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Dzieci ma przecież
przybywać

Rozmowa z Dawidem Kwiatkowskim, piosenkarzem rodem z Gorzowa, który podbija nie tylko krajowe
sceny i serca młodych fanów na s. 17.

Do tych ważnych oraz pilnych zaliczam rozwiązanie problemu braku miejsc w żłobkach i
przedszkolach, bo ich permanentnie brakuje, co
dla wielu młodych rodzin stanowi prawdziwy dramat.
Dlatego nie wystarczy już myśleć o tym, planować w jakiejś tam przyszłości, ale trzeba działać,
aby stwarzać młodym ludziom perspektywy
życiowego rozwoju. W ślad za budową nowych
osiedli i mieszkań powinna iść budowa nowych
żłobków i przedszkoli. Tymczasem w Gorzowie
nie słychać o jakikolwiek inwestycjach w tej dziedzinie. I to jest problem, z którym nie chce się
zmierzyć ani prezydent, ani rada miasta. Przynajmniej nic o tym publicznie się nie mówi. A wystarczy wiedzieć, że np. w ostatnim naborze zabrakło
aż 318 miejsc w miejskich żłobkach, a starczyło
ledwie dla 184 najmłodszych gorzowian. I niewiele tu pomogą dodatkowe 42 miejsca, które
właśnie mają być utworzone dzięki wsparciu
rządowego programu Maluch plus. To ciągle
kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej, że gorzowskich dzieci ma przecież przybywać.
Zapomnijmy więc o żłobku przy ul. Maczka, jako nowym, bo ono jest, działa, ale nie rozwiązuje
problemu. Zacznijmy działać w sprawie budowy
nowych - chociażby na Manhattanie i w rejonie
osiedla Staszica. I jasnych deklaracji w tej sprawie należy oczekiwać od kandydatów na radnych
i prezydenta miasta w najbliższych wyborach.
Skoro teraz natychmiast nie da się już nic zrobić.

Fot. Jacek Kwiatkowski

Świece, pies na kolanach
i zero muzyki
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Są w mieście do załatwienia sprawy
ważne oraz pilne.
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Pomnik ks. Witolda
Andrzejewskiego
Przy katedrze stanie pomnik ksiêdza pra³ata Witolda Andrzejewskiego.
Stanie w rocznicê wydarzeñ sierpniowych. Inicjatorem i fundatorem jest gorzowska Solidarnoœæ.
- Mamy na razie zebranych
3 potrzebnych funduszy, ale
do sierpnia na pewno
bêdziemy mieli ca³¹ sumê.
Koszt budowy pomnika to
oko³o 80 tysiêcy z³otych mówi³ na pocz¹tku lutego
pose³ Jaros³aw Porwich.
Przewodnicz¹cy gorzowskiej Solidarnoœci Waldemar
Rusakiewicz zaœ przypomina³, ¿e ksi¹dz pra³at Witold
Andrzejewski w trudnych dla
ca³ej Polski czasach by³ ka-

Fot. Robert Borowy

w 1.03.
1899 r. - uruchomiono połączenie kolejowe przez most kolejowy na Warcie i otwarto tzw.
dworzec nadwarciański, dziś
perony 3 i 4 na dworcu
głównym.
1967 r. - zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Warszawskiej od Podmiejskiej do
Janic.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzowie otwarto największą i najnowocześniejszą halę sportowowidowiskową w mieście i województwie
w 2.03.
1946 r. - Komisja Ustalania Nazw Miejscowości ustaliła nazwę
„Gorzów Wielkopolski”, weszła
ona w życie 7.05.1946 zarządzeniem ministrów: Administracji
Publicznej i Ziem Odzyskanych.
1999 r. - Jan Majchrowski, dotychczasowy pełnomocnik rządu
i p.o. wojewoda został mianowany pierwszym wojewodą lubuskim.
w 3.03.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54
l.), działacz kultury w Sulęcinie
i Gorzowie, b. kierownik i naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki
UM (1971-1977 i 1983-1995), b.
zast. dyrektora Teatru im.
Osterwy (1977-1978),
współtwórca i inicjator wielu
przedsięwzięć kulturalnych w
mieście, m.in. Konfrontacji Fotograficznych, Spotkań Teatralnych, Pomorskiej Jesieni Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95
l.), nauczyciel matematyki,
działacz harcerski, podróżnik,
rysownik i pamiętnikarz.
w 4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b.
siatkarz i trener, olimpijczyk, b.
trener siatkarzy Stilonu (19941995), zm. 13.03. 2002 r.
1995 r. - zm. Andrzej Wołkowski
(82 l.), b. reprezentant Polski w
hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982).
2000 r. - zm. dr Kazimierz
Szperka, chirurg, b. dyrektor
Wydziału Zdrowia UW (19751985) i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego (1985-1996); zm. w
dniu 70. urodzin.
w 5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch
(83 l.), syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Gorzowie, honorowy obywatel
miasta, fundator fontanny na
Starym Rynku.
w 6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz,
fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego (1973-1983),
kierownik Małej Galerii GTF,
zm. w 1997 r.
1932 r. - ur. Kazimierz
Tumiłowicz, sybirak, działacz
spółdzielczy, b. prezes PZGS w
Gorzowie (1965-1975), następnie wiceprezes WZSR, b. przewodniczący PK FJN (19691972), inicjator Związku Sybiraków w Gorzowie i b.
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Pomnik naturalnej wielkości ma stanąć przy Białym Krzyżu
koło katedry.

pelanem gorzowskiej Solidarnoœci, a po zmianach
ustrojowych zosta³ honorowym cz³onkiem zwi¹zku. By³
tak¿e kapelanem garnizonu
lubuskiej policji, honorowym
obywatelem Gorzowa, kanonikiem Kapitu³y Katedralnej.
- Dla nas by³ przede
wszystkim opiekunem, nie
tylko duchowym. Dlatego
d³ugo zastanawialiœmy siê,
w jaki sposób moglibyœmy
go uhonorowaæ. Uznaliœmy,
¿e najlepsz¹ formu³¹ bêdzie
ufundowanie pomnika w
skali 1:1 i ustawienie go 31
sierpnia przy Bia³ym Krzy¿u

Solidarnoœci znajduj¹cym
siê przy katedrze. Powi¹zane bêdzie to z du¿¹ uroczystoœci¹ oraz msz¹ polow¹. Realizacj¹ pomnika
zajmuje siê Ma³gorzata Witaszak, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu, zaœ ca³oœæ zostanie odlana z br¹zu i stali w
odlewni w Krakowie - t³umaczy Jaros³aw Porwich i dodaje, ¿e w planie jest te¿
wydanie publikacji ksi¹¿kowej zwi¹zane z ¿yciem i
dzia³alnoœci¹
ksiêdza
pra³ata.
RB

Może się uda pojechać z prądem
Jest szansa na elektryfikacjê linii z Kostrzyna przez Gorzów do Krzy¿a.
Niedawno
podpisano
umowê w tej sprawie.
Sporz¹dzenie studium wykonalnoœci elektryfikacji linii
203, bo tak siê ten dokument
nazywa, bêdzie kosztowa³a 5
mln z³ i ma powstaæ do 2019
roku. To pierwszy tak zdecydowany krok w stronê ewentualnej elektryfikacji tej linii, a
co za tym idzie, skokow¹ poprawê jakoœci podró¿y gorzowian i pasa¿erów miesz-

kaj¹cych przy tej bardzo
mocno uczêszczanej linii.
Studium wykonalnoœci wpisuje siê w Krajowy Program
Kolejowy, który zak³ada rewitalizacjê linii z Gorzowa do
Krzy¿a. Sama rewitalizacja
ma kosztowaæ oko³o 100 mln
z³. I tylko ten projekt mówi o
koniecznoœci wymiany torów
co w po³¹czeniu z nowoczesnymi urz¹dzeniami sterowania zapewni szybsze i

bezpieczniejsze podró¿e w
kierunku Krzy¿a. Wymiana
tej infrastruktury bêdzie te¿
przygotowaniem pod elektryfikacjê, poniewa¿ jednym z
niezbêdnych warunków jej
przeprowadzenia by³a wymiana starego torowiska.
Poza tym na stacjach pojawi¹ siê nowe perony, czytelne systemy informacji dla
pasa¿erów. Ma byæ nowoczeœnie.

Obecnie najbardziej efektown¹ inwestycj¹ jest modernizacja gorzowskiej estakady. Prace minê³y ju¿ pó³metek i zakoñcz¹ siê we
wrzeœniu. Prowadzone s¹
tak, aby zachowaæ historyczny charakter obiektu i nadaæ
nowy standard obs³ugi podró¿nych. Wzmocniona konstrukcja zapewni punktualny
i bezpieczny przejazd poci¹gów.

Podró¿ni na stacji Gorzów
Wielkopolski nied³ugo skorzystaj¹ z modernizacji peronu nr 2 - od lat nieu¿ywanego. Odtworzona w dawnym
kszta³cie zostanie wiata peronowa. Dziêki nowym schodom, windzie i pochylni dostêp do peronu bêdzie wygodny i komfortowy tak¿e dla
osób o ograniczonej mobilnoœci.
ROCH

Na Sikorskiego remont, będzie deptak
Na ul. Sikorskiego trwa remont, który przyniesie wiele zmian.
Przetarg na modernizacjê
ulicy Sikorskiego wygra³o
konsorcjum firm z Warszawy
i litewskiego Kowna. Inwestycja, o wartoœci prawie 56
mln z³, ma byæ gotowa 19
miesiêcy od podpisania
umowy. Wczeœniej, bo ju¿ w
styczniu 2019 roku (rok od
podpisania umowy), wykonawca otworzy miejski deptak i umo¿liwi przejazd
tramwajom przez ca³y remontowany odcinek ulicy.
Przebudow¹ ma zostaæ objête torowisko tramwajowe w
ci¹gu Sikorskiego i War-

szawskiej na odcinku od ulicy Hejmanowskiej (d. Cichoñskiego) do pierwszej zwrotnicy za Dworcow¹, a tak¿e
od Sikorskiego 54 do pierwszej zwrotnicy za ulic¹ Jancarza. W ramach przebudowy uk³adu drogowego powstanie ma³e rondo na
skrzy¿owaniu Sikorskiego,
Dworcowej i al. Konstytucji 3
Maja i Orl¹t Lwowskich. Z
kolei odcinek ulicy Sikorskiego od Chrobrego do Pionierów zostanie zamieniony w
deptak.

Fot. Archiwum UM
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Tak ma wyglądać przyszły deptak na ul. Sikorskiego.
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Schody, które nie prowadzą
już donikąd
Jeszcze za poprzedniego prezydenta mia³o byæ tu piêknie…

Fot. Archiwum

Mia³a powstaæ „Zielona
Brama” prowadz¹ca do Parku Siemiradzkiego, zmodernizowanego amfiteatru, przebudowanego MCK i dalej
k³adk¹ nad ul. Walczaka do
Centrum Edukacji Artystycznej. Mia³o zostaæ przebudowane nie tylko samo wzgórze z Kozacz¹ Gór¹ na czele, ale i ca³e jego otoczenie.
Powsta³ nawet projekt, by³a
pokazywana makieta, na
której nie by³o ju¿ starych betonowych schodów, ale lekkie, a¿urowe wy³o¿one egzotycznym drewnem. Z kolejk¹
linowo-szynow¹ obok, dowo¿¹c¹ niepe³nosprawnych i
matki z dzieæmi na szczyt.
Zabudowane by³o otoczenie
skarpy a na samej górze
sta³ przeszklony pawilon i altanka widokowa w stylu
landsberskim. Piêkne to
by³o, choæ nie wszystkim siê
podoba³o.
To by³o jednak parê lat temu i sprawa posz³a w zapomnienie. Sprawa, czyli
Schody Donik¹d, które sta³y
siê ju¿ symbolem Gorzowa,
ale i te¿ gorzowskiej niemo¿noœci.
Sta³y
siê
znacz¹cym elementem pejza¿u miasta, ale i widomym
znakiem braku jasno okreœlonych celów w polityce
w³adz Gorzowa. Przynajmniej w zakresie zagospodarowania i modernizacji
œcis³ego centrum miasta. Co
rusz pojawiaj¹ siê nowe pomys³y, koncepcje i propozycje, które prowadz¹ donik¹d.
Podobnie jak te schody, zamkniête zreszt¹ od lat, gdy¿
gro¿¹ katastrofa budowlan¹.
A rozebraæ ich tak po prostu
nie mo¿na, bo niesie to zagro¿enie dla samej skarpy.
No i mamy schody, które nie
dosyæ, ¿e prowadz¹ do-

Schody Donikąd od 17 lat są zamknięte i nie prowadzą tam, gdzie ukryte jest piękno miasta.

nik¹d, to jeszcze nie mog¹
byæ u¿ywane.
Schody na Kozacza Górê
w Parku Siemiradzkiego wybudowano w 1972 roku.
Mia³y prowadziæ do przeszklonej kawiarni z mnóstwem tropikalnej zieleni, altany widokowej i kilku jeszcze
innych œlicznych miejsc, które jednak nigdy nie powsta³y.
Zabrak³o determinacji, konsekwencji i pieniêdzy. Powsta³ i pozosta³ wiêc jedynie
symbol tamtego myœlenia i
dzia³ania, czyli schody prowadz¹ce donik¹d, choæ nie
tak znowu ca³kiem. Stad jednak wziê³a siê ich potoczna
nazwa.
Zapomniane, ale u¿ywane
przez lata schody zniszcza³y
do tego stopnia, ¿e w 2001
roku trzeba by³o je zamkn¹æ
ze wzglêdu na z³y stan tech-

niczny. W 2009 roku betonowa konstrukcja mia³a byæ rozebrana, ale okaza³o siê po
przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, ¿e mog³oby
to skoñczyæ siê osuniêciem
skarpy. Schody pozostawiono wiêc w dotychczasowym
stanie rzeczy. No i ten dotychczasowy, i tymczasowy
stan trwa do dziœ. A ju¿ siê
wydawa³o, bo takie by³y deklaracje, ¿e za obecnego
prezydenta Schody Donik¹d
w nowym lub poprzednim
kszta³cie powróc¹ do ¿ycia,
przy okazji rewitalizacji Parku Siemiradzkiego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Niestety, to
ju¿ pewne, rewitalizacja parku bêdzie, ale bez ruszania
schodów do niego. A przecie¿ Schody Donik¹d by³y i
mog¹ byæ nadal reprezenta-

cyjnym wejœciem do piêknego parku, który ma byæ jeszcze piêkniejszy. Na dodatek
stanowi¹ wejœcie na platformê widokowa, z której
roztacza siê niepowtarzalna
panorama miasta, a przy
której powstaæ by mog³a niezwyk³a kawiarenka. By³aby
to wielka atrakcja Gorzowa,
których za wiele w mieœcie
nie mamy. Wreszcie, to
móg³by byæ piêkny element
trasy wycieczkowej z bulwaru do parku i w drug¹
stronê… Szkoda, ¿e w³adze
miasta tego nie widz¹.
Dla wielu gorzowian odnowa
Schodów
Donik¹d
mia³aby wiêkszy sens ni¿ np.
robienia deptaka na Sikorskiego. To by³aby prawdziwa
szansa o¿ywienia œródmieœcia, a nie wydumana. Ale w
magistracie widz¹ to inaczej.

I wielka szkoda, ¿e nie by³o
w tej sprawie konsultacji, referendum czy w ogóle zapytañ oraz dyskusji. I nawet
kiedy Park Siemiradzkiego
zostanie zrewitalizowany,
czyli przywrócony mniej lub
bardziej do dawnej œwietnoœci, to kuchennymi drzwiami,
czyli wejœciami od Walczaka
lub Drzyma³y nie tylu gorzowian bêdzie chcia³o wchodziæ, co wchodzi³oby Schodami Donik¹d. O turystach i
przypadkowych goœciach ju¿
nie wspominaj¹c. I co ciekawe, wszem i wobec chwalimy siê, ¿e miasto le¿y na
siedmiu wzgórzach, ale nie
wiedzieæ czemu ukrywamy
wstydliwie te wzgórza, jak
chocia¿by w³aœnie to w Parku Siemiradzkiego z Kozacz¹ Gór¹.

JAN DELIJEWSKI

Santok atrakcją na miarę Biskupina
W³adze Santoka zabiegaj¹ o rekonstrukcjê œredniowiecznego grodziska.

Fot. Wolne zasoby wiki

Aczkolwiek tylko w niewielkim zakresie i ograniczonej
formie, bo i niewielkie s¹
mo¿liwoœci gminy. A przecie¿ rekonstrukcja œredniowiecznego grodu, który by³
„kluczem i stra¿nic¹ królestwa polskiego” winna byæ
jak najbardziej spraw¹ województwa i jego w³adz samorz¹dowych.
Santok ma wszelkie dane,
by staæ siê turystyczn¹ i historyczn¹ pere³k¹ Ziemi Lubuskiej. Tylko trzeba w niego
zainwestowaæ. I to powinno
byæ jedno z priorytetowych

Średniowieczne grodzisko czeka na odbudowę po drugiej stronie Warty.

zadañ
marsza³kowskich
urzêdników, którzy czêsto
próbuj¹ zrobiæ coœ z niczego,
marnotrawi¹c przy tym sporo
publicznego grosza. Uczynienie z Santoka atrakcji na
miarê Biskupina by³oby
znacznie wiêkszym po¿ytkiem
i chlub¹ dla regionu ni¿
wszelkie szlaki miodu i wina,
choæ i one mia³yby racjê bytu
przy takiej pere³ce. Nie tracê
wiêc nadziei, ¿e œredniowieczny gród w Santoku jeszcze w
lubuskiej polityce wyp³ynie, a
w nastêpnych latach o¿yje.

JAN DELIJEWSKI
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przewodniczący koła miejskiego
(2000-2006), zm. w 2008 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek
(74 l.), kapitan żeglugi
śródlądowej, legendarny przewoźnik na Warcie.
w 7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz,
ekonomista, b. działacz opozycyjny, b. radny WRN (19881990), Rady Miejskiej (19942006), b. poseł (1991-1993), b.
prorektor PWSZ (2003-2007).
zm. w 2013 r.
w 8.03
1969 r. - po 11 latach kierowania miastem Zenon Bauer
(1913-2012) został zmuszony do
złożenia rezygnacji; nowy przewodniczącym Prezydium MRN
został Jan Telec, były I sekretarz KMiP PZPR.
1975 r. - zm. Andrzej Kończak
(75 l.), kupiec, powstaniec
wielkopolski i pionier miasta,
założyciel sklepu „Kaczorek”.
w 9.03
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l.
1975-2007.
1999 r. - zm. Weronika Nowicka
(91 l.), pionierka Gorzowa, pedagog, choreograf działacz kultury, nauczyciel tańca i rytmiki
w gorzowskich szkołach i placówkach kulturalnych.
w 10.03
1961 r. - decyzją ministra gospodarki komunalnej zamknięty
został oficjalnie poniemiecki
cmentarz ewangelicki przy ul.
Walczaka, dziś park Kopernika.
1900 r. - ur. Jan Lisowski, nauczyciel, działacz sportowy,
żołnierz AK i pionier miasta,
współorganizował Miejskie
Gimnazjum i Liceum (I LO) i
nauczyciel matematyki (19451971), pionier gorzowskiego
sportu, propagator piłki ręcznej,
koszykówki, a zwłaszcza - tenisa
ziemnego, zm. w 1985 r.
1971 r. - zm. ks. Edmund Nowicki (70 l.), biskup gdański,
pierwszy administrator apostolski w Gorzowie (1945-1951)
w 11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator
MKZ i pierwszy przewodniczący
Zarządu Regionalnego NSZZ
„Solidarność”, działacz struktur
podziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii, badacz pszczół, twórca polskiej apiopatologii i współorganizator gorzowskiego środowiska naukowego, od 1956 r. w
Swarzędzu, gdzie założył skansen pszczelarski.
w 13.03
1998 r. - gorzowscy i zielonogórscy parlamentarzyści podpisali w Paradyżu dokument w
sprawie organizacji woj. lubuskiego.
w 14.03
1958 r. - na trasie Gorzów-Zielona Góra pojawił się pierwszy
autobus marki „Leyland”; przejeżdżał tę trasę w 2 godz. 15
min.; dotychczasowe „Stary”;
potrzebowały prawie 4 godzin.
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Trzy pytania do Marty Bejnar-Bejnarowicz, szefowej klubu radnych Ludzie dla Miasta
- Modernizacja ulicy Kostrzyñskiej oraz rozpoczêcie remontu
ulicy Sikorskiego z budow¹ deptaku jest sygna³em, ¿e Gorzów zacznie zmieniaæ siê nie do poznania?
- Niestety, najni¿szy wœród miast
wojewódzkich poziom realizacji inwestycji to nie jest sygna³, ¿e Gorzów
zacznie siê zmieniaæ nie do poznania. To nie znaczy, ¿e w naszym mieœcie nie ma zmian. Gorzów ju¿ siê
zmieni³, bo w stosunku do lat poprzednich znacznie wzros³a œwiadomoœæ mieszkañców w kwestii dzia³alnoœci samorz¹du. Nasz Bud¿et Obywatelski wyprzedza o lata inne
miasta, zg³aszane s¹ inicjatywy do
konsultacji spo³ecznych, s¹ obywatelskie grupy monitoruj¹ce samorz¹d,
jak na przyk³ad remonty ulic Walczaka i Warszawskiej. Uda³o siê nam w
koñcu wywalczyæ rejestr umów. Po
trzech latach naszej kadencji radni
przestali mówiæ ,,wyborcy” a zaczêli
mówiæ “Mieszkañcy”. I proszê pisaæ
Mieszkañcy wielk¹ liter¹, bo wed³ug
mnie to w³aœnie Mieszkañcy s¹ sercem tego miasta i nawet najbardziej
twardog³owi dygnitarze ju¿ to zaczynaj¹ rozumieæ. A to wa¿ne, bo ustala
hierarchiê wartoœci w mieœcie.
Ze spraw „namacalnych”, deptak choæ tworzony przez prezydenta w
sposób spo³ecznie nieakceptowalny,
bo bez rozmów z mieszkañcami, testów i wspólnych projektów - mam nadziejê, ¿e oka¿e siê jednak dobrym
ruchem. Jasne, ¿e póki co, nie ma
tam zbyt dobrej oferty do spêdzania
czasu. Jasne, ¿e mamy ju¿ deptak na
Chrobrego i on ¿yje okresowo. Jasne,
¿e mamy potencja³ na deptak na Pocztowej czy Strzeleckiej. Jednak my,
zwykli mieszkañcy musimy byæ ponad oderwanymi od ¿ycia codziennego decyzjami prezydenta i musimy
siê poruszaæ w granicach swoich
mo¿liwoœci. I w ten sposób patrz¹c
jestem w stanie dostrzec szanse na
o¿ywienie centrum przez przyjazn¹,

Fot. Robert Borowy

1993 r. - Ministerstwo Edukacji
Narodowej zatwierdziło nowy
program nauczania w II LO,
oparty na amerykańskim systemie oceniania i organizowania
nauki, wdrażany od września
1993 r.
2006 r. - zm. Zdzisław Piaskowski (73 l.), jubiler i b. piłkarz,
właściciel najstarszego sklepu
jubilerskiego w mieście, jeden z
piątki braci, grających niegdyś
w KS Warta.
w 15.03
1946 r. - po trzech tygodniach
podróży do Gorzowa przybył
transport ok. 500 repatriantów z
Pawłodaru w Kazachstanie.
1993 r. - zm. Febronia Gajewska-Karamać (88 l.), gorzowska
nauczycielka i działaczka charytatywna, b. wykładowczyni
przedmiotów zawodowych w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych.
w 16.03.
1984 r. zm. - Jan Korcz (79 l.),
artysta-malarz, pionier Gorzowa, uczestnik organizator słynnej „akademii pana Jana” dla
plastyków-amatorów.
w 17.03
1819 r. - spalił się po raz pierwszy wiatrak przy Krowim Grodzie, od którego wzięła się nazwa ul. Wiatracznej.
1857 r. - konstruktor maszyn
Carl Jaehne wybudował fabrykę
maszyn na Frydrychowie, dziś
11 Listopada 157-164.
2008 r. - zm. Marcin Balak (66
l.), były komendant wojewódzki
OHP w Zielonej Górze (19731976) i w Gorzowie, b. wiceprezydent miasta (1984-1989) i b.
dyrektor PWiK (1999-2006).
w 18.03
1929 r. - ur. Christa Wolf z d.
Ihlenfeld, córka landsberskiego
kupca, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. powieści „Wzorce dzieciństwa” i
„Rozmyślania nad Christą T.”,
poświęconych młodości spędzonej w Gorzowie, zm. w 2011
r.
w 19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomiony został po raz pierwszy
silnik żużlowy, skonstruowany
m.in. przy udziale Kazimierza
Wiśniewskiego (1925-1996),
dzięki tej konstrukcji Stal mogła
zostać zgłoszona do rozgrywek II
ligi żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty został przeniesiony na nowe targowisko przy ul. Cichońskiego.
w 21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniewski, b. prezydent Gorzowa
(1984-1985), organizator i dwukrotny prezes SM „Górczyn”
(1979-1984 i 1988-2005), zm.
2014 r.
w 22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i
Robert Sycz zostali w Atenach
po raz wtóry mistrzami olimpijskimi w dwójce podwójnej.
w 24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski (80 l.), kolejarz i pionier
Drezdenka, sędzia piłkarski, b.

Marzec 2018 r.

Ten budżet nie jest realizowany

³adn¹ przestrzeñ wokó³ katedry. Jeœli
bêdzie sprzyjaj¹ce miejsce, wytworz¹
siê równie¿ us³ugi. Przed remontem
bulwaru te¿ nie by³o tam gastronomii,
dzieciaków, m³odzie¿y, ¿ycia nocnego. Miejsce jednak przyci¹ga ludzi.
Trzeba by³o je jednak stworzyæ.
Ogromnym b³êdem by³ natomiast
sposób podjêcia decyzji o budowie
deptaku. To bardzo zaszkodzi³o tej inwestycji. Jednak pomimo s³abego
zrozumienia rytmu du¿ego miasta,
niektóre decyzje prezydenta maj¹
szansê okazaæ siê dobre w skutkach.
- Zaapelowa³a pani do prezydenta miasta, ¿eby ustali³ priorytety
swoich dzia³añ. Co ma pani na myœli, skoro wydaje siê, i¿ takie priorytety s¹ ustalone, a na czele listy
znajduj¹ siê inwestycje za blisko
300 milionów z³otych?
- Tak, priorytety zosta³y ustalone.
Inwestycje znalaz³y siê na pierwszym
miejscu, propaganda sukcesu na drugim, ale przy okazji zapomniano o
najwa¿niejszym: edukacji i bezpieczeñstwie dzieci. Wieloletni Plan Inwestycyjny, na którym prezydent - jak
sam twierdzi - opiera bud¿et, zosta³
przedstawiony w Filharmonii z
ogromn¹ pomp¹ za ogromne pieni¹dze... których dziœ brakuje na
przyk³ad na remont Szko³y Podstawowej nr 1. Wed³ug WPI do koñca 2017
roku mia³y siê zakoñczyæ zadania:

willa Jaehnego, Schody Donik¹d, torowisko od Placu S³onecznego do
Wieprzyc, torowisko na Walczaka
przy stacji Shell, druga jezdnia Myœliborskiej, remont k³adki przy moœcie
kolejowym… Na remonty placówek
oœwiatowych jest w WPI na ten rok
zaledwie 1,2 mln z³, podczas gdy sama ,,jedynka” wymaga nak³adów na
oko³o dwóch milionów. Ponadto w roku 2017 nie zosta³y zrealizowane zadania z Bud¿etu Obywatelskiego, które przeniesiono na bie¿¹cy rok: schody przy ul. Reymonta, schody przy ul.
Matejki, skwer Kostrzyñska/Dobra,
skatepark w Parku Kopernika i inne.
W tym roku w ramach Bud¿etu Obywatelskiego ma zostaæ zrealizowanych 47 nowych zadañ, które wybrali
mieszkañcy, oprócz tych zaleg³ych z
ubieg³ego roku. Program ,,Tuptuœ”
sta³ siê jakimœ kuriozum, gdy¿ przewidywa³ na remonty chodników 200 tysiêcy z³otych, z czego wydano zaledwie 40 tysiêcy z³otych, w sytuacji gdy
mieszkañcy w ramach Bud¿etu Obywatelskiego na 2018 wybrali remonty
chodników za kwotê 936 tysiêcy
z³otych. I porównajmy: same Dni Gorzowa to milion z³otych - i na to pieni¹dze s¹ zawsze. Za co trzeba prezydentowi oddaæ honor, to za terminowoœæ zapowiedzianych imprez
rozrywkowych. Wspomniane Dni Gorzowa, Koniec Lata Party, rauty z suto
zastawionymi sto³ami - to s¹ ,,inwestycje”, w których nie ma ani godziny
opóŸnienia. Priorytety s¹ zatem jasne
i klarowne. Tylko, ¿e warto przypomnieæ, i¿ w wyborach wybieramy prezydenta, a nie KO-wca miasta, czyli
instruktora kulturalno-oœwiatowego z
czasów PRL-u.
- Nie zgadzaj¹c siê na przyjêcie
tegorocznego bud¿etu miasta, jako
klub nie bierzecie tak¿e ¿adnej odpowiedzialnoœci za ewentualne potkniêcia?
- Trudno braæ odpowiedzialnoœæ za
bud¿et, który nie jest realizowany.
Sk¹d siê wziê³o 300 milionów z³ na in-

westycje w tym roku? Z niezrealizowanych inwestycji w 2016 i 2017 roku. Pierwszy przetarg na modernizacjê Walczaka by³ w kwietniu 2016 i
do dzisiaj nie wybrano wykonawcy co
bêdzie skutkowa³o wymiernymi stratami dla miasta na poziomie oko³o 20
milionów z³otych. Z roku na rok plany
inwestycyjne s¹ coraz wy¿sze i z roku
na rok coraz mniej jest realizowanych. Trudno siê zgodziæ z tak planowanym bud¿etem. Ale nasza praca to
nie tylko niezgoda na nierealne
bud¿ety. Absolutnie nie nale¿y tego
tak interpretowaæ. Zgodnie z ustaw¹
radny zobowi¹zany jest kierowaæ siê
dobrem wspólnoty samorz¹dowej,
utrzymywaæ sta³¹ wiêŸ z mieszkañcami, przyjmowaæ postulaty i przedstawiaæ je prezydentowi do rozpatrzenia.
Rada kontroluje tak¿e dzia³alnoœæ
prezydenta poprzez komisjê rewizyjn¹. Mój klub na bie¿¹co informuje,
interpeluje, zg³asza wnioski do komisji rewizyjnej. Monitorujemy inwestycje
miejskie i w radzie miasta nie widaæ
drugiego klubu, który jest tak aktywny
i zaanga¿owany na tym polu. Ja
czujê ogromn¹ odpowiedzialnoœæ za
miasto i jako radna robiê wszystko, co
jest w mojej mocy aby wype³niaæ powierzone mi obowi¹zki. Mam sta³y
kontakt z mieszkañcami, koordynujê
wiele dzia³añ spo³ecznych, wspieramy aktywnoœæ przeró¿nych œrodowisk. Dzia³am tak¿e w komisji rewizyjnej. Natomiast trudno braæ odpowiedzialnoœæ
za
realizacjê
poszczególnych zadañ, które s¹ w
kompetencji tylko i wy³¹cznie prezydenta i jego zespo³u. Zw³aszcza, ¿e
prezydent na pocz¹tku kadencji zatrudnia³ sporo osób bez przygotowania merytorycznego, czego skutki widzimy np. przy nieudanych przetargach. Wtedy powiedzia³ te¿, ¿ebyœmy
siê nie wtr¹cali, gdy¿ to on bierze za
to odpowiedzialnoœæ. I teraz nadesz³a
w³aœnie ta odpowiedzialnoœæ. Ale zawsze traci miasto.

RB

Na Zakanalu niech będzie chociaż biblioteka
Trzy pytania do Urszuli Niemirowskiej, prezes Fundacji Pozytywka
- Rozpoczê³a pani zbiórkê ksi¹¿ek
dla biblioteki Pozytywki. Sk¹d taki
pomys³?
- Pomys³ wzi¹³ siê z doœwiadczenia. Otó¿ podczas zajêæ w Pozytywce jeden z ch³opców, który do nas
przyszed³, nie bardzo chcia³ w nich
wzi¹æ udzia³. Siêgn¹³ po jedn¹ z
ksi¹¿ek, które ju¿ u nas by³y i przez
ca³e zajêcia j¹ czyta³. Pomyœla³am
wówczas, ¿e to mo¿e byæ dobra
idea, aby w Pozytywce urz¹dziæ
w³aœnie bibliotekê. A druga myœl,
która wówczas mi przysz³a do g³owy,
to wspomnienie starego Empiku,
gdzie te¿ siê schodziliœmy lata temu,
¿eby coœ przeczytaæ. A poniewa¿ u
mnie od pomys³u do realizacji krótka
droga, wiêc og³osi³am, ¿e Pozytywka rozpoczyna akcjê zbiórki. I na

Fot. Robert Borowy
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pierwsze efekty nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ. Pierwsze dary ju¿ do
nas sp³ywaj¹. Ludzie dziel¹ siê
ksi¹¿kami dla dzieci, ale i dla do-

ros³ych tak¿e. Powstanie zatem Pozytywkowa biblioteka.
- Ale przecie¿ w mieœcie jest sporo wypo¿yczalni. Potrzebna jest taka w³aœnie Pozytywkowa?
- Owszem, w mieœcie tak. Ale my
jesteœmy na Zakanalu. A tu oprócz
przedszkola, ¿³obka i kilku sklepów
nie ma nic, w tym tak¿e biblioteki.
Dlatego uwa¿am, ¿e to dobry pomys³.
Dodam tylko, ¿e spotka³y mnie same
dobre reakcje. Ale od razu powiem,
¿e nawet gdyby idea zosta³a skrytykowana, to te¿ bym tê bibliotekê stworzy³a.
- A co wiêcej siê bêdzie dzia³o w
Pozytywce?
- Mo¿e najpierw o tym, co siê dzieje. A dzieje siê du¿o. Mamy regularne
zajêcia dla dzieci. A teraz otwieramy

œwietlicê - placówkê wsparcia dziennego. Mam ju¿ wszystkie konieczne
zgody. Placówka bêdzie dla dzieci,
które maj¹ ró¿nego rodzaju problemy
w szkole. Ju¿ zaczynam gromadziæ
wolontariuszy, którzy pomog¹ m³odszym w trudnych kwestiach. No i
mam nadziejê, ¿e ruszy w miarê
szybko. Oczywiœcie ca³y czas
bêdziemy prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ
jak do tej pory. Podkreœlam, ¿e Pozytywka jest otwarta dla du¿ych i
ma³ych. I tylko dodam, ¿e na ksi¹¿ki
ca³y czas czekamy. Mo¿na je przywoziæ do nas, na Kobylogórsk¹ 108
w czasie pracy, czyli generalnie po
po³udniu. Jak ktoœ chce siê podzieliæ
na przyk³ad grami dla dzieci, to te¿
bêdziemy wdziêczni.
RENATA OCHWAT

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Okradali bankomaty metodą „na wybuch”
Z wspólnych ustaleñ policjantów z Centralnego Biura
Œledczego Policji z Wydzia³u
w Zielonej Górze Zarz¹du w
Gorzowie, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
oraz policji niemieckiej wynika, ¿e od stycznia 2013 roku
na terenie Polski i Niemiec
dzia³a³y dwie grupy przestêpcze, maj¹ce na celu kradzie¿ pieniêdzy z bankomatów przy u¿yciu metody „na
wybuch”. Grupy by³y hermetyczne i dotarcie do podejrzanych o przestêpczy proceder
by³o bardzo trudne. Z ustaleñ
œledczych wynika, ¿e role
osób by³y œciœle podzielone
na konkretne zadania. Policjanci ustalili, ¿e jedne osoby
zajmowa³y siê obserwacj¹
bankomatów, inne krad³y po-

jazdy, które nastêpnie by³y
u¿ywane do przemieszczania
siê, a kolejne dokonywa³y
w³amania do bankomatów.
Wed³ug ustaleñ œledczych
obie grupy przestêpcze
dzia³a³y równie¿ na terenie innych krajów europejskich,
szczególnie w Niemczech,
ale równie¿ trop prowadzi do

Fot. Archiwum

Blisko 200 policjantów bra³o udzia³ w akcji przeciwko dwóm grupom przestêpczym.

krajów skandynawskich. Po
stronie niemieckiej problem
przestêpczoœci bankomatowej obejmowa³ zarówno Kraj
Zwi¹zkowy Brandenburgii, jak
i landy bardziej oddalone od
granicy polsko-niemieckiej. Z
zebranego materia³u wynika,
¿e straty mog³y osi¹gn¹æ
kwotê nawet 15 mln z³.

Wyjaœniaj¹c
kolejne
w³amania do bankomatów
prowadzone by³y równolegle
czynnoœci œledcze przez Wydzia³ w Zielonej Górze Zarz¹du w Gorzowie Centralnego Biura Œledczego Policji, Komendê Wojewódzk¹
Policji w Gorzowie oraz policjê niemieck¹ - Urz¹d Kryminalny
Brandenburgii.
Komendant G³ówny Policji
powo³a³ specjaln¹ grupê,
któr¹ kierowa³o CBŒP, a w
jej sk³ad wchodzili równie¿
policjanci z KWP w Gorzowie. Wszystko to po to,
aby rozbiæ zorganizowane
grupy trudni¹ce siê w³amaniami do bankomatów.
Efektem tych dzia³añ by³a
lutowa akcja przeprowadzona w kilkunastu miejs-

cach jednoczeœnie na terenie województw lubuskiego i dolnoœl¹skiego. Zatrzymano osiem osób.
Podczas przeszukañ policjanci znaleŸli i zabezpieczyli butle z gazem technicznym, zapalniki, reduktory,
zag³uszacze,
radiostacje, fa³szywe dowody osobiste i inne rzeczy. W realizacjê sprawy
zaanga¿owanych by³o niemal 200 funkcjonariuszy, w
tym policjanci z Niemiec
oraz BOA, SPAP KWP Gorzów, SPAP KWP Poznañ,
a tak¿e grupy realizacyjne
Zarz¹dów z Gorzowa i
Poznania Centralnego Biura Œledczego Policji oraz z
Wydzia³u d/z Aktów Terroru CBŒP.
n

Ponad 100 zarzutów dla oszusta-recydywisty
Gorzowscy policjanci specjalizuj¹cy siê w zwalczaniu
przestêpczoœci gospodarczej,
skierowali do s¹du akt
oskar¿enia w sprawie oszusta, który us³ysza³ ponad 100
zarzutów. Mê¿czyzna oferowa³ do sprzeda¿y telefony,
które nigdy do odbiorców nie
dotar³y. Straty spowodowane
jego dzia³alnoœci¹ to ponad
150 tysiêcy z³otych.
Sprawa mia³a swój pocz¹tek
w 2016 roku. Policjanci ustalili, ¿e oszust dzia³a najprawdopodobniej z terenu Gorzowa.
Z ca³ej Polski dociera³y kolejne zawiadomienia o podobnych przestêpstwach. Pokrzywdzeni wp³acali zaliczki
lub ca³e kwoty za oferowane
w internecie telefony. £¹cznie

funkcjonariusze do tej sprawy
przes³uchali niemal 150
œwiadków.
Policjanci mieli sporo zadañ operacyjnych i analitycznych.
Kilkumiesiêczna,
ciê¿ka praca doprowadzi³a
do ustalenia osoby, która
mog³a prowadziæ prze-

Fot. Archiwum

Oferowa³ do sprzeda¿y telefony, które nigdy do odbiorców nie dotar³y.

stêpczy proceder. 25-latek
pocz¹tkowo by³ nieuchwytny.
Wszystkie transakcje wykonywane by³y na konta bankowe innych osób. W pewnym
momencie pope³ni³ jednak
b³¹d, który wychwycili œledczy z gorzowskiej jednostki.
Zorganizowana akcja i prze-

szukania w kilku miejscach
skutkowa³a zatrzymaniem
poszukiwanego mê¿czyzny.
Sprawa ma ponad 30 tomów akt. Funkcjonariusze
pod nadzorem prokuratury
przez kilka miesiêcy zbierali
materia³ dowodowy. Praca
œledczych pozwoli³a przedstawiæ ponad 100 zarzutów
oszustwa. Podejrzany 25-latek wystawia³ na portalach
internetowych telefony. Pobiera³ za nie pieni¹dze tytu³em zaliczki lub zap³aty za
sprzêt. Nigdy jednak telefony
nie dociera³y do odbiorców.
W sumie oszuka³ 112 osób
na ³¹czn¹ kwotê ponad 150
tysiêcy z³otych. Wykorzysta³
przy tym kilkanaœcie kont
bankowych.

25-letni mê¿czyzna by³
wczeœniej karany. Do 2020
roku odbywa karê pozbawienia wolnoœci za poprzednie
przestêpstwa. W zak³adzie
karnym oczekuje na rozprawê w sprawie zakoñczonej przez gorzowskich policjantów zwalczaj¹cych przestêpczoœæ gospodarcz¹.
W tej sprawie zarzuty pomocnictwa przedstawiono
tak¿e trzem osobom: 56 zarzutów us³ysza³a 53-latka, za
24 przestêpstwa odpowie
69-latek, a za 17 - 22-latek.
Ich rola polega³a na udostêpnianiu rachunków bankowych.
Akt oskar¿enia w tej sprawie zosta³ skierowany do
s¹du.
n

Dwóch nietrzeźwych kierowców w jednym samochodzie
Podró¿ zakoñczy³a siê zatrzymaniem i noc¹ spêdzon¹ w gorzowskiej komendzie.
Gorzowscy
policjanci
nocn¹ por¹ na ul. Fabrycznej
chcieli zatrzymaæ do kontroli
kierowcê audi. Powodem by³
tor jazdy, który móg³ wskazywaæ na nietrzeŸwoœæ osoby
siedz¹cej za kierownic¹.
Funkcjonariusze w³¹czyli
sygna³y b³yskowe i dŸwiêkowe, by daæ znak do zatrzymania. Reakcja kierowcy nie
by³a jednak taka, jakiej ocze-

kiwali policjanci. Mê¿czyzna
zacz¹³ wykonywaæ nerwowe
ruchy i gwa³townie skrêca³.
Policjanci zauwa¿yli, ¿e kierowca w trakcie jazdy zmienia miejsce w samochodzie.
Przez chwilê za kierownic¹
auta nie by³o nikogo. Po
chwili na miejscu kierowcy
usiad³ pasa¿er. Kilkadziesi¹t
metrów dalej pojazd zatrzyma³ siê do kontroli.

Gdy tylko policjanci otworzyli drzwi audi, wyczuli alkohol. Na miejscu kierowcy
siedzia³ 21-letni gorzowianin. W samochodzie by³
równie¿ 22-latek, który zamieni³ siê miejscem z koleg¹. Obaj zostali poddani
badaniu na zawartoœæ alkoholu w organizmie. M³odszy mia³ blisko 1,5 promila,
starszy - ponad 2. Wracali

z urodzinowej imprezy jednego z nich. W trakcie kontroli okaza³o siê, ¿e 22-latek nigdy nie mia³ prawa
jazdy. Zatrzymany na drodze pojazd, którym podró¿owali, zosta³ odholowany. Mê¿czyŸni noc spêdzili
w komendzie.
Gorzowianom gro¿¹ zarzuty za kierowanie pod
wp³ywem alkoholu i spowo-

dowanie zagro¿enia w ruchu drogowym. Starszy z
nich mo¿e odpowiadaæ
równie¿ za jazdê bez
uprawnieñ i niezatrzymanie
siê do drogowej kontroli.
Brak reakcji na sygna³y dawane przez policjantów to
od kilku miesiêcy przestêpstwo, za które grozi do
5 lat pozbawienia wolnoœci.
n
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w Gorzowie (1976-1991), przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (1981-1984).
25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan Paweł II przemianował diecezję
gorzowską na diecezję zielonogórsko-gorzowską z siedzibą w
Zielonej Górze.
w 26.03.
1980 r. - w Klubie Nauczyciela
w Gorzowie powstał Gorzowski
Klub Szaradzistów „Atena”.
2001 r. - zawiązało się Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna” w celu m.in. rekonstrukcji zabytkowego lodołamacza „Kuna” z 1884 r.
w 27.03
1947 r. - kra zerwała tymczasowy, drewniany most kołowy na
Warcie w Gorzowie; poczta uruchomiła komunikację łodzią
motorową do swego urzędu nr 2
przy Grobli; do 5 kwietnia zbudowano kładkę przez rzekę
1945 r. - ur. Wiesław Strebejko,
artysta plastyk, scenograf i
reżyser, plakacista, zasłużony
dla kultury gorzowskiej, zm. w
1994
1955 r. - ur. Aleksander Maciejewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
w 28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską administrację w Gorzowie z burmistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1946 r. ur. prof. dr hab. Bogdan
J. Kunicki, działacz kultury, pracownik naukowy AWF, b. prodziekan (1987-1990) i b. prorektor (1999-2004), zm.
11.02.2017.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwszemu staroście w Gorzowie, tytuły
honorowego obywatela miasta.
w 29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisiewicz (59 l.), b. piłkarz zielonogórski, następnie trener, wielokrotny szkoleniowiec Stilonu i
GKP (1971, 1988, 1991, 19921993, 1996-1997).
w 30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazowe
zaopatrzono w zdalne zapalniki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkiewicz (64 l.), były siatkarz, jeden
z twórców gorzowskiej siatkówki, szkoleniowiec siatkarzy Unii
i Stilonu Gorzów, którzy pod jego kierownictwem w 1961 i 1987
r. awansowali do ekstraklasy.
w 31.03.
1973 r. - oddano do użytku nową
linię tramwajową na ul. Kazimierza Wielkiego z mijanką przy
ul. Okrzei i nową pętlą przy ul.
Czarnieckiego; była to trzecia
pętla tramwajowa w mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano do
użytku pętlę tramwajową na
Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkiewicz, nauczyciel wf w SP nr 9 i
15, wychowawca kilku pokoleń
piłkarzy ręcznych, zm. w 1993 r.
n
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Remonty, ale i rewitalizacja podwórek
Bêdzie dofinansowanie remontu czêœci wspólnych w kamienicach.

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/

Program „Mieszkać lepiej” zakłada wsparcie finansowe nie
tylko remontów podwórek

otrzyma³ 37 na 41 mo¿liwych punktów w ocenie merytorycznej.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 5 692 528,10 PLN, a
wartoœæ dofinansowania to 2

506 454,61 PLN. Źród³em finansowania s¹ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
poddzia³anie 9.2.2 Rozwój
obszarów zmarginalizowanych.

Jak t³umacz¹ w ZGM, program ten zak³ada nie tylko remonty powierzchni mieszkalnych, ale tak¿e stworzenie
przestrzeni wspólnych, jak
choæby rewitalizacja podwórek czy zbudowanie miejsc
spêdzania czasu przez lokatorów. Tak wiêc bêd¹ m.in.:
remonty elewacji, dachów,
klatek schodowych, balkonów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji w czêœciach wspólnych
budynków. Projekt obejmuje
tak¿e prace zieleniarskie oraz
zagospodarowanie podwórek
na potrzeby mieszkañców.
I w³aœnie ta druga czêœæ
programu - rewitalizacja zieleni czy zagospodarowanie
podwórek budzi³a najwiêksze kontrowersje wœród
wspólnot mieszkaniowych.
Przez
kilka
miesiêcy

ubieg³ego roku pracownicy
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej wraz z pracownikami urzêdu przekonywali poszczególne wspólnoty do
przystêpowania do tego programu.
Mieszkañcy tzw. obszarów
zdegradowanych - jak wymienione osiedle S³oneczne
czy Nowe Miasto doœæ opornie przekonywali siê do tego
pomys³u. Warto przypomnieæ, ¿e wstêpnie zainteresowanych by³o oko³o 400
wspólnot, ostatecznie zosta³o ich 35.
- To drugi po KAWCE doœæ
du¿y program, jaki bêdziemy
realizowaæ - przyznaje Pawe³
Nowacki pe³ni¹cy obowi¹zku
dyrektora ZGM.
Program „Mieszkaæ lepiej” ma
byæ zrealizowany w tym roku.
ROCH

Będą nowe piece kaflowe do grzania
Nowe piece kaflowe maj¹ byæ estetyczne i bezpieczne.
No i maj¹ je wybudowaæ
specjaliœci, którzy siê na tym
znaj¹
i
wiedz¹
jak
prawid³owo pod³¹czyæ je do
kominów
- S¹ takie mieszkania w zasobie komunalnym, które
maj¹ piece kaflowe. ¯ycie takich pieców jest ograniczone
i dlatego my musimy je przebudowywaæ lub stawiaæ na
nowo - t³umacz¹ w Zak³adzie
Gospodarki Mieszkaniowej.
W tym roku ZGM, a dok³adniej Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2, bo to na
jej terenie te piece powstan¹, wybuduje ich 27.

Z kafli estetycznych i
dobrych jakościowo

Nowe lub przebudowane
piece kaflowe maj¹ byæ po-

stawione z kafli ceramicznych jednolitych, bez uszkodzeñ. Powinny byæ prostok¹tne. Piece musz¹ mieæ
ruszty, które w razie potrzeby bêdzie mo¿na wymieniæ
bez uszkodzeñ ca³oœci.
Musz¹ mieæ te¿ szczelne
drzwiczki. Zreszt¹ ka¿dy z
takich pieców musi byæ
szczelny
i
tak
samo
pod³¹czony do dro¿nych
przewodów kominowych.
Wnêtrze pieca ma byæ
wy³o¿one ceg³¹ szamotow¹
odporn¹ na wysokie temperatury. Ka¿dy musi mieæ
okreœlone przez ZGM wymiary dostosowane do konkretnych pomieszczeñ.
Jeœli piec w danym mieszkaniu trzeba przebudowaæ,
wówczas ekipa musi wy-

rzemios³, które za ostatni
czas nie nale¿¹ do popularnych.

Na Zawarciu i Zakanalu

Fot. Archiwum

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

Fot. Piotr Koch

Adresy

Program zaliczany do trudnych, poniewa¿ naprawiæ
trzeba nie tylko czêœci budynków. Jak informuje Urz¹d
Miasta, bêdzie 2,5 mln z³ dofinansowanie do programu
„Mieszkaæ Lepiej”. Zarz¹d
Województwa Lubuskiego
przyzna³ dofinansowanie na
ten cel.
„Mieszkaæ lepiej” to program zak³adaj¹cy wsparcie
finansowe remontów podwórek oraz prac remontowobudowlanych pozwalaj¹cych
na zmianê oblicza kamienic
po³o¿onych w obszarze rewitalizacji, m.in. w centrum,
na osiedlu S³onecznym oraz
na
Zawarciu.
Projekt,
zak³adaj¹cy
partnersk¹
wspó³pracê 35 Wspólnot
Mieszkaniowych
oraz
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” z miastem,

W zasobach ZGM wybudowanych zostanie 27 nowych
pieców kaflowych.

wieŸæ gruz powsta³y podczas rozbiórki starego.
Specjaliœci t³umacz¹, ¿e
wbrew pozorom budowa pieców kaflowych wcale nie jest
³atwa, a zduñstwo nale¿y do

Nowe piece kaflowe w liczbie 27 sztuk powstan¹ w
mieszkaniach zlokalizowanych przy ulicach: Waryñskiego, Przemys³owej, Kobylogórskiej, Krótkiej, Zielonej Kolejowej, Towarowej,
Grobla, Koniawskiej i Fabrycznej.
ZGM chce, aby wszystkie
prace przy przebudowie i budowie nowych zamknê³y siê
w okresie do dwóch miesiêcy od podpisania umowy z
wybranymi wykonawcami.
Tak wiêc jest pewnoœæ, ¿e lokatorzy nie zostan¹ bez
ogrzewania na przysz³y se-

zon grzewczy. Z ró¿nych
wyliczeñ, jakie mo¿na znaleŸæ na specjalistycznych
stronach wynika, ¿e jeœli
nie ma mo¿liwoœci podpiêcia danego mieszkania do
centralnego
ogrzewania
miejskiego, taki sposób
ogrzewania domów, przez
czynne i bez usterek piece
kaflowe jest najbardziej
efektywny i ekonomiczny.
Znacznie dro¿sze s¹ piece,
w których stosuje siê
grza³ki elektryczne lub opalanie gazem.
Jak mówi¹ w ZGM, w³aœnie
us³ugi zduñskie le¿¹ w podstawowym wachlarzu us³ug,
jakie zak³ad œwiadczy na
rzecz mieszkañców lokali komunalnych.
ROCH

Spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi
Marzec to pracowity czas dla Administracji Domów Mieszkalnych.

Pracownicy ADM organizuj¹ w³aœnie doroczne spotkania wspólnot mieszkaniowych, których w mieœcie jest
blisko tysi¹c.
- Takie spotkania odbywaj¹
siê raz do roku i s¹ konieczne. Musimy siê rozliczyæ ze
wspólnotami, podsumowaæ
miniony rok, a w przypadku
niektórych zaplanowaæ konieczne wydatki - t³umacz¹
pracownicy ZGM. Pierwsze
spotkania wspólnot odbywaj¹ siê pod koniec lutego a
zakoñcz¹ siê pod koniec
marca.
Praktyka takich spotkañ
wygl¹da tak. Ka¿dy w³aœci-

ciel lokalu dostaje powiadomienie o spotkaniu na dwa
tygodnie przed planowanym
zebraniem. Powiadomienie
to z regu³y kilka zadrukowanych
kartek
ze
szczegó³owym rozliczeniem
danej wspólnoty. Jeœli w planach s¹ jakieœ inwestycje, to
te¿ w³aœciciele lokali s¹ o
nich informowani.
Wspólnota na spotkaniu
decyduje, czy zgadza siê z
planem wydatków, czy podejmuje wysi³ek remontu
lub jakichœ napraw. W przypadku du¿ych inwestycji,
jak choæby zakoñczona
w³aœnie KAWKA wi¹¿e siê

to z koniecznoœci¹ podjêcia
decyzji o zaci¹gniêciu kredytu na te prace. Ale podobnie jest w przypadku
decyzji o remoncie dachu,
remoncie klatki schodowej,
wymianie bram wejœciowych czy innych wiêkszych
remontach. - Bycie w³aœcicielem to te¿ okreœlone
obowi¹zki. Dobrze, ¿e ZGM
urz¹dza takie spotkania,
przynajmniej jesteœmy na
bie¿¹co - mówi¹ w³aœciciele
lokali, które s¹ w budynkach komunalnych.
W zarz¹dzie Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej
jest 979 wspólnot. Oznacza

to, ¿e spotkañ wspólnot
ka¿dego dnia jest po kilka.
Dlatego trzeba dok³adnie
zaplanowaæ czas i zarezerwowaæ miejsce - z regu³y w
Administracjach Domów
Mieszkalnych jest salka
spotkañ, w której przedstawiciele wspólnoty mog¹ siê
spotkaæ z zarz¹dcami.
Ale jak mówi¹ przedstawiciele
ZGM,
spotkania
wspólnot to nie tylko rozmowa
o
remontach,
sprz¹taniu klatek schodowych, zadbanie o podwórka. To tak¿e znakomity sposób, aby poznaæ lepiej
mieszkañców. - Nie ka¿dy

ma tak, ¿e przychodzi do
nas z ka¿d¹ drobnostk¹.
Bywa tak, ¿e dopiero na zebraniu mo¿na spotkaæ siê z
niektórymi, pos³uchaæ, co
im siê podoba, a co nie mówi jedna z administratorek.
Tegoroczne spotkania dla
wielu wspólnot, zw³aszcza
tych wpiêtych do KAWKI
bêd¹ jedynie spotkaniami
rozliczeniowymi. Dopóki
bowiem nie zostan¹ sp³acone kredyty zaci¹gniête na
ciep³o, raczej ¿adna ze
wspólnot nie powa¿y siê na
wiêksze prace.
ROCH
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Gorzów pilnie potrzebuje
gospodarczego rozwoju
Jednym ze sposobów jest przyci¹ganie innowacyjnych inwestorów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

Fot. Robert Borowy

Ju¿ przed dwoma laty prezes Kostrzyñsko-S³ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec
zachêca³ w³adze Gorzowa
do wiêkszej aktywnoœci, a
przede wszystkim do stworzenia spójnej polityki miasta
w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym znalezienia
nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
- Gorzów nadal ma du¿y
potencja³, lecz konkurencja
na rynku jest ogromna i
chc¹c tutaj rywalizowaæ trzeba mieæ silne atuty w rêku przekonywa³.
W tym czasie rozpoczê³y
siê prace nad zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta w obszarze terenów popoligonowych przy ul. Mironickiej.
Jest to dopiero pierwszy krok
w stronê stworzenia nowej
strefy przemys³owej, ale krok
bardzo wa¿ny dla budowy
silnego potencja³u miasta.
- Wybór miejsca nie jest tutaj przypadkowy. To powstanie trasy S-3 zmieni³o postrzeganie na tereny znajduj¹ siê w pobli¿u drogi t³umaczy Jacek Szymankiewicz, zastêpca prezydenta
Gorzowa ds. rozwoju. - Z
przeprowadzonej analizy jasno wynika, ¿e brakuje nam
terenów pod produkcjê,
us³ugi czy inn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Je¿eli nie
chcemy byæ skansenem musimy szukaæ nowych rozwi¹zañ. Podstrefa gorzowska jest ju¿ praktycznie zagospodarowana w ca³oœci,
podobnie jak strefa przemys³owa po dawnym Stilonie
- t³umaczy.

r e k l a m a

Na dawnym poligonie wojskowym ma powstać nowa strefa przemysłowa.

Przygotowywany nowy teren pod budowê strefy
przemys³owej ma obszar
ponad 435 hektarów. Z tego
385 hektarów jest w³asnoœci¹ miasta, pozosta³e 50
hektarów znajduje siê w
rêkach Skarbu Pañstwa,
przy czym jest on w u¿ytkowaniu wieczystym Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin. Niepe³ny obszar mo¿e
byæ wykorzystany na potrzeby gospodarcze, gdy¿
czêœæ terenu ma zostaæ
przeznaczona na zbudowanie zielonego pasa poprzez
utrzymanie dotychczasowej
zieleni, jak i nowe nasadzenia.
- Chcemy posadziæ nowy
drzewostan na obszarze

blisko 100 hektarów - zapewnia prezydent Jacek
Wójcicki, co oznacza, ¿e
do wykorzystania na cele
gospodarcze bêdzie oko³o
300 hektarów.
- Tereny przy ulicy Mironickiej maj¹ niew¹tpliwie
najwiêkszy potencja³ inwestycyjny w Gorzowie, a poza tym stanowi¹ kompleks
o powierzchni kilkuset hektarów, co umo¿liwia przedstawienie oferty nawet bardzo du¿emu inwestorowi,
który mo¿e zmieniæ lokalny
rynek pracy na zdecydowanie bardziej konkurencyjny
- mówi Krzysztof Kielec,
prezes Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ocenie prezesa Krzysztofa Kielca, atutem tego terenu jest nie tylko jest wielkoœæ, ale i po³o¿enie. Znajduje siê on w najbli¿szej
s¹siedztwie bezkolizyjnego
wêz³a S3, do którego w najbli¿szej przysz³oœci dojedziemy now¹ drog¹ o
dwóch pasach ruchu w
ka¿dym kierunku a¿ do ulicy Mosiê¿nej.
- Poza tym istnieje mo¿liwoœæ relatywnie ³atwego
doprowadzenia infrastruktury wodoci¹gowej, œciekowej
i odprowadzenia wód opadowych, co w zwi¹zku z
mo¿liwoœci¹ dostaw ciep³a
z naszej gorzowskiej sieci
oraz mo¿liwoœciami podania wysokiej mocy elek-

trycznej i du¿ych iloœci gazu
pozwala na przedstawienie
bardzo dobrej oferty potencjalnemu inwestorowi. Nasza spó³ka ca³y czas jest
bardzo zainteresowana zagospodarowaniem tego terenu i czynimy w zwi¹zku z
tym daleko id¹ce starania t³umaczy.
Prezes Krzysztof Kielec,
który od wielu lat zachêca³
w³adze Gorzowa do zajêcia
siê przygotowaniem tego
terenu na potrzeby gospodarcze uwa¿a, ¿e obecna
próba uregulowania przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych na
pó³noc od ju¿ dziœ przeznaczonych pod przemys³ i
us³ugi
jest
dzia³aniem
w³aœciwym. Nie kryje swojego zaskoczenia kontrowersjami oraz nadmiern¹ aktywnoœci¹ polityczn¹ oponentów obecnego prezydenta.
- Warunki proponowane
przez miasto w zupe³noœci
gwarantuj¹ brak jakichkolwiek
uci¹¿liwoœci
dla
mieszkañców. Pas lasu
bêd¹cy swoistym zielonym
buforem pomiêdzy stref¹
przemys³ow¹ a zabudow¹
mieszkaln¹ jest bardzo
dobr¹ propozycj¹. Mam nadziejê na osi¹gniêcie konsensusu, bo jakoœæ ¿ycia
mieszkañców i rozwój Gorzowa powinny byæ naszymi
wspólnymi celami - t³umaczy i jednoczeœnie przekonuje, ¿e w³aœnie na naszych oczach zmienia siê
przemys³, zachodzi rewolucja 4.0, pojawia siê elektromobilnoœæ, co stanowi
wielk¹ szansê na nowe inwestycje.

- W grze o nie pozostan¹
tylko ci, którzy bêd¹ w stanie
przedstawiæ najlepsz¹ ofertê.
Wiedz¹ o tym chocia¿by w
Zielonej Górze, gdzie chc¹
wyci¹æ wielkie po³acie lasu i
ju¿ czyni¹ przygotowania ku
temu - podkreœla prezes
Krzysztof Kielec.
Z kolei wiceprezydent
Szymankiewicz zauwa¿a,
¿e najbli¿sza granic strefy
zabudowa mieszkaniowa
znajduj¹ce siê na terenie
gminie K³odawa jest w odleg³oœci ponad pó³ kilometra.
- To jest pó³ kilometra lasu. Przepraszam, ale co
mo¿na dojrzeæ przez taki
pas drzew? Pozosta³e zabudowy domków jednorodzinnych znajduj¹ siê oko³o
oœmiuset metrów od granic
terenów zielonych. Gorzów
musi siê rozwijaæ, a warto
pamiêtaæ, ¿e wszystkie gminy znajduj¹ce siê w gorzowskim regionie korzystaj¹ z
dobrodziejstw miasta. Z jego infrastruktury, funkcji
spo³ecznych, edukacyjnych,
kulturowych, sportowych.
Warunkiem dalszego utrzymania rozwoju miasta jest
przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych - wyjaœnia Jacek Szymankiewicz.
Prezydent Jacek Wójcicki
zapowiada, i¿ chce dalej
œciœle wspó³pracowaæ z KSSSE jako jednym z
wiod¹cym operatorów nowo
tworzonej strefy, uznaj¹c ¿e
to Strefa ma najwiêksze
mo¿liwoœci œci¹gniêcia do
Gorzowa inwestorów o najwy¿szym poziomie rozwoju
technologicznego, a o takie
podmioty najbardziej teraz
zale¿y miastu.
RB
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Zyskają na tym przede wszystkim
pacjentki
Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne zosta³o zainaugurowane.

Fot. Agnieszka Wiœniewska

Gwarancja
bezpieczeñstwa pacjentek na obszarze polsko-niemieckiego
pogranicza oraz opieka medyczna na porównywalnym
poziomie (niezale¿nie od
szpitala, do którego trafi¹),
to g³ówne cele zainaugurowanego na pocz¹tku lutego
w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie Polsko-Niemieckiego Forum Ginekologicznego.
Przy tej okazji odby³y siê
pierwsze szkolenia. Technice wykonywania zabiegów
z zakresu uroginekologii
wykonywanych przez prof.
Tomasza Rechbergera kierownika Kliniki Ginekologii
Operacyjnej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
przygl¹dali siê nie tylko medycy z gorzowskiego szpitala, ale tak¿e z lecznic
m.in. w Sulêcinie i Miêdzychodzie.
- To dla nas bardzo wa¿ne
wydarzenie. Rozpoczynamy wspó³pracê ze szpitalem w Strausbergu. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e na tej
wspó³pracy zyska nie tylko
kadra medyczna, ale przede wszystkim pacjentki. Pomog¹ nam w tym szkolenia
i sprzêt, który niebawem
pojawi siê w obu placówkach - mówi³ dziœ podczas
oficjalnego otwarcia forum
Jerzy Ostrouch, prezes
W i e l o s p e c j a l i s t yc z n e g o
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.
W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy do szpitali w Gorzowie i Strausbergu trafi¹
m.in.,
wideokolposkopy,
morcelatory, sto³y operacyjne i aparaty USG, laparoskopy, histeroskopy. Uda
siê te¿ wyremontowaæ sale

Fot. Agnieszka Wiœniewska

Gorzowska placówka rozpoczęła współpracę ze szpitalem w Strausbergu.

r e k l a m a

Pierwsze operacje przeprowadzone w ramach projektu w gorzowskim szpitalu przeprowadził
prof. Tomasz Rechberger z Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie.

operacyjne, z których korzystaj¹ ginekolodzy.
- Ten sprzêt z pewnoœci¹
pomo¿e nam poszerzyæ wykonywany dotychczas zakres diagnostyki. Ale trzeba
pamiêtaæ, ¿e to nie sprzêt,
a lekarze lecz¹ pacjentów.
Od ich wiedzy i otwartoœci
na nowinki medyczne wiele
zale¿y. Dziœ mamy okazjê
podpatrywaæ przy pracy
prof. Tomasza Rechbergera, prekursora w polskiej
uroginekologii, a tak¿e pod
jego kierunkiem wykonywaæ
okreœlone zabiegi. Z pewnoœci¹ wkrótce bêdziemy te
techniki realizowaæ na naszym oddziale - mówi³ lek.
Krzysztof Kaczmarek - kierownik Oddzia³u Po³o¿niczo-Ginekologicznego
z
Pododdzia³em Ginekologii
Onkologicznej oraz Diagnostyki i Leczenia Niep³odnoœci w gorzowskim szpitalu.
Wykonywanym operacjom
z zaciekawieniem przygl¹dali siê tak¿e przedstawiciele szpitala MärkischOderland w Strausbergu.
- Z tego projektu skorzystaj¹ te¿ pacjentki po drugiej
stronie Odry. Chodzi o to,
aby uczyæ siê wspólnie od
siebie. Nam te¿ zale¿y na
podpatrywaniu pracy naszych polskich kolegów.
Technika nam w tym bardzo pomaga. Nie trzeba pokonywaæ dziesi¹tków kilometrów, wystarczy dobre
³¹cze internetowe i kamery,
które
daj¹
mo¿liwoœæ
uczestniczenia w operacjach w dowolnym miejscu
na œwiecie bez koniecznoœci rzeczywistego przemieszczania siê - mówi³
prof. Janusz Bartnicki, ordynator Oddzia³u Ginekolo-

gicznego szpitala w Strausbergu.
Pierwsze operacje przeprowadzone w ramach projektu w gorzowskim szpitalu
przeprowadzi³ prof. Tomasz
Rechberger z Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W sumie wykona³ 10
zabiegów.
- Dziœ jestem tu goœcinnie.
Od wielu lat zajmujê siê
uroginekologi¹. W Polsce
wci¹¿ robi to niewielu lekarzy, a osób potrzebuj¹cych
pomocy przybywa. Kobiet
które zg³aszaj¹ problemy z
wysi³kowym nietrzymaniem
moczu czy zaburzeniami
statyki narz¹du rodnego
jest coraz wiêcej, bo
spo³eczeñstwo siê starzej¹,
a i kobiety nie boj¹ siê mówiæ o swoich dolegliwoœciach. Dziêki tego typu zabiegom mo¿emy znacznie
poprawiæ komfort ich ¿ycia wyjaœnia³ prof. Tomasz
Rechberger.
Polsko-Niemieckie Forum
Ginekologiczne to projekt
realizowany przez gorzowski szpital wspólnie z jego
niemieckim
partnerem
Krankenhaus
MärkischOderland w Strausbergu
dziêki finansowemu wsparciu Programu Wspó³pracy
INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.
W ramach projektu lekarzy,
pielêgniarki
i
kadrê
zarz¹dzaj¹c¹ obiema lecznicami czekaj¹ wyjazdy studyjne, szkolenia i udzia³ w
konferencjach szkoleniowych. Wartoœæ projektu to
1,2 mln euro. Ponad
po³owa tej kwoty (640 830
euro) trafi do gorzowskiej
lecznicy.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

akademia im. jakuba z ParadYża

Marzec 2018 r.
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Wolisz być dziennikarzem
czy rzecznikiem prasowym?
Komunikacja medialna i spo³eczna to nowy kierunek studiów w Akademii im. Jakuba z Parady¿a.
jak skutecznie komunikowaæ siê w
internecie. Nie zabraknie pracy
z kamer¹ i aparatem fotograficznym. Zaplanowaliœmy równie¿ zajêcia z projektowania stron internetowych i grafiki komputerowej - zapewnia prof. dr hab. Agnieszka
Niekrewicz, dziekan Wydzia³u Humanistycznego i autorka g³oœnej
ksi¹¿ki „Od schematyzmu do kreacyjnoœci. Jêzyk memów interenetowych”.

Uczyć, bawić się, tworzyć

Fot. Archiwum AJP

Dziennikarstwo to nie zawód, to
sposób na ¿ycie - mówi¹ doœwiadczeni redaktorzy. Gorzowska uczelnia daje szansê na zdobycie zawodu dziennikarza wszystkim, którzy
chc¹ pracowaæ w redakcjach gazet,
stacjach telewizyjnych i radiowych,
prowadziæ gazety i portale internetowe. Komunikacjê medialn¹ i
spo³eczn¹ powinny wybraæ równie¿
osoby marz¹ce o stanowisku
rzecznika prasowego czy zatrudnieniu w agencjach reklamowych i
public relations.
- Wielu m³odych ludzi interesuje
siê ró¿nymi formami komunikacji i
wi¹¿e z nimi plany zawodowe.
S³yszymy, ¿e chcieliby po studiach
zajmowaæ siê dziennikarstwem, reklam¹ czy polityk¹. Specjalnie dla
nich przygotowaliœmy nowy kierunek: komunikacja medialna
i spo³eczna. Do tej pory tê bardzo
poszukiwan¹ specjalnoœæ uzyskiwali tylko studenci polonistyki - mówi dr Dorota Skrocka, prodziekan
Wydzia³u Humanistycznego AJP. Cieszê siê, ¿e po raz kolejny uczelnia ma dla mieszkañców naszego
regionu interesuj¹c¹ propozycjê.
Absolwenci kierunku komunikacji
medialnej i spo³ecznej bêd¹ mogli
podj¹æ pracê
w redakcjach, biurach promocji i
rzecznika prasowego, agencjach
reklamowych i public relations, wydawnictwach, instytucjach kultury
lub samorz¹dowych. Mo¿liwoœci
znalezienia pracy jest wiele, poza
tym absolwenci powinni umieæ
za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
Komunikacja medialna i spo³eczna ³¹czy w sobie ró¿ne dziedziny
nauki. Studenci bêd¹ poznawaæ
komunikacjê, psychologiê, socjologiê, marketing, literaturoznawstwo,
jêzykoznawstwo. Wœród przedmiotów znalaz³y siê m.in. psychologia
mediów, wiedza
o kulturze, wstêp do socjologii,
podstawy ekonomii, etyka w mediach, prawo autorskie
i prasowe, kultura jêzyka polskiego, komunikacja miêdzykulturowa,
protokó³ dyplomatyczny, jêzyk polityki, sztuka autoprezentacji i wyst¹pieñ publicznych, kreatywnoœæ

Komunikacja medialna i społeczna łączy w sobie różne dziedziny nauki.

w public relations i reklamie, stylistyka praktyczna, edycja tekstów.
- Absolwent bêdzie umia³ pos³ugiwaæ siê najnowoczeœniejszymi
technologiami
w zakresie dziennikarstwa i mediów. Bêdzie mia³ zajêcia z naukowcami, ale te¿ praktykami: rzecznikami prasowymi, dziennikarzami,
fotografami, specjalistami z marketingu i wieloma innymi. To oni przeka¿¹ mu wiedzê o œwiecie i zachodz¹cych w nich zmianach,
naucz¹, jak
o tym informowaæ, poka¿¹, jak
analizowaæ wiadomoœci z mediów
masowych i jak mo¿na je wykorzystaæ - wyjaœnia redaktor Woj-

ciech Kuska, doœwiadczony dziennikarz telewizyjny i pracownik
uczelni.

Dziennikarstwo czy nowe
media?

Uczelnia proponuje dwa modu³y
do wyboru: dziennikarstwo i nowe
media. W ramach pierwszego z
nich m³odzi ludzie poznaj¹ tajniki
pracy reporterów i publicystów,
st¹d projektowane dla nich takie
zajêcia jak: warsztat dziennikarza
prasowego, radiowego, telewizyjnego, warsztat rzecznika prasowego, dziennikarstwo sportowe,
dziennikarstwo publicystyczne,
podstawy fotografii, tworzenie ser-

wisu on-line, podstawy monta¿u radiowego i telewizyjnego, media w
Polsce i na œwiecie, gatunki dziennikarskie. W³adze Wydzia³u Humanistycznego podkreœlaj¹, ¿e bêd¹
one ³¹czyæ wiedzê teoretyczn¹ i
umiejêtnoœci praktyczne, bo pracodawcy poszukuj¹ dziœ osób œwietnie przygotowanych. Absolwenci
bêd¹ potrafili zarówno samodzielnie, twórczo rozwi¹zywaæ problemy, jak i wspó³pracowaæ w grupie.
- Drugim modu³em, który proponujemy, s¹ nowe media. Studenci
poznaj¹ Kulturê 2.0, jêzyk filmu,
dzia³anie mediów spo³ecznoœciowych. Poka¿emy, czym jest dziennikarstwo obywatelskie, nauczymy,

Nie sam¹ nauk¹ student ¿yje.
Uczelnia oferuje wsparcie w formie
stypendiów, w tym dla najzdolniejszych i najpilniejszych stypendia
naukowe, udzia³ w programach
Erasmus oraz miejsca w domu studenta. Zajêcia prowadzone s¹ w
nowoczesnych,
dobrze
wyposa¿onych salach. Atutem jest
skomputeryzowana, nowoczesna
biblioteka.
Uczelnia wspiera osoby pragn¹ce
siê rozwijaæ. Studenci bior¹ udzia³
w konferencjach naukowych organizowanych na AJP, chêtni sami
przygotowuj¹ swoje pierwsze prace
naukowe - referaty. Studenci mog¹
te¿ spróbowaæ si³, wspó³tworz¹c
uczelniane czasopismo
i telewizjê. Na uczelni organizowane s¹ ró¿norodne imprezy kulturalne i sportowe, a tak¿e ogólnouczelniane spotkania na weso³o, takie jak „Dzieñ Patrona” czy „Piknik
u Jakuba”. Trzeba tylko trochê
chcieæ, aby siê dobrze bawiæ i wynieœæ z murów Alma Mater wiele
ciekawych wspomnieñ i anegdotek,
które siê bêdzie opowiadaæ przez
lata.
- Zapraszamy wszystkich ciekawych œwiata, ¿¹dnych przygód i wyzwañ. To kierunek studiów dla osób
myœl¹cych samodzielnie, niesztampowo, niebanalnie, twórczych. Nie
boimy siê indywidualistów, wrêcz
przeciwnie, chcemy pokazywaæ,
podpowiadaæ,
wspomagaæ
kszta³towanie siê ludzi, którzy
pragn¹ robiæ to, co kochaj¹ i zmieniaæ œwiat na lepsze - zapewnia dr
D. Skrocka.
DZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI AJP
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Najgroźniejsze dla zdrowia
są włókna

Fot. Archiwum

W po³owie lutego zakoñczy³o siê zbieranie wniosków od mieszkañców i firm z
Gorzowa Wlkp. dotycz¹cych
zg³oszenia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest, dofinansowywanego ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze. Gorzów Wielkopolski
realizuje go od 2014 r, w cyklach rocznych. W 2016 r., w
ramach programu usuniêto w
mieœcie ponad 50 ton materia³ów, zawieraj¹cych ten
szkodliwy minera³, a w³aœciwie grupê minera³ów, bo tym
azbest jest - grup¹ minera³ów
krzemianowych, tworz¹cych
w³ókna.
O tym, ¿e azbest mo¿e
byæ szkodliwy nikogo przekonywaæ ju¿ nie trzeba.
Jednak do momentu udowodnienia jego szkodliwoœci
by³ masowo wykorzystywany,
g³ównie do produkcji materia³ów budowlanych. St¹d
najwiêcej mamy go dziœ na

Fot. Archiwum

Inneko unieszkodliwia azbest i inne niebezpieczne odpady.

Zespół sprzedaży Inneko to doświadczeni pracownicy, którzy zawsze są do dyspozycji klientów.

Inneko zajmuje się składowaniem i unieszkodliwianiem wielu
materiałów niebezpiecznych.

dachach i elewacjach budynków. Powinien stamt¹d jak
najszybciej znikn¹æ. Nieprzekraczalnym terminem usuniêcia ca³ego azbestu z naszego kraju, zgodnie z za³o¿eniami „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 20092032”, jest rok… 2032 r.
Jak wiadomo, najgroŸniejsze dla zdrowia cz³owieka s¹
w³ókna azbestowe. Uwalniane podczas mechanicznej
obróbki materia³u zawieraj¹cego azbest. Wdychane

Musz¹ trafiæ na odpowiednie sk³adowisko odpadów i
zostaæ unieszkodliwione. Jedynym, ogólnodostêpnym
sk³adowiskiem, z kwater¹ na
azbest w województwie lubuskim, jest zak³ad w Gorzowie
Wlkp., zarz¹dzany przez
miejsk¹ firmê Inneko. Za³oga,
na ka¿dym etapie wspó³pracy
przy odbiorze azbestu i materia³ów niebezpiecznych stara
siê jak najbardziej pomagaæ i
u³atwiaæ ich dostawê swoim
klientom.

przez cz³owieka, mog¹ byæ
przyczyn¹ wielu groŸnych
chorób. Dlatego, przy usuwaniu p³yt azbestowych nale¿y
zachowaæ jak najwiêksz¹
ostro¿noœæ, a najlepiej nie robiæ tego samemu, tylko zleciæ
wyspecjalizowanej firmie. We
wspomnianym na pocz¹tku
programie firma, wy³oniona
przez miasto w przetargu,
zrobi to nieodp³atnie.
Co siê dzieje z materia³ami zawieraj¹cymi azbest po demonta¿u?

- Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom firm, dostarczaj¹cych do zak³adu azbest,
uczymy jak prawid³owo wype³niaæ Karty Przekazania
Odpadu (KPO), zgodnie z
wytycznymi WIOŒ. Ka¿dy
klient jest dok³adnie informowany o tym, jak nale¿y przygotowaæ tego rodzaju odpad,
tak, aby nie zagra¿a³ on pracownikom, którzy bêd¹ zajmowaæ siê dalszym jego zagospodarowywaniem. Przypomnijmy,
¿e
wyroby

zawieraj¹ce azbest powinny
byæ szczelnie zapakowane ofoliowane i u³o¿one na paletach - opowiada Dariusz Majewski, kierownik dzia³u
sprzeda¿y w Inneko.
Inneko zarz¹dza jednym z
najwiêkszych sk³adowisk dla
materia³ów niebezpiecznych
w kraju. Obecnie dysponuje
niemal 40.000 m3 pojemnoœci do zagospodarowania. Inne, podobne sk³adowiska
maj¹ jej nawet dziesiêæ razy
mniej.
Inneko zapewnia te¿ konkurencyjne ceny i profesjonaln¹
obs³ugê, oraz zgodn¹ z prawem i normami, bezpieczn¹
dla œrodowiska i mieszkañców, utylizacjê zarówno azbestu, jak i innych materia³ów
niebezpiecznych (lakierów,
rozpuszczalników, olejów, odczynników chemicznych, paliw, farb itp.).
Wszelkie informacje na ten
temat znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej www.inneko.pl
KAMIL PIOTROWSKI

Korkowce, tulipanowce, cypryśniki i inne
Niezwyk³e i rzadkie drzewa rosn¹ tak¿e w gorzowskich parkach.
Z drewna produkuje siê narty i drogie meble. A jakby
by³o ma³o, to w ³yku jest tanina - specyfik stosowany w
garbarstwie. Jak widaæ wybitnie po¿yteczne drzew, a
przy okazji zwyczajnie ³adne,
bo spotykane w ogrodach jako drzewo ozdobne. No i
warto dodaæ, ¿e charakterne
- bo wytrzymuje i upa³, ale i
siarczyste mrozy. Kolejn¹
cech¹ jest i to, ¿e owocuje,
ale Ÿród³a milcz¹ na temat
tego, czy owoce s¹ jadalne.
Mo¿na jednak zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e skoro
pochodzi z Chin, to najpewniej owoce musz¹ byæ jadalne.
Bywalcy parku przy szpitalu psychiatrycznym nie raz i
nie dwa zadaj¹ sobie pytania, jak nazywaj¹ siê trzy
œlicznie kwitn¹ce wiosn¹
drzewa. Maj¹ kwiatki w kolorze blado¿ó³tym a listki tych
drzew trudno z innymi pomyliæ. S¹ bowiem w zarysie
czworok¹tne i podzielone na
cztery nierównej wielkoœci
klapy, których wzd³u¿ne
brzegi przebiegaj¹ prawie
równolegle do siebie. Liœæ
jest z przodu jakby uciêty albo lekko wyciêty. Drzewa po-

Zdjêcia - wolne zasoby wiki

Choæ do wiosny trochê zosta³o, warto ju¿ zacz¹æ bacznie przygl¹daæ siê drzewom i
krzewom, bo niektóre z nich
maj¹ iœcie egzotyczny rodowód lub s¹ rzadkoœci¹ w
skali kraju.
- Jak ju¿ zaczynaæ poznawanie drzew, to najlepiej na
pocz¹tek zajœæ do arboretum
przy Muzeum Lubuskim.
Dziêki pasji by³ego dyrektora
Zdzis³awa Linkowskiego roœnie tam naprawdê wiele ciekawych drzew i co wa¿ne, s¹
popodpisywane - mówi Andrzej Grabowski, gorzowski
mi³oœnik przyrody. Ale jak siê
okazuje, nie tylko warto zagl¹daæ do muzealnego ogrodu. W innych zak¹tkach
miasta te¿ roœnie sporo ciekawych drzew.
Przegl¹d osobliwoœci zwyczajnie nale¿y zacz¹æ od
korkowca amurskiego. Jedyne takie drzewo w Gorzowie
i okolicy roœnie sobie obok
Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji. Nikt za
bardzo nie wie, sk¹d siê akurat tu wziê³o, bo pochodzi z
wschodniej Rosji i Chin. Jak
sama nazwa wskazuje, jego
kory u¿ywa siê do produkcji
korków do win szlachetnych.

Korkowiec amurski, podobny do tego na zdjęciu, rośnie
sobie obok PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

chodz¹ z Ameryki Pó³nocnej, a dok³adnie z po³udniowo-wschodnich
rubie¿y
USA, z pasma Appalachów.
Gorzowskie tulipanowce
wyznaczaj¹
pole
czworok¹ta, by³ te¿ czwarty,
ale zmog³a go któraœ gorzowska zima. I taki kszta³t
nasadzenia pozwala wysnuæ
wniosek, ¿e drzewa zosta³y
posadzone ludzk¹ rêk¹.
I to te¿ s¹ bardzo po¿yteczne drzewka. Ich drewno ma
bardzo piêkne, ozdobne
s³oje i dlatego bywa u¿ywane do wyrobu w w³aœnie
przedmiotów ozdobnych, ale

tak¿e do produkcji niektórych instrumentów. Kwiaty
s¹ miododajne. Miód ma kolor ciemnoczerwony i jak
twierdz¹ smakosze, ma wyborny smak. Czy tak jest,
trzeba siê jednak wybraæ w
te tereny, gdzie tulipanowców roœnie na tyle du¿o, aby
miód da³o siê wyprodukowaæ, bo z trzech drzew to
raczej nie jest mo¿liwe.
Ma³o tego, korzenie tych
piêknych drzew te¿ bywaj¹
u¿yteczne, bo stosowane s¹
do podnoszenia smaku piwa. Ale i na nie trzeba siê
wybraæ do USA, bo w Pol-

sce takiego nie uœwiadczysz.
Natomiast w parku Kopernika roœnie kolejna rzadkoœæ
- cypryœnik nutkajski, którego
naturalnym œrodowiskiem
jest Ameryka Pó³nocna, a
dok³adnie wybrze¿e Oceanu
Spokojnego. I to ju¿ jest wybitne ozdobne drzewo, które
na tych terenach sadzone
by³o od 1850 roku. Drzewo
osi¹gn¹æ potrafi nawet 25
metrów, ma charakterystyczne obwis³e ga³êzie z gêstymi
matowymi ig³ami oraz matowymi szyszkami. I te¿ na
pewno sadzi³a go ludzka
rêka, jak zreszt¹ kilka innych
ciekawych drzew, jakie w
tym parku, dawnym cmentarzu ewangelickim mo¿na
spotkaæ. Od strony ulicy
Pi³sudskiego rosn¹ jod³y kalifornijskie, bardzo ³adne drzewa ozdobne, a urody parkowi dodaj¹ kwitn¹ce wiosn¹
tawu³y - krzewy ozdobne,
które ostatnio znów sta³y siê
modne. W tym samym parku
mo¿na siê pozachwycaæ
tak¿e jesionami zwisaj¹cym
- te rosn¹ od strony ul. Walczaka.
A jeœli chodzi o cypryœniki,
inne ni¿ nutkajski, to b³otne

mo¿na
spotkaæ
nad
K³odawk¹ i w kilku innych
miejscach w Gorzowie.
Takich ciekawostek w parkach i na skwerach jest sporo. Bo mo¿na spotkaæ choæby katalpy, mi³orzêby japoñskie - zw³aszcza przy ul.
Wyszyñskiego, pere³kowce i
inne doœæ niepospolite drzewa. Ale nawet te pospolite,
jak kasztanowce, lipy czy
platany te¿ potrafi¹ zachwyciæ.
Mo¿na zapytaæ, sk¹d taka
niepospolita zieleñ w mieœcie. Otó¿ miasto mia³o
szczêœcie do zapaleñców,
którzy dbali o zieleñ, jak
choæby Egomet Brathtz, który na pocz¹tku XX wieku
zak³ada³ miejsk¹ zieleñ. Po
wojnie, kiedy Landsberg sta³
siê Gorzowem, te¿ byli ludzie, którym zale¿a³o na
tym, aby by³ on piêkny i zielony.
ROCH

Korzysta³am z „Gorzów
Wielkopolski - miasto parków
i ogrodów” autorstwa Wincentego
Piworuna
i
Zdzis³awa
Linkowskiego,
Gorzów Wielkopolski 2001,
ss. 176.
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Gorzów w pościgu za kapitałem inwestycyjnym
Wzi¹³em do rêki dane statystyczne dotycz¹ce Gorzowa i woj. lubuskiego za rok 2017.
nacjê i wasalizacjê chodzi.
Tak sobie wykalkulowano, ¿e
Polacy w poczuciu winy
³atwiej podporz¹dkuj¹ siê i
pogodz¹ z narzucon¹ im rol¹
s³u¿alcz¹ wobec silniejszych,
a jak bêd¹ mieæ trochê lepiej
to zrobi¹ w poczuciu kompleksu co im siê naka¿e. W miêdzyczasie Polacy odzyskali
narodow¹ dumê, odrzucili narzucone kompleksy polityki
wstydu i za dojn¹ krowê pracowaæ ju¿ nie bêd¹. Nawet
upomnieli siê o odszkodowania wojenne od Niemiec jako
najbardziej skrzywdzony Naród. Dopiero Plan Morawieckiego ustawi³ rozwój Polski na
w³aœciwej mapie drogowej, o
czym równie¿ pisa³em w
EchoGorzowa.pl.
Polska
doœæ szybko z³apa³a wiatr w
¿agle i na tych resztkach gospodarki, na resztówce swoich
banków emisyjnych zaczê³a
stawaæ siê
przyk³adem
dobrego gospodarowania i
wzrostu poziomu ¿ycia. Nigdy nie przysz³oby komukolwiek do g³owy, ¿e dla przyjezdnych 2 milionów Ukraiñców mogliœmy siê staæ
krajem ¿yciowych szans, a
teraz te¿ dla Bia³orusinów.
Rozumiemy ich, sami za komuny i balcerowiczowskiej
pierestrojki przeszliœmy podobny okres polityki wstydu i
poni¿enia.
Realizowany Plan Morawieckiego jest na miarê W.
Grabskiego i E. Kwiatkowskiego z okresu miêdzywojennego czy L. Erharda,
twórcy „cudu gospodarczego” w powojennych
Niemczech. W 2017 roku
wzrost PKB Polski przekroczy³ dwukrotnie œredni¹
unijn¹ i wyniós³ 4,6 %. Deficyt
bud¿etowy w 2017 roku wyniós³ tylko 25,4 mld z³. i by³
najni¿szy od 2009 roku, a
eksport polskich produktów
po raz pierwszy od wielu lat
jest wy¿szy od importu. Mamy nadwy¿kê w handlu zagranicznym, przestaliœmy siê
zad³u¿aæ i z sukcesem wchodzimy na rynki zachodnie.
Budujemy Baltic Pipe po raz
pierwszy w historii ze z³ó¿
norweskich - strategiczny
projekt nowego korytarza dostaw gazu na europejski rynek skierowany do Danii, Polski, a tak¿e do Szwecji i z
mo¿liwoœci¹ przesy³u na
po³udnie Europy. Mamy korzystniejsze dostawy gazu z
USA do Terminala w Œwinoujœciu. Stany Zjednoczone
uzna³y Polskê strategicznym
partnerem na terenie Europy,
co zachodowi wyj¹tkowo nie
pasuje. Te wszystkie jazgoty
przeciw Polsce tzw. polskojêzycznych mediów nie maj¹
wiêkszego znaczenia, bo kiedy siê analizuje to widaæ, ¿e
to tylko ra¿¹ca nas propagan-

Fot. Archiwum

Wyniki s¹ dobre i obiecuj¹ce na przysz³oœæ, bezrobocie mocno spad³o nawet
do deficytu w wielu grupach
zawodowych, wzros³y œrednie zarobki i poziom ¿ycia.
Rok 2018 mo¿e byæ wyj¹tkowo dobry dla gorzowskiego
rynku. W bud¿ecie miasta po
stronie wydatków zapisano
ponad 860 mln z³otych z 300
milionami z³. na inwestycje
miejskie, w tym najwiêcej na
infrastrukturê drogow¹. Tak
du¿y zastrzyk pieni¹dza na
gorzowski rynek odczuj¹ lokalni wykonawcy i podwykonawcy tych inwestycji i
niew¹tpliwie prze³o¿y siê to
na zasobnoœæ portfeli wszystkich mieszkañców i ma³ego
handlu. Do tego nale¿y dodaæ
choæby
remont
najd³u¿szej estakady kolejowej w Polsce - naszego 100
letniego wiaduktu nad Wart¹,
którego projekt w roku 2018
kosztowa³ bêdzie ok 120 milionów z³otych. Ju¿ po wynikach stycznia br. widzimy
optymistyczn¹ prognozê w
2018 roku - wiêkszoœæ firm
ma solidny wzrost obrotów.
Przedsiêbiorcê w Gorzowie
Wlkp. interesuje czy aktywnoœæ miasta jest zadawalaj¹ca, jako g³ównego przyspieszacza lokalnego rozwoju,
oraz
czy
polska
gospodarka zmierza we
w³aœciwym kierunku, bo je¿eli
obydwa czynniki s¹ poprawne to z nadziej¹ mo¿na rozwijaæ inicjatywy bez obaw.
Kiedy po 1989 roku zaczêto
przeprowadzaæ tzw. transformacjê ustrojow¹ po okresie
ekonomii socjalizmu by³em
przekonany, ¿e pójdzie to w
kierunku modernizacji. Jednak nie od naprawy gospodarki zaczêto, a od gospodarczej likwidacji Polski. Pisa³em
w EchoGorzow.pl o marginalizacji gospodarki polskiej, o
peryferyzacji i spychaniu jej
do drugiej kategorii w UE. Za
wszelk¹ cenê próbowano
utrzymaæ zale¿noœæ Polski od
gospodarek zachodnich. Polityczne lobby proniemieckie w
Polsce okaza³o siê bardzo silne. Wszystko wskazywa³o, ¿e
id¹c t¹ drog¹ wpadniemy w
trwa³y syndrom tzw. œredniego rozwoju. Oznacza³oby to
trwa³¹ zale¿noœæ rozwoju od
gospodarek
silniejszych,
trwa³y efekt kolonizacji gospodarczej Polski i dominacji
politycznej. Po czêœci siê to
uda³o
dziêki
indolencji
ówczesnego pañstwa teoretycznego. Je¿eli ktoœ nie wie
o co chodzi w tych obecnych
konfliktach
o
tzw.
praworz¹dnoœæ, o obci¹¿anie
Polaków win¹ za Holokaust,
mówienie o „polskich obozach zag³ady”, próbowanie
wpêdzenia nas w kompleks
winy, to w³aœnie o t¹ domi-

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.

da. Biznesowi to nie przeszkadza, on kieruje siê mo¿liwoœci¹ robienia interesów.
Poma³u stajemy siê krajem
wysoko ocenianym pod
wzglêdem modelu gospodarczego, samowystarczalnym
energetycznie i niezale¿nym
od gazu z Rosji. Europa Trójmorza i œrodkowowschodnia
uwa¿a nas za gwaranta
wspólnych interesów i naturalnego przewódcê tej czêœci
Europy. To dla Polski honor i
odpowiedzialne wyzwanie.
Nasze twarde stanowisko
broni¹ce suwerennoœci i naszej podmiotowoœci daje rezultaty. Unia Europejska poma³u wymiêka, wycofuje siê z
ataków na Polskê i ju¿ rozumie, ¿e Polska nie da siê
podporz¹dkowaæ i bêdzie
broni³a swego interesu jak
nigdy dot¹d. Podczas spotkania premiera M. Morawieckim
z kanclerz Niemiec Angelom
Merkel jasno wybrzmia³y jej
s³owa, ¿e Polska, obok Francji,
jest najwa¿niejszym
partnerem Niemiec i wa¿nym
podmiotem UE. Tylko twardzi
i silni gracze licz¹ siê w UE, a
Polska ju¿ do nich nale¿y.
„Psy szczekaj, a karawana…”
Jakie
przedsiêwziêcia
bêd¹ podstaw¹ rozwoju
Polski i polskiego biznesu
w 2018 roku? Bud¿et Polski
jest jednym z najlepszych w
ostatnim 20-leciu i z
najni¿szym deficytem. Wygenerowa³ 1,8 mld z³. na podwy¿ki dla nauczycieli, 20 mld
z³. na 500+ i niebawem te¿
pulê ok. 5 mld. z³. dla seniorów. S¹ pieni¹dze na drogi,
autostrady i kluczowe inwestycje strategiczne. Wiceminister Jerzy Materna mówi,
¿e w ci¹gu kilku lat zainwestujemy w gospodarkê morsk¹
ponad 100 mld. z³., niewiele
mniej w ¿eglugê na Odrze,
na Magistralê Via Baltica i
Centralny Port Komunikacyj-

ny pomiêdzy Warszaw¹ a
£odzi¹. Ponownie uruchamiamy stocznie i budujemy
statki pamiêtaj¹c, ¿e kiedyœ
byliœmy jedn¹ z najwiêkszych
potêg œwiata w przemyœle
stoczniowym.
Z
wyciekaj¹cych co roku z Polski ok. 100 mld z³otych rz¹d
odzyska³ ju¿ z uszczelnienia
podatku VAT ponad 30 mld
z³. i przynajmniej 20 mld z³. z
szarej strefy. S¹ jeszcze rezerwy choæby w niep³aconych podatkach wielkopowierzchniowego handlu i w
obrocie mafijnym tzw. towarami masowego importu. LOT
daje zyski, a kilka lat temu
chciano go za bezcen sprzedaæ. PKP siê rozwija, ma
dobre wyniki i do realizacji
planów po³¹czenia narodowego przewoŸnika z Deutsche Ban nigdy nie dojdzie.
Wiêkszoœæ kopalñ, Polska
MiedŸ, Polska Chemia i
Zak³ady Nawozów Sztucznych, Zak³ady Produkcji
Tramwajów PESA i Zak³ady
Taboru Kolejowego, s³ynny i
niedawno upadaj¹cy URSUS
i STAR dzisiaj maj¹ siê
dobrze, a przemys³ zbrojeniowy prze¿ywa swój renesans.
Premier Rz¹du Mateusz
Morawiecki idzie jeszcze
dalej - og³asza Konstytucjê
Biznesu, która ma nadaæ
polskiemu rozwojowi jeszcze
wiêkszy ni¿ do tej pory dynamizm. Nowe Prawo gospodarcze z pakietem 5 ustaw
okreœla najwa¿niejsze prawa
przedsiêbiorcy i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w tym:
1. W relacjach przedsiêbiorca - urzêdnik bêdzie obowi¹zywa³a zasada: „co nie
jest prawem zabronione,
jest dozwolone”. Dla tych co
nie ³ami¹ prawa i przestrzegaj¹ ustanowionych ograniczeñ da komfort bezpieczeñstwa w dzia³aniu.

2. Zasada domniemania
uczciwoœci przedsiêbiorcy.
Nie trzeba bêdzie udowadniaæ swojej uczciwoœci, a niejasne przepisy bêd¹ rozstrzygane na korzyœæ przedsiêbiorcy.
3. Powo³any bêdzie Rzecznik Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorców. Bêdzie on móg³
wnioskowaæ np. do ministrów
o wydanie interpretacji skomplikowanych przepisów i interweniowaæ w przypadku ³amania prawa wobec przedsiêbiorców.
4. Pakiet startowy.
- Nie musi siê zak³adaæ firmy, jeœli prowadzi siê drobn¹
dzia³alnoœæ, z której dochód
nie przekracza po³owy p³acy
minimalnej - w przypadku
np. korepetycji studenckich i
nauczycielskich czy drobnych
us³ug.
- Przez pierwszych 6 miesiêcy nie musi siê p³aciæ
sk³adek ZUS. Potem 2 lata
„ma³ego ZUS” na dotychczasowych zasadach. Informacje
mo¿na uzyskaæ w ZUS.
5.
Mo¿na
zawieszaæ
dzia³alnoœæ na d³u¿szy
okres ni¿ dotychczasowe
24 m-ce.
6. Kontakty z urzêdami
bêd¹ u³atwione - przez internet, a niektóre przez telefon.
7. Ka¿dy przedsiêbiorca,
tak¿e fizyczny, bêdzie móg³
dzia³aæ po przez prokurenta.
8. Ministrowie i organy
centralne bêd¹ wydawaæ
„poradniki” objaœniaj¹ce
prawo.
Nowe Prawo gospodarcze z
pakietem Ustaw wchodzi w
¿ycie od 1 marca 2018 roku,
z wyj¹tkiem przepisów dot.
„ulgi na start”, które zaczn¹
obowi¹zywaæ od 31 marca
b.r.
W wyniku tych ustaw powinny zdecydowanie poprawiæ siê relacje przedsiêbiorców z urzêdami. Powinna
skoñczyæ
siê
ucieczka rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej za granic¹ - g³ównie w Czechach i
Wielkiej Brytanii. Jest du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e
„œci¹gniemy do kraju firmy,
które uciek³y za granicê.
£atwiej bêdzie tym z zagranicy przenosiæ siê do Polski i
rejestrowaæ siê na naszym
rynku. Konstytucja Biznesu
zapewne prze³o¿y siê na
wzrost przychodów z podatków i wp³ywów do kasy ZUS.
Skoñczy siê uznaniowe interpretowanie przepisów
podatkowych przez ró¿ne
urzêdy skarbowe, których interpretacje koñczy³y siê
czêsto bankructwem firm.
Nowe prawo o dziedziczeniu
zapewni ci¹g³oœæ dzia³alnoœci
gospodarczej firmy w wypad-

ku np. œmierci jego w³aœciciela. Brzmi to optymistycznie,
ale czy czasem sami urzêdnicy tego nie popsuj¹? O to ma
zadbaæ Rzecznik Ma³ych i
Œrednich Przedsiêbiorstw do
którego o pomoc bêdzie siê
móg³ zwracaæ przedsiêbiorca.
Ale to nie koniec gospodarczych „rewolucji” Morawieckiego. Rada Ministrów
20 lutego b.r. przyjê³a projekt
ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE),
wed³ug którego ca³a Polska
stanie siê jedn¹ wielk¹ stref¹
ekonomiczn¹. Czy¿by jak
Tajwan i niegdyœ Hongkong?
Ustawa o SSE ma wejœæ w
¿ycie w II kwartale 2018 r i
powinna
byæ
wielkim
prze³omem w rozwoju gospodarczym Polski. Ka¿da gmina
mo¿e liczyæ na wsparcie
rz¹du w tworzeniu SSE. Polska stanie siê atrakcyjn¹
wielk¹ stref¹ inwestycyjn¹.
Ju¿ zaczyna siê wyœcig gmin,
ma³ych i du¿ych, o pierwszeñstwo w pozyskaniu inwestorów. Gorzów zapewne równie¿ wystartuje w tym poœcigu
za
kapita³em
inwestycyjnym. Mo¿e wygraæ
szansê jeœli siê nie spóŸni i
bêdzie do tego przygotowany, bêdzie posiada³ uzbrojone
wolne tereny pod inwestycje
SSE. Póki co wydaje siê, ¿e
urzêdnicy
zajmuj¹
siê
ca³kiem czymœ innym. Chc¹
zamkn¹æ czêœæ centrum Gorzowa dla ruchu samochodowego i w trybie pilnym nauczyæ kierowców chodzenia
pieszo, i pieszych wycieczek
po œródmieœciu. Marzy im
siê Kopenhaga w Gorzowie,
ale bez parkingów. Ciekawe,
bo zapomnieli o losie tych
sklepów i kawiarenek, do
których bez miejsc postojowych i tymi jednokierunkowymi ulicami dojechaæ siê
nie da. A co zrobi turysta?
Chyba te¿ nie wiedz¹ dlaczego œródmieœcie umiera.
Trzeba przypomnieæ jak likwidowano bezdusznie „ryneczek” na zbiegu ulic Garbary
i Sikorskiego. Nawet wtedy
nikt nie zapyta³ co siê stanie
z tymi handlowcami - wa¿ne
tylko, ¿eby by³o ³adniej, a
niekoniecznie
lepiej
i
u¿yteczniej. To by³ charakterystyczny znak tamtego czasu, takiej bezmyœlnej troski.
Czy teraz bêdzie tak samo,
czy inaczej? Czy przybêdzie
pustych sklepów z informacjami „Do sprzedania”? Czy
organizatorzy spotkañ konsultacyjnych choæ wiedz¹ jak
wa¿ny jest polski handel dla
odradzaj¹cej siê gospodarki
Gorzowa? Zobaczymy co
bêdzie dalej - ale to mo¿e ju¿
w nastêpnym wydaniu EchoGorzowa.pl.
AUGUSTYN WIERNICKI

12

Prosto z miasta

Marzec 2018 r.

Domy Kereta są także
w naszym mieście

●
r e k l a m a

Zamurowana wąska kamienica przy Kosynierów Gdyńskich.

ta i nikt nic z tym nie chce
zrobiæ - mówi mecenas Jerzy
Synowiec.
Kiedy siê idzie ulic¹ Ogrodow¹, nie sposób na pierwszy rzut oka stwierdziæ, ¿e
mamy i tu dom Kereta.
Œwie¿o zrobiona elewacja i
nowe rynny trochê zaciemniaj¹ obraz. Ale jak siê tak
trochê dok³adniej przyjrzeæ,
to okazuje siê, ¿e mamy do
czynienia z kolejn¹ w¹sk¹
kamienic¹, teraz przypiêt¹ do
s¹siedniej, wieloosiowej, czyli z wieloma oknami na jednym poziomie.
O tym, ¿e to dom Kereta
œwiadczy choæby to, ¿e okna
od frontu, ale i od podwórka
s¹ na innej wysokoœci, ani¿eli
w s¹siedniej kamienicy. Poza
tym budynek ma osobne wejœcie, no i pochodzi z
pocz¹tków XX wieku. I c ciekawe, w¹ska kamienica jest
zamieszkana. Œwiadcz¹ o
tym nowe okna i firanki. Ale
pró¿no by szukaæ informacji
o tym domu Kereta. Wszyscy

Kolejny wąski budynek przy tej samej ulicy.

przyzwyczaili siê myœleæ, ¿e
to jeden budynek z tym
s¹siednim.
Dom Kereta to instalacja artystyczna zaprojektowana
przez architekta Jakuba
Szczêsnego z grupy projektowej Centrala, zbudowana
w 2012 w pobli¿u skrzy¿owania ulic Ch³odnej i ¯elaznej
na warszawskiej Woli. Obiekt
zosta³ otwarty 20 paŸdziernika 2012. Znajduje siê on w
152-centymetrowej szczelinie pomiêdzy powojennym
blokiem mieszkalnym przy
ul. Ch³odnej 22 i przedwojenn¹ kamienic¹ przy ul.
¯elaznej 74. Instalacja posiada wewn¹trz trzy poziomy i
zaprojektowana jest jako
obiekt mieszkalny. Inwestorem jest Fundacja Polskiej
Sztuki Nowoczesnej, generalnym wykonawc¹ spó³ka
Awbud, a projektantem architekt Jakub Szczêsny. Instalacja zosta³a zaprojektowana
jako pracownia dla izraelskiego pisarza Etgara Kereta

Fot. Archiwum

prawej s¹ trzy przechodnie
pokoje, a po lewej kuchnia.
Toaleta by³a na klatce schodowej - wspomina mieszkanka s¹siedniej kamienicy.
W kamienicy by³y mieszkania socjalne, ale po wyprowadzce lokatorów budynek
popada³ w ruinê. Po policzeniu kosztów remontu ZGM
ponad dziesiêæ lat temu postanowi³ wyburzyæ kamienicê. Ale jak siê okaza³o, raczej nie mo¿na tego zrobiæ.
Kamieniczka jest posadowiona miêdzy dwoma budynkami i nie wiadomo, czy jej konstrukcja nie jest powi¹zana z
konstrukcj¹ s¹siednich kamienic. Samo wyburzenie
zablokowa³oby dostêp do podwórka.
Nikt nie ma pomys³u, co z
ciekawostk¹ zrobiæ, wiêc sobie tak po prostu od lat stoi.
Drugi w¹ski budynek znajduje siê nieopodal. Ten ma
wiêcej szczêœcia, bo jest zamieszkany i nie grozi mu nic
z³ego. Jego fasada te¿ ma
niewiele wiêcej, ni¿ trzy metry. I choæ wygl¹da jak osobny
budynek, to jednak jest to oficyna stoj¹cej obok. - W
ka¿dym razie wygl¹da jak
osobny i te¿ mo¿na by³oby
zrobiæ go atrakcj¹ turystyczn¹ - uwa¿a Andrzej Œliwiñski, przewodnik i pilot turystyczny, który od czasu do
czasu zagl¹da do Gorzowa.
Ciekawym jest to, ¿e dwa
najwê¿sze budynki znajduj¹
siê tak bisko siebie, mog³yby
byæ atrakcj¹ w mieœcie, w
którym atrakcji brakuje. - Mamy takie lokalne domy Kere-

Fot. Archiwum

Ma³o kto chce pamiêtaæ, ¿e
w Gorzowie mamy jeden, a
tak naprawdê dwa budynki
lub nawet trzy, które te¿ s¹
takimi swoistymi domami.
- To zwyczajnie wstyd, ¿e
od lat popada w ruinê budynek, który jest najwê¿sz¹ budowl¹ w ca³ym pasie ziem
zachodnich. Przecie¿ to
mog³aby byæ prawdziwa atrakcja turystyczna - mówi
mecenas Jerzy Synowiec,
autor ksi¹¿ki „Sto miejsc
wstydu”, w której unikatowa
w skali kraju budowla znalaz³a poczesne miejsce.
- No i patrz pani, przechodzê têdy czêsto, a zupe³nie jakoœ mi do g³owy nie
przysz³o, ¿e to mo¿e byæ cos
niezwyk³ego - mówi starsza
pani spotkana przed w¹sk¹
kamienic¹ przy ul. Kosynierów Gdyñskich. W¹ska - bo
w jêzyku architektury tylko
jednoosiowa, a mówi¹c bardziej przystêpnie, fasada ma
zaledwie 3 metry.
Smutno wygl¹da. Zamurowane okno na I piêtrze, zamurowane wejœcie widoczne
z bramy wiod¹cej na podwórko. Od 2007 roku nikt tam nie
mieszka, bo stan techniczny
budynku by³ kiepski i magistrat postanowi³ kamienicê zamkn¹æ.
Dwupiêtrowa kamienica
znajduje siê nad bram¹ wjazdow¹ na posesjê nr 59.
Przez lata by³y tam dwa
mieszkania. - Oj, specyficzne
s¹ tam mieszkania. Wchodzi
siê od oficyny klatk¹ schodow¹, która ka¿de z mieszkañ dzieli na dwie czêœci. Po

Fot. Archiwum

Domy Kereta - tak od kilku lat okreœla siê w¹skie budynki.

A to już dom Kereta przy Ogrodowej.

i przeznaczona na miejsce
dzia³añ kulturalnych.
Nazwa przyjê³a siê dla
wszystkich bardzo w¹skich

budynków, st¹d okreœlenie
na gorzowskie kamieniczki lokalne domy Kereta.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Kamienie, które coś znaczą
i zaciekawiają
Kamieñ filozoficzny, Quo wadis - takie napisy znajduj¹ siê na kamieniach, w centrum miasta.

Do Kamienia filozoficznego przyznaje siê by³y naczelnik wydzia³u gospodarki
komunalnej gorzowskiego
magistratu - Leszek Rybka.
-Uwa¿a³em, ¿e w mieœcie
jest miejsce i na takie ozdoby. Chodzi³o mi o osi¹gniêcie trochê innej estetyki w
mieœcie, w którym przecie¿
jest miejsce i na ¿art, i na
powa¿ne rzeczy - mówi. I
opowiada, ¿e akurat kamieñ
nie kosztowa³ magistrat prawie nic. Bo g³az by³ za darmo, a i napis wykuli zaprzyjaŸnienie kamieniarze. - No i
zrobi³a siê fajna zabawa
podczas
symbolicznego
ods³aniania tego kamienia.
Ale najciekawsze by³o potem, kiedy ludzie zaczêli
mnie pytaæ, co to znaczy
„kamieñ filozoficzny” oraz
sk¹d taki wybór - mówi Leszek Rybka.
Jak chc¹ s³owniki, kamieñ
filozoficzny to legendarna
substancja od wieków po-

r e k l a m a

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Nikt nie wie co ten kamień filozoficzny ma oznaczać.

Na pamiątkę znanego
gorzowianina

Leszek Rybka przyznaje
siê do jeszcze jednego kamienia, tego, który mo¿na
znaleŸæ w parku Wiosny Ludów. Le¿y obok sporego ju¿
mi³orzêbu japoñskiego, a
napis na nim g³osi, i¿ drzewko jest darem Bogus³awa
Seweryñskiego dla miasta
na jego 750. urodziny. Nie¿yj¹cy ju¿ Bogus³aw Seweryñski by³ wybitnym
mieszkañcem, zatroskanym
o zieleñ. No i jak to z emerytami bywa, mia³ du¿o czasu,
wiêc przychodzi³ do nas. Inni go zbywali, a ja sobie z
nim nie raz porozmawia³em.
No i z tych rozmów wysz³o
idea posadzenia mi³orzêbu
w parku oraz oznaczenia go
kamieniem - wspomina by³y
naczelnik.
Warto tu dopowiedzieæ, ¿e
sadzonkê wyhodowa³ z na-

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Miał być żart i był

szukiwana przez alchemików, zamieniaj¹ca metale
nieszlachetne w szlachetne.
Najbli¿ej nas takiego kamienia filozoficznego poszukiwa³ w³oski szarlatan w Kostrzynie nad Odr¹. Zatrudni³
go król pruski Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern. Szarlatan, zreszt¹ w³oski ksi¹¿ê,
skoñczy³ marnie, bo za
wy³udzenie pieniêdzy zosta³
powieszony. Na z³otym
sznurze, ¿eby ironii historii
dope³niæ.
Leszek Rybka zapewnia
jednak, ¿e nie mia³ zamieniaæ o³owiu w z³oto, a sam
napis mo¿na interpretowaæ
ró¿nie, ot choæby, jako motyw do myœlenia o ró¿nych
rzeczach, ale na pewno nie
o alchemii.

Trudno ustalić, kto postawił kamień z napisem Quo vadis?,
czyli dokąd idziesz…

sienia osobiœcie pan Bogus³aw Seweryñski. Takich
drzewek mia³ kilkadziesi¹t i
ofiarowywa³ je znanym lub w
jakiœ sposób zas³u¿onym
obywatelom Gorzowa. A
skoro postanowi³ obdarowaæ
swoje miasto z okazji
wa¿nych urodzin, to miasto
odwdziêczy³o mu siê symbolicznym kamieniem.

Dokąd idziesz?

Natomiast trudno ustaliæ,
kto postawi³ kamieñ z napisem Quo vadis?, czyli
dok¹d idziesz… To fragment s³ów - Quo vadis domine?, którymi zwróci³ siê œwiêty Pawe³ do Jezusa. No i
naturalnie tytu³ najs³ynniejszej powieœci Henryka Sienkiewicza. - Nie pamiêtam,
abym stawia³ ten kamieñ.
Skoro nie zrobiliœmy tego jako miasto, musi to byæ prywatna inicjatywa - mówi Leszek Rybka.
Kamieñ pojawi³ siê przed
laty przy aptece Strywald
przy ul. Sikorskiego i nadal
tu jest. - Mnie ten napis zawsze zatrzymuje. Bo rzeczywiœcie gonimy w tym
¿yciu nie wiadomo za czym,
a tu nagle cz³owiek sobie po
prostu staje - mówi m³oda
gorzowianka spotkana przy
aptece.

Kamieni innych kilka

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

I tylko nieliczni mieszkañcy Gorzowa siê zastanawiaj¹ sk¹d siê i po co tu
wziê³y.
- A kto by tam siê zastanawia³, co znaczy ten napis.
Kamieñ sobie le¿y, jak i inne
w mieœcie - mówi starszy
pan spotkany na skwerku
obok £aŸni, a dok³adnie
obok g³azu z enigmatycznym napisem - Kamieñ filozoficzny. Pomys³u na to, co
napis mo¿e oznaczaæ, nie
maj¹ te¿ dwaj m³odzi
mê¿czyŸni. - A niech sobie
to znaczy, co chce - komentuj¹. I dodaj¹, ¿e jakoœ do tej
pory wcale siê nie zastanawiali nad napisem.

To kamień z osobistą dedykacją mieszkańca Gorzowa.

W ca³ym mieœcie mo¿na
siê natkn¹æ na jeszcze inne
kamienie, które maj¹ znaczenie. Przy ul. £azienki
stoi kamieñ, który symbolizuje istniej¹c¹ do zakoñczenia II wojny synagogê oraz
mniejszoœæ ¿ydowsk¹, która
tu przez wieki mieszka³a.
Przy ul. Strzeleckiej kamieñ

symbolizuje pierwsz¹ polsk¹ szko³ê podstawow¹,
która tu stanê³a po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i
zmianie pañstwowoœci tych
ziem. Przy ul. Kosynierów
Gdyñskich stoi kamieñ z
plakiet¹ poœwiêcon¹ Egometowi Brahtzowi. By³ to
landsberski murarz, a w póŸniejszym okresie radca
miejski. Obelisk ten, zniszczony w 1945 r., zosta³ ponownie ustawiony w tym samym miejscu w 2001 r. Sam
Brathz zas³u¿y³ siê dla zieleni miejskiej.
Innym wa¿nym kamieniem, jest obelisk poœwiêcony Irenie Dowgielewiczowej
przy ul. D¹browskiego.
Ustawiono go w dziesi¹t¹
rocznicê œmierci pisarki.
Warto wspomnieæ kamieñ
Bierzarina, który od niedawna nie jest kamieniem Bierzarina, ale kamieniem pamiêci o rzezi wo³yñskiej.
Wczeœniej na tablicy znajdowa³ siê taki napis: 19041945 Niko³aj Erastowicz
Bierzarin, Genera³ Pu³kownik Bohater Zwi¹zku Radzieckiego Dowódca 5 Armii Uderzeniowej I Frontu
Bia³oruskiego Wyzwoliciel
Miasta Gorzowa Wlkp.
Wdziêczni
Mieszkañcy.
Obecnie na owej tablicy
mo¿na przeczytaæ: Pamiêci
ofiar
rzezi
wo³yñskiej
maj¹cej znamiona ludobójstwa dokonanego przez
zbrodnicze
organizacje
ukraiñskich nacjonalistów
OUN-UPA w latach 19431947 na terenach Wo³ynia i
Ma³opolski
Wschodniej.
Zginêli za to, ¿e byli Polakami.
RENATA OCHWAT
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Jednopasmowa Kostrzyńska
i horyzont miasta
Z by³ym prezydentem Gorzowa Tadeuszem Jêdrzejczakiem, dziœ cz³onkiem zarz¹du województwa lubuskiego, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

- Co to jest UTW, czyli
Œrodkowoeurpejski Korytarz Transportowy, któremu pan przewodzi?
- To jest spó³ka zawi¹zana
przez kilka regionów z Europy - to s¹ Szwedzi, Polacy tu trzy województwa, zachodniopomorskie, lubuskie
i dolnoœl¹skie plus dwa regiony na Wêgrzech oraz trzy
regiony w Chorwacji. To jest
jeden z elementów Unii Europejskiej. Chodzi o budowê
po³¹czenia Szwecji z Polsk¹
a¿ do Adriatyku. Mam na
myœli po³¹czenia morskie,
rzeczna, ale i kolejowe. No i
dodam tylko, ¿e ta inicjatywa
istnieje od trzech lat.
- Gorzów jakoœ w tym
projekcie partycypuje?
- Nie, poniewa¿ jest to projekt na poziomie regonów, a
nie miast. Jak ju¿ mówi³em,
partycypuje województwo lubuskie. P³acimy sk³adki za
uczestnictwo w tym projekcie, to jest oko³o 8 tys. euro
rocznie. Dodam tylko, ¿e
mamy wspólny sekretariat
na Wêgrzech, ale jesteœmy
krytycznie ustosunkowani do
jego prac. Chcê zwo³aæ
spotkanie dyrektorów, marsza³ków i ¿upanów, aby oceniæ pracê sekretariatu, ale i
po to, ¿eby wytyczyæ dalsze
cele.
- Jak to siê sta³o, ¿e pan
siê zaj¹³ tymi akurat problemami?
- Mam to w zakresie obowi¹zków w Urzêdzie Marsza³kowskim. Odpowiadam
za wspó³pracê regionaln¹.
Dlatego te¿ to ja zasiadam w
imieniu zarz¹du województwa w komitetach monitoruj¹cych, które zatwierdzaj¹
przydzia³ pieniêdzy w ramach wspó³pracy terytorialnej Polska - Brandenburgia i
Polska - Saksonia. Opowiadam te¿ za kontakty miêdzynarodowe w województwie.
Dodam jeszcze w kontekœcie
tego Korytarza, ¿e chcê
zmieniæ trochê dzia³ania,
zdynamizowaæ. Powiem, ¿e
wybór na przewodnicz¹cego
jest du¿ym wyró¿nieniem, bo
my siê nie znamy, nie spotykamy siê codziennie. Dodam
tylko, ¿e te¿ chcê przenieœæ
sekretariat do Zielonej Góry.
- JeŸdzi pan po œwiecie,
spotyka siê z ciekawymi
ludŸmi, ale w mieœcie
s³ychaæ, ¿e jednak pan
siê szykuje do powrotu
na urz¹d prezydenta
miasta.

●

Tadeusz Jędrzejczak: Miasto zostało zdemolowane finansowo, kadr nie ma, wszystkie projekty zostały zarzucone.

- Wie pani, do tego, ¿e w
mieœcie ró¿ne rzeczy opowiadaj¹ ludzie, którzy niczego nie osi¹gnêli, to ja ju¿ siê
dawno przyzwyczai³em. Nie
wiem, co kto opowiada. W
ka¿dym razie nikt ze mn¹ na
ten temat nie rozmawia³, ani
ja z nikim tak¿e. Inna rzecz,
¿e ja nie wiem, czy ja chcê.
- W³aœnie, a chce pan?
- Nie bardzo jest do czego
wróciæ. Szansa, która by³a
przed Gorzowem w postaci
projektów, które mia³y rozwi¹zaæ problem œródmieœcia, problemy komunikacyjne, zosta³y zarzucone.
- Ale przecie¿ uda³o siê
wyremontowaæ ulice Warszawsk¹ i Walczaka…
- No i co z tego? Ja mówiê
o rozwoju, a nie o tym, ¿e
trzeba odnawiaæ ulice. Inna
rzecz, ¿e obie inwestycje
ca³y czas nie s¹ zakoñczone, bo ja ca³y czas tam
widzê jakichœ pracowników.
Remontowanie ulic jest obowi¹zkiem miasta. Ja myœlê o
rozwoju miasta. Przypomnê,
¿e pieni¹dze, jakie miasto
pozyska³o w ramach europejskiej perspektywy 20142020 nie by³y przeznaczone
na remontowanie dziurawych dróg, a po to, abyœmy
wykorzystywali je na rozwój

miasta, na jego rozbudowê
nowych obiektów, szkolnictwa, przebudowê uk³adu komunikacyjnego, co mia³o
podnieœæ konkurencyjnoœæ
miasta i w efekcie podnieœæ
poziom ¿ycia w mieœcie. Remont jednej ulicy nic w tej
kwestii nie zmienia.
- Czêœæ mieszkañców
twierdzi jednak, ¿e pan
krytykuje, bo zazdroœci
popularnoœci obecnemu
prezydentowi miasta.
- Jak ja mogê cokolwiek komu zazdroœciæ, zwa¿ywszy,
¿e przez 16 lat by³em wybierany na prezydenta miasta w
pierwszych turach? Ja bym
siê ma miejscu tych, którzy
tak mówi¹, radzi³ zastanowiæ, czego tu zazdroœciæ. Tego, ¿e Kostrzyñska bêdzie
jednopasmowa, ¿e deptaku
na Chrobrego nie bêdzie, ¿e
problem tramwajów nie zosta³ rozwi¹zany, ¿e Centrum
Edukacji Zawodowej bêdzie
chrome i bêdzie kszta³ciæ w
tych kierunkach, w których
raczej pracy nie znajd¹, ¿e
nie bêdzie Zespo³u Szkó³ Artystycznych, ¿e nie bêdzie
Miejskiego Oœrodka Sztuki w
nowym kszta³cie, ¿e na Sikorskiego bêdzie deptak,
który zablokuje ruch w centrum i bêdzie pustym, bo tam

nie ma po co chodziæ, ¿e nie
bêdzie nowego ratusza…
Zreszt¹ wymieniaæ mo¿na
d³ugo. Tak wiêc czego tu zazdroœciæ. Ja bym siê wstydzi³
na miejscu prezydenta za taki stan. Proszê mi pokazaæ
jedn¹ rzecz, która siê uda³a,
poza oczywiœcie festynami…
- No w³aœnie a propos festynów. Mieszkañcy s¹ z
nich zadowoleni. Panuje
opinia, ¿e w koñcu w³odarz
miasta pos³ucha³ ludzi i
coœ bezpoœrednio dla nich
robi. Bo panu zarzuca siê
realizowanie w³asnych wizji.
- Przecie¿ to tak nie jest.
Problem w rz¹dzeniu polega
na tym, ¿e jeœli chce siê
przypodobaæ mieszkañcom,
to w³aœnie tak siê robi. Tylko
ci sami mieszkañcy, id¹c do
domu po festynie, za kilka
dni nie umiej¹ odpowiedzieæ
na pytanie, jak¹ szko³ê koñczy ich syn czy wnuk i za
jakie pieni¹dze bêdzie pracowa³, rozk³adaj¹ rêce i mówi¹, ¿e nie wiedz¹ i nie bardzo maj¹ pomys³, gdzie
mo¿na pieni¹dz zarobiæ. Bo
w mieœcie licz¹ siê trzy
szko³y, I i II Liceum oraz Gastronomik, obecnie najlepsza szko³a zawodowa w województwie.
Doszliœmy

w³aœnie do absurdu. Mia³o
powstaæ Centrum Edukacji
Zawodowej, a projekt zosta³
zdemolowany, bo wyjêto z
niego Zespó³ Szkó³ Elektrycznych, który mia³ przygotowywaæ do zawodów potrzebnych w XXI wieku. Brakuje przecie¿ programistów,
informatyków, ludzi, którzy
rozumiej¹ komputery. A
przecie¿ elektryk jest drug¹
po gastronomiku szko³¹ zawodow¹ w mieœcie. Podobnie jest z Akademi¹, która
powsta³a, aby kszta³ciæ specjalistów, a obecnie jest tak,
¿e absolwenci tej uczelni nie
mog¹ znaleŸæ pracy. Ci sami ludzie, którzy s¹ tak zadowoleni z festynu na bulwarze, nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e dalszej
rozbudowy bulwaru nie
bêdzie, bo zamiast bulwaru
bêdzie œcie¿ka rowerowa.
Jak ludzie chc¹ takiego
miasta, to je maj¹ i s¹ z niego zadowoleni. I dlatego albo prezydentem miasta jest
ktoœ, kto wskazuje, co jest
dobre i bêdzie dobre za piêæ,
dziesiêæ, piêtnaœcie i wiêcej
lat, albo ktoœ taki, kto sprowadza na festyny tak¹ czy
inna gwiazdê, bo tak gazeta
napisa³a. W³adza powinna
dokonywaæ zmian, które

bêd¹ s³u¿yæ miastu przez lata.
- No proszê, ju¿ trzy lata
nie jest pan prezydentem,
ale jednak ca³y czas pan
siê przygl¹da temu, co siê
w mieœcie dzieje.
- Niewiele si¹ przygl¹dam.
Bo w mieœcie niewiele siê
dzieje. Inna rzecz, ¿e ten
marazm mnie zwyczajnie
z³oœci. Bo cz³owiek, który
jest odpowiedzialny za miasto, robi jego fotografiê i nazywa problemy po imieniu.
Przypomnê, kiedy ja zaczyna³em, w mieœcie brakowa³o
kanalizacji, brakowa³o obwodnicy, brakowa³o wody
bie¿¹cej w kranach.
- Ale ludzie szybko siê
przyzwyczajaj¹ i zapominaj¹ o niewygodach.
- Ja to dok³adnie rozumiem. W momencie, kiedy
siê otwiera drogê, ludzie za
dwa dni uwa¿aj¹, ¿e ona zawsze tu by³a. Ale w³aœnie
trzeba tak patrzeæ na miasto,
jak my kiedyœ. Trzeba by³o
podj¹æ trudne decyzje i kosztowne przy okazji, w³aœnie o
budowie kanalizacji na terenie zwi¹zku celowego MG6,
modernizacji oczyszczalni
œcieków, bo dziœ nie by³oby
ani bie¿¹cej wody ani odbioru œcieków dla czêœci Gorzowa i podgorzowskich gmin.
Podobnie zreszt¹ by³o z modernizacj¹ Chróœcika, aby
odbiór odpadów odbywa³ siê
w cywilizowany sposób. A co
mamy obecnie? Wory ze
œmieciami le¿¹ na ulicach.
Zmieniono umowê na odbiór
odpadów i mamy na ulicach
magazyny œmieci. Dodam,
¿e miastu przygl¹dam siê
rzadko, gazet prawie nie czytam…
- Nie wierzê, ¿e nie czyta
pan gazet.
- Nie czytam. „Lubuskiej”
nie biorê do rêki od kilku lat,
a „Wyborcza” dziœ daje ma³o
informacji o mieœcie, wiêc
nie czytam.
- Ale fora internetowe i
portale pan œledzi i jest
pan obecny w tej przestrzeni.
- Fora internetowe lubiê
dlatego, ¿e mam tam wielu
znajomych, z którymi mogê
podyskutowaæ.
Czasami
maj¹ ciekawe uwagi, czasami siê z nimi nie zgadzam. A
poza tym, co wieczorem
cz³owiek w moim wieku
mo¿e robiæ, jak nie przegl¹daæ fora i portale internetowe. A wracaj¹c do miasta.

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

Wiedziała co to antykwa, znała esperanto
i grała na organach
Stanis³awa Janicka w Archiwum Pañstwowym pracowa³a niemal do koñca swego ¿ycia.

●

œci albo go to zupe³nie nie interesuje. To s¹ w³aœnie decyzje szkodliwe, wbrew interesowi
miasta.
Inny
przyk³ad? Proszê bardzo.
Kwestia budowy nowego ratusza na Zawarciu. Przecie¿
nie chodzi³o o to, ¿eby
Jêdrzejczak mia³ dobre biuro, bo ja mia³em wygodnie.
Chodzi³o o o¿ywienie miasta
oraz o wygodê mieszkañców.
- Ale akurat ten projekt
siê nikomu nie podoba³.
- Tego to ja nie wiem. Bo
siê o tym projekcie nie wypowiada³ oczywiœcie poza tymi,
którzy siê na tym nie znali.
Proszê mi teraz pokazaæ,
gdzie jest tak szumnie zapowiadana rozbudowa ratusza? A dlaczego? Ano dlatego, ¿e w Gorzowie jest taka
moda. Najlepiej uderzyæ w
miasto, napluæ na miasto, to
wtedy jest dobrze. Przecie¿
absurdem jest, kiedy gdzieœ
tam czytam, ¿e przyjechali
znajomi, którzy nie byli w
mieœcie 20 lat i ubolewaj¹,
¿e miasto zbrzyd³o i spsia³o.
A ktoœ, kto mieszka w Gorzowie, tylko przytakuje. No
co to jest za styl? Co to za
podejœcie?
- No to co, wraca pan na
fotel prezydenta miasta?
- Przecie¿ tu nie ma do
czego wracaæ. Miasto zosta³o zdemolowane finansowo, kadr nie ma, wszystkie
projekty zosta³y zarzucone.
Chcia³aby pani, ¿ebym budowa³ jednopasmow¹ Kostrzyñsk¹? Albo Centrum Edukacji Zawodowej, które
bêdzie tak naprawdê po to,
¿eby czêœæ nauczycieli mia³o
pracê? By³em zwolennikiem
Filharmonii, S³owianki, Bulwarów. By³em zwolennikiem
nowego Miejskiego Oœrodka
Sztuki. A tu siê okaza³o, ¿e
nie bêdzie MOS, a Instytut
Papuszy. No i ostatecznie
nawet i tego nie bêdzie. Mia³
byæ kolejny pomys³. I co
jest? Ano to, ¿e miasto ponadstutysiêczne nie ma
miejsca na porz¹dne wystawy, m³odzie¿ nie ma miejsca, ¿eby sobie potañczyæ i
pograæ. Cofnêliœmy siê rozwoju. Mo¿e jeszcze komuœ
po g³owie chodzi, ¿eby zamkn¹æ Filharmoniê, bo przecie¿ obcina siê œrodki na tê
instytucjê. Przecie¿ wystarcz¹ dwa festyny za
ciê¿kie pieni¹dze w roku. To
jest dramat.
- Dziêkujê.

Fot. Archiwum Pañstwowe w Gorzowie

To nie jest tak, ¿e ja chodzê
po mieœcie i siê zastanawiam, co tu siê wyczynia.
Mnie denerwuje to, ¿e polityka w mieœcie jest nieczytelna.
- Na czym pan opiera taki
s¹d?
- A choæby na tym, ¿e ja nie
mogê siê dowiedzieæ, dlaczego inwestycje w mieœcie
s¹ opóŸniane. Nie mogê zrozumieæ, dlaczego wyrzuca
siê z pracy fachowców i zastêpuje miernotami i nikt z
tego tytu³u nie ponosi konsekwencji. Nie mogê zrozumieæ, ¿e siê zarzuca ideê
budowy choæby Kostrzyñskiej jako czteropasmówki.
Nie mogê tego zrozumieæ,
bo zaczyna mnie siê wydawaæ, ¿e ide¹ sprawowania
w³adzy w mieœcie jest tylko
sama w³adza, a nie dobro
miasta oraz uœmiechanie siê
do ludzi. Tak siê w³adzy nie
powinno sprawowaæ.
- OK. Mówi pan o Kostrzyñskiej. Ale kiedy pan
forsowa³ ideê budowy
w³aœnie czteropasmowej
ulicy, to zarzucono panu,
¿e jest pan oderwany od
rzeczywistoœci, bo po co
nam autostrada do £upowa.
- To radny Jerzy Synowiec
wyg³osi³ wówczas s³ynne wyst¹pienie, ¿e po co nam autostrada do Jenina. Jeœli radny miasta uwa¿a, ¿e budowa
czteropasmowego dojazdu
do S3, to o czym mamy rozmawiaæ. Ja wówczas niczego nie forsowa³em. Przypomnê tylko, ¿e wydaliœmy 1
mln z³ na projekt, który zosta³
odrzucony.
A
jest
to
dzia³anie na szkodê miasta.
Jednopasmowa Kostrzyñska
to poziom i horyzont miasta.
- Ale pan zawsze twierdzi³, ¿e radni tylko panu
przeszkadzaj¹ w rz¹dzeniu
miastem.
- Ja zawsze uwa¿a³em, ¿e
czêœæ radnych zupe³nie nie
czyta dokumentów. Czêœæ
zupe³nie nie wiedzia³a, o co
chodzi w mieœcie i raczej nie
byli tym zainteresowani. Inna
rzecz, ¿e radni rzeczywiœcie
bojkotowali pomys³y Jêdrzejczaka. By³em i jestem przekonany, ¿e niektórzy dzia³ali i
dzia³aj¹ na szkodê miasta.
- Poproszê przyk³ad.
- Proszê bardzo. Jeœli ktoœ
podnosi rêkê i g³osuje za zakupem s³ynnego ju¿ budynku „Przemys³ówki” to znaczy,
¿e ¿yje w innej rzeczywisto-

Do dziœ archiwiœci, ale i
tak¿e ci, którzy mieli przyjemnoœæ znaæ pani¹ Steniê bo tak do niej mówiono,
wspominaj¹ j¹ jako prawdziwego dobrego ducha.
- 1 stycznia 2018 r. minê³a
90. rocznica urodzin pani
Steni, a 17 czerwca 2018 r.
bêdziemy obchodziæ pi¹t¹
rocznicê jej œmierci. Myœlimy
ju¿ o tym, ¿eby ufundowaæ
tablicê pamiêci jej poœwiêcon¹, tak¹ wewnêtrzn¹ mówi dr hab. Dariusz A. Rymar, dyrektor Archiwum Pañstwowego, w którym pani
Stenia przepracowa³a kawa³
czasu.
- Pani Stenia by³a absolutnym mistrzem œwiata w
za³atwianiu trudnych klientów, którzy trafiaj¹ do nas,
jak zreszt¹ i do innych instytucji. Ka¿dy móg³by siê od
niej uczyæ tej sztuki - opowiada Dariusz A. Rymar. I
t³umaczy, ¿e pod pojêciem
trudnego klienta ma na myœli
osobê, która szuka pomocy
w archiwum, a archiwista ju¿
po dwóch minutach rozmowy wie, ¿e nie uda mu siê tej
osobie pomoc. - No i wiêkszoœæ z nas grzecznie ucina
tak¹ rozmowê. Klient wychodzi niezadowolony. Ka¿dy z
nas wie, ¿e szkoda czasu na
wys³uchiwanie historii, która i
tak nie zakoñczy siê sukcesem - mówi dyrektor Rymar.
A pani Stenia mia³a inaczej.
I choæ te¿ wiedzia³a niemal
od razu, ¿e nie pomo¿e, to
tak¹ osobê sadza³a naprzeciw swego biurka, robi³a herbatki i s³ucha³a opowieœci. Nie by³o jej ¿al czasu, potrafi³a tak pokierowaæ rozmow¹,
¿e dana osoba, choæ faktycznej pomocy u nas nie
otrzyma³a, to jednak wychodzi³a przekonana, ¿e wszystko siê u³o¿y³o - mówi Dariusz
A. Rymar.
Pani Stenia, niewysoka,
zawsze uœmiechniêta i szalenie przyjaŸnie nastwiona
do ludzi mi³a pani, by³a archiwist¹ z powo³ania, zawodu i
zainteresowañ. Bra³a bardzo
czynny udzia³ w ¿yciu
w³aœnie Archiwum Pañstwowego. Zawsze j¹ mo¿na by³o
spotkaæ na wszystkich konferencjach, odczytach, a potem spotkaniach Towarzystwa Przyjació³ Archiwum i
Pami¹tek Przesz³oœci.
Ta szalenie zajêta osoba
mia³a jeszcze czas na kilka
dodatkowych pasji. Jedn¹ z
nich by³o pomaganie s¹siadom. - Jak coœ im trzeba odczytaæ, napisaæ albo co innego, a ja to mogê, to czemu

Stanisława Janicka była dobrym duchem gorzowskiego archiwum.

nie - mówi³a. Ale jakoœ nie
chwali³a siê z t¹ pasj¹,
zreszt¹ jak i z kilkoma innymi.
Ma³o kto wie, ¿e pani Stenia w swoim mieszkaniu na
osiedlu Staszica mia³a elektroniczne organy i na nich
sobie, g³ównie sobie grywa³a. Nie zaprasza³a goœci
na swoje koncerty. Gra³a dla
siebie, bo jej siê to podoba³o
i zwyczajnie to lubi³a.
No i wreszcie esperanto.
Sztuczny jêzyk stworzony
przez Ludwika Zamenhofa
tak¿e by³ pasj¹ pani z archiwum. Do tego stopnia, ¿e
nale¿a³a
do
Polskiego
Zwi¹zku Eseprantystów. Ta
pasja akurat nie dziwi, bo
Stanis³awa Janicka mia³a
zdolnoœæ do jêzyków obcych.
Archiwum Pañstwowe w
Gorzowie ma w swoich zasobach olbrzymi zespó³ dokumentów po niemiecku, z
czego czêœæ spisanych jest
szwabach¹, specjaln¹ neogotyck¹ czcionk¹, która dla
niewprawnego oka wygl¹da
jak piêkna arabeska. No i
w³aœnie pani Stenia by³a
prawdziwa mistrzyni¹ w odczytywaniu tych œlicznych,
ale trudnych czcionek.
Inn¹ zawodow¹ pasj¹ pani
Steni by³a paleografia ³aciñska. Paleografia, czyli jedna z
nauk pomocniczych historii,
zajmuj¹ca siê badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym. Paleografia zajmuje siê tak¿e badaniem œrodowiska, w jakim ¿y³ i tworzy³
dany pisarz jak równie¿ roz-

poznawaniem skrótów i „rozszyfrowywaniem” (odczytywaniem) dawnego pisma np.
minusku³a karoliñska, tekstura, bastarda, antykwa. Jest
jedn¹ z najwczeœniejszych i
najwa¿niejszych dziedzin
nauk „daj¹cych poznawaæ
historiê”, jak mawia³ Joachim
Lelewel.
No i w³aœnie te wszystkie
umiejêtnoœci powodowa³y, ¿e
pani Stenia na archiwalnych
pó³kach wynajdowa³a arcyciekawe materia³y, które
publikowa³a w „Nadwarciañskim Roczniku HistorycznoArchiwalnym”. To ona odkurzy³a historiê pochówku
szwagierki egipskiego króla
Marty von Carnap z domu
Frezet, albo o tym, jak
mieszkaniec wsi Je¿yki
za³o¿y³ w USA miasto zwane
Streblow-Township, czy jak
wygl¹da³a ptasia polityka
w³adców Prus w XVII i XVIII
wieku oraz wielu, wielu innych
Pani Stenia pochodzi³a z
Wo³ynia. Urodzi³a siê 1
stycznia 1928 roku w Korcu i
tam skoñczy³a piêæ klas polskiej podstawówki oraz dwie
klasy rosyjskiej dziesiêciolatki. Po zakoñczeniu wojny jej
rodzina przyjecha³a do
Wa³cza, tam Pani Stenia
zda³a maturê. Nastêpnie zaczê³a studia na Wydziale Romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tam
zdoby³a dyplom ze specjalnoœci¹ bibliotekarsk¹. Po dyplomie wróci³a do Wa³cza,
ale w 1954 roku wraz z ro-

dzin¹ przenios³a siê do Gorzowa. Najpierw pracowa³a
w bibliotece miejskiej przy
£okietka, potem w ksiêgarni,
a od 15 wrzeœnia 1959 roku
w Archiwum Pañstwowym.
Przez wiele lat sekretarzowa³a gorzowskiemu oddzia³owi Polskiego Towarzystwa Historycznego, od
chwili powstania Towarzystwa Przyjació³ Archiwum i
Pami¹tek Przesz³oœci pe³ni³a
w nim funkcjê skarbnika,
by³a cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Esperantystów. Za
dzia³alnoœæ zawodow¹ i
spo³eczn¹ zebra³a sporo
ró¿nych odznaczeñ.
We wrzeœniu 2011 r. by³a
jedn¹ z osób zaproszonych
do podpisania aktu erekcyjnego pod budowê nowej siedziby gorzowskiego Archiwum Pañstwowego - Pewnie,
¿e
siê
cieszê.
Prze¿y³am wszystkie przeprowadzki i tu³aczki tego archiwum, a pracujê w nim 52
lata. Na emeryturze, ale jestem tak¹ rezydentk¹ w archiwum, przychodzê codziennie o 10, jeœli zdrowie pozwala - mówi³a wówczas
pani Stenia.
Niestety, nie doczeka³a
otwarcia nowej siedziby. Powalona chorob¹ zmar³a 17
czerwca 2013 roku i pochowane jest na cmentarzu komunalnym przy ul. ¯wirowej.
Jej biogram opracowany
przez dr. Juliusza Sikorskiego znajduje siê „S³owniku Archiwistów Polskich”.
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Każdy kucharz ma własny receptariusz
Z Paw³em Salamonem, mistrzem Polski kucharzy i szefem kuchni w hotelu w Trzciance, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum prywatne Paw³a Salamona

- Co pan teraz robi zawodowo?
- Jestem szefem kuchni w
hotelu Smolarnia. Uczê
tak¿e przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó³ Gastronomicznych w Gorzowie
oraz jestem ekspertem w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
- Jednym s³owem, mocarnie zajêty z pana cz³owiek.
- No tak, a jak dodaæ hobby, czyli bieganie, to jednak
wychodzi ¿e zajêty, Trzeba
pogodziæ pasjê, biznes, do
tego rodzinê, to mocno napiêty grafik wychodzi. Oczywiœcie na pierwszym miejscu
jest rodzina, czyli ¿ona Magdalena, córka Agatka lat
dziewiêæ i syn Adaœ.
- Panie Pawle, jak siê zostaje kucharzem?
- Jak? Po pierwsze, trzeba
powiedzieæ otwarcie, ¿e
trochê los musi pomóc. W
moim przypadku to rodzice
wybrali dla mnie szko³ê.
- Kazali pójœæ do gastronomika?
- Ojciec zdecydowa³, ¿e idê
do gastronomika. Tato zapisa³ mnie do tej szko³y, jeszcze na Kosynierów Gdyñskich. No i jak ju¿ tam trafi³em, to by³o du¿o nauki,
pokory i cierpliwoœci w podejœciu do materii. Oraz
ogrom pracy i jeszcze raz
pracy. Tak siê zostaje kucharzem.
- Nie buntowa³ siê pan, ¿e
tata kaza³ iœæ do gastronomika? Bo w tym wieku
ch³opak i gotowanie to pojêcia niestyczne.
- To te¿ trochê by³a kwestia
charakteru. Ja by³em takim
dzieckiem, które mia³o bardzo du¿o zajêæ oprócz tego,
¿e chodzi³em do szko³y.
Uprawia³em wówczas judo.
Poza tym trzeba by³o rodzicom pomagaæ w domu i na
tak zwanej dzia³ce. Proszê
pamiêtaæ, ¿e wówczas to
by³o inne ¿ycie, ni¿ teraz.
- No dobrze. Przyszed³
pan do tego Zespo³u Szkó³
Gastronomicznych i jaka
by³a pana pierwsza myœl
na temat tej szko³y?
- Na dzieñ dobry wiedzia³em, ¿e tê szko³ê koñczyli moja ciocia, wujek ale
i brat….
- Kucharska rodzina…
- Tak. Ne ukrywam, ¿e
by³em osob¹, która nosi³a ze
sob¹ baga¿ nazwiska. Mój
brat nie nale¿a³ do tych najlepszych uczniów pod k¹tem
zachowania, wiêc niektórzy
nauczyciele tak sobie kojarzyli moje nazwisko. Musia³em sprostaæ oczekiwaniom rodziców. Powiem tak:

●

Paweł Salamon to już uznany i wzięty mistrz kuchni oraz nauczyciel w szkole, którą sam ukończył.

skoñczy³em profil zawodowy
- kucharz, z czego zreszt¹
bardzo siê cieszê. Skoñczy³em ten szczebel dyplomem czeladnika. A dziêki temu, ¿e to by³ moment
prze³omowy w oœwiacie, by³a
luka, która pozwala³a na
ukoñczenie technikum, wiêc
poszed³em za ciosem. Ju¿
wówczas pracowa³em, ale
pracodawca
u
którego
mia³em praktyki jako pracownik m³odociany, nie widzia³ problemu w chodzeniu
do szko³y popo³udniami w
poniedzia³ki, œrody i czwartki. Po maturze zastanawia³em siê, co dalej. Zdecydowa³em siê na œcie¿kê, jaka by³a Akademia Rolnicza
w Szczecinie, na wydziale
technologii ¿ywnoœci i ¿ywienia
cz³owieka.
Studia
pog³êbi³y moj¹ wiedzê na temat generalnie trochê innego spojrzenia na produkt.
Ale od razu powiem, ¿e
wa¿niejsze by³y szkolenia,
je¿d¿enie na ró¿nego rodzaju kursy, praktyka, praktyka i
raz jeszcze praktyka.
- No i ta praktyka doprowadzi³a pana do dwukrotnego tytu³u Mistrza Polski
i paru innych wa¿nych i
uznanych tytu³ów zawodowych oraz do pracy w
przepiêknym hotelu w
Trzciance.
- No tak. Mogê powiedzieæ,
¿e od chwili, kiedy skoñczy³em 16 lat, pracujê ca³y

czas. Oznacza to, ¿e nie
mia³em ¿adnych przerw, nie
zastanawia³em siê, co dalej.
Ca³y czas by³a praca, praca,
praca, ta praca. Wakacji generalnie by³o ma³o, bo zawsze by³y jakieœ zajêcia zawodowe. Jak nie u pracodawcy, to by³y wyjazdy
szkoleniowe. Urlopy, jeœli
by³y, zwykle by³y krótkie.
Du¿o przez te 20 lat inwestowa³em w siebie, co zaprocentowa³o tym miejscem, w
którym teraz jestem. Czyli w
miejscu, do którego doprowadzi³y mnie klucze, którymi pootwiera³em niektóre
drzwi. Wie pani, ja uwa¿am,
¿e ka¿dy z nas ma pêk kluczy i w zale¿noœci od tego,
którego klucza u¿yje, jakie
drzwi otworzy, to sobie
otworzy nowe perspektywy.
Ja na dziœ jestem w hotelu
Smolarnia, który mi da³
du¿¹ mo¿liwoœæ samorealizacji oraz doprowadzi³ do
tego, ¿e jestem wicemistrzem i mistrzem Polski, jeœli
chodzi o najlepszego kucharza. Mam pierwsze i drugie
miejsce. I to konkursowo.
Co ma swoj¹ dodatkow¹
wagê.
- Panie Pawle, czy to
prawda, ¿e ka¿dy kucharz
ma w³asne no¿e?
- Powinien mieæ. Ja mam
kilka swoich no¿y. One s¹
wa¿ne, ale …
- A co jest wa¿niejsze:
no¿e, fartuchy czy te wy-

sokie czapki mistrza kuchni?
- Dobre pytanie. Fartuchów
czy bardziej kitli, bluz kucharskich mam bardzo du¿o.
Przywo¿ê je z kolejnych zawodów, specjalnych wyjazdów czy szkoleñ. Teraz ju¿ je
odk³adam na specjalny wieszak, bo mo¿e ktoœ kiedyœ
bêdzie móg³ z tego zrobiæ…
- Wystawê?
- Nie, mo¿e nie wystawê,
ale mo¿e coœ innego. Ale tak
naprawdê w tym zawodzie
bardzo istotny jest spis receptur, jaki ka¿dy kucharz
ma.
- No tak, bo to przecie¿
alchemia kuchni, wiedza
niemal tajemna.
- Myœlê, ¿e ka¿dy kucharz
ma w³aœnie taki w³asny receptariusz. Ja mam zbiór
ró¿nych karteczek pisanych
na kolanie pisanych podczas
szkoleñ w ró¿nych miejscach
w Polsce i zagranic¹ jak Pary¿, San Sebastian i inne.
Odbywa³o siê to na zasadzie, ¿e widzia³em, jak ktoœ
coœ robi³, a nie by³o czasu,
¿eby szukaæ zeszytu, to siê
bra³o jakieœ coœ, na czym
mo¿na by³o zapisaæ recepturê czy wskazówki do niej,
kawa³ek karteczki, jakiœ oderwany karton. Niekiedy i na
to nie by³o miejsca, ¿eby zapisaæ ca³oœæ. Pisa³o siê cztery, piêæ wyrazów, a na koniec dnia siê to rozwija³o w
pewn¹ ca³oœæ.

- Jak¹ pierwsz¹ potrawê
pan sam skomponowa³?
- Nie pamiêtam, naprawdê
(œmiech).
-To w takim razie, co pan
lubi przyrz¹dzaæ?
- Wie pani, od d³u¿szego
czasu wyznajê zasadê, ¿e
produkt jest najwa¿niejszy. Z
ka¿dego produktu mo¿na
zrobiæ codziennie inn¹ potrawê. Dla przyk³adu - ktoœ
mówi, zrób mi coœ z dorsza,
a ja widzê, jak ten filet z dorsza wygl¹da, czy te¿ filet z
innej ryby, wówczas decydujê, czy to bêdzie kawa³ek
wêdzonej ryby, czy j¹
upiekê, usma¿ê, czy mo¿e
jeszcze inaczej potraktujê.
Wówczas zawsze pytam
klienta, czego ode mnie
oczekuje. Co mu najlepiej
smakuje, a ja wówczas spróbujê zrobiæ tak tê rybê, aby
by³a jak najlepsza wed³ug
mego doœwiadczenia. Podkreœlam
jednak,
¿e
najwa¿niejszy jest produkt.
W kuchni nie ma niczego
wa¿niejszego.
Produkty
musz¹ byæ œwie¿e, ze
sprawdzonego Ÿród³a, czyli
musimy wiedzieæ, sk¹d te
produkty pochodz¹.
- Co to znaczy?
- Dla przyk³adu - jeœli zaczynamy myœleæ o rybach, to
zadajemy sobie pytanie,
sk¹d one pochodz¹. To jest
bardzo dobre podejœcie do
tematu. Bo wypracowujemy
pewien standard, którego

oczekujemy od sprzedawcy,
a ten z kolei bêdzie tego wymaga³ od producenta. Kolejny przyk³ad, jak kupujemy
jajka, to szukamy tych z gospodarstw
ekologicznych,
czyli albo grzebi¹ce kury, albo dokarmiane certyfikowan¹, dobr¹ pasz¹. To jest
bardzo dobry kierunek. Coraz mniej sprzedawców ma
produkty niewiadomego pochodzenia. Ju¿ nawet du¿e
dyskonty informuj¹, sk¹d dany produkt pochodzi lub te¿
co w nim jest.
- Nie ma pan wra¿enia, ¿e
przysz³a moda na kuchniê,
na gotowanie. Proszê
zwróciæ uwagê jak wiele
jest programów kulinarnych, jak wielu ludzi gotuje. Jak pan s¹dzi, z czego
to wynika?
- Gdybyœmy zrobili liniê
czasu - ostatnich choæby
dziesiêciu lat w gastronomii,
to zobaczylibyœmy mocno pikuj¹cy do góry trend kulinarny. Moim zdaniem wywodzi
on siê z tego, ¿e zaczynamy
siê interesowaæ tym, co jemy
i czy to nam nie szkodzi. Medycyna pokazuje nam, ¿e to,
co jemy, wp³ywa na to, jak
wygl¹damy i jak siê czujemy.
Zaczynamy myœleæ o naszych dzieciach i ich
od¿ywianiu. Ja siê zawsze
zastanawiam, dlaczego mnie
faszerowano szpinakiem,
który tak do koñca nie by³
dobrym jedzeniem.
- To by³o coœ okropnego!
- Owszem, ale rodzice nasi
nie do koñca o tym wiedzieli,
¿e tak jest, poniewa¿ ksi¹¿ki
kucharskie mia³y b³êdy. Autorzy Ÿle po³o¿yli przecinki.
Nie wiem, czy pani wie, ale
w ksi¹¿kach, gdzie pokazywano iloœæ ¿elaza w szpinaku, postawiono w³aœnie Ÿle
przecinek. Wówczas panowa³o takie przekonanie, ¿e
tego ¿elaza jest w tym nieszczêsnym szpinaku tak
du¿o i on jest zdrowy. Fakt,
jest go du¿o, ale nie jest tak
dobrze przyswajalny, jak w
innych produktach czy sk³adnikach, które powinniœmy dostarczaæ organizmowi. A
wracaj¹c do w¹tku, zale¿y
nam przecie¿ na tym, ¿eby
mniej wydawaæ na leki,
chcemy, ¿eby organizm by³
uodporniony, po to, aby
ka¿dy cz³owiek dobrze funkcjonowa³. Mówimy o dzieciach, nastêpnie mówimy o
nas, ale przecie¿ starsi ludzie chc¹ siê te¿ dobrze
od¿ywiaæ, miêdzy innymi po
to, aby nie wydawaæ pieniêdzy na lekarstwa. Dobre jedzenie z dobrych sk³adników
to jest ten sposób.
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- Panie Pawle, czego pan
uczy swoich uczniów?
- Pokory.
- Jak pan to rozumie?
- To, ¿e w naszym obecnym œwiecie brakuje tej cechy, jak¹ jest pokora, ale i
cierpliwoœæ. Od tego jesteœmy my - nauczyciele, aby
trochê nauczyæ starej szko³y,
któr¹ miêdzy innymi ja przeszed³em. Trzeba m³odym pokazaæ, ¿e w³aœnie tak to powinno funkcjonowaæ. Oni
musz¹ wiedzieæ, ¿e na
wszystko przyjdzie czas, ¿e
nie musz¹ siê spieszyæ.
Musz¹ wiedzieæ, ¿e szefami
kuchni zostan¹, jak bêd¹
mieli 30 lat i trochê wiêcej, a
nie 20. Powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e si³y musz¹
rozk³adaæ na lata, a nie tylko
na ten okres, kiedy s¹ w
szkole. Dlatego pokora,
wra¿liwoœæ,
cierpliwoœæ,
wiedza, umiejêtnoœci sprawi¹, ¿e poradz¹ sobie w
¿yciu doros³ym. Uœwiadamiam im, ¿e koñcz¹ szko³ê,
wychodz¹ na rynek pracy i
zastanawiaj¹ siê, czy nadal
ich bêd¹ utrzymywaæ rodzice, czy wybieraj¹ w³asn¹
œcie¿kê polegaj¹c¹ na systematycznej pracy oraz
szkoleniu. A jak id¹ do pracy, to nie powinni mieæ kompleksów, musz¹ siê szybko
odnaleŸæ, podobnie jak wielu z nas, którzy tê sam¹
drogê przeszli. A do tego
w³aœnie jest potrzebna cierpliwoœæ i pokora. Tak naprawdê fundament tego, ale
i ka¿dego zawodu.
- Uczy pan swoj¹ córkê
gotowaæ?
- Sama siê uczy (œmiech).
Robi bardzo dobre jajka sadzone. Potrafi odró¿niæ, które jajka sk¹d pochodz¹.
Przyjdzie czas, kiedy sama
zdecyduje, czy chce byæ
fryzjerk¹, czy te¿ kucharzem. Ale nic na si³ê. Nie
bêdê jej zmusza³.
- Panie Pawle, jak pan jada gdzieœ poza w³asn¹ restauracj¹, porównuje pan?
- Co znaczy - porównuje?
- Ano tyle, ¿e zamawia
pan gdzieœ szarlotkê i porównuje pan ze swoj¹?
- Zastanawiam siê, czy jest
prawid³owo zrobiona. Fakt,
interesuje mnie to. Zastanawiam siê, czy zrobi³bym tak
samo. Czasem zastanawiam
siê, jaki b³¹d by³ pope³niony i
czy my te¿ pope³niamy takie
b³êdy. Inna rzecz, ¿e ja ju¿
trochê inaczej na to patrzê.
Kiedyœ faktycznie, jak gdzieœ
jeŸdzi³em, to niekiedy zwraca³em uwagê obs³udze, bo
nie kucharzom, ¿e coœ jest
nie
tak.
Uwa¿a³em
i

●

uwa¿am, ¿e jesteœmy profesjonalistami, ale ka¿dy z
nas pope³nia b³êdy i dlatego
powinniœmy rozmawiaæ na
ten temat. Teraz mam inne
podejœcie do tego. I jeœli faktycznie jest coœ nie tak, na
przyk³ad coœ z kaw¹, to jestem w stanie podejœæ i powiedzieæ
s³uchajcie,
sprawdŸcie, mo¿e m³ynek
jest Ÿle ustawiony albo zwyczajnie powiem wprost, ¿e
coœ jest nie tak z szarlotk¹,
bo mo¿e maj¹ problem z
przechowywaniem.
Uwa¿am, ¿e powinniœmy sobie pomagaæ, poniewa¿ nasz zawód jest dla ogó³u, dla
ludzi. A podk³adaæ komuœ
k³ody pod nogi to ju¿ nie ten
czas.
- Pana ulubione danie.
- Moja ulubiona potrawa?
Jest wiele potraw, które lubiê. Lubiê smacznie zjeœæ.
Moja córka siê œmieje, ¿e
mo¿e nie ulubion¹ potraw¹,
ale czymœ, co naprawdê lubiê, jest czekolada. No i
prawda, uwielbiam czekoladê. Ale te¿ interesujê siê
ró¿nymi kaszami. Nie znaczy to, ¿e przechodzê na
wegetarianizm, ale interesuje mnie to, poniewa¿ powinniœmy szukaæ pewnego
bilansu w diecie. Uwa¿am,
¿e obecnie miêso na naszym stole wystêpuje zbyt
czêsto. Dlatego zastanawiam
siê
nad
ryb¹.
Uwa¿am, ¿e mowa o drogiej rybie jest raczej wymówk¹, ni¿ faktem. Bo
rybê, dobr¹ mo¿na dostaæ
nawet w supermarkecie. Tyle tylko, ¿e natychmiast pojawia siê pytanie - jak j¹
przyrz¹dziæ? I w tym przypadku siêgamy po ksi¹¿ki,
blogi, strony internetowe.
Ja optujê za ksi¹¿k¹, bo
tam jest zawsze prawda.
Blogi czasem przek³amuj¹.
A w ksi¹¿ce jest zachowana kultura jedzenia. Sam
zreszt¹ kupujê ksi¹¿ki kucharskie. Ca³y czas. Mam
ich ca³kiem spory zbiór, ale
ca³y czas kupujê nowe.
Uk³adam tak, ¿eby ¿ona
pretensji nie mia³a, ale jednak ca³y czas kupujê
ksi¹¿ki kulinarne.
- I ostatnie pytanie. Kto w
pana domu gotuje?
- ¯ona. Co nie znaczy, ¿e
ja czegoœ tam od czasu do
czasu nie zrobiê. Ale ze
wzglêdu na to, ¿e ja jestem
naprawdê mocno zajêty, a
mamy w domu dwoje dzieci,
w tym maleñkiego synka, to
¿ona znacznie lepiej siê w tej
materii odnajduje, ni¿ ja.
- Dziêkujê bardzo za smakowit¹ rozmowê.

Świece, pies na kolanach
i zero muzyki
Z Dawidem Kwiatkowskim, piosenkarzem rodem z Gorzowa, rozmawia Robert Borowy
- Urodzi³eœ siê rano 1
stycznia, w chwili kiedy
wiêkszoœæ Polaków dopiero koñczy³a sylwestrowonoworoczn¹ zabawê. Czujesz, ¿e choæby z tego powodu zosta³eœ skazany na
rozrywkê, muzykê?
- To by³ mój pierwszy koncert w ¿yciu. Dla mojej mamy chyba najwa¿niejszy,
wiêc mogê na to pytanie odpowiedzieæ jak najbardziej
twierdz¹co.
- A kiedy tak naprawdê
zainteresowa³eœ siê instrumentami
muzycznymi,
œpiewem?
- Œpiewem i instrumentami
zarazi³ mnie brat Micha³. Pamiêtam, ¿e kiedy by³em jeszcze naprawdê ma³ym dzieckiem podrzuca³ mi niemal
pod nos p³yty jego ulubionych artystów. Do tego
stoj¹ce w domu pianino zawsze by³o otwarte i mog³em
sobie coœ tam pograæ. Tak to
wszystko siê zaczê³o.
- W którym momencie poczu³eœ, ¿e mo¿esz naprawdê zaistnieæ na rynku
muzycznym?
- Przekonanie, ¿e to mo¿e
siê udaæ, obudzi³ we mnie
mój menad¿er Igor. To by³o
a¿ nie do wyobra¿enia, ¿e
to, co on mi w pewnej chwili
zaproponowa³, mo¿e byæ
realne. Nie mówiê tu o pieni¹dzach, tylko o tym, co razem mo¿emy osi¹gn¹æ. I
dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e
naprawdê to osi¹gnêliœmy.
- Ju¿ po raz drugi zosta³eœ wyró¿niony Europejsk¹ Nagrod¹ Muzyczn¹
MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Czym
jest dla Ciebie to wyró¿nienie?
- To najwa¿niejsze nagrody, jakie mam na swojej
pó³ce. Myœlê, ¿e ka¿dy muzyk chce posiadaæ tê ciê¿k¹
planetê ze sprê¿yn¹ i logiem
najwiêkszej stacji muzycznej
na œwiecie. Dbam o ni¹ jak o
dziecko. Druga jeszcze do
mnie nie dotar³a (œmiech).
- Masz na koncie tak¿e inne wyró¿nienia i nagrody.
Które z nich sobie cenisz?
- Wszystkie s¹ wa¿ne, bo
jest to docenienie tego co robiê. W 2013 roku zosta³em
odkryciem
roku
Glam
Awards, w nastêpnym by³em
najlepszym artyst¹ Europy
Wschodniej w konkursie
MTV, dwukrotnie zosta³em
ulubion¹ polsk¹ gwiazd¹ w
Nickelodeon Kids Choice
Awards. To tylko niektóre z
nagród.

Fot. Jacek Kwiatkowski

oraz noże

Młodym fanom Dawida Kwiatkowskiego przedstawić specjalnie nie trzeba.

- Jesteœ chwalony za
sta³y i bliski kontakt z fanami. Czy celem tego jest
promocja czy po prostu lubisz tê bliskoœæ?
- Bliski kontakt z fanami pozosta³ mi po tym, jak przez
kilka lat pisa³em dla nich bloga. Otwiera³em siê przed nimi, czasami zwierza³em.
Urodzi³a siê wtedy ta bliskoœæ, o której mówisz i sta³a
siê dla mnie czymœ zupe³nie
naturalnym. Nie jest ona
udawana i marketingowo
opracowywana.
- Czy istnieje dla Ciebie
œwiat poza muzyk¹?
- Tak. W³aœnie rozmawiamy
w chwili, kiedy jestem w Krakowie. Zosta³em tu d³u¿ej po
koncercie, by po prostu pospacerowaæ, odpocz¹æ i siê
wyciszyæ.
- A jak w ogóle lubisz siê
relaksowaæ?
- W³aœnie tak. Spacer, podró¿, ksi¹¿ka i moi ludzie wokó³ mnie. Ludzie, z którymi
jestem ju¿ od czasów szko³y.
- Twój sposób na koncentracjê?
- Œwiece, pies na kolanach
i zero muzyki. Chyba, ¿e
tworzê scenariusz nowego
teledysku, to muzyka jest
wtedy wskazana.

- Z kim chcia³byœ spotkaæ
siê i porozmawiaæ?
- Jest wiele takich osób,
zw³aszcza nauczycieli œpiewu. Ostatnio spe³ni³em swoje marzenie i spotka³em siê z
Deanem Kaelinem. W³aœnie
z takimi osobami chcia³bym
rozmawiaæ.
- Twój najszczêœliwszy
dzieñ w ¿yciu?
- Jeszcze przede mn¹.
- Mieszkasz w Warszawie,
ale Gorzów dalej jest w
Twoim sercu?
- Jest go bardzo du¿o w
moim sercu! Ostatnio ze
znajomymi rozmawia³em o
tym, ¿e uwielbiam jeŸdziæ
autem po ulicach, które kiedyœ wydawa³y siê takie du¿e
i niedostêpne dla Dawida,
który ci¹gn¹³ plecak po ziemi po ca³ym dniu spêdzonym w szko³ach. Coœ drapie
mnie wtedy w serce i przypomina, jak beztrosko i fajnie by³o… Uwielbiam to
miasto, dlatego, ¿e odkry³em je ca³e. Nie ma terenów, których nie pozna³em.
No mo¿e poligon, bo tam zawsze byli ci „starsi”!
- Jesteœ kibicem ¿u¿la.
Znajdujesz jeszcze czas na
kibicowanie ¿u¿lowcom
Stali?

- Jestem z naszymi zawodnikami ,,zawsze’’. Fizycznie
jestem na stadionie, jak tylko mam woln¹ niedzielê.
Nie zdarza siê to czêsto,
gdy¿ w moim zawodzie to
w³aœnie weekendy s¹ najczêœciej bukowane. Ale razem z Krzyœkiem ,,Jankesem’’ Jankowskim, znanym
wszystkim
prezenterem
Radia
ESKA,
kiedy
mo¿emy, wsiadamy w auto
i ustawiamy GPS na
Œl¹sk¹.
- A co Ciê najbardziej
fascynuje w tym sporcie?
- Jestem pod wielkim
wra¿eniem podejmowanego przez ka¿dego z zawodników wielkiego ryzyka.
Chyba to najbardziej mnie
krêci. No i oczywiœcie zapach spalin czy ten ¿wir we
w³osach (œmiech).
- Jakie szanse dajesz
gorzowianom, po zmianach kadrowych, w nowym sezonie?
- No jak, jakie? Mamy na
razie na koncie dziewiêæ
tytu³ów dru¿ynowego mistrza Polski. Czas na ten jubileuszowy. Bêdziemy 10-krotnym mistrzem. Na pewno!
- Dziêkujê za rozmowê.
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Gorzowianie nie są przyzwyczajeni
do przesiadywania w lokalach
Z Krzysztofem Olechnowiczem, gorzowskim przedsiêbiorc¹ z bran¿y gastronomicznej, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Jak to siê sta³o, ¿e mechanik samochodowy wzi¹³
siê za gastronomiê?
- Przypadek? Chyba tak,
choæ z motoryzacj¹ ³¹czy
mnie tylko œwiadectwo maturalne i dyplom. Z gastronomi¹
zaœ moje zwi¹zki ogranicza³y
siê tylko do tego, ¿e lubi³em
zawsze dobrze i niekoniecznie drogo zjeœæ. Kiedyœ zajmowa³em siê nieruchomoœciami, ale nie w Gorzowie.
Potem
moje
drogi
skrzy¿owa³y siê z dwoma chiñskimi rodzinami tak mocno,
¿e to w³aœnie za ich namow¹ i
pomoc¹, której udzielaj¹ mi
do dnia dzisiejszego zdecydowa³em siê na prowadzenie
dzia³alnoœci gastronomicznej.
A zaczê³o siê od tego, ¿e poszliœmy coœ zjeœæ do jednej z
dzia³aj¹cych w naszym mieœcie azjatyckich kuchni i w
trakcie posi³ku us³ysza³em, ¿e
znajd¹ mi dobrego kucharza,
a ja mam zaj¹æ siê prowadzeniem restauracji.
- Co pan w tym momencie
sobie pomyœla³?
- Nie zd¹¿y³em zareagowaæ
a us³ysza³em chyba decyduj¹cy argument. Zwrócili
uwagê, ¿e w Gorzowie jest
wielu Chiñczyków, choæby
pracuj¹cych w TPV i jak zaoferujemy im najlepsz¹ kuchniê, to szybko stan¹ siê naszymi klientami, choæ nie stosujemy glutaminianu sodu.
Dzisiaj karmimy chyba ju¿
wszystkich gorzowskich Chiñczyków. Przez chwilê zastanawia³em siê, czy nie
postawiæ na wietnamsk¹
kuchniê. Kiedyœ by³em w
Wietnamie i bardzo mi smakowa³o tamtejsze jedzenie.
- A nasi mieszkañcy te¿
chêtnie smakuj¹ w oferowanej przez pana kuchni?
- Tak, oczywiœcie. Jesteœmy
na rynku od ponad trzech lat i
nasza oferta przyjê³a siê bardzo dobrze. Na tyle, ¿e niedawno nasza spó³ka otworzy³a drugi lokal, równie¿ na
Chrobrego, tym razem z
kuchni¹ regionów Italii - bez
zamienników. Ale to chyba
bardziej pasja i zami³owanie
do W³och i tamtejszej kuchni
pchnê³a mnie do tego ruchu.
Przy tej kuchni zd¹¿y³em
poznaæ wielu gorzowian, których móg³bym nazwaæ ,,italomaniakami’’. Nasi mieszkañcy naprawdê maj¹ du¿¹
sympatiê do ró¿nych regionów W³och.
- Gorzów jest dobrym
miastem do prowadzenia
drobnej dzia³alnoœci gospodarczej, szczególnie w
obszarze gastronomii?
- Podam taki przyk³ad:
wrzuci³em na FB sponsoro-

K. Olechnowicz ma nadzieje, że nowy Kwadrat ożywi okolicę.

wany link najtañszego dania
z makaronu pasty, ale bardzo
dobrego. Zapyta³em siê, czy
cena 15 z³otych jest przystêpna? Pojawi³ siê wpis, ¿e
jest zbyt wysoka, poniewa¿ w
domu mo¿na takie danie zrobiæ za piêæ z³otych. OdpowiedŸ na pytanie nasuwa siê
sama. Gorzowianie byæ mo¿e
nie s¹ przyzwyczajeni do
przesiadywania w lokalach i
spo¿ywania w nich posi³ków.
To widaæ szczególnie wieczorami w centrum miasta w
dzieñ powszedni, bo dni wolne rz¹dz¹ siê swoimi prawami. O godzinie dziewi¹tej wieczorem mo¿na rozpaliæ ognisko
na
g³ównym
skrzy¿owaniu i ma³o kto zauwa¿y ten po¿ar.
- Dlaczego nie lubimy
chodziæ do lokali?
- Wynika to z wypracowanych przez dziesi¹tki lat nawyków ¿ywieniowych. Tu nawet nie chodzi o to, ¿e w lokalu zap³acimy troszkê dro¿ej
ni¿ koszt produkcji posi³ku.
Widaæ to po zamówieniach
telefoniczno-internetowych.
Ludzie chêtnie kupuj¹, ale z
dowózk¹ do domów i tam w
ciszy wol¹ zjeœæ. Mo¿e to wynika z braku czasu. U nas ta
forma sprzeda¿y zbli¿a siê do
po³owy wszystkich zamówieñ. Osobiœcie nie jestem
tego zwolennikiem. Mo¿e
dlatego, ¿e podobaj¹ mi siê
azjatyckie czy w³oskie klimaty, gdzie ludzie maj¹ manierê
przebywania miêdzy sob¹ w
restauracjach, pubach czy innych lokalach. Wydaje mi
siê, ¿e lokale maj¹ swój klimat i jak ju¿ zamawiaæ jedzenie, to do stolika, a nie na
wynos.
- Czêsto s³yszê, jak w³adze miasta czy radni mówi¹
o potrzebie pomocy lokalnym przedsiêbiorcom. Id¹

za
tym
konkretne
dzia³ania?
- Moim zdaniem tak.
Zg³osi³em miastu chêæ otwarcia drugiego lokalu gastronomicznego i przyznajê, ¿e
p³acê czynsz na poziomie,
który pozwala mi prowadziæ
dzia³alnoœæ. Polityka miasta
w tym zakresie mocno zmieni³a siê na korzyœæ. Odró¿nia
siê przede wszystkim czêœci
u¿ytkowe lokali od piwniczych i przyjêto w³aœciw¹ proporcjê stawek czynszu.
Wiem, ¿e nie wszyscy korzystaj¹ z tego, poniewa¿ licytowali lokale w czasach,
kiedy stawki by³y wy¿sze.
Mog¹ jednak zrezygnowaæ i
przyst¹piæ ponownie do przetargu na nowych zasadach.
- Zapewne boj¹ siê, ¿e
mog¹ nie trafiæ z powrotem
do tego samego lokalu?
- Rzeczywiœcie, w tej sytuacji istnieje takie ryzyko.
K³opot wzi¹³ siê z tego, ¿e
wy¿sze stawki by³y w czasach wysokiej prosperity gospodarczej w centrum miasta.
Dzisiaj mamy widoczny kryzys, ale moim zdaniem problem nie tkwi w obni¿aniu
stawek. Bo je¿eli miasto obni¿y mi o trzysta czy piêæset
z³otych czynsz, to czy z tego
powodu przybêdzie mi klientów?
- Obni¿y pan ceny za produkty i pojawi siê szansa
zwiêkszenia obrotów.
- Tak to nie dzia³a. Wolê,
¿eby w mieœcie by³y równe
chodniki, ³adna zieleñ, miejsca miastotwórcze i wtedy ludzie odwa¿niej wyjd¹ na ulice, a im ich wiêcej przejdzie
obok mojego lokalu, tym
wiêcej mo¿e do niego zajrzeæ
i coœ zjeœæ. Mieszkañców
trzeba zachêciæ do wychodzenia z domów. Oczywiœcie,
jak ktoœ mi obni¿y czynsz nie

pogniewam siê, ale tu chodzi
o coœ zupe³nie innego. Przywrócenie okreœlonych miejsc
do ¿ycia.
- Pañskie restauracje
znajduj¹ siê na deptaku
przy ul. Chrobrego. Od kilku lat obserwuje pan ¿ycie
tej ulicy. Jakie wnioski?
- Wniosek pierwszy i najwa¿niejszy, wybieram równe
chodniki na tej ulicy ani¿eli
obni¿kê czynszu co miesi¹c
nawet o piêæset z³otych.
Zw³aszcza, ¿e zrobione
chodniki przy samym Kwadracie zosta³y wykonane rewelacyjnie. Zrezygnowano z
kostki polbrukowej, postawiono na p³yty granitowe i w tym
miejscu mamy chodniki równe jak stó³. Ca³a jednak ulica
to jednak obraz nêdzy i rozpaczy. W tej chwili na Chrobrego nie mo¿na dojrzeæ pañ
chodz¹cych w szpilkach i panów w garniturach. A to s¹
potencjalni klienci dla wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych
przy naszej ulicy. Pamiêtam,
jak niedawno projektantka
odzie¿y Natalia Œlizowska
zorganizowa³a pokaz w lokalu Studio naprzeciw swojej
pracowni i pojawi³o siê bardzo du¿o ludzi. Panie by³y
ubrane w piêknych sukniach,
panowie w eleganckich garniturach. Czy mo¿e tak byæ na
co dzieñ? Mo¿e, ale musz¹
byæ ku temu stworzone warunki.
- Co poza remontem
chodników nale¿a³oby zrobiæ, ¿eby Chrobrego odzyska³a blask i zainteresowanie mieszkañców?
- Zacznê od przypomnienia
opowieœci przedsiêbiorców
prowadz¹cych tutaj dzia³alnoœæ od zawsze, któr¹
zas³ysza³em. Kiedy ulica zaczê³a zmniejszaæ swoj¹
rangê? By³o to w momencie

wyciêcia 80 klonów i ka¿dy,
kto tutaj bardzo d³ugo prowadzi dzia³alnoœæ lub mieszka
potwierdzi tê opiniê. Oczywiœcie nie by³a to jedyna i
g³ówna przyczyna. W ostatnich latach ¿ycie wielu z nas
przenios³o siê do galerii, ale
jak wszystko ma swój cykl
¿ycia, tak¿e zainteresowanie
t¹ formu³¹ kiedyœ siê skoñczy.
I ludzie chêtnie powróc¹ do
dawnych miejsc, lecz trzeba
pracowaæ, ¿eby ich do tego
zachêciæ. Od wyciêcia klonów minê³o 15 lat i nic nie
zrobiono, ¿eby rozpocz¹æ odbudowê drzewostanu, a powinno siê w tym kierunku
pójœæ. Czas wiêc jak najszybciej przywróciæ zieleñ. Ponadto nale¿y odchodziæ od wynajmowania lokali na tej ulicy
bankom, lumpeksom czy aptekom. Tutaj warto rozwijaæ
dzia³alnoœæ miastotwórcz¹, a
nie zawsze jest ona komercyjna.
- Czy usuniêcie barierek
by³o dobr¹ decyzj¹?
- Oczywiœcie, spowolnienie
ruchu tramwajów i wyrzucenie barierek pozwoli³o przechodniom na ³atwiejsze przemieszczanie siê po ulicy.
Wczeœniej mieli oni wyznaczone tylko przejœcia i czêsto
nie chcia³o im siê ju¿ wracaæ
do sklepu czy lokalu. Obecnie tramwaje nie je¿d¿¹, ale
w okresie kiedy jeszcze jeŸdzi³y istnia³y obawy, ¿e
bêdzie dochodzi³o do wielu
wypadków. Nic takiego nie
mia³o miejsca. Wystarczy zachowaæ minimum bezpieczeñstwa. W wielu europejskich
miastach g³ówne arterie tak
w³aœnie funkcjonuj¹. Po torach tramwajowych chodzi tysi¹ce ludzi, za ich plecami
je¿d¿¹ tramwaje i nikomu nie
dzieje siê krzywda.
- Co jest zatem najwiêkszym atutem Chrobrego?
- Tradycja i prezentowana
ró¿norodnoœæ handlowa. W
Gorzowie nie ma tak bogatej
pod wzglêdem gastronomicznym ulicy jak Chrobrego, wliczaj¹c równie¿ najbli¿sze
okolice. Znajduje siê tu sporo
lokali oferuj¹cych ró¿ne kuchnie, nied³ugo ma byæ te¿
romska. Do tego mamy kultow¹ Œnie¿kê. S¹ tak¿e
miejsca oferuj¹ce us³ugi, prowadz¹ce sprzeda¿ ubrañ, ale
nie jakieœ sieciówki. To tak¿e
jest na plus. Ulica Chrobrego,
na odcinku od Mieszka I-go
do dawnego kina S³oñca jest
niewielka, ale mo¿e razem z
odnowionym Kwadratem i z
przyleg³ymi uliczkami staæ siê
na nowo sercem miasta.
- Podoba siê panu nowy
Kwadrat?

- Pewnie siê nara¿ê kilku
osobom, ale stanowczo odpowiem, ¿e tak. Jest to miejsce, które zmieni³o siê nie do
poznania. S³yszê, ¿e mo¿e
zbyt du¿o wyciêto drzew, ale
moim zdaniem wiêcej tam
by³o samosiejek ni¿ wartoœciowego
drzewostanu.
Zgodzê siê natomiast, ¿e mamy zaburzon¹ proporcja zieleni do betonu, choæ wstrzyma³bym siê z dog³êbn¹ opini¹ do wiosny. To wówczas
zobaczymy, jak ta zieleñ
bêdzie prezentowa³a siê w
ca³ej okaza³oœci. Na pewno
zmieni³bym natomiast lokalizacjê pomnika. Jego miejsce
jest na cmentarzu wojskowym, nie zaœ w centralnym
miejscu Kwadratu. Zrobi³bym
ponadto wiêksze wysepki
usypane ziemi¹ wokó³ drzew.
Po cichu myœlê, ¿e miasto
powinno jak najszybciej odnowiæ kamienice otaczaj¹ce
plac. Tylko nie styropianem, a
bardziej odtworzeniowo. To
ostatnia taka historyczna
tkanka w Gorzowie.
- Czy nowy Kwadrat mo¿e
przywróciæ atrakcyjnoœæ
Chrobrego?
- Jest to wartoœæ dodana dla
ulicy. Kiedyœ Kwadrat kojarzy³
siê tym, ¿e ³atwo mo¿na by³o
dostaæ tutaj w zêby i piknikami do „upad³ego” czêœci
spo³eczeñstwa. Jestem przekonany, ¿e teraz ludzie bardziej chêtnie bêd¹ przychodziæ i wypoczywaæ na Kwadracie, a poprzedni bywalcy
tego miejsca ju¿ raczej tu nie
powróc¹, bo nie bêd¹ chcieli
byæ widoczni jak na d³oni
podczas
,,spo¿ywania’’.
Choæ sam nie mam nic przeciwko degustacji alkoholu w
plenerze. Oczywiœcie w granicach rozs¹dku. Liczê te¿ na
m³odzie¿, ¿e zacznie odwiedzaæ to miejsce. To spowoduje podniesienie jakoœci i atrakcyjnoœci ca³ej okolicy.
- Jak podoba siê panu pomys³ z deptakiem na ul. Sikorskiego?
- Nie mam wizji tego miejsca, nie wiem, co tam ma byæ.
Myœla³em, ¿e po remoncie
Kwadratu, magistrat bêdzie
chcia³
jak
najszybciej
po³¹czyæ siê z centrum,
w³aœnie poprzez kompleksowy remont Chrobrego. Dzisiaj
ju¿ wiadomo, ¿e tak nie
bêdzie. Jestem tym rozczarowany. Przecinanie z kolei ulicy Sikorskiego po to, ¿eby
tworzyæ kawa³ek drogi do
chodzenia nie jest jednak
dobrym pomys³em. A i ta ulica nie jest naturalnym miejscem budowy deptaku. Szkoda na to pieniêdzy.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Pojechał, zdobył i nie wrócił
z Dachu Świata
W ostatnich tygodniach g³oœno by³o o dramacie, jaki rozegra³ siê w Himalajach.

Z koleżeńskiej namowy

Tadeusz Kudelski urodzi³
siê 3 lipca 1954 r. we wsi
BrzeŸnica pod Œwiebodzinem, ale jak opowiada jego
¿ona, rodzina bardzo szybko
przenios³a siê do podgorzowskiego Lubna. Tu jego
ojciec zosta³ kierownikiem
PGR a Tadeusz uczy³ siê w
miejscowej podstawówce i
broi³ z kolegami. Potem uczy³
siê w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym. W tamtych czasach
nic nie zapowiada³o, ¿e poci¹gn¹ go i zatrzymaj¹ góry.
Dopiero na studiach w gorzowskim wydziale poznañskiej Akademii Wychowania Fizycznego pozna³ pochodz¹cego z Poznania
studenta Marka Paszkowskiego i to w³aœnie on pokaza³ Kudelskiemu œwiat gór.
Zaczyna³ jak wiêkszoœæ,
czyli w Sokolikach w Rudawach Janowickich ko³o Jele-

WiMBP

Fot. Multimedialna Encyklopedia Gorzowa

Na Nanga Parbat, czyli jednym z oœmiotysiêczników
pozosta³ Tomasz Mackiewicz, którego nie zdo³ano
uratowaæ. To przypomina
nam, ¿e prawie 20 lat temu,
w trochê innych okolicznoœciach, na najwy¿szej górze
œwiata zagin¹³ gorzowianin
Tadeusz Kudelski. Zanim
jednak pojecha³ na Mount
Everest, wszed³ na 11 szczytów w Ameryce Po³udniowej i
wjecha³ rowerem na Kilimand¿aro. Wspina³ siê w
Tatrach. Uwielbia³ Indie. To,
¿e nie wróci³ do dziœ pozostaje otwartym pytaniem - jak
to siê sta³o?
- To taka niedokoñczona
sprawa. Cz³owiek znikn¹³ i
nie wiadomo, co siê z nim
sta³o. Ci, co maj¹ wyobraŸniê, wierz¹, ¿e mo¿e gdzieœ
tam ¿yje innym ¿yciem. A ci
bez myœl¹, ¿e le¿y gdzieœ
tam i byæ mo¿e kiedyœ ktoœ
odnajdzie cia³o, ale czy uda
siê je zidentyfikowaæ? - mówi³a póŸniej Ewa KudelskaMerc, ¿ona Tadeusza Kudelskiego, jedynego jak do tej
pory gorzowianina, który
wszed³ na Dach Œwiata.
18 maja 1999 roku wraz z
Ryszardem Paw³owskim i
Jackiem Mase³ko stan¹³ na
najwy¿szej górze œwiata. Jako jedyny z tej trójki nie
zszed³ do bazy. Cia³a jakiœ
czas szukali Szerpowie, ale
nie znaleŸli nic. Wszyscy,
którzy znali Tadeusza Kudelskiego do dziœ zadaj¹ sobie
pytanie, co siê sta³o tak naprawdê, bo przecie¿ by³ w
znakomitej kondycji, by³ absolutnie œwietnie przygotowany.

Tadeusz Kudelski przed wspinaczką w górach wysokich wprawiał się w polskich Tatrach.

niej Góry. Tu zacz¹³ poznawaæ alpinistyczny œwiatek,
góry poci¹ga³y go coraz
mocniej. Na tyle mocno, aby
wst¹piæ do Akademickiego
Klubu Alpinistycznego oraz
Klubu Wysokogórskiego w
Poznaniu.
W 1978 roku pierwszy raz
pojecha³ w Tatry i natychmiast da³ siê poznaæ jako
osobowoœæ. Mówi¹c jêzykiem œrodowiska alpinistycznego, „robi³” bardzo trudne
drogi, takie, które zaskarbi³y
mu szacunek w³aœnie w tym
œrodowisku.

Z miłości do Andów

W 1980 roku Kudelski pojecha³ pierwszy raz w Himalaje. Ale Góry Najwy¿sze jednak go nie przytrzyma³y. Rok
póŸniej pojecha³ w Andy i jak
mówi¹ znajomi, tam w³aœnie
odnalaz³ œwiat, który go zafascynowa³. - Potrafi³ z ekspresj¹ i bardzo plastycznie
opowiadaæ o tym, co mu siê
przydarza³o - wspomina Dorota Fr¹tczak, gorzowska
dziennikarka, która dla nieistniej¹cego ju¿ „Kuriera Gorzowskiego” przeprowadzi³a
z Tadeuszem Kudelskim wywiad rzekê. Zaznacza jednak, ¿e Tadeusz Kudelski
nie mia³ zaufania do dziennikarzy i wiele wody musia³o w
Warcie up³yn¹æ, nim da³ siê
namówiæ na rozmowê.
Kudelski wróci³ do Meksyku
w 1983 roku.
Potem poci¹gnê³o go ponownie w najwy¿sze góry,
bo w Himalaje pojecha³ w
1985 i dwa lata potem.
Ale przysz³o kilka lat poczekaæ na kolejn¹ wyprawê.
W 1995 roku Tadeusz Kudelski ruszy³ wraz z przyjació³mi
Jerzym Sobolewskim i Stanis³awem Dejnowiczem do

Afryki. Cel - Kilimand¿aro i to
na rowerze. Mimo, ¿e w³aœciwie nie wolno by³o tego robiæ, on na szczyt wjecha³.
Rok póŸniej zamierza³ wjechaæ rowerem na Aconcaquê (6961 m n.p.m.) - najwy¿szy szczyt obu Ameryk.
Prawie siê uda³o, jednak na
szczyt wspi¹³ siê bez roweru.

Pięć na pięciolecie radia

Kolejny raz w Andy ruszy³
w 1998 roku, na wyprawê
nazwan¹ „Piêæ szczytów na
piêciolecie Radia Gorzów”.
Zabra³ na tê wyprawê tak¿e
¿onê Ewê. - By³am pod Cotopaxi, to czynny wulkan, ale
wesz³am na wysokoœæ 5 tys.
m i prawie umar³am. To nie
dla mnie - wspomina Ewa
Kudelska-Merc. Opowiada,
¿e wyprawa by³a po³¹czeniem dwóch stylów chodzenia po górach - sportowego,
takiego, jaki uprawia³ Tadeusz oraz turystycznego, czyli
takiego jaki uprawia znacznie wiêcej ludzi.
Rok póŸniej, na pocz¹tku
1999 Tadeusz Kudelski ruszy³ kolejny raz w Andy, tym
razem towarzyszy³ mu starszy syn Piotr, którego od
dzieciñstwa ojciec infekowa³
wysokimi górami. - No i zosta³o mu do dziœ. Wspina siê
ca³y czas. A tamten czas
spêdzony tylko z ojcem
wspomina jako coœ bezcennego i niezwyk³ego - opowiada Ewa Kudelska-Merc.
W³aœnie ten wyjazd by³
przygotowaniem pod wiosenn¹ wyprawê w Himalaje z
celem podstawowym - Mount Everest.

Czomolungma go
zatrzymała

Na spotkanie z Dachem
Œwiata, nie pierwszy zreszt¹

raz, Tadeusz Kudelski wyruszy³ kilka dni przed Wielkanoc¹. - Nie chcia³am, ¿eby
tam jecha³ - mówi Ewa Kudelska-Merc.
Gorzowianie œledzili losy
wyprawy, któr¹ kierowa³ Ryszard Paw³owski, bardzo doœwiadczony himalaista. Trzecim w zespole by³ Jacek Mase³ko. Paw³owski co jakiœ
czas podsy³a³ do kraju informacje o wyprawie. Kiedy zapowiedzia³ atak szczytowy,
ca³e gorzowskie œrodowisko
ludzi zwi¹zanych z górami
zacisnê³o palce.
No i 18 maja 1999 roku
przysz³a d³ugo oczekiwana
informacja - wszyscy trzej
stanêli na Mount Everest. Sukces - cieszy³ siê alpinistyczny Gorzów i bardzo liczna ekipa przyjació³ Tadeusza Kudelskiego. A potem
przysz³a tragiczna wieœæ, ¿e
jeden z nich zosta³ na najwy¿szej górze œwiata. Na
pocz¹tku nie by³o wiadomo,
który. Po kilku godzinach
okaza³o siê, ¿e Czomolungma, góra gór zatrzyma³a u
siebie w³aœnie Tadeusza Kudelskiego.
We wspomnieniach Ryszarda
Paw³owskiego
mo¿na przeczytaæ, ¿e akcja
powrotu do bazy odbywa³a
siê w koszmarnych warunkach. Tak opowiada o zejœciu „Na Drugim i Pierwszym Uskoku, jakby progach
stanowi¹cych
jedne
z
g³ównych trudnoœci technicznych. Na drodze wejœcia
na Everest od Prze³êczy
Pó³nocnej by³y liny porêczuj¹ce. Miêdzy nimi, tam
gdzie
prawdopodobnie
zgin¹³ Tadzio, sporadycznie.
Nie widzia³em jak spada³.
Odleg³oœæ miêdzy nami wynosi³a wtedy ok. 100 m w

pe³nym wystêpów i za³omów
terenie. Uwa¿am, ¿e by³ to
nieszczêœliwy wypadek, Ÿle
postawiony krok”. Szerpowie, którzy wyruszyli na poszukiwanie zaginionego Tadeusza Kudelskiego, nie
znaleŸli nic.
Przyjaciele do dziœ siê zastanawiaj¹, jak to siê mog³o
wydarzyæ. Tadeusz Kudelski
by³ w optymalnym wieku, by³
znakomicie przygotowany,
po aklimatyzacji na wysokoœci w Andach. Ale nikt do tej
pory nie umie powiedzieæ,
co tam, w górze tak naprawdê siê sta³o.
- Ewa, jego ¿ona, bardzo
d³ugo nie mog³a uwierzyæ,
¿e Tadeusz zosta³ w Himalajach. Bardzo d³ugo nie
mog³a siê pogodziæ z t¹ wieœci¹. Zreszt¹ jakiœ czas póŸniej w koœciele przy ul.
¯eromskiego odby³o siê nabo¿eñstwo w intencji Tadeusza Kudelskiego. Nie mo¿na
go nazwaæ ¿a³obnym, bo rodzina sobie tego nie ¿yczy³a.
Przyjecha³ na nie Ryszard
Paw³owski, zreszt¹ przyjecha³o znacznie wiêcej ludzi wspomina Dorota Fr¹tczak.

Trzeba było wyroku sądu

W œrodowisku himalaistów
nie mówi siê, ¿e ktoœ zgin¹³
w górach, jeœli nie ma jego
cia³a. U¿ywa siê okreœlenia zagin¹³. Tak przez wiele lat
mówi³a mama Wandy Rutkiewicz, wybitnej polskiej himalaistki, która zosta³a na
K2. Tak te¿ do tej pory mówi
Ewa Kudelska. W 2001 roku
jednak zosta³a przeprowadzona rozprawa s¹dowa,
podczas której Tadeusz Kudelski zosta³ uznany za
zmar³ego.
Na pamiêæ tragicznych wydarzeñ na cmentarzu w Lubnie ¿ona i synowie ustawili
pami¹tkowy
obelisk
w
kszta³cie zbli¿onym do bry³y
Mount Everestu. - Ufundowaliœmy te¿ tablicê ze stosownym napisem, któr¹ w Himalaje mia³ zawieŸæ Ryszard
Paw³owski, ale nie wiem, czy
tak siê sta³o - mówi ¿ona.

Fajny facet

Kiedy Tadeusz Kudelski
nie jeŸdzi³ w góry, to pracowa³ i zajmowa³ siê rodzin¹.
Swoj¹ przysz³¹ ¿onê Ewê
pozna³, kiedy ona by³a w
ósmej klasie podstawówki. Razem trenowaliœmy w Kolejowym Klubie Sportowym
Warta i poznaliœmy siê na
obozie sportowym. Byliœmy
razem 30 lat, z czego 22 w
ma³¿eñstwie - wspomina
Ewa Kudelska-Merc.

Razem studiowali w AWF
w Gorzowie, ale Ewa jakoœ
nie podziela³a fascynacji
górskich najpierw ch³opaka
a potem mê¿a. - Uprawia³am
inne dyscypliny sportu, to
wystarczy³o - t³umaczy.
Para pobra³a siê w 1977
roku i w tym samym urodzi³
siê ich starszy syn Piotr. Rodzina mieszka³a w wynajêtym pokoju i jakoœ musia³a
sobie radziæ.
Tadeusz po zakoñczonych
studiach pracowa³ jako nauczyciel wf, jednak czarne lata stanu wojennego i jego
bezkompromisowa postawa
patriotyczna sprawi³y, ¿e w
1983 roku tê pracê straci³.
Przyszed³ czas za³o¿enia
w³asnej firmy, która zajmowa³a siê robotami budowlanymi i pracami na wysokoœci. W miêdzyczasie rodzina przeprowadzi³a siê do
w³asnego mieszkania na
osiedlu Piaski. Potem przyszed³ czas na dom w Santocku, gdzie do dziœ mieszka Ewa z m³odszym synem
Paw³em. - Nie, on siê nie
wspina, ale te¿ lubi adrenalinê, bo jest zawodowym
stra¿akiem - œmieje siê jego
mama.
Pañstwo Kudelscy prowadzili bardzo otwarty dom,
przez który ca³y czas przewijali siê znajomi i przyjaciele. - Tadeusz by³ fantastycznym koleg¹, znaliœmy siê ze
studiów, i ci¹gle jakoœ tak
byliœmy blisko siebie, bo
mieszkaliœmy na jednym
osiedlu - wspomina Janusz
Dreczka.

Andy i Indie

Przyjaciele mówi¹, i¿
prawdziwie
ukochanymi
krainami Tadeusza Kudelskiego by³y Andy i Indie. Mówi³, ¿e musi jeŸdziæ do
Indii, bo bez nich czuje jakby siê dusi³. W Indiach
³adowa³ akumulatory. Indie
by³y mu potrzebne do ¿ycia
- mówi Dorota Fr¹tczak. I
dodaje, ¿e decyzja o wyprawie na Dach Œwiata by³a
lekkim zaskoczeniem dla
przyjació³ i znajomych. Dla niego Everest nie by³
marzeniem ¿ycia. Podobnie
mówi ¿ona Ewa. - Chcia³
pojechaæ i zdobyæ go, ale to
nie by³o najwiêksze jego
marzenie.
RENATA OCHWAT

P.S. O Tadeuszu Kudelskim powsta³a ksi¹¿ka autorstwa Ewy Kudelskiej i Zbigniewa Szafkowskiego „Tadeusz Kudelski. Gorzowski
himalaista 1954-1999”.
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W każdej sytuacji można dojrzeć
Z Piotrem Paluchem, radnym oraz trenerem m³odych ¿u¿lowców Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Co pan sobie pomyœla³,
kiedy jedna z ogólnopolskich telewizji pokaza³a
rozpadaj¹c¹
siê
gorzowsk¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 1?
- Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹,
¿e ka¿da szko³a w naszym
mieœcie ma okreœlone problemy. Niestety, oœwiata
przez ostatnie lata by³a niedofinansowana. Dzisiaj problem tkwi w czym innym.
Mnóstwo pieniêdzy, które
mo¿na by³oby przekazaæ na
remonty placówek szkolnych
zosta³o przeznaczonych na
dostosowanie szkó³ do reformy oœwiatowej. Na to nikt jakoœ nie zwróci³ uwagi, co nie
zmienia opinii, ¿e remontowaæ trzeba nie tylko nasz¹
najstarsz¹
gorzowsk¹
szko³ê. Jestem przekonany,
¿e sukcesywnie te remonty
bêd¹ prowadzone, bo problem jest œwietnie znany
w³adzom miasta i radnym.
- Jest pan radnym ju¿
drug¹ kadencjê. Czy ta
praca pana pasjonuje?
- Tak, poniewa¿ lubiê pomagaæ ludziom. Z drugiej
strony nie potrafiê wychodziæ
przed szereg i robiæ w trakcie
sesji spektakli. Sprawy, z
którymi zwracaj¹ siê do mnie
mieszkañcy Gorzowa, nie
tylko z mojego okrêgu wyborczego, staram siê za³atwiaæ w ciszy. I to mi daje satysfakcjê.
- Z jakimi problemami
najczêœciej mieszkañcy
siê zwracaj¹?
- Z bardzo przyziemnymi.
Wszystkie one praktycznie
s¹ ukierunkowane na remonty dróg, chodników, monta¿u
oœwietlenia. Moj¹ rol¹ jest
przede wszystkim sprawdziæ, czy dana potrzeba jest
ju¿ wprowadzona w proces
inwestycyjny czy jednak nale¿y szybko siê nad tematem
pochyliæ, bo sprawa jest pilna, choæ niewidoczna w magistracie. Mieszkañcy prosz¹
mnie równie¿ o pilotowanie
z³o¿onych przez nich spraw
bezpoœrednio do urzêdu.
- Nale¿y pan do klubu
radnych ,,Gorzów Plus’’,
który popiera prezydenta
Jacka Wójcickiego, ale czy
pana zdaniem prezydent
spe³nia oczekiwania swoich wyborców?
- Oczywiœcie, ¿e wyra¿ê tutaj swoje prywatne zdanie i
bêdzie ono pozytywne dla
prezydenta miasta. Gdziekolwiek nie spojrzymy, w
mieœcie naprawdê wiele pozytywnych rzeczy siê dzieje,
inwestycje goni¹ inwestycje i
to musz¹ potwierdziæ nawet
ci, którzy nie maj¹ pozytywnego zdania o prezydencie.
Tacy zawsze siê znajd¹ i jest
to zrozumia³e. Czasami
przytrafiaj¹ siê b³êdy, ale tak

Były żużlowiec a obecnie trener Piotr Paluch dobrze się czuje w roli radnego.

to bywa, jak szybko chce siê
za³atwiæ wiele spraw jednoczeœnie. Rozumiem malkontentów, bo natur¹ takich ludzi
jest to, ¿eby wszystko negowaæ. W ka¿dej sytuacji
mo¿na dojrzeæ dziurê w
ca³ym. Swoj¹ drog¹ nied³ugo
bêd¹ wybory i wtedy dowiemy siê, czy mieszkañcy równie¿
doceniaj¹
pracê
wk³adan¹ przez prezydenta i
jego otoczenie.
- Kampania wyborcza na
tle licznych inwestycji
mo¿e doprowadziæ do wielu politycznych spiêæ. Nie
obawia siê pan, ¿e czeka
nas lokalna wyborcza wojenka?
- Musimy przygotowaæ siê
na lekkie boksowanie, ale
dla mieszkañców wa¿niejsze
bêd¹ remonty. Mówi¹c
¿u¿lowym jêzykiem, obecn¹
sytuacjê porówna³bym do
przygotowania toru ¿u¿lowego do zawodów. ¯eby
dobrze go u³o¿yæ najpierw
trzeba mocno zbronowaæ, a
w dalszej kolejnoœci odpowiednio ubiæ. Tak jest z inwestycjami. Najpierw trzeba
wszystko rozkopaæ, potem
bêdziemy podziwiaæ. Trochê
cierpliwoœci.
- Dlaczego pañski klub
radnych jest ma³o aktywny
na sesjach rady miasta?
- Nie dzia³amy pod publiczkê, wszystkie sprawy
omawiamy na wewnêtrznych
spotkaniach i na sesje przychodzimy z gotowymi rozwi¹zaniami. Mogê tu zdradziæ, ¿e dyskusje na poszczególne tematy czasami
bywaj¹ u nas burzliwe. To
nie jest tak, ¿e nad wszystki-

mi sprawami przechodzimy
do porz¹dku dziennego.
Wielokrotnie zdarza siê, ¿e
wystêpuj¹ ró¿nice zdañ, ale
w takich sytuacjach zawsze
wygrywa demokracja. Ponadto pamiêtajmy, ¿e w radzie uprawia siê równie¿ politykê. W mniejszym wydaniu
ni¿ w parlamencie, ale zawsze. I radni te¿ s¹ gotowi
poprzez jakieœ rozwi¹zania,
niekoniecznie z którymi siê
uto¿samiaj¹, zawieraæ kompromisy.
- Gorzów jest miastem
rozwijaj¹cym siê, czy bardziej zwijaj¹cym siê, jak
niektórzy sugeruj¹?
- Wiêcej wiary i optymizmu.
Uwa¿am, ¿e powoli, ale rozwijamy siê, natomiast bez
w³aœciwej infrastruktury trudno bêdzie przyci¹gn¹æ do
nas kolejny biznes. Dlatego
tak istotne s¹ obecnie prowadzone inwestycje, szczególnie drogowe. Du¿e firmy
to zauwa¿aj¹, zaczynaj¹ coraz mocniej inwestowaæ w
strefie i dlatego z optymizmem spogl¹dam na dalszy
rozwój miasta.
- PrzejdŸmy do ¿u¿la, bo
pierwsz¹ pana prac¹ jest
szkolenie
gorzowskiej
m³odzie¿y. Jak przebiegaj¹
przygotowania do sezonu
¿u¿lowego?
- Bardzo dobrze. Trenujemy od 1 grudnia i fina³em
zajêæ ogólnorozwojowych
bêdzie kilkudniowy obóz integracyjny w Karpaczu pod
koniec lutego. Obecnie w
zajêciach bierze udzia³ piêciu licencjonowanych juniorów oraz dwóch ch³opaków,
którzy wiosn¹ przyst¹pi¹ do

egzaminu licencyjnego. S¹
to Mateusz Bartkowiak i Kamil Pytlewski. Do tego jest
jeszcze piêciu kolejnych
adeptów. Czasami na naszych treningach pojawia siê
Bartek Zmarzlik, który ma indywidualny tok przygotowañ.
Podobnie jak wszyscy pozostali nasi seniorzy, którzy
na bie¿¹co s¹ monitorowani.
Doskonale wiêc wiemy, co
robi¹ i jak¹ pracê wykonuj¹
na co dzieñ. Wszyscy jeszcze w grudniu przeszli odpowiednie badania, który pozwoli³y przygotowaæ plan treningowy w zale¿noœci od
potrzeb ka¿dego z zawodników. Na koniec tej czêœci
przygotowañ ponowimy badania i poznamy efekty kilkumiesiêcznej pracy.
- Jaki jest przyk³adowy
tygodniowy plan zajêæ i
czy nie ma problemów z
ich realizacj¹?
- Nie, zw³aszcza ¿e pogoda
nam dopisuje, dziêki czemu
najczêœciej w soboty ch³opacy ju¿ je¿d¿¹ na motocrossie. Pracujemy piêæ razy w
tygodniu, od pó³torej do
dwóch godzin ka¿dorazowo.
W poniedzia³ki æwiczymy w
sali, we wtorki mamy trening
biegowy, potem przenosimy
siê do sali AWF-u i tam s¹
zajêcia z gimnastyki oraz
akrobatyki. W œrody mamy
trening funkcjonalny, czwartki s¹ wolne przy czym zawodnicy odbywaj¹ w swoich
miejscach zamieszkania trening biegowy. Pi¹tki przeznaczyliœmy na sztuki walki
w klubie Pretorianie, a w soboty jest bieganie, odnowa
biologiczna oraz wspomnia-

na jazda na crossie, je¿eli
tylko pogoda pozwala. Pewnym k³opotem jest to, ¿e wielu ch³opaków doje¿d¿a do
Gorzowa z pobliskich miejscowoœci, a do tego na
pierwszym miejscu jest
szko³a. Zreszt¹ nasi juniorzy
œwietnie o tym wiedz¹, ¿e jak
tylko ktoœ opuœci siê w nauce
ma zakaz treningowy do
chwili poprawienia wyników.
- Jak wa¿ne s¹ zimowe
przygotowania w perspektywie sezonu ¿u¿lowego,
zw³aszcza ¿e dawniej nie
przywi¹zywano wiêkszej
uwagi do takich zajêæ?
- Przypomnijmy sobie jednak, jak d³ugo trwa³y wówczas kariery ¿u¿lowe? Edward Jancarz startowa³
przez 20 lat i by³ uwa¿any za
jednego z weteranów. Wiêkszoœæ jednak jeŸdzi³a krócej,
bo szybciej eksploatowa³a
organizm. Jestem przekonany, ¿e gdyby te treningi w
okresie przygotowawczym
by³y zbli¿one do tego, co
mamy teraz, ich kariery
trwa³yby
zdecydowanie
d³u¿ej. Dzisiaj mamy zawodników œwietnie radz¹cych
sobie po ,,czterdziestce’’,
którzy nie boj¹ siê rywalizowaæ z ch³opakami dwukrotnie m³odszymi od siebie, a
przecie¿ naprawdê na wynik
czêsto wp³yw maj¹ niuanse.
W sytuacji, kiedy wszyscy
maj¹ zbli¿ony sprzêt, o wygranej decyduje przygotowanie fizyczne, refleks czy nawet waga. Zawsze powtarzam moim podopiecznym,
¿e je¿eli zawodnik potrafi na
czwartym okr¹¿eniu min¹æ
rywala to oznacza, ¿e jest

znakomicie przygotowany do
œcigania.
- A co jest najwa¿niejsze
w takich przygotowaniach?
- Zbudowanie na pocz¹tku
okresu przygotowawczego
bazy
w
postaci
wytrzyma³oœci i si³y. Tym zajmowaliœmy siê w grudniu, teraz powoli przechodzimy na
l¿ejsze æwiczenia, w trakcie
których ju¿ zaczynamy budowaæ gibkoœæ i szybkoœæ.
W ¿u¿lu kondycja i si³a nie
musi byæ tak potê¿na jak w
wielu innych dyscyplinach,
ale bez odpowiedniej bazy
nigdy nie zbuduje siê w³aœciwej formy sportowej. Maj¹c
dobrze wypracowane zim¹
podstawy mo¿na na bie¿¹co
poprawiaæ
poszczególne
elementy, w tym tak¿e techniczne. Swoj¹ drog¹ metody
treningowe mocno w ostatnich latach siê zmieni³y. Pamiêtam, ¿e jak kiedyœ trenowa³em si³ê, to najprostszym
sposobem by³o przerzucanie
ciê¿arów na si³owni. Teraz
bardziej pracuje siê z w³asnym cia³em, technicznie,
dok³adniej, ¿eby z jednej
strony ten przyrost masy miêœniowej by³ w³aœciwy, z drugiej tendencja idzie w kierunku utrzymania jak najbardziej szczup³ej sylwetki.
- Jak wa¿n¹ rolê w dzisiejszym ¿u¿lu odgrywa
psycholog?
- Przed laty ta rola nie by³a
doceniana, choæ te¿ pracowaliœmy z psychologami.
Mo¿e bardziej w ogólnym
zarysie, ale wtedy nie by³o
a¿ tak du¿ej presji otoczenia,
jak¹ mamy teraz. I dlatego ta
praca psychologów z zawodnikami dzisiaj wygl¹da inaczej, przy czym przynosi ona
oczekiwane efekty tylko wtedy, kiedy pomiêdzy obydwoma stronami wystêpuje odpowiednia wiêŸ, zrozumienie. Obie strony musz¹
nadawaæ, jak czasami ¿artujê, na tych samych falach.
Zadaniem psychologa jest
nie tylko mentalne przygotowanie ¿u¿lowca do zawodów, ale tak¿e radzenie sobie z wszystkimi sytuacjami,
jakie mog¹ wyst¹piæ. Dotyczy to zarówno tych dobrych
chwili, czyli zwyciêstw oraz
tych gorszych, czyli pora¿ek.
- A jak sobie radziæ w sytuacji presji ze strony otoczenia, zw³aszcza nieprzychylnych opinii, które wylewaj¹ siê na ró¿nych
forach internetowych?
- Nie jest to proste. Zachêcam moich ch³opaków,
¿eby po prostu nie czytali
hejtu, bo to jest zaœmiecanie
umys³u. Wiem, ¿e nie jest to
takie proste, ale trzeba
umieæ sobie radziæ z t¹
presj¹. ¯u¿el jest inaczej dzi-
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dziurę w całym
siaj traktowany przez œrodki
masowego
przekazu.
Wszêdzie jest go du¿o, poczynaj¹c od telewizji, poprzez radio, gazety, koñcz¹c
na Internecie. Dawniej
trochê pisano o naszym
sporcie w gazetach, kilka razy pokazano w telewizji, coœ
tam powiedziano w radiu i
koniec. Za rosn¹c¹ rozpoznawalnoœci¹ id¹ jednak inne czynniki i dlatego tak
wa¿ne jest umiejêtne odciêcie siê od z³ych stron popularnoœci. Nie wszyscy dobrze
sobie z tym radz¹.
- Dlaczego w polskim
¿u¿lu przepisy nie sprzyjaj¹ klubom, które dobrze
szkol¹?
- Jest to pewien problem,
który wydawa³o siê, ¿e zostanie w czêœci rozwi¹zany
w tym roku, ale w ostatniej
chwili propozycje prezesów
drugiej ligi zosta³y zastopowane przez centralê. Chodzi
o to, ¿e kluby chcia³y powrotu do instytucji goœcia w
przypadku juniorów. Dla takich oœrodków jak nasz jest
to znakomite rozwi¹zanie,
poniewa¿ mo¿emy wtedy
wysy³aæ
naszych
m³odzie¿owców na spotkania w drugiej lidze bez potrzeby ich wypo¿yczania.
W³adze polskiego ¿u¿la na
to nie przysta³y, poniewa¿
ca³y czas chc¹ one zmobilizowaæ s³absze oœrodki do
szkolenia. Nie jest to proste,
skoro tym klubom brakuje
pieniêdzy na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, a szkolenie naprawdê
kosztuje sporo.
- Ja jednak nie rozumiem,
dlaczego Stal Gorzów, Falubaz Zielona Góra, Unia
Leszno czy przyk³adowo
Get Well Toruñ potrafi¹
szkoliæ od kilku dziesiêcioleci, a w Krakowie, Poznaniu, £odzi czy Kroœnie to
szkolenie w³aœciwie nie
funkcjonuje?
- To wynika z braku odpowiednio rozwiniêtej bazy
sportowej, ale i zapewne te¿
z tradycji. Kluby, które s³yn¹
ze szkolenia zajmuj¹ siê tym
praktycznie od pocz¹tku
swojej dzia³alnoœci i maj¹
zbudowane wzorce. W przypadku wymienionych wy¿ej
oœrodków, w których szkolenie nie istnieje praktycznie,
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ta tradycja nie zosta³a nigdy
odpowiednio rozwiniêta. Pamiêtam, jak reaktywowano
klub w £odzi. Tam zawodnicy spotykali siê tylko na meczach, potem rozje¿d¿ali siê
po ca³ej Polsce i nic wiêcej
siê w klubie nie dzia³o. Podobnie zawsze by³o w Krakowie czy Poznaniu.
- Brak szansy na jazdê w
lidze negatywnie wp³ywa
na motywacjê zawodników
do dalszego rozwoju sportowego. Czy mo¿na coœ
zrobiæ, ¿eby zmieniæ ten
stan rzeczy?
- Przyda³aby siê wiêksza
elastycznoœæ w przepisach.
Chodzi³oby o to, ¿eby w razie wypo¿yczenia juniora z
klubu do klubu mia³ on prawo powróciæ do macierzystego zespo³u w przypadku problemów kadrowych. W takiej
sytuacji nie trzeba by³oby na
si³ê trzymaæ ch³opaków na
³awce rezerwowych.
- Ju¿ na pocz¹tku sezonu
Stal bêdzie mia³a siedmiu
juniorów, z czego dwóch
najm³odszych, o ile zdadz¹
licencjê, nie bêdzie mog³a
startowaæ jeszcze w lidze.
Ale czy za rok nie warto
by³oby
pomyœleæ
o
zg³oszeniu zespo³u rezerw
Stali do drugiej ligi, zamiast jeŸdziæ w kilkudziesiêciu imprezach m³odzie¿owych?
- Oczywiœcie, ¿e takie rozwi¹zanie by³oby znakomite,
bo
¿adne
starty
m³odzie¿owe nie zast¹pi¹
meczów ligowych, nawet w
najni¿szej klasie rozgrywkowej. Jako trener by³by za
tym, ale nie oszukujmy siê, o
wszystkim decyduj¹ pieni¹dze. Koszty jazdy nawet
w drugiej lidze s¹ bardzo wysokie. Jazda w imprezach
m³odzie¿owych równie¿ jest
kosztowna, ale nie a¿ tak. Ze
szkoleniowego punktu widzenia liga jest te¿ lepsza,
bo zawodnicy maj¹ wiêcej
startów w samych zawodach. W rozgrywanych od
zesz³ego roku dru¿ynowych
mistrzostwach Polski juniorów muszê dzieliæ te starty i
wychodzi, ¿e ch³opacy maj¹
po trzy w zawodach. Zdarza³o siê, ¿e jechaliœmy setki
kilometry do Rzeszowa czy
Tarnowa i komuœ przytrafi³

siê defekt, i odjecha³ tylko
dwa wyœcigi. To zdecydowanie za ma³o. W meczu ligowym mieliby minimum po
cztery, a ci najlepsi wiêcej.
- Czy jako radny uwa¿a
pan, ¿e s³usznym jest wykupywanie przez miasto licencji na organizowanie
Grand Prix na ¿u¿lu w sytuacji, kiedy s¹ widoczne
braki finansowe choæby na
wspomniane remonty placówek oœwiatowych?
- Docieraj¹ do mnie takie
g³osy i je szanujê, ale z drugiej strony nie mo¿emy zamkn¹æ siê w œwiatku samych
obowi¹zków. W ka¿dym mieœcie w bud¿ecie znajduj¹ siê
pieni¹dze na ró¿ne cele. Nie
tylko na remonty, inwestycje,
komunikacjê miejsk¹, ale
równie¿ na rozrywkê, w tym
kulturê czy sport. Grand Prix
od lat wzbudza w mieœcie
bardzo du¿e zainteresowanie, jest œwietnym noœnikiem
marketingowym dla miasta,
przyci¹ga na ostatni sierpniowy weekend wiele tysiêcy
kibiców, a na imprezie tej zarabiaj¹ w³aœciciele lokali gastronomicznych, restauracji,
hotelarze czy sklepy.
- Nie martwi pana coraz
wiêkszy kryzys zwi¹zany z
Grand
Prix,
czego
przyk³adem s¹ k³opoty z
organizacj¹ zawodów w
Australii
czy
wokó³
Dru¿ynowego
Pucharu
Œwiata?
- Nie nazywa³bym tego kryzysem, problemem s¹ pieni¹dze. Firma zarz¹dzaj¹ca
tymi imprezami chce jak najwiêcej zarobiæ, ale jest coraz
mniej chêtnych do ³o¿enia
sporych kwot. Szczególnie
mam na myœli operatorów
zagranicznych. BSI razem z
Miêdzynarodow¹ Federacj¹
Motocyklow¹ powinny zrozumieæ, ¿e ¿u¿el jest sportem o
ograniczonych
mo¿liwoœciach finansowych i budowanie torów na wielkich stadionach w po³¹czeniu z wysokimi op³atami licencyjnymi
zaczyna przekraczaæ te
mo¿liwoœci. Trzeba powróciæ
do korzeni i organizowaæ
mistrzostwa na zdrowych finansowo zasadach, a nie
d¹¿yæ do likwidowania imprez.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Stal stała, stoi i stać będzie
głównie żużlem
Trzy pytania do Stanis³awa Pieñkowskiego, by³ego dzia³acza Stali
Gorzów oraz sêdziego ¿u¿lowego
- W 2017 roku Stal Gorzów obchodzi³a jubileusz
70-lecia dzia³alnoœci. Pan z
tym klubem zwi¹zany jest
od pó³wiecza i za swoj¹
dzia³alnoœæ zosta³ udekorowany z³ot¹ odznak¹ ,,Za
Zas³ugi dla Sportu’’ oraz
honorow¹ odznak¹ ,,Za
Zas³ugi dla Województwa
Lubuskiego’’. Czym dla
pana s¹ te wyró¿nienia?
- Ogromnie siê cieszê, ¿e
to pierwsze wyró¿nienie zosta³o przyznane przez ministra sportu i turystyki, bo oznacza to, i¿ moja dzia³alnoœæ
mia³a wymiar ogólnopolski,
nie tylko regionalny. Co do
drugiego odznaczenia mogê
siê teraz pochwaliæ, ¿e
skompletowa³em hat-tricka,
poniewa¿ we wczeœniejszych
latach
by³em
wyró¿niony podobnymi odznakami za zas³ugi dla województwa gorzowskiego, a
tak¿e
zielonogórskiego.
Oczywiœcie ka¿dorazowo
ciep³o odbieram takie wyró¿nienie, bo to oznacza, ¿e
gdzieœ ta moja praca zosta³a
zauwa¿ona i doceniona. W
Stali Gorzów pojawi³em siê
w 1967 roku i mam du¿¹ satysfakcjê, ¿e wnios³em cegie³kê w budowê tak silnego
i rozpoznawalnego w ca³ym
kraju klubu. Klubu, który
wszêdzie promuje nasze
miasto, region, województwo. Kiedy dzisiaj spojrzy siê
na dorobek sportowy Stali to
rzeczywiœcie te wszystkie
liczby
robi¹
ogromne
wra¿enie. Byæ czêœci¹ takiej
organizacji, to naprawdê
wielka sprawa i jestem z tego dumny.
- Niewielu kibiców zapewne wie, ale by³ pan jednym
z wa¿niejszych szkoleniowców dla kilku pokoleñ
naszych ¿u¿lowców. Na
czym polega³a pañska praca?
- Jak wiadomo, ka¿dy
¿u¿lowiec zanim zostanie
pe³noprawnym zawodnikiem
musi zdaæ licencjê. Jako wieloletni sêdzia na bie¿¹co
by³em z wszystkimi niuansami regulaminowymi i moim
zadaniem by³o przygotowywanie adeptów do czêœci
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teoretycznej egzaminu licencyjnego. Ale to nie wszystko,
bo
praktycznie
przed
ka¿dym sezonem zbiera³em
ch³opaków i wyjaœnia³em im
wszystkie
nowoœci
wchodz¹ce do regulaminów.
Szkoli³em te¿ osoby przygotowuj¹ce siê do pe³nienia
ró¿nych funkcji podczas zawodów rozgrywanych na naszym stadionie. Z czasem
zaanga¿owa³em siê w rozwój mini ¿u¿la w regionie i
tutaj równie¿ moja praca nie
polega³a tylko na sêdziowaniu zawodów, ale na dzieleniu siê wiedz¹ z adeptami.
Krok po kroku wyjaœnia³em
im wszystkie szczegó³y. Powiem nieskromnie, ale
mia³em zawsze bogat¹
wiedzê, poniewa¿ nie tylko,
¿e poprowadzi³em jako
sêdzia 509 imprez ¿u¿lowych, ponad 240 imprez w
mini ¿u¿lu, to jeszcze pracowa³em jako kierownik zawodów, dru¿yny, a na pocz¹tku
swojej przygody jako sêdzia
wira¿owy. Obecnie jestem
delegatem i obserwatorem
oraz komisarzem toru w
Speedway Ekstralidze.
- Jak¹ widzi pan przysz³oœæ dla Stali i dlaczego
Gorzów nie mo¿e doczekaæ siê sêdziego ¿u¿lowego wysokiej klasy?
- Cieszê siê, ¿e w klubie
fajnie rozwija siê pi³ka
rêczna, ale uwa¿am, ¿e Stal

sta³a, stoi i staæ bêdzie
g³ównie ¿u¿lem. To ju¿ jest
tradycja oparta nie tylko na
dobrych wynikach czy zainteresowaniu kibiców, ale
tak¿e na dobrym szkoleniu.
Wokó³ Gorzowa mamy sporo
mini torów, m³odzie¿ dalej
garnie siê do tego sportu, a
póki bêdzie to zainteresowanie, póty ten sport u nas nie
zginie. Marzy mi siê powrót
do czasów, kiedy o sile zespo³u bêd¹ decydowaæ sami
wychowankowie. Szanujê
wszystkich, ale dzisiejsza
Stal mocno odbiega od tej,
jak¹ pamiêtamy z dawnych
lat. Nie jestem zwolennikiem
transferów, bo jest to wydawanie pieniêdzy na obcych.
Liczê, ¿e powoli zacznie siê
to zmieniaæ. Co do braku
sêdziów z Gorzowa, to
ciê¿ko odpowiedzieæ jednoznacznie na pytanie. ¯eby
zostaæ sêdzi¹ trzeba z tym
¿u¿lem byæ na co dzieñ, kochaæ go ponad wszystko. A
przede wszystkim przejœæ
wszystkie etapy szkolenia.
Wiem, ¿e dzisiaj wypuszcza
siê na rynek m³odych ludzi po
zdaniu egzaminów, ale mnie
to nie przekonuje. Jak ktoœ nie
pozna ¿u¿la od podszewki,
nie zostanie potem sêdzia wysokiej klasy. Do tego trzeba
byæ odpornym psychicznie, bo
swoimi decyzjami nigdy nie
zadowoli siê wszystkich.
RB
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Najlepszy organista wśród żużlowców
Janusz Tarasewicz to kolejna postaæ gorzowskiego ¿u¿la, o której gazety siê nie rozpisywa³y.

Fot. Archiwum

Byæ mo¿e dlatego, ¿e jego
kariera nie by³a oznaczona
wielkimi sukcesami, a do tego trwa³a zaledwie dwa sezony. W marcu mija pi¹ta
rocznica nag³ej œmierci pochodz¹cego z Wojcieszyc
¿u¿lowca Stali, który jazd¹
na motocyklu zacz¹³ interesowaæ siê w dzieciñstwie.
- ¯u¿el zaszczepi³ w nas tato - wspomina Zbigniew Tarasewicz, starszy brat Janusza. - Ojciec najpierw mnie
wozi³ rowerem na mecze,
potem jedn¹, drug¹ siostrê i
na koñcu Janusza, który by³
z nas najm³odszy. On
zreszt¹ jak mia³ ju¿ 8-10 lat,
to czasami ucieka³ z domu i
jecha³ z kolegami na stadion.
Tata by³ z zawodu mechanikiem, mocno zwi¹zany z motoryzacj¹, st¹d tak pokocha³
czarny sport. Jak z kolei
by³em takim fanem, ¿e jako
ma³y ch³opak potrafi³em
ca³ymi dniami siedzieæ nad
prowadzeniem ró¿nych statystyk - dodaje.

Geny muzyczne po dziadku

Jak dalej opowiada pan
Zdzis³aw, jego m³odszy brat
od dziecka szuka³ swojego
miejsca na œwiecie. Po skoñczeniu szko³y podstawowej
poszed³ do wojska, a dok³adnie do orkiestry garnizonowej. By³ bardzo uzdolniony
muzycznie, pocz¹tkowo gra³
g³ównie na akordeonie.
- Z wykszta³cenia jestem
nauczycielem i w moich czasach pierwszym egzaminem
na zdobycie tego zawodu
by³a muzyka. Kto nie zda³,
odpada³. Mia³em smyka³kê,
by³em samoukiem, pogrywa³em sobie na ró¿nych instrumentach,
a
potem
uczy³em Janusza, który rzeczywiœcie mia³ wielki talent.
Dlatego poszed³ do orkiestry
i jednoczeœnie do szko³y muzycznej. A geny muzyczne
zapewne odziedziczyliœmy
po dziadku, który gdzieœ tam
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Janusz Tarasieiwcz (z lewej) z swoim najlepszym kolega na torze Jerzym Rembasem.

jeszcze w czasach zaborów
pogrywa³ - œmieje siê pan
Zbigniew.
Gra w orkiestrze wojskowej
dawa³a Januszowi podwójn¹
radoœæ. Móg³ realizowaæ
swoj¹ pasjê oraz chodziæ na
¿u¿el. Byli bardzo czêsto zapraszani przez klub na ró¿ne
imprezy i przygrywali zawodnikom. Janusz pow¹cha³
trochê tych spalin i pewnego
dnia wymyœli³, ¿e zg³osi siê
do szkó³ki. Zanim przyjecha³
jednak do parkingu sporo jeŸdzi³ na motocyklu ojca. To
by³ radziecki I¯. Kiedy ju¿
dobrze opanowa³ jednoœlad
wybra³ siê na stadion Stali.
By³o to w 1972 roku. Mama
by³a temu niechêtna, ale
zgodzi³a siê, bo wiedzia³a,
¿e jak nie da synowi zgody,
to ten i tak pójdzie na ¿u¿el
kiedy skoñczy 18 lat.
- Od pierwszych treningów
sz³o mu œwietnie, na co
zwrócili trenerzy - przypomina pan Zbigniew. - Procentowa³o tu opanowanie motocykla. Po zdaniu licencji we
wrzeœniu 1972 roku, na pocz¹tku nastêpnego szybko
trafi³ do pierwszego sk³adu.
Najczêœciej by³ przypisywa-

ny do rezerwy i nie zawsze
otrzymywa³ okazjê startu w
meczach, ale w wewnêtrznej
rywalizacji by³ najlepszym z
grona najm³odszych sta¿em
zawodników - wyjaœnia Zbigniew Tarasewicz, który
dok³adnie œledzi³ karierê brata.

Kręgosłup nie wytrzymał

Janusz Tarasewicz debiut
ligowy zaliczy³ 27 maja w
Opolu. Pojecha³ w jednym
wyœcigu i zdoby³ swój pierwszy ligowy punkt. Potem wyst¹pi³ jeszcze w dwóch meczach. W jednym z nich, z
W³ókniarzem Czêstochowa
na gorzowskim torze, cieszy³
siê z wygranego biegu, jad¹c
w parze z Ryszardem Fabiszewskim. W piêciu innych
spotkaniach by³ na rezerwie.
Ju¿ na koniec sezonu œwiêtowa³ z kolegami jedyne
swoje dru¿ynowe mistrzostwo Polski. Dodatkowo
spotka³a go mi³a niespodzianka. Dosta³ szansê startu w meczu juniorów Polska Szwecja. W barwach bia³oczerwonych pojechali sami
stalowcy i wysoko zwyciê¿yli
72:35. Janusz Tarasewicz

mocno prze¿y³ ten wystêp.
Tak mocno, ¿e w pierwszych
czterech biegach dwukrotnie
upad³. Dopiero w koñcowych
wyœcigach zdoby³ trzy punkty.
Na pocz¹tku 1974 roku coraz lepiej poczynaj¹cy sobie
na torze Tarasewicz pojecha³
w pierwszych czterech spotkaniach ligowych Stali. W
pierwszym z nich pozytywnie zaskoczy³ wszystkich.
Najpierw, jad¹c z parze z
Edwardem Jancarzem, pokona³ najskuteczniejszego w
tym czasie leszczynianina
Zbigniewa J¹dera, a na zakoñczenie spotkania wygra³
z inn¹ ówczesn¹ gwiazd¹
,,Byków’’ Jerzym Kowalskim. Po meczu ¿a³owa³, ¿e
trener Ryszard Nieœcieruk
puœci³ go tylko dwukrotnie.
NieŸle posz³o mu te¿ w meczu z rybnickim ROW-em, w
którym zwyciê¿y³ m.in. z
m³odzie¿owym
mistrzem
Polski z 1971 roku Jerzym
Wilimem.
- Ta kariera Janusza nabiera³a powolnego rozpêdu. Nie
by³ on talentem na miarê
Plecha czy Rembasa, ale
czyni³ widoczne postêpy.

Mocno prze¿ywa³ starty.
Przywozi³ do domu kombinezony, bardzo o nie dba³, starannie zawsze czyœci³, konserwowa³. On kocha³ to co
robi³ - t³umaczy pan Zbigniew.
Niestety, kiedy czu³, ¿e ju¿
jest w stanie na trwa³e zadomowiæ siê w mistrzowskiej
dru¿ynie na jednym z treningów przytrafi³a mu siê powa¿na kontuzja. Jecha³ akurat z Miros³awem Æwik³¹ i na
wira¿u od ul. Œl¹skiej ten nie
utrzyma³ siê przy krawê¿niku, wynios³o go i dosz³o do
nieszczêœliwego zderzenia.
Tarasewicz uszkodzi³ sobie
krêgos³up na odcinku szyjnym. Dzisiaj zapewne medycyna szybko by sobie z tym
poradzi³a, ale wtedy to nie
by³o takie proste. Straci³ kilka
miesiêcy na leczenie, po
czym dowiedzia³ siê od lekarzy, ¿e nie dostanie zgody na
dalsze uprawianie sportu.
Mocno to prze¿y³, tak
ci¹gnê³o go na motocykl.
Zosta³ kibicem, choæ na pocz¹tku lat 80. na nowo zacz¹³ myœleæ o powrocie na
tor, bo jeszcze by³ m³ody, ale
ostatecznie zrezygnowa³ z
tego.
- Kiedy pogodzi³ siê z
tym, ¿e nie mo¿e ju¿ jeŸdziæ, zawsze ciep³o wraca³
wspomnieniami do tych
chwil spêdzonych na ¿u¿lowym motocyklu - opowiada
jego starszy brat. - Cieszy³
siê, ¿e móg³ choæ krótko
pojeŸdziæ u boku takich legend jak Jerzy Padewski,
Edek
Jancarz,
Zenek
Plech, Jurek Rembas czy
Rysiek Fabiszewski. Najbardziej ceni³ Jancarza,
uwa¿aj¹c go za mentora.
Natomiast najbardziej kolegowa³ siê z Rembasem, a
przede wszystkim z Fabiszewskim. Rysiek mia³ rodzinê w Wojcieszycach i
czêsto przyje¿d¿a³ do Janusza. Wszyscy ich tutaj w

wiosce lubili - œmieje siê pan
Zbigniew.

Prezent dla trenera

W trakcie jazdy na ¿u¿lu
Janusz pracowa³ w wydziale
odlewni w ZM ,,Gorzów’’, a
jego prze³o¿onym by³ znany
w tym czasie spiker na zawodach
w
Gorzowie,
Zdzis³aw Palicki. Po zakoñczeniu kariery pracowa³ jako kierowca m.in. w urzêdzie
wojewódzkim, ale przede
wszystkim odda³ siê graniu
na akordeonie. Razem z
bratem i trzema kolegami
za³o¿yli zespó³, którym obje¿d¿ali liczne zabawy, wesela i inne imprezy. Po
za³o¿eniu rodziny wyjecha³ z
¿on¹ najpierw do S³upcy,
potem do Leszna, gdzie
mieszka³a jedna z sióstr Janusza. Tam odda³ siê pasji
grania na koœcielnych organach.
- Pamiêtam, jak w 1984 roku by³em z polsk¹ reprezentacj¹ w Lesznie na finale
dru¿ynowych
mistrzostw
œwiata i trener Marian Spycha³a mia³ akurat imieniny.
Zorganizowaliœmy drobne
przyjêcie i odwiedzi³ nas
w³aœnie Janusz Tarasewicz,
który ubarwi³ ca³¹ imprezê
graniem na akordeonie. Wysz³o to wspaniale, a Marian
Spycha³a by³ naprawdê
szczêœliwy - wspomina by³y
mechanik Stali i kadry narodowej Stanis³aw Maciejewicz.
W Lesznie nie tylko gra³ na
organach, ale pracowa³ w
fabryce pomp, jeŸdzi³ ponadto do pracy na zachód Europy, dziêki czemu wybudowa³
dom. Ca³y czas interesowa³
siê ¿u¿lem, czêsto bywa³ na
stadionie Alfreda Smoczyka,
ale sercem zawsze by³ z gorzowsk¹ Stal¹. Zmar³ nagle
w³aœnie na zawa³ serca 9
marca 2013 roku w wieku 58
lat.
ROBERT BOROWY
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Trzecioligowa gra w piłkę
za 800 złotych i obiad
O przygotowaniach pi³karzy Stilonu do wiosennej rywalizacji w trzeciej lidze i szansach na awans rozmawiamy z trenerem niebiesko- bia³ych
Adamem Go³ubowskim.
generalny Stilonu Jacek
Ziemecki mówi³, ¿e jak
bêdzie szansa na awans,
to idziemy na drug¹ ligê.
Co Pan na to?
- Jasne, ¿e idziemy to ca³a
przyjemnoœæ awansowaæ,
bêdziemy walczyæ.
- Spor¹ bol¹czk¹ jest brak
odpowiedniej bazy treningowej dla Stilonu. Jak pan
sobie z tym daje radê?
- To jest ogromny problem,
w zimie nie ma gdzie trenowaæ. Musimy jeŸdziæ do Barlinka dwa razy w tygodniu,
ale to i tak jest za ma³o dla
zawodnika, na tym poziomie.
Takie wynajêcie boiska na jeden trening i transport do
Barlinka to koszt oko³o 800900 z³oty. Nasi przeciwnicy z
tym nie maj¹ problemu, bo
maj¹ boiska ze sztuczn¹ muraw¹ i trenuj¹ codziennie, a
my jesteœmy na takim boisku
co drugi czy co trzeci dzieñ.
Za pó³ roku mamy mieæ dwa
boiska w tym jedno ze
sztuczn¹ muraw¹, wiêc problem przygotowañ zimowych
wówczas bêdzie rozwi¹zany
i mo¿na wykonaæ wtedy krok
do przodu. Chocia¿ i tak jedno boisko sztuczne dla Gorzowa to za ma³o.
- Po prawie dwóch latach
pracy w Gorzowie mo¿na
ju¿ powiedzieæ, ¿e Stilon
gra tak jak sobie za³o¿y³
trener Go³ubowski?
- Swoj¹ myœl szkoleniow¹
realizuje od pocz¹tku, ale
tak¹ metamorfozê nie do koñca planowan¹ Stilon przeszed³ pó³ roku temu. Ja
mogê dodaæ, ¿e to co graliœmy jesieni¹, to na tym siê
bêdziemy opieraæ w przysz³oœci. Na dzisiaj myœlê, ¿e
wiosn¹ bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e tak to jest mój Stilon. W sensie takim, ¿e pi³karze bêd¹ realizowaæ moje
za³o¿enia i bêdziemy nadawaæ z ch³opakami na tych samych falach. Mamy oczywiœcie jeszcze sporo do poprawy, zw³aszcza w grze
defensywnej.
- Zapytam w³aœnie o grê
w defensywie, straciliœcie
a¿ 26 bramek w ca³ej rundzie, sporo tracicie równie¿ w sparingach. Ma pan
pomys³, aby to zmieniæ?
- Przede wszystkim w
pierwszych trzech kolejkach
straciliœmy za du¿o bramek.
Wynika³o to z kontuzji, z zawirowañ w klubie, nie mieli-

Fot. Archiwum

- Nied³ugo min¹ dwa lata
pañskiej pracy w Stilonie,
jak pan ocenia ten okres?
- Przeszed³em w Stilonie
ró¿ne sytuacje. Zosta³em zatrudniony na jedenaœcie kolejek przed koñcem rozgrywek
trzecioligowych i nie uda³o
siê utrzymaæ tej ligi dla Gorzowa. Z perspektywy czasu
myœlê, ¿e mo¿na by³o ten
zespó³ utrzymaæ rzutem na
taœmê. Jednak czasami lepiej zrobiæ krok w ty³, ¿eby
potem zrobiæ dwa do przodu.
Ten spadek by³ potrzebny,
patrz¹c z dzisiejszego punktu widzenia. Wtedy nie
wszystko dobrze funkcjonowa³o i efektem by³ s³aby wynik.
- Co pana najbardziej zaskoczy³o po przyjœciu do
Gorzowa?
- Mnie przede wszystkim
zaskoczy³o to, ¿e tyle jest
dzieci w Gorzowie garn¹cych
siê do pi³ki, nie tylko do Stilonu, bo w mieœcie jest sporo
szkó³ek i o tym nie mia³em
zielonego pojêcia. Równie¿
to, ¿e mimo problemów organizacyjnych Stilon ma oddanych kibiców, jedni mniej narzekaj¹, drudzy wiêcej, ale
wszyscy tym Stilonem siê interesuj¹. I to w du¿ej mierze
dziêki kibicom klub siê uratowa³. Czuæ tu specyficzny klimat, ¿e s¹ tu tradycje. Czuæ,
¿e klub przeszed³ niejeden
Armagedon, ale Stilon istnieje. Ludzie mog¹ siê zmieniaæ, ale klub daje radê i to
jest na pewno coœ, co mnie
te¿ tu oczarowa³o.
- Zajmujecie po rundzie
jesiennej pi¹te miejsce ze
strat¹ do lidera oœmiu
punktów. Czy jest szansa
na awans?
- Jest sporo punktów straty,
ale ta liga jest taka, ¿e ka¿dy
mo¿e wygraæ z ka¿dym.
Ka¿demu mo¿e siê zdarzyæ
seria kilku zwyciêstw pod
rz¹d lub pora¿ek. W mojej
ocenie kandydatem do awansu jest Stal Brzeg, do której
mamy piêæ punktów straty.
Wspiera ich miasto, maj¹
sponsorów, doœwiadczony
sk³ad, œwietn¹ bazê treningow¹ i wed³ug mnie s¹ lepsz¹
dru¿yn¹ ni¿ Skra Czêstochowa, która jest liderem. My jednak pokazaliœmy z tymi
dru¿ynami, ¿e potrafimy graæ i
nikogo siê nie boimy.
- W niedawnej rozmowie z
nasz¹ redakcj¹ dyrektor

●

Adam Gołubowski trener Stilonu

œmy praktycznie okresu przygotowawczego i te stracone
bramki by³y tego efektem.
Byliœmy nie najlepiej przygotowani i po rundzie mogê to
œmia³o teraz powiedzieæ.
Natomiast w ostatnich meczach jesieni nasza gra w
defensywie nie by³a z³a, tych
bramek utraconych nie by³o
ju¿ tak sporo i wynika³y one
raczej z b³êdów indywidualnych, a nie gry ca³ej defensywy. Szczegó³y gry w obronie
bêdziemy dopracowywaæ na
obozie, czyli sta³e fragmenty
gry, odpowiednie ustawianie
siê, analizy. Na pewno tych
bramek stracimy mniej ni¿ w
rundzie jesiennej. Tym bardziej, ¿e jesteœmy ju¿ zgrani i
bardziej doœwiadczeni o te
kilkanaœcie spotkañ w trzeciej lidze.
- Dlaczego tak bardzo zabiega³ pan o zorganizowanie wyjazdu na obóz w
przerwie zimowej?
- To wa¿ne, gdy¿ przede
wszystkim daje mo¿liwoœæ
wielu treningów na sztucznym boisku. Bêdzie te¿
wiêcej czasu, aby poznaæ
jeszcze lepiej zawodników.
- W jakim ustawieniu taktycznym bêdzie wiosn¹
gra³ Stilon?
- Staramy siê graæ bardzo
ofensywnie, ale to zale¿y od
przeciwnika i przebiegu meczu. Zazwyczaj bêdziemy

wychodziæ w ustawieniu 4-33. W momencie, gdy posiadamy pi³kê w ataku ma byæ
minimum trzech zawodników.
Tu oczywiœcie dajê zawodnikom du¿o swobody i mog¹
siê z tego ró¿ne konfiguracje
tworzyæ. Przy stracie pi³ki natychmiast ca³y zespó³ rozpoczyna pracê w defensywie i
agresywnie atakuje przeciwnika.
- Wspó³pracowa³ pan w
Szczecinie z trenerem
Michniewiczem. Jak pan
wspomina ten okres?
- Przez kilka miesiêcy
by³em asystentem trenera
Michniewicza przy pierwszej
dru¿ynie, by³ to fajny okres. Z
trenerem jestem w dobrym
kontakcie. Zreszt¹ przez kilka
lat mojej pracy w Szczecinie
mia³em kontakt mniejszy lub
wiêkszy z kilkoma trenerami i
zawsze coœ tam stara³em siê
podpatrywaæ i poznaæ warsztat ka¿dego trenera.
- Mia³ Pan okazjê byæ blisko zespo³u ekstraklasy,
czym siê wiêc ró¿ni¹ takie
treningi od treningów w
trzeciej lidze?
- My spokojnie trenujemy
na poziomie ekstraklasy, w
grê wchodz¹ szczegó³y takie,
jak od¿ywki, odnowa, kwestia odpoczynku. Graliœmy z
Chrobrym czy Miedzi¹ ostatnio i to by³o widaæ, ¿e w pewnym momencie brakuje nam

metra czy pó³. To s¹ te rzeczy, ¿e ktoœ jest bardziej wypoczêty, ktoœ mniej. Oprócz
tego, ¿e oni na pi³kê poœwiêcaj¹ zwyczajnie wiêcej czasu. Dam przyk³ad £ukasza
Maliszewskiego, który ma
wysokie umiejêtnoœci. Rano
idzie do pracy, pracuje do
piêtnastej, a potem dociera z
jêzykiem na brodzie na nasz
trening, a w miêdzyczasie
ma jeszcze zajêcia z dzieæmi
w Stilonie. Kiedy wchodzi w
meczu z Miedzi¹, œwietnie
siê prezentuje, rz¹dzi na boisku przez dwadzieœcia,
trzydzieœci minut, a potem
siê zatrzymuje, a przeciwnik
biega dalej. To s¹ w³aœnie te
ró¿nice.
- Który zawodnik w okresie
pana pracy w Gorzowie poczyni³ najwiêkszy postêp?
- Wszyscy zrobili dosyæ proporcjonalny postêp. Jedyny,
który nie prezentuje tego, na
co go staæ to Daniel Mrozek,
ale po wypadku nie gra³ i nie
trenowa³. Du¿y postêp zrobili
Paw³owski, Ogrodowski ,
B³ajewski czy Bednarski.
Ka¿dy poszed³ do przodu.
Pochwalê te¿ Rafa³a Œwitaja,
który ma ju¿ swoje lata, sta³
siê bardziej mobilny, wiêcej
biega, odbiera pi³ki, asystuje
i strzela.
- By³a jakaœ szansa na
grê w Stilonie zawodnika z
nazwiskiem, który ma bogate doœwiadczenie w ligach wy¿szych?
- Zg³aszaj¹ siê do nas ró¿ni
zawodnicy przez swoich menad¿erów. By³y to faktycznie
osoby z ligowym doœwiadczeniem, ale nas zwyczajnie
na takich pi³karzy nie staæ.
Mamy zreszt¹ inn¹ filozofiê
budowy dru¿yny.
- Panuje opinia wœród kibiców pi³ki no¿nej w Gorzowie, ¿e zbyt liczny jest
zaci¹g zawodników ze
Szczecina, ¿e brakuje
pi³karzy miejscowych. Jak
pan odpowie na takie
g³osy?
-Wie Pan co, nie dziwiê siê,
¿e s¹ takie g³osy. Jest spora
grupa ch³opców, którzy w
swoim CV maj¹ Pogoñ, ale
tak naprawdê to z samego
Szczecina mamy dwóch
pi³karzy. Reszta jest z
ró¿nych okolic, z Dêbna czy
Chojny, gdzie taka sama droga jest do Gorzowa, jak i do
Szczecina. To jest taka sytuacja, ¿e by³em w Szczeci-
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nie, znam tych ch³opców od
dawna, wprowadza³em ich
do pi³ki, mam z nimi kontakt.
Trzeba spojrzeæ na to z innej
strony.
Zadam
pytanie
wprost, jaki zawodnik pozwoli nam powalczyæ o ewentualny awans i przyjœæ graæ do
Stilonu za osiemset z³oty i
obiad? Niech wiêc taki kibic
sobie zada to pytanie i na nie
odpowie, a jak ma takiego
zawodnika, to niech dzwoni
do mnie. Ja jeszcze mu kupiê dobr¹ whisky i to nie musi
byæ ch³opak z Pogoni. Ja
chcê mieæ jak najmocniejszy
zespó³.
- Czyli te wzmocnienia,
nazwijmy szczeciñskie, nie
generuj¹ jakiœ powa¿nych
kosztów dla Stilonu?
- To jest w tym momencie
ogromny bonus i chwa³a Pogoni za to, ¿e tych zawodników oddaj¹ czy wypo¿yczaj¹
za darmo. To s¹ ch³opcy, którzy siê tam nie przebijaj¹,
maj¹ propozycje z innych
klubów trzecioligowych czy
drugoligowych, ale chc¹
przyjœæ do Gorzowa. Wierz¹,
¿e tu bêd¹ siê rozwijaæ, natomiast my w Gorzowie musimy jeszcze poczekaæ kilka lat
zanim wychowamy pokolenie
zawodników st¹d. Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e
bêdzie baza treningowa i
wszyscy bêd¹ szli w tym kierunku. Na dzisiaj takich
ch³opaków, jak Sza³as czy
Posmyk, z którymi siê tu zetkn¹³em, d³ugo w Gorzowie
nie bêdzie i to sobie trzeba
uœwiadomiæ.
- Jest pan zadowolony z
przebiegu swojej kariery
trenerskiej?
- Mam nadziejê, ¿e jeszcze
wszystko przede mn¹. Gdzieœ
tam sobie kiedyœ za³o¿y³em,
¿e do czterdziestki bêdê mia³
najwy¿sze licencje trenerskie,
bêdê trenerem na dobrym
poziomie i zarabia³ odpowiednie pieni¹dze. Zosta³y mi wiêc
jeszcze trzy lata i zobaczymy.
To jest moja pasja, ja to kocham, chocia¿ s¹ czasami
momenty, ¿e cz³owiek jest
zmêczony.
Jak
siê
uk³ada
wspó³praca z zarz¹dem?
- Powiem tak, s¹ takie momenty, ¿e chcia³oby siê, aby
by³o lepiej. Natomiast ogólnie
jest uczciwie i najgorsze zawirowania organizacyjne s¹
ju¿ za nami.

PRZEMYS³AW DYGAS
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