkie niezbêdne zezwolenia na
korzystanie z aparatury, ale
czekamy jeszcze na dokumentacjê. W czerwcu rozpoczniemy szkolenie perso-

nelu i w lipcu bêdziemy gotowi
do pracy. Oczywiœcie inn¹
spraw¹ jest to, kiedy bêdziemy mogli realizowaæ badania,
a inn¹ w jaki sposób bêd¹ one
finansowane. Jest og³oszony
konkurs przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego nasz szpital przyst¹pi³ i czekamy
na jego rozstrzygniêcie. Oczywiœcie posiadanie PET-u
znacz¹co podniesie poziom
diagnostyki i leczenia onkologicznego. Najistotniejsze jest
to, ¿e wszystko bêdzie odbywa³o siê w ramach jednej
lecznicy. Konsolidacja wszystkich us³ug onkologicznych w
jednym miejscu jest posuniêciem jak najbardziej w³aœciwym i po¿¹danym.
- Zgodnie z umow¹ z Uniwersytetem Zielonogórskim
Zak³ad Medycyny Nuklearnej zyska³y status kliniczny.
Na czym bêdzie polega³a ta
wspó³praca?
- Medycyna nuklearna, jako
ga³¹Ÿ medycyny, nie jest w

¿aden sposób obecna w Zielonej Górze. Historycznie zawsze zak³ad istnia³ w Gorzowie. Uniwersytet Zielonogórski otworzy³ u siebie wydzia³
lekarski i pojawi³a siê potrzeba kszta³cenia studentów w
tym obszarze, poniewa¿ medycyna nuklearna znajduje
siê w programie nauczania.
W poszukiwaniu odpowiedzi
na to pytanie najlepsz¹ opcj¹
zdecydowanie jest Gorzów.
Zrozumia³e jest, ¿e zosta³a
podpisana umowa w tej sprawie pomiêdzy naszym szpitalem a uczelni¹ i od
przysz³ego roku akademickiego nasz zak³ad zacznie
prowadziæ zajêcia. Jednoczeœnie staliœmy siê zak³adem
klinicznym. U nas prowadzone bêd¹ nie tylko æwiczenia,
ale i wyk³ady, gdy¿ tylko u
nas znajduje siê odpowiednia
infrastruktura i u nas znajduj¹
siê doœwiadczeni specjaliœci
w tej dziedzinie.
RB

Godziny dzieliły pacjenta od utraty oka
Lekarze z Oddzia³u Laryngologii z Pododdzia³em Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej mog¹ mówiæ o kolejnym sukcesie.
Tym razem, dziêki ich szybkiej i sprawnej reakcji uratowali
oko
32-letniemu
mê¿czyŸnie ze Szczecina.
Pan Wojciech Surma od ponad 11 lat zmaga³ siê z niezidentyfikowan¹ chorob¹, która powodowa³a u niego
ró¿ne objawy, w tym tak¿e
bardzo bolesne ropne zmiany skórne. Po wizytach i hospitalizacjach w Szczecinie,
Poznaniu i Warszawie ostatecznie ratunek znalaz³ w gorzowskim szpitalu.
- Zaczê³o siê niewinnie.
Najpierw pojawi³o siê krwawienie z nosa. PóŸniej zaczyna³o mi brakowaæ energii
i si³. Z pocz¹tku myœla³em,
¿e to efekt przemêczenia.

r e k l a m a

By³em jeszcze studentem, a
ju¿ bardzo intensywnie pracowa³em w kraju i za granic¹. Gdy objawy nie ustêpowa³y zacz¹³em próbowaæ
szukaæ przyczyn z³ego samopoczucia - mówi p. Wojciech.
Tak rozpoczê³a siê - jak
sam mówi o niej p. Wojciech
- „tu³aczka” po lekarzach.
Wreszcie, po roku, jeden z
laryngologów stwierdzi³, ¿e
winne s¹ zmiany w jego systemie
immunologicznym.
Skierowa³ go do reumatologa, który zastosowa³ terapiê
sterydami
(lekami
najczêœciej u¿ywanymi np. do
walki z rozwijaj¹cym siê stanem zapalnym).

- Tam te¿ lekarze postawili
diagnozê, ¿e przyczyn¹ moich problemów zdrowotnych
jest ziarniniak wegenera.
Choroba w pocz¹tkowej fazie nie daje jasnych objawów. Po dwóch latach leczenia tej choroby pojawi³a nieznaczna poprawa. Nie by³o
jednak powodów do wielkiej
radoœci. I tak mija³y kolejne
lata. Ostatecznie diagnoza ziarniniak wegenera - nie
zosta³a potwierdzona. Ale
problemy nie zniknê³y wspomina p. Wojciech.
Z czasem zmiany skórne
zaczê³y siê pog³êbiaæ, zajmowaæ coraz wiêksze powierzchnie skóry i nowe
miejsca. W 2013 r. choroba

zaatakowa³a oko. Niedro¿ny
kanalik ³zowy powodowa³ ropienie, ³zawienie, ból i
opuchliznê obu powiek prawego oka. Lekarze z Poznania i Warszawy, byli bezsilni.
Pan Wojciech dosta³ skierowanie do Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni. Nie
zd¹¿y³ z niego skorzystaæ.
- W po³owie kwietnia przyjecha³em na rodzinn¹ uroczystoœæ do Strzelec Krajeñskich. Ból oka by³ jednak
tak silny, ¿e po jej zakoñczeniu poprosi³em tatê o jak najszybsze przywiezienie mnie
do gorzowskiego szpitala. Tu
trafi³em na wspania³ych lekarzy. Dr Sobecki natychmiast

zleci³ badania diagnostyczne. W kilka godzin mia³em
zrobione RTG zatok, tomograf , podano mi kroplówki i
natychmiast zakwalifikowano
mnie do zabiegu. Na stole
operacyjnym le¿a³em ju¿ 12
godzin od przyjêcia - dodaje
pan Wojciech
- To by³ niemal ostatni moment. Godziny dzieli³y pacjenta od utraty oka. Operacja przebieg³a bez ¿adnych
komplikacji. Usunêliœmy guza. Opuchlizna systematycznie schodzi i jesteœmy bardzo dobrej myœli - mówi dr
Grzegorz Matyja - kierownik
Oddzia³u Laryngologii z Pododdzia³em
Chirurgii
Szczêkowo-Twarzowej Wie-

lospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.
- Dla mnie efekt jest piorunuj¹cy. Ju¿ kilka godzin po
operacji odzyska³em przytomnoœæ umys³u, mam
dobr¹ koncentracjê i œwietnie œpiê. Wci¹¿ jestem pod
opiek¹ specjalistów ale ju¿
mogê wróciæ do pe³nej aktywnoœci zawodowej i cieszyæ siê ¿yciem. Ca³emu zespo³owi oddzia³u - od kierownika,
przez
panie
pielêgniarki, po salowe serdecznie dziêkujê. Dziêki
Nim odzyska³em radoœæ i
sens ¿ycia - dodaje pan
Wojciech.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

BizNeS PO GORzOWSKU

Czerwiec 2018 r.

9

Najlepszy cynamon jest
jednak z Cejlonu
Ma³y sklepik wype³nia intensywna woñ ró¿nych zió³, herbat i przypraw.

Słoje, filiżanki i aromat

Kardamon mieœci siê na
parterze starej kamienicy na
Nowym Mieœcie. Wystawa
przyci¹ga fili¿ankami, dzbanuszkami, puszkami na herbatê. Od niedawna w ofercie
pojawi³y siê niepowtarzalne
kubki rêcznie robione i zdobione. Ale czym jest Kardamon przekonuje siê ka¿dy,
kto wejdzie do sklepu. Pó³ki
do sufitu wype³niaj¹ szklane
s³oje, ka¿dy z opisem. No i
wnêtrze to silny aromat, mieszanka zapachów, jakie wydzielaj¹ oferowane tu przyprawy i herbaty. A wybieraæ
jest w czym, bo w ofercie s¹ i
czarne herbaty, i zielone,
ciekawe i aromatyczne
mieszkanki przeznaczone
dla smakoszy. Na osobnej
pó³ce bardzo du¿y wybór
herbat zio³owych. Obok typowych, jak suszona pokrzy-

wa, rumianek czy inne, le¿¹
rzadkie zio³a, których nie
mo¿na dostaæ nawet w aptekach. W innych s³ojach przechowywana jest kawa, a
w³aœciwie kilkadziesi¹t jej
odmian. W jeszcze innych s¹
przyprawy - cynamon, tytu³owy kardamon, any¿, ale
s¹ te¿ suszone owoce.
Wszystkie specja³y pachn¹ i
w³aœnie owa mieszanka jest
znakiem firmowym, ulotnym,
ale jednak znakiem Kardamonu.

maja. - Internet wykorzystujê
tak¿e do zamówieñ i wysy³ania klientom zamówionych u mnie rzeczy. Bywa
tak, ¿e ktoœ w Gorzowie jest
przejazdem, zajdzie do
mnie, kupi coœ, a potem trudno mu jechaæ z drugiego koñca Polski po herbatê czy
wybran¹ kawê. Dlatego ja im
wysy³am zamówione rzeczy
- opowiada El¿bieta Wawrzyniak.
Sklep ma ju¿ sta³ych klientów. - I to nie tylko z Gorzowa. Systematycznie bywaj¹
u mnie ludzie z Barlinka, Myœliborza, ale i Poznania czy
Szczecina - mówi w³aœcicielka i w jej ocenie stali bywalcy
stanowi¹ 80 procent wszystkich kupuj¹cych.

Kardamon to było
pierwsze skojarzenie

Kiedy rodzina i przyjaciele
us³yszeli, ¿e El¿bieta Wawrzyniak zamierza rzuciæ - jak
sama mówi - ciep³¹ posadkê
w Urzêdzie Wojewódzkim - i
zaj¹æ siê jednak ryzykownym biznesem, gor¹co i serdecznie jej odradzali. Wszyscy mówili, ¿e Gorzów
nie jest dobrym miejscem na
taki biznes, ¿e taki sklep
w³aœnie z przyprawami i herbatami siê nie sprawdzi, ¿e
nie bêdzie kupuj¹cych. Ja
jednak postanowi³am spróbowaæ - opowiada w³aœcicielka Kardamonu.
Sklep otworzy³a w grudniu,
przed Bo¿ym Narodzeniem.
Od pocz¹tku nazywa³ siê
Kardamon i od pocz¹tku by³o
w nim, co jest ca³y czas - kawy, herbaty, przyprawy oraz
fili¿anki i inne akcesoria do
parzenia. - Pozostawa³a

A córka w Słubicach jest

Fot. Archiwum

Ofertê uzupe³niaj¹ fili¿anki,
dzbanki do herbaty, czarki
do mate. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e Kardamon skoñczy³
ju¿ szeœæ lat.
- Pomys³ na taki biznes
przyszed³ mi do g³owy, kiedy
sama kupowa³am herbatê w
specjalistycznych sklepach
w Poznaniu lub Warszawie.
Wtedy pomyœla³am sobie, a
czemu by nie spróbowaæ w
Gorzowie - opowiada El¿bieta Wawrzyniak, w³aœcicielka
sklepu Kardamon przy ul.
£okietka.

E. Wawrzyniak: Polityka firmy jest taka, aby być w jak najlepszych stosunkach z klientami

kwestia nazwy. Kardamon to
by³a pierwsza, która przysz³a
mi do g³owy. Potem jeszcze
dyskutowa³am ze znajomymi, jednak Kardamon zwyciê¿y³ - mówi El¿bieta Wawrzyniak. Okaza³o siê, ¿e pomys³ trafi³ w punkt. - Byæ
mo¿e dlatego, ¿e przed œwiêtami ludzie szukali prezentów, zachodzili te¿ trochê z
ciekawoœci, no i muszê powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ ze
mn¹ zosta³a - opowiada
w³aœcicielka.
Wa¿ne

Fot. Archiwum

Ważne, skąd towar
pochodzi

Tu można znaleźć oryginalne kawy, herbaty, przyprawy oraz
filiżanki i inne akcesoria do parzenia

Od samego pocz¹tku wiadome by³o, ¿e w Kardamonie
herbaty, zio³a, przyprawy czy
kawy musz¹ byæ od sprawdzonych hurtowników. Jeœli
przyprawy jednorodne, to z
najlepszych Ÿróde³. - Najlepiej to zobrazuje przyk³ad cynamonu. Generalnie cynamon pochodzi z Indonezji.
Taki mo¿na kupiæ we wszystkich sklepach. Natomiast

okazuje siê, ze lepszy jest z
Cejlonu. No i moi klienci tylko siê upewniaj¹, czy mam
w ofercie w³aœnie ten i po
niego przychodz¹ - mówi
El¿bieta Wawrzyniak.
Natomiast jeœli chodzi o
mieszanki przypraw, jakie
ma w ofercie, to sk³adniki
przyje¿d¿aj¹ z ca³ego œwiata
do wybranych polskich hurtowni, a sam proces mieszania odbywa siê w Polsce. Zale¿y mi bardzo na tym,
aby oferowane przeze mnie
produkty by³y dobrej, bardzo
dobrej jakoœci. Klienci to doceniaj¹. I wracaj¹, bo herbata z Kardamonu naprawdê
inaczej smakuje - mówi
w³aœcicielka.

Zdrowa żywność też
doszła

Od pewnego czasu ofertê
Kardamonu uzupe³niaj¹ ekologiczne kosmetyki oraz
zdrowa ¿ywnoœæ. - Oczywiœcie wybór nie mo¿e byæ
wielki, bo szczup³oœæ sklepu
na to nie pozwala, ale pewne

rzeczy s¹ - mówi w³aœcicielka. T³umaczy, ¿e oferta zosta³a poszerzona zgodnie z
sugesti¹ samych klientów,
bo to oni pytali o ¿ywnoœæ. A
poniewa¿ polityka firmy jest
taka, aby byæ w jak najlepszych stosunkach z klientami, dlatego pani El¿bieta
wprowadzi³a i zdrow¹ ¿ywnoœæ i ciekawe, rzadko dostêpne ekologiczne kosmetyki. - Dlaczego nie, skoro nie
jest to problemem - mówi.

W sieci też się nieźle
znajduje

Kardamon ma te¿ swoj¹
stronê na Facebooku. Myœlê o profesjonalnej stronie internetowej, ale to wymaga czasu. Jak ju¿ coœ robiæ, to profesjonalnie, bo inaczej nie ma sensu - mówi
w³aœcicielka Kardamonu. Ale
za pomoc¹ FB jest w sta³ym
kontakcie z klientami. Informuje o nowoœciach, o tym,
¿e dany produkt ju¿ dojecha³. Ale te¿ i o tym, ¿e sklep
bêdzie nieczynny, jak by³o 2

Kardamon dorobi³ siê ju¿
sklepu córki. - Tak, od trzech
lat w S³ubicach funkcjonuje
drugi Kardamon i faktycznie
prowadzi go moja córka opowiada El¿bieta Wawrzyniak. I jak siê okazuje, recepta wypracowana w Gorzowie
znakomicie siê sprawdza w
granicznym mieœcie. Oba
Kardamony s¹ identyczne ten sam asortyment, taki
sam wystrój, takie samo podejœcie do klienta. - Oznacza
to, ¿e rozmawiamy z naszymi klientami, doradzamy im
ró¿ne rzeczy. A oni do nas
wracaj¹ - mówi El¿bieta
Wawrzyniak.
I t³umaczy, ¿e podstaw¹
sukcesu nawet w tak trudnej
bran¿y, jak przyprawy i herbaty jest w³aœciwie podejœcie
do klientów, pierwszorzêdny
asortyment oraz sympatia
do tego, co siê robi. - Jakbym nie lubi³a tego, mój
sklep nie by³ moj¹ pasja, to
nic by z tego nie by³o - mówi
w³aœcicielka.
A stali bywalcy za takie podejœcie nadali jej przydomek,
a w³aœciwie dwa. Pierwszy to
- Pani Kardamonowa, a drugi - Pani Herbatka.
RENATA OCHWAT

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sektora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.
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Dopóki w Polsce mamy złotówki
Jak ich dogonimy, to wtedy niech zapanuje u nas euro, ale nie wczeœniej.

●

podzielone i chyba nawet
poddane wp³ywom jakiejœ
ideologizacji.
„Gdy chodzi o du¿e pieni¹dze, tam szybko czuje siê
sw¹d diabelskiego ogonem
mieszania”pomyœla³em.
Mo¿e bêdzie lepiej i wygodniej - ale czy bêdzie ekonomiczniej i korzystniej dla Polski? To jest wa¿ne pytanie!
Przyzwyczajono nas, ¿eby
wyprzedawaæ nasze dobra
zamiast budowaæ siln¹ Polskê. Pozbyæ siê z³otówki tylko
po to, by by³o wygodniej?
Ekonomista
œp.
prof.
Wac³awa Pytkowski mawia³
nam studentom, ¿e to co
ideologicznie s³uszne i wygodne czêsto racjonalne
gospodarczo nie jest, a na
pewno niewiele ma z ekonomii dobra wspólnego.
Postanowi³em przeczytaæ
kilka pozycji, w tym „Paradoks euro. Jak wyjœæ z pu³apki wspólnej waluty” wybitnych
ekonomistów Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka.
Œwietnie udokumentowana
ksi¹¿ka. Autorzy dog³êbnie
analizuj¹ kryzys euro w kontekœcie historycznym i miêdzynarodowym i proponuj¹
strategiê jego pokonania. Paradoksem jest to, pisz¹, ¿e
„projekt euro”, który mia³ stanowiæ ukoronowanie procesu
integracji europejskiej, rozsadza t¹ integracjê od œrodka.
Jasno diagnozuj¹, ¿e „uporczywa obrona euro prowadzi
do konfliktów i mo¿e spowodowaæ dezintegracjê UE i
rozpad wspólnego rynku”.
Autorzy stawiaj¹ dramatycznie tezê, ¿e jedynie skoordynowane rozwi¹zanie strefy
euro i wprowadzenie nowego
systemu walutowego w Europie mo¿e uratowaæ integracjê
europejsk¹ i zachowaæ epokowe osi¹gniêcia powojennej
Europy: Uniê Europejsk¹ i
wspólny rynek. Ta lektura nie
pozostawia z³udzeñ co do tego, ¿e wspólna europejska
waluta by³a projektem przedwczesnym. Prof. Zdzis³aw
Krasnodêbski, pose³ do Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do tej publikacji mówi, ¿e proeuropejskoœæ nie
stanowi zaprzeczenia samodzielnego myœlenia i szukania nowych rozwi¹zañ dla
UE.
Kawalec i Pytlarczyk stawiaj¹ pytanie: „Dlaczego wiêc
wspólna waluta euro jest zagro¿eniem dla integracji europejskiej? Czy mo¿na „naprawiæ” strefê euro i spowodowaæ,
aby
mog³a
ona
bezpiecznie funkcjonowaæ?
Czy mo¿na rozwi¹zaæ strefê
euro, zachowuj¹c UE i wspól-

Fot. Archiwum

Swoim znajomym, którzy w
Gorzowie Wlkp. maj¹ pozycjê
lokalnych autorytetów, w takiej luŸnej rozmowie towarzyskiej zdarzy³o mi siê powiedzieæ, ¿e jako przedsiêbiorca,
który prowadzi gospodarcz¹
wspó³pracê zagraniczn¹ w
ró¿nych walutach, zdajê sobie sprawê z tego, jak trzeba
byæ ostro¿nym i ci¹gle z wyprzedzeniem myœleæ, by nie
wpaœæ w pu³apkê zmiany kursu waluty i nie zaliczyæ straty
na kontrakcie zagranicznym.
Przelicznik kursowy euro i
dolara do z³otówki musi byæ
codziennie, a nieraz i dwa razy dziennie, aktualizowany.
Mówiê im, ¿e analizator kursów walut w moim Internecie
komórkowym jest ci¹gle
w³¹czony i do komfortu ¿ycia
to nie nale¿y. Ta moja wypowiedŸ zadzia³a³a na towarzystwo jak detonator, który natychmiast wyzwoli³ pogl¹dy
na kwestiê euro, jako wspólnej waluty UE. „A widzisz mówili co niektórzy - ta powracaj¹ca dyskusja o wprowadzeniu euro w Polsce jest
bardzo zasadna. Przedsiêbiorcy mieli by w UE u³atwione ¿ycie, my jeŸdzimy za
Odrê i te¿ operowalibyœmy
jedn¹ walut¹, a tak to ci¹gle
trzeba z³otówki przeliczaæ i
wymieniaæ na euro. Przecie¿
na zakupy turystyczne do
Berlina mamy bli¿ej ni¿ do
Warszawy”. Myœlê sobie, ¿e
maj¹ mo¿e racjê, na pewno
by³oby wygodniej i ³atwiej dokonywaæ transakcji biznesowych, czy turystycznych.
Po tej rozmowie postanowi³em poszerzyæ ”konsultacje
spo³eczne” i jeszcze od innych zasiêgn¹æ jêzyka na temat co myœl¹ o pilnym wprowadzeniu euro w Polsce. Pyta³em, czy rzeczywiœcie by³o
by nam lepiej z euro? Jedni
mówili, ¿e w Gorzowie Wlkp.
by³o by wiêcej turystów,
szczególnie tych z Niemiec,
gdyby mogli p³aciæ w euro, bo
to przeliczanie na z³otówki po
prostu im przeszkadza. Inni
t³umaczyli, ¿e euro to znak
europejskiej cywilizacji, inni
zaœ, ¿e euro nale¿y wprowadziæ, bo bêdziemy siê szybciej rozwijaæ gospodarczo i
bêdziemy mieæ lepiej. Byli
te¿ i tacy, którzy sprawê stawiali odmiennie: euro nas pognêbi, bêdziemy koloni¹ finansow¹ najbogatszych, a te
pañstwa co przyjê³y euro to
dzisiaj s¹ bankrutami, jak
Grecja, znacznie wolniej siê
rozwijaj¹ od tych, co dysponuj¹ w³asnym pieni¹dzem.
Ju¿ po tych kilkunastu wypowiedziach na temat euro widzia³em, ¿e zdania s¹ mocno

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

ny rynek? Jak¹ strategiê powinna przyj¹æ Polska wobec
euro? Prof. Jerzy Osiatyñski,
cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej, by³y minister finansów, by³y pose³ na Sejm RP
mówi: „Kawalec i Pytlarczyk
od kilku lat staraj¹ siê znaleŸæ
odpowiedŸ na pytanie, jak
wyjœæ z tego kryzysu przez
przywrócenie walut narodowych, zachowuj¹c zarazem
zdobycze Unii Europejskiej i
jej wspólny rynek.(…)”.
W 2014 roku prof. Marek
Belka, wówczas prezes NBP,
a tak¿e premier Rz¹du polskiego, by³ sceptyczny co do
przyjêcia euro przez Polskê,
która nie spe³nia³a podstawowych warunków. Do dnia dzisiejszego zbyt wiele siê nie
zmieni³o. Gospodarka polska
poprawi³a siê, ale nadal jest
nie konkurencyjna w stosunku do zachodnich gospodarek, jest dojona przez zachodnie koncerny, skolonizowana i op³acana haraczem
obcemu kapita³owi - co roku
ok. 100 mld. z³ych z tytu³u odsetek od kapita³u i dywidend
- pisze gazeta prawna.pl.
Zmieni³ siê jednak dzisiaj w
tej sprawie pogl¹d prof. M.
Belki, który wraz z Henryk¹
Bochniarz i by³ymi cz³onkami
Rady Polityki Pieniê¿nej Jerzym Hausnerem, Andrzejem
Bratkowskim, Janem Czekajem i Dariuszem Filarem wystosowali apel do premiera
Mateusza Morawieckiego o
wznowienie przygotowañ wejœcia Polski do strefy euro.
Dlaczego zrobili to w³aœnie te-

raz? Czy¿by poddali siê presji miêdzynarodówki finansowej? Przecie¿ wiedz¹, ¿e
biednego i nieprzygotowanego, s³abego i bezbronnego
³atwiej rekiny finansowe
po³kn¹. Wielu uznanych ekonomistów, tak¿e z USA, mówi¹ i pisz¹, ¿e podczas ostatniego œwiatowego kryzysu
gospodarczego,
Polska
maj¹c swoj¹ walutê i nie
bêd¹c w strefie euro, jako jedyny kraj w UE nie mia³ ujemnego wzrostu PKB, a eksport
z Polski dla zagranicy by³ w
tym
czasie
najbardziej
op³acalny i zdobywa³ rynki
zbytu dotychczas nie do zdobycia.
Na temat wejœcia do strefy
euro wypowiada³ siê wielokrotnie Mateusz Morawiecki,
niedawno bankowiec, nastêpnie minister finansów i
rozwoju, a obecnie premier
Rz¹du
Rzeczypospolitej.
Ostatnio na pocz¹tku roku
powiedzia³, ¿e „przyjêcie
unijnej waluty mo¿na rozwa¿aæ za 10-20 lat, gdy Polska bêdzie bardziej podobna do krajów strefy euro
pod wzglêdem wielu parametrów makro- i mikroekonomicznych”.
Przeciwny po¿egnaniu siê
ze z³otym jest te¿ Stefan Kawalec - by³y cz³onek RPP i
by³y minister finansów. Badania CBOS wskazuj¹ na wyraŸny spadek w Polsce popularnoœci wspólnej europejskiej waluty. Strefa euro jest
projektem ideologicznym,
który nie jest oparty na zdro-

wych podstawach ekonomicznych - mówi to wielu polityków i ekonomistów. Do eurolandu nale¿y 19 krajów z
poœród 28 cz³onków UE i
wszystkie one prócz nielicznych, w tym przede wszystkim Niemiec, ma ogromne
problemy finansowe wegetuj¹c na pograniczu niewyp³acalnoœci. Grecja musia³a nawet sprzedawaæ niektóre wyspy i lotniska by
ratowaæ siê przed bankructwem, a zagro¿enie i tak nie
minê³o. Do podobnego stanu
dobijaj¹ W³ochy, Hiszpania
czy Portugalia i kilka innych
krajów. Biedna Bu³garia chce
zostaæ cz³onkiem strefy euro.
(…) nie nale¿y siê zbytnio
spieszyæ - oœwiadczy³ w Sofii
unijny komisarz ds. gospodarki i finansów Pierre Moscovici podczas spotkania eurogrupy w kwietniu br. On wie
co mówi. Szwecja jest unijnym prymusem, bo pozosta³a
poza stref¹ euro, dziêki komisji prof. Larsa Calmforsa warto skorzystaæ z opracowañ jego i komisji szwedzkiej
ds. euro. Mo¿e wtedy nie
dzia³ali byœmy na oœlep? 70
% Czechów, 62 % Szwedów i
55 % Polaków stanowczo nie
chce euro, a Duñczycy zadecydowali o trwa³ym wy³¹czeniu ich kraju ze strefy euro.
Wielka Brytania zrobi³a to samo w kwestii euro, dodatkowo wychodz¹c z UE. Kraju
funta szterlinga nie nale¿y
uwa¿aæ za pozbawionego
rozs¹dku, gdy¿ oni wiedz¹ jakim dobrem i silnym narzêdziem finansowym w sterowaniu rozwojem gospodarczym jest w³asny pieni¹dz, w
dodatku emitowany przez
w³asne angielskie banki.
Na szczêœcie w Polsce tylko
37 % wierzy, ¿e euro w ci¹gu
10 lat mo¿e zast¹piæ z³otego.
Dlaczego wiêc taka niecierpliwoœæ niektórych liberalnych
polityków i ponaglanie wprowadzenia do Polski euro?
Sk¹d taka nerwowoœæ wobec
Polski nawet za byle co?
Czy¿by bano siê, ¿e Polska
rzeczywiœcie mo¿e wyrosn¹æ
na lidera œrodkowo-wschodniej Europy i nale¿y j¹ szybko
”rozpuœciæ w mêtnym roztworze” europejskiej waluty? Prezes Geopolitical Futures
Georg Friedman, s³ynny
amerykañski politolog, podczas Europejskiego Forum
Nowych Idei w 2017 roku w
Sopocie powiedzia³, ¿e Unia
Europejska mo¿e mieæ k³opoty z dalsz¹ integracj¹ pañstw.
Polskê natomiast widzi jako
pañstwo pod¹¿aj¹ce drog¹
ku wiod¹cej pozycji w gronie
pañstw œrodkowo-europej-

skich. Za 30 lat Polska bêdzie
potêg¹ Europy Œrodkowo Wschodniej z ambicjami odgrywania ogromnej roli na
arenie miêdzynarodowej mówi G. Friedman. Równoczeœnie wskazuje pañstwa,
których rola bêdzie coraz
mniejsza - do nich zaliczy³
Niemcy, których gospodarka
zale¿na jest w 50% od eksportu, a takich proporcji nie
da siê utrzymaæ przy wzrastaj¹cych ambicjach gospodarczych wielu krajów, w tym
Polski, rozwijaj¹cych nowe
techniki proeksportowe. Euro
dzisiaj nakrêca niemieck¹
gospodarkê tylko do czasu,
bo wiêkszoœæ pañstw UE ten
mechanizm in¿ynierii finansowej ju¿ pozna³o i dalej godziæ siê z tym nie chce. Ponadto Niemcy przez masow¹
emigracjê przestali siê czêsto
czuæ jak u siebie przez „kosmopolityzm elit” (dw.com Jacek Lepiarz).
Polska nie wprowadzaj¹c
euro widzi te miliardy, które
wyp³ywaj¹ z Polski na zachód.
Dopóki mamy w³asny pieni¹dz i spory udzia³ w rynku bankowym, to tê rozwojow¹ politykê finansow¹ we
w³asnym kraju mo¿na prowadziæ i wyp³yw pieni¹dza
monitorowaæ. Maj¹c euro
tego zjawiska nie bêdzie widaæ - mo¿e o to chodzi?
Myœlê, ¿e treœci¹ niniejszego artyku³u pokaza³em jeszcze d³ugotrwa³¹ pozycjê
z³otówki na naszym polskim i
gorzowskim rynku. Nie mamy
co têskniæ za euro i próbowaæ
przyspieszaæ jego wprowadzanie. Jednak ze wzglêdu
na bliskoœæ do strefy euro powinniœmy siê przygotowaæ w
Gorzowie Wlkp. na dwu walutow¹ obs³ugê klientów - w euro i z³otówkach. Ka¿da
us³ugowo-handlowa firma powinna mieæ kalkulator walutowy sprawnie przeliczaj¹cy
euro na z³otówki po codziennie aktualizowanym kursie.
Klient ze strefy euro, szczególnie ten niecierpliwy z Niemiec, nie powinien biegaæ po
kantorach z wymian¹ swojego pieni¹dza na z³otówki.
Wprowadzenie euro by³oby
na pewno du¿ym u³atwieniem w handlu z obcokrajowcami. Z³otówka polska musi
jednak u nas pozostaæ jeszcze wiele lat stymulatorem
rozwoju gospodarczego i byæ
jeszcze silniejszym narzêdziem Polaków w doganianiu poziomu ¿ycia zachodnich spo³eczeñstw. Jak ich
dogonimy, to wtedy niech
zapanuje u nas euro.
AUGUSTYN WIERNICKI

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Osiedle Europejskie - czy to już
nowa dzielnica Gorzowa?
Jeszcze jedenaœcie lat temu w miejscu dzisiejszego Osiedla Europejskiego by³ poligon wojskowy.
Kiedy powstawa³y pierwsze
budynki nikt nie podejrzewa³,
¿e po przesz³o dekadzie wyroœnie tu têtni¹ce ¿yciem
osiedle. Dziœ mieszka tu ok
4,5 tys. osób. Docelowo
swoje w³asne cztery k¹ty
bêdzie mog³o tu znaleŸæ nawet 15 tys. mieszkañców.
Po³o¿one na przedmieœciach Gorzowa Osiedle Europejskie w 2007 roku by³o
terenem dziewiczym, choæ
przekszta³conym przez istniej¹cy tu wczeœniej poligon.
£atwiej by³o tu spotkaæ dzik¹
zwierzynê ni¿ drugiego
cz³owieka. Dziœ jest zupe³nie
inaczej.

Osiedlem Europejskim funkcjonaln¹ ca³oœæ. Na czêœci
dzia³ek powsta³y ju¿ domy
wolnostoj¹ce i w zabudowie
bliŸniaczej. Realizacja ca³ej
inwestycji podzielona jest
jednak na etapy.

Nowoczesne, ale nie
doskonałe

Trudne początki

Fot. Archiwum Budnex

Kiedy powstawa³y tu pierwsze budynki gorzowianie
mówili o tym miejscu „ma³pi
gaj”. Ma³o kto wiedzia³, ¿e na
tym nieuporz¹dkowanym terenie powstanie osiedle. Do
najbli¿szych
zabudowañ
by³o przesz³o 700 m. - Pocz¹tkowo ludzie mieli obawy
¿eby siê tu przeprowadziæ
bo to by³o pustkowie - mówi
Waldemar Wawrzyniak z firmy
Budnex, który praktycznie od
pocz¹tku odpowiada za budowê osiedla - Gdy ju¿ powsta³ pierwszy czy drugi budynek, te obawy zniknê³y. Ludzie
zaczêli siê chêtnie tu wprowadzaæ bo jak podkreœlali miejsce oferowa³o spokój - dodaje.
Ca³e osiedle powstaje oczywiœcie wed³ug planu miejscowego, który zosta³ uchwalony
jeszcze przed budow¹ pierwszego z budynków. Mniej
wiêcej co rok osiedle siê rozrasta o nowy obiekt, w którym
przeciêtnie znajduje siê ok
120 mieszkañ. Obecnie powstaje ju¿ trzynasty budynek,
a to nawet nie po³owa tego, co
mo¿e tu powstaæ.

Osiedle Europejskie powstało w miejscu dawnego poligonu wojskowego

Duże osiedle dla całych
rodzin

Fot. Archiwum Budnex

Osiedle Europejskie dziœ liczy sobie ok 1500 mieszkañ
i blisko 4500 mieszkañców,
ale tak naprawdê niebawem
mo¿e staæ siê now¹ dzielnic¹ Gorzowa. Choæ buduje
w tym miejscu dwóch deweloperów to za koncepcjê tej
inwestycji w zasadzie odpowiada firma Budnex Za³o¿enie
urbanistyczne
przyjête dla tego terenu
umo¿liwia realizacjê trzydziestu budynków wielorodzinnych, które stworz¹
zwart¹ i usystematyzowan¹
zabudowê skupion¹ wokó³
centralnego placu - mówi
Monika Golec z firmy Budnex - Patrz¹c zatem na plany
inwestycji przed nami jesz-

Na Osiedlu Europejskim stoją już nie tylko bloki wielorodzinne, ale i domki jednorodzinne

cze kilkanaœcie lat budowy
do ukoñczenia ca³ego kompleksu i nadania mu ostatecznego kszta³tu. Docelowo
na Osiedlu Europejskim
bêdzie mog³o zamieszkaæ
nawet 15 tys. osób - dodaje.
Jeszcze w roku 2018 osiedle
powiêkszy siê o kolejne 145
mieszkañ. W 2019 do u¿yt-

ku oddanych zostanie dalszych 156 lokali. Co ciekawe
Osiedle Europejskie sta³o siê
ostoj¹ dla osób w ró¿nym
wieku. Nie œci¹gaj¹ tu tylko
ludzie m³odzi ale wrêcz ca³e
rodziny. - Czasem jest tak,
¿e najpierw mieszkanie kupuje jedna siostra, póŸniej
druga, a na koñcu przepro-

wadzaj¹ siê tu rodzice, którzy chc¹ byæ bli¿ej dzieci i
wnuków. Z takimi przypadkami spotykamy siê bardzo
czêsto - mówi Waldemar
Wawrzyniak z firmy Budnex.

Nie tylko bloki, ale i domki

Kiedy mówimy o Osiedlu
Europejskim, pierwsze co

przychodzi na myœl wiêkszoœci gorzowian to zabudowa
wielorodzinna. Warto jednak
przypomnieæ, ¿e czêœæ popoligonowych terenów, znajduj¹cych siê przy rezerwacie
to obszar, na którym powstaj¹ domy jednorodzinne.
£¹cznie to kompleks blisko
150 dzia³ek stanowi¹cych z

Osiedle Europejskie przyci¹ga nowych mieszkañców.
Wartoœæ wybudowanych tu
mieszkañ ci¹gle roœnie.
Choæ jest to popularna lokalizacja, a mieszkania schodz¹
jak na pniu, to brakuje tu kilku elementów, które przyda³yby siê mieszkañcom. Mamy œwiadomoœæ, ¿e brakuje tu publicznego przedszkola czy szko³y. Rol¹ dewelopera nie jest jednak budowa szkó³. Miasto ma w tej
lokalizacji dzia³ki, które
umo¿liwiaj¹ realizacjê takich
inwestycji. - mówi Monika
Golec z firmy Budnex - O ile
nie mamy realnego wp³ywu
na
realizacjê
obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, o
tyle bêdziemy zabiegaæ o to
by docelowo wprowadziæ komunikacjê publiczn¹ na teren osiedla. Wiemy jak
wa¿ne jest to dla jego mieszkañców - dodaje. Z us³ugami
towarzysz¹cymi jest ju¿ lepiej. Jest zak³ad fryzjerski,
ma³a gastronomia czy sklep
spo¿ywczy. Ponadto obok
istniej¹cego ju¿ pawilonu
handlowo-us³ugowego, który zrealizowa³a firma Budnex, powstanie jeszcze kolejny taki obiekt. Warto te¿
dodaæ, ¿e w budynkach
po³o¿onych wokó³ placu
centralnego pojawi¹ siê kolejne lokale us³ugowe.
Pierwsze dostêpne bêd¹ w
budynku, który aktualnie
jest w budowie. Jak podkreœla deweloper docelowo
takich lokali bêdzie du¿o
wiêcej.
Bez w¹tpienia Osiedle
Europejskie stanowi now¹
kartê historii Gorzowa.
Trwale wpisuje siê w
tkankê miejsk¹ ³¹cz¹c poniek¹d miasto z rozwijaj¹c¹
siê na przeciwleg³ym krañcu ul. Myœliborskiej stref¹
ekonomiczn¹.
Coraz
chêtniej œci¹gaj¹ tu osoby
zarówno z podgorzowskich
miejscowoœci jak i innych
tutejszych osiedli. Warto
te¿ zauwa¿yæ, ¿e dotychczasowi
mieszkañcy
Osiedla Europejskiego równie¿ chêtnie kupuj¹ tu kolejne mieszkanie, gdy ich
dotychczasowa ¿yciowa
przestrzeñ okazuje siê ju¿
niewystarczaj¹ca.
n
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Sąd nie-Ostateczny, czyli stolika
Wasza Œwi¹tobliwoœæ. Chocia¿ jedno piwko. Nie musi byæ
lech czy tyskie, mo¿e byæ bary³ka z Witnicy, to znaczy flaszeczka lubusza. Da siê za³atwiæ?
Œwiêty Piotr pokrêci³ siw¹
g³ow¹, co oznacza³o, ¿e NiedŸwiecki ani ju¿ niczego nie
napisze, ani nie zapali i na
pewno nie ugasi pragnienia.
Zreszt¹ z tym pragnieniem to
by³ tylko taki ma³y wybieg. Jeœli dziœ œwiêty pozwoli na piwo, to mo¿e jutro nie bêdzie
mia³ nic przeciw temu, abym
skoczy³ po flaszkê luksusowej,
wykoncypowa³ sobie NiedŸwiecki. Podobno w Zielonej
Górze teraz tak destyluj¹ wódziê, ¿e od samego jej zapachu muza pióro wodzi.
- Musia³eœ, Witia, coœ pogmatwaæ w „Sodomie, czyli
Apokryfie Starego Testamentu” - prawie zachichota³ pod
nosem Morawski. - A mo¿e
„Apokryf szósty”, który napisa³eœ, jak twierdzisz we
wstêpie, „na podstawie rêkopisu znalezionego na górze Ararat”, podrzuci³o ci KGB?
- Za „Sodomê...”, Zdzichu,
dosta³em Lubuski Wawrzyn Literacki. To znaczy, ¿e ksi¹¿ka
niczego sobie - broni³ swego
dzie³a NiedŸwiecki.
- Komuœ musieli daæ tê nagrodê, tym bardziej ¿e oni w
Zielonej Górze staraj¹ siê traktowaæ gorzowian jak swoich.
D³ugo pisa³em felietony do
„Nadodrza”, a i zanim Maria
zgodzi³a siê zostaæ moj¹ ¿on¹,
w dowodzie osobistym mia³em
zielonogórski adres.
- Jak i ja przez trzy lata przypomnia³
NiedŸwiecki,
dumnie zadzieraj¹c g³owê.
- Spode mnie, Witia, nie
usunêli sto³ka redaktora naczelnego „Nadodrza”.
- A kto to zrobi³?... Komuna.
Bez podstaw pozbawili stanowiska, a ja tak siê stara³em,
aby „Nadodrze” znaczy³o
wiêcej ni¿ regionalne czasopismo spo³eczno-kulturalne.
Gdzie pisa³ felietony Makarewicz, co potem gra³ w orkiestrze Solidarnoœci? A Waœkiewicza nie ukrywa³em w redakcji?
Powinni daæ mi za to krzy¿
zas³ugi i przeprosiæ publicznie. Jak nic jestem ofiar¹ systemu totalitarnego. - Wyprostowa³ plecy i jeszcze wy¿ej
podniós³ g³owê, ale zaraz sobie przypomnia³, ¿e skoro komuna go mianowa³a na redaktora naczelnego to i mia³a
prawo zwolniæ. A nigdy nie
zwolni³aby, gdyby Morawski
nie macza³ w tym swoich palców. Kto napisa³ felietonik
tak, ¿e pierwsze litery w linijkach
czytane
pionowo
uk³ada³y siê w has³o „Precz z
parti¹”? ¯eby tylko napisa³ i
œmia³ siê w ku³ak, ale on pochwali³ siê, jaki to kawa³ wyci¹³ redaktorowi naczelnemu
„Nadodrza”.

- Nie po to dali ci w³adzê, Witia, abyœ nie pali³ kadzid³a na
ich czeœæ. Lubi³eœ pochwa³y i
zaszczyty. Podnosi³eœ kieliszki
z darmow¹ wódk¹. - Morawskiemu znudzi³o siê przypominanie takim jak NiedŸwiecki,
co zrobili dobrego, a co z³ego.
Takie by³y czasy. Najsmutniejsze jest to, ¿e nawet w oczekiwaniu na S¹d Ostateczny wielu totumfackich uwa¿a siê za
ofiary systemu i wypina piersi
do
orderów.
Ucichn¹,
spuszcz¹ uszy po sobie, gdy
w tej sprawie wypowie siê
sêdzia najsprawiedliwszy. Kiedy to bêdzie? Tego nawet œwiêty Piotr nie wie, który lubi³ zagraæ z Morawskim w szachy.
Gdyby wiedzia³, miêdzy jednym
a
drugim
matem
ostrzeg³by, no, przynajmniej
kaza³
uk³adaæ
mowê
obroñcz¹. To mo¿e i Pan Bóg
jeszcze siê zastanawia, kiedy
otworzyæ bramê królestwa niebieskiego. Na razie odbywa
siê coœ w rodzaju dochodzenia przygotowawczego przed
w³aœciw¹ wokand¹, a wiadomo, ¿e do kogo œledczy siê nie
przyczepi to i sêdzia da mu
spokój. - Cierpliwoœci, Witia.
Jak mówi³ cesarz August, festina lente, co znaczy: spiesz
siê powoli.
- A nie mogê z³o¿yæ samokrytyki? - niecierpliwi³ siê NiedŸwiecki.
- „Je¿eli zaœ sami siebie
os¹dzimy, nie bêdziemy
os¹dzeni” - powtórzy³ Morawski po œwiêtym Piotrze. Nie
doda³, ¿e os¹dzone zostan¹
uczynki, a nie pogl¹dy i przekonania. On te¿ chodzi³ na pochody, jeœli podpieranie siê
protez¹ prawej nogi mo¿na
nazwaæ chodzeniem. Dawniej
zapraszano go na trybunê honorow¹, nigdy jednak nie by³o
dla niego miejsca w pierwszym rzêdzie. Na tej jednej
nodze sta³ z ty³u po to, ¿eby
towarzysze mogli pochwaliæ
siê w komitecie centralnym, ¿e
oni równie¿ popieraj¹ sojusz
œwiata pracy z kultur¹ i sztuk¹.
Jednego roku zabrali go ze
sob¹ a¿ do Worone¿a, a to kilka godzin lotu samolotem, ze
dwa razy zawieŸli tu¿ za Odrê
do Frankfurtu, wskazali miejsce obok Helmuta Preisslera,
¿eby by³o zgodnie z umow¹ o
wymianie gorzowsko-frankfurckiej. Sadzali go te¿ za sto³em
prezydialnym w sali zebrañ
wojewody, stawiali na zielonym suknie butelkê wody i literatkê i kazali opowiadaæ, jak
sobie wyobra¿a to czy tamto.
Poeta ma krytyczne spojrzenie na rzeczywistoœæ, rzucali
jakby chcieli siê wyt³umaczyæ,
dlaczego go zaprosili. Mówi³,
chocia¿ wola³by to samo napisaæ, ale czy ktoœ go s³ucha³,
tego
nie
by³
pewien.
Wy³¹czaj¹c stolik numer 1.
- Coœ tak, Zdzichu, siê zaduma³? - spyta³ Rzeszewski,

Fot. Archiwum

- Ten z kluczami i z brod¹ niczym Sokrates, to kto? - spyta³
NiedŸwiecki szeptem.
- Nie poznajesz œwiêtego
Piotra, Witia? Przecie¿ by³eœ
w Rzymie na placu jego imienia. A jak na placu to i na pewno w bazylice. Chyba ¿e patrzy³eœ pod nogi, a nie na sufit.
Gdybyœ podniós³ g³owê, zobaczy³byœ œwiêtego Piotra w wyobraŸni Micha³a Anio³a. Pewnie wiesz, ¿e trzykrotnie zapar³ siê Jezusa, a mimo to
zosta³ Jego pierwszym nastêpc¹. Wedle tradycji Piotr
oznacza ska³ê, na której powsta³ Koœció³. To imiê nada³
mu Jezus z Nazaretu - odpowiedzia³ Morawski, chocia¿
pytanie nie by³o skierowane
do niego. Na tematy koœcielne
móg³ dyskutowaæ nawet z biskupami i wcale nie by³by tym
mniej zorientowanym.
¯ywoty œwiêtych chrzeœcijañskich Morawski czyta³ przy
okazji studiowania dziejów
staro¿ytnej Grecji. Najbardziej
interesowali go ci najstarsi.
¯a³owa³, ¿e tak daleko odszed³
od Koœcio³a, bo mo¿e i on
czymœ by zas³yn¹³. Wœród œwiêtych najwiêcej jest prostych
ludzi, a Morawski uwa¿a³ siebie za prostego, tyle ¿e oczytanego mê¿czyznê. Kiedyœ,
siedzia³ wtedy przy stoliku nr 1
w Empiku w towarzystwie Andabaty i Œwierczyñskiego,
przepychaj¹ca siê do lady z
ksi¹¿kami Dowgielewiczowa
szepnê³a mu na ucho, ¿e biskup Pluta nied³ugo zostanie
œwiêtym. Jeœli nie œwiêtym,
poprawi³a siê widz¹c zdziwienie w jego oczach, to na pewno b³ogos³awionym. Papusza
tak twierdzi, a ona potrafi
wró¿yæ nawet z linii papilarnych, ma wiêc informacje z
pierwszej rêki. Ta prosta, aczkolwiek nies³ychanie uczynna
kobiecina zas³ugami wobec
Koœcio³a i ludzi jest równa œwiêtej Jadwidze, doda³a.
NiedŸwiecki szuraj¹c nogami
puœci³ siê za œwiêtym Piotrem,
który musia³ czuæ jego alkoholowy i tytoniowy oddech na
swoich plecach, ale nie przystan¹³ ani siê nie obejrza³.
Wszystko, co mia³ do objaœnienia, napisania, zmienienia, wyjaœnili w jego imieniu
czterej ewangeliœci. Teraz by³
tylko klucznikiem i zaufanym
swego Pana, który stara³ siê
trzymaæ jêzyk za zêbami.
- Wasza Œwi¹tobliwoœæ Nied¿wiecki chwyci³ go za
rêkaw tuniki i poci¹gn¹³ tak
mocno, ¿e œwiêty Piotr a¿ siê
zachwia³ - d³ugo tu bêdê bezczynnie kis³? Gdybym dosta³
kartkê papieru i wieczne pióro,
napisa³bym nieco po¿ytecznego. Jeszcze jeden apokryf na
pewno... I paliæ siê chce. A
pragnienie mam jak beduin na
syryjskiej pustyni. Wiem coœ o
tym, bo z pierwsz¹ ¿on¹ Alicj¹
by³em „W pobli¿u raju”. Litoœci,

Słynny Stolik Nr 1 w dawnym MPiK-u, a przy nim od lewej: Zdzisław Morawski, Piotr Steblin Kamiń
Puklicz i Andrzej Gordon

przez chwilê maj¹cy nadziejê,
¿e jeœli œwiêty Piotr pozwoli
zapaliæ NiedŸwieckiemu, to
mo¿e i jemu zwróci fajkê.
Morawski nadal milcza³,
Œwierczyñski wiêc za niego
odpowiedzia³:
- Mistrz ma pretensjê do
wszystkich, ¿e pomijaj¹ jego
zas³ugi dla miasta. Kto napisa³: „Tu mój ocean i przystañ,
bosmanie”? Morawski. ¯e
straganiarki „S¹ na zieleniaku,
tu¿ przy Hawelañskiej”? A:
„Wznosi mnie szary koncert
schodów / Których ongiœ nie
lubi³em / I powtarzam za chórem gorzowian / - To s¹ stopnie w³adz miasta do nik¹d”?
Te¿ z jego g³owy i spod jego
pióra.
- Nie pretensjê, a honor swój
mam i o ¿adne zaszczyty nie
bêdê siê dopomina³ - powiedzia³ Morawski, czym jeszcze
bardziej rozgniewa³ ju¿ i
gniewnego NiedŸwieckiego.
- Kto szuka radoœci, ten znajduje smutek.
Œwierczyñski machn¹³ rêk¹ i
kontynuowa³:
- Prawda, Papusza by³a wielka. Nale¿a³o siê jej, ¿eby zosta³a patronk¹ jakiejœ biblioteki.
Dowgielewiczowej postawili
skromny, ale zawsze pomniczek i maj¹ gdzie sk³adaæ
kwiaty w kolejne rocznice jej
œmierci. Imieniem Korsaka
mieli zamiar nazwaæ ksiêgarniê w centrum, ale nie wysz³o
jak trzeba. A twoje nazwisko
jest wyryte jedynie na tablicy
w alei s³aw przy katedrze, o
któr¹ wszyscy wycieraj¹ sobie
zab³ocone buty.
- Patronowa³ konkursowi literackiemu - przypomnia³ Rzeszewski. - Jeszcze rok, dwa
lata, a po mnie nawet i tyle nie

bêdzie. Wnêtrza, które zaprojektowa³em z takim pietyzmem, za które wzi¹³em niema³o forsy, nied³ugo zniszcz¹
nowi w³aœciciele restauracji,
bo za du¿o w nich drewna i
ceramiki, a teraz to niemodne.
Teraz wszêdzie barwiony
plastik i gotowe segmenty z
chiñskich fabryk. Jeœli coœ po
mnie zostanie, to jedynie zapiski w protoko³ach z sesji rady
miejskiej.
- I tak du¿o wiêcej ni¿ po
mnie - stwierdzi³ z nieukrywanym ¿alem Œwierczyñski. Wszystkie domy, które zaprojektowa³em, wnet siê rozsypi¹
albo je rozbior¹, a place
sprzedadz¹ pod rezydencje.
Pewnie i lepiej, ¿e do tego dojdzie. Kto teraz stawia bloki jak
przedszkolaki klocki? Przecie¿
identyczne pude³ka stoj¹ w
Szczecinie, Koszalinie, Miêdzyrzeczu. Gdyby nie tablice
przy wjeŸdzie do Poznania, ¿e
to ulica G³ogowska, myœla³byœ,
¿e jesteœ na Sikorskiego w
Gorzowie.
- A to by³a taka piêkna ulica.
Na przedwojennych widokówkach widzia³em te balkony
uczepione kamienic wzd³u¿
Richtstrasse, te kawiarenki we
wszystkich barwach têczy, te
sklepy w stylu spóŸnionej secesji i art-deco pe³ne wszelkiego dobra - wpad³ w nostalgiczne wspominki Rzeszewski. Dlaczego krasnoarmiejcy rozstrzelali akurat stare miasto, a
nie Zawarcie?
Œwiêty Piotr znowu wyszed³
zza masywnych drzwi, za którymi sêdziowie œledczy prowadzili przes³uchania. NiedŸwiecki natychmiast siê podniós³, ale Morawski chwyci³ go
za koszulê i poci¹gn¹³ tak

mocno, ¿e kolega po piórze
klapn¹³ bez³adnie na ³awkê.
- Mo¿e tym razem by siê
uda³o - ofukn¹³ go NiedŸwiecki, doszed³szy do siebie. - Œwiêty Piotrze, miej serce. Czy ty
nie widzisz, jak ja siê mêczê?
Hirka te¿ suszy. Przy okazji to
i Mietek by siê napi³, chocia¿
on w zasadzie abstynent. Za
to pal¹cy.
- Nie zapominaj o Zdzichu odezwa³ siê Rzeszewski.
- Zdzichu ca³e ¿ycie pi³ tylko
herbatê i zak¹sza³ kruchymi
ciasteczkami.
- Za czyje grzechy tak siê
mêczê? - lamentowa³ NiedŸwiecki.
- Za swoje, Witia, za swoje powiedzia³ Morawski. - I nie
nazywaj tego mêk¹. Ciesz siê,
¿e nie jesteœ w piekle. Dopiero
tam prze¿ywa³byœ mêki. A tu
jak u Pana Boga za piecem.
Spokój, cisza, na g³owê ci siê
nie leje i skwar nie dokucza,
czasem œwiêty Piotr rozbawi
dowcipem. Znajomych mo¿na
spotkaæ,
powspominaæ
¿ywych i pogadaæ. W ka¿dym
razie mnie siê nie nudzi, a
tkwiê tu trzeci¹ dekadê.
- Mnie te¿ jest jak przy stoliku numer 1, ale ja dopiero
drug¹ dekadê tak warujê westchn¹³ Hirek i mrugn¹³ do
Morawskiego, jakby chcia³ wyjaœniæ, ¿e na niego zawsze
mo¿e liczyæ.
- I mnie równie¿ nie jest Ÿle,
chocia¿ wola³bym ju¿ wszystko mieæ za sob¹. Jako dyplomowany projektant wnêtrz ceniê, po pierwsze: ³ad, po drugie: prz¹dek, po trzecie:
harmoniê - oœwiadczy³ Rzeszewski.
- Mamy du¿o szczêœcia, koledzy. Do piek³a nie pasujemy,
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ński, Hieronim Świerczyński, Mieczysław Rzeszewski, Michał

bo pope³niliœmy zbyt ma³o
grzechów. Zreszt¹, to nawet
nie by³y grzechy, najwy¿ej
efekty niedoskona³oœci ludzi.
A czy¿ sam Pan Bóg nie jest
bez winy, skoro da³ ka¿demu z
nas po taakiej kobiecie? - Morawski zerkn¹³ na NiedŸwieckiego, jakby chcia³ dodaæ, ¿e
jednak nie wszystkich to dotyczy. - Ci, którzy opuœcili ju¿
czyœciec mówi¹, ¿e t³ok tam
wiêkszy ni¿ na Sikorskiego. A
w niebie jeszcze nie wszystko
gotowe na przyjêcie takich jak
my.
- Zauwa¿cie, ¿e kolejka jest
krótsza ni¿ przed drzwiami
prezesa spó³dzielni mieszkaniowej, gdyœcie czekali na
w³asne kwatery - pospieszy³
mu ze wsparciem Œwierczyñski. Lubi³, ¿eby ostatnie zdanie pad³o z jego ust.
Tylko NiedŸwiecki demonstrowa³ niezadowolenie, dopiero gdy us³ysza³ od Morawskiego, ¿e Korsak ju¿ dawno
jest po przes³uchaniu, teraz
tylko czeka na zatwierdzenie
decyzji, spuœci³ z tonu. Œledczy niewiele mia³ do powiedzenia na temat przewinieñ
Korsaka. Ostatni polski nemrod, jak nazywano pana W³odzimierza, do Gorzowa przyjecha³ z Wileñszczyzny, gdzie
urzêdowa³ jako g³ówny ³owczy
Rzeczypospolitej.
Ledwie
wstawiono mu biurko do pokoju w dyrekcji Lasów Pañstwowych, ju¿ go zwolniono za
niew³aœciwe pochodzenie. Na
zewn¹trz nigdy siê nie buntowa³, a w œrodku a¿ w nim kipia³o. Na szczêœcie pani Felicja, jego ¿ona, jeszcze z Witebszczyzny mia³a lek na
uspokajanie nawet najbardziej
nieopanowanych mê¿czyzn.

Nied³ugo po œmierci ¿ony,
zmar³a jego jedyna córka, dlatego ziemskiego ¿ywota dokona³ w domu starców w Krakowie, nikomu nie wadz¹c i nie
zawracaj¹c g³owy swoimi problemami. Po dziesiêciu latach
dobrotliwi gorzowianie sprowadzili jego prochy na cmentarz przy ulicy ¯wirowej.
- Dla Witii, dla mnie, dla Hirka i Mietka mo¿e nie byæ
miejsca w niebie. Dla pana
W³odzimierza musi byæ i to
niedaleko pa³acu królewskiego - stwierdzi³ Morawski, a
wszyscy przytaknêli jakby zagrali Korsakowi hymn wiecznej
chwa³y.
- Papusza te¿ pewnie ju¿ tylko zbiera kwiatuszki na skraju
lasu i œpiewa te swoje pioseneczki - powiedzia³ Rzeszewski. Lubi³ wymawiaæ jej nazwisko, wtedy jego g³owa
nape³nia³a siê pomys³ami wystroju wnêtrz restauracji, domów kultury, hoteli. Jako radny miejski wielokrotnie przekonywa³ swoich kolegów w
radzie, ¿e jedna Papusza znaczy wiêcej dla presti¿u Gorzowa ni¿ tysi¹c in¿ynierów w Stilonie. Ona jest tym dla œwiatowej kultury romskiej, kim
Jancarz dla sportu ¿u¿lowego.
To jedyne nazwisko z Gorzowa, które znajduje siê w najpowa¿niejszych encyklopediach i s³ownikach literackich.
Z³oœci³o go, gdy nieliczni radni
pytali, co takiego jest w poezji
tej ledwie piœmiennej Cyganki.
Odsy³a³ ich do listów Tuwima.
No, skoro wielki Tuwim, to my
poczekamy.
- A co wiecie o Dowgielewiczowej? - zaciekawi³ siê NiedŸwiecki. I przypomnia³ im, ¿e
ona ¿y³a tylko dwa tygodnie

d³u¿ej ni¿ Papusza, pogrzeb
te¿ mia³a prawie królewski.
Wszyscy podnieœli wzrok,
patrzyli na lewo, na prawo,
Rzeszewski nawet za³o¿y³
okulary na nos, a Œwierczyñski wsta³ i krêci³ g³ow¹ niczym ¿uraw na budowie, ale w
t³umie ¿aden nie dostrzeg³ tej
damy, która umia³a ugotowaæ
„Lepszy obiad”.
- Chyba nie sma¿y siê w
piekle - powiedzia³ NiedŸwiecki, usi³uj¹c sobie przypomnieæ,
czy kiedykolwiek Dowgielewiczowa podpad³a w³adzom. Gdyby chodzi³o o Hirka albo o
mnie...
- Czasem spotykam tu Florka Nowickiego, Kazika Jankowskiego, Wieœka Stebejkê,
Waldka Kuækê. Ireny nigdy nie
widzia³em - przerwa³ jego dywagacje Morawski. - Skoro ju¿
jest wyrok w sprawie Korsaka,
wprawdzie jeszcze bez parafy
Sêdziego, Papusza te¿ rozliczy³a siê ze swoich przewinieñ, a oni z jednego pokolenia, to i o Irenê powinniœmy
byæ spokojni.
- Nie jestem tego taki pewien
- rzek³ Œwierczyñski.
- Jakie masz prawo os¹dzaæ
pani¹ Irenê? - skarci³ go Rzeszewski.
Nawet nie spostrzegli, kiedy
podszed³ do nich œwiêty Piotr.
Podniós³ palec i nakaza³ milczenie, bo od pewnego czasu
w gorzowskim zak¹tku poczekalni by³o najg³oœniej. Przeprosili, domyœlaj¹c siê, ¿e ich
g³osy przedostaj¹ siê do sali
œledztw. Pan Bóg ju¿ nie ma
tak wyostrzonego s³uchu jak w
czasach, kiedy pos³a³ Ducha
Œwiêtego do Galilei i kaza³ mu
wybraæ spoœród tamtejszych
dziewic tê, która wyda na
œwiat Syna Bo¿ego. Teraz niedos³yszy czy przyœnie i zamiast ferowaæ wyrok uniewinniaj¹cy, ska¿e duszê na
mêczarniê w piekle. Albo siê
zdenerwuje i wszystkich z Gorzowa wyœle do czyœæca.
- Tak sobie myœlê, ¿e razem
z nami powinien tu byæ Henryk
- powiedzia³ szeptem Morawski do Œwierczyñskiego.
- Andabata? To znaczy Ankiewicz?
Morawski kiwn¹³ g³ow¹ i zaraz wyjaœni³, co mia³ na myœli:
- Gdyby Henryk nie pisa³ co
tydzieñ „Listów z Palmiarni”,
niewielu
gorzowian
wiedzia³oby o naszym istnieniu. Ile¿ razy on mnie przepytywa³, nazywaj¹c to wywiadem
na spo³eczne zapotrzebowanie czytelników gazety.
- Mnie te¿ czêsto maglowa³. Œwierczyñski wyprê¿y³ dumnie
szyjê.
- Myœlicie, ¿e mnie nie omija³? - odezwa³ siê Rzeszewski,
od pewnego czasu czegoœ zasmucony.
- On wymyœli³ ten stolik nr 1 i
co tydzieñ tak tokowa³ w gazetowych felietonach, ¿e uwie-

rzy³em w owe teatrum. Nie
wiadomo, co siê wydarzy³o
naprawdê, a co przez niego
zosta³o zmyœlone.
- K³amstwo czêsto powtarzane staje siê prawd¹ - wtr¹ci³
NiedŸwiecki.
- Do tworzenia legend s¹ potrzebni specjaliœci. Pisarz, projektant, architekt, s³owem artysta niewiele znaczy bez krytyka
czy
felietonisty
podsumowa³ swój wywód Morawski.
- Gdy widzia³em gorzowian
przychodz¹cych do Empiku niby po prasê, a w rzeczywistoœci po to, ¿eby nam siê przyjrzeæ, zrozumia³em, dlaczego
Tuwim, Lechoñ czy Fiszer tak
chêtnie bywali w Ma³ej Ziemiañskiej - popisa³ siê swoj¹
wiedz¹ historyczn¹ Œwierczyñski. Chcia³ jeszcze dodaæ, ¿e
ten s³awny lokal mieœci³ siê w
centrum miêdzywojennej Warszawy, przy Mazowieckiej, gdy
odezwa³ siê Rzeszewski:
- Tylko raz by³em w kawiarni
Czytelnika...
- Przy Wiejskiej, niedaleko
Sejmu? - przerwa³ mu Œwierczyñski, usi³uj¹c popisaæ siê
znajomoœci¹ stolicy.
- ... w tym jednym miejscu
zobaczy³em wiêcej s³aw ni¿ w
encyklopedii popularnej PWN
- dokoñczy³ Rzeszewski z³y na
Hirka, ¿e wybi³ go z rytmu
opowiadania. Mia³ jeszcze
ochotê wspomnieæ, jaki smak
pierogów ruskich, które kaza³
sobie podaæ w podwójnej iloœci, przylgn¹³ mu do podniebienia. Czy pi³ kawê, tego nie
pamiêta³, ale móg³ i jej aromatem siê pochwaliæ, bo kto
sprawdzi, czym siê wtedy delektowa³?
- A skoroœ, Mietek, wspomnia³ o kawiarni Czytelnika, to
przypomnia³o mi siê zdarzenie
zwi¹zane z podobnym przybytkiem w PIW-ie. To renomowane wydawnictwo. Byæ autorem PIW-u, sukces murowany.
Czytelnik te¿ siê liczy³, a jeszcze lepiej Ksi¹¿ka i Wiedza,
tyle ¿e KiW ze wzglêdu na powi¹zania z parti¹ niektórzy pisarze obchodzili z daleka.
- Co z tym PIW-em? - zaciekawi³ siê NiedŸwiecki pewny,
¿e wreszcie us³yszy prawdê o
wydawnictwie, którego nie lubi³, chocia¿ nazwa kojarzy³a
mu siê z browarem. W jego
biografii liczy³o siê Ossolineum.
- Jak wiecie, pope³ni³em powieœæ „Nie s³uchajcie Alojzego
Kotwy”. Najpierw maszynopis
wys³a³em na konkurs literacki
do Wroc³awia. Dosta³em nagrodê, co oznacza³o, ¿e
ksi¹¿ka uka¿e siê drukiem.
Jednak Ossolineum mia³o jakieœ uwagi sensu politycznego. Artystycznie bez zastrze¿eñ. To wys³a³em maszynopis do Poznania. Rzecz
godna uwagi, z pewnoœci¹
uzyska zainteresowanie czy-

telników, odpisali, ale aktualny
plan wydawniczy mamy zamkniêty. To pchn¹³em tekst do
£odzi. Myœla³em sobie tak: wydawnictwo
w
mieœcie
uwa¿anym za kolebkê robotniczej rewolucji ucieszy moja
propozycja. Niestety, na razie
nie mo¿emy przyj¹æ niew¹tpliwie interesuj¹cej opowieœci o
rodz¹cej siê w naszym pañstwie œwiadomoœci klasowej.
W Katowicach powinni siê
znaæ na sprawach robotniczych, to ja do nich. Gdzieœ po
pó³ roku grzecznie odpisali, ¿e
niez³a ksi¹¿ka, ale nie widz¹
mojej powieœci pod swoim
szyldem. Lublin i Gdañsk pomin¹³em, od razu wys³a³em
maszynopis do Warszawy.
Dostawali go na biurko szefowie prawie wszystkich wydawnictw i wszêdzie to samo:
rzecz niew¹tpliwie interesuj¹ca, niestety, jeszcze nie
nadszed³ jej czas. Tak jak
wam teraz, sprawê przedstawi³em szefowi PIW-u. Rozmowa by³a krótka: proszê
przys³aæ z zaznaczeniem na
kopercie: do r¹k w³asnych adresata. Mo¿e po miesi¹cu jestem na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie, spotykam
dyrektora PIW-u, a on bierze
mnie w ramiona i mówi: œwietna, towarzyszu Zdzis³awie,
powieœæ. Nie rozumiem, czego
ci we Wroc³awiu, Poznaniu,
Katowicach siê bali. Pewnie
tylko swoich sto³ków. W tym
roku nie dam rady, a by³o to
dwa lata przed Sierpniem ‘80,
ale w przysz³ym wydam na
pewno. Dotrzyma³ s³owa. Powieœæ mia³a jedenaœcie recenzji w prasie krajowej, wszystkie pe³ne ochów i achów. Tylko
w Gorzowie przesz³a bez
wiêkszego echa, mo¿e dlatego, ¿e nadchodz¹ce lata nie
by³y ³askawe dla tego rodzaju
tematyki - zakoñczy³ Morawski.
D³u¿sza cisza zapad³a w
zak¹tku gorzowskim. Wszyscy
pamiêtali prze³om epok, które
zmieni³y nie tylko Polskê i Europê. Nigdy nie ¿a³owali, ¿e
tamte czasy maj¹ za sob¹, bo
nie wiedzieli, jak naprawdê
jest na ziemi po ich odejœciu.
Od maleñkiego wpajano im w
Koœciele, szkole, nawet przy
stoliku nr 1, ¿e ka¿dy musi
odejœæ. £atwiej jest odchodziæ, gdy zostawi³o siê coœ
trwa³ego, co choæby nieliczni bêd¹ wspominali po latach. Taki cz³owiek nie
zmarnowa³ ¿ycia i nie roztrwoni³ talentu.
- I ty, Bronek, te¿ tutaj?! Morawski a¿ podpar³ palcami powieki. Nie wierzy³
w³asnym oczom. Przecie¿
S³omka by³ m³odszy od niego o dwadzieœcia jeden lat,
nie pi³ tyle co NiedŸwiecki,
prawda, pali³ za du¿o.
- Od jedenastu lat tak mnie
przerzucaj¹. Najpierw zapro-

wadzili pod bramê piek³a i kazali czekaæ.
- Ka¿dego tam prowadz¹ pocieszy³ go Rzeszewski.
- D³ugo i dok³adnie sprawdzali, ale nic z tego nie wysz³o, bo nie by³o mnie nawet
na liœcie Wildsteina. To dali bilet do nieba - kontynuowa³
S³omka. - Tam te¿ na ¿adnym
spisie nie widnia³o moje nazwisko. Ju¿ nie wiedz¹, gdzie
mnie pos³aæ. Powiedzieli, ¿e
gdybym pochodzi³ z Gorzowa,
sprawa klarowna, ale ja
mieszka³em w Barlinku, a to
archidiecezja szczeciñsko-kamieñska, w Gorzowie tylko
pracowa³em.
- Przypomnia³eœ im, ¿e by³eœ
redaktorem naczelnym „Ziemi
Gorzowskiej” i zosta³eœ zdjêty
z funkcji po tym, jak siê
postawi³eœ towarzyszom? spyta³
NiedŸwiecki,
uwa¿aj¹cy, ¿e w tej sprawie
ma niema³e doœwiadczenie.
- Myœlisz, Witia, ¿e kto jak
kto, ale Belzebub czy œwiêty
Piotr nie wie, co zrobi³em
dobrego, a czego powinienem
siê wstydziæ?
- Zawsze to lepiej, jak sam
siê bronisz, a nie mówi za ciebie adwokat diab³a.
- Mam opowiadaæ swój
¿yciorys?
- Opowiadaæ te¿. Tam - Morawski pokaza³ na drzwi, przez
które œwiêty Piotr wprowadzi³
kogoœ z przodu - przede
wszystkim musisz odpowiadaæ na pytania. Na razie odbywa siê œledztwo przygotowawcze. W poczekalni ka¿dy robi
coœ w rodzaju rachunku sumienia, ¿eby potem na sali
rozpraw by³o rach-ciach.
Fa³szywi do piek³a...
- A tacy jak Zdzichu, Mietek,
Witia, ja czwórkami wprost do
nieba - zatar³ rêce z uciechy
Œwierczyñski. Dostrzeg³szy,
¿e
S³omka
zmarkotnia³,
klepn¹³ go przyjaŸnie po ramieniu: - Nie martw siê, Bronek, odsiedzisz swoje i pójdziesz za nami. Na ziemi tyœ
tylko czyni³ dobro, nale¿y ci
siê wiêc nagroda w niebie.
- Dlaczego wy tu tak d³ugo
sterczycie?
- Nie nadesz³y jeszcze jakieœ
dokumenty z Ipeenu. Lustracyjne pewnie - odpowiedzia³
NiedŸwiecki.
- Kilka razy widzia³em Kazika
Furmana - pochwali³ siê
S³omka. - Podobno ju¿ tu jest
ostatni z waszego stolika.
Steblin Kamiñski.
- Toœmy w komplecie stwierdzi³ Morawski.
Œwiêty Piotr, który znowu
spacerowa³ po poczekalni,
przystan¹³ na chwilkê, przekrzywi³ g³owê i uœmiechn¹³ siê
zadowolony. Oni wcale nie byli
Ÿli, pomyœla³, ale przecie¿
jeszcze tego im nie powiem,
bo siê popsuj¹. Nie ma z³ych
dusz, s¹ tylko z³e opinie i s¹dy.

ALFRED SIATECKI

14

PROSTO z miaSTa

Czerwiec 2018 r.

Zapomniane fakty nieodległej
historii Gorzowa
Uzdrowiciel na górkach, zaklinacz w amfiteatrze, Miss Polonia, co obecnie we Francji mieszka.

r e k l a m a

Fot. Stanisław Miklaszewski

podpowiadamy - egzemplarz tej przedziwnej literatury ma w swoim zasobie
dzia³ regionalny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
Jak na motocross, to na
Gazowe Górki. Gazowe
Górki to ogólnie teren pomiêdzy osiedlem S³onecznym, al. Konstytucji 3 Maja
oraz ul. Myœliborsk¹. W latach 50. i 60. urz¹dzano tu
regularne wyœcigi motocyklowe. Dziœ nazwalibyœmy
to chyba motocrossem. A¿
trudno uwierzyæ, ¿e jednoczeœnie z góry zje¿d¿a³o
nawet po kilkunastu zawodników. W tych przedziwnych
wyœcigach udzia³ bra³ œp.
Stanis³aw Lisowski, wybitny
kierowca, ale i konstruktor,
cz³owiek legenda. Przez lata by³y te¿ tutaj najlepsze
miejsca do jazdy na sankach.
Rajd Monte Carlo tu te¿
przeje¿d¿a³. W latach
1969-1974 przez Gorzów
przeje¿d¿a³y najlepsze auta
œwiata. A wszystko to z
okazji s³ynnego Rajdu Monte Carlo. Jego trasa wiod³a
w³aœnie przez Gorzów
(wczeœniej jeszcze przez
Landsberg, a goœciliœmy te¿
maraton Pekin - Pary¿ i Nowy Jork - Pary¿). Wyœcigowe fury podczas Monte Carlo by³y atrakcj¹ niebywa³¹.
Po pierwsze - ogólnie samochodów by³o jak na lekarstwo, a po drugie - te rajdowe by³y prosto z marzeñ.
Tajemnicza szachownica. Nie, tym razem nie chodzi o szachownicê z katedry. Tym razem chodzi o szachownicê z parku Wiosny
Ludów. Wystarczy stan¹æ
przy wejœciu od ronda i popatrzeæ w lewo. Mo¿na dostrzec straszliwie zaniedbane czarno-bia³e pola. Z bliska widaæ, ¿e literowe i
cyfrowe oznakowanie pól
zachowa³o siê niemal w
komplecie. Figur nie ma i
nic nie wskazuje, ¿e mog¹
siê kiedykolwiek pojawiæ.
Kolejne szachownice znalaz³y siê na stolikach na wy-

Fot. Archiwum

Po wizycie Papieża Jana Pawła II został pomnik w miejscu
spotkania

Na Gazowych Górkach zjeżdżano na motocyklach, ale i na
sankach zimą

Fot. Archiwum

O tych wydarzeniach pamiêtaj¹ tylko niektórzy. A to
przecie¿ te¿ historia miasta
i to ju¿ w polskiej tradycji.
Zapatrzeni w odleg³¹ historiê Landsbergu, rzadko pamiêtaj¹ ciekawe lub zabawne wydarzenia, jakie wydarzy³y siê ca³kiem niedawno,
tak¿e w polskiej historii Gorzowa. I dopiero, kiedy siê
je razem zbierze, okazuje
siê, ¿e te¿ intryguj¹co by³o.
Trolejbusy tu jeŸdzi³y.
O tym, ¿e tramwaje s¹
dum¹ ka¿dego gorzowianina z krwi i koœci, nikogo
przekonywaæ nie trzeba.
Warto przypomnieæ bataliê,
jak¹ mieszkañcy stoczyli w
ich obronie, kiedy ówczesny
prezydent Tadeusz Jêdrzejczak zapowiedzia³ likwidacjê linii na Piaski. Ale jednoczeœnie tylko nieliczni pamiêtaj¹, ¿e kiedyœ po mieœci
kursowa³y trolejbusy, czyli
autobusy podpiête pantografami do sieci. Pierwszy
kurs trolejbusu mia³ miejsce
w czerwcu 1943 r. W tamtym roku w Landsberu by³o
szeœæ trolejbusów, w kolejnym dosz³y jeszcze trzy.
Kursowa³y do 30 stycznia
1945 r. Po wojnie sieæ trolejbusowa nigdy nie zosta³a
uruchomiona.
Cyrankiewicz
Stilon
otwiera³
Gorzów równa siê Stilon,
Stilon równa siê Gorzów.
Prawda stara jak œwiat i
ca³y czas obowi¹zuj¹ca,
choæ po Stilonie marne
resztki zosta³y. Warto te¿
pamiêtaæ, ¿e ówczesny najwiêkszy zak³ad w regionie 7
lipca 1951 r. otwiera³
ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Jak chc¹ przekazy, albo plotka zwyczajna, stres przed by³ taki, ¿e
niektórzy nie wychodzili z
zak³adu, tylko w nim nocowali. No i doœæ dodaæ, ¿e
Stilon doczeka³ siê w³asnej
monografii. W 1954 roku
ukaza³ siê „Nylon” Jerzego
Janickiego, wybitnego scenarzysty. To produkcyjny
gniot o tym, jak Stilon powstawa³. Zainteresowanym

W latach 1969-1974 przez Gorzów przejeżdżały najlepsze
auta świata zmierzające do Monte Carlo

remontowanym, a w³aœciwie
totalnie przebudowanym
Kwadracie. I co je ³¹czy z
parkow¹? Ano to, ¿e figur i
pionów tak¿e tu nie ma.
Dziœ mieszka w zamku
we Francji. Pewnego piêknego czerwcowego dnia
1985 roku ca³y Gorzów zasiad³ przed telewizorami i
mocno zacisn¹³ palce. Najpierw zamar³ w niemym
oczekiwaniu, potem podskoczy³ z radoœci i oszala³
ze szczêœcia. W niejednym
domu strzeli³y korki od
szampana. Powód? Nasza
Kasia, jak do dziœ siê w
mieœcie o Katarzynie Zawidzkiej mówi, w³aœnie zosta³a Miss Polonia. Po tym
sukcesie reprezentowa³a
Polskê w lipcu tego samego
roku na wyborach Miss Universe w Miami w USA. Zosta³a tam 12. najpiêkniejsz¹
kobiet¹ globu. W listopadzie
tego samego roku na wyborach Miss World by³a 8.
Dziœ ma za mê¿a francuskiego arystokratê i mieszka we Francji. Niektórzy
¿artuj¹, ¿e w zamku. W istocie w kilku miejscach, bo
rodzina ma kilka adresów.
Jak siê bawiæ, to na
wcisk. Kiedy w Gorzowie
powstawa³a filia poznañskiej Akademii Wychowania
Fizycznego, wszyscy spodziewali siê samych okropnych rzeczy. Bo widomo,
¿akowska braæ tak ma od
zawsze, ¿e lubi p³ataæ psikusy. Nikt jednak nie przypuszcza³, ¿e wpadnie studenciakom do g³owy biæ rekord œwiata w zape³nieniu
tramwaju. Do wagonu,
mog¹cego pomieœciæ 125
osób, wesz³o 362 studentów. Niektórzy dos³ownie
wisieli w oknach. Co prawda w Ksiêdze Guinessa o
tym
rekordzie
jakoœ
wzmianki nie ma, ale co
tam, kronikarski obowi¹zek
dziennikarzy ka¿e o tym pamiêtaæ. Tym bardziej, ¿e s¹
zdjêcia zaœwiadczaj¹ce ten
œciœniêty rekord.
Adin, dwa, tri… W latach
80. rzadko kto odpuszcza³

sobie sesje telewizyjne z
Anatolijem Kaszpirowskim
w roli g³ównej. Rosjanin monotonnym g³osem liczy³,
hipnotyzowa³ i ponoæ uzdrawia³. Dlatego te¿, kiedy w
koñcu siê zjawi³ w Gorzowie
w lipcu 1991 roku, to amfiteatr dos³ownie pêka³ w
szwach. Co prawda jakoœ
brak informacji o uzdrowionych, ale ponoæ wiara czyni
cuda.
A ja ci ka¿ê chodziæ. Inny uzdrowiciel, s³abiej jednak znany ni¿ Anatolij Kaszpirowski, ojciec Emiliano
Tardiff pojawi³ siê w Gorzowie w 1996 r. Spotkanie z
nim odby³o siê w miejscu,
gdzie dziœ stoi Filharmonia
Gorzowska. Na spotkanie z
nim przysz³o kilkadziesi¹t
tysiêcy osób. No i dzia³y siê
rzeczy dziwne. Bo ktoœ
wsta³ z wózka, ktoœ odzyska³ w³adzê w rêkach… W
ka¿dym razie tak to by³o
podczas spotkania (pisz¹ca
te s³owa sama obserwowa³a
to wydarzenie, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest naocznym
œwiadkiem - roch). Co siê
dzia³o z tymi uzdrowionymi
póŸniej, Ÿród³a milcz¹.
I zst¹pi³ duch tej ziemi.
By³ taki dzieñ, ¿e Gorzów
sta³ siê jednym z najwiêkszych miast w Polsce. By³o
to dok³adnie 2 czerwca
1997 r. Do 120-tysiêcznego
miasta zjecha³o dobrze ponad 400 tys. pielgrzymów
tylko po to, ¿eby spotkaæ
Papie¿a Jana Paw³a II. Dla
wierz¹cych to najwa¿niejszy fakt w dziejach miasta. Po wizycie zosta³ pomnik w miejscu spotkania,
zdjêcia oraz przeœwiadczenie, ¿e Jan Pawe³ II zawsze i tak stawia³ na swoim, bo choæ oficjalny harmonogram
wizyty
nie
przewidywa³
obecnoœci
Papie¿a w katedrze, Ojciec Œwiêty postawi³ na
swoim i do matki lubuskich
koœcio³ów wjecha³. A szef
ochrony papieskiej o ma³o
z tego powodu nie dosta³
zawa³u serca.
RENATA OCHWAT
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Daleko z takim myśleniem nie zajedziemy
Z Sebastianem Pieñkowskim, przewodnicz¹cym Rady Miasta i kandydatem na prezydenta Gorzowa, rozmawia Robert Borowy
edukacja, podatki, kultura,
sport. My z kolei mamy du¿e
zaplecze, szerokie grono ludzi merytorycznie przygotowanych do ró¿nych zadañ.
Je¿eli uda nam siê wygraæ
wybory, to ju¿ mamy przygotowane plany dzia³ania na
nastêpn¹ kadencjê oraz ludzi, którzy bêd¹ realizowaæ
poszczególne punkty programu.
- Rusza budowa ulicy
Kostrzyñskiej. Czy nie powinniœmy z tej okazji zorganizowaæ hucznej imprezy miejskiej, jakiegoœ œwiêta?
- Najpierw j¹ zbudujmy, a
wtedy zapewne pojawi siê
okazja do œwiêtowania, choæ
jak dla mnie, ta inwestycja
zawsze bêdzie stanowi³a
rozczarowanie. Czekaliœmy
na ni¹ 30 lat, ale za kolejne
30 lat bêdziemy mieli problem by przejechaæ t¹ ulic¹.
Bardzo ¿a³ujê, ¿e zwyciê¿y³a
opcja skromnoœci, a nie racjonalnoœci. W ostatnich
dwóch latach by³em w wielu
polskich miastach na wschodzie kraju i zwróci³em
uwagê, ¿e niemal wszêdzie
drogi wjazdowe i zarazem
wyjazdowe z miasta s¹ dwupasmowe. Kostrzyñska u
nas tym bardziej powinna
byæ taka, gdy¿ prowadzi do
wêz³a S-3. Jestem rozgoryczony równie¿ tym, ¿e
bêdziemy mieli tylko jeden
tor tramwajowy. To s¹ pozorne oszczêdnoœci, poniewa¿
powinniœmy ze swoj¹ wizj¹
rozwoju miasta iœæ kilka pokoleñ do przodu, a nie myœleæ tylko o najbli¿szych paru
latach. Jako klub radnych
PiS od pocz¹tku kadencji
walczyliœmy o realizacjê projektu pozostawionego przez
poprzedniego prezydenta.
- Wkrótce wystartuje remont ulicy Kazimierza
Wielkiego, trwaj¹ pracê
przy ul. Sikorskiego i Kostrzyñskiej. Tylko z droga
wylotow¹ na Walczaka nie
mamy jakoœ szczêœcia.
Dlaczego?
- Poniewa¿ w³adza wykonawcza w naszym mieœcie
nie przewidzia³a zmian na
rynku wykonawców. Problemy tkwi¹ w zarz¹dzaniu.
Jest to o tyle zaskakuj¹ce,
¿e mówiono o tym od pewnego czasu. Wiadomo by³o,
¿e z chwil¹ nap³ywu unijnych
i rz¹dowych œrodków, szczególnie na modernizacjê i budowê dróg, nast¹pi zwiêkszone zainteresowanie wyborem firm budowlanych i
nale¿a³o to przewidzieæ. Wystarczy³o przyj¹æ, ¿e ka¿dy
przetarg, w którym najkorzystniejsza oferta bêdzie
nieco wy¿sza od zaplanowanych wydatków zostanie rozstrzygniêty,
a
nie

Fot. Robert Borowy

- Decyzj¹ komitetu politycznego PiS zosta³ pan
desygnowany na kandydata na prezydenta Gorzowa
z ramienia reprezentowanej przez pana partii. Czuje
pan ju¿ ciê¿ar, jaki zapewne spadnie na pañskie barki w chwili rozpoczêcia
kampanii wyborczej?
- Oczywiœcie, z jednej strony czujê spokój, poniewa¿
mam czas by wraz z moj¹
dru¿yn¹ dobrze siê przygotowaæ do kampanii, z drugiej
czujê du¿¹ odpowiedzialnoœæ jaka na mnie ci¹¿y.
Bêdê jak zawsze mocno pracowa³ dla mieszkañców Gorzowa, by zdobyæ ich zaufanie.
- Ostatnio mo¿na zaobserwowaæ
dobr¹
wspó³pracê radnych PiS z
prezydentem Jackiem Wójcickim. Czy w tej sytuacji
mo¿liwe bêdzie pokazanie
w kampanii wyborczej innych propozycji dla miasta
od tych, co przedstawi
prezydent?
- Maj¹c obecnie tak du¿e
mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków rz¹dowych, przede
wszystkim z pomoc¹ pani
minister El¿biety Rafalskiej
na czele, ale tak¿e z pos³ami
PiS
czy
wojewod¹,
wspó³pracowalibyœmy
z
ka¿dym prezydentem, by nasze miasto siê rozwija³o, a
mieszkañcy byli zadowoleni.
Przecie¿ nie bêdziemy sobie
na z³oœæ odmra¿aæ uszów
tylko dlatego, ¿e prezydent
Gorzowa nie jest cz³onkiem
naszej partii i mamy do jego
dzia³añ bardzo wiele uwag.
Przy czym od razy wyjaœniê,
¿e najwa¿niejsze w kampanii
bêdzie zaprezentowanie naszego programu wyborczego, merytoryczne pokazanie
b³êdów w zarz¹dzaniu miastem przez Jacka Wójcickiego
oraz pokazanie mieszkañcom nowej jakoœci oraz tego, ¿e bêd¹c u w³adzy nasze
mo¿liwoœci jeszcze wzrosn¹
w stosunku do tego, co
obecnie robimy dla miasta.
- Proszê chocia¿ o jeden
przyk³ad
negatywnych
dzia³añ prezydenta Wójcickiego?
- Choæby problemy z realizacj¹ inwestycji. Umowy s¹
czêsto zbyt restrykcyjne i
przez to wielu potencjalnych
wykonawców nie zg³asza siê
do przetargów. I to mówi¹
sami wykonawcy - trzeba siê
tylko ws³uchaæ w ich g³os i
zastanowiæ, dlaczego tak
mówi¹. Dalej, brak zaplecza
kadrowego u prezydenta
Wójcickiego powoduje, ¿e do
wielu zadañ nie jest on w
stanie optymalnie siê przygotowaæ. Brak d³ugoterminowej strategii dzia³ania w wielu dziedzinach ¿ycia, jak

S. Pieńkowski: Przez ostatnie lata nie mogliśmy liczyć na
widoczną pomoc z samorządu wojewódzkiego

uniewa¿niony. Je¿eli mówimy o czekaj¹cej nas modernizacji ulicy Walczaka w kierunku Ró¿anek, to drugi
przetarg by³ o szeœæ milionów dro¿szy od planowanego. Trzeba by³o wtedy zgodziæ siê na ten wybór, przesun¹æ pieni¹dze w bud¿ecie
kosztem nawet innej, mniejszej inwestycji i dzia³aæ. Dzisiaj czeka nas pi¹ty przetarg
i nie wiadomo, jak on siê zakoñczy. A proszê pamiêtaæ,
¿e mamy tu dofinansowanie
na poziomie 49,5 miliona
z³otych. Obyœmy nie stracili
tych pieniêdzy.
- Tego zapewne gorzowianie nie wybaczyliby
obecnej w³adzy?
- Proszê zwróciæ uwagê, ¿e
Gorzów ma swoje piêæ minut. Po pierwsze konsumujemy œrodki unijne, jak zreszt¹
ka¿de miasto, ale co jest istotne, dostajemy spore œrodki rz¹dowe. Czêsto o tym
wspominam, ale warto o tym
mówiæ, ¿e obecny rz¹d zmieni³ filozofiê zarz¹dzania
pañstwem. Przesta³ tym samy kierowaæ najwiêksze
œrodki tylko do du¿ych miast,
ale zacz¹³ wzmacniaæ ca³¹
Polskê. Dotychczas wysysano pieni¹dze z mniejszych
miejscowoœci i kierowano do
aglomeracji. Teraz stawia siê
na rozwój miast œredniej
wielkoœci, miasteczek i wsi,
czyli ca³ego kraju. Do tego
mamy swojego przedstawiciela w rz¹dzie i pani minister El¿bieta Rafalska jest
osob¹, która skutecznie
przekonuje do racji i potrzeb
naszego miasta.
- Na ka¿dym kroku podkreœla pan, ¿e dziêki
rz¹dowi PiS do Gorzowa
p³ynie spory strumieñ pieniêdzy. Jaki jest wk³ad lokalnych polityków w to, ¿e
miasto jest zauwa¿ane w
krêgach rz¹dowych?
- Do tej pory, to jest przez
2,5 roku w ró¿nej ju¿ postaci
do Gorzowa trafi³o lub jest
zapisanych ponad 575 milionów z³otych. To s¹ fakty ³atwe do sprawdzenia. Pani minister oczywiœcie bardzo

du¿o pomaga i bez niej Gorzów du¿o by straci³. Jesteœmy jednak dru¿yn¹ i siê nawzajem uzupe³niamy. Od tego,
¿eby
wszystko
przygotowaæ, zwróciæ uwagê
na najistotniejsze sprawy,
ale te¿ musimy lobbowaæ za
inwestycjami strategicznymi
z
punktu
widzenia
przysz³oœci miasta. Nie chodzi jednak tutaj o to, ¿eby siê
chwaliæ, bo nie w tym rzecz.
Chcê
jedynie
zwróciæ
uwagê, ¿ebyœmy wszyscy w
Gorzowie zaczêli dzia³aæ w
wspólnym kierunku, bo na
inwestycjach zyskam ja, ale
zyska równie¿ pan, zyskaj¹
te¿ wyborcy Platformy Obywatelskiej i innych partii. Na
wspieraniu
mniejszych
oœrodków zyskuj¹ gorzowianie i to jest tutaj najwa¿niejsze. Dziœ g³osowanie na PiS
daje naszemu miastu bardzo
du¿e i realne pieni¹dze. A
pieni¹dze to rozwój miasta i
lepsze ¿ycie gorzowian.
- Ciesz¹ nowe drogi, budynki, w planie jest nawet
k³adka dla pieszych przez
Wartê. Ja jednak ci¹gle
jestem zdania, ¿e za ma³o
mówimy o rozwoju stref
przemys³owych.
- B³¹d zosta³ pope³niony na
pocz¹tku kadencji obecnego
prezydenta, który przychodz¹c do magistratu nie
zaj¹³ siê z miejsca sprawami
przygotowania terenów inwestycyjnych. Dopiero teraz
zaczyna o tym myœleæ, ale te
3,5 roku nam ju¿ uciek³o.
Najlepszym momentem na
przyci¹gniêcie atrakcyjnych
inwestorów jest obecna koniunktura. Ona w³aœnie siê
pojawi³a, ale my nie jesteœmy
na ni¹ przygotowani. Nie
wiem dlaczego prezydent
Wójcicki nie zaj¹³ siê tym tematem od razu, choæ zachêcaliœmy go do tego. Zapewne wszystkie problemy
prezydenta bior¹ siê z tego,
¿e wygra³ on wybory, o czym
ju¿ wspomnia³em, bez odpowiedniego zaplecza i nie by³
przygotowany do objêcia tego urzêdu. A nawet, jak mia³
tam jakiejœ zaplecze, to

szybko z nim siê pok³óci³ czy
razem siê pok³ócili. Nie mi to
rozstrzygaæ. Mieszkañcy powinni wyci¹gn¹æ z tego wnioski. W Gorzowie mamy tak¿e
ciekawe tereny, które s¹ niezale¿ne od prezydenta. Mowa choæby o obszarze w pobli¿u drogi S-3, gdzie znajduj¹ siê area³y Instytutu
Hodowli Roœlin. Nie jest to
temat ³atwy do szybkiego
za³atwienia, ale trwaj¹
dzia³ania, ¿eby dostaæ te tereny na potrzeby inwestycyjne.
- Z chwil¹ powo³ania AJP
wydawa³o siê, ¿e w mieœcie skoñczy siê podzia³
na dwie uczelnie, choæ do
ich po³¹czenia nie dosz³o.
Niestety, okazuje siê, ¿e
widoczny jest podzia³,
choæby w radzie miasta. To
zapewne nie sprzyja budowie silnego oœrodka akademickiego w Gorzowie?
- Oczywiœcie, ¿e nie sprzyja. Ka¿dy konflikt, podzia³,
znacz¹ca ró¿nica zdañ niczemu dobremu nie sprzyja.
Osobiœcie jestem tym zdziwiony. Ka¿dy, kto choæ
trochê pozna³ historiê doskonale wie, ¿e na przestrzeni
wieków najsilniejszymi i najbogatszymi oœrodkami by³y
zawsze te posiadaj¹ce
uczelnie, oœrodki naukowe.
Dzisiaj jest podobnie. Dlaczego? Bo kto ma intelektualistów, kto ma in¿ynierów,
s³owem kto ma ludzi wykszta³conych, ten mo¿e pozwoliæ sobie na szeroki rozwój w ró¿nych kierunkach.
Czêœæ radnych z PO, Nowoczesnej czy LDM nie rozumie podstawowego mechanizmu, ¿e bez dobrej edukacji
nie
ma
postêpu
gospodarczego. Ubolewam
nad tym.
- Mówi pan, ¿e czêœæ polityków gorzowskich, kiedy
w pierwszym podejœciu
odrzuci³o uchwa³ê, na podstawie której miasto mia³o
kupiæ od AJP budynek,
zadzia³a³o
wrêcz
na
szkodê uczelni. Sk¹d taka
odwa¿na ocena?
- Nie przeczê, ¿e publicznie
powiedzia³em wtedy, ¿e
przez takie g³osowanie stworzyli listê hañby. I podtrzymujê to zdanie, pomimo, ¿e
uchwa³a w drugim podejœciu
otrzyma³a wymagan¹ wiêkszoœæ.
Ja
naprawdê
prosi³bym wszystkich, którym zale¿y na Gorzowie,
¿eby przyjêli do wiadomoœci,
¿e jesteœmy jedynym miastem w kraju, dla którego powsta³a spec-ustawa w sprawie powo³ania akademii.
Chodzi³o o to, ¿e rz¹d i parlament zgodzili siê nam pomóc w zbudowaniu uczelni o
wy¿szym stopniu edukacyjnym. Bez pieniêdzy tego jed-

nak nie zrobimy. Przez ostatnie lata nie mogliœmy liczyæ
na widoczn¹ pomoc z samorz¹du wojewódzkiego, który
wola³ pompowaæ œrodki na
uczelnie znajduj¹ce siê na
po³udniu województwa. Podam liczby. Od 2007 roku
województwo zainwestowa³o
z naszych wspólnych œrodków 220 milionów z³otych w
Uniwersytet Zielonogórski i
48 milionów w PWSZ w Sulechowie, która jest ju¿ integraln¹ czêœci¹ uniwersytetu.
Natomiast w tym samym
czasie na PWSZ w Gorzowie
i ZWKF ³¹cznie przeznaczono 44 miliony z³otych, czyli
mniej ni¿ na sam¹ uczelniê
w Sulechowie. To pokazuje,
¿e jak sami nie zaczniemy
dzia³aæ, to na samorz¹d wojewódzki na pewno nie
mo¿emy liczyæ.
- Z drugiej strony ci radni,
którzy nie s¹ do koñca
przekonani do ci¹g³ego inwestowania w AJP przekonuj¹, ¿e zapomina siê o
ZWKF. Mo¿e trzeba to zrozumieæ?
- Przecie¿ miasto niedawno
wspomog³o ZWKF kupuj¹c
od nich halê przy ul. S³owiañskiej i stadion lekkoatletyczny za kwotê siedmiu milionów z³otych. Nikt w radzie
nie oponowa³. W zamian
uczelnia mia³a po³¹czyæ siê z
PWSZ i stworzyæ siln¹ akademiê. Do tego, jak wiemy,
nie dosz³o. Powiedzmy sobie
otwarcie, to wszystko co siê
dzieje wokó³ AJP dla radnych
Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej jest niczym innym, jak zwyk³¹ polityk¹. Im
uczelnia kojarzy siê z nasz¹
parti¹. Jest to oczywiœcie naprawdê nieistotne teraz, kto
by³ ojcem chrzestnym dawnej
PWSZ. Jak nie wykonamy
wynikaj¹cych z prawa obowi¹zków wobec akademii, to
uczelnia upadnie. I kto
bêdzie wtedy œwiêtowa³?
Warto jeszcze dodaæ jedn¹
rzecz. Dziêki temu, ¿e akademia jest akademi¹ mo¿e
ona corocznie startowaæ w
ró¿nych konkursach i pozyskiwaæ znacz¹ce kwoty. W
tym roku mo¿e to byæ nawet
15 milionów z³otych. Te pieni¹dze trafiaj¹ do Gorzowa,
co ma równie¿ wp³yw na rozwój miasta. Oczywiœcie nie
zbudujemy Uniwersytetu Jagielloñskiego w Gorzowie,
ale od czegoœ trzeba zacz¹æ,
na coœ postawiæ i powoli rozwijaæ. Apelujê do wszystkich,
¿eby nie utrudniali tego, bo to
jest w interesie wszystkich
nas. Nie jednej czy drugiej
partii. Zacznijmy graæ do jednej bramki. (…).
- Dziêkujê za rozmowê.
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl
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Strach się bać tego, co się może wydarzyć
Ze Stanis³awem Czerczakiem, prezesem firmy AJ LEX, a przede wszystkim dzia³aczem spo³ecznym, rozmawia Renat Ochwat
im ¿yciu. Prawie siedem lat
temu pozna³em œp. Marcina
Kornaka, za³o¿yciela Stowarzyszenia Nigdy Wiêcej. On
mnie zarazi³ pasj¹ do dzia³alnoœci spo³ecznej. Powiedzia³
wówczas, ¿e nawet w skali
kraju te moje doœwiadczenia
i ta moja chêæ opowiadania o
tym, ¿e nietolerancja, ekstremizmy to jest z³e, jest na tyle
wa¿na i istotna. To on powiedzia³ wówczas, ¿e trzeba tê
pasjê wykorzystywaæ. To on
mnie przekona³, aby o tym
g³oœno mówiæ, opowiadaæ.
Marcin zmar³, a ja zosta³em
z tym, ¿eby tê jego misjê
kontynuowaæ. Obecnie jest
tak, ¿e zakoñczy³em swoj¹
wspó³pracê z Nigdy Wiêcej.
Ale jest krok nastêpny. Powo³ujemy nowe stowarzyszenie, tu na Ziemi Lubuskiej. I
wydaje mi siê, ¿e bêdzie to
unikat w skali kraju, bo nikt
jeszcze nie zajmowa³ siê pomoc¹ osobom, które by³y w
ró¿nych ruchach ekstremistycznych. Ja wiem, ¿e chcê
to robiæ, chcê pomagaæ takim osobom.
- Ma to byæ ruch, który
dla przyk³adu bêdzie wyprowadza³ ludzi z kibolstwa na prost¹ drogê?
- Mo¿e byæ kibolstwo,
mo¿e byæ ekstremizm lewicowy czy prawicowy. W Polsce z ekstremizmem lewicowym raczej nie mamy problemów. Potwierdza to
choæby fakt, ¿e mamy kilkaset fanklubów sportowych,
ale ¿aden nie legitymizuje
swojej dzia³alnoœci proweniencj¹ lewicow¹. A raczej
jest tak, ¿e ca³y kraj jest zara¿ony t¹ proweniencj¹ prawicow¹, co zreszt¹ wyraŸnie
widaæ w sieci - po memach
internetowych, po zdjêciach.
Wydaje mi siê, ¿e jest ju¿ ten
moment, ¿e coœ z tym trzeba
robiæ, a zw³aszcza ja z doœwiadczeniami takimi, a nie
innymi, powinienem coœ z
tym robiæ. Tym bardziej ¿e
RPO Adam Bodnar podczas
spotkania w Lêborku powiedzia³ o takiej rzeczy, o której
ja jeszcze nie myœla³em, a
przecie¿ ju¿ siê i ty, i ja zetknêliœmy na gruncie gorzowskim. Mam na myœli
atak na sklep Ukraiñskie Delikatesy Ukrainoczka. Adam
Bodnar powiedzia³, ¿e ju¿ w
którymœ z kolei miast polskich mia³a miejsce antyukraiñska manifestacja. I
spójrz, mamy okres koniunktury gospodarczej. Bezrobocie w Gorzowie oscyluje w
okolicach 4 procent, a wiêc
jest bardzo niskie. Jak jest
koniunktura, to ci pracownicy
z Ukrainy, których jest przecie¿ bardzo du¿o, ju¿ spotykaj¹ siê z aktami niechêci,
czego mieliœmy przyk³ad
w³aœnie w kontekœcie Ukrai-

Fot. Renata Ochwat

- Staszek, mam ciebie w
oczach, jako zbuntowanego chudego operatora w
jednej z telewizji. A przede
mn¹ siedzi szef jednej z
gorzowskich firm. Jakie
drogi ciê tu zawiod³y?
- Myœlê, ¿e przede wszystkim spotkanie z mecenasem
Jerzym Synowcem i jego
ma³¿onk¹ Ann¹. Zagra³a miêdzy nami chemia, jak to siê
mówi, i to pani Anna zaproponowa³a mi pracê tutaj,
czyli w firmie AJ LEX. No i
jak patrzê z perspektywy
trzech czy ju¿ czterech lat, to
mogê stwierdziæ, i¿ wielkie
szczêœcie mnie spotka³o.
Zreszt¹ ja mam ogólnie
szczêœcie do ludzi. A w tej
konkretnej firmie, to mam
pracê, poza tym realizujê siê
jako wspó³pracownik mecenasa
Synowca.
Z
wykszta³cenia jestem prawnikiem administratywist¹. No
i moja dzia³alnoœæ jest tak¹
oko³oprawn¹. Choæ nie ukrywam, ¿e swoje doœwiadczenia, te dobre, ale i te niedobre, jakieœ obserwacje, wykorzystujê do dzia³alnoœci
spo³ecznej. No i dziêki tej
pracy mam czas i mo¿liwoœci, aby siê realizowaæ w takiej dzia³alnoœci. A jeœli chodzi o rozdzia³ pod tytu³em szczup³y ch³opak z kamer¹,
to bardzo mi³o wspominam
ten okres w moim ¿yciu, ale
praca w mediach charakteryzuje siê pewn¹ niesta³oœci¹,
a kiedy na studiach przyszed³ ju¿ czas, ¿eby za³o¿yæ
rodzinê, zacz¹³em szukaæ innych mo¿liwoœci - szuka³em
normalnej sta³ej pracy, aby
spinaæ bud¿et. Ale przyznam, ¿e z sentymentem
wracam do tamtych czasów.
Mam swoje archiwum, przecie¿ pracowa³em swego czasu te¿ dla TVN24. Bywa, ¿e
czasami têskniê do tamtego
¿ycia. Zdarza mi siê czasami
zrobiæ zdjêcia - tak, jak ostatnio dla przyjació³, a dok³adniej dla ich córki na komunii.
Wszyscy byli zadowoleni.
Pok³osiem tamtego ¿ycie jest
album „Stu miejsc wstydu”,
który wydaliœmy z mecenasem Jerzym Synowcem, teraz pracujemy nad „Stoma
najpiêkniejszymi miejscami”.
To kwestia jeszcze dwóch
miesiêcy, jak widzisz pasja
do fotografii, video zosta³a.
- No w³aœnie, zacz¹³eœ siê
te¿
doœæ
mocno
anga¿owaæ w dzia³alnoœæ
na rzecz miasta.
- Mo¿e nie tak. Nie jest
¿adn¹ tajemnic¹, ¿e jako nastolatek trafi³em do subkultury skinheadów, kiboli stadionowych. Szczêœciem, doœæ
szybko siê z tego wyleczy³em.
Jednak
mam
wra¿enie, ¿e to doœwiadczenie odcisnê³o piêtno na mo-

St. Czerczak: Idea pielęgnowania dualizmu historii naszego
miasta bardzo mi pasuje

noczki - to by³ atak niechêci,
a wrêcz agresji. A co bêdzie,
jak siê skoñczy koniunktura?
Bo przecie¿ siê skoñczy.
Prawa gospodarki s¹ nieuchronne. My musimy siê na
tak¹ sytuacjê przygotowaæ
tak, aby sobie z tym mentalnie poradziæ. I mówi¹c kolokwialnie, strach siê baæ tego,
co siê mo¿e wydarzyæ. Dlatego uwa¿am, ¿e jest czas,
aby w³aœnie o tym mówiæ.
Mówiæ o nieuchronnym koñcu koniunktury. I co wówczas stanie siê z t¹ mniejszoœci¹ ukraiñsk¹? Dlatego
uwa¿am, ¿e zawczasu trzeba o tym myœleæ, zawczasu
trzeba coœ robiæ, przygotowaæ ludzi na to, ¿e przecie¿
¿adn¹ win¹ mniejszoœci jest
to, ¿e buduje tu pewn¹ wartoœæ, s¹ tu potrzebni. S³owa
Adama Bodnara zosta³y mi
w g³owie, bo tych aktów nienawiœci jest jednak coraz
wiêcej.
- A jak myœlisz, z czego to
wynika, z czego wynika³
atak na Ukrainoczkê?
- Moim zdaniem z braku
wyobraŸni. Z g³upoty po prostu, bo przecie¿ autor tego
ataku w pewnym momencie
siê zreflektowa³ i jednak wycofa³. (…)
Pamiêtam, jak by³em nastolatkiem, choæ wychowanym w domu, gdzie by³a i
wiedza, i ksi¹¿ki oraz otwartoœæ na innych, a jak wesz³a
MTV i te drogie samochody,
markowe trampki, a nie mieliœmy do tego dostêpu, my
ch³opaki w Gorzowie, to ktoœ
nas te¿ zarazi³ tak¹ myœl¹,
¿e mo¿e to wina tego bogatego ¯yda z Nowego Jorku,
albo jakichœ innych, którzy
rzekomo zabierali nam pieni¹dze. To ten sam mechanizm. Wiesz, trudno jest znaleŸæ realne rozwi¹zania problemu - róbmy coœ, aby

faktycznie poprawiæ stan naszego bytu, czyli stan gospodarki, budowanie spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
Naj³atwiej, najproœciej, ale i
najbardziej prostacko jest
wskazaæ jakiegoœ wroga. Tyle tylko, ¿e ten jeden mityczny ¯yd z lat 90. z Nowego
Jorku nie ma ¿adnych podstaw,
aby
czuæ
siê
zagro¿onym, to o tyle pracownik z Ukrainy ju¿ ma. A
wystarczy tylko poznaæ tych
ludzi. Zobaczyæ, jak s¹ pracowici. Bo s¹, zreszt¹ tak samo, jak my na Zachodzie.
Ukrainoczka przecie¿ tak naprawdê dodaje jedynie kolorytu temu miastu. Oraz
dobrego jedzenia, co nie jest
bez znaczenia. I ten atak to
by³a taka prostacka, g³upia
próba przyczynienia sobie
popularnoœci, publicity. Nie
wiem, czy robienie sobie poklasku przez akty nienawiœci
jest dobrym kierunkiem.
(…). Trzeba reagowaæ.
- Wróæmy teraz do innego
rozdzia³u w twoim ¿yciu.
Jak pamiêtasz Christê
Wolf?
- Pamiêtam bardzo dobrze.
To by³o doœæ donios³e wydarzenie. Christa Wolf przyjecha³a do nas do domu. To
by³a taka osoba z dystansem, jakby ponad, u mnie wówczas ma³ego ch³opca
budzi³a tym swoim majestatem szacunek. Zreszt¹ i u
moich rodziców, ale i goœci,
którzy wówczas do nas przychodzili. Wspominam to
spotkanie bardzo dobrze, bo
przecie¿ to by³y czasy fotografii analogowej, nikt nie lata³ z telefonem, bo nie takie
czasy to by³y, a na ka¿dym
zdjêciu, na którym ona by³a,
jestem ja. Nawet napisa³a mi
taka karteczkê - To dla mojego przyjaciela Stanis³awa. I
ja, nie ukrywam, dzisiaj jes-

tem tak zaszczycony tym
faktem, ¿e by³em przyjacielem Christy Wolf. Wiesz, ja
lubiê ksi¹¿ki, siêga³em po jej
literaturê i dopiero niedawno,
za którymœ razem uda³o
mnie siê przejœæ, bo to jest
naprawdê literatura wysokich, bardzo wysokich lotów.
Bardzo inteligentna proza. A
potem, ju¿ pracuj¹c z mecenasem Jerzym Synowcem
mog³em uczestniczyæ w projekcie postawienia tej rzeŸby.
- Znakiem tego, dumny
jesteœ z faktu, ¿e w centrum Gorzowa siedzi na
³aweczce Nelly, alter ego
Christy Wolf?
- Bardzo i bardzo mnie cieszy ten fakt, ¿e jako cz³onek
Towarzystwa Mi³oœników Gorzowa mog³em do³o¿yæ swoich palców do tego, ¿e jest.
Bo zna³em pisarkê, bo powtórzê - okreœli³a mnie mianem swego przyjaciela, bo w
mojej g³owie cieszy³a siê zawsze szacunkiem. W jakiœ
sposób prze¿y³em te ataki
na ni¹. Œledzi³em bowiem jej
losy. I jak ods³anialiœmy tê
rzeŸbê, to by³em zaszczycony, ale i wzruszony. Zreszt¹
uwa¿am, ¿e idea pielêgnowania dualizmu historii naszego miasta bardzo mi pasuje. Bo to ³¹czy, buduje.
- Czyli ty uwa¿asz, ¿e nale¿y pamiêtaæ?
- Oczywiœcie. Ja mam tylko
same dobre myœli na ten temat. Christa Wolf to jedno.
Ale mam w pamiêci, jako
dziecko, radoœæ z paczek, jakie nam w siermiê¿nych latach przysy³a³a rodzina z
Niemiec. Wówczas w Polsce
nic nie by³o, bo wszystko
by³o deficytem, a my jednak
coœ tam z Berlina dostawaliœmy. Niemcy o nas pamiêtali. Muszê to powiedzieæ,
mam wielki szacunek do tego narodu, jak¹ wielk¹ woltê
wykona³ po II wojnie. I te¿
chcia³bym, abyœmy my poszli
w tê stronê, abyœmy mentalnoœciowo byli otwarci. Wiesz,
ja siê urodzi³em w tym mieœcie, a pokutuje takie powiedzenie - urodziæ siê pod kodem pocztowym 66-400,
czyli z punktu zmarnowane
¿ycie. A ja akurat tak wcale
nie uwa¿am, bo ja to miasto
zwyczajnie kocham. Ja tu
prze¿y³em pierwsze mi³oœci,
tu przela³em pierwsz¹ krew.
Ojciec mnie od dziecka
oprowadza³ po tym mieœcie,
opowiada³ o jego historii,
t³umaczy³ j¹. I spójrz, przecie¿ ja studiowa³em w Poznaniu, mieszka³em chwilê w
Warszawie, w Londynie, ale
zawsze tu wraca³em i ju¿ siê
nigdzie nie wybieram. Bo to
moje miejsce, mogê i chcê tu
wychowywaæ swoje dzieci. I
robiê to samo, co robi³ mój
ojciec, czyli zabieram je na

przechadzki i t³umaczê. I
choæ nie myœlê o œmierci, bo
jednak jestem jeszcze doœæ
m³ody, to chcia³bym, aby tu
w³aœnie spoczê³y moje koœci.
Patetycznie to brzmi, ale jednak tak myœlê.
- Staszku, to w takim razie o jeszcze jedn¹ kwestiê
chcia³am ciê zapytaæ. Jakie s¹ twoje zwi¹zki z panem prezydentem Bronis³awem Komorowskim?
- Opowiem ci jak to dok³adnie wygl¹da. Tutaj przy ulicy
Wyszyñskiego jest dom
sióstr
zakonnych
i
wspó³za³o¿ycielk¹ tego domu by³a pani Zofia Komorowska, ciocia Zyta. Ciocia
Zofia Komorowska by³a kuzynk¹ mojej œwiêtej pamiêci
babci.
- Masz rodzinne zwi¹zki z
prezydentem Bronis³awem
Komorowskim. Opowiesz?
- Dok³adnie tak. Ciocia Zofia by³a najbli¿sz¹ krewn¹
mojej babci. Nie mia³a w³asnej rodziny w sensie m¹¿,
dzieci. I ona do Gorzowa
wprost przyjecha³a za moj¹
babci¹. No i prezydent Komorowski, jak jeszcze nie by³
prezydentem, bardzo czêsto
goœci³ w naszym domu. W latach 80. czêsto siê nawet tu
ukrywa³ przed komun¹. Odwiedza³ ciociê Zofiê, Zytê,
kiedy tylko móg³. Bo to by³a
bardzo bliska jego sercu osoba. Jak ciocia zmar³a, a to te¿
ciekawa historia, bo wydarzy³o siê tak, ¿e zmar³a najpierw moja babcia, a tydzieñ
po niej Zofia, to te zwi¹zki
nieco siê rozluŸni³y, ale prezydent Bronis³aw Komorowski, cz³owiek z wielka klas¹,
jednak o gorzowskich konotacjach zawsze pamiêta³. Bo
nawet jak po raz ostatni goœci³ w Gorzowie, to nie
omieszka³, wspomnieæ o tym,
¿e swoje myœlenie o tych ziemiach zawdziêcza mojemu
ojcu. Bo to mój ojciec go tego
nauczy³. Ja czasami do prezydenta
Komorowskiego
piszê liœcik. Ale dla mnie te
zwi¹zki to zaszczyt. I nie
ukrywam, ¿e jak s³ysza³em i
s³yszê okropne s³owa pod jego adresem, to mam pretensje do ludzi, którzy to robi¹.
Nikt nie chce pamiêtaæ tej
dobrej, zaszczytnej karty.
- I na koniec. Proszê,
okreœl w trzech s³owach,
trzech zdaniach miasto
Gorzów.
- Kiedyœ miasto wojewódzkie, dziœ miasto powiatowe.
Moje miejsce na ziemi.
Miejsce, w którym siê realizujê i na które chcia³bym
mieæ wp³yw.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl
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Prezydent ma świetny kontakt z mieszkańcami
Z Janem Kaczanowskim, wiceprzewodnicz¹cym Rady Miasta, rozmawia Robert Borowy
Gorzowie ¿yje ze wzglêdu na
wszêdzie rozkopane ulice, to
jednak w wielu tematach zaczynamy
zmierzaæ
we
w³aœciwym kierunku. I za to
nale¿y siê plus panu prezydentowi. Podobnie jak za to,
¿e ma œwietny kontakt z
mieszkañcami.
- Czyli, zauwa¿a pan
b³êdy po stronie prezydenta?
- Nie nazwa³bym tego
b³êdami. Ka¿dy z nas obejmuj¹cy wa¿ny urz¹d zapewne w pierwszej kolejnoœci
chcia³by otoczyæ siê znanymi
sobie specjalistami. Nie
wszyscy jednak siê sprawdzili, potrzebne by³y zmiany i
od pewnego czasu sprawy
zaczynaj¹ siê zazêbiaæ. Jestem przekonany, ¿e gdyby od
samego pocz¹tku prezydent
postawi³ na sprawdzon¹, gorzowsk¹ kadrê, a nie szuka³
gdzieœ w terenie, niektóre
sprawy by³yby za³atwione
szybciej lub lepiej.
- Ale wiele inwestycji nadal nie jest realizowanych,
choæ zaplanowanych. Czy
wina tkwi tylko w problemach ze znalezieniem wykonawców?
- Nie tylko, choæ na pewno
nikt nie spodziewa³ siê a¿ takiego kryzysu na rynku budowlanym, z jakim mamy do
czynienia. Wynika to w
g³ównej mierze z faktu, i¿ firmom budowlanym brakuje
r¹k do pracy. Myœla³em jednak, ¿e wiêcej tematów zawartych w wieloletnim planie
inwestycyjnym doczeka siê
realizacji w trakcie obecnej
kadencji. Martwi¹ mnie te¿
znacz¹ce podwy¿ki us³ug
budowlanych i materia³ów,
bo to oznacza, ¿e przy posiadanych œrodkach finansowych niestety mniej zrobimy.
- Dlaczego jednak chce
pan popieraæ Jacka Wójcickiego w nadchodz¹cych
wyborach, a nie postawiæ
na kogoœ ze swojej formacji politycznej?
- Móg³bym tutaj za¿artowaæ, ¿e skoro prezydent nawarzy³ piwo, to niech teraz je
wypije. S³owem, skoro Jacek
Wójcicki przygotowa³ wielki
plan inwestycyjny, do którego
te¿ w pewnym stopniu
przy³o¿y³em rêkê, to trzeba
daæ mu szansê jego realizacji. On zreszt¹ wszed³ ju¿ na
w³aœciwe obroty. Myœlê, ¿e
nie nale¿y ju¿ mieszaæ w tym
naszym kotle, a Gorzowa nie
staæ na szukanie nowych
rozwi¹zañ. Jak damy ster komuœ nowemu, to ponownie
minie znowu jakiœ czas, zanim ten ktoœ siê wdro¿y w
obowi¹zki. S¹dzê, ¿e to niepotrzebna strata czasu.
- Pana zdaniem ostatnie
cztery lata by³y dobre dla
Gorzowa?

Fot. Robert Borowy

- Czy z perspektywy czasu, uwa¿a pan, ¿e rezygnacja wystêpowania w Radzie
Miasta pod szyldem SLD
by³a s³usznym posuniêciem?
- Tak, poniewa¿ w wiêkszej
grupie
mo¿na
wiêcej
zdzia³aæ. Gdybyœmy twardo
chcieli pozostaæ przy swoim
szyldzie, to prawdopodobnie
nie bylibyœmy w stanie utrzymaæ w³asnego klubu, bo do
tego potrzebnych jest przynajmniej trzech radnych, a zosta³o nas dwóch. Marcin Kurczyna i ja. By³a wiêc to potrzeba wynikaj¹ca z zaistnia³ej
sytuacji. Ale nadal jesteœmy
cz³onkami SLD i pozostajemy
wierni idea³om lewicy.
- Jak ocenia pan dzia³alnoœæ prezydenta Jacka
Wójcickiego na tle prezydenta Tadeusza Jêdrzejczaka?
- Trudno jednoznacznie to
oceniæ, bo to s¹ dwie mocno
ró¿ni¹ce siê postacie, poza
tym dzia³ali w ró¿nych warunkach. S¹dzê przy tym, ¿e
najwa¿niejsza jest tutaj ocena samych mieszkañców,
którzy kieruj¹ siê przede
wszystkim analiz¹ dzia³añ, a
nie sympatiami czy antypatiami. Prezydent Jêdrzejczak
by³ w ró¿nych momentach
oceniany bardziej lub mniej
pozytywnie. Jego prezydentura jest ju¿ okresem zamkniêtym, wiêc mo¿na pokusiæ
siê o jej ocenê. Natomiast
prezydent Wojcicki jest dopiero na pewnym etapie swego urzêdowania i na ostateczn¹ cenzurkê jeszcze nie
czas. Na ocenê trwaj¹cej kadencji prezydenta musimy
poczekaæ do jesieni, kiedy to
odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe. Ju¿ wiem, ¿e
bêdzie ubiega³ siê on o reelekcjê, dziêki czemu ka¿dy z
mieszkañców bêdzie móg³
wyraziæ swoj¹ opiniê przy
urnie.
- Proszê jednak o pañsk¹,
subiektywn¹ ocenê.
- Pierwszy okres dzia³ania
prezydenta Wójcickiego oceni³bym jako trudny ze
wzglêdu na jego zbyt ma³e
doœwiadczenie w zarz¹dzaniu tak wielkim „organizmem”. Musia³ on szybko poznaæ specyfikê zarz¹dzania
du¿ym miastem, jakim jest
Gorzów.
- Miasto przeros³o prezydenta Wójcickiego, który
wczeœniej zajmowa³ siê
jednak kierowaniem niewielk¹ gmin¹?
- To nic z³ego pod warunkiem, ¿e szybko wyci¹ga siê
wnioski. Ju¿ widaæ, ¿e po paru nietrafionych pocz¹tkowo
decyzjach, w tym g³ównie
kadrowych, pewne dzia³ania
nabieraj¹ rozpêdu i choæ
trudno nam siê w tej chwili w

K. Kaczanowski: Często w klubie mamy odmienne zdania na
niektóre sprawy, ale mimo to wzajemnie się szanujemy

- Nigdy nie jest tak, ¿eby
nie mog³o byæ lepiej. Nie narzekajmy jednak. Uwa¿am,
¿e te ostatnie cztery lata,
choæ do koñca kadencji jeszcze trochê czasu pozosta³o,
s¹ dla Gorzowa niez³e. Oczywiœcie, jak chyba ka¿dy
mia³em marzenia, ¿e zrobimy
nieco wiêcej. Ka¿dy ma prawo mieæ marzenia, mo¿e
moje by³y trochê na wyrost.
Na pewno sporym sukcesem
by³a zakoñczona pe³nym powodzeniem realizacja programu KAWKA, któr¹ rozpocz¹³ poprzedni prezydent
a kontynuowa³ prezydent
Wójcicki. To tak¿e zaprzeczenie niektórych pojawiaj¹cych siê opinii, ¿e obecny prezydent nie chcia³ realizowaæ
projektów
Jêdrzejczaka.
- Przed dwoma laty by³
pan jednym z pomys³odawców wdro¿enia w ¿ycie
programu naprawy chodników, znanego jako Tuptuœ.
Corocznie mia³o byæ przeznaczanych na ten projekt
300 tysiêcy z³otych. Jak
przebiega jego realizacja?
- Tak jak zosta³o to
za³o¿one, choæ ca³y czas
ubolewam nad tym, ¿e nie
przeznaczamy wiêkszych
œrodków na ten cel, poniewa¿ chcia³bym, ¿eby naprawa chodników przebiega³a
szybciej. Przypomnê od razu, ¿e z t¹ inicjatyw¹ - opracowania konkretnego programu naprawy dróg i chodników - wystêpowa³em ju¿ w
poprzedniej kadencji. Cieszê
siê, ¿e udaje siê go wdro¿yæ
w obecnej. Mam nadziejê, ¿e
wszystko co jest najlepsze
wci¹¿ jest przed nami i nie
tylko w tym zakresie.
- Czy po modernizacji
Kwadratu nie powinniœmy
powróciæ do dyskusji na
temat deptaku przy ul.
Chrobrego.
- S¹dzê, ¿e ul. Chrobrego
ju¿ spe³nia poniek¹d funkcjê
deptaka. Wszelkie jednak
rozmowy na tego rodzaju tematy
powinny
zostaæ
od³o¿one do zakoñczenia
realizowanego planu transportowego. Mówimy oczywiœcie o ulicach, przez które
bêdzie przebiegaæ linia tram-

wajowa. Trudno dzisiaj remontowaæ
kompleksowo
Chrobrego, skoro najpierw
trzeba wymieniæ torowisko.
Po remoncie trzeba bêdzie
zrobiæ chodniki, a czy wtedy
Chrobrego stanie siê deptakiem w pe³ni tego s³owa znaczeniem, to czas poka¿e. Ale
na pewno warto zastanowiæ
siê nad tym pomys³em, a
mo¿e
i
przeprowadziæ
szersz¹ debatê publiczn¹.
- Czego jeszcze panu brakuje do szczêœcia, jako
wiceprzewodnicz¹cemu
Rady Miasta?
- Nie mogê doczekaæ siê
powstania Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu. Znamy
ju¿ koncepcjê, mam nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku
uda siê rozstrzygn¹æ przetarg na wybór wykonawcy i
zaczn¹ siê prace budowlane.
Dla mnie jest to niezwykle
wa¿na sprawa, poniewa¿ w
po³¹czeniu z rozwojem akademii da spore perspektywy
rozwoju szkolnictwa na poziomie technicznym i zawodowym. Liczê tak¿e na szybkie dzia³ania w sprawie budowy
hali
sportowej,
stadionu lekkoatletycznego,
bez uszczerbku dla klubu
sportowego
„Warta”.
Wa¿nym elementem równie¿
jest modernizacja stadionu
pi³karskiego przy ul. Olimpijskiej, itp. W tym miejscu
chcê wyraziæ swoje zadowolenie, ¿e dziêki moim staraniom zosta³ kompleksowo
wyremontowany
obiekt
s³u¿¹cy dla Klubu Bokserskiego „Orkan” przy ul. Kosynierów Gdyñskich.
- Nie ma pan jednak
wra¿enia, ¿e nie wszyscy
kibicuj¹ akademii?
- Kompletnie nie rozumiem
tego. Przecie¿ lata dyskutowaliœmy nad koniecznoœci¹
powstania
akademii.
Uwa¿am, ¿e wszyscy powinniœmy dzia³aæ w tym kierunku, dla jej rozwoju. Jestem
gotowy podpisaæ pakt nawet
z diab³em, je¿eli pomo¿e to
w budowie silnej uczelni i pozyskania œrodków obojêtnie
sk¹d i obojêtnie przez kogo,
byle by to by³o w interesie naszych mieszkañców. Spójrzmy na Zielon¹ Górê i tamtej-

szy uniwersytet. Uczelnia ta
szybko sta³a siê miastotwórczym oœrodkiem. U nas takim miejscem powinna byæ
akademia.
- A temat utworzenia rad
dzielnic ju¿ definitywnie
przepad³?
- Dyskutowaæ zawsze
mo¿na, je¿eli takie bêdzie
zapotrzebowanie ze strony
mieszkañców.
Dog³êbnie
analizowa³em tê propozycjê i
okazuje siê, ¿e rady dzielnic
najlepiej sprawdzaj¹ siê w
miastach przynajmniej 300400-tysiêcznych. Gdybyœmy
nie mieli na g³owie innych
problemów, to mo¿na by³oby
spróbowaæ powo³aæ takie rady, przy czym ja zawsze jestem zdania, ¿e ka¿da dzielnica miasta ma swoich przedstawicieli w Radzie Miasta i
to oni powinni dzia³aæ na ich
rzec. Nie dublujmy czegoœ,
co tak naprawdê nic korzystnego nie wniesie w nasze
¿ycie. Ja w obecnej kadencji
zaj¹³em siê ponad 30 wa¿nymi sprawami z punktu widzenia mieszkañców i nie zawsze by³y to tematy dotycz¹ce tylko mojego okrêgu
wyborczego, ale ca³ego
miasta. Ka¿dy kto choæ
trochê mnie zna dobrze wie,
¿e jestem wobec siebie bardzo wymagaj¹cy i stawiam
sobie wysokie wymagania.
Oczywiœcie w pojedynkê nic
zapewne nie zrealizowa³bym,
dlatego t¹ drog¹ dziêkujê
mojemu ca³emu klubowi Gorzów Plus na czele z Marcinem Kurczyn¹, jak i innym
niektórym radnym, w tym kole¿ance Gra¿ynie Wojciechowskiej, prezydentowi oraz
jego s³u¿bom w urzêdzie i
spó³kach.
- Dlaczego klub Gorzów
Plus, którego jest pan
przedstawicielem,
jest
ma³o aktywny na sesjach
rady miasta?
- Nie podzielam tej opinii.
Zanim dany temat bêdzie
omawiany na sesji Rady, jest
dok³adnie analizowany i dyskutowany na komisjach,
gdzie nasi radni wykazuj¹ siê
spor¹ aktywnoœci¹. Nie jestem tak¿e zwolennikiem zabierania g³osu dla samego
zabierania g³osu, jak to siê
mówi, by zaistnieæ. Na
ka¿dej sesji, kiedy rozmawiamy o wa¿nych dla miasta
sprawach, przedstawiciele
naszego klubu s¹ aktywni.
Mo¿e czêœciej ni¿ inni ja siê
wypowiadam, ale wynika to
bardziej z racji mojego doœwiadczenia, a ponadto czasami lubiê przedstawiæ dodatkowo swój punkt widzenia. W naszym klubie jest
grupa m³odych, dobrze zapowiadaj¹cych siê radnych, którzy zasiadaj¹ w radzie dopiero pierwsz¹ kadencj¹ i st¹d

mo¿e nieco mniej wypowiedzi w ich wykonaniu. Dodam
jeszcze, ¿e czêsto w klubie
mamy odmienne zdania na
niektóre sprawy, ale mimo to
wzajemnie siê szanujemy.
- Skoro miasta nie staæ na
remont takich zabytków,
jak wille Jaehnego czy
Pauckscha, to nie ma pan
obaw, ¿e remont starych
obiektów przy Obotryckiej
na potrzeby magistratu pozostanie w sferze marzeñ?
- Na razie temat ten zosta³
od³o¿ony ze wzglêdu na brak
Ÿróde³ finansowania, ale w
nastêpnej kadencji trzeba
bêdzie ju¿ podj¹æ stanowcze
decyzje. Trzeba bêdzie odpowiedzieæ sobie tak¿e na
pytanie, jak ma dzia³aæ
Urz¹d Miasta? Dlatego powa¿nie zastanowi³bym siê
nad potrzeb¹ zagospodarowania budynków po policji na
potrzeby magistratu, w sytuacji
kiedy
mamy
Przemys³ówkê. Trochê szkoda, ¿e jako miasto nie wziêliœmy siê za remont w chwili,
kiedy wyprowadzi³a siê policja, bo koszty remontu
by³yby wtedy zdecydowanie
ni¿sze. Swoj¹ drog¹ jestem
zwolennikiem, ¿eby opustosza³e zabudowy, takie jak
wspomniane przez pana wille, sprzedawaæ prywatnym
inwestorom, o ile oczywiœcie
takie zainteresowanie siê pojawi. Lepsze takie rozwi¹zanie, ani¿eli mia³y by one ulegaæ dalszej degradacji.
- To jakie widzi pan w
mieœcie cele do zrealizowania w nastêpnej kadencji?
- Priorytetem jest dalsza
realizacja inwestycji zapisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz po³o¿enie
wiêkszego nacisku na sprawy spo³eczne. Dla mnie
cz³owieka lewicy, wra¿liwego
na ludzk¹ krzywdê, bardzo
wa¿ny jest rozwój budownictwa
komunalnego,
dba³oœæ o pracowników zatrudnionych w administracji
lokalnej i w innych jednostkach podleg³ych miastu. Musimy równie¿ jeszcze aktywniej pomagaæ seniorom. Dalej, nale¿y kontynuowaæ
remonty obiektów zwi¹zane
z oœwiat¹ i kultur¹. Sporo w
tym zakresie zrobiliœmy w
obecnej kadencji, ale to
wci¹¿ jest za ma³o, czego
przyk³adem mo¿e byæ tutaj
m.in. Szko³a Podstawowa nr
1. Mam nadziejê, ¿e
nied³ugo wprowadzimy Gorzowsk¹ Kartê Mieszkañca,
a za tym pójd¹ te¿ ulgi dla
m³odych mieszkañców, choæby w korzystaniu komunikacji miejskiej.(…).
- Dziêkujê za rozmowê.
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl
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Każdy starszy człowiek
jest otoczony szacunkiem
Z Robertem Patrykiem Doliñskim, szefem Stowarzyszenia Romani Cierheń, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

- Panie Robercie, zespó³
przez pana prowadzony
Romani Cierheñ ca³y czas
koncertuje. Co siê sta³o, ¿e
nagle macie tyle koncertów?
- Staliœmy siê trochê bardziej rozpoznawalni, dlatego
nas zapraszaj¹. Mo¿e trochê
te¿ z mojej inicjatywy, bo
przy ró¿nych okazjach rozmawiam z ró¿nymi ludŸmi.
No i to wszystko sprawi³o, ¿e
zespó³ koncertuje.
- Jak mo¿na obecnie zespó³ okreœliæ? Bo przecie¿
zaczê³o siê wszystko od
pana projektu dla dzieci
romskich.
- Dok³adnie tak by³o. W lipcu zesz³ego roku pojêliœmy
decyzjê o powo³aniu Romani
Cierheñ tak¿e w wersji dla
doros³ych. I to siê okaza³o
korzystne, bo wspó³pracujemy z ró¿nymi artystami jak
Katiusha Kerstin Kozubek
czy Anna Dêbicka z Gorzowa. Powi¹zaliœmy to wszystko w jeden ca³y romski program. No i widzê, ¿e siê powoli rozwija.
- Ale w zespole w dalszym ci¹gu tañcz¹ romskie dzieci?
- Oczywiœcie.
- Co ten zespó³ ma na celu: kultywowanie tradycji,
czy pokazywanie, ¿e romska kultura jest piêkna?
- Jest to bardziej kultywowanie romskiej tradycji.
Przecie¿ samo machanie
spódnicami ju¿ jest wszystkim bardzo dobrze znane.
My
chcemy
zachowaæ
romsk¹ tradycjê w³aœnie
przez taniec i œpiew.
- Ja mam wra¿enie, ¿e w
Gorzowie nie ma problemu
ze stykiem Polacy - Romowie. Czy mo¿e siê mylê?
- Nie, u nas na p³aszczyŸnie gorzowskiej nie ma nic
takiego.
- A by³y kiedyœ problemy?
- Myœlê, ¿e by³y, zreszt¹ tak
jak i wszêdzie indziej. Ale to
ju¿ przesz³oœæ.
- To dlaczego pan nie mówi, ¿e w romskim Romani
Cierheñ tañcz¹ te¿ polskie
dzieci?
- Przecie¿ to chyba oczywiste. To zespó³ integracyjny.
To trzecia ods³ona naszego
zespo³u. Owszem, tañcz¹
polskie i romskie dziewczynki. Podobnie, jak i w tej starszej wersji. W przypadku zespo³u starszego zaczê³o siê
tak, ¿e pewna mama przyprowadza³a swoj¹ córkê na
próby do zespo³u dzieciêce-

R. Doliński: Czasy się zmieniły, jest trudno i szkoła, wykształcenie się liczy

go. A po jakimœ czasie
w³¹czy³a siê w próby zespo³u
starszego i do dziœ tañczy.
- Jednym s³owem, uda³a
siê panu ta sztuka, która
siê rzadko komu udaje. Do
zespo³u
romskiego
w³¹czy³ pan nie Romów i
to z sukcesem.
- Myœlê, ¿e tak, choæ nie
mnie to oceniaæ, aczkolwiek
jestem faktycznie bardzo
dumny i zadowolony z tego.
- Do tego dochodzi jeszcze projekt romska restauracja. Na jakim etapie w
tym projekcie jesteœcie?
- Zbli¿amy siê ku koñcowi.
Mam nadziejê, ¿e na dniach
uda nam siê w koñcu tê Restauracjê u Babci Noñci, bo
tak siê bêdzie nazywa³a,
otworzyæ. Bêdzie tam kuchnia romska, ale te¿ bêdziemy w tym miejscu kultywowaæ inne romskie tradycje.
Mamy zamiar urz¹dzaæ
ró¿nego rodzaju wieczorki i
spotkania,
na
których
bêdziemy siê starali integrowaæ kulturê polsk¹ i romsk¹.
- Ale jednak dobrze by
by³o, ¿eby restauracja ruszy³a. Bo przecie¿ le¿y tu¿
obok Kwadratu, dziœ bardzo popularnego miejsca.
- To niestety jest projekt europejski, wszystko ma swoje
terminy. Zwyczajnie iluœ
dzia³añ nie mo¿na przyspieszyæ. W otwieraniu restauracji wspiera nas LOWES - Lubuski Oœrodek Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej w Gorzowie, tu szczególnie panie
Katarzyna Micza³ i Marta Kowalska. To one s¹ mentorka-

mi tego projektu. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z
przepisami i st¹d mo¿e
wra¿enie, ¿e wolno.
- Panie Robercie, pan zaczyna³ swoj¹ karierê jako
asystent romski w Szkole
Podstawowej nr 1. To pan
zaczyna³ przekonywaæ Romów, ¿e dziecko musi
umieæ czytaæ, pisaæ i
dobrze by by³o, ¿eby liczyæ
te¿ umia³o. Jak to teraz
jest z kszta³ceniem romskich dzieci? Nadal pan
musi przekonywaæ rodziców do szko³y?
- Sytuacja siê poprawi³a
diametralnie. Absolutnie nie
jest tak jak kiedyœ, kiedy rodzice jednak nie mieli œwiadomoœci, czym jest szko³a.
Bali siê, ¿e romskie dzieci
nie dadz¹ sobie rady. Obecnie rodzice sami k³ad¹ nacisk na kszta³cenie, na edukacjê swoich dzieci. Zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e
czasy siê zmieni³y, jest
trudno i szko³a, wykszta³cenie siê liczy. No i maj¹ na
pewno nadziejê, ¿e dzieci
bêd¹ normalnie pracowaæ,
jak inni, funkcjonowaæ na
rynku pracy. Romowie przekonali siê, ¿e bez edukacji
siê nie da. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e to jest proces,
zreszt¹ jak w ka¿dej innej
sprawie. Proces przekonywania do edukacji trwa³ kilkanaœcie, jeœli nie kilkadziesi¹t lat. No i teraz mamy pozytywne skutki tego
procesu.
- Czyli ju¿ siê nie spotyka
takich sytuacji, ¿e dzieci

koñcz¹ podstawówkê i jest
to koniec edukacji?
- Ale¿ sk¹d. Ka¿de dziecko
idzie dalej. Poza tym nie
przymusimy dziecka do
szko³y, do nauki, póki nie
zmienimy mentalnoœci rodziców w tej sprawie. Teraz, od
pewnego czasu akurat ta
kwestia idzie do przodu. I
dodam, na dziœ ju¿ nie
muszê rodziców przekonywaæ, ¿e trzeba dziecko
pos³aæ do szko³y.
- Oznacza to, ¿e ta ca³a
praca, któr¹ pan w³o¿y³ w
tê kwestiê w latach 90. teraz procentuje?
- Dok³adnie. Tym bardziej,
¿e asystent ju¿ obecnie nie
pracuje w Szkole Podstawowej nr 1, a w œwietlicy romskiej i jest mentorem miêdzy
w³aœnie œwietlic¹ i szko³¹.
Wiadomo, ¿e dzieci s¹ tylko
dzieæmi i zawsze jakieœ problemy siê tworz¹. Zreszt¹ jak
wszêdzie. Asystent edukacji
romskiej jest od tego, aby
poœredniczyæ w takich sytuacjach.
- Bardzo czêsto w Gorzowie jest tak, ¿e na ulicach
s³yszy siê romani. Jak id¹
mamy z dzieæmi to rozmawiaj¹ ze sob¹ w tym jêzyku. Ale nie ma ¿adnego
problemu, aby i mamy, i
dzieci natychmiast przesz³y na polski. Jak to jest z
t¹ dwujêzycznoœci¹?
- To jest automat. W domach od ma³ego dzieci poznaj¹ romani, bo w tym jêzyku
siê w domach mówi. A jak
podrastaj¹, maj¹ te trzy czy
cztery latka, zaczynaj¹

chwytaæ polski. Ucz¹ siê same polskiego, choæby przez
zabawê czy przez kontakty z
polskimi rówieœnikami. Ale
tak¿e w domu s³ysz¹ polski,
bo to jest naturalne. I dlatego
dzieci romskie, podobnie jak
i doroœli, s¹ dwujêzyczne.
- A w jakim jêzyku pan
myœli?
- Po romsku, oczywiœcie ¿e
po romsku.
- No to teraz o innej
wa¿nej kwestii. Wiadomo,
¿e Romowie przywi¹zuj¹
olbrzymi¹ wagê do tradycji, miêdzy innymi do stroju, w tym ubioru kobiet.
Ale od czasu do czasu na
ulicach, zw³aszcza zim¹,
widaæ na ulicach malutkie
dziewczyneczki ubrane w
spodnie czy kombinezony.
Coœ siê jednak pozmienia³o.
- Mo¿e i trochê. Do pewnego wieku takie ma³e dziewczynki, o których pani mówi,
dzieci w³aœnie, mog¹ sobie
pozwoliæ na taki strój. Ale
potem, jak ju¿ ma te 10 lat,
tradycja nakazuje, aby ubiera³y siê tak jak trzeba. Rodzice decyduj¹, ¿e dziecko musi siê ubieraæ tak, jak nakazuje w³aœnie tradycja.
- Oznacza to, ¿e dziewczyna musi chodziæ w
d³ugiej spódnicy i w bluzce, która zas³ania ³okcie?
- Tak, dok³adnie tak jest.
- Ale to wy, polscy Romowie tego przestrzegacie.
Bo przecie¿ jak na Romane Dyvesa przyje¿d¿aj¹
Romki, dajmy na to z Rosji,
to ju¿ tego nie ma.

- Banalnie powiem, co kraj,
to obyczaj. U nas jednak te
obyczaje s¹ pielêgnowane
bardzo restrykcyjnie. Nas tego uczyli nasi rodzice, ich
nasi dziadkowe, a ich z kolei
pradziadkowie. A co bêdzie
dalej? Zobaczymy, przecie¿
wiadomo, ¿e cywilizacja
zmienia oblicze cz³owieka.
Cywilizacja te¿ wkrada siê
do kultury romskiej. Ale
muszê zastrzec, ¿e my jednak pilnujemy bardzo, aby
tradycje jednak przestrzegaæ. Jesteœmy mniejszoœci¹ i
nie chcemy zagin¹æ. No bo
co, zostaniemy Polakami?
- Ale przecie¿ jesteœcie
Polakami.
- Fakt. Jesteœmy Polakami.
Ale jednak cygañskiej krwi.
- Skoro przy tradycji jesteœmy, to chcia³abym jeszcze o jedn¹ kwestiê zapytaæ. Pamiêtam, jak pana
babcia, Alfreda Markowska, Babcia Noñcia, odbiera³a tytu³ Honorowej Obywatelki Miasta Gorzowa,
by³a w drodze na salê obrad Rady Miasta eskortowana przez pana i pana
ciociê. I widaæ by³o wielki
szacunek. Jak to z tym
jest? Z tym szacunkiem u
was?
- U nas szacunek dla starszych by³, jest i bêdzie. To jeden z najwa¿niejszych elementów kultury i naszej tradycji.
A
w
praktyce
codziennej to wygl¹da tak,
¿e ja sobie nie wyobra¿am
dnia bez wizyty u mojej babci. Bez rozmowy z ni¹, choæ
to bywa trudne, bo babcia
jest ju¿ wiekowa i ró¿nie siê
czuje.
Ka¿dy
starszy
cz³owiek jest otoczony szacunkiem i opiek¹. Jak trzeba,
to siê babciê prowadzi pod
rêkê, zwraca siê do niej z
szacunkiem zawsze.
- Swoje dzieci pan te¿ tego uczy?
- Oczywiœcie, przecie¿ to
podstawa. No i nie mogê narzekaæ, daj¹ siê kszta³towaæ.
- Panie Robercie, czym
dla was, Romów, by³o
przyznanie Babci Noñci tytu³u Honorowej Obywatelki
Miasta?
- Jak ju¿ kiedyœ wspomnia³em, to by³o pokazanie tego, ¿e Alfreda Markowska,
moja babcia, jest doceniona
nie tylko przez nas, ale i
przez innych. Ktoœ dostrzeg³
jej zas³ugi, Romki, i to doceni³. Dla nas, dla mnie, to by³o
coœ bardzo wa¿nego. Bardzo
istotnego.
- Dziêkujê bardzo.
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Siedem lat CEA - Filharmonii Gorzowskiej

Fot. Archiwum FG

18 maja 2018 r. minê³o siedem lat, odk¹d w tym piêknym, nowoczesnym budynku
s³uchaæ mo¿emy muzyki klasycznej w najlepszym wykonaniu. Sala koncertowa na blisko 600 miejsc i sala kameralna mieszcz¹ca 150 goœci - to
tu od siedmiu lat odbywaj¹ siê
koncerty symfoniczne i kameralne, to tu goszczono takie
s³awy jak dyrygenci: Krzysztof
Penderecki, Kazimierz Kord,
Tadeusz Struga³a, Antoni Wit,
Tadeusz Wojciechowski, Wojciech Rajski i Jerzy Maksymiuk. Z Or kiestr¹ wyst¹pili
m.in.: Ma³gorzata Walewska,
Agnieszka Rehlis, Iwona
Hossa, Natalie Choquette,
Olga Pasiecznik, Thomas
Hampson, Gra¿yna Brodziñska, Jacek Wójcicki, Ewa
Ma³as-Godlewska, Soyoung
Yoon, Agata Szymczewska,
Konstanty Andrzej Kulka,
Roman Simoviæ, Jan Stanienda, Krzysztof Jakowicz,
Kaja Danczowska, Roby Lakatos, Ja nusz Wawrowski,
Tomasz Strahl, Ivan Monighetti, Adam Makowicz, Piotr
Paleczny, Ewa Pob³ocka, Leszek Mo¿d¿er, W³odek Pawlik, Akiko Ebi.
Realizowano równie¿ projekty z udzia³em takich artys-

r e k l a m a

Fot. Archiwum FG

IX Symfonia Ludviga van Beethovena - ta kompozycja otworzy³a historiê Filharmonii Gorzowskiej w roku 2011.

Do tej pory w Filharmonii Gorzowskiej odbyło się ponad 350 koncertów, a na gorzowskiej
scenie wystąpiło 255 solistów

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej była owacyjnie przyjmowana także na Przystanku Woodstock

tów jak m.in.: Krystyna Proñko, Jarek Œmietana, Henryk
Miœkiewicz, Jose Torres,
Krzesimir Dêbski, Tomasz
Szymuœ, Adam Sztaba, Irena Santor, Grzegorz Turnau,
Mieczys³aw Szczeœniak czy
Janusz Stok³osa. W bij¹cym
rekordy popularnoœci projekcie Radzimira Dêbskiego -

Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej to jeden z najm³odszych zespo³ów w kraju.
M³ody, dynamiczni i jak
twierdz¹ zgodnie odwiedzaj¹cy nas muzycy - niezwykle zdolni. To muzycy
pochodz¹cy z ró¿nych miast
polski, ale tak¿e z Niemiec,
Belgii, Portugalii i Chin.

Jimka
Hip
Hop
Symfonicznie, muzycy pod
batut¹ kompozytora wyst¹pili
z jednym z czo³owych polskich raperów - Miuoshem.
Do tej pory odby³o siê ponad 350 koncertów, a na gorzowskiej scenie wyst¹pi³o
255 solistów. Zrealizowano
równie¿ cztery projekty mu-

sicalowe. Filharmonia ma
tak¿e na swoim koncie dwa
albumy: Sibelius, Czajkowski
- koncerty skrzypcowe,
na grany w kwietniu 2012 roku oraz album Bronis³aw Kaper / Jan A.P. Kaczmarek SPOTKANIE wydany przez
Filhar moniê Gorzowsk¹ w
listopadzie 2015 roku.

Obecnie orkiestra pracuje
pod dyrekcj¹ maestro Jacka
Kraszewskiego.
Od roku obowi¹zki dyrektora pe³ni w Filharmonii Gorzowskiej Mariusz Wróbel,
pochodz¹cy z Górnego
Œl¹ska manager kultury i
wyk³adowca akademicki.

URSZULA ŒLIWIÑSKA
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Naszym zawodniczkom
nie zabraknie serca do gry
Rozmowa z wiceprezesem AZS AJP Gorzów Romanem Sondejem

Fot. Archiwum

- Jak pan ocenia miniony
sezon w wykonaniu naszych koszykarek?
- Pocz¹tek seniorskich rozgrywek rozbudzi³ nasze apetyty, potem jednak przysz³o
kilka pora¿ek i musieliœmy
zweryfikowaæ nasze cele. Liga by³a bardzo wyrównana.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasze siódme miejsce w kraju
to jest utrzymanie stanu posiadania z poprzedniego sezonu. Cieszy kolejny progres, jaki zaliczy³y nasze
m³odzie¿owe zespo³y, które
od lat s¹ w œcis³ej czo³ówce
krajowej. Zaowocowa³o to
rekordow¹ liczb¹ powo³añ
naszych dziewczyn do reprezentacji kraju we wszystkich kategoriach wiekowych.
Jesteœmy jedynym klubem w
Polsce, który mo¿e pochwaliæ siê tak wielkim osi¹gniêciem. Z tego jesteœmy
dumni. Po srebrnym medalu
w kategorii U - 22 przyszed³
czas na walkê o kolejne medale w kategoriach U - 16 i
U - 18.
- Priorytetem budowy
sk³adu na nastêpny sezon
by³o zatrzymanie w kadrze
Pauliny Misiek. Ostatecznie to siê nie uda³o, dlaczego?
- Za³o¿yliœmy kilka wariantów budowy zespo³u na kolejny sezon. Jednym z nich
by³o zatrzymanie w zespole
Pauliny Misiek oraz Julii Rytsikawej. To by³y zdecydowanie najwartoœciowsze zawodniczki poprzedniego sezonu. Paulina otrzyma³a od
nas bardzo dobr¹ ofertê,
która uwzglêdnia³a nasze
mo¿liwoœci bud¿etowe. Nie
byliœmy jednak w stanie konkurowaæ z warunkami, które
zaoferowa³a Paulinie Gdynia. Przegraliœmy z prawami
rynku.
- A jak wygl¹da³a sprawa
pozostania w klubie Magdy Szajtauer?
- Magda, mia³a s³abszy sezon, ale mimo to rozmawialiœmy z ni¹ o tym, aby dalej
reprezentowa³a nasze barwy. Tym bardziej, ¿e jest nasz¹ wychowank¹. Magda
postanowi³a jednak zmieniæ
otoczenie, upatruj¹c w tym
swoj¹ szansê na dalszy rozwój sportowy. Szanuj¹c jej
wybór, daliœmy jej woln¹
rêkê w poszukiwaniu nowego klubu.
- Kto bêdzie wiêc reprezentowa³ barwy AZS w nastêpnym sezonie?
- Mamy w³aœnie niedawno
potwierdzony kontrakt Maryj¹ Papow¹ z Bia³orusi, a w
ostatnich dniach podpisali-

R. Sondej: Przede wszystkim chcemy osiągnąć stabilność finansową i małymi kroczkami iść
do przodu

- Czy zakontraktowanie
Natalie Hurst w miejsce
Miah
Spencer
by³o
dobrym rozwi¹zaniem i to
akurat po jej znakomitym
meczu z Polkowicami?
- Spencer faktycznie swój
najlepszy mecz rozegra³a z

Polkowicami. Potrzebowaliœmy jednak wstrz¹sn¹æ
dru¿yn¹, st¹d poszukiwania
zawodniczki bardziej doœwiadczonej,
która
wnios³aby wiêksz¹ jakoœæ do
naszej
gry
oraz
zdobywa³aby wiêcej punk-

- Oczywiœcie. Udzia³ w
zmaganiach europejskich
to du¿y presti¿ dla klubu
oraz promocja sponsorów
i miasta w Europie. To
równie¿ du¿e u³atwienie w
negocjacjach transferowych z zawodniczkami.
Nie oszukujmy siê, bez
europejskich
pucharów
nie mamy szans na zakontraktowanie ambitnych
zawodniczek, o du¿ych
umiejêtnoœciach spor towych. A tylko takie nas interesuj¹.
- Na co wiêc mog¹ liczyæ gorzowscy kibice w
nadchodz¹cych
rozgrywkach?
Przede
wszystkim
chcemy osi¹gn¹æ stabilnoœæ finansow¹ i ma³ymi
kroczkami iœæ do przodu.
Nie mo¿emy pozwoliæ sobie na rozrzutnoœæ, która
mog³aby zak³óciæ funkcjonowanie klubu. Interesuje
nas ambitny zespó³, który
zapewni widowiskow¹ grê,
a swoimi wynikami przyci¹gnie kibiców i kolejnych
sponsorów. Nadal chcemy
te¿ doskonaliæ szkolenie
we wszystkich kategoriach
m³odzie¿owych. Gwarantujemy, ¿e naszym zawodniczkom nie zabraknie
serca do gry, a kibice
bêd¹ œwiadkami ciekawych spotkañ.
PRZEMYS³AW DYGAS

Gorzowskie koszykarki
najlepsze w kraju
W pierwszej po³owie maja w Gorzowie odby³y siê tegoroczne fina³y mistrzostw Polski koszykarek
do 18 lat.
Piêkny sukces odnios³y nasze zawodniczki, które okaza³y
siê najlepsze. Gorzowianki
mistrzostwa rozpoczê³y od wysokiego zwyciêstwa nad UKS
Trójk¹ ¯yrardów 84:55, potem
pokona³y MKS MOS Elektrotim Œlêzê Wroc³aw 72:55, by
na koniec gier grupowych zwyciê¿yæ MPKK Soko³ów SA Soko³ów Podlaski 66:62.
W pó³finale nasze dziewczêta zagra³y z PTK Pabianice i
wygra³y 65:45. Z kolei w finale
Enea AZS AJP ponownie
zmierzy³y siê z UKS Trójk¹
¯yrardów i wysoko pokona³y
rywalki 87:47, powtarzaj¹c
sukces sprzed roku. W spotkaniu o trzecie miejsce PTK Pabianice pokona³ VBW GTK
Gdynia 66:57.

Fot. Archiwum

œmy tak¿e now¹ umowê z
Juli¹ Rytsikav¹. Wa¿ny kontrakt ma S³owenka Annamaria Prezelj, zostaje z nami
Beata Jaworska. Wa¿n¹ rolê
w nadchodz¹cym sezonie
ma odgrywaæ Daria Stelmach, która mia³a momenty
dobrej gry w minionych rozgrywkach.
Za
chwilê
si¹dziemy do rozmów z Kasi¹ DŸwigalsk¹, która wraca
po urodzeniu dziecka. Chcemy w nadchodz¹cym sezonie postawiæ na polskie zawodniczki wychowane w naszym systemie szkolenia i
daæ szansê wyró¿niaj¹cym
siê zawodniczkom grup
m³odzie¿owych. Mamy tam
wyj¹tkowo zdoln¹ grupê
m³odych zawodniczek. Pracujemy te¿ nad wzmocnieniami zagranicznymi.
- A czy by³a próba zatrzymania w klubie Carolyn
Swords?
- Chcia³bym powiedzieæ,
¿e nie wszystkie zawodniczki opuszczaj¹ nasz klub, tylko to my œwiadomie nie
przed³u¿amy ze wszystkimi
kontraktów. Swords jest
jedn¹ z takich zawodniczek, z któr¹ postanowiliœmy siê rozstaæ. Pomimo
dobrych statystyk, którymi
mo¿e siê ona pochwaliæ w
tym sezonie, to nie byliœmy
z niej do koñca zadowoleni.
Potrzebujemy na tej pozycji
bardziej mobilnej zawodniczki.

tów ni¿ Spencer. Z pewnoœci¹ Hurst spe³ni³a nasze
oczekiwania.
- W takim razie, jakie
jeszcze zawodniczki mog¹
trafiæ do gorzowskiej
dru¿yny?
- Zarz¹d klubu i sztab
szkoleniowy rozmawiaj¹ o
konkretach - o bud¿ecie
oraz o przysz³ych wzmocnieniach. Jedno z drugim
jest bardzo mocno powi¹zane. Dla nas to bardzo intensywny i wa¿ny okres, od którego zale¿y przysz³oœæ naszych dru¿yn. Co do
zawodniczek myœlê, ¿e lada
dzieñ bêdziemy mogli przedstawiæ nasz kolejny wybór.
- Nie ma pan wra¿enia,
¿e
bez
wiêkszych
nak³adów
finansowych
AZS stanie siê ligowym
œredniakiem?
- Zdajemy sobie sprawê,
¿e bez wiêkszych nak³adów
finansowych gorzowska koszykówka nie bêdzie siê rozwija³a tak, jak by wszyscy tego
chcieli. Dru¿yny naszych rywalek ci¹gle zwiêkszaj¹ swoje
bud¿ety. Nie pragniemy miejsc
w œrodku ligowej tabeli. Chcemy iœæ do przodu, dlatego ca³y
czas szukamy sponsorów.
Chcemy te¿ uporz¹dkowaæ
sprawy finansowe w naszych
relacjach z uczelni¹.
- Czy w tym roku AZS ponownie wyst¹pi w europejskich rozgrywkach?

Gorzowskie koszykarki w najmłodszych grupach wiekowych
od lat kolekcjonują medale, puchary i inne laury, co jest
zasługą znakomicie prowadzonego szkolenia w klubie oraz
współpracujących szkołach

Najlepsz¹
zawodniczk¹
mistrzostw (MVP) zosta³a
Wiktoria Kuczyñska z Enei
A ZS AJP.
Akademiczki, prowadzone
przez trenerów Roberta Pieczyraka i Janusza Kopaczewskiego, w mistrzostwach
zagra³y
w
nastêpuj¹cym sk³adzie: Wiktoria Duchnowska, Wiktoria
Keller, Olga Trzeciak, Aleksandra Kuczyñska, Wiktoria Kuczyñska, Joanna Kobyliñska, Kinga Potraca,
Natalia Feliczak, Dagmara
Godlewska,
Aleksandra
Omiotek, Patrycja Szczeciñska, Weronika Dudek,
Julia Jeger i Kinga Dopiera³a.
(B)
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Warta nie będzie w trzeciej lidze
chłopcem do bicia
Rozmowa z Mateuszem Konefa³em, trenerem Warty Gorzów, która na kilka kolejek przed koñcem rozgrywek zapewni³a sobie awans do trzeciej ligi.

Fot. Archiwum

- Na pocz¹tku proszê
przyj¹æ
gratulacje
w
zwi¹zku z awansem do
trzeciej ligi.
- Dziêkujê bardzo.
- Gdy rozmawialiœmy w
przerwie zimowej to wspomina³ Pan, ¿e w rundzie
wiosennej, zespó³ powinien siê zgrywaæ i nabieraæ pewnoœci siebie ju¿
pod k¹tem trzeciej ligi.
Awans na kilka kolejek
przed koñcem najwyraŸniej dowodzi, ¿e uda³o siê
zrealizowaæ te zamierzenia?
- Myœlê, ¿e wyniki to potwierdzaj¹, mamy awans na
kilka kolejek przed koñcem,
choæ ka¿dy rywal siê na nas
specjalnie mobilizowa³ i by³o
sporo ciê¿kich spotkañ.
- Mówi³ Pan równie¿, ¿e
chcia³by, aby 90% zawodników zosta³o nadal w
dru¿ynie po awansie. Podtrzymuje Pan to zdanie?
- Zdecydowanie chcia³bym,
aby ch³opcy zostali, ale jasne jest tak¿e, ¿e mog¹ mieæ
ró¿ne wiêksze lub mniejsze
wymagania zwi¹zane z graniem na wy¿szym poziomie
rozgrywek. Z ka¿dym naszym pi³karzem bêdziemy
rozmawiaæ indywidualnie na
temat dalszej gry. Zawodnicy te¿ musz¹ wiedzieæ, ¿e
bêdê mia³ wobec nich okreœlone wymagania. Mówiê tu
o wiêkszej iloœci treningów,
innych obci¹¿eniach czy nawet kwestii dalekich wyjazdów. Musz¹ siê, wiêc okreœliæ czy dadz¹ radê po³¹czyæ
przyk³adowo pracê zawodow¹ z graniem w pi³kê na
poziomie trzecioligowym.
Przede
wszystkim
nie
chcia³bym, abym znowu musia³ budowaæ od podstaw zespó³, jak to mia³o miejsce rok
temu po naszym awansie do

r e k l a m a

M. Konefał: Absolutnie nie ma mowy o jakimś strachu przed zespołami z trzeciej ligi

czwartej ligi. Krótko mówi¹c,
muszê wiedzieæ wczeœniej
na czym stojê.
- Ka¿dy beniaminek stara
siê szukaæ wzmocnieñ. Na
jakie pozycje bêdziecie
wiêc szukaæ nowych zawodników?
- Priorytetem jest znalezienie solidnego œrodkowego
obroñcy oraz gracza ofensywnego. Bêdziemy jednak
m¹drzejsi, gdy porozmawiamy z zawodnikami i poznamy ich zdanie na temat swojej przysz³oœci.
- Sporo bramek zdobywaliœcie w koñcowych minutach gry, gdy przeciwnicy
byli ju¿ bardo zmêczeni.
Rozumiem w takim razie,
¿e przygotowanie fizyczne
to mocna strona Warty?
- Do koñca siê nie zgodzê,
bo mog³o to wygl¹daæ lepiej,

ale odpowiednie przygotowanie fizyczne to podstawa
do tego, aby w ogóle myœleæ
o jakichkolwiek punktach.
Trzeba biegaæ i walczyæ
przez ca³y mecz, nic nie
przychodzi za darmo. Ma³o
¿yczliwi rywale mówili nam, ¿e
nie trenuje tyle co my, a ja odpowiada³em, jak nie trenujecie to
grajcie sobie na orlikach czy w
innej lidze. Takich argumentów
nie rozumiem i to nie nasz problem, nie patrzymy na innych
tylko na siebie. My robimy swoje
i trenujemy, aby wygrywaæ.
- Ogl¹daj¹c mecze Warty
wypada zauwa¿yæ, ¿e macie dobrze opracowane
sta³e fragmenty gry, przy
których wa¿n¹ rolê odgrywa³ zw³aszcza wysoki Dominik Siwiñski?
- Nie tylko Dominik, ale inni
zawodnicy tak¿e. Faktycznie

mocno nad tym pracowaliœmy i zawsze mamy kilka
wariantów rozegrania sta³ych
fragmentów gry. Cieszê siê,
¿e to, co trenowaliœmy, da³o
siê zamieniæ kilka razy na
bramki w meczach o punkty.
- Wspomina³ pan ponadto, przed startem rundy
wiosennej, ¿e szczególnie
grê z kontry nale¿y poprawiæ. Czy uda³o siê to zrealizowaæ w tej rundzie?
- Tu nadal mamy rezerwy,
gdy¿ tak naprawdê nie mamy szybkich skrzyd³owych,
którzy byli by do takiej gry z
kontry siê nadawali. Takim
graczem z pewnoœci¹ jest
Dawid Ufir, który dobrze siê
prezentowa³. Bêdziemy jednak szukaæ jeszcze dodatkowo gracza ofensywnego,
aby ten element gry wzmocniæ.

- W dru¿ynie musi wystêpowaæ
przynajmniej
dwóch m³odzie¿owców, a
w Warcie czêsto gra³o w
pierwszym sk³adzie po
czterech i wiêcej. Nie boi
siê Pan stawiaæ na
m³odych zawodników?
- Nigdy nie mia³em problemu z tym, aby siê martwiæ,
by w sk³adzie zagrali m³odzie¿owcy.
Mamy
kilku
m³odych zawodników, którzy
nam pomagali, zdobywali
bramki czy asystowali. Natomiast wie pan jak to jest z
m³odymi pi³karzami, albo zaczn¹ pracê, albo studia w innym mieœcie lub bêd¹ chcieli
wyjechaæ z kraju. Myœlê, ¿e
gra w trzeciej lidze dla wielu
z nich bêdzie szans¹, bêd¹
chcieli j¹ wykorzystaæ i zostaæ z nami.
- Wiadomo ju¿, ¿e nie
bêdziecie mogli zagraæ na
swoim stadionie w rozgrywkach trzecioligowych.
To z pewnoœci¹ spore
utrudnienie?
- Tak naprawdê nie trenowaliœmy zbyt czêsto na swojej p³ycie, która jest przecie¿
bardzo ob³o¿ona i w dodatku
pozostawia wiele do ¿yczenia. Nie by³a wiêc naszym istotnym atutem i mówimy nawet w swoim gronie, ¿e naszym najwiêkszym atutem
by³a gra na wyjazdach.
- W trakcie przygotowañ
do rundy wiosennej przegraliœcie wyraŸnie trzy mecze z trzecioligowcami. Nie
obawia siê Pan, ¿e zderzenie z trzeci¹ lig¹ mo¿e byæ
dla Warty bolesne?
- Absolutnie nie ma mowy
o jakimœ strachu przed zespo³ami z trzeciej ligi. To samo bêdê powtarza³ swoim
zawodnikom. Tamte mecze
natomiast traktowa³em wybitnie sparingowo, przyk³adowo

pora¿ka
ze
Stilonem
nast¹pi³a po tym, jak jeszcze
nie odbyliœmy ¿adnej praktycznie jednostki treningowej. By³o równie¿ wiele
zmian, wiêc do tamtych meczy nie przyk³ada³bym wiêkszej wagi. Zdajemy sobie natomiast sprawê, ¿e trzecia liga
to
jednak
inne
wymagania, my zamierzamy
im sprostaæ i nie bêdziemy
ch³opcem do bicia. (…).
- Sporo by³o gratulacji po
awansie?
- Trochê by³o i to oczywiœcie bardzo mi³e, bo odezwa³o siê wielu trenerów i
znajomych, którzy gratulowali mi tego awansu.
- O derbach ze Stilonem,
który miejmy nadziejê siê
ostatecznie utrzyma w
trzeciej lidze, jeszcze jednak nie myœlicie.
- Oczywiœcie, ¿e nie, Wiele
spekulacji i ha³asu bêdzie
tu¿ przed samymi derbowymi meczami. O tym na razie
kompletnie nie myœlimy.
- W przerwie zimowej,
gdy rozmawia³em z prezesem Paku³¹, to wspomina³,
¿e Warta pojedzie latem na
krótki obóz. Czy to nadal
aktualne?
- Prawdopodobnie wyjedziemy w lipcu na kilka dni w
rodzinne strony prezesa,
gdzie s¹ bardzo dobre warunki do trenowania, ale
jeszcze dopinane s¹ szczegó³y tego wyjazdu.
- Bêdziemy, wiêc œledziæ
ruchy transferowe Warty
oraz same przygotowania
do wystêpów na trzecioligowym froncie, a z panem
umawiamy siê na d³u¿sza
rozmowê przed startem ligi.
- Oczywiœcie jestem do
dyspozycji.
PRZEMYS³AW DYGAS
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Dla siatkówki nie ma
tu miejsca i pieniędzy
Rozmowa z trenerem UKS Set Krzysztofem Kocikiem

Fot. Archiwum

- Jak wygl¹da sytuacja w
gorzowskiej siatkówce?
- W tej chwili dzia³aj¹ dwa
kluby UKS Set i KS Atak,
który prowadzi Jurek Boguta. My, jako UKS Set gramy
w lidze m³odzików, kadetów i
juniorów. Rok temu graliœmy
jeszcze w trzeciej lidze, ale
ze wzglêdu na s³aby dostêp
do hali postawiliœmy tylko na
grupy m³odzie¿owe. Za dwa
lata docelowo chcemy swoim zawodnikami zagraæ w
trzeciej lidze.
- Nie gracie wiêc w trzeciej lidze, gdy¿ nie macie
gdzie trenowaæ?
- Rok temu graliœmy jeszcze w trzeciej lidze, ale
obecnie nie mamy gdzie æwiczyæ w tygodniu. Musielibyœmy przynajmniej trzy razy w
tygodniu trenowaæ, aby by³
sens graæ na poziomie trzeciej ligi. Hale w Gorzowie s¹
bardzo ob³o¿one. Na Czereœniowej zaproponowali nam
tylko jeden wolny termin o
godzinie dwudziestej; tu
gdzie trenujemy na Puszkina
te¿ nie mamy tylu treningów
z grupami m³odzie¿owymi,
co byœmy chcieli. Wed³ug
mnie za du¿o jest klubów
pi³karskich, które w okresie
jesienno-zimowym trenuj¹ w
halach.
- Jak wiêc widzisz przysz³oœæ siatkówki w Gorzowie?
- Bez wiêkszego wsparcia
miasta czy raczej wizji rozwoju siatkówki sami nic nie

K. Kocik: Bez większego wsparcia miasta czy raczej wizji rozwoju siatkówki sami nic nie wskóramy

wskóramy. Mo¿emy siê jedynie
bawiæ
w
pi³kê
m³odzie¿ow¹, bo nawet jak
planujemy trzeci¹ ligê, to
bêdziemy graæ i tak juniorami. My dostajemy wsparcie od miasta, ale to nie
jest nawet po³owa naszego
bud¿etu. Podam przyk³ad,
przeprowadzenia meczu w

●
r e k l a m a

Gorzowie kosztuje oko³o
300-400 z³oty za wynajem
hali. W Zielonej Górze natomiast uczniowskie kluby
p³ac¹ 10% kwoty wynajmu
hali. To pokazuje ró¿nicê, a
przecie¿ tu graj¹ same
dzieci. W skali miesi¹ca
czy roku to s¹ znaczne sumy.

- Kluby ze znacznie
mniejszego Miêdzyrzecza
czy Sulêcina graj¹ w ligach centralnych, a Gorzów z bogatymi tradycjami siatkarskimi nie ma nawet trzeciej ligi. Jak to
wyt³umaczyæ?
- W Sulêcinie i Miêdzyrzeczu miasto solidnie wspo-

maga kluby siatkarskie. Do
tego dochodz¹ lokalne firmy i z bud¿etem oko³o 250
tysiêcy mo¿na graæ. U nas
spokojnie moglibyœmy zagraæ za mniejsze œrodki, ale
niestety zmuszeni jesteœmy
w tej chwili postawiæ na
pracê u podstaw z m³odzie¿¹.

Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

- Kto Ci pomaga w trenowaniu m³odzie¿y?
- Jest Pawe³ Kupisz i Micha³ Stêpieñ, którzy byli w
przesz³oœci zawodnikami,
gdy Gorzów gra³ w pierwszej
lidze jeszcze. Du¿e wsparcie
mam te¿ od pana Henryka
Babija, który dzia³a³ kiedyœ
aktywnie w sekcji siatkarskiej Stilonu.
- Z kim rywalizuj¹ grupy
m³odzie¿owe, które prowadzisz?
- S¹ to ogólnie mówi¹c rozgrywki na terenie województwa, a meczy jest naprawdê
sporo. JeŸdzimy, wiêc do
Gubina, Sulechowa, Nowej
Soli, Zielonej Góry czy Sulêcina.
- Grasz jeszcze w gorzowskiej lidze amatorów?
- Zdarza siê, ¿e jeszcze
gram, ale jest tam tylko piêæ
klubów. Fajnie jest jednak
pograæ z kolegami, z którymi
gra³o siê wczeœniej w Stilonie.
- Co wiêc bêdzie z siatkówk¹ w Gorzowie?
- Prowadzimy pracê u podstaw, aby siatkówka ca³kowicie nie zginê³a. Powtórzê to,
co mówi³em ju¿, miasto musi
siê zainteresowaæ bardziej
siatkówk¹, bo tak to tylko
mo¿na prowadziæ zajêcia z
m³odzie¿¹, a ci najzdolniejsi
s¹ natychmiast wy³awiani
przez mocne oœrodki siatkarskie.
PRZEMYS³AW DYGAS
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Z wizytą w joannickiej
domenie między jeziorami

Fot. Renata Ochwat

Ich krzy¿ jest w oficjalnym
herbie miejscowoœci. I ju¿
tylko to sprawia, ¿e warto siê
wybraæ do Lubuskiej Per³y.
Z Gorzowa do £agowa droga jest nieprosta i niekoniecznie dobra. Ale kiedy ju¿
siê
pokona
w¹ziutkie
dro¿ynki przez Trzemeszno
Lubuskie i Wielowieœ, to nagroda jest godna niewygody.
Warunek jest jeden. Wycieczkê trzeba planowaæ tak,
aby przypad³a poza sezonem, a w sezonie poza
weekendem.
W malutkiej miejscowoœci
zachowa³ siê znakomicie zamek, którego podwaliny
po³o¿yli templariusze, ale po
kasacie zakonu i wymordowaniu tych dzielnych i bitnych rycerzy z czerwonymi
krzy¿ami na bia³ych p³aszczach w 1300 roku, miejscowoœæ przesz³a w rêce joannitów, te¿ zakonu rycerskiego, tyle, ¿e maj¹cego
siedzibê na Malcie i
nosz¹cych czarne p³aszcze

r e k l a m a

Fot. Renata Ochwat

Na ka¿dym kroku w £agowie mo¿na zobaczyæ œlady po joannitach.

Z wiaduktu kolejowego rozpościera się panorama miasteczka
wciśniętego między dwa jeziora

W Łagowie znakomicie zachował się zamek, którego podwaliny położyli templariusze

z
charakterystycznymi
bia³ymi krzy¿ami, znaku,
który dziœ w £agowie mo¿na
znaleŸæ wszêdzie.
£agów, malutka miejscowoœæ wciœniêta pomiêdzy
dwa jeziora Trzeœniowskie i
£agowskie to centrum waka-

w¹skich i wyszczerbionych
schodkach.
Miejscowoœæ mia³a charakter turystyczny ju¿ w
czasach przed II wojn¹. Taki te¿ zachowa³a i po jej zakoñczeniu, kiedy miasteczko wesz³o w sk³ad domeny

cyjne lubuskiego. Oprócz zamku zachowa³y siê tu dwie
bramy - Brandenburska i
Polska. Poza tym mo¿na i
warto siê wspi¹æ na wysoki
na ponad 30 metrów wiadukt
kolejowy. Panorama wynagrodzi trudy wspinania po

pañstwowej
polskiej.
Wszêdzie ulokowane s¹
punkty gastronomiczne, restauracje,
lodziarnie.
Wszêdzie te¿ mo¿na wypo¿yczyæ sprzêt p³ywaj¹cy,
dlatego w sezonie po obu
jeziorach p³ywa prawdziwa

flotylla rowerów wodnych i
kajaków.
Bez trudu mo¿na te¿ wynaj¹æ tu kwaterê, choæ w sezonie ceny s¹ doœæ wysokie.
No i w sezonie zawsze
mo¿na spotkaæ tu znane
twarze, a to miêdzy innymi
za spraw¹ Lubuskiego Lata
Filmowego, które œci¹ga fanów kina offowego, poniewa¿ tu pokazuje siê filmy europejskie, filmy niezale¿nych
twórców. Do sta³ych bywalców nale¿y miêdzy innymi
wybitna polska re¿yserka
Ma³gorzata Szumowska.
I choæ w sezonie jest tu zawsze du¿o ludzi, to mo¿na
uciec od t³umu choæby na spacer brzegami obu jezior.
£agowskie mo¿na obejœæ zawsze. Natomiast z Trzeœniowskim, zwanym inaczej Ciecz,
mo¿e byæ problem. Czêœæ jeziora le¿y na terenie poligonu
wêdrzyñskiego, i czasami siê
zdarza, ¿e ze wzglêdu na manewry droga bywa zamykana.

RENATA OCHWAT
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