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Nowoczesna
technologia pomaga
oczyszczać ścieki

Fot. Archiwum

Gorzowska Oczyszczalnia Ścieków staje się jedną z najnowocześniejszych w kraju. Więcej na s. 3.
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Chcemy oddychać
czystym powietrzem
Kilka jesiennych dni mocno dało się
we znaki gorzowianom.
Nawet na Manhattanie, gdzie zdawać się
mogło, że powietrze powinno być czyste i
wolne od trującego smogu. A wszystko przez
palenie w piecach śmieci, a także podłej jakości węgla i drewna, które zamienione w
dym przy niemal bezwietrznej pogodzie zawisły nad miastem.
O ile dzięki programowi Kawka i podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej kamienic
na Nowym Mieście udało się jako tako złagodzić problem w centrum miasta, o tyle w wielu
innych miejscach nadal funkcjonują piece
opalane byle czym. I rzecz nie dotyczy tylko
starej zabudowy, ale także osiedli domków
jednorodzinnych, co widać i czuć, ale i pokazują smogowe czujniki. Dlatego Straż Miejska, a właściwie przeszkoleni odpowiednio jej
przedstawiciele będą sprawdzać czym mieszkańcy palą w piecach. Maja bowiem prawo
wejść do domu i zajrzeć do pieca w godz. od
6.00 rano do 22.00 wieczorem. Za spalanie
śmieci, ale i niewpuszczenie strażników do
domu grozi wysoka grzywna.
Wystarczy więc np. donos sąsiada, by truciciel odczuł skutki swej pozornej oszczędności
na portfelu. Ale nie ma innej rady, skoro nie
pomagają tłumaczenie, prośby i apele.
Wszyscy chcemy żyć i oddychać w miarę czystym powietrzem, także zimą, kiedy trzeba się
grzać, ale już niekoniecznie byle czym. Inna
sprawa, że opał dobrej jakości kosztuje, ale
na to nie ma już rady. Zresztą, za zepsute powietrze płacimy zdrowiem wszyscy. Przy
czym swoje dokładają także kierowcy, którzy
za potrzebą, ale i bez wyraźnej potrzeby odpalają swoje samochody do jazdy po mieście.
Popołudniami na newralgicznych drogach i
skrzyżowaniach jest aż gęsto od dymu z rur
wydechowych wiekowych często pojazdów, z
których znakomita część z całą pewnością nie
spełnia norm pod tym względem. Może i za to
nie tyle Straż Miejska, co policja w końcu się
weźmie?
JAN DELIJEWSKI
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w 1.01.
1950 r. - w Gorzowie wznowiono
komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył się
o prawie 900 ha terenów popoligonowych, przyłączonych z gminy Kłodawa; gmina otrzymała
3,5 mln zł rekompensaty.
1905 r. - urodził się Jan Korcz,
artysta-malarz, pionier Gorzowa, organizator słynnej ,,akademii pana Jana'” dla plastykówamatorów, zm. w 1984 r.
w 2.01.
1960 r. - wznowiono komunikację autobusową, uruchamiając pierwszą po wojnie linię
autobusową; na trasę linii 101
Marcinkowskiego-Śląska wyjechało pięć autobusów San.
1960 r. - powołany został Państwowy Teatr im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie, jako 117
scena państwowa w kraju.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdobyli Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-leciu
klubu.
w 6.01.
1930 r. - poświęcono łaźnię publiczną, najnowocześniejszy
wówczas tego typu obiekt na
wschód od Berlina; było to ostatnie przedsięwzięcie Maksa Bahra; Łaźnią Miejską funkcjonowała do 2002 r., obecnie hala
tenisowa GKS Gorzovia.
w 7.01.
1979 r. - nastąpił przełom w zimie stulecia, która w sylwestra
sparaliżowała pół Polski, w tym
Gorzów; ustąpiły silne mrozy,
nastąpiła odwilż.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy administrator apostolski diecezji warmińskiej, od grudnia 1956 r. ordynariusz gorzowski.
w 9.01.
1950 r. - Miejska Szkoła Muzyczna im. F. Nowowiejskiego
została upaństwowiona i przekształcona w Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Pluta,
od 1958 r. biskup gorzowski,
zm. w 1986 r.
w 10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany
wiaduktem.
w 11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz
(45 l.), najwybitniejszy gorzowski żużlowiec, zawodnik Stali
Gorzów (1965-1985) i Wimbledonu (1977-1983), 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny uczestnik IMŚ, dwukrotny mistrz Polski
w 1975 i 1983, trzykrotny zdobywca „Złotego Kasku”.
w 13.01.
1963 r. - na lodowisku przy budynku dzisiejszej AWF rozegrano
pierwszy mecz hokejowy między
drużyną Miejskiego Ośrodka
Sportowego a zespołem Studium
Nauczycielskiego. W 1968 r. - w
pięciolecie pierwszego meczu
hokejowego - na nowo zbudowanym „Lodostilu” przy ul. Pomorskiej rozegrano pierwsze spotkanie drużyn hokejowych, w którym zawodnicy Stilonu Gorzów
ulegli Sparcie Szczecin 1:16.
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Całe życie w Gorzowie,
ale serce w Grodnie zostało
Wybitna gorzowianka i polonistka, Weronika Kurjanowicz skoñczy³a 90 lat.
Mimo wieku i laski, jeszcze
aktywna, bywa w ró¿nych
miejscach, zajmuje siê ró¿nymi rzeczami. - Teraz
chcia³abym doprowadziæ do
pogodzenia wybitnego poety
Ryszarda Krynickiego z Gorzowem - mówi. I dodaje, ¿e
nie bardzo mo¿e zrozumieæ,
dlaczego poeta zapomnia³ o
Gorzowie, w którym zrobi³
maturê i o którym nawet napisa³ jeden ze swoich wierszy.

Grodno było i jest
najważniejsze

Przysz³a polonistka i dyrektorka Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych urodzi³a siê 31 paŸdziernika 1927 r. w Grodnie. Mia³a zaledwie trzy
latka, kiedy osieroci³ j¹ ojciec. Mama Aleksandra wysz³a za jakiœ czas ponownie
za m¹¿ i rodzina przenios³a
siê do Baranowicz. - Dla
mnie jednak miastem najwa¿niejszym
pozosta³o
Grodno - zaznacza Weronika Kurjanowicz.
Przysz³a
nauczycielka
przesz³a nietypow¹ œcie¿kê
edukacyjn¹. Najpierw uczy³a
siê w domu. Kiedy ju¿ w koñcu w 1935 roku trafi³a do
Baranowicz, rodzice uznali,
¿e coœ z tym dzieckiem zrobiæ trzeba i dok³adnie 12 maja, w dniu œmierci marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego ma³a
Weronika stanê³a przed komisj¹ oœwiatow¹, która mia³a
j¹ zakwalifikowaæ do odpowiedniej klasy. Wiekiem pasowa³a do klasy drugiej podstawówki, jednak wiedz¹ do
trzeciej i ostatecznie tam zaczê³a siê uczyæ. - Ca³e ¿ycie
by³am taki „lizusek prymuska”
- œmieje siê pani Weronika.
Ale wszystkie jej œwiadectwa
to pi¹tki z góry na dó³.
W Baranowiczach chodzi³a
a¿ do szóstej klasy podstawówki. Zd¹¿y³a te¿ zaliczyæ
17 dni gimnazjum, a potem
Polskê najechali Rosjanie i
skoñczy³y siê polskie szko³y.
Ale w edukacyjnym ¿yciu
Weroniki Kurjanowicz by³
tak¿e rozdzia³ pod tytu³em
prywatna pensja dla panien.
Na tê szko³ê, w stylu pensji
pani Latter, staæ j¹ by³o, poniewa¿ mia³a niewielki spadek po dziadku Lucjanie Kurjanowiczu, który mia³ tak
w³aœnie zostaæ wydany. Tam nauczy³am siê kin-
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W. Kurjanowicz przez lata był zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi.

dersztuby, manier - œmieje
siê pani Weronika. Lata wojny spêdzi³a na ró¿nych pracach w niemieckiej firmie
handlowo-przemys³owej.
Ochroni³o to pannê Kurajnowicz przed niechybn¹ wywózk¹ na roboty przymusowe do Niemiec. No i przysz³a
nauczycielka pracowa³a miêdzy innymi np. w suszarni
warzyw i owoców, w makaroniarni, rozlewni wód gazowanych, kwaszarni kapusty, wytwórni kawy. Praca ta mia³a
te¿ i bardzo dobr¹ stronê,
mo¿na by³o przynieœæ trochê
jedzenia do domu.

Przywiózł nas tu pociąg

Gorzów w ¿yciu Weroniki
Kurjanowicz pojawi³ siê
przez przypadek. Jak sama
mówi - poci¹g j¹ tu przywióz³, choæ gdyby j¹ pytaæ o
zdanie, to wybra³aby Sandomierz. W tamtych czasach
nikt nikogo nie s³ucha³ i jecha³
tam, gdzie jecha³ poci¹g.
Do tego poci¹gu na nieznany zachód wsiad³a z nieprzytomn¹, chor¹ matk¹, m³odszym przyrodnim bratem,
kufrem, kanap¹, ciê¿k¹ maszyn¹ do szycia marki Singer oraz z psem.
Do pogr¹¿onego w ciszy i
lekko zniszczonego miasta

pani Kurjanowicz dotar³a we
wrzeœniu. - Moim pierwszym
zaskoczeniem by³a architektura. W Baranowiczach domki by³y parterowe, drewniane, a tu murowane kilkupiêtrowe kamienice. Trzeba siê
by³o przestawiæ. Trzeba by³o
tak¿e sobie znaleŸæ jakieœ
lokum. Ruszy³am wiêc na
poszukiwania. Pewno sobie
tam i pop³akiwa³am pod nosem, ale co by³o zrobiæ. Posz³am w kierunku Chopina.
Tam znalaz³am taki domek,
pusty, choæ wype³niony pierzem. Ktoœ nam pomóg³
przewieŸæ nasz skromny dobytek i tak siê zaczê³o moje
gorzowskie ¿ycie - opowiada.
Pocz¹tki by³y bardziej ni¿
skromne. Pani Weronika nie
mia³a pieniêdzy, ani nic na
handel czy wymianê. - No i
tak naprawdê to uratowa³y
nas
pobliskie
ogródki
dzia³kowe, na których ros³y
zasadzone jeszcze przez
Niemców warzywa - mówi.

Ojczym się znalazł na
ulicy

Z Baranowicz do Gorzowa
Weronika Kurjanowicz jecha³a tylko z mam¹ i bratem,
bo ojczym by³ w wojsku. Rodzina nie za bardzo wie-

dzia³a, gdzie on dok³adnie
jest. - Sz³am pewnego dnia
ulic¹, a tu nagle i niespodziewanie zobaczy³am swego ojczyma, który mia³ w Gorzowie jak¹œ sprawê do
za³atwienia. No i ju¿ ¿ycie
zrobi³o siê lepsze - opowiada.
Mniej wiêcej w tym samym
czasie zaczê³a Kursy Maturalne dla Doros³ych. Mia³am przerwê w szkole,
¿adnych dokumentów, wiêc
to by³ jedyny sposób na zdobycie wykszta³cenia - opowiada. By³a na tzw. drugim
kursie.
Maturê
zda³a
owszem,
na
samych
pi¹tkach. I posz³a na studia
do Poznania, na filologiê polsk¹, choæ rodzice nalegali,
¿eby wybra³a medycynê. Nie by³abym dobr¹ lekark¹.
Mnie ta polonistyka da³a bardzo du¿o - wspomina. Pracê
magistersk¹ napisa³a o Tomaszu Teodorze Je¿u, nauczycielu pozytywiœcie pod
okiem
prof.
Zygmunta
Szweykowskiego.

Nauczyciel, dyrektor,
pisarz

Po studiach Weronika Kurjanowicz wróci³a do Gorzowa. Przez d³ugie lata uczy³a
polskiego w Zespole Szkó³

Ekonomicznych, w którym
potem by³a dyrektorem. Ale
nie tylko to j¹ zajmowa³o.
Bo Weronika Kurjanowicz
ma na koncie samouczki ortograficzne i inne ksi¹¿eczki
oswajaj¹ce ucz¹cych siê z
kolczast¹ polsk¹ ortografi¹
czy interpunkcj¹. Kilka lat temu wyda³a tomik opowiadañ,
choæ nie bardzo lubi o nim
mówiæ. Poza tym przez wiele
lat robi³a korektê „Nadwarciañskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” oraz
innych wydawnictw jaki siê
ukazywa³y nak³adem Archiwum Pañstwowego. By³a nie
tylko korektorem, ale autork¹
cyklu tekstów poœwiêconych
niepospolitym gorzowianom.
- Teraz ju¿ nie czytam,
szwankuj¹ mi oczy, teraz
s³ucham - mówi.
Przez lata by³ zaanga¿owana w pomoc drugiemu
cz³owiekowi,
aktywnie
dzia³a³a bowiem w Towarzystwie Pomocy Brata Alberta.
Przez lata nie opuszcza³a
teatralnych premier, jak tylko zaczê³a dzia³aæ Filharmonia Gorzowska, tak¿e bardzo czêsto bywa³a na koncertach. Bo jak sama mówi,
ma takie œwie¿bienie mózgu, ¿e lubi i chce wiedzieæ.
Poza tym organizuje wystawy,
walczy
o
groby
zas³u¿onych nauczycieli,
napisa³a cykl wspomnieñ o
gorzowianach.
Jej uczniowie mówi¹ o niej
tylko w samych superlatywach, wspominaj¹ j¹ jako
fantastyczn¹ nauczycielkê
oraz znakomitego, sprawiedliwego pedagoga.

Raz tak, raz tak

W domowym archiwum pani Weronika ma dokumenty z
nazwiskiem pisanym Kurjanowicz i Kurianowicz. - Po
zmianie zasad pisowni w
1953 roku sama sobie zmieni³am pisowniê na to nowoczesne. Ale po latach zdecydowa³am, ¿e wracam do tradycyjnej pisowni. St¹d czêœæ
dokumentów jest w jednym
stylu, czêœæ w innym - wyjaœnia.
Inna rzecz, ¿e doœæ czêsto
jeszcze do chwili obecnej
zdarza siê, i¿ ktoœ pisze jej
nazwisko w³aœnie z i a nie z
j, jak powinno byæ.
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Gorzowska Oczyszczalnia Œcieków staje siê jedn¹ z najnowoczeœniejszych w kraju.

Fot. Archiwum

Oczyszczalnia musi codziennie przerobiæ œrednio
18 tysiêcy metrów szeœciennych œcieków z Gorzowa i s¹siednich gmin, a do
tego potrzebna jest wydajna, sprawna i technicznie
zaawansowana instalacja.
Dlatego ramach realizowanego projektu pod nazw¹
„Uzupe³nienie systemu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków oraz poprawa efektywnoœci energetycznej Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gorzowie
Wlkp.”, w Wydziale Oczyszczalni Œcieków zrealizowane zosta³y ostatnio dwa
wa¿ne zadania. Zosta³y
one
wspó³finansowane
przez Fundusze Europejskie Infrastruktura i Œrodowisko oraz Uniê Europejsk¹
Fundusz Spójnoœci.
Pierwszy dotyczy³ dostawy, monta¿u oraz wpiêcie w
system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki nowych urz¹dzeñ do pomiaru jakoœci œcieków oraz
wykonanie zintegrowanego
systemu wizualizacji.
- Potrzeb¹ tego dzia³ania
by³o
zamontowanie
w
obiektach technologicznych
wspomnianych urz¹dzeñ
pomiarowych, które ju¿
mierz¹ parametry œcieków,
poniewa¿ musimy ca³y czas
on-line prowadziæ takie badania - mówi Rados³aw
Kasperski, kierownik Gorzowskiej
Oczyszczalni
Œcieków w PWiK. - Zanim
oczyszczony
œciek
w
postaci przezroczystej ,,wody’’ trafi do Warty musi
spe³niaæ okreœlone przepisami parametry. Jesteœmy
stale kontrolowani przez
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony Œrodowiska w Gorzowie i je¿eli okaza³oby
siê, ¿e nasze próbki nie
spe³niaj¹ norm gro¿¹ nam
kary, które s¹ bardzo wysokie i mog¹ iœæ w miliony
z³otych. Montuj¹c nowy
system na bie¿¹co mamy
teraz dok³adny podgl¹d na
proces technologiczny oraz
jakoœæ oczyszczania œcieków.
Wczeœniejsze
urz¹dzenia, po pierwsze
by³y ju¿ przestarza³e, po
drugie nie posiada³y tak

Specyfika pracy wodociągów wymusza stały rozwój technologiczny używanych urządzeń, a
to kosztuje.

rozbudowanych parametrów, jak obecne - wyjaœnia.
Jak mówi dalej kierownik
Kasperski,
w
trakcie
oczyszczania
œcieków
mo¿na natrafiæ na liczne
niespodzianki, w zale¿noœci
od tego co jest wpuszczane
do sieci przez klientów. Na
dop³ywie s¹ zamontowane
odpowiednie sondy pomiarowe i jeszcze przed procedur¹ oczyszczania mo¿na
oceniæ jakoœæ wp³ywaj¹cego œcieku. Proces oczyszczania jest skomplikowany i
im lepsza jest zamontowana aparatura, tym ³atwiej
jest ca³oœæ nadzorowaæ.
- Do naszego laboratorium zanosi siê próbki i zanim
poznamy
wyniki
up³ynie sporo czasu. Teraz,
maj¹c w centralnej dyspozytorni na komputerach
podgl¹d on-line, obserwujemy co wp³ywa do oczyszczania, jak przebiega ca³y
proces technologiczny, który trwa prawie trzy dni i jakiej jakoœci oczyszczona
woda wp³ywa do rzeki. W
razie potrzeby mo¿na szybciej reagowaæ w postaci regulacji dop³ywu potrzebnych do oczyszczania œrodków, takich jak choæby tlen wyjaœnia, dodaj¹c jeszcze,
¿e koszt ca³ego projektu
wyniós³
dok³adnie
1.082.706,38 z³otych netto.
Drugi projekt, którego realizacja w³aœnie dobieg³a ko-

ñca, to monta¿ nowoczesnych dmuchaw tlenu. Jego
pe³na nazwa brzmi: ,,Dostawa, monta¿ oraz wpiêcie
w system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki czterech dmuchaw technologicznych na terenie
oczyszczalni œcieków w Gorzowie’’. Wartoœæ zadania
to 1.699.000,00 z³ netto).
Co bardziej zainteresowani
wiedz¹, ¿e oczyszczanie
œcieków przebiega kilkuetapowo. W pierwszym etapie
usuwa siê zgrubne elementy i taki proces jest nazywany mechanicznym oczyszczaniem œcieków. Potem
jest prowadzony proces
biologiczny, czyli oczyszczanie przez mikroorganizmy. Ale tu równie¿ mamy istotny podzia³ na strefê beztlenow¹ i tlenow¹. W tym
drugim przypadku trzeba
stale doprowadzaæ powietrze za pomoc¹ dmuchaw.
- Czynimy to przez 24 godziny na dobê, 365 dni w
roku - kontynuuje Rados³aw
Kasperski. - Gdyby coœ nawali³o znaleŸlibyœmy siê w
trudnym po³o¿eniu, bo nie
mo¿emy przytrzymaæ œcieków ponad przyjêty czas,
gdy¿ stale p³yn¹ nastêpne.
Nowe dmuchawy dostarczaj¹ od 5 do nawet 20 tysiêcy metrów szeœciennych
powietrza na godzinê. Mamy trzy strefy tlenowe i tak
naprawdê pracuj¹ trzy

dmuchawy, czwarta jest w
pogotowiu. Ze wzglêdu na
potrzebê ich równomiernego u¿ywania komputer steruje jednak w ten sposób,
¿e co jakiœ czas daje ,,odpocz¹æ’’ kolejnej dmuchawie - t³umaczy.
Stare dmuchawy olejowe,
napêdzane du¿ymi silnikami, pochodzi³y jeszcze z
ubieg³ego wieku i ju¿ siê
praktycznie wyeksploatowa³y. Producent ju¿ nie zapewnia³ czêœci zamiennych.
Przegl¹dy by³y prowadzone
na bie¿¹co, co 2-3 lata, ale
przyszed³ czas na postawienie na bardziej nowoczesne technologicznie rozwi¹zanie. Istotnym plusem
tej inwestycji s¹ energooszczêdne silniki, co z kolei
stanowi wa¿ny punkt realizacji programu efektywnych
ulepszeñ
w
zakresie
oszczêdnoœci energii pierwotnej. Jest to jeden z
wa¿nych wniosków, jakie
zosta³y okreœlone po przeprowadzeniu
w
ca³ym
zak³adzie audytu energetycznego w sierpniu tego
roku.
- Atutów jest wiêcej, choæby zmniejszenie poziomu
ha³asu z ponad 100 decybeli do poni¿ej 80 - mówi
starszy mistrz Jaros³aw
Traczyk. - W starych
urz¹dzeniach trzeba by³o
cyklicznie wymieniaæ olej i
ró¿ne elementy, choæby

³o¿yska. Obecne dmuchany
s¹ nowej generacji na
³o¿yskach magnetycznych,
dziêki czemu ³o¿yskowanie
jest bezstyczne i bezstratne. Nie ma potrzeby prowadzenia konserwacji. Praktycznie jedyn¹ czêœci¹,
któr¹ trzeba bêdzie na
bie¿¹co wymieniaæ bêd¹ filtry - podkreœla, a kierownik
Kasperski dodaje, ¿e dmuchawy pracuj¹ na wzór silników samolotowych odrzutowych.
- Stara dmuchawa mia³a
prêdkoœæ obrotow¹ wa³u na
poziomie niespe³na 1500
obrotów na minutê, nowe
maj¹ po 30 tysiêcy. Dmuchawy nie przenosz¹ wibracji, s¹ o regulowanej
prêdkoœci obrotowej wa³u
napêdowego. Nie ma potrzeby
wykorzystywania
jednej dmuchawy na sto
procent, automat w³¹cz¹ w
takim przypadku wiêcej, co
pozwala
na
spor¹
oszczêdnoœæ energii. Jeszcze innym atutem jest nielimitowana
iloœæ
cykli
w³¹czeñ i wy³¹czeñ. Po
wy³¹czeniu i w³¹czeniu nie
trzeba czekaæ kilkunastu
minut a¿ wszystko odpowiednio siê za³¹czy, co
mia³o potem wp³yw na zaburzenia
parametrów
oczyszczania œcieków - wylicza kierownik.
Specyfika pracy wodoci¹gów wymusza sta³y rozwój technologiczny u¿ywanych urz¹dzeñ, ¿eby jakoœæ
nie tylko produkcji i dostarczania wody, ale tak¿e odbiór a potem oczyszczanie
œcieków spe³nia³a wszystkie
wymagania jakoœciowe.
- Dlatego pracujemy przy
stale prowadzonych remontach i inwestycjach, ale to
jest naturalne w sytuacji
pracy ci¹g³ej. Do tego, mówi¹c ju¿ tylko o œciekach,
³adunek zanieczyszczenia
w jednym metrze szeœciennym stale roœnie. A to wymaga wiêkszego nak³adu.
¯ywotnoœæ
wiêkszoœci
urz¹dzeñ, takich jak pompy,
mieszad³a to jest kilka lat.
Nie ma praktycznie roku, ¿e
nie musimy przeprowadziæ
inwestycji, czêsto id¹cych
w miliony z³otych - koñczy.
ROBERT BOROWY

2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal (19671972), pionier miasta, budowniczy stadionu żużlowego.
w 15.01.
1938 r. - ur. Ryszard Sawicki, b.
działacz opozycyjny, b. dyrektor
szpitala (1991-1997), pierwszy
przewodniczący RM, jeden z organizatorów sportu niepełnosprawnych w Polsce, zm. w 2000
r.
w 16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan Pikuła (49 l.), od 1984 r. - pierwszy proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gorzowie i budowniczy kościoła,
kapelan lubuskich myśliwych i
policjantów.
1996 r. - zm. Aleksander Fogiel
(86 l.), b. aktor gorzowski
(1979-1980), odtwórca m.in. roli Maćka z Bogdańca w filmowej
wersji „Krzyżaków” Aleksandra
Forda i sołtysa w „Samych swoich” Sylwestra Chęcińskiego..
2013 r. - zm. Marian Klaus (86
l.), kompozytor, instrumentalista, stroiciel instrumentów, bard
dawnej „Casablanki”.
w 18.01.
1972 r. - zm. Dionizy „Dyśku”
Wajs (87 l.), starszy o 26 lat
mąż Papuszy, ceniony harfista,
twórca 15-osobowej orkiestry, z
którą zjeździł całą Europę.
w 20.01.
2000 r. - zm. Władysław Klimek
(73 l.), nauczyciel fizyki, esperantysta, działacz katolicki, b.
radny (1990-1994), b. prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej,
działacz „Wspólnoty Polskiej”.
w 21.01.
1985 r. - u zbiegu ul. Pomorskiej
i Podmiejskiej doszło do karambolu pięciu wozów tramwajowych, w którym obrażenia odniosło dziewięć osób.
w 22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm
Pluta (76 l.), od 1958 r. administrator apostolski, a od 1972
r. ordynariusz diecezji gorzowskiej; zginął w wypadku samochodowym.
w 23.01.
1944 r. - zlikwidowano przedostatnią linię tramwajową,
wprowadzając komunikację trolejbusową również na trasie ul.
Dworcowa - plac Słoneczny.
1987 r. - zm. Bekir Rodkiewicz
(98 l.), imam, przywódca duchowy islamskiej ludności tatarskiej
w Gorzowie.
w 24.01.
1947 r. - otwarto diecezjalną
księgarnię św. Antoniego; jest to
jedna z najstarszych, funkcjonujących placówek handlowych w
mieście.
2004 r. - w kolekturze Totalizatora przy ul. Szarych Szeregów
w Gorzowie padła główna wygrana w Dużym Lotku - 3 013
545 zł.
2007 r. - zm. Jerzy Pogorzelski
(74 l.), działacz piłkarski, b.
prezes ZKS Stilon (1982-1992),
członek honorowy GOZPN.
w 26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund Nowicki, pierwszy administrator apos-
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Trzy pytania do Marty Kowalskiej, kierownika merytorycznego Lubuskiego Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej
- Rozpoczynaj¹c we wrzeœniu
2016 roku nowe projekty budowy
miejsc pracy dla osób czêsto wykluczonych spo³ecznie, jako Lubuski Oœrodek Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej, mieliœcie nakreœlon¹
wizjê. Czy dzisiaj mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystko posz³o jak z
p³atka?
- Wizjê oczywiœcie mieliœmy, ale za
tym sz³y jednak liczne obawy, poniewa¿ co innego plany, co innego rzeczywistoœæ. Instytucje, które wy³o¿y³y
pieni¹dze na realizacjê projektów
okreœli³y swoje oczekiwania i musieliœmy im sprostaæ. Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e zainteresowanie by³o wiêksze ni¿ nasze mo¿liwoœci finansowe.
Zaprocentowa³o tutaj znakomite przygotowanie z naszej strony do realizacji poszczególnych zadañ. Nie by³o
jednak w tym przypadku, poniewa¿
zaowocowa³o wczeœniejsze doœwiadczenie z dzia³alnoœci w obszarze ekonomii spo³ecznej. Podobnie jak u naszych partnerów. Dlatego odpowiadaj¹c wprost na postawione pytanie,
te pierwsze 14 miesiêcy zaliczyæ
mo¿emy na du¿y plus, ale ka¿dy, nawet najdrobniejszy sukces, wymaga³
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tolski w Gorzowie, został usunięty z urzędu przez władze komunistyczne.
w 27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobusową w mieście; na miasto wyruszyły trzy pojazdy marki „Mercedes” i dwa „Magirus”, obsługując dwie linie mające
początek na Starym Rynku,
pierwsza wiodła do koszar piechoty przy ul. Myśliborskiej,
druga do szpitala psychiatrycznego.
1986 r. - z udziałem prymasa
Józefa Glempa odbył się pogrzeb bp. Wilhelma Pluty; jego
ciało złożone zostało w grobowcu wymurowanym w przedsionku
katedry.
1997 r. - zm. Irena Byrska (96
l.), aktorka, reżyser teatralny i
pedagog, b. dyrektor Teatru im.
Juliusza Osterwy w Gorzowie
(1963-1966).
2002 r. - w nocy nad Ziemią Lubuską przeszła nawałnica, wichura sięgała 24 m/sek., w Gorzowie ok. 3.00 szybkość wiatru
wynosiła 23 m/sek.; zginęły
dwie osoby, kilkanaście zostało
rannych.
w 29.01.
1971 r. doszło do zamachu
bombowego na budynek Sądu
Powiatowego przy ul. Mieszka I
42, eksplozja zdemolowała pięć
pomieszczeń na wysokim parterze.
1994 r. w Gorzowie uruchomiono pierwsze anteny przekaźnikowe telefonii komórkowej.
w 30.01.
1945 r. oddziały sowieckie zajęły Gorzów; wg niektórych
świadków pierwsze czołgi zwiadowcze wkroczyły do miasta 30
stycznia od strony obecnej ul.
Konstytucji 3 Maja, stąd jej powojenna nazwa Armii Czerwonej; miasto zajęte zostało
przez pododdziały 32 korpusu
piechoty 5 Armii Uderzeniowej, jej dowódcą był gen. płk.
Nikołaj Erastowicz Bierzarin
(1904-45), później pierwszy
komendant wojenny Berlina.
1995 r. w Gorzowie po raz
pierwszy obchodzono Dzień
Pamięci i Pojednania.
w 31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady
Inżynierii nr 3 przejęły obiekty
byłej fabryki maszyn i odlewni
żeliwa H. Pauckscha między
ul. Jerzego i Grobla oraz byłej
fabryki Gustava. Schrödera
przy ul. Przemysłowej 13-16,
gdzie znajdowała się główna
siedziba późniejszych Zakładów Mechanicznych.
2010 r. - nad Kłodawką przy
ul. Chrobrego odsłonięto pomniki malarzy Jana Korcza i
Ernsta Henselera.
1914 r. - ur. Jadwiga Osińska,
Matka Faustyna od Jezusa
Króla Miłosierdzia, pierwsza
faustynka, przełożona generalna SS Miłosiernego Odkupiciela, założycielka sanktuarium w Myśliborzu, zm. w
1955 i spoczywa na gorzowskim
cmentarzu.
n
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Wsparcie samorządu w wielu przypadkach jest niezbędne

od wszystkich ogromnego wysi³ku. Tu
nic nie przysz³o ³atwo.
- Pamiêtam jednak, ¿e w chwili
uruchomienia LOWES i rozpoczêcia tworzenia przedsiêbiorstw
ekonomii spo³ecznej najwiêcej mówiono o ich póŸniejszym rozwijaniu. Czy ten plan jest ju¿ realizowany?
- Dotychczas utworzyliœmy 184 nowe miejsca pracy na terenie siedmiu
powiatów, gdzie dzia³amy. Znakomicie rozwija nam siê dzia³alnoœæ we
wspó³pracy z fundacjami, stowarzy-

szeniami czy innymi organizacjami
pozarz¹dowymi. Trzeci sektor chce
dzia³aæ, tworz¹c przedsiêbiorstwa
spo³eczne, to jest spó³dzielnie socjalne osób prawnych. Naszym celem
nie jest jedynie tworzenie kolejnych
miejsc, lecz dzia³anie celem utrzymania i dalszego rozwoju ju¿
powsta³ych. Wiadomo, ¿e s¹ sfery,
które ³atwo zbudowaæ, trudniej zaœ
utrzymaæ w d³u¿szej perspektywie
czasu. Jak to bywa w naszej dzia³alnoœci, jedni radz¹ sobie œwietnie, inni
mêcz¹ siê, ale walcz¹ na rynku z
du¿¹ ambicj¹. S¹ te¿ jednak takie
podmioty, które stale musimy wspieraæ. Pamiêtajmy, ¿e w tym wszystkim
najwa¿niejszy jest cz³owiek. Jedni po
d³ugotrwa³ym pobycie na bezrobociu
podchodz¹ do danej szansy z du¿¹
energi¹ i wol¹ osi¹gniêcia sukcesu,
inni kapituluj¹ po krótkim czasie.
Osobiœcie cieszê siê, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ zg³aszaj¹cych siê do
nas chce pracowaæ, chce zmieniæ dotychczasowy styl ¿ycia.
- Przedsiêbiorstwa ekonomii
spo³ecznej czy inne jednostki gospodarcze tego obszaru dzia³aj¹
g³ównie dla utrzymania miejsc pra-

cy. Co jest najwa¿niejsze w prowadzeniu takich podmiotów?
- Zdecydowanie chêci. Problemy
oczywiœcie pojawiaj¹ siê, gdy przychodzi do czystej ekonomii. Prowadz¹cy przedsiêbiorstwa spo³eczne
musz¹ myœleæ jak przedsiêbiorcy,
zdobywaæ rynek i zlecenia. Trudno
jest osobom, które dotychczas mia³y
problemy ze znalezieniem nawet najprostszego zatrudnienia, ¿eby nagle
sta³y siê biznesmenami. Nastêpna
sprawa to znalezienie odpowiedniej
niszy rynkowej. I to siê naprawdê
udaje. Repertuar w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci jest bardzo szeroki.
Kolejny temat to ca³y czas zachêcamy
samorz¹dy terytorialne, ¿eby wspomaga³y powstaj¹ce inicjatywy. I to siê powoli dzieje, choæ w niektórych sferach
jeszcze natrafiamy na opór. Mo¿e dlatego, ¿e wyszliœmy z nowymi rozwi¹zaniami i samorz¹dy w wiêkszoœci dopiero przypatruj¹ siê tej spo³ecznej
dzia³alnoœci. A powiem szczerze, ¿e
wsparcie z tej strony jest w wielu przypadkach niezbêdne. Szczególnie w
pierwszych miesi¹cach funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
RB

Ursus został zniszczony w głupi sposób
Trzy pytania do Piotra £êczyckiego, by³ego g³ównego metalurga gorzowskiego Ursusa
- Czym dla pana i Gorzowa by³y
Zak³ady Mechaniczne ,,Gorzów’’,
znane jako Ursus?
- Dla mnie by³ to tak naprawdê drugi
dom. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³em
co prawda jako m³odociany w
zak³adach w³ókienniczych w G³uszycy, ale po studiach przyjecha³em z
nakazem pracy do Ursusa. Pracowa³em w dziale g³ównego metalurga.
Zaczyna³em razem ze Stanis³awem
Stachowiakiem, który do chwili zostania dyrektorem zak³adu by³ g³ównym
metalurgiem. Po nim przej¹³em obowi¹zki i trwa³em na tym stanowisku
do emerytury. Bêd¹c ju¿ na emeryturze jeszcze przez piêæ lat chodzi³em
do pracy i pomaga³em ju¿ jako szeregowany pracownik. Z perspektywy lat
dobrze wspominam te czasy, choæ
mia³em utrudnion¹ drog¹ do awansu.
Jak chcia³em zrobiæ coœ nowatorskiego, najczêœciej by³em sprowadzany
do parteru. Mo¿e dlatego, ¿e nie
chcia³em uczestniczyæ w ¿yciu partyjnym, d³ugo opiera³em siê przed
wst¹pieniem do tej organizacji.
Je¿eli chodzi o znaczenie Ursusa w
¿yciu miasta, to wydaje mi siê, ¿e po
Stilonie by³ drugim takim wa¿nym
przedsiêbiorstwem. Stilon zatrudnia³
bardzo du¿o kobiet, dlatego mocno
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rozwija³ siê w sferze spo³ecznej. Budowa³ mieszkania, ¿³obki, przedszkola, szko³y. Ursus a¿ tak mocno nie inwestowa³ w te przedsiêwziêcia, ale
postawi³ na budowê wielkiego
zak³adu w Baczynie. I tam mia³o powstaæ spore, wielotysiêczne miasteczko.
- Czy Ursus musia³ znikn¹æ z gospodarczej mapy Gorzowa?
- Oczywiœcie, ¿e nie. Przyczyny
zniszczenia zak³adu tak naprawdê s¹
nie tylko po stronie pierwszych
rz¹dów powsta³ych po zmianach
ustrojowych, ale i zwi¹zkach zawodowych w samej firmie. Po upadku ko-

munizmu postanowiono likwidowaæ
wszystko co w danej chwili by³o nierentowne. Uwa¿am, ¿e nale¿a³o wtedy najpierw próbowaæ naprawiaæ, potem ewentualnie niszczyæ. Kiedy partia przesta³a ju¿ rz¹dziæ, za rz¹dzenie
w naszej firmie wziê³y siê ró¿ne
zwi¹zki zawodowe. Pamiêtam tak¹ sytuacjê, ¿e kiedy przejmowaliœmy technologiê ci¹gników Perkinsa, musieliœmy jeŸdziæ na zachód, ¿eby w praktyce poznaæ produkcjê. I gdy mia³em
pojechaæ zosta³em wezwany przez
jednego cz³onka Solidarnoœci, który
dok³adnie analizowa³, czy mój wyjazd
na ekonomiczny sens? Co ciekawe,
ze mn¹ jecha³ pracownik, do wyjazdu
którego nie miano uwag. Musia³em
t³umaczyæ, ¿e nie poznam technologii
z ksi¹¿ek, a ktoœ musi te produkcjê w
firmie uruchomiæ. To taki drobny
przyk³ad pokazuj¹cy, ¿e brakowa³o
wspó³pracy w za³odze, nieufnoœæ jednych do drugich spowodowa³a, ¿e
zak³ad z czasem ca³kowicie siê rozlecia³. A szkoda, bo by³a szansa choæby na zmianê profilu produkcji. Przypomnê, ¿e na pocz¹tku transformacji
w zak³adzie w Baczynie chcia³ inwestowaæ Sobies³aw Zasada, lecz nie dano mu tej szansy. W sumie Ursus
zosta³ zniszczony w g³upi sposób.

- Nie tylko prac¹ pan ¿y³. Przez
wiele lat prowadzi³ pan sekcjê kajakowo-turystyczn¹. S³ysza³em, ¿e
sami budowaliœcie kajaki. Jak to
by³o mo¿liwe?
- Nie mo¿na by³o wtedy wejœæ do
sklepu i kupiæ sprzêtu, dlatego musieliœmy zaj¹³ siê w³asn¹ produkcj¹. Korzystaliœmy z dzia³aj¹cego na terenie
ZMG warsztatu œlusarskiego, który
zajmowa³ siê przygotowywaniem
drewnianych modeli. Polega³o to na
tym, ¿e pracownik, który chcia³
p³ywaæ zg³asza³ siê do jednego z pracuj¹cych w warsztacie modelarzy i
przy jego pomocy oraz kontroli budowa³ kajak. Mieliœmy tak¹ przedwojenn¹, œwietn¹ ksi¹¿kê, w której by³o
rozpisane, etap po etapie, jak nale¿y
zbudowaæ kajak. Materia³y sprowadza³ zak³ad, ale potem by³o to potr¹cane z wyp³aty. Kajaki by³y naprawdê wysokiej jakoœci, jak na potrzeby turystycznego p³ywania. By³y
przy tym niepowtarzalne. Mój, wyprodukowany w 1956 roku, posiadam w
gara¿u do dzisiaj jako pami¹tkê. W
póŸniejszym okresie zrezygnowaliœmy z w³asnej produkcji, gdy¿ dostêpnoœæ sprzêtu na rynku by³a ju¿
powszechna.
RB
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Inżynier bezpieczeństwa z AJP
To niew¹tpliwie atrakcyjny zawód obecnie i w przysz³oœci.
Przebieg kszta³cenia obejmuje treœci zwi¹zane z przyczynami i mechanizmami powstawania szkód, teori¹ i praktyk¹ zagro¿enia technicznego,
œrodkami zaradczymi oraz z
ekonomik¹ bezpieczeñstwa
technicznego.
Studiowanie omawianej specjalnoœci umo¿liwia poznanie
zasad bezpiecznej obs³ugi
urz¹dzeñ, maszyn, linii technologicznych i systemów wytwarzania. Studenci poznaj¹ zasady funkcjonowania systemów
bezpieczeñstwa. Ta wiedza
jest nastêpnie ugruntowana
przez praktyczn¹ ocenê
ró¿nych sytuacji zagro¿enia na
przyk³adach przemys³owych
oraz przez realizacjê zadañ
projektowych dotycz¹cych nowych i modernizowanych konstrukcji technicznych tak, aby
by³y one funkcjonalne i bezpieczne w u¿ytkowaniu.
W efekcie studenci nabywaj¹
umiejêtnoœci samodzielnej
identyfikacji problemów i zagro¿eñ dla ludzi oraz jakoœci
produkcji, potrafi¹ monitorowaæ procesy produkcyjne i
oceniaæ stan techniczny œrodków produkcji. Dziêki temu
mog¹ formu³owaæ za³o¿enia
do
rozwi¹zywania
i
powstaj¹cych problemów, i ich
likwidacji. Ogólne przygotowanie techniczne czyni absolwentów in¿ynierii bezpieczeñstwa dobrymi partnerami w
zespo³ach „utrzymania ruchu”,
czyli w zespo³ach czuwaj¹cych
nad ci¹g³oœci¹ procesów technologicznych, sprawnoœci¹
maszyn i urz¹dzeñ. Potrafi¹
zarz¹dzaæ
ekonomicznym
przebiegiem
eksploatacji
urz¹dzeñ, maszyn i linii technologicznych. We wspó³czesnych przedsiêbiorstwach s¹ to
funkcje in¿yniera produktu
lub procesu, w zale¿noœci od
rodzaju produkcji. Nie bez znaczenia s¹ te¿ umiejêtnoœci
in¿yniera bezpieczeñstwa w
obszarze us³ug i serwisu. Nadzorowane i w³aœciwie wykonane prace w tym zakresie poprawiaj¹ funkcjonalnoœæ i
¿ywotnoœæ u¿ytkowanych produktów.
Specjalistyczna wiedza z obszaru bezpieczeñstwa maszyn, konstrukcji i urz¹dzeñ,
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Szeroko pojête bezpieczeñstwo jest podstaw¹ prawid³owego i stabilnego funkcjonowania zorganizowanego
spo³eczeñstwa,
a
wiêc
urzêdów, banków, komunikacji, handlu, szkó³ i przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych w celu
wzrostu gospodarczego i poprawy ¿ycia obywateli. Sprawne funkcjonowanie wszystkich
tych instytucji pozwala lepiej
¿yæ. Aby sta³o siê to mo¿liwe,
musz¹ one dzia³aæ niezawodnie, a to z kolei jest uwarunkowane jakoœci¹ œrodków technicznych i kwalifikacjami zatrudnionej kadry. Takie credo
jest podstaw¹ dzia³ania Wydzia³u Technicznego Akademii im. Jakuba z Parady¿a
(AJP) w Gorzowie Wielkopolskim.
Pod nazw¹ in¿ynieria bezpieczeñstwa rozumie siê
praktyczny kierunek profesjonalnego zabezpieczenia prawid³owego funkcjonowania
wszelkich instytucji wymienionych wy¿ej z ich struktur¹ informatyczn¹ (IT). Zakres takiego
zabezpieczenia
obejmuje
stronê techniczn¹ i sprzêtow¹,
a wiêc zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ in¿yniersk¹. Skutecznie
rozwijaj¹ce siê bran¿e naszego województwa: mechaniczna, informatyczna i energetyczna potrzebuj¹ fachowców
posiadaj¹cych umiejêtnoœci
zapewnienia ci¹g³oœci pracy.
Ta stosunkowo nowa dziedzina kszta³cenia jest oferowana
przez gorzowsk¹ Akademiê
im. Jakuba z Parady¿a jako
kierunek studiów in¿ynierskich
na Wydziale Technicznym.
Przewiduj¹c znaczne zapotrzebowanie na tak¹ kadrê
in¿yniersk¹ na Ziemi Lubuskiej zaproponowano studentom do wyboru trzy specjalnoœci. Pierwsz¹ z nich jest bezpieczeñstwo
maszyn,
urz¹dzeñ i systemów przemys³owych.
W ramach specjalnoœci przyszli in¿ynierowie zdobywaj¹
wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie bezpiecznego wykorzystania œrodków produkcji z zachowaniem bezpiecznej obs³ugi
dla osi¹gniêcia optymalnego
efektu ekonomicznego produkcji.

We współczesnych przedsiębiorstwach są to funkcje
inżyniera produktu lub procesu.

analizy ryzyka, a tak¿e z obszaru bezpieczeñstwa pracy i
ergonomii daje dobre podstawy do wspó³pracy z projektantami nowych maszyn i
urz¹dzeñ technologicznych,
które powinny spe³niaæ wszystkie certyfikaty dopuszczaj¹ce
do ich produkcji i wykorzystania.
Drug¹ specjalnoœci¹ oferowan¹ przez Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba
z Parady¿a, rzadko oferowan¹ w skali kraju, jest bezpieczeñstwo systemów informatycznych.
Warto tu zaznaczyæ, ¿e z
systemami informatycznymi
mamy obecnie do czynienia
na ka¿dym kroku: korzystaj¹c
z bankomatów, w handlu, w
urzêdach, w pracy i czêsto w
naszych
domach,
gdy
pos³ugujemy siê komputerem i
Internetem. O zagro¿eniach
donosi czasem prasa, gdy „hakerzy dobrali siê” do sieci informatycznych urzêdów pañstwowych
i wojska. Na co dzieñ mamy
do czynienia z zagro¿eniem
„wirusami” lub „koñmi trojañskimi” w naszych laptopach.
To wszystko wymaga zabezpieczeñ odpowiednim oprogramowaniem, które musi byæ stale aktualizowane do tworzonych nowych zagro¿eñ.
Studenci specjalnoœci bezpieczeñstwo systemów informatycznych kszta³c¹ siê w
zakresie przeciwdzia³ania tym
zagro¿eniom.
W trakcie studiów m³odzi ludzie poznaj¹ prawne aspekty
zabezpieczania informacji,
szeroko pojête bezpieczeñstwo w systemach komputerowych oraz zagadnienia bez-

pieczeñstwa w projektowaniu i
eksploatacji oprogramowania;
nabywaj¹ wiedzê podstawow¹
w zakresie technologii informacyjnych oraz organizacji systemów i sieci komputerowych;
ucz¹ siê podstaw programowania i architektury komputerów.
Równolegle poznaj¹ organizacjê i funkcjonowanie systemów bezpieczeñstwa komputerów i sieci komputerowych.
W tym zakresie nabywaj¹
umiejêtnoœci zwi¹zane z kontrol¹ i audytem zasobów informatycznych, prowadzeniem
polityki bezpieczeñstwa w firmie oraz organizacj¹ systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji. Skutkuje to
mo¿liwoœci¹ tworzenia bezpiecznych baz danych i zarz¹dzania nimi.
Absolwenci kierunku in¿ynieria bezpieczeñstwa potrafi¹
rozwi¹zywaæ problemy bezpieczeñstwa w in¿ynierii oprogramowania, utajniaæ wiadomoœci
i dane oraz je deszyfrowaæ,
monitorowaæ ataki i wykrywaæ
w³amania w sieciach; znaj¹
cyfrowe systemy i narzêdzia
uwierzytelniania informacji
oraz hardwarowe (sprzêtowe)
systemy zabezpieczeñ w sieciach.
Powy¿sza wiedza, przyswajana na specjalnoœci bezpieczeñstwo systemów informatycznych Wydzia³u Technicznego AJP, wzbogacana jest
praktycznym poznaniem metod sprawnego funkcjonowania firm, które potrzebuj¹ zarówno bezpiecznego przechowywania informacji, jak i
kontroli dostêpu oraz bezpieczeñstwa polegaj¹cego na
zapewnieniu nieprzerwanej

pracy systemów informatycznych.
Maj¹cy tak¹ wiedzê i umiejêtnoœci absolwenci AJP, s¹
przygotowani do wykonywania
samodzielnych zadañ zabezpieczaj¹cych systemy komputerowe przedsiêbiorstwa.
Trzeci¹ specjalnoœci¹, oferowan¹ przez Wydzia³ Techniczny gorzowskiej Akademii im.
Jakuba z Parady¿a, jest
in¿ynieria bezpieczeñstwa i
higieny pracy.
Poniewa¿ bezpieczeñstwo
ka¿dego cz³owieka jest koniecznym wymaganiem w otoczeniu jego funkcjonowania w
pracy, w domu i w ¿yciu publicznym, ka¿da dzia³alnoœæ
musi braæ je pod uwagê. Dlatego tak silny nacisk na bezpieczeñstwo jednostki ludzkiej
k³adzie Unia Europejska.
Kszta³cenie w tym kierunku
jest i bêdzie jednym z podstawowych obszarów wiedzy potrzebnej na rynku pracy.
Program kszta³cenia w zakresie specjalnoœci in¿ynieria
bezpieczeñstwa i higieny
pracy na Wydziale Technicznym AJP jest skonstruowany
tak, aby absolwent mia³ wiedzê
o zagro¿eniach powstaj¹cych
w miejscu pracy, czynnikach
uci¹¿liwych i szkodliwych
zwi¹zanych z tym œrodowiskiem oraz o sposobach eliminowania niesprzyjaj¹cych i niebezpiecznych warunków wykonywania pracy. Podobnie jak
dla pozosta³ych specjalnoœci,
czêœæ zajêæ w postaci wizyt
studyjnych i zajêæ warsztatowych odbywa siê w rzeczywistych warunkach dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa, co sprzyja
lepszemu zrozumieniu i ugruntowaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejêtnoœci samodzielnego rozwi¹zywania problemów
szkoleniowych.
Przydatne jest wykszta³cenie
wœród absolwentów umiejêtnoœci stosowania zasad bezpiecznego wykonywania pracy, które u³atwiaj¹ naturalne
prowadzenie szkoleñ i kierowanie zespo³ami pracowników
w ¿yciu zawodowym.
Absolwenci s¹ przygotowani
do identyfikacji zagro¿eñ i
kszta³towania
w³aœciwych,
bezpiecznych warunków pracy

oraz ich weryfikacji. Kszta³cenie w tej specjalnoœci obejmuje
tak¿e zagadnienia z zakresu
ergonomii, w tym kszta³towania struktury przestrzennej,
biomechaniki, medycyny pracy, a tak¿e ekonomiki i psychologii pracy. Takie umiejêtnoœci
s¹ przydatne in¿ynierom w
projektowaniu nowych stanowisk pracy i linii technologicznych oraz w przygotowaniu nowej produkcji, aby unikn¹æ szeregu trudnoœci zwi¹zanych z
jej uruchomieniem.
Ogólne wykszta³cenie techniczne
absolwentów
powy¿szej specjalnoœci wraz z
wiedz¹ specjalistyczn¹ z zakresu BHP predysponuj¹ ich
do uczestniczenia w przedsiêbiorstwach i instytucjach realizuj¹cych nowoczesne procedury zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy,
oœrodkach szkoleniowych realizuj¹cych problematykê bezpiecznych zachowañ cz³owieka oraz ró¿nych szczebli zarz¹dzania i kontroli zwi¹zanej z
BHP.
Posiadana wiedza z zakresu
prawa pracy uprawnia absolwenta do prowadzenia szkoleñ
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, pe³nienia funkcji
inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw
BHP w przedsiêbiorstwach i
innych jednostkach, np. w Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Praktyczny profil kszta³cenia
in¿ynierów bezpieczeñstwa
realizowany jest we wspó³pracy
z przedsiêbiorstwami w regionie. Tam studenci odbywaj¹
praktyki zawodowe i realizuj¹
zadania in¿ynierskie prac dyplomowych. A oto przyk³ady tematyki kilku prac dyplomowych: Modernizacja frezarki
pod k¹tem zwiêkszenia bezpieczeñstwa u¿ytkownika (firma: Recaro); Uwzglêdnienie
zagadnieñ bezpieczeñstwa w
procesie wibracyjnego szlifowania (firma: ZM ZM MESTIL
Sp. z o.o. - Gorzów Wielkopolski); Bezpieczeñstwo w przygotowaniu produkcji wk³adów kominowych (firma: Spartherm
Polska - Gorzów Wielkopolski).
Prof. dr hab. in¿.
MIROS³AW URBANIAK
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Nefrolodzy spieszą nerkom
na ratunek
Na przewlek³¹ chorobê nerek mo¿e cierpieæ prawie 20% Polaków.

Fot. Archiwum WSzW

Czasem ³atwo przeoczyæ
pierwsze objawy choroby, bo
pierwsze symptomy, takie
jak np. ból pleców, wiêksza
sennoœæ, szybsza mêczliwoœæ, mog¹ byæ pomylone z
przemêczeniem. Choroba
jest podstêpna, a gdy ju¿
dojdzie do niewydolnoœci,
choremu mo¿na pomóc stosuj¹c dializoterapiê lub przeszczep nerki.
W naszym organizmie nerki pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê.
Dzia³aj¹ jak filtr, który
oczyszcza krew z toksyn,
które póŸniej s¹ wydalane w
postaci moczu. Gdy ten filtr
zawiedzie potrzebna jest pomoc lekarzy. Pacjentami z
takimi w³aœnie problemami
zajmuj¹ siê nefrolodzy z Oddzia³u Nefrologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. 10-³ó¿kowy oddzia³
s³u¿y 600 pacjentom rocznie.
- Nasi pacjenci nie choruj¹
tylko na nerki. Choroba nerek czêsto jest wynikiem innych wspó³istniej¹cych dolegliwoœci, które zniszczy³y
ich wewnêtrzny filtr, jak np.
cukrzycy czy nadciœnienia
têtniczego. Bywa, ¿e pacjenci s¹ u nas nawet 21 dni i
d³u¿ej - mówi lek. Danuta
Antczak - Jêdrzejczak - ordynator Oddzia³u Nefrologii i
Stacji Dializ w gorzowskim
szpitalu.
W grupie podwy¿szonego
ryzyka chorób nerek s¹ cukrzycy i osoby z nadciœnieniem têtniczym krwi. Ta grupa pacjentów powinna stale
kontrolowaæ stan swojego organizmu, a nerek w szczególnoœci. Wystarczy regularnie mierzyæ ciœnienie krwi i
dwa razy w roku zrobiæ ba-

r e k l a m a

Dzięki dializom usuwa się produkty przemiany materii i wodę, których same nie są w stanie pozbyć się uszkodzone nerki.

dania ogólne moczu oraz
stê¿enia kreatyniny we krwi.
- Gdy na skutek np. cukrzycy nerki musz¹ filtrowaæ
wiêksz¹ ni¿ do tej pory iloœæ
krwi (by j¹ oczyœciæ) zniszczeniu mog¹ ulec ma³e naczynia krwionoœne doprowadzaj¹ce do nich krew. Wówczas nerki mog¹ staæ siê
niewydolne i trzeba siê z tym
problemem
zmierzyæ.
Uszkodzenia nerek na skutek powik³añ cukrzycowych
ma co drugi nasz pacjent.
Spora grupa do osoby z
ciê¿k¹
niewydolnoœci¹
kr¹¿enia, która negatywnie
wp³ywa na inne narz¹dy, w
tym tak¿e nerki - dodaje ordynator oddzia³u nefrologicznego.
Medycyna siê rozwija. Kiedyœ dla takich pacjentów nie
by³o ratunku. Teraz zmiany
które wyst¹pi³y w nerkach na
skutek zmian naczyniowych

mo¿na leczyæ (protezowaæ)
sztuczn¹ nerk¹. To wci¹¿
nieliczny narz¹d, przy którym mo¿na zastosowaæ tego
typu protezê. Sztuczna nerka, to w tych czasach powszechna metoda leczenia
chorych z tego typu dolegliwoœciami.
Dziêki dializom wykonywanym tak¿e w gorzowskim
szpitalu usuwa siê produkty
przemiany materii i wodê,
których same nie s¹ w stanie
pozbyæ siê uszkodzone nerki.
- W naszej stacji dializ wykonujemy wszystkie zabiegi
leczenia nerkozastêpczego
(hemodializy i dializy otrzewnowe) - mówi dr AntczakJêdrzejczak. - Ale chorych z
ka¿dym rokiem przybywa.
Przed 10 laty - gdy Stacja
Dializ mieœci³a siê jeszcze w
budynku szpitala przy ul.
Warszawskiej - dializowali-

œmy 45 chorych. Teraz jest
ich ju¿ 120, czyli prawie 3 razy wiêcej. Aby sprostaæ
oczekiwaniom chorych i
umo¿liwiæ leczenie jak najwiêkszej liczbie osób pracujemy nawet na 4 zmiany. Dodatkowo mamy 8 pacjentów
dializowanych w systemie
dializy otrzewnowej - dodaje.
Dializy s¹ wykonywane stale, w œciœle okreœlonym rytmie. Zazwyczaj pacjenci dializowani s¹ 3 razy w tygodniu
po 4 godziny. Jeszcze 15-20
lat temu by³o wiele przeciwwskazañ do dializoterapii.
Byli z niej wykluczani m.in.
chorzy z cukrzyc¹, osoby
starsze (powy¿ej 80. roku
¿ycia), i osoby walcz¹ce z
choroba nowotworow¹. Teraz kryteria siê zmieni³y.
Je¿eli dializoterapia mo¿e
przed³u¿yæ ¿ycie chorego nie
dodaj¹c mu dodatkowych
cierpieñ nie ma przeciw-

wskazañ do stosowania tej
formy leczenia. Ale gdy ona
zawodzi ratunkiem jest przeszczep nerki.
- Przeszczep to wielka logistyczna akcja. W³aœciwie
poza chorob¹ nerek pacjent
musi byæ zdrowy, a przynajmniej nie mo¿e mieæ ¿adnych innych ciê¿kich chorób.
Aby zostaæ zakwalifikowanym do przeszczepu pacjent musi przejœæ ca³y szereg ró¿nych badañ. Jeœli wyniki s¹ pozytywne mo¿na go
zg³osiæ do naszego oœrodka
referencyjnego, którym jest
Klinika Nefrologii i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie. Ten zg³asza go
do Centralnej Listy Biorców.
W tym czasie my ju¿ wysy³amy krew do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji “Poltransplant“ w Warszawie,

gdzie jest oznaczany genetyczny kod pacjenta s³u¿¹cy
do w³aœciwego doboru nerki.
Gdy znajdzie siê dawca,
wtedy dochodzi do przeszczepu - wyjaœnia procedury dr Jêdrzejczak.
Wed³ug danych Poltransplantu w 2016 r. w krajowej
liœcie osób oczekuj¹cych na
przeszczepienie nerki (nerki
i trzustki, nerki i w¹troby, nerki i serca) zarejestrowanych
by³o 2720 chorych (po³owa z
nich zosta³a zarejestrowana
w 2016 r. ). W tym samy roku
nerki przeszczepiono ³¹cznie
1028 biorcom. 978 biorców
otrzyma³o nerki pochodz¹ce
od osób zmar³ych, 50 od
¿ywych dawców.
Przy Oddziale Nefrologii
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 dzia³a te¿ Poradnia Nefrologiczna dla Doros³ych. Do jej podstawowych zadañ nale¿¹ w szczególnoœci m.in. diagnostyka i
leczenie pacjentów z chorobami nerek, kwalifikowanie
chorych do planowanego leczenia w oddziale, kontynuacja leczenia po wypisaniu
chorego ze szpitala, u chorych tego wymagaj¹cych,
udzielanie œwiadczeñ konsultacyjnych dla potrzeb
opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej sprawowanej przez inne zak³ady
s³u¿by zdrowia na obszarze
województwa oraz prowadzenie dokumentacji pacjentów. W Poradni funkcjonuje
tak¿e Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
Od 1 paŸdziernika 2017 r.
w szpitalu uruchomiona zosta³a tak¿e Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Od chodników przez piwnice
aż po kominy
Srogiej zimy jeszcze nie ma, ale trzeba byæ na ni¹ przygotowanym.

Fot. Archiwum

Nie inaczej jest w Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie w czasie zimy odbywaj¹ siê czêstsze kontrole
firm, które maj¹ podpisane
umowy na sprz¹tanie. - Chodzi zw³aszcza o chodniki, bo
przepisy nakazuj¹ sprz¹taæ
chodniki przylegaj¹ce do kamienic. Istotne jest to zw³aszcza, kiedy spadnie œnieg i robi siê œlisko. Poza tym
sprawdzamy te¿, jak wygl¹da
dbanie o podwórka, ale i klatki schodowe - mówi Jacek
Szempliñski.
Poza tym Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzi³ przegl¹dy piwnic - chodzi
o sprawdzenie, czy okienka
piwniczne s¹ oszklone, a w
niektórych
przypadkach
tak¿e sprawdzenie stanu stolarki tych okienek. - Sprawdzamy, jak wygl¹da stan stolarki bram wiod¹cych do poszczególnych kamienic, jak i
na podwórka. Poza tym
sprawdzamy i w miarê mo¿liwoœci naprawiamy wejœcia

Przeglądy piwnic oraz sprawdzanie przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych oraz kominowych przed zima jest rutynowym działaniem ZGM

wiod¹ce na strychy - t³umaczy Jacek Szempliñski.
Wœród niezwykle istotnych
przygotowañ do zimy jest
tak¿e sprawdzenie stanu niektórych przewodów kanalizacyjnych oraz wodoci¹gowych.
- Mamy w kilku kamienicach
takie strategiczne miejsca,

które w razie mrozów mog¹
zagroziæ zamro¿eniem. No
niestety, to stara infrastruktura
i dlatego wymaga szczególnego zadbania - wylicza Jacek Szempliñski. Do wodoci¹gów dochodzi jeszcze
sprawdzanie przewodów kominowych, bo choæ ZGM

wprowadzi³ na du¿ym obszarze zw³aszcza Nowego Miasta program KAWKA, czyli
pod³¹czy³ kamienice do miejskiego ciep³oci¹gu, to jednak
znaczna czêœæ zasobu nadal
ma piece. - Ca³y czas sprawdzamy te przewody, ale w zimie szczególna ostro¿noœæ

jest wskazana - mówi kierownik dzia³u technicznego.
Wœród pilnych spraw o
za³atwienia przed nadchodz¹ca zim¹ jest tak¿e
sprawdzenie stanu wêz³ów
ciep³owniczych, zw³aszcza
tych nowych, które powsta³y
podczas zak³adania KAWKI.
- No i na koniec zostaje
nam monitorowanie automatów oœwietleniowych na klatkach, bo w bardzo ju¿ wielu
mamy
takie
automaty
w³¹czaj¹ce oœwietlenie na
ruch. Poza tym musimy
tak¿e zadbaæ o to, aby
wszystkie Administracje Domów Mieszkalnych uaktualni³y informacje o s³u¿bach,
które pe³ni¹ funkcje pogotowia. Mam na myœli pogotowie wodne, kanalizacyjne,
energetyczne i gazowe.
Mieszkañcy musz¹ mieæ
tak¹ informacjê podan¹ na
korytarzu. Zw³aszcza zim¹
takie informacje s¹ wa¿ne mówi Jacek Szempliñski.
ROCH

Nie powinno się odkładać opłat czynszowych
Trzy pytania do Marii Góralczyk-Krawczyk, pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
op³at czynszowych. Inna
rzecz, ¿e przecie¿ œwiêta nas
nie zaskakuj¹, s¹ co roku, a
za mieszkanie p³aci siê co
miesi¹c.
- Jeœli ju¿ zajdzie taka
okolicznoœæ i mieszkaniec
siê zad³u¿y, to czy mo¿e
sp³aciæ tê zaleg³oœæ na raty?
- Oczywiœcie. To jeden ze
sposób pomocy mieszkañcom, jaki Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej oferuje
swoim lokatorom. Warto pamiêtaæ, ¿e kiedy ktoœ zaczy-

fot. Archiwum

- Pani dyrektor, tak siê jakoœ sk³ada, ¿e wydatki nam
rosn¹. Czasami niektórzy
¿yj¹ kosztem terminowego
p³acenia czynszu. Czy
przesuniêcie p³atnoœci ma
jakieœ negatywne skutki?
- Ma. Mamy taki system,
który notuje wp³aty czynszu i
innych koniecznych op³at do
10 dnia ka¿dego miesi¹ca.
Przekroczenie tego terminu
powoduje, ¿e system sam
zaczyna naliczaæ odsetki karne. Zwyczajnie nie powinno
siê odk³adaæ czy opóŸniaæ

na sp³acaæ zad³u¿enie, oczywiœcie robi to w porozumieniu z ZGM, to my natych-

miast wstrzymujemy naliczanie odsetek od d³ugu. Ale
jednak sensowniej jest jednak staraæ siê p³aciæ regularnie.
- A co z sytuacj¹, jeœli kogoœ nie staæ na sp³acenie
d³ugu - mam na myœli w
formie pieniê¿nej, to czy
istnieje nadal inny sposób
odrobienia zaleg³oœci?
- Istnieje, naturalnie. Mo¿na
odpracowaæ d³ug, ale przyznam, ¿e to nie jest recepta.
Odpracowaæ d³ug mo¿na tylko
wówczas, jeœli zad³u¿enie wy-

nosi wiêcej ni¿ szeœciokrotny
czynsz. Dlatego te¿ jeœli ktoœ
ma krótkotrwa³e zaleg³oœci w
p³aceniu za lokal, lepiej jest ten
d³ug regulowaæ w formie finansowej i na bie¿¹co. ZGM
zreszt¹ na bie¿¹co informuje
lokatorów o ich zobowi¹zaniach. Wracaj¹c do pracy, jeœli
ktoœ ma takie zad³u¿enie, które
go kwalifikuje do odpracowania, to musi siê do nas, do swojego ADM zg³osiæ. Wówczas
podejmiemy rozmowy o pracy.
To te¿ jest metoda na sp³atê.

RENATA OCHWAT

Duże mieszkania idą na licytacje
Du¿e mieszkania, czyli 80 metrów i wiêcej budz¹ spore zainteresowanie.
Dlatego Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej informuje kolejny raz, co i jak siê odbywa.
- My przygotowujemy mieszkania do licytacji, ale stron¹ organizuj¹c¹ jest Urz¹d Miasta mówi Maria Góralczyk-Krawczyk, wicedyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. I
podaje kilka wa¿nych przepisów oraz aktów normuj¹cych
pozyskiwanie du¿ych lokali.
Maria Góralczyk-Krawczyk
t³umaczy, ¿e rzeczywiœcie
du¿e lokale od pewnego czasu ciesz¹ siê popularnoœci¹.
Tyle tylko, ¿e ich wprowadzanie do ponownego ¿ycia to

zas³uga zarówno Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej,
ale Urzêdu Miasta i Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych. - Faktycznie do u¿ytkowania wróci³o oko³o 1200 m kwadratowych powierzchni i to dziêki licytacjom - t³umaczy Maria
Góralczyk-Krawczyk. I wyjaœnia, ¿e to w³aœnie Urz¹d
Miasta organizuje i przeprowadza licytacje na te du¿e mieszkania. UM tylko potwierdza, ¿e
kolejne licytacje du¿ych
mieszkañ odbêd¹ siê na pocz¹tku przysz³ego roku oraz
przy koñcu pierwszego kwarta³u przysz³ego roku. W stycz-

niu 2018 przewidziana jest licytacja czterech takich lokali wszystkie znajduj¹ siê na terenie Nowego Miasta.
Mieszkania powy¿ej 80 metrów kwadratowych powierzchni trafiaj na licytacje, poniewa¿
ciesz¹ siê najs³abszym zainteresowaniem osób, które maj¹
prawo do lokalu komunalnego
i stoj¹ w kolejkach po takowe.
W opinii ZGM najchêtniej wybierane s¹ lokale mniejsze,
dwupokojowe ze wszystkimi
mediami. Poniewa¿ w zasobie
ZGM tych wiêkszych trochê
siê znalaz³o, dlatego Rada
Miasta wprowadzi³a zmiany

dotycz¹ce wynajmu akurat
tych lokali uchwa³o w 2016 roku. Od tego czasu s³u¿by miejskie przygotowuj¹ takie pomieszczenia do wynajmu.
Tak¿e w 2016 roku prezydent
miasta wyda³ specjalne zarz¹dzenie reguluj¹ce stawki
czynszu, jakie mog¹ byæ licytowane w przypadku du¿ych
mieszkañ czyli tych 80+.
- No i licytacje przeprowadza
powo³ana przez prezydenta
miasta komisja - mówi Maria
Góralczyk-Krawczyk.
Specjaliœci z ZGM podkreœlaj¹, i¿ licytacja nie jest
sprzeda¿¹,
jak
mo¿na

by³oby przypuszczaæ. W
tym przypadku jest to wylicytowanie stawki najmu lokalu. I jak podkreœlaj¹ w
ZGM - osoba, która lokal w
drodze licytacji stawki najmu
otrzyma, otrzymuje mieszkanie komunalne, najczêœciej do remontu. Dokumentu potrzebne do remontu przygotowuje w³aœnie
ZGM. I ju¿ po wykonaniu remontu i zasiedleniu mieszkania ZGM zwraca najemcy
czêœæ kosztów poniesionych
na remont w formie obni¿ki
czynszu.
ROCH

Adresy

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Przy tym chlebie pracuje cała rodzina
Kiedy w Gorzowie ktoœ mówi, ¿e kupi³ smaczny chleb, ktoœ inny zaraz dopowiada - U Szypiórkowskiego?
ale w sklepie w naro¿nej kamienicy przy ul. Kosynierów
Gdyñskich gorzowianie jak
stali pó³ wieku temu po pieczywo, tak stoj¹ nadal. - Nie
ma nigdzie lepszego chleba.
Nie ma. Ten ma smak, zapach, no chce siê go zwyczajnie jeœæ. Nawet nic do
niego nie trzeba - zachwala
Maria Opalska, która od lat
w pieczywo w³aœnie tu siê
zaopatruje. A pan Antoni dodaje, ¿e nie tylko chleb u
Szypiórkowskich kupuje, ale i
ciasta. - A jak ju¿ t³usty czwartek przyjdzie, to moje wnuki
same mnie tu po p¹czki
ci¹gn¹ - mówi. Inni klienci dodaj¹, ¿e firma nie zatrzyma³a
siê na wyrabianiu prostego
pieczywa, ale idzie z duchem
czasu, bo i chleb orkiszowy
mo¿na tu dostaæ, ale i pieczywo z ró¿nymi ziarnami. - Id¹ z
duchem czasu - mówi¹ klienci, którzy karnie w ogonku odstaj¹ i kilkanaœcie minut, aby
dobre pieczywo dostaæ.
- Podstaw¹ jest dobra receptura i dobre podejœcie do

Fot Stanis³aw Miklaszewski

Najstarsza gorzowska piekarnia dostarcza pieczywo
od 1945 roku.
- Firmê za³o¿y³ teœciu w
1945 roku, kiedy przyjecha³
z Inowroc³awia. Ja siê tu fachu nauczy³em, jak i moje
dzieci - mówi senior rodu Erhard Szypiórkowski. I choæ
faktycznie jest na emeryturze, to jednak bez piekarni
¿yæ nie mo¿e, podobnie jak i
¿ona Marianna. - Tata ca³y
czas kwasy robi, mama te¿
wspomaga firmê - mówi Marek Szypiórkowski, który jest
wspó³prowadz¹cym firmê.
Firma znajduje siê w tym
samym miejscu, w którym
za³o¿y³ j¹ Wac³aw Perka, ów
teœciu pana Erharda i dziadek Marka. Od pocz¹tku gorzowianie poznali siê na
dobrym pieczywie, bo jak tylko piekarnia ruszy³a, od razu
ustawi³ siê ogonek po
smaczny chleb. Minê³o wiele
czasu, dosz³y kolejne piekarnie, powsta³y markety czynne ca³¹ dobê, które sprzedaj¹ pieczywo na okr¹g³o,

Rodzinna firma, która od 1945 r. chlebem żyje…

tego, co siê robi. Ja tu zagl¹dam ca³y czas - mówi Erhard Szypiórkowski i przyznaje, ¿e choæ po siedemdziesi¹tce, to jakoœ bez firmy
mu trudno. Marek Szypiórkowski wspomina, ¿e zawodu uczy³ siê w³aœciwie od
dziecka. Potem przysz³o mu
skoñczyæ szko³ê piekarsk¹ i
po wojsku wróci³ do rodzinnej firmy. - Fakt, wa¿ne s¹
stare receptury, ale wa¿ne

jest te¿, ¿eby reagowaæ na
nowinki. St¹d pojawi³y siê
chleby orkiszowe, st¹d pieczywa z ziarnami. Nie
mo¿na staæ na miejscu, trzeba siê uczyæ i wzbogacaæ
asortyment. No i my to robimy - mówi.
Dodaje, ¿e równie istotne
jest te¿ wykszta³ciæ sobie
dobr¹ kadrê. - Teraz od kilku
lat ju¿ nie ma naboru do
szko³y gastronomicznej na

zawód piekarza. A tego trzeba siê nauczyæ. No i u nas w
zak³adzie pracuj¹ ludzie, których sami wyszkoliliœmy.
Czêœæ odesz³a, ale pozosta³a spora ekipa - mówi Marek Szypiórkowski i dodaje,
¿e ca³a rodzina jest wyszkolona, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e stan¹æ do pracy w dowolnym miejscu.
Zarówno senior Erhard jak i
Marek Szypiórkowscy mówi¹, ¿e kluczem do sukcesu,
od tylu lat jest rodzina. Dziadek prowadzi³ firmê w
tych najgorszych dla prywatnej inicjatywy czasach, kiedy
rzemieœlnik to by³a druga lub
trzecia kategoria cz³owieka.
Wtedy mo¿na by³o kupiæ tylko gorsz¹ m¹kê. W³adza
rzuca³a k³ody pod nogi na
ka¿dym kroku. Przeszliœmy
to i teraz jest w miarê dobrze
- mówi Marek Szypiórkowski.
I wylicza, ¿e w firmie oprócz
Erharda, pracuje jeszcze jego mama Marianna, te¿ ju¿
w wieku lat 70, ale trudno siê
tego domyœliæ. Poza tym

sprawami rachunkowymi zajmuje siê brat Maciej, siostra
El¿bieta i jego ¿ona Ma³gorzata pracuj¹ w sklepie firmowym, szwagier Marek
Adamiak te¿ pracuje w firmie
i te¿ zajmuje siê papierami.
Z tradycji pracy w rodzinnej
firmie choæ nie z profesji piekarniczej wy³ama³ siê syn
Marka i Ma³gorzaty - Mateusz. - Pracuje w firmie, która
zajmuje siê dostarczaniem
ró¿nych akcesoriów i dodatków piekarniczych, wiêc jakoœ tam tradycjê kontynuuje
- mówi Marek Szypiórkowski.
I dodaje, ¿e dla nich, dla
ca³ej rodziny pozytywne
s³owa o produkcie finalnym,
czyli pieczywie to sens pracy, czasami po kilkanaœcie
godzin na dobê. A klienci,
którzy ustawiaj¹ siê ka¿dego
dnia w karnym ogonku po
chleby i bu³ki mówi¹, ¿e
zwyczajnie dnia bez pieczywa od Szypiórkowskich sobie nie wyobra¿aj¹.
ROCH

Do zegarków trzeba cierpliwości i dobrej pamięci
Od ponad 30 lat Dariusz Siuciak naprawia zegary i zegarki.

Czasem się nie wie, co
człowiek potrafi

Pan Dariusz zegarmistrzem zosta³ trochê z przypadku. Kiedy po zasadniczej
szkole szuka³ pomys³u na
zawód, trafi³ do zak³adu ze-

●

garmistrzowskiego prowadzonego przez znajomego. No i zosta³em zegarmistrzem
- mówi. Ale wcale tak po prostu zegarmistrzem siê nie
zostaje. Najpierw musia³ odbyæ trzy lata terminu pod
okiem mistrza, a po zdobyciu
uprawnieñ oraz nabyciu koniecznej wiedzy, zacz¹³ prowadziæ w³asny zak³ad. - Bo
czasami tak jest, ¿e cz³owiek
nie ma pojêcia, co umie, albo czego siê nauczy i bêdzie
mu to sprawia³o przyjemnoœæ - mówi gorzowski zegarmistrz, który na co dzieñ
mieszka w Witnicy.
T³umaczy, ¿e obecnie przysz³a moda na zegarki. - Coraz wiêcej ludzi uœwiadamia
sobie, ¿e zegarek jest zwyczajnie potrzebny, z zegarkiem ³atwiej siê ¿yje - mówi i
opowiada, ¿e m³odzi te¿ ulegaj¹ tej modzie. Wracaj¹
wiêc czasomierze nakrêcane, wzorowana na starych
modelach. - Coraz czêœciej
ludzie zdaj¹ sobie sprawê z
tego, ¿e lepiej kupiæ coœ
dobrego,
porz¹dnego,
ani¿eli chiñskie badziewie za
20 z³, którego nie zd¹¿y siê
donieœæ do domu, bo siê
zwyczajnie popsuje - mówi i
dodaje, ¿e takie taniutkie
chiñskie zegarki to tylko

szczególnych, zwykle niewidocznych, czêœciach, mo¿na
zrozumieæ fascynacjê zawodem.

Następców jednak brak

Fot. Archiwum

I choæ do mody wracaj¹
stare typy zegarów, to zegarmistrzostwo staje siê jednym
z tych rzemios³, które powoli
odchodzi do lamusa.
Malutki zak³ad zegarmistrzowski przy ul. Sikorskiego.
Po jednej stronie stoj¹ zegary kominkowe, ozdobne, z
wahade³kami jak krêc¹ce siê
œrubki. Po drugiej stronie
wisz¹ zegary, jakie kiedyœ
mo¿na by³o spotkaæ w domach dziadków - szafkowe z
typowymi wahad³ami i wybijaj¹ce godziny. Ka¿dy inny,
ka¿dy ³adny. Ot ma³e dzie³ka
sztuki u¿ytkowej. A w k¹cie
ukrywa siê cymes prawdziwy
- stoj¹cy zegar szafkowy. Teraz to prawdziwa rzadkoœæ,
kiedyœ znacznik zamo¿nego
mieszczañskiego domu. Tak
wygl¹da królestwo Dariusza
Siuciaka, zegarmistrza, który
czasomierze naprawia ju¿
34 lata. Ale mistrz od naprawy czasomierzy od razu dodaje, ¿e te wszystkie zegary,
to s¹ czasomierze klientów.

Dariusz Siuciak od ponad 30 lat naprawia zegary i zegarki, choć idzie to coraz trudniej.

œmieci zanieczyszczaj¹ce
œrodowisko. Wykonane z tanich materia³ów musz¹ jakoœ
trafiæ do Europy, potem do
sklepów czy na bazary, aby
ostatecznie i tak w nied³ugim
czasie wyl¹dowaæ na œmietniku.

Nie ma dwóch takich
samych zegarków

Choæ teraz trudno siê spodziewaæ, ¿e ludzie bêd¹ nosiæ robione rêcznie zegarki,
to nawet wœród tych, które s¹

produkowane w sposób mechaniczny, nie znajdzie siê
dwóch identycznych. Zawsze siê czymœ ró¿ni¹. I dlatego zegarmistrz musi mieæ
dobr¹ pamiêæ, bo pozornie
taka sama usterka w ka¿dym
zegarku bêdzie wymaga³a
czegoœ innego, innej ingerencji. - Bywa tak, ¿e zanim
znajdê rozwi¹zanie, muszê
taki zegarek rozebraæ i
z³o¿yæ nawet trzy razy. A to
oprócz dobrej pamiêci wymaga te¿ i cierpliwoœci oraz

spostrzegawczoœci - mówi
zegarmistrz.
Inn¹ zalet¹ pracy z czasomierzami jest te¿ i to, ¿e
kszta³tuje ona dobry gust i
smak. - Przecie¿ zegarki to
ma³e dzie³a sztuki, zw³aszcza te stare - mówi i pokazuje werk zegarka, który ma
ponad 100 lat. A tam œrubki,
zêbatki, kamienie i jeszcze
inne mechanizmy, których laik nie potrafi nazwaæ. A jak
do tego do³o¿yæ zdobienia,
które siê znajduj¹ na po-

Zawód, choæ interesuj¹cy,
jednak jest w fazie zanikowej,
podobnie jak i inne rzemios³a.
- Nie ma ju¿ kuœnierzy, ze
œwiec¹ w rêku trzeba szukaæ
zdunów. A jak siê ju¿ znajdzie, to raczej m³odzi ludzie
to nie s¹. M³odzi zwyczajnie
nie garn¹ siê do rzemios³a mówi Dariusz Siuciak.
On te¿ nie ma nastêpcy,
nie ma ucznia. Na pytanie,
czy mo¿na wy¿yæ z pracy w
zak³adzie zegarmistrzowskim, odpowiada, ¿e mo¿na,
ale trzeba siê napracowaæ.
Rzemieœlników bowiem zjadaj¹ bardzo wysokie op³aty,
jak choæby sk³adki na ZUS, o
innych nie mówi¹c. I choæ
klienci s¹, zegarki staj¹ siê
coraz
bardziej
modne,
wszystko wskazuje na to, ¿e
nied³ugo zegarmistrzów trzeba bêdzie szukaæ ze œwieca.
Gorzowski zegarmistrz Dariusz Siuciak nie ma zamiaru
jednak rezygnowaæ z pracy.
Chce pracowaæ do emerytury, a co bêdzie potem, to siê
zobaczy.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Spędzanie wspólnie czasu gdzieś wyparowało
Z Urszul¹ Niemirowsk¹, fundatork¹ i szefow¹ Fundacji Pozytywka, rozmawia Renata Ochwat
dzieciom ubogim czy
mniej zdolnym?
- Nie. Mamy dzieci z domów, które stoj¹ niezbyt
dobrze pod wzglêdem finansowym. Ale równoczeœnie s¹
u nas ludzie, którzy nie maj¹
problemów finansowych. Nie
chcemy byæ kolejn¹ œwietlic¹
silnie sprofilowan¹. Nie
chcemy skupiaæ tylko dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
Zwyczajnie chcê i bêdê siê
staraæ, aby nie rozró¿niaæ na
biednych i bogatych. Zale¿y
mi na stworzeniu p³aszczyzny do wspó³pracy wszystkich
ze wszystkimi.
- Czy tego typu fundacje,
jak Pozytywka s¹ potrzebne? Bo inne podobne maj¹
silne sprofilowanie - albo
dla ubogich, albo dla cierpi¹cych na okreœlone
schorzenia. A pani chce
obj¹æ opiek¹ wszystkich.
- Ja sobie kiedyœ przyrzek³am, ¿e jak bêdê mog³a,
to bêdê siê opiekowaæ dzieæmi niepe³nosprawnymi tylko
po to, ¿eby daæ rodzicom raz
na jakiœ czas odetchn¹æ od
trudu codziennej pracy przy
opiece nad nimi. Ja zwyczajnie wiem, ile pracy trzeba
w³o¿yæ w tak¹ opiekê, ale rodzicom te¿ siê nale¿y chwila
wytchnienia. My mamy

Fot. Archiwum

- Pani Urszulo, ca³y czas
pokutuje taki mit, ¿e Zawarcie i Zakanale to ziemia
zakazana, ¿e to s¹ dzielnice u³omne. Zgadza siê pani z takim punktem widzenia?
- Naturalnie, ¿e siê nie
zgadzam. To s¹ takie same
dzielnice, jak i inne w mieœcie. To, ¿e akurat tu jest
obszar rewitalizacji, to z
pewnej przyczyny. Ale nie
oznacza to, ¿e wszystko, co
tu siê dzieje, jest z³e. Sama
mam mieszkanie przy ul.
Œl¹skiej, gdzie mieszka³am
prawie 20 lat. Teraz mieszkam przy ul. Stra¿ackiej i
gdyby teraz ktoœ mnie zapyta³, w jakim rejonie najlepiej
zamieszkaæ, to ja bym powiedzia³a, ¿e na Zawarciu.
- I dlatego pani tu
za³o¿y³a Fundacjê Pozytywka. Czym siê ona zajmuje?
- Wielopokoleniowoœci¹.
- Co to znaczy?
- To znaczy, ¿e w nasze
zajêcia, nasze spotkania
chcemy zaanga¿owaæ dzieci, rodziców i dziadków. I
ka¿dy w ka¿dej chwili mo¿e
siê w³¹czyæ w nasz program.
- Jednym s³owem, celem
Pozytywki nie jest pomoc

U. Niemirowska: Przecież nie można ciągle z siebie dawać i
ciągle żebrać.

uprawnienia, aby siê takimi
dzieæmi i ju¿ w Pozytywce
dwoje takich dzieci mamy.
Ale jak podkreœli³am wczeœniej, nie chcemy siê profilowaæ. Ma tu byæ miejsce dla
wszystkich.
- Mam wra¿enie, ¿e Pozytywka to jest takie trochê
przed³u¿enie szko³y. Bo
kiedyœ
siê
czas
po
po³udniu
spêdza³o
w
szko³ach
na
ró¿nych
kó³kach zainteresowañ.
Teraz tego nie ma, za to
jest Pozytywka.
- Dok³adnie tak jest. To ma
byæ po³¹czenie dzia³añ edukacyjnych ale te¿ z akcentem na integracjê miêdzypokoleniow¹. Bo moim zdaniem w³aœnie tego teraz nie
ma, gdzieœ po drodze owa
integracja, spêdzanie wspólnie czasu gdzieœ wyparo-

wa³o. Zanika bycie ze sob¹
razem. Ja to kiedyœ zauwa¿y³am we w³asnej rodzinie. Jak mia³am starszych
synów, to oni byli z nami. Z
m³odszymi dzieæmi by³o ju¿
inaczej. Niby byliœmy razem,
ale ka¿dy mia³ jakieœ w³asne
sprawy do za³atwienia. Córka siê uczy albo pisze, syn
gra. Ale zda³am sobie
sprawê, ¿e to z³a droga. I jak
s¹ jakiekolwiek dzia³ania Pozytywkowe, to oni siê
w³¹czaj¹. Zreszt¹ jak i inne
osoby.
- Czy takie miejsca jak
Pozytywka s¹ potrzebne i
powinny powstawaæ w innych miejscach?
- Jestem przekonana, ¿e
bardzo s¹ potrzebne. Jednak
sprawa siê ca³y czas rozbija
o pieni¹dze. Bo przecie¿ nie
mo¿na ci¹gle z siebie dawaæ

i ci¹gle ¿ebraæ. Bo nie na
¿ebraniu to polega. Gdybym
ja od innych czegoœ nie dosta³a, to moich pieniêdzy na
pewno by zabrak³o. A projekty, które siê pisze do miasta
z nadziej¹ na dofinansowanie, to s¹ na dzia³ania œciœle
okreœlone. Trzeba ludziom
zaanga¿owanym w projekt
zap³aciæ za to, co zrobi¹. A
moim zdaniem nie powinno
siê tych dzia³añ opieraæ na
projektach. Zreszt¹ ludzie,
którzy tu mieszkaj¹ dziwi¹
siê, ¿e chce mi siê tu przychodziæ. Bo to jedyne takie
miejsce na Zakanalu. Mnie
siê chce, bo mi to sprawia
przyjemnoœæ.
Bywam
zmêczona, ale jak sobie pomyœlê o tych dzieciach, które
tu robi¹ takie fantastyczne
rzeczy, a Staœ to czeka³ na
mnie godzinê, zmêczenie mija i dlatego jest sens takie
rzeczy robiæ, prowadziæ tak¹
fundacjê. Tym bardziej, ¿e
ten rejon Zakanala jest objêty
projektem rewitalizacyjnym. I
powiem, ¿e takie obszary powinny te¿ byæ w centrum
miasta, a w³aœciwie w ca³ym
mieœcie. Mo¿e to dziwnie zabrzmi, ale Pozytywka to powrót do klubu osiedlowego.
- Ma pani na myœli takie
kluby, które dzia³a³y nie-

gdyœ w ca³ym mieœcie, a
dziœ osta³ siê tylko jeden?
- Tak w³aœnie. Pozytywka
spe³nia tak¹ rolê, jak niegdyœ kluby. Bo jest i dla
ma³ych, i dla du¿ych. I dla
m³odych, i dla starszych. I
podkreœlê, ¿e nie liczy siê
nic oprócz chêci robienia
ró¿nych rzeczy wspólnie.
Mali plot¹ wianki, rysuj¹, a
starsi spotykaj¹ siê przy kawie albo maj¹ warsztaty
przeznaczone tylko dla
nich. Bo czasami tê kawê
kupiê ja, kolejnym razem
ktoœ inny. Bardzo nam pomagaj¹ w³aœciciele Spara,
sklepu obok. Dodam tylko,
¿e gdyby nie by³o Pozytywki, tego klubu, to nic by tu
nie by³o. Jak jeŸdzi³am têdy
latem, to te dzieci bawi³y
siê na klatkach schodowych.
A
przecie¿
skrzy¿owanie Kobylogórska
i Krótka to obszar, gdzie s¹
kamienice ze spor¹ liczb¹
mieszkañ. Ale te¿ jest sporo domów jednorodzinnych,
w których mieszkaj¹ ju¿ ludzie, którzy osi¹gnêli okreœlony wiek, mieszkaj¹ sami,
bo doros³e dzieci siê wyprowadzi³y. I jeœli tych ludzi
wci¹gn¹æ do dzia³añ, to
skutki mog¹ byæ wiêcej ni¿
wspania³e.

Dziesięć lat biblioteki w nowej siedzibie
To ju¿ dziesiêæ lat tam chodzimy, z wejœciem od Kosynierów Gdyñskich.
Do tej piêknej instytucji, za
jak¹ mam Wojewódzk¹ i
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. Naprawdê dziesiêæ
lat? Tyle czasu? Tak ma³o
czasu?
Pamiêtam, jak dyrektor Edward Jaworski zacz¹³ swoj¹
misjê ¿ycia. Znaczy rozbudowê i modernizacjê ksi¹¿nicy gorzowskiej. Nikt wówczas w mieœcince nad trze-

r e k l a m a

ma rzekami nie przyj¹³ tego
na powa¿nie. Nikt. Bo i po co
wielka i nowoczesna biblioteka w mieœcie? Przecie¿ standard by³ ustalony - panie bibliotekarki
(przepraszam
wszystkie moje znajome,
moje dobre znajome, moje
zaprzyjaŸnione znajome i
wrêcz przyjació³ki bibliotekarki) to panie w kapciach i z
okularami na szczycie g³owy.

A jak jeszcze okularów nie
maj¹, to za chwilkê mieæ
bêd¹. A kapcie? No có¿,
trzeba dbaæ o zdrowie.
Edward Jaworski, dyrektor i
szef, jak go nazywaliœmy (ja
krótko, czego do dziœ
od¿a³owaæ nie mogê) przyszed³ i nasta³y nowe
porz¹dki. I nagle siê okaza³o, ¿e bibliotekarki to krynica ciekawych zdarzeñ, Na-

gle siê okaza³o, ¿e wiele
mo¿na. Bo i biblioteki dla
dzieci, bo kluby czytelnicze,
bo literaci. Bo i w koñcu rozbudowa.
Dziœ nie ma nikogo, kto by
powiedzia³, ale po co to by³o?
A nawet jak siê znajdzie, to
znakiem prostym jest - nie
korzysta z biblioteki.
Edward Jaworski za znak
¿ycia postawi³ sobie jedn¹

rzecz. Rozbudowa. I zrealizowa³. Tylko on i kilku ludzi
wie, ile to ich kosztowa³o. Ile
zachodu. Ile dyskusji, ile starañ. I tylko Edward Jaworski
opowie o tym dziele, jeœli
oczywiœcie chcia³ bêdzie.
My ludzie z tego miasta,
przywi¹zani do ksi¹¿nicy
wiemy i chwalimy. My
ksi¹¿kowi, dziêkujemy. My
ksi¹¿kowi - ludzie, którzy lu-

bi¹ ksi¹¿ki, lubi¹ dyskusjê o
ksi¹¿kach, dziêkujemy i jakoœ tak nie wierzymy, ¿e
przychodzi czas emerytury.
A przepraszam panie dyrektorze, kto do³o¿y starañ jeœli
chodzi o willê Jaehnego?
Pana
zabraknie,
willa
umrze. Pan naprawdê na
emeryturê
idzie?
Naprawdê?
RENATA OCHWAT
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Bitwa o polski handel w niedzielę
Je¿eli chcemy dobrobytu, to bez repolonizacji polskiego handlu tego celu siê nie osi¹gnie.
œciele na dumce o ¿yciu i
swych problemach, mo¿e
zaprosz¹ do siebie rodziców,
samotn¹ matkê czy ojca, z
którymi tak dawno nie rozmawiali. Wielu ma œwiadomoœæ, ¿e w koñcu powinni
usi¹œæ razem do rodzinnego
obiadu niedzielnego, jak to
bywa³o w tradycji, pójœæ z rodzin¹ na spacer œcie¿kami
naszych piêknych gorzowskich parków i na nowo odkryæ, ¿e miasto rzeczywiœcie
po³o¿one jest jak Rzym na
siedmiu wzgórzach, w dodatku w piêknej dolinie Warty
i wzd³u¿ rzeczki K³odawki
p³yn¹cej jak „rasowy” górski
potok. Mamy przecie¿ diament historii, nasz¹ Katedrê,
któr¹ wypada³o by te¿ w niedzielê odwiedziæ. Znajdzie
siê trochê wiêcej niedzielnego czasu na rozmowê ze
swoimi dzieæmi o wa¿nych
sprawach, ich planach i troskach ¿ycia. Ma³¿onkowie
znajd¹ chwilê dla siebie,
bracia i siostry w koñcu siê
spotkaj¹, a s¹siedzi przypomn¹ sobie, ¿e mieszkaj¹
obok siebie. Szybko przyzwyczaj¹ siê do zakupów w
pozosta³e szeœæ dni tygodnia
i wcale hipermarketowa
niedziela do szczêœcia nie
bêdzie im potrzebna.
Prowadzê 35 lat znan¹
firmê handlow¹ w Gorzowie
Wlkp., ale w niedzielê nigdy
pracowników do pracy nie
zmusza³em, sam te¿ nie pracowa³em i nic z³ego siê nie
sta³o, a raczej wiele dobra.
Widzê, ¿e ludzie to wszystko
rozumiej¹, tylko przyzwyczajenie do tych niedzielnych zakupów ich zniewoli³o. „Przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹ cz³owieka”. No w³aœnie,
kto chce to przyzwyczajenie
podtrzymywaæ, komu zale¿y
na niewolniczej pracy w niedzielê? Kto wiêc tworzy ten
jazgot sprzeciwu? Zdecydowana wiêkszoœæ tego wielkiego i zniewalaj¹cego nas
handlu nale¿y do potê¿nych
zagranicznych sieci, najczêœciej niep³ac¹cych podatków i w ró¿ny sposób wyprowadzaj¹cych pieni¹dze do
krajów swego pochodzenia.
Wmawiano nam, ¿e tak musi
byæ bo nowoczeœnie, ¿e kapita³ nie ma narodowoœci, ¿e
naszego handlu byæ nie musi, bo ten obcy pracowa³
bêdzie na nasz¹ rzecz. Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e to wszystko nieprawda. Warto sobie
przypomnieæ, kto nam taki
kit wciska³ i czy czasem
znowu ci sami nie wmawiaj¹ nam, ¿e w niedzielê
trzeba pracowaæ niczym
niewolnicy XVIII wieku, w
hipermarketach w³aœnie w
niedziel¹ robiæ zakupy i w
dodatku ponoæ to dla naszego dobra.

Fot. Archiwum

Parafrazuj¹c s³ynny cytat
ze sztuki Hamlet, dzie³a Williama Szekspira, w obliczu
tocz¹cej siê dzisiaj dyskusji
mo¿na powiedzieæ: „handlowaæ czy nie handlowaæ w
niedzielê - oto jest pytanie”.
Szekspir w swej sztuce ukazuje rozwa¿ania nad sensem
i bezsensem ¿ycia, które
g³ówny bohater widzi wobec
braku mo¿liwoœci realizacji
swoich pragnieñ w niedoskona³ym i zach³annym œwiecie.
W tym dramacie autor przedstawia ludzi z wysokich sfer i
przy kasie, którzy wszystko
ju¿ maj¹ tylko brakuje im
w³adzy, nawet za cenê ¿ycia
w³asnego i przyjació³. Mo¿na
by te¿ i dzisiaj powiedzieæ, ¿e
co niektórym brakuje w³adzy
i ci¹gle pieniêdzy mimo, ¿e
p³yn¹ one do nich strumieniem z tej baterii hipermarketowych kas i galerii handlowych. Oni wiedz¹, ¿e wolne
niedziele bez handlu w galeriach i hipermarketach spowoduj¹, ¿e ten strumieñ odrobinê bêdzie mniejszy, ¿e
coraz mocniej rozpychaæ siê
bêd¹ ma³e sklepiki i kawiarenki. St¹d taki dramatyzm
tych broni¹cych swojej
uprzywilejowanej pozycji, do
których kasa p³ynie nawet w
niedzielê. Bo dla nich handel
w niedzielê to przys³owiowe
„byæ albo nie byæ”… monopolist¹ - nawet niedzieli nie
chc¹ odpuœciæ. Ich lobby
hamletyzuje i robi wszystko,
aby tê monopolistyczn¹
w³adzê za wszelk¹ cenê
utrzymaæ.
Przetacza siê wiêc przez
Polskê dramatyzuj¹ca dyskusja o niedzieli wolnej od
hiper-handlu. Tylko niezrozumia³e jest, dlaczego niektórzy wpadaj¹ w jak¹œ rozpacz, jakby to oni tracili panowanie nad rynkiem tylko w
ten jeden dzieñ i to w³aœnie w
niedzielê. Mo¿e boj¹ siê, ¿e
zabraknie im w niedzielê tych
hipermarketowych, galeryjnych pa³aców, niczym z marzeñ Hamleta wed³ug s³ów ”
Byæ albo nie byæ…”. W
ró¿nych rozmowach s³yszê,
¿e dla wiêkszoœci ten wielki
handel w niedzielê mo¿e nie
istnieæ. W razie potrzeby skorzystaj¹ przecie¿ z tego
ma³ego, który bêdzie pe³ni³
rolê s³u¿ebn¹ w czasie
weekendu. Bêdzie to z
po¿ytkiem dla tych malutkich
p³otek, które mo¿e choæ odrobinê uszczkn¹ z tego gigantycznego strumienia hiper-pieniêdzy. Rodzi siê
szansa, mówi jeden z moich
rozmówców, ¿e ludzie w koñcu wyjd¹ z domu nie do hipermarketu, ale do którejœ z
przytulnych gorzowskich kawiarenek, mo¿e pójd¹ do kina, muzeum czy teatru,
chwilê zatrzymaj¹ siê w Ko-

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.

Kilka polskojêzycznych „zawsze s³usznych” gazet bardzo ubolewa nad tym, ¿e
bêdziemy mieæ woln¹ niedzielê od wielkopowierzchniowego handlu. Po co ci zatroskani tak siê martwi¹ o
nas i co nam znowu z tej
„dobroci serca” wmawiaj¹?
Wprowadzono w Austrii i Niemczech wolne niedziele bez
wielkopowierzchniowego
handlu i nic z³ego siê tam nie
sta³o, wcale ludzie mniej nie
zarabiali, bezrobocie nie
wzros³o, a zakupy Niemcy i
Austriacy przenieœli na sobotê lub inne dni, bo sklepy
czynne do 21oo. Owszem,
powsta³
tam
problem
spêdzania czasu wolnego.
Skoro nie do hipermarketu
czy galerii w niedzielê, to jak
spêdziæ ten wygospodarowany czas? W krajach bez hiper-handlu w niedzielê powsta³ dylemat nazywany
przez socjologów stanem
lêkowym przed weekendem.
My te¿ po weekendzie mo¿e
z niepokojem bêdziemy myœleæ co robiæ w najbli¿szy
weekend. Czy w weekend
gdzieœ wyjedziemy? - zapytaj¹ dzieci rodziców, zastanowi¹ siê ma³¿onkowie, uzgodni¹ z dziadkami i rodzeñstwem kto tym razem
przyjdzie do kogo na kawê
czy obiad, u³o¿¹ na nowo
¿ycie rodzinne w weekend.
A mo¿e weekend poœwiêcimy na przydomowy ogród,
na remont altany, mo¿e nadrobimy zaleg³oœci intelektualne i weŸmiemy do rêki nieprzeczytan¹ ksi¹¿kê. Alternatyw¹ dla wielu nie bêdzie ju¿
hipermarket czy galeria
handlowa, do których z przyzwyczajenia szli w niedzielê
jak do „œwi¹tyni”. Stare przyzwyczajenia trzeba bêdzie
porzuciæ, a nowych siê nauczyæ. Niemcom, Austriakom,
Belgom, Francuzom, Gre-

kom, Holendrom, Wêgrom i
Luksemburczykom te¿ powa¿nie ograniczono pracê
wielkiego handlu w niedzielê
i dzisiaj s¹ zadowoleni,
wiedz¹ jak spêdziæ weekend
i nawet im w niedzielê do
g³owy nie przyjdzie hipermarket czy galeria handlowa.
Lobby wielkich korporacji
handlowych i miêdzynarodowego kapita³u straszy
nas, ¿e ludzie strac¹ pracê.
Jak podaje Dziennik Zachodni, na „bruk” trafi 36
tysiêcy osób, a do bud¿etu
wp³ynie mniej o 1,8 mld z³.
z tytu³u podatków i sk³adek
ubezpieczeniowych (wg.
londyñskiej firmy doradczej PcW). Nie trzeba byæ
ekonomist¹, aby wiedzieæ, ¿e
sprzeda¿ z niedzieli przesunie siê przede wszystkim na
sobotê i na inne dni tygodnia.
W zwi¹zku z tym na pewno
trzeba bêdzie zwiêkszyæ zatrudnienie w sobotê i pi¹tek,
bo bêd¹ kolejki. Spadku
wp³ywów do bud¿etu z tytu³u
podatków i sk³adek ZUS nie
bêdzie. Mo¿liwe, ¿e 5-10%
obrotów tych z niedzieli
przejm¹ polskie sklepy i
sk³ady budowlane - one podatek na pewno zap³ac¹.
Czêœæ klientów przypomni
sobie, ¿e s¹ jeszcze jakieœ
polskie sklepy i zorientuj¹ siê,
¿e tam jest taniej ni¿ w hipermarketach, gdzie „ci¹gle tn¹
ceny”. Jeden z klientów fakturê z zakupów z hipermarketu przeliczy³ wg. cen polskiego sklepu i wysz³o, ¿e na wartoœæ 1600 z³otych przep³aci³
ok. 300 z³otych. By³ zaskoczony, bo myœla³, ¿e tam rzeczywiœcie „codziennie niskie
ceny”. Klienci nie kupuj¹c w
niedzielê mog¹ odkryæ, ¿e
gdzieœ indziej jest taniej. Wielu naszym lokalnym sklepom
przez to przybêdzie klientów i
te s³abe trochê siê wzmocni¹.

Pisa³em w EchoGorzowa.pl,
¿e dobrobyt narodów przede wszystkim handlem
stoi. Czy obcy wielki handel
przyjmie nam na swoje pó³ki
to co Polacy wyprodukuj¹?
Najpierw przyjmie od swoich,
a nasze odrzuci lub przyjmie
po ra¿¹co niskich cenach.
Producenci polscy dobrze
wiedz¹ jak to dzia³a, jak trudno jest wejœæ ze swoim
dobrym towarem do obcej
sieci handlowej. Wielu polskich producentów musia³o
zbankrutowaæ, bo wyrzucono
ich z pó³ek sklepowych - „hiper-sklepy” mia³y swoich dostawców i nawet nie lepszych. Mo¿e od tych wolnych
niedziel zacznie siê proces
repolonizacji handlu? Co
znaczy w³asny polski handel
to nawet wiedzieli w czasach
komuny. ¯eby rozwin¹æ produkcjê, odbudowaæ zniszczon¹ powojenn¹ Polskê,
musieli stworzyæ prawid³owy
³añcuch obrotu towarowego,
a do tego musieli mieæ swój
handel i swoje banki. Dlatego
w 1947 roku rozpoczêli tzw.
bitwê o handel, choæ dla
prawdy trzeba dodaæ, ¿e z
pobudek ideologicznych zepsuli i unicestwiali przy tym
handel prywatny. Trzeba sobie przypomnieæ z ekonomii
dlaczego tak wa¿ny jest
w³asny handel i w³asne banki. Dlaczego wiêc w okresie
balcerowiczowskich przemian ustrojowych robiono
wrêcz
odwrotnie?
Przyda³aby siê specjalna komisja sejmowa do wyjaœnieni
tego ”przekrêtu”. W Gorzowie Wlkp, jak i w ca³ej Polsce, mamy do czynienia z
dobijaniem polskiego handlu,
który praktycznie zdominowany jest przez kapita³ zagraniczny. Unarodowienie
polskiej gospodarki, polskiego handlu, jest podstaw¹ ekonomicznej suwerennoœci, a przede wszystkim warunkiem budowy w
Polsce dobrobytu. Nie
mo¿emy siê dalej nabieraæ
na libertyñskie slogany, które
tak de facto s³u¿¹ panowaniu
nad s³abszymi gospodarczo
narodami (Thomas Piketty,
Kapita³ w XXI wieku). O gorzowskich destrukcyjnych
przemianach te¿ ksi¹¿kê
warto by napisaæ, nawet ku
przestrodze
potomnych.
Unaradawianie polskiej gospodarki nie mo¿e jednak
oznaczaæ zamykanie siê na
kapita³ obcy, który musimy
do siebie zapraszaæ. Chodzi
tylko o to, ¿e co mo¿emy robiæ sami, to nie pos³ugujemy
siê obcymi i te¿ nie pozwalamy sobie niczego odbieraæ.
Obecnoœæ obcego kapita³u
musi byæ podporz¹dkowana
polskim celom polityki gospodarczej, a nie odwrotnie.

Przewaga naszego kapita³u
gospodarczego, ale te¿ intelektualnego, to polska racja
stanu, na stra¿y którego ma
staæ Trybuna³ Stanu. Tylko
czy stoi? Zasadnicz¹ jednak
rolê w obronie polskiego
handlu musi odegraæ patriotyzm konsumencki, co nie
jest proste w sytuacji, ¿e nam
ten patriotyzm w 25 lat po
1989 roku wyp³ukiwano.
Je¿eli chcemy dobrobytu,
to bez repolonizacji polskiego handlu tego celu siê nie
osi¹gnie, a innych rozwi¹zañ
nie ma. Z jednej strony uszanujemy Bo¿e przykazanie
dane nam za poœrednictwem
Moj¿esza „pamiêtaj, abyœ
dzieñ œwiêty œwiêci³”, po drugie, zadbamy dla siebie i naszych rodzin o czas wolny od
handlu w niedzielê, a po trzecie, damy odrobinê szans
naszemu handlowi i tym
ma³ym przytulnym kawiarenkom, aby siê trochê wzmocni³y. To mo¿e byæ pocz¹tek
tak nam niezbêdnej do rozwoju repolonizacji gospodarki, której fundamentem jest
przede wszystkim handel.
Nie mo¿emy byæ naiwni i postrzegani jak nierozumni w
kwestiach naszych gospodarczych interesów, nie
mog¹ nas traktowaæ jak ekonomicznych niewolników na
pasku zach³annego handlowego
monopolu.
Nie
mo¿emy godziæ siê na to,
aby te same towary w 70.%
by³y dro¿sze w Polsce ni¿ w
kraju ich pochodzenia, co
wykryto m.in. w Czechach i
w Polsce. Nie mo¿emy zgodziæ siê, aby te same produkty i tej samej marki by³y produkowane na rynek polski
gorsze, a lepsze dla zachodnich konsumentów.
Minister finansów Mateusz
Morawiecki, a obecnie te¿
premier rz¹du polskiego mówi, ¿e jesteœmy narodem
dumnym, mocno doœwiadczonym II wojn¹ œwiatow¹ i
w Europie musz¹ nas traktowaæ jak równorzêdnego
cz³onka UE, a nie jak podmiot drugorzêdny, drugiej
prêdkoœci i ci¹gle strofowany. Sk¹d wiêc pod naszym
adresem taki jazgot? Oni w
UE ju¿ wiedz¹, ¿e zaczynamy zajmowaæ wa¿ne miejsce we wspólnocie pañstw
europejskich, porz¹dkujemy
swoje sprawy i jeszcze
trochê, a nasze wykszta³cone kobiety, czêsto z tytu³ami
magisterskimi, nie bêd¹
sprz¹taczkami w ich pañskich domach, a nasi tam
pracuj¹cy fachowcy nie bêd¹
pracowaæ jak trzecia kategoria. Mimo ¿e nam zrujnowano gospodarkê, to z ogromnym trudem wstajemy z kolan i to bezpowrotnie.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Każda gmina może stać się
atrakcyjną strefą inwestycyjną

Strefa specjalnego
rozwoju nie tylko
ekonomicznego

Szykuj¹ siê zmiany w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych.

Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
dzia³a ju¿ od 20. lat.

Fot. Archiwum

Po przyjêciu nowych regulacji prawnych bêd¹ one
dzia³aæ w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji. G³ównym
celem tych zmian ma byæ
wsparcie rozwoju gospodarczego Polski. Przyjête zapisy
w du¿ej mierze powinny rozwi¹zaæ najpowa¿niejsze problemy, z jakimi borykaj¹ siê
obecnie specjalne strefy
ekonomiczne, a przez to
równie¿ inwestorzy. Jednym
z elementów zmian maj¹ byæ
u³atwienia dla inwestorów w
wyborze miejsca dzia³ania.
- Ka¿da gmina bez
wzglêdu na wielkoœæ i swój
charakter, ka¿dy kilometr z
ponad 312 tysiêcy kilometrów kwadratowych Polski,
mo¿e staæ siê atrakcyjn¹
stref¹ inwestycyjn¹. Tego
oczekiwali od nas polscy
przedsiêbiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorz¹dowcy i z myœl¹ g³ównie o
nich przygotowaliœmy prezentowane rozwi¹zanie systemowe - mówi³ podczas
prezentacji za³o¿eñ ustawowych obecny premier RP
oraz minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Najwa¿niejszym za³o¿eniem
nowych regulacji ma byæ
odejœcie od ograniczeñ terytorialnych. W nowej koncepcji
zachêty podatkowe bêd¹ dostêpne na ca³ym terytorium
Polski, ale z zachowaniem
zasad dotycz¹cych przeznaczenia terenu. Dziêki temu
zlikwidowana
zostanie
d³ugotrwa³a i obci¹¿aj¹ca
przedsiêbiorcê procedura
zmiany granic specjalnych
stref ekonomicznych. Do tej
pory obszar objêty wsparciem wynosi³ 25 tysiêcy hektarów, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowa³o
ograniczenia
w
dostêpie do wartoœciowych

r e k l a m a

KSSSE będzie musiała dostosować się do nowych regulacji prawnych.

terenów inwestycyjnych. Po
zmianie wykorzystany ma
zostaæ potencja³ ca³ego kraju, co jest szczególnie wa¿ne
dla du¿ych inwestycji. Od razu jednak pojawia siê pytanie, czy na tych zmianach
zyskaj¹ samorz¹dy oferuj¹ce tereny inwestycyjne w
ramach
dzia³alnoœci,
przyk³adowo KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej?
- Na zmianach zdecydowanie zyskaj¹ te samorz¹dy,
które wyka¿¹ siê odpowiednim poziomem zaanga¿owania w przygotowanie swoich
terenów inwestycyjnych mówi Krzysztof Kielec, prezes K-SSSE. - Objêcie statusem specjalnej strefy ekonomicznej ca³ego kraju nie
oznacza przecie¿, ¿e inwestorzy zaczn¹ bezkrytycznie
wybieraæ lokalizacje pod
swoje fabryki i centra badawcze. Zdecydowanie bardziej
uprzywilejowane bêd¹ samorz¹dy, które podjê³y lub
uczyni¹ to jak najszybciej

wysi³ek finansowy przygotowania swoich terenów i zapewnienie inwestorom infrastruktury technicznej na odpowiednio
wysokim
poziomie. Gminy, które
podjê³y wczeœniej trud uzbrojenia dzia³ek w stosowne
media i przeprowadzenia
wspólnie z nami ¿mudnych
procedur objêcia tych terenów statusem SSE, nie zostan¹ poszkodowane nowymi regulacjami. Na tych terenach okres skorzystania z
pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu zostanie wyd³u¿ony z 10 do 15
lat. Uwa¿am to dzia³anie za
du¿y uk³on Ministerstwa Rozwoju w stosunku do dotychczasowych „samorz¹dowców
strefowych” - wyjaœnia.
W tej sytuacji pojawia siê
kolejne wa¿ne pytanie o
kierunki dzia³añ w nowych
realiach, jakie powinny obraæ samorz¹dy, ¿eby ³atwiej
by³o im zachêcaæ inwestorów do osiedlania siê na
ich obszarze funkcjonowa-

nia. Prezes Krzysztof Kielec nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e w tym zakresie
nowa mapa oddzia³ywania
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce dok³adnie okreœli, z kim konkretny
samorz¹dowiec powinien
wspó³pracowaæ,
je¿eli
bêdzie chcia³, by inwestorzy planuj¹cy swoje inwestycje na terenie jego gminy mogli korzystaæ z decyzji o wsparciu systemem ulg
podatkowych.
- W dalszym ci¹gu obowi¹zywa³ bêdzie ustalony
przys³owiowy „dekalog” postêpowania z inwestorem, który rozpoczyna siê w momencie podjêcia decyzji o przeznaczeniu
œrodków
w
bud¿ecie gminy na przygotowanie terenów inwestycyjnych - kontynuuje prezes. Niew¹tpliwie wa¿ne jest wybudowanie tej infrastruktury,
nawi¹zanie wspó³pracy ze
specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹, promowanie tych terenów we w³asnym zakresie,

œwietna obs³uga inwestora,
równie¿ jêzyku angielskim,
itd. Ka¿dy samorz¹dowiec,
który to w porê zrozumia³ ju¿
odniós³ sukces. Od 20 lat jako
Kostrzyñsko-S³ubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna wspieramy samorz¹dy w
tym zakresie i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ mogê dodaæ,
¿e przez kolejne 20 lat mog¹
one liczyæ na nasz¹ pomoc zaznacza.
Te wszystkie uwagi s¹ kierowane do zainteresowanych samorz¹dów, w tym
szczególnie do gorzowskiego. Prezes Krzysztof Kielec
przypomina,
¿e
we
wspó³pracy z oddzia³em terenowym Agencji Nieruchomoœci Rolnych, trwaj¹ prace nad przygotowaniem atrakcyjnej
oferty
dla
inwestorów pragn¹cych ulokowaæ swoje podmioty w
Gorzowie. To wa¿ne, poniewa¿, w porównaniu do innych samorz¹dów o podobnym potencjale, gorzowska
oferta nie jest najkorzystniejsza g³ównie ze wzglêdu
na s³ab¹ infrastrukturê techniczn¹ czy nierozwi¹zane
kwestie w³asnoœciowe.
- Dla potencjalnych inwestorów s¹ to czynniki zbyt
du¿ego ryzyka, bo skoro
maj¹ oni naprawdê bardzo
szeroki wybór stawiaj¹ na
tereny optymalnie przygotowane, tak¿e logistycznie. W
wyœcigu o inwestorów trzeba dysponowaæ ró¿nymi
atutami, nale¿y byæ równie¿
mocno konkurencyjnym wyjaœnia prezes Krzysztof
Kielec.
Najbli¿sza
przysz³oœæ
zdecyduje wiêc o dalszym
rozwoju naszego miasta w
zmieniaj¹cych siê realiach
prawnych i gospodarczych.
ROBERT BOROWY

KSSSE utworzona zosta³a
na terenach inwestycyjnych
Kostrzyna i S³ubic. Obecnie
funkcjnonuje na obszarze 56
podstref w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. £¹czna powierzchnia
wszystkich podstref wynosi
2.201 hektarów.
Na przestrzeni dwóch dekad
dzia³alnoœci zarz¹d KSSSE
wyda³ 327 zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Najwiêcej firm reprezentuje kapita³ niemiecki - 37
%, na drugim miejscu plasuje
siê kapita³ polski - 27%.
£¹czne, poniesione we
wszystkich
podstrefach,
nak³ady inwestycyjne, ujmuj¹c
inwestorów
prowadz¹cych dzia³alnoœæ bez
zezwolenia uprawniaj¹cego
do korzystania z ulg podatkowych, wynosz¹ 8,13 mld z³.
Do tego inwestorzy zadeklarowali nak³ady na kolejne inwestycje w wysokoœci blisko 8
mld z³.
Na terenie KSSSE zatrudnienie znalaz³o ponad 32 tysi¹ce osób, z czego nowoutworzone miejsca pracy to 20
tysiêcy etatów i utrzymane ponad 12 tysiêcy. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie kolejnych blisko 12,5 miejsc pracy.
Bran¿e wiod¹ce w KSSSE
to bran¿a: automotive, papiernicza, drzewna, tworzyw
sztucznych oraz elektroniczna. Najwiêksi inwestorzy, którzy ulokowali swoje fabryki na
terenie naszej Strefy to:
Volkswagen Poznañ, Amica
Wronki, Arctic Paper Kostrzyn, ICT Poland, TPV Displays Polska, Olsa Poland,
Gedia Poland, Homanit Polska, Barlinek Inwestycje, Zalando, BMW.
RED.
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Kibice marzą oczywiście o awansie, ale…
Po jesiennej rundzie pi³karskich rozgrywek III ligi Stilon zajmuje pi¹te miejsce w tabeli.
Po rocznej przerwie Stilon
wróci³ w szeregi trzecioligowców. Przed pocz¹tkiem rozgrywek trener niebieskobia³ych Adam Go³ubowski
zak³ada³, ¿e jego dru¿yna
zdobêdzie 34 punkty w 17
kolejkach rundy jesiennej.
By³a to odwa¿na deklaracja,
tym bardziej, ¿e w kadrze gorzowskiego beniaminka dosz³o do wielu zmian (odejœcie
Paw³a Posmyka, Filipa Wiœniewskiego,
Damiana
Sza³asa) Optymizmem nie
napawa³y informacjê o problemach finansowych, a
tak¿e niezrozumia³e dla kibiców roszady we w³adzach
klubu. Mimo to fani Stilonu z
nadziej¹ czekali na rozpoczêcie sezonu.
Pocz¹tek zmagañ w wykonaniu pi³karzy, na stadionach
III ligowych, wzbudzi³ obawy
kibiców. Gorzowianie przegrali pierwsze dwa mecze,
trac¹c przy tym a¿ 7 bramek.
Trener Go³ubowski uspokaja³
jednak i twierdzi³, ¿e wkrótce
Stilon „odpali” i zacznie
marsz w górê tabeli.
Prze³omowym spotkaniem
by³o zwyciêstwo Stilonu nad
Stal¹ Brzeg, która by³a wówczas liderem rozgrywek. Od
tego meczu Stilon konsekwentnie gromadzi³ punkty i
by³ blisko czo³ówki. Dru¿yna
strzela³a sporo bramek (najwiêcej na koniec rundy Rafa³
Œwitaj 9, Alan B³ajewski 6,
£ukasz Zakrzewski 5), sporo
jednak traci³a, zw³aszcza na
swoim boisku. Stilon zdoby³
w 17 spotkaniach 36 bramek
i tylko Stal Brzeg ma wiêcej,
bo 42, natomiast rywale
strzelili nam w sumie 26 goli.

Cieszy dobra postawa Alana B³ajewskiego (kilka lat temu by³ bliski debiutu w ekstralidze), który wraz z Damianem Paw³owskim œwietnie siê
rozumiej¹ na prawej flance.
Skutecznie rzuty wolne egzekwowa³ Rafa³ Œwitaj, któremu zdarza³o siê rozpoczynaæ
mecze z ³awki rezerwowych.
Czarn¹ robotê w drugiej linii
wykonywa³ w ka¿dym meczu
Tomasz Lisowski, który ma
za sob¹ doœwiadczenie z
wy¿szej klasy rozgrywkowej.
Równy poziom trzyma³ kapitan £ukasz Maliszewski. Zimnej krwi brakowa³o czasami
napastnikom w wielu sytuacjach, które Stilon czêsto
stwarza³. Trudno jednak wymagaæ by ka¿d¹ okazjê wykorzystywa³ m³ody i wysoki
napastnik Jêdrzej Drame,
który zaliczy³ kilka dobrych
spotkañ, czêsto absorbowa³
obroñców i ma na koncie 3
bramki. Czêsto na trybunach
s³ychaæ by³o, ¿e doœwiadczony Posmyk przyda³by siê pod
bramk¹.
Pochwaliæ nale¿y naszych
bocznych obroñców, którzy
potrafi¹ pod³¹czyæ siê do akcji ofensywnych i wrzuciæ
pi³kê w pole karne. Z pewnoœci¹ gra w ataku pozycyjnym
by³a si³¹ Stilonu, który zawsze d¹¿y³ do zdominowania
przeciwnika. Du¿a liczba
straconych bramek to efekt
kontuzji obroñców, st¹d wymuszone roszady na pozycji
stoperów. Do tego dosz³y
przymusowe przerwy zawodników z powodu nadmiaru
kartek. Czasami juniorskie
b³êdy defensorów sprawi³y,
¿e jest wiele do poprawy w

formacji obronnej przed
rund¹ wiosenn¹. Mimo
m³odego wieku dobrze przez
ca³a rundê spisywa³ siê w
bramce Krystian Paszkowski,
który nie za³ama³ siê, gdy w
debiucie pope³ni³ ma³y b³¹d
przy bramce z rzutu wolnego
na pocz¹tku gry. Presjê wytrzyma³ tak¿e trener, który nie
zmieni³ bramkarza po 2 meczach i przy siedmiu straconych bramkach.
Szczególnie ¿al straconych
punktów w lubuskich derbach
z Falubazem Zielona Góra
oraz w pojedynkach z Pniówkiem Paw³owice , Œlêz¹
Wroc³aw oraz z rezerwami
Miedzi Legnica. O tym, ¿e w
dru¿ynie tkwi potencja³ i staæ
j¹ na efektown¹ grê,
œwiadcz¹ wygrane z rezerwami Górnika Zabrze, BKS
Stal¹ Bielsko Bia³a, czy
walcz¹cym o awans do II ligi,
w ubieg³ym sezonie, Ruchem
Zdzieszowice. Dodatkowo
Stilon nieŸle wypad³ w sparingowym meczu z ekstraligow¹
Pogoni¹ Szczecin, który rozegrano 12 paŸdziernika.
Rywale podkreœlali dobr¹
grê Stilonu, wspomina³ o
tym trener Gwarka Tarnowskie Góry Krzysztof Górecko,
kiedy mówi³; „Bardzo przyjemnie siê ich ogl¹da, Stilon
nie kopie pi³ki do przodu, wymienia du¿o podañ, d³ugo
utrzymuje siê przy pi³ce, ma
wiele ciekawych schematów
gry”. W podobnym tonie wypowiada³ siê trener Rekordu
Bielsko- Bia³a Piotr Jaroszek.
Jeden z zawodników Skry
Czêstochowa, Adam Musia³
tak¿e chwali³ gorzowian
”Graj¹ fajn¹ dla oka pi³kê,

poza tym Gorzów to miasto
wojewódzkie i ciche parcie na
dobry wynik, tam jest”
S³owa te wypowiedzia³ w
kontekœcie walki o awans
swojej dru¿yny i oceny szans
rywali w rundzie wiosennej.
Trudno natomiast komentowaæ sk¹d czerpa³ informacjê
o cichym parciu w Gorzowie
na dobry wynik, czyli awans.
Przedsezonowe deklaracje
trenera A. Go³ubowskiego
dotycz¹ce zdobycia 34 punktów nie znalaz³y ostatecznie
odzwierciedlenia w rzeczywistoœci. Ka¿dy trener musi
zak³adaæ, ¿e w trakcie rundy
przyjd¹ s³absze momenty
(kartki, kontuzje, „dziwne”
karne dla gospodarzy), które
odbijaj¹ siê na koñcowej zdobyczy punktowej. Trener
Go³ubowski (chwalony niedawno przez reprezentanta
Kamila Grosickiego, który powiedzia³ „Adam, ty jesteœ dla
mnie przysz³oœci¹ Pogoni”) z
pewnoœci¹ bra³ te czynniki
pod uwagê, stawiaj¹c przed
dru¿yn¹ ambitny cel uzyskania 34 punktów na koniec
pierwszej rundy. Stilon ma
jednak na koniec pierwszej
fazy rozgrywek 28 punktów,
co daje 5 miejsce w tabeli.
Stilonowcy wygrywali osiem
razy, dzielili siê punktami
czterokrotnie, a piêæ razy
musieli uznaæ wy¿szoœæ rywali. Iloœæ punktów i miejsce
w czo³ówce to satysfakcjonuj¹cy wynik, choæ ambitny
trener ze Szczecina tego nie
przyzna. Pamiêtajmy, ¿e gorzowski zespó³ to beniaminek, który uczy siê realiów w
nowym otoczeniu. Nale¿y
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wielu za-

wodników po raz pierwszy
zagra³o na tym poziomie rozgrywek.
Kto bêdzie siê liczy³ w walce
o awans do II ligi? Liderem
jest Skra Czêstochowa.
”Skrzaki”, bo taki przydomek
ma ta dru¿yna, œwietnie graj¹
na w³asnym boisku i trac¹
bardzo ma³o bramek (zaledwie 6 przez ca³¹ rundê). Dodajmy, ¿e zespó³ z Czêstochowy mecze domowe rozgrywa
na
sztucznej
nawierzchni (takich klubów w
Polce jest tylko kilkanaœcie),co jest niew¹tpliwie atutem. Zdecydowanie gorzej
ekipa spod Jasnej Góry gra
na wyjazdach i ma wówczas
problemy ze zwyciê¿aniem.
Dru¿yna gra z kontry i nie
strzela zbyt du¿o bramek, a w
sk³adzie ma wielu wychowanków. Trzeba te¿ zaznaczyæ, i¿
wiosn¹ czeka ich a¿ 10 wyjazdów i tylko 7 meczy na
w³asnym boisku. Faworytem
do awansu wydaje siê Stal
Brzeg, która prezentuje siê
bardzo ofensywnie i to jej nasz trener przyznaje najwiêksze szanse na pierwsze
miejsce. Oba te kluby maj¹
œwietne zaplecze sportowe
(przy którym nasz zespó³ wygl¹da jak ubogi krewny) i deklaruj¹ chêæ walki o II ligê.
Nie mo¿na zapominaæ o rywalach z Tarnowskich Gór,
Polkowic i Wroc³awia, którzy
do koñca mog¹ byæ groŸni.
Jak wygl¹daj¹ szanse naszej dru¿yny, czy awans jest
realny? Mamy 8 punktów
straty do pierwszej Skry
Czêstochowa. Z liderami gramy w rundzie rewan¿owej na
wyjazdach, co nie bêdzie na-

szym atutem. Œwietne spotkania Stilonu przeplatane s¹
z pojedynkami, gdzie nic nie
wychodzi i panuje dziwna
niemoc gorzowskich zawodników. Takie mecze koñcz¹
siê niestety bolesnymi pora¿kami (przyk³adem niepowodzenie w Legnicy). Brakowa³o naszym ch³opcom
d³u¿szej serii bez pora¿ki. Stilon nie potrafi³ uczyniæ z w³asnego stadionu twierdzy, jak
chocia¿by
Czêstochowa
(bez pora¿ki u siebie ) czy
Brzeg (tylko jedna pora¿ka w
ostatniej kolejce). Kibice
marz¹ oczywiœcie o awansie i
ka¿dy chcia³by widzieæ Stilon
w wy¿szej lidze. Jednak w
kwestii ewentualnej walki o
takie cele nale¿y mieæ na
uwadze sytuacjê organizacyjn¹ klubu. Brak odpowiedniej bazy treningowej (po raz
kolejny s³yszymy, ¿e dodatkowe boiska treningowe bêd¹
wkrótce gotowe), k³opoty finansowe lub zwyk³e problemy z wynajêciem boiska ze
sztuczn¹ muraw¹ czy zapewnieniem krótkiego obozu dla
dru¿yny powoduj¹, ¿e do
sprawy awansu nale¿y podchodziæ z ostro¿noœci¹ w
myœl powiedzenia mierz si³y
na zamiary (tematyka ta by³a
zreszt¹ omawiana na debacie pi³karskiej w ostatnich tygodniach)
Uporz¹dkowanie tych oczywistych kwestii to podstawa
do okrzepniêcia klubu w tej
klasie rozgrywkowej, a w perspektywie myœlenie o czymœ
wiêcej ni¿ bycie solidnym III
ligowcem. To jednak ju¿ temat na osobne rozwa¿ania.

Jak to jest w Twoim przypadku?
- Staram siê to ograniczaæ.
Z telefonu korzystam rzadko,
zdarza mi siê czasami graæ
w Speedway Challenge.
- Wielu gorzowskich zawodników,w ostatnich latach, po ukoñczeniu wieku
m³odzie¿owca, pogubi³o
siê i nie potrafi³o dalej kontynuowaæ kariery w gronie
seniorów. Nie masz takich
obaw?
- Oczywiœcie, ¿e ró¿nie to
bywa³o z ch³opakami i wiem o
tym. Ja poœwiêcam siê ¿u¿lowi ca³kowicie od najm³odszych lat. Chcê byæ dobrym
¿u¿lowcem, aczkolwiek nie
zaniedbuje nauki. Dobrze
mieæ jakiœ zawód w rêku.
- Twój rozwój jako
¿u¿lowca przebiega prawid³owo?
- Myœlê, ¿e tak. Wiadomo,
¿e ka¿dy chcia³by byæ Bartkiem Zmarzlikiem i mieæ jego

talent. Ja muszê krok po
kroku zdobywaæ doœwiadczenia i pokazywaæ siê z
dobrej strony.
- Jak ci siê podobaj¹ roszady transferowe Stali?
- Uwa¿am, ¿e Szymon WoŸniak to bardzo dobry transfer i bêdzie dla nas du¿ym
wzmocnieniem.
- Na kogo najbardziej
mo¿esz liczyæ w sprawach
sprzêtowych?
- Szczególnie pomaga mi
Adrian Cyfer, jesteœmy
dobrymi kolegami. Oprócz
tego zawsze mogê liczyæ na
tatê i oczywiœcie mam pomoc trenerów klubowych.
- Mo¿esz obiecaæ, ¿e w
niedalekiej
przysz³oœci
bêdziesz “wymiata³” na
¿u¿lowych torach?
- Nazwisko zobowi¹zuje,
ciê¿ka praca i nied³ugo bêdê
“wymiata³”, tak¹ mam nadziejê.

PRZEMYS³AW DYGAS

Alan Szczotka będzie „wymiatał” na torach
musia³eœ wykonaæ, aby
staæ siê pe³noprawnym
cz³onkiem dru¿yny?
- Tañczyliœmy z ch³opakami, by³o malowanie twarzy,
obcinanie w³osów. Ogólnie
by³o du¿o œmiechu.
- Uczysz siê jêzyka angielskiego?
- Tak.
- Pytam dlatego, ¿e ka¿dy
zwyciêzca serii Grand
Prix, tu¿ po zakoñczeniu
fina³owego biegu, udziela wywiadu w jêzyku angielskim na œrodku stadionu. Marzysz o takiej
chwili?
- Takie marzenia ma pewnie ka¿dy ¿u¿lowiec, ja
tak¿e, ale na razie koncentrujê siê na walce o miejsce
w sk³adzie.
- Z kim bêdziesz rywalizowa³ o miejsce?
- Bêdê siê stara³ przekonaæ
trenera, sby postawi³ na
mnie. O miejsce w sk³adzie

Fot. Przemys³aw Dygas

Alan Szczotka zadebiutowa³ w sezonie 2017 w ekstralidze. Wyst¹pi³ w 5 meczach i zdoby³ z bonusami
13 punktów. M³ody ¿u¿lowiec spisywa³ siê poprawnie i zbiera³ cenne doœwiadczenia. Z m³odzie¿owcem
¿ó³to- niebieskich rozmawialiœmy nie tylko o ¿u¿lowych planach.
- Jak oceniasz swój debiut w ekstralidze?
- Cieszê siê, ¿e uda³o mi
siê zadebiutowaæ w ekstralidze, myœlê ¿e moje starty nie
by³y najgorsze. Dla mnie najwa¿niejsze, abym móg³
czêsto rywalizowaæ z najlepszymi. Nie spodziewa³em
siê, ¿e nast¹pi to tak szybko.
- Przed sezonem po raz
pierwszy pojecha³eœ ze
Stal¹ na obóz przygotowawczy do Karpacza. Tradycj¹ jest to, ¿e m³odzi zawodnicy
przechodz¹
“chrzest”. Jakie zadania

Alan Szczotka stoi dopiero
u progu kariery sportowej,
ale marzenia ma wielkie.

bêdê walczy³ z Hubertem
Czerniawskim. Zreszt¹ jest
on moim dobrym koleg¹. Pomagamy sobie i wzajemnie
siê mobilizujemy, a jak zakoñczy siê ta rywalizacja, to
zobaczymy.
- JeŸdzi³eœ ju¿ na wszystkich torach ekstraligowych?

- Tak, wszystkie tor y
ekstraligowe mam zaliczone. By³o to albo w lidze, albo na zawodach
m³odzie¿owych.
- Z tego co wiem, masz
indywidualnego trenera.
Czyj to by³ pomys³ ?
- Zgadza siê. Razem chodzimy na si³ownie, basen,
wspólnie biegamy. Pomys³
narodzi³ siê jakoœ podczas
wspólnych rozmów z tat¹.
Stwierdziliœmy, ¿e takie treningi indywidualne nie zaszkodz¹.
- Czy to prawda, ¿e Twoim idolem jest Chris Holder?
- Tak, bardzo podoba mi
siê jego jazda. W tym roku
jeŸdzi³ s³abiej, ale jeszcze
nie raz poka¿e na co go
staæ.
- M³odzi ludzie czêsto korzystaj¹ ze smartfonów albo
spêdzaj¹ czas na
grach
komputerowych.

PRZEMYSŁAW DYGAS
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Tu nikt nie liczy godzin, często
pracuje się za pół darmo
Z Henrykiem Babijem, by³ym dyrektorem ZKS Stilon, rozmawia Robert Borowy
- Dlaczego po licznych
perypetiach, które dotknê³y gorzowskie kluby,
Stali uda³o siê odbudowaæ
mocn¹ pozycjê, zaœ Stilon
nadal walczy bardziej o
przetrwanie ni¿ budowê
silnego potencja³u sportowego?
- Najpowa¿niejsze problemy wziê³y siê jeszcze w czasach przemian ustrojowogospodarczych.
Stal
postawi³a wówczas tylko na
jedn¹ sekcjê, Stilon natomiast przez wiele kolejnych
lat walczy³ o utrzymanie kilku
dyscyplin, w tym paru bardzo
popularnych i jednoczeœnie
drogich w prowadzeniu. Ale
to jeszcze nie by³ najwiêkszy
problem. Z chwil¹, kiedy
zak³ad przekaza³ klubowi
obiekty sportowe, ich utrzymanie stanowi³o wy¿sze obci¹¿enie dla bud¿etu ni¿
wszystkie sekcje razem wziête. Kiedy zachêcano nas do
tego obiecano, ¿e bêdziemy
otrzymywaæ œrodki, równie¿
ze Ÿróde³ publicznych, na
utrzymanie stadionu, basenu
i hali. Tak¹ pomoc mieliœmy
jedynie w pierwszym roku.
Potem ca³y balast spad³ na
nasz¹ g³owê. Stal nie mia³a
tego k³opotu, bo pocz¹tkowo
stadion by³ miejski, potem
zosta³ sprywatyzowany.
- Czy nie za d³ugo czekano
z restrukturyzacj¹ klubu?
- Pocz¹tkiem upadku klubu
w tych latach by³o przejêcie
wspomnianych obiektów, ale
nikt nie móg³ z nas przypuszczaæ, ¿e patronacki zak³ad
zacznie z roku na rok mocno
obcinaæ dotacjê. Póki by³a
ona na przyzwoitym poziomie, póty walczyliœmy o
utrzymanie jak najszerszej
dzia³alnoœci.
Pamiêtajmy
równie¿, ¿e jako klub prowadziliœmy mocno rozbudowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mieliœmy grupê remontow¹, która przynosi³a
du¿e zyski, mieliœmy rozsiane po kraju sklepy, w których
sprzedawaliœmy produkty stilonowskie. Prowadziliœmy
hotel,
dzier¿awiony
od
zak³adu. Przyszed³ jednak
moment, ¿e zdaliœmy sobie
sprawê, ¿e nie jesteœmy w
stanie dalej prowadziæ tak
szeroko
rozbudowanej
dzia³alnoœci sportowej.
- To by³ 1996 rok. Kto
podj¹³ decyzjê o restrukturyzacji klubu?
- Oczywiœcie zarz¹d, ale
tak naprawdê decyzja ta zos-

Fot. Robert Borowy

- Czy KS Stilon istnieje i
nie powinien w 2017 roku
powinien œwiêtowaæ 70-leciA dzia³alnoœci?
- Gdybym mia³ odpowiedzieæ jednym s³owem, to powiedzia³bym ,,tak’’. Przy
czym ze wzglêdów czysto
formalnych sytuacja wymaga
pewnego wyjaœnienia. Jak
siêgniemy bardzo g³êboko do
historii klubu to przypomnimy
sobie, ¿e najpierw by³ Jedwabnik, potem W³ókniarz,
Unia i wreszcie Stilon, który
w pewnym momencie przyj¹³
pe³n¹ nazwê Zak³adowy Klub
Sportowy Stilon. W 1996 roku, w chwili kiedy nast¹pi³a
g³êboka restrukturyzacja stowarzyszenia, zniknê³o s³owo
,,zak³adowy’’ i mieliœmy ju¿
tylko KS Stilon, ale ci¹g³oœæ
zosta³a wtedy zachowana.
- Minê³o kolejnych szeœæ
lat i w 2002 roku KS Stilon
zosta³ postawiony w stan
likwidacji. Dlatego, zdaniem czêœci sportowych
historyków, obecny KS Stilon, prowadz¹cy sekcjê
pi³karsk¹, jest chyba innym
podmiotem?
- Likwidacja KS Stilon
trwa³a bardzo d³ugo ze
wzglêdu na to, ¿e klub posiada³ maj¹tek w postaci hali
sportowej przy ul. Czereœniowej. Jej sprzeda¿ by³a z
ró¿nych powodów mocno
utrudniona, ale ostatecznie
uda³o siê sfinalizowaæ tê
transakcjê w 2011 roku, a
stron¹ kupuj¹c¹ zosta³o
miasto. I zaraz potem powsta³ pomys³, ¿eby cofn¹æ
uchwa³ê o likwidacji KS Stilon. Tak te¿ uczyniono. Wybrano nowy zarz¹d, w sk³ad
którego
weszli
nowi
dzia³acze pi³karscy, chc¹cy
ratowaæ pi³kê po upadku
GKP Gorzów. I klub dzia³a do
dzisiaj. Wiem, ¿e jest te¿ zarejestrowany jeszcze inny
klub pod nazw¹ ZKS Stilon,
co trochê komplikuje obraz.
W mojej przynajmniej ocenie
obecny klub prowadz¹cy
dzia³alnoœæ pi³karsk¹ jest
spadkobierc¹ dawnego Jedwabnika, W³ókniarza, Unii i
Stilonu. Szkoda tylko, ¿e nie
uda³o siê zorganizowaæ jakiœ
wiêkszych obchodów 70-lecia, choæ takie przygotowania mia³y miejsce. Przed rokiem powo³ano nawet komitet organizacyjny. Mo¿e
jeszcze uda siê coœ zrobiæ, a
jak nie, to proponujê, ¿eby
ju¿ rozpocz¹æ przygotowania
pod k¹tem 75-lecia.
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Henryk Babij: Gorzów jest zbyt mały, żeby działało tu kilkanaście klubów pod różnymi szyldami.

ta³a wymuszona postanowieniem ówczesnej dyrekcji
zak³adu. To wynika³o z tego,
¿e do przedsiêbiorstwa przyszed³ ju¿ inwestor strategiczny i nie by³ on zainteresowany finansowaniem klubu. Nie
chcieliœmy jednak niszczyæ
dorobku setek dzia³aczy i
sportowców, którzy budowali
poszczególne sekcje przez
dziesi¹tki lat. Du¿y by³ równie¿ nacisk spo³eczny, ¿eby
nie zamykaæ dzia³alnoœci i
dlatego dosz³o do podzia³u
na kilka nowych stowarzyszeñ. Od Stilonu odesz³y
sekcje pi³karska, p³ywacka,
pi³ki wodnej i szachowa. Pozosta³y natomiast siatkówka,
koszykówka i jeszcze krótko
tenis ziemny. Przypomnê, ¿e
ka¿da odchodz¹ca sekcja z
chwil¹ powo³ania nowego
klubu otrzyma³a od nas
bezp³atnie zawodników, w
niektórych przypadkach równie¿ obiekty sportowe. Do
tego na w³asne barki wziêliœmy sp³atê wszelkich zobowi¹zañ.
- Krótko potem zniknê³a
koszykówka i pozosta³a ju¿
tylko siatkówka. Dlaczego
w tym czasie nie by³o
chêtnych do sponsorowania stilonowskiego sportu,
który przecie¿ odnosi³ liczne sukcesy?
- Siatkarze na prze³omie
wieków wnieœli siê na wy¿yny
krajowej siatkówki. Zdobyli
Puchar Polski w 1997 roku,
wywalczyli potem br¹zowy i
srebrny medal w lidze, wystêpowali w europejskich pucharach. Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie nawet
po 20 latach. Niektórzy
g³oœno mówili, ¿e przeszkod¹

by³em ja. Wysy³ano mnie nawet na Kubê. Jednak ju¿ po
restrukturyzacji te¿ nie zauwa¿y³em, ¿eby sponsorzy
pchali siê do poszczególnych
sekcji drzwiami i oknami.
W³adze samorz¹dowe tak¿e
nie wspomaga³y wtedy wyczynowego sportu. Pamiêtam, ¿e kiedy do zamkniêcia bud¿etu potrzebowaliœmy 250 tysiêcy z³otych.
Zwróciliœmy siê z proœb¹ do
prezydenta miasta i w³adz
wojewódzkich o pomoc. OdpowiedŸ by³a odmowa. W
tym momencie zarz¹d klubu
uzna³, ¿e skoro tak naprawdê
nikomu w mieœcie nie zale¿y
na sporcie, to my nie bêdziemy z tym walczyæ.
- Gdyby spojrzeæ z dzisiejszej perspektywy na to,
co jest ju¿ dawno za nami,
to czy mo¿na by³o jednak
coœ zrobiæ, ¿eby uratowaæ
ten klub?
- Oczywiœcie, ale mówimy
tu ju¿ tylko o klubie siatkarskim, gdy¿ wielosekcyjne
stowarzyszenie nie mia³o racji bytu. Zabrak³o ludzi, którzy z wielk¹ pasj¹ wziêliby
siê za budowanie nowego
podmiotu sportowego, ale powtórzê - z drugiej strony
najwiêkszy k³opot tkwi³ w
braku
wsparcia
w
samorz¹dzie. I nie chodzi tylko o wspomaganie finansowe, lecz wspólne dzia³anie,
nakreœlenie wizji. Przypomnê, ¿e oddaliœmy dru¿ynê
siatkówki do Gorzowskiego
Towarzystwa Pi³ki Siatkowej
bêd¹c¹ w najwy¿szej klasie
rozgrywkowej, czyli w Polskiej Lidze Siatkówki. Byliœmy widocznie zbyt s³abym
miastem, bo by³ to czas, ¿e

nawet ¿u¿el mia³ ogromne
problemy i spad³ do ni¿szej ligi, gdzie przez kilka sezonów
boryka³ siê z k³opotami.
- Najciekawsze, ¿e najlepiej poradzi³a sobie koszykówka, która z popularnych gier w pewnej chwili
znalaz³a siê na koñcu listy?
- Akurat w tym przypadku
mo¿na mówiæ o konsolidacji
œrodowiska. ZnaleŸli siê ludzie,
którzy
poprzez
mrówcz¹ pracê osi¹gnêli wyznaczony na pocz¹tku pracy
cel. Najpierw powsta³o Gorzowskie Towarzystwo Koszykówki, które wykorzysta³o
moment uruchomienia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej i szybko podjêto
wspó³pracê. Po latach zaowocowa³a ona zbudowaniem silnego oœrodka koszykarskiego. Dlaczego tak
czêsto
wspominam
o
dzia³aczach?
Poniewa¿,
¿eby budowaæ silny sport
musz¹ tym zajmowaæ siê
pasjonaci, dla których praca
w sporcie to drugie ¿ycie. Tu
nikt nie liczy godzin, czêsto
pracuje siê za pó³ darmo i nie
liczy siê p³yn¹cych korzyœci,
bo czêsto ich nie ma.
- Gorzów zawsze sta³
sportem, ale jesteœmy chyba jedynym miastem wojewódzkim bez boiska ze
sztuczn¹
muraw¹,
porz¹dnej hali czy przyzwoitego stadionu pi³karskiego? Dlaczego pod tym
wzglêdem zawsze byliœmy
s³abi i nadal jesteœmy na
szarym koñcu?
- Obawiam siê, ¿e jeszcze
d³ugo bêdziemy. Zwróæmy
uwagê, ¿e jako spo³eczeñstwo przed ponad 70 lat
zbudowaliœmy w Gorzowie
tak naprawdê tylko jeden porz¹dny obiekt sportowy. Mam
tutaj na myœli S³owiankê.
Drugi, stadion ¿u¿lowy,
zdo³aliœmy porz¹dnie zmodernizowaæ. I na tym koniec.
To ca³a lista. Stadion pi³karski jest poniemieckim, który
tak
naprawdê
przez
dziesi¹tki lat by³ utrzymywany i remontowany przez Stilon. Jedyna porz¹dna swego
czasu hala sportowa przy ul.
Czereœniowej zosta³a zbudowana, potem rozbudowana
przez Stilon. Kiedy zosta³a
przejêta przez miasto do dzisiaj nie zosta³a prawid³owa
odremontowana, a ju¿ zupe³nie nie nadaje siê do organizowania
w
niej

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

porz¹dnych meczów. Powiem wiêcej, ta hala jest dewastowana. Stilon zbudowa³
basen przy ul. Energetyków,
zbudowa³ lodowisko. Wszystko to zosta³o potem zniszczone.
- Nied³ugo ma powstaæ
d³ugo oczekiwania hala widowiskowo-sportowa. Marzenia wielu gorzowian tym
samym
wreszcie
siê
spe³ni¹. Pana równie¿?
- Mam nieco inne zdanie.
Zastanawiam siê, dla kogo
powstanie tak du¿a hala?
Jestem przekonany, ¿e na
meczach koszykarek trybuny
bêd¹ zajête maksymalnie w
po³owie. Mo¿e, jakby uda³o
siê zbudowaæ bardzo siln¹
dru¿ynê pi³karzy rêcznych, to
trochê wiêcej ludzi bêdzie
przychodziæ. Ja mam ci¹gle
¿al, ¿e nie potrafiliœmy utrzymaæ dobrej dru¿yny siatkarskiej. Dla niej du¿a hala
mia³aby sens.
- Gdzie tkwi problem, ¿e
mimo du¿ych aspiracji niewiele nam wychodzi w tym
sportowym ¿yciu?
- Przyczyn jest zapewne kilka. Dzisiejszy sport musi byæ
inaczej zarz¹dzany, ani¿eli
jeszcze 20 lat temu. Profesjonalnie funkcjonuj¹cy klub
nie powinien mieæ w swoich
strukturach wiêcej ni¿ jedn¹
siln¹ sekcjê. Stal podjê³a ryzyko i obok ¿u¿la buduje
drug¹ siln¹ dru¿ynê, pi³karzy rêcznych. Mam obawy
czy w d³u¿szej perspektywie
czasu wyjdzie im to na
dobre, ale oczywiœcie ¿yczê
jak najlepiej, bo jest to w interesie ca³ego sportowego
œrodowiska. Chyba najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest jednak brak silnej pozycji sportu w strukturach miasta. Nie
chodzi tylko o osobê, ale te¿
umiejscowienie w magistracie. I najwa¿niejsza sprawa,
to brak konsolidacji œrodowiska. Proszê zobaczyæ co
siê dzieje w p³ywaniu, waterpolo czy w pi³ce no¿nej? W
niektóre kluby jestem zaanga¿owany i widzê, jak dzia³a
sport w mieœcie. Ka¿dy
ci¹gnie w swoj¹ stronê.
Choæby w pi³ce no¿nej. Gorzów jest zbyt ma³y, ¿eby
dzia³a³o tu kilkanaœcie klubów pod ró¿nymi szyldami.
W siatkówce mamy trzy kluby, ale ¿adnej ligowej
dru¿yny,
nawet
na
najni¿szym szczeblu. Takie
dzia³anie jest bez sensu.
- Dziêkujê za rozmowê.
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SHR Wojcieszyce sensacją piłkarskich rozgrywek
Jesieni¹ 1987 r. klub SHR Wojcieszyce by³ rewelacj¹ rozgrywek Pucharu Polski.
Pi³karze
SHR
za³atwili
sprawê czysto i bez niedomówieñ - zaaplikowali goœciom trzy gole i odes³ali do
Gdyni. Zapewne zapamiêtali
gdzie Wojcieszyce le¿¹.
Zreszt¹, nie tylko gdynianie
mieli k³opoty z odnalezieniem Wojcieszyc na mapie
fizycznej
Polski.
Kiedy
dru¿yna SHR po raz pierwszy awansowa³a do trzeciej
ligi, ró¿ni spece od futbolu ze
zdziwieniem dopytywali co to
za miejscowoœæ, a dziennikarze krakowskiego „Tempa”, którzy przygotowywali
wydanie tradycyjnego informatora o polskich ligach,
prosili o rozszyfrowanie tajemniczego dla nich skrótu
SHR. I byli mocno zdumieni
s³ysz¹c, ze oznacza Stacje
Hodowli Roœlin. Klub bowiem nosi³ nazwê zak³adu
opiekuñczego, bez którego
w Wojcieszycach nie by³oby
futbolu i stadionu pi³karskiego.
7 paŸdzierniku 1987 rywalem wojcieszyckiej ekipy by³
s³ynny i utytu³owany Ruch
Chorzów, który wtedy gra³ na
II ligowym froncie. Po niezapomnianym meczu, który
ogl¹da³o kilka tysiêcy ludzi
(na stoj¹co oczywiœcie, tu¿

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Dru¿yna co prawda wystêpowa³a wówczas w III lidze, ale nie by³a znana na
pi³karskiej mapie Polski.
Rozg³os przynios³y jej dopiero œwietne wystêpy w pucharowych zmaganiach. Wiejski
klub pod patronatem Stacji
Hodowli Roœlin, 30 lat temu,
dotar³ a¿ do 1/8 fina³u rozgrywek. Dru¿yna z³o¿ona
g³ównie ze studentów AWF
Gorzów oraz zawodników,
którzy nie byli w stanie
za³apaæ siê do kadry drugoligowego Stilonu Gorzów, eliminowa³a kolejnych rywali.
SHR, trenowany przez Janusza P³aczka (wczeœniej
podwaliny pod III ligowy zespó³ zbudowa³ trener Tadeusz Lisowski), rozprawi³ siê z
w kolejnych rundach z Energetykiem Gryfino, Ark¹ Gdynia i Gwardi¹ Koszalin.
Z Arka Gdynia wi¹¿e siê
ciekawa historia. Tu¿ po losowaniu w „G³osie Wybrze¿a” ukaza³a siê notatka
nastêpuj¹cej treœci: „Arka
wylosowa³a s³abego przeciwnika, SHR Wojcieszyce
(gdzie to jest?!) i nie powinna mieæ problemów z przejœciem do nastêpnej rundy”.
Rzeczywiœcie, problemów w
Wojcieszycach nie by³o.

To na tym stadionie 30.lat temu gorycz porażki musiały
przeżyć m.in. zespoły Arki Gdynia i Ruchu Chorzów.

przy linii bocznej) trzecioligowiec spod Gorzowa odprawi³
z kwitkiem wielkiego rywala,
wygrywaj¹c 2:1.W ekipie goœci zagra³ reprezentant Polski Krzysztof Warzycha, który zreszt¹ da³ prowadzenie
chorzowianom. W póŸniejszych wspomnieniach mówi³, ¿e do koñca ¿ycia zapamiêta, gdzie le¿¹ Wojcieszyce (2 lata póŸniej Ruch
zosta³ mistrzem Polski, a
Warzycha zdoby³ tytu³ króla
strzelców).Na marginesie
dziœ
wraz z bramkarzem Ko³odziejczykiem, który broni³
bramki w meczu z SHR, jest
w sztabie trenerskim Ruchu
Chorzów. Na mecz dotar³o
tak¿e... piêciu kibiców Ruchu Chorzów, którzy z Górnego Œl¹ska , jak wspomina-

li, podró¿owali poci¹giem,
potem autobusem, by w koñcu z Gorzowa do Wojcieszyc na pieszo. Podró¿ na
mecz i z powrotem do Chorzowa zajê³a im ponad 24
godziny.
£atwiej by³o kibicom miejscowych, których wspomogli
mieszkañcy Gorzowa i okolic.
Na mecz przyjechali nie tylko
samochodami, ale i autobusami MPK, które na godzinê
przed inauguracyjnym gwizdkiem kursowa³y co 5 minut. W
Wojcieszycach zjawi³ siê równie¿ pierwszy garnitur w³adz
województwa z wojewoda
Stanis³awem Nowakiem na
czele. Tego dnia Wojcieszyce, licz¹ce 700 mieszkañców,
prze¿y³y istny najazd kibiców.
Decyduj¹c¹ bramkê dla
gospodarzy zdoby³ z rzutu

karnego Pawe³ Jaworski, a
spotkanie sêdziowa³ I ligowy
arbiter Krzysztof Perek z
Poznania. Ciekawostk¹ jest
fakt, i¿ u miejscowych wystêpowa³ Miros³aw Kêdziora
(ówczesny student AWF Gorzów), którego syn Tomasz
Kêdziora powo³ywany jest
dziœ do kadry Adama Nawa³ki. Oprócz Kêdziory ,w
pucharowych bojach, uczestniczyli m.in. Krzysztof Woziñski,
Pawe³
Krysiñski,
Czes³aw Demków, Roman
Gerwatowski,
S³awomir
Dziamecki, Krzysztof Leszczyk, Leszek Wieczorek,
Adam Lachowicz, Krzysztof
Kmieciak, Les³aw Szanek i
Jaros³aw Horodyski.
Pucharowa
przygoda
trwa³a wiêc dalej, a o Wojcieszycach
by³o
jeszcze
g³oœniej. Coraz wiêcej kibiców wierzy³o, ¿e uda siê w
nastêpnej rundzie pokonaæ
£KS £ódŸ i spotkaæ kolejnego wielkiego rywala. Pojedynek, który rozegrano 18 listopada 1987 roku, cieszy³ siê
ogromnym zainteresowaniem, stadion w Wojcieszycach ponownie by³ zape³niony kibicami(w tym wielu zawodników Stilonu, którzy
odpadli znacznie wczeœniej z

pucharowej batalii).Spotkanie œwietnie rozpoczê³o siê
dla gospodarzy, gdy¿ ju¿ w
drugiej minucie gry, bohater
meczu z Ruchem, Pawe³ Jaworski pokona³ bramkarza
£KS. Niestety potem ju¿
strzelali tylko goœcie, a konkretnie wysoki stoper i
œwie¿y reprezentant kadry
Wojciecha £azarka, Juliusz
Kruszankin, który dwa razy
cieszy³ siê z bramek. Mimo
wielu okazji i ambitnej gry
SHR nie by³ w stanie odwróciæ losów spotkania i odpad³
z rozgrywek. Ma³o kto o tym
wspomina, ale w kadrze
£KS by³o wówczas wielu reprezentantów Polski. Oprócz
strzelca dwóch bramek w
sezonie 1987/88 w ³ódzkiej
ekipie grali Jaros³aw Bako,
Piotr Soczyñski, Marek
Chojnacki czy Jacek Ziober.
Trenerem by³ natomiast Leszek Jezierski. Nazwiska z
pewnoœci¹ znane starszym
kibicom pi³ki no¿nej. Tak zakoñczy³a siê wspania³a przygoda z Pucharem Polski
SHR Wojcieszyce. Wiejska
dru¿yna by³a ogromn¹ niespodziank¹ i na trwale zapisa³a siê w historii tych rozgrywek.

Inaczej jest w Lesznie,
gdzie broni¹ mistrzostwa i
maj¹ sk³ad na jego obronê,
a kibice ³akn¹ ¿u¿la, nawet
kiedy miejscowym gorzej
siê wiedzie. W przeciwieñstwie do Torunia, gdzie po
tegorocznym blama¿u dokonano takich transferów,
¿e tylko bezpoœrednia walka o z³oto mo¿e daæ satysfakcjê i dzia³aczom, i kibi-

com. Za to Wroc³aw mo¿e
powalczyæ, ale nie musi,
aczkolwiek tegoroczne wyniki mocno rozbudzi³y oczekiwania, choæ sk³ad nie
obiecuje postêpu. Pozosta³e zespo³y bêd¹ raczej
wielk¹ niewiadom¹, co jest
nawet dobre dla ligi, bo budzi zaciekawienie i ró¿ne
nadzieje.

PRZEMYS³AW DYGAS

Będą medale albo i nie będą
Jeszcze trwa zima, ale myœlami jesteœmy ju¿ przy nowym ¿u¿lowym sezonie.
Sk³ad gorzowskiej Stali, z
Szymonem
WoŸniakiem,
choæ ju¿ bez Nielsa Kristiana
Iversena i Przemys³awa
Pawlickiego, daje nadziejê
na walkê o medale, ale bez
gwarancji zdobycia mistrzowskiego tytu³u, bo i takiej
byæ nie mo¿e.
Najwa¿niejsza
jednak
bêdzie stabilizacja sytuacji finansowej klubu. Prezes Ire-

neusz Maciej Zmora niewiele na ten temat mówi, ale
zbyt doœwiadczony z niego
menager, by chwaliæ siê
czymkolwiek
przed
przys³owiowym zachodem
s³oñca. Nie powinno wiêc
byæ gorzej, kadrowo i finansowo, ni¿ w ostatnich latach
bywa³o. Co innego w Zielonej Górze, gdzie z ró¿nych
powodów nie tylko posypa³
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siê zespó³ Falubazu, ale dosz³o te¿ do rejterady trenera.
Marek Cieœlak, znany z tego,
¿e szed³ zawsze tam, gdzie
by³y pieni¹dze i z potencja³em zawodnicy, po odejœciu Jaros³awa Hampela
oraz Jasona Doyla i zaanga¿owaniu w ich miejsce nie
tej klasy dublerów, postanowi³ nagle wróciæ do Czêstochowy. Widaæ uzna³, ¿e po

w¹tpliwych powodzeniach
ostatnich lat, zaczyna traciæ
opiniê wielkiego maga, i najwy¿sza pora ewakuowaæ siê z
Winnego Grodu. I tym sposobem z wielkiego ¿u¿la mo¿e
siê tam zrobiæ wielkie rozczarowanie, które skutkowaæ
bêdzie pustkami na stadionie.
Bez walki o najwy¿sze cele nie
przyjd¹ bowiem kibice. Podobnie zreszt¹ jak w Gorzowie.
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Najbardziej doskwierał brak
porządnych rękawic
,,Siedem dekad Stali’’ Roberta Borowego to ksi¹¿ka wydana na okolicznoœæ 70-lecia klubu.

Pierwsza runda

Fot. ze zbiorów Kazimierza Fr¹tczaka

Dzisiaj Stal to przede
wszystkim ¿u¿el, ale na pocz¹tku by³o w klubie kilkanaœcie sekcji, które jak na owe
czasy
ca³kiem
prê¿nie
dzia³a³y notuj¹c liczne sukcesy. Prezentujemy fragment
ksi¹¿ki opisuj¹cy pocz¹tki
sekcji bokserskiej, w której
zaczyna³ m.in. póŸniejszy
znakomity ¿u¿lowiec Edmund Migoœ (na zdjêciu
czwarty u do³u).

Historia boksu w Stali jest
pe³na zwrotów, sukcesów i
upadków. Jak wiêkszoœæ
walk piêœciarskich. Kilka razy nasi bokserzy podnosili
rêce w geœcie triumfu, by zaraz niespodziewanie otrzymaæ lewy sierpowy. Czasami
znajdowali siê na deskach,
ale zawsze godnie podnosili
siê i krzy¿owali rêkawice do
dalszej walki. I za to byli lubiani, czasami nawet kochani przez kibiców. G³ównie
tych z Zawarcia, dla których
posiadanie w³asnej dru¿yny i
wygrywanie, szczególnie z
zespo³ami
z
pó³nocnej
czêœci miasta, by³o czymœ
niepowtarzalnym.
Na Zawarciu boksowaæ zaczêto zaraz po powo³aniu
klubu, ale o powa¿nym zorganizowaniu sekcji mo¿na
mówiæ dopiero od 1950 roku.
Inicjatorami byli Ewald Kozio³ oraz W³adys³aw ¯elingowski. Prac¹ szkoleniow¹
zaj¹³ siê Henryk Usielski. Z
czasem przeniós³ siê do
W³ókniarza Gorzów. Jego
miejsce zaj¹³ przyby³y z
Gwardii Gorzów Tadeusz
£ada, ale po trzech latach
wyjecha³ do Zielonej Góry.
Pocz¹tkowo kadra zosta³a
oparta na m³odzie¿y pracuj¹cej w Ursusie. W maju
1950 roku z Kolejarza
Szczecin przyby³o czterech
piêœciarzy. Byli to Jan Milewski, Ryszard Purman,
W³adys³aw Kosteszyn i
Mieczys³aw Adamski. Wyró¿niaj¹cymi siê w tym okre-

Pięściarze Sokoła i Stali Gorzów na początku lat 50-tych minionego wieku.

sie zawodnikami byli ponadto Jan Sielczak, Jan Bugaj,
Jerzy Kopczyñski, Mieczys³aw Poll i Zbigniew Kubala.
Zawodnicy trenowali i walczyli w zak³adowej œwietlicy
przy ul. œw. Jerzego. By³ to
obiekt przypominaj¹cy bardziej przestarza³y barak ni¿
przyzwoit¹ salê sportow¹.
Najtrudniej mieli wysocy zawodnicy, którzy bêd¹c w ringu, g³owami niemal dotykali
sufitu. Bywa³o, ¿e w trakcie
meczów widzowie w sali palili papierosy i dym mocno
doskwiera³ walcz¹cym zawodnikom.
Do
tego
pocz¹tkowo bokserzy nie
mieli nawet porz¹dnego ringu. Zosta³ on wykonany
przez pracowników dzia³u remontowego ze z³omu. Te
wszystkie trudnoœci nie przeszkodzi³y w rozgrywaniu towarzyskich spotkañ. Nasi
zawodnicy pokonali m.in.
Spójniê Stargard 9:5, a w
pojedynku z lokalnym rywalem - Gwardi¹ - przegrali
6:10.
Potem doszli kolejni utalentowani piêœciarze. W tym
gronie znaleŸli siê m.in. Zygmunt Szarabajko, Seweryn
¯o³¹dkowski, Szymañski,

●
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Raczenda, Weso³owski,
Wlekliñski, Bogdanowicz,
Myszkowski,
Kazimierz
Fr¹tczak.
- Boksem zainteresowa³em
siê, kiedy trafi³em przypadkowo na trening piêœciarzy
Gwardii - wspomina Kazimierz Fr¹tczak. - Kiedy trafi³em do szko³y w Ursusie,
natychmiast zg³osi³em siê do
sekcji. Pocz¹tkowo treningi
ogranicza³y siê do fizycznej
zaprawy w terenie oraz szkoleniu podstawowej techniki z
wykorzystaniem worków oraz
gruszek. Najbardziej doskwiera³ brak porz¹dnych
rêkawic. Brakowa³o zreszt¹
wszystkiego. Nawet zwyk³ych
spodenek i trampek. Mama
gdzieœ za³atwi³a mi za du¿e
tenisówki, a i tak by³em
szczêœliwy - przyznaje.
Z czasem uda³o siê jakoœ
skompletowaæ podstawowy
sprzêt do treningów. Koszulki i spodenki szyto samemu
ze zdobycznego materia³u.
Podobnie jak rêkawice, które
czêsto nie wytrzymywa³y trudów treningów lub meczów.
Ciê¿ko by³o ci¹gle z obuwiem. Nawet lokalna prasa
nawo³ywa³a w³adze okrêgowe do udzielenia pomocy
naszym bokserom, którzy

musieli walczyæ w tenisówkach. W pierwszych meczach towarzyskich w 1952
roku Stal pokona³a piêœciarzy z Ostrowa 12:6 i Zielonej
Góry 9:7. W lidze zaœ walczy³a w klasie powiatowej,
choæ nazwa by³a mylna. Rywalizacja toczy³a siê z
udzia³em dru¿yn z ca³ego
województwa zielonogórskiego. Nasi piêœciarze radzili sobie bardzo dobrze i
wygrali te rozgrywki, pokonuj¹c w finale Stal Now¹ Sól
11:9. W tym czasie doszli
kolejni piêœciarze, szczególnie ¿e najsilniejsza w tym
czasie sekcja w mieœcie Gwardia - zosta³a wch³oniêta
przez zielonogórsk¹ Gwardiê i kilku pozosta³o w Gorzowie, zasilaj¹c Stal.
Kolejnymi bokserami, którzy wnieœli spory wk³ad w
rozwój tego sportu w pierwszych latach dzia³alnoœci
sekcji byli: Zbigniew Padewski, W³adys³aw Rzepecki, Hieronim Szweda,
Jan Skrzypczak, Marian Sinior, Zbigniew Laskowski,
Stanis³aw Kolasiñski, Eugeniusz Mazan, Stanis³aw
Smoleñ, Hipolit Górski,
Edward Kostkiewicz, Henryk Dêbski, Tadeusz Toma-

lak, Alojzy Konter oraz Stanis³aw ¯ydaczek (…)
Po wyjeŸdzie trenera £ady
prac¹ trenersk¹ zaj¹³ siê Tadeusz Tomalak, a kierownikiem sekcji zosta³ Jan
Œwiat³y. W kolejnym sezonie
nasz zespó³ wygra³ rozgrywki województwa zielonogórskiego, ale nie zdo³a³ awansowaæ do drugiej ligi. Rok
póŸniej talentem b³ysn¹³ Sinior, zdobywaj¹c w 1955 roku mistrzostwo województwa
juniorów, zaœ w 1956 roku jeden z najwiêkszych talentów
bokserskich tamtych lat Leszek Wasilewski zosta³
mistrzem Polski juniorów.
Zaowocowa³o to powo³aniem
do kadry narodowej. Niemniej utalentowany by³ Edmund Migoœ. Popularny
,,Mundek’’ wyst¹pi³ w reprezentacji województwa juniorów w meczu z reprezentacj¹ województwa poznañskiego
w
ramach
rozgrywek
o
Puchar
GKKFiT. Szybko jednak
postawi³ na ¿u¿el i tam zacz¹³ osi¹gaæ wspania³e sukcesy. Sekcja piêœciarska
Stali w krótkim czasie sta³a
siê dominuj¹c¹ w Gorzowie.
Do tego mia³a du¿¹ rzeszê
kibiców. Nasi zawodnicy
spotykali siê z dru¿ynami z
Poznania,
Szamotu³,
Trzcianki, Zielonej Góry,
Drezdenka, Gniezna, Leszna, Pi³y, W¹growca czy
Zb¹szynka. Szerokim echem
odbi³y siê towarzyskie spotkania z Goplan¹ Inowroc³aw,
Ursusem Warszawa czy
Stal¹ Wrzeœnia. Z tym drugim rywalem nasi wygrali
16:0 (cztery walki zakoñczy³y siê przed czasem),
ale wiêksz¹ wartoœæ mia³ remis 9:9 z ekip¹ z Wrzeœni, co
uznano za sporego kalibru
niespodziankê. Po zwyciêstwie z kompletem punktów
w lidze stalowcy uzyskali
mo¿liwoœæ rywalizacji o
awans do trzeciej ligi w bara¿ach, które trwa³y od
stycznia do maja. W swojej
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grupie trafili na mistrzów
okrêgu poznañskiego - Posnaniê Poznañ i szczeciñskiego - B³êkitni Stargard.
Ci ostatni byli tylko t³em i
przegrali wszystkie mecze.
Stal natomiast wygra³a w hali przy ul. Chopina z Posnani¹ 15:5, zaœ w rewan¿u
przegra³a w kontrowersyjnych okolicznoœciach 8:12.
Trzeba by³o rozegraæ dodatkowy mecz na neutralnym
terenie. Dosz³o do niego 12
maja 1957 roku w Pile i Stal
wygra³a 11:9 (…)
Bardzo udany sezon piêknym sukcesem w mistrzostwach Polski seniorów w
Gdañsku zakoñczy³ Stanis³aw Kolasiñski, który w
wadze lekkiej wywalczy³
br¹zowy medal. W pó³finale
przegra³ z Kazimierzem PaŸdziorem, który kilka tygodni
póŸniej zosta³ mistrzem Europy, a w 1960 roku w Rzymie mistrzem olimpijskim.
Kolasiñski by³ wychowankiem Gwardii Gorzów, ale
bokserskiego rzemios³a nauczy³ siê w Stali. Blisko medalu w wadze lekkoœredniej by³
Wasilewski, lecz odpad³ w
æwieræfinale. Dost¹pi³ jednak
zaszczytu reprezentowania
barw m³odzie¿owej reprezentacji Polski. Znalaz³ siê
równie¿ na dziewi¹tej pozycji
w I plebiscycie na najlepszych sportowców Ziemi Lubuskiej i by³ pierwszym reprezentantem Stali w tym
presti¿owym konkursie. W
nagrodê za udane starty
otrzyma³ zaproszenie przez
Polski Zwi¹zek Bokserski na
przedolimpijski turniej do
Warszawy, gdzie w wadze
œredniej stoczy³ wyrównany
bój z Tadeuszem Walaskiem, jedn¹ z legend polskiego boksu. Na co dzieñ
by³ natomiast stra¿akiem
(…).
ROBERT BOROWY

Ksi¹¿ka jest do nabycia w
sklepie klubowym Stali w
Nova Parku.
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