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Bliżej nam jednak
do Gorzowa

Po raz kolejny wręczono gorzowskie stypendia artystyczne. Więcej na s. 19.

Zainteresowanie
albumem
ze
zdjęciami
Waldemara Kućki przerosło wszelkie oczekiwania.

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Utalentowani i z pomysłami
na życie ciekawe

r e k l a m a

Nie dla wszystkim starczyło
jednak albumów. 500 egzemplarzy rozdawanych za darmo
rozeszło się błyskawicznie. Jest
więc oczywiste, że konieczny
jest dodruk, o czym myśli już
sprawca całego zmieszania,
czyli dyrekcja muzeum oraz stosowne towarzystwo. I trzeba
przy tym znaleźć taka formułę,
by za większą czy mniejsza
opłatą mógł je nabyć każdy
chętny, a tych w Gorzowie nie
brakuje. Z pewnością da się to
zrobić.
Skąd jednak w czasach telewizji satelitarnych, internetu, telefonów komórkowych i innych
cywilizacyjnych
gadżetów
wzięło się to wielkie zainteresowanie albumem ze zdjęciami
starego Gorzowa? To fenomen, który trudno jednoznacznie wytłumaczyć. Ja osobiście
tłumaczę to sobie w ten sposób, że dla starszych gorzowian to przede wszystkim atrakcyjna podróż sentymentalna do lat dziecinnych i
młodych. Dla młodych zaś to
ciekawość tamtego Gorzowa,

o którym jedynie słyszeli lub
chcą dopiero posłuchać i popatrzeć, bo Gorzów to już nasza wspólna mała ojczyzna,
gdzie spoczywają prochy naszych przodków, bliskich, znajomych lub tylko publicznie
nam znanych. Dlatego podpisuję się obiema rękami pod
nieśmiałym apelem o powrót
do pomysłu stworzenia muzeum miasta Gorzowa. Bo historia tego miasta jest dla nas
ogromnie ważna, nie tylko dla
budowania naszej tożsamości,
ale i poczucia wspólnoty, a nawet jedności. Doceniamy historię i wartości wieków minionych, czyli dokonania i dorobek niemieckiego Landsberga,
ale bliżej nam jednak nie tylko
w sensie czasowym do powojennego Gorzowa i naszej tutaj
polskości.
JAN DELIJEWSKI

P.S. W marcowym wydaniu
gazety przypomnimy reportaże
poświęcone temu wybitnemu
kronikarzowi miasta, jakim był
W. Kućko.
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Jest lepiej, ale do ideału
wciąż daleko
Ju¿ ponad rok mieszkañcy Gorzowa segreguj¹ odpady z podzia³em na piêæ frakcji.
Nie wszyscy chc¹ jeszcze
tak robiæ, ale powoli roœnie
poziom segregacji co jest
wa¿ne w obliczu wymagañ
ustawowych.
- Zdecydowana wiêkszoœæ
mieszkañców objêtych systemem, zamieszkuj¹ca teren
Zwi¹zku Celowego Gmin
MG-6 deklaruj¹ segregowanie odpadów, ale efekty tego
nie s¹ jeszcze satysfakcjonuj¹ce. Dlatego zachêcamy
wszystkich do dalszej pracy
nad prawid³ow¹ jakoœci¹ selekcji - przyznaje Magdalena
Su³ek-Domañska z firmy
ENERIS Ochrona Œrodowiska.
System gospodarki odpadami obejmuje nastêpuj¹ce
frakcje: papier, szk³o, plastik
i metal, odpady biodegradowalne oraz pozosta³e po segregacji. Ponadto odbierane
s¹ odpady wielkogabarytowe
oraz elektroodpady. Do zbierania odpadów operatorzy
wystawili blisko 38 tysiêcy
kolorowych pojemników, w
tym tak¿e dzwony i kontenery a tak¿e milion worków. W
bie¿¹cym roku Polska musi
osi¹gn¹æ poziom 40 procent
odzysku odpadów zebranych
selektywnie, co bêdzie zadaniem bardzo trudnym do realizacji. Na terenie MG-6 ten
poziom obecnie jest poni¿ej
planowanych. Przyk³adowo
w 2017 roku mieliœmy zebraæ
po³owê mniej, bo 20 procent
a zdo³aliœmy wyselekcjonowaæ tylko 18,6 procent. W
2018 roku ten limit zosta³ wyznaczony ju¿ na 30 procent.
Ile uda³o siê osi¹gn¹æ? Da-

Fot. Archiwum

w 1.02.
1984, Benedykt Wiśniewski został prezydentem Gorzowa; funkcję tę pełnił do grudnia 1985 r.
1992, wprowadzono obowiązkowe oznakowanie gorzowskich
taksówek w postaci żółtych naklejek na drzwiach z numerem i
herbem miasta.
1993, otwarta została pierwsza
stołówka dla ubogich zorganizowana przez Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.
w 2.02.
1844, założone zostało Towarzystwo Upiększania Miasta, które
działało do 1941, przyczyniając
się walnie do powstania licznych parków i zieleńców.
w 3.02.
1979, zarząd KS AZS AWF powołał sekcję wioślarską; są to
początki wyczynowego sportu
wioślarskiego w Gorzowie.
1934, ur. Ryszard Świątkiewicz, nauczyciel, b. siatkarz i
trener siatkarzy Unii i Stilonu
(1969-1972, 1985-1987), zm. w
1998 r.
w 4.02.
2011, pożar strawił osiem metalowych bud i pięć kramów na
targowisku przy głównej bramie
cmentarnej na ul. Żwirowej.
1952, ur. Bolesław Proch, b.
żużlowiec gorzowski (19771980), zm. w 2012 r.
w 5.02.
1969, powołany został Społeczny Komitet Budowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportów
Wodnych pod przewodnictwem
Bolesława Stockiego; zbudowany został nad Wartą przy ul.
Fabrycznej.
1864, ur. Karl Teike, niem. muzyk i kompozytor, b. policjant w
Ulm i Poczdamie, od 1909 r. woźny powiatowy w Gorzowie,
autor marszów, m.in. popularnego w świecie marsza „Alte
Kameraden”, zm. w 1922 r.
w 6.02.
1914, ur. Kazimierz Wnuk, oryginał, bohater wielu anegdot, w
których występuje jako Szymon
Gięty, zm. w 1998 r.
1853, zm. Theodor Heinrich
Otto Burchardt (81 l.), światowej sławy sadownik, twórca renety landsberskiej, b. syndyk
miejski (1804-1834) i notariusz
(1815-1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65 l.),
b. tenisista stołowy, trener i
działacz łuczniczy, b. prezes
OZTS i SKŁ OSiR.
w 7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wystąpili po raz pierwszy w barwach Stilonu, remisując na
własnym lodowisku ze Spartą
Złotów 1:1; na przebieg meczu
wpływ miała... odwilż.
1990, zm. Bolesław Pernalski
(59 l.), jeden z pierwszych
żużlowców Stali (1951-1955).
w 8.02.
1957, na Wydziale Włókienniczym GZWSz (Stilon) wybuchł
jednodniowy strajk, powołano
31-osobowy komitet strajkowy,
który wysunął 19 postulatów, w
tym żądanie podniesienia płac

Już ponad rok dzielimy domowe odpady na pięć frakcji, ale nie wychodzi nam to jeszcze
najlepiej

nych jeszcze nie ma (bêd¹
na pocz¹tku lutego), ale
prawdopodobnie limit nie
zosta³ te¿ osi¹gniêty.
- Krzywa recyklingu jest
ustawiona od 2012 roku i zaczynaliœmy, je¿eli chodzi o
surowce, od poziomu 10 procent - przypomina Artur
Czy¿ewski, prezes Inneko. Pocz¹tkowo ten wzrost by³
tylko co dwa procent, teraz
jest ju¿ co dziesiêæ procent.
ZnaleŸliœmy siê wiêc na stromo wspinaj¹cej œcie¿ce, dlatego tak wa¿ny jest obecnie
temat selektywnej zbiórki odpadów - zaznacza.
Martwi¹ dane odnoœnie papieru, metalu, plastiku czy
szk³a, ale ciesz¹ liczby dotycz¹ce odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W
2017 roku poziom by³ ustalony na 45 procent, a osi¹gniêty wynik by³ w okolicach
51,7 procent. W tym roku po-

przeczka zosta³a podniesiona do poziomu 60 procent.
Mamy jeszcze dane dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji przekazywanych do
sk³adowania w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. W tym
przypadku dzia³a zasada, ¿e
im mniejszy jest wynik procentowy tym lepiej. W 2017
roku nie nale¿a³o przekroczyæ poziomu 45 procent i to
siê uda³o, obecnie jest to poziom 40 procent.
- Zachêcaj¹c wszystkich do
prowadzenia jeszcze bardziej
aktywnej
selekcji
zwrócê uwagê, ¿e nawet z³a
selekcja, wynikaj¹ca z
ró¿nych powodów, jest lepszym dzia³aniem ni¿ brak selekcji - kontynuuje prezes Artur Czy¿ewski. - Prowadz¹c
selekcjê pomagamy miastu i

pomagamy sobie, bo w przypadku osi¹gniêcia wymaganych limitów nie bêdziemy
p³acili kar - podkreœla, zaœ
Katarzyna Szczepañska,
dyrektor Biura Zwi¹zku Celowego Gmin MG-6, mówi
wprost, ¿e obecne op³aty pobierane od mieszkañców za
wywóz
odpadów
nie
uwzglêdniaj¹ œrodków na
pokrycie ewentualnych kar.
Oznacza to, ¿e w przypadku
ich na³o¿enia ponownie
wzrosn¹ stawki za wywozy
odpadów.
- Kolorowe pojemniki u³atwiaj¹ prowadzenie segregacji, ale powiem wprost, ¿e z
jednego pojemnika mo¿emy
wyci¹gn¹æ 30 procent wyselekcjowanego odpadu, a z
innego nawet 90 procent, co
pokazuje ró¿nicê w jakoœci.
Jest to wa¿ne, bo Ÿle selekcjonowany odpad trafia do
grupy tych zmieszanych, a to

z kolei wymaga wiêkszych
nak³adów finansowych na
ponown¹ jego prawid³ow¹
ju¿ wtedy selekcjê. Je¿eli
operatorzy bêd¹ musieli ponosiæ z tego powodu wy¿sze
koszty, trzeba bêdzie podnosiæ op³aty dla mieszkañców.
Zdecydowanie lepiej selekcjê
prowadz¹ mieszkañcy zabudowañ jednorodzinnych ni¿
wielorodzinnych. - t³umaczy.
Tomasz Bielañski, dyrektor operacyjny gorzowskiego
oddzia³u ENERIS Surowce
przypomina, ¿e obecnie
stawka za odbiór odpadów
segregowanych wynosi 15 z³
od osoby, a niesegregowanych 22 z³ od osoby.
- Przy czteroosobowej rodzinie ró¿nica ta wynosi 336
z³otych rocznie i choæby z tego powodu warto segregowaæ. Warto tak¿e zwracaæ
uwagê na jakoœæ selekcji i
przestrzegam, ¿eby nie by³a
to segregacja udawana, poniewa¿ operatorzy s¹ zobowi¹zani do prowadzenia kontroli. Zachêcam ka¿dego
mieszkañca do pe³nej, prawid³owej segregacji ,,u
Ÿród³a”, bo to podstawowy,
realny wk³ad w dba³oœæ o
œrodowisko, przejaw wysokiej kultury i œwiadomoœci
ekologicznej - koñczy.
Jako ciekawostkê dodajmy,
¿e w ubieg³ym roku na terenie ca³ego ZCG MG-6
zebrano ponad 3.600 ton
szk³a, plastiku i papieru.
Gdyby nie selektywna zbiórka te odpady w ca³oœci by
trafi³y na wysypisko.
RB

Sprawca nielegalnego wysypiska ukarany
Stra¿nicy ustalili sprawcê nielegalnego wysypiska œmieci i wyci¹gnêli wobec niego konsekwencje prawne.
Stra¿ Miejska zosta³a poinformowana w styczniu przez
mieszkañców miasta o nielegalnym wysypisku œmieci,
zalegaj¹cych na ulicy Pomorskiej. Funkcjonariusze
zlokalizowali stertê œmieci,
wœród których znajdowa³y
siê miêdzy innymi szczególnie szkodliwe dla œrodowiska
naturalnego - plastikowe butelki po p³ynach eksploatacyjnych, opony, a tak¿e worki

Fot. Stra¿ Miejska
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Za takie śmiecenie należy się mandat karny i społeczne potępienie
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z innymi odpadami. Nastêpnie ustalili sprawcê nielegalnego wysypiska œmieci i
wyci¹gnêli wobec niego konsekwencje prawne - zosta³
ukarany mandatem karnym.
Za zaœmiecanie terenów
publicznych oraz usuwanie
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grozi grzywna do piêciu tysiêcy z³.
Funkcjonariusze czekaj¹
na sygna³y gorzowian, którzy
s¹ œwiadkami tworzenia wysypisk w miejscach publicznych. Zwalczanie tego procederu le¿y w interesie nas
wszystkich,
poniewa¿
sprz¹tanie dzikich wysypisk
jest bardzo kosztowne.
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Modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji prowadzi w Gorzowie renowacjê starych kana³ów sanitarnych.

Fot. PWiK

Odbywa siê to w ramach
realizowanej inwestycji pn.
,,Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie
Wlkp.’’. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków unijnych.
Jak mówi Piotr Czapliñski,
specjalista ds. technicznych
w PWiK, modernizacja polega na renowacji starych kana³ów sanitarnych o ³¹cznej
d³ugoœci oko³o 10 kilometrów.
- Jest to bardzo wa¿na inwestycja, poniewa¿ w znacznym stopniu przed³u¿y ona
¿ywotnoœæ obecnej infrastruktury sanitarnej w mieœcie - kontynuuje Piotr Czapliñski. - Dodatkowo pozwoli
uszczelniæ sieæ, która ze
wzglêdu na wiekowoœæ w
niektórych miejscach mo¿e
mieæ drobne ubytki. Renowacja systemu kanalizacji
sanitarnej ma dodatkowy
atut w postaci, ¿e mo¿na j¹
prowadziæ bez potrzeby odkrywania ca³ych nawierzchni
drogowych, choæ ca³kowicie
nie unikniemy utrudnieñ
ulicznych - wyjaœnia.
Inwestycja jest prowadzona
w du¿ej czêœci miasta, w
szczególnoœci na ulicach
Warszawskiej, Wyszyñskiego, Górczyñskiej, Al. 11-go
Listopada, Dekerta, Matejki i
D¹browskiego. Dzia³ania te
zwi¹zane s¹, jak ju¿ zosta³o
wy¿ej powiedziane, z utrudnieniami w ruchu ulicznym i

Modernizacja polega na renowacji starych kanałów sanitarnych

uci¹¿liwoœciami zwi¹zanymi
z wydobywaj¹cymi siê odorami z kanalizacji sanitarnej.
- W styczniu wykonawca
przyst¹pi³ do renowacji odcinka kanalizacji sanitarnej
na ul. D¹browskiego, od wysokoœci ul. Krzywoustego do
wysokoœci ul. Jagie³³y - mówi
pan Piotr. - W planie jest tam
wykonanie wykopu technologicznego w okolicy zatoki
parkingowej przy posesji nr 5
przy ul. D¹browskiego. Z tego powodu wyst¹pi³y utrudnienia w ruchu drogowym,
ale tak¿e odory z otwartej
kanalizacji sanitarnej - wyjaœnia.

Jednoczeœnie
na
skrzy¿owaniu ulic Krzywoustego i D¹browskiego w chodniku ustawiono urz¹dzenie
do wci¹gania nowych rur w
star¹ kanalizacjê. Przewidywany termin zakoñczenia
prac to 23 lutego. Do 28 lutego bêd¹ równie¿ wykonywane prace na Al. 11-go Listopada, od wysokoœci ul. Olimpijskiej do wysokoœci ul.
¯elaznej. W tym rejonie
mo¿e nast¹piæ czêœciowe
zwê¿enie odcinka jezdni do
jednego pasa ruchu, na drodze w kierunku centrum
miasta. Tu równie¿ trzeba
przygotowaæ siê na nieprzy-

jemne zapachy pojawiaj¹ce
siê z kanalizacji.
To nie wszystko, poniewa¿
do 15 marca chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym
wystêpuj¹ przy ulicy Górczyñskiej. Polegaj¹ na okresowym wy³¹czeniu jednego z
pasa jezdni na czas
roz³adunku rur. Utrudnienia
te dok³adnie wystêpuj¹ w
okolicy ronda Górczyñskiego
i ulicy Górczyñskiej - na odcinku do ul. Wróblewskiego.
Istotnym utrudnieniem jest tu
ograniczenie ruchu na rondzie Górczyñskim, polegaj¹ce na zajêciu jednego
pasa dla jad¹cych ulic¹ Gór-

czyñsk¹ i skrêcaj¹cych w lewo w ul. Pi³sudskiego, a
tak¿e jad¹cych na wprost z
ulicy Czartoryskiego w kierunku ul. Pi³sudskiego.
- Dziedzina materia³oznawstwa tak siê rozwinê³a, ¿e
dzisiaj mo¿emy korzystaæ z
bardzo dobrych technologii s³yszymy od Piotra Czapliñskiego. - Wykorzystywane
przez nas do remontu modu³y maj¹ tak d³ug¹ ¿ywotnoœæ, ¿e pozwol¹ na dalsze
korzystanie z instalacji przez
kolejnych kilkadziesi¹t lat. I
to bez wiêkszych komplikacji. Jestem przekonany, ¿e
obecne prace wp³yn¹ na niezawodnoœæ i jakoœæ œwiadczonych przez nasz¹ firmê
us³ug - koñczy.
Prezentowane zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn. „Uzupe³nienie systemu zaopatrzenia w wodê i
odprowadzania œcieków oraz
poprawa efektywnoœci energetycznej Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gorzowie
Wlkp.” wspó³finansowanego ze œrodków unijnych, w
ramach dzia³ania 2.3 „Gospodarka wodno-œciekowa w
aglomeracjach” II oœ priorytetowa „Ochrona œrodowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 20142020.
RB

W 2018 roku rządziły Hanki i Franki
W minionym roku w gorzowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego sporz¹dzono 1 645 aktów urodzenia.

Fot. Stra¿ Miejska

W tym 263 dla dzieci urodzonych za granic¹, poinformowa³a Miros³awa Winnicka,
kierownik USC. W ubieg³ym
roku najczêœciej nadawanymi imionami dla dziewczynki
by³y: Hanna (46), Zuzanna
(40) i Julia (32), a dla
ch³opców: Franciszek (36),
Szymon (33) i Antoni (31).
Wœród popularnych imion
znalaz³y siê tak¿e: Zofia
(26), Maja (25), Maria, Pola i
Lena (po 23) oraz Jakub

W 2019 roku w gorzowskim USC zarejestrowano narodziny
1645 dzieci, w tym 263 urodzonych za granicą

(27), Jan (23), Aleksander i
Stanis³aw (po 23) oraz Leon
(22).
Sporz¹dzono 540 aktów
ma³¿eñstw, w tym 96 zawartych za granic¹. 231
ma³¿eñstw zawarto przed
duchownymi, prawie tyle samo (213) przed kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego.
W 113 przypadkach panna
m³oda lub pan m³ody to obcokrajowiec. Piêtnaœcie œlubów
odby³o siê poza lokalem USC.

W ubieg³ym roku w gorzowskim USC sporz¹dzono
1 930 aktów zgonu, w tym
38 które nast¹pi³y za granic¹.
Wydano 108 decyzji o
zmianie imienia i/lub nazwiska.
W 2018 roku swoje setne
urodziny obchodzi³o oœmiu
gorzowian.
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zasadniczych, ograniczenie zatrudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjalne; strajk zakończył się porozumieniem.
1980, ukazał się pierwszy numer tygodnika „Ziemia Gorzowska”; ukazywał się do
2009 r.
1987, zm. Papusza, wł. Bronisława Wajs (79 l.), poetka cygańska, przez wiele lat związana z Gorzowem (1953-1981).
w 9.02.
1898, zawarta została umowa ze
spółką „Helios” w Kolonii-Ehrenfeldt na budowę trakcji tramwajowej i elektryfikację miasta;
tramwaje ruszyły 29.07.1899 r.,
a 1.09. popłynął pierwszy prąd
do mieszkań.
w 10.02.
1929, w Gorzowie zanotowano
29,2 stopnie mrozu; najniższa
temperatura w historii miasta.
1971, z powodu niskich wypłat
w „Silwanie” zastrajkowały
tkaczki; był to drugi strajk w historii tego zakładu.
1982, z inicjatywy m.in. Zbigniewa Petriego powstał Klub
Biegacza im. Bronisława Malinowskiego.
2008, rozpoczął się rozruch fabryki monitorów tajawańskiego
koncernu TPV Displays Polska.
w 12.02.
1958, Zenon Bauer został przewodniczącym Prezydium MRN w
Gorzowie; swą funkcję głowy
miasta pełnił 11 lat.
2005, zm. dr n. med. Wiesław
Greczner (80 l.), twórca gorzowskiej ortopedii.
w 13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski,
długoletni reprezentant Polski w
hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982), zm. w 1995 r.
2008, zm. Ryszard Sapkowski
(64 l.), nauczyciel i rysownik,
uczeń Jana Korcza, b. nauczyciel zajęć technicznych w II LO
(1969-1972), SN i IV LO.
86. lat temu ur. się Ursula Hasse-Dresing, rodowita landsberczanka, z zawodu nauczycielka,
działaczka ziomkostwa landsberczan, ostatnia przewodnicząca BAG (1984-2010), zwolenniczka zbliżenia z Polską, organizatorka wielu wspólnych
przedsięwzięć w Herfordzie i
Gorzowie.
w 14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz,
imam, pionier miasta, duchowy
przywódca ludności tatarskiej w
Gorzowie, zm. w 1987 r.
2013, zm. Józef Prońko (93 l.),
pionier miasta, żużla i gorzowskiej motoryzacji, ojciec znanych gorzowskich muzyków,
Krystyny, Piotra i Wojciecha
(1951-1994).
w 15.02.
1990, powstał Gorzowski Klub
Sportowy „Gorzovia”.
1993, kuria gorzowska przeniesiona została do Zielonej Góry.
w 17.02.
1986, rozpoczęła działalność
Szkoła Podstawowa nr 20 przy
ul. Szarych Szeregów 7.
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Trzy pytania do dr Ewy Pawlak, dyrektora Muzeum Lubuskiego w Gorzowie

Fot. Archiwum

- Zainteresowanie promocj¹ albumu ,,Waldemara Kuæki spacer po
Gorzowie’’ by³o ogromne. Spodziewa³a siê pani, ¿e zabraknie ksi¹¿ek
dla wszystkich chêtnych?
- By³am przygotowana, podobnie jak
ca³a za³oga naszego muzeum, ¿e odwiedzi nas sporo gorzowian, ale ¿e a¿
tak du¿o, to nie. Spotkanie autorskie
pokaza³o, ¿e nasi mieszkañcy interesuj¹ siê przesz³oœci¹ i dla nich by³a to
sentymentalna podró¿ po dawnym Gorzowie. Dla mojego pokolenia z kolei takie publikacje stanowi¹ wartoœæ poznawcz¹. Osobiœcie nie pamiêtam Gorzowa z czasów zaprezentowanych na
zdjêciach Waldemara Kuæki. Z wielkim
zainteresowaniem przegl¹dam jednak
te fotografie, tym bardziej ¿e Gorzów
nie jest moim rodzinnym miastem. I zanim jeszcze rozdaliœmy ostatnie egzemplarze ju¿ pomyœla³am sobie, co teraz

powinniœmy zrobiæ? Z jednej strony warto postaraæ siê o dodatkowe pieni¹dze
na dodruk kolejnych kilkuset egzemplarzy, z drugiej ju¿ nale¿y pomyœleæ o drugiej czêœci, bo tych zdjêæ jest bardzo
du¿o. Podobnie myœli autor publikacji
Lech Dominik. Do tego s¹ potrzebne
œrodki finansowe, o które zawsze jest
najtrudniej. Mam nadziejê, ¿e w ramach

Nadwarciañskiego Towarzystwa Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego
uda siê potrzebne pieni¹dze pozyskaæ.
- Co by³o najtrudniejsze w przygotowaniu publikacji?
- Najpierw skanowanie negatywów,
poniewa¿ jest to ¿mudna praca, a potem wybór zdjêæ. By³a to zespo³owa
praca. Mamy zeskanowanych 15 tysiêcy negatywów prezentuj¹cych fotografie Waldemara Kuæki. Na razie wykorzystaliœmy zaledwie 340. Zosta³y one
pogrupowane tematycznie w szeœciu
rozdzia³ach. Jeszcze inn¹ trudnoœæ stanowi³o rozpoznanie niektórych miejsc.
Poprosiliœmy o pomoc znanego gorzowskiego rysownika Romana Piciñskiego, który zna chyba ka¿dy wa¿niejszy detal w mieœcie.
- Jak zachêci³aby pani gorzowsk¹
m³odzie¿, ¿eby te¿ siêgnê³a po ten album, jak tylko bêdzie taka mo¿li-

woœæ i pozna³a nasze miasto sprzed
pó³ wieku?
- Jestem przekonana, ¿e warto to uczyniæ. Nie tylko ze wzglêdu na poznanie
dawnych walorów naszego grodu. Myœlê,
¿e m³odzie¿ powinna obejrzeæ te zdjêcia,
¿eby zobaczyæ, jak kiedyœ by³o trudno
zrobiæ profesjonaln¹ fotografiê. Nie wystarczy³ tylko dobry aparat. Trzeba by³o
wiedzieæ, jak zrobiæ dane ujêcie, uchwyciæ optymalny moment naciœniêcia migawki. Potem jeszcze trzeba by³o wywo³aæ film i zrobiæ odbitki. To te¿ wymaga³o du¿ej wiedzy i doœwiadczenia.
Dzisiaj wystarczy wyj¹æ telefon i codziennie mo¿na zrobiæ po kilkanaœcie zdjêæ.
Pytanie, czy dobrych? Uwa¿am, ¿e fotografie Waldemara Kuæki mog¹ inspirowaæ
i zachêcaæ do nauki. Bo jak siê patrzy na
te zdjêcia, to chwilami ma siê wra¿enie,
¿e jest siê w œrodku akcji, któr¹ on wybra³.
RB

Lepiej uczyć się segregacji domowych śmieci już teraz
Trzy pytania do Katarzyny Szczepañskiej, dyrektora Biura Zwi¹zku Celowego Gmin MG-6
- Gorzowianie segreguj¹ domowe
odpady na piêæ frakcji ju¿ ponad
rok. Niedawno pojawi³y siê tak¿e
kolorowe pojemniki. Jak wygl¹da
ta segregacja w praktyce?
- Pierwsze miesi¹ce ubieg³ego roku
by³y trudne, mieszkañcy mieli problemy z przystosowaniem siê do nowych
warunków i niestety, czêsto w pojemnikach znajdowaliœmy nie te odpady,
które powinny siê tam znajdowaæ.
Wraz z up³ywem czasu sytuacja siê
zaczê³a poprawiaæ. Pozytywny wp³yw
na to maj¹ tak¿e wspomniane kolorowe pojemniki. Niektórzy zarz¹dcy pokusili siê nawet o przygotowanie w altanach sta³ych miejsc dla poszczególnych frakcji. Jest to du¿e u³atwienie
szczególnie dla tych, którzy wyrzucaj¹ œmieci po ciemku, bo nawet jak
czyni¹ to po omacku, to wiedz¹, w
którym miejscu w altanie stoi dany
pojemnik. S¹ rejony w Gorzowie,
gdzie segregacja przebiega niemal
wzorcowo, s¹ jednak osiedla, na których mieszkañcy nie dbaj¹ jeszcze o
prawid³ow¹
selekcjê.
Dlatego
nied³ugo rozpoczniemy prezentacje

Fot. Robert Borowy

1927, ur. Władysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki,
radny RM I kadencji, założyciel
i wieloletni prezes oddziału Polskiego Związku Esperantystów
oraz Klubu Inteligencji Katolickiej, działacz „Wspólnoty Polskiej”, zm. w 2000 r.
1989, zm. Sylwester Koralewski
(67 l.), znany gorzowski fotograf, pionier miasta.
w 18.02.
1946, filmem „Pastuch i świniarka” zainaugurowana została
działalność kina „Capitol” przy
ul. Wawrzyniaka; istniało do
końca 1979 r.
1920, ur. Józef Prońko, pionier
miasta, żużla i gorzowskiej motoryzacji, ojciec znanych muzyków, zm. w 2013 r.
1938, ur. Wojciech Jurasz, b.
żużlowiec Stali (1959-1972),
zm. w 2007 r.
w 19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18osobowa grupa kolejarzy wągrowieckich, którą przyprowadził
Władysław Zastrożny.
2005, po 40 latach funkcjonowania zamknięty został kultowy
bar mleczny „Agata” przy Wodnej 14; placówka została przeniesiona na ul. Sikorskiego.
1925, ur. Kazimierz Wiśniewski, pionier miasta i gorzowskiego żużla, były żużlowiec
Unii, Gwardii (1949-1950) i Stali (1950-1956), następnie trener, twórca szkółki żużlowej,
nauczyciel Jancarza, Migosia,
Padewskiego, Dziatkowiaka,
zm. w 1996 r.
w 20.02.
1976, z nowego dworca PKS odjechały pierwsze autobusy;
przeprowadzka dworca z ul.
Strzeleckiej odbyła się w nocy.
2009, zm. Jerzy Ćwikła (62 l.),
nauczyciel, trener pływacki;
zginął w wypadku samochodowym.
w 21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz
(69 l.), pisarka gorzowska, autorka m.in. tomiku „Stadion dla
biedronki” i powieści „Krajobraz z topolą”.
w 22.02.
1972, otwarto restaurację z
kawiarnią „Kosmos” na
osiedlu Słonecznym; był to
drugi w mieście lokal z dancingiem, w latach 90. przebudowany na restaurację „Woroneż”, obecnie Centrum Pomocy Bliźniemu im. Jana
Pawła II
2000 r. zm. Edward Szyc (67
l.), b. pracownik „Stilonu”
(1956-1990), od sierpnia do
grudnia 1981 r. - dyrektor naczelny, odwołany w stanie
wojennym za przeciwstawienie się pacyfikacji zakładu.
w 23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski, kolejarz, pionier miasta,
organizator sportu, honorowy
prezes GOZPN; był członkiem
pierwszej drużyny wągrowieckich kolejarza, grał w pierwszym meczu piłkarskim kolejarzy z Armią Czerwoną, zm.
w 1992 r.

Luty 2019 r.

Dla gorzowian to podróż sentymentalna

dobrych praktyk, bêdziemy dobre
wzory wskazywaæ innym zarz¹dcom.
Najbli¿sze takie spotkanie czeka nas
22 stycznia.
- Na podstawie sk³adanych deklaracji mo¿na stweirdziñ, ¿e przybywa mieszkañców prowadz¹cych
segregacjê odpadów?
- Na pocz¹tku 2018 roku, w chwili
wprowadzenia piêciu frakcji, zauwa¿yliœmy rosn¹c¹ liczbê sk³adanych wniosków o odejœciu od segregowania. Widocznie nie wszyscy byli
gotowi prowadziæ segregacjê na piêæ
worków. Pocz¹tek bie¿¹cego roku po-

kazuje tendencjê odwrotn¹, choæ na
razie mówimy o kilkudziesiêciu osobach. W zwi¹zku ze wzrostem stawki
za odpady niesegregowane a¿ do 22
z³otych na osobê pojawiaj¹ siê u nas
mieszkañcy i zmieniaj¹ deklaracje,
ponownie zgadzaj¹c siê na prowadzenie segregacji. Zachêca³abym
wszystkich do tego, gdy¿ kwesti¹
czasu jest zmiana przepisów w tym
zakresie. Nowelizowana ustawa o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach zak³ada, ¿e wszyscy bêd¹
musieli segregowaæ pod groŸb¹ kar
finansowych. Lepiej uczyæ siê ju¿ teraz, kiedy nie ma jeszcze powa¿niejszych sankcji ni¿ w chwili wejœcia
tych zmian, a mo¿e to nast¹piæ jeszcze w tym roku.
- W tegorocznym planie jest budowa w centrum miasta pojemników podziemnych. Czy bêdzie
wiêcej takich inwestycji?
- W tegorocznym bud¿ecie Zwi¹zku
Celowego Gmin MG-6 mamy zaplanowane œrodki na budowê pojemników na razie tylko na ,,Kwadracie’’.
Jest to zwi¹zane z tym, ¿e znajduj¹ce

siê wokó³ kamienice maj¹ w¹skie bramy wjazdowe i pojazdy operatorów
nie mog¹ wje¿d¿aæ na podwórka. Z
tego powodu pojemniki s¹ wystawione na ulicach i wygl¹da to brzydko,
szczególnie teraz na tle bardzo ³adnie
odremontowanego ,,Kwadratu’’. Ca³a
inwestycja mo¿e kosztowaæ nas nawet 400 tysiêcy z³otych, gdy¿ bêd¹
trudnoœci ze znajduj¹cymi siê w tym
miejscu sieciami, co podra¿a koszty.
Obowi¹zek sfinansowania tej inwestycji bierze na siebie MG-6. Ca³oœæ
chcemy zakoñczyæ w tym roku, choæ
musimy jeszcze dostaæ pozwolenie na
budowê. Zapewne trochê to potrwa, bo
miejsce to znajduje siê pod ochron¹ konserwatora zabytków. W wielu miastach,
szczególnie w okolicach starówek i
miejsc historycznych, takie systemy
funkcjonuj¹ i czerpiemy od nich wzory.
W Gorzowie mamy piêæ takich newralgicznych punktów, w których powinny
stan¹æ pojemniki podziemne lub pó³podziemne. W kolejnych latach, w zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych bêdziemy
przypatrywaæ siê tym miejscom.
RB

Suknie dla tych, które lubią się pokazać
Trzy pytania do Wioletty Toruñczak, w³aœcicielki Violet Atelier
- Mamy wyj¹tkowo d³ugi karnawa³
w tym roku. Jak to jest z gorzowiankami? Lubi¹ siê ubieraæ w eleganckie suknie?
- Na pewno, pod warunkiem, ¿e id¹
na bale. Ja nie bardzo wiem, jak to z
trendami modowymi jest, poniewa¿
sama jestem poza nimi. Lubiê modê z
lat 50. i 60. To taki bardzo elegancki
styl. No i w tym roku jest trochê tak,
¿e elementy tego stylu wróci³y. Dla
przyk³adu - wróci³y b³yszcz¹ce suknie, które w³aœnie w tamtych czasach
by³y modne.
- W jaki sposób dobiera pani sukienki dla klientek, które poprosz¹
o pomoc?
- Przede wszystkim patrzê na figurê.
Myœlê, ¿e to jest podstawa. A potem

Fot. Renata Ochwat
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rozmawiam. Dowiadujê siê, czy pani
lubi elegancjê, czy lubi zaszaleæ na
parkiecie. Wa¿ne jest, czy lubi eksperymentowaæ, nie boi siê mody. I po
kilku minutach zwykle wiem, w co
ewentualnie dana osoba mog³aby siê

ubraæ. Zwykle nie mam problemu z
okreœleniem stylu. Inna rzecz, ¿e czasami udaje mi siê namówiæ klientkê na
sukniê, której absolutnie nie mia³a zamiaru kupiæ. No i zdarza siê, ¿e potem
taka osoba wraca po kolejna, bo podoba³a siê swemu mê¿owi czy ch³opakowi. Wa¿ne jest te¿, ¿eby dana osoba dobrze czu³a siê w sukience, ¿eby
ona do niej pasowa³a. Ubranie, a
szczególnie sukienka na du¿e wyjœcie,
musi pasowaæ do danej kobiety. Tylko
wówczas osi¹ga siê harmoniê i elegancjê, a o to przecie¿ chodzi. Nie ma
sensu proponowaæ sukni komuœ, kto
bêdzie siê niej Ÿle czu³.
- Otworzy³a w³aœnie pani swoje
dwie wystawy, jedn¹ w Filharmonii
Gorzowskiej, a drug¹ w Wojewódz-

kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Co pani tam pokazuje?
- Generalnie to jest przekrój tego,
co robiê, sukien, jakie sama projektujê i szyjê. To eleganckie rzeczy
przeznaczone na du¿e wyjœcia,
w³aœnie bale albo du¿e przyjêcia.
Podkreœlam, to suknie dla tych, które lubi¹ siê pokazaæ. Ka¿da jest inna, ka¿da niepowtarzalna. I mam
nadziejê, ¿e ka¿da siê komuœ spodoba. Uszy³am ju¿ ponad 500 sukien i zauwa¿y³am, ¿e te najbardziej
strojne, najbardziej szykowne, bywa
bardzo odwa¿ne, znajduj¹ swoje nabywczynie. A w Filharmonii i Bibliotece te suknie inaczej wygl¹daj¹, ni¿
w mojej niewielkiej jednak pracowni.
RENATA OCHWAT
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Im mniej samochodów, tym więcej ludzi
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Trzy pytania do Marty Bejnar-Bejnarowicz, radnej klubu Kocham Gorzów

Fot. Robert Borowy

- Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, o czym dyskutuje siê od pewnego czasu, zachêci³oby gorzowian do odstawienia samochodów?
- Nie ma darmowej komunikacji.
Jest bezp³atna dla u¿ytkownika.
Chocia¿ to i tak mieszkañcy zap³ac¹
za ni¹ w podatkach. Doœwiadczenia
krajów rozwiniêtych nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci - wjazd samochodów do centrum trzeba ograniczaæ,
bo miasta nam po prostu obumr¹.
Wszelkie statystyki pokazuj¹, ¿e im
mniej samochodów, im przyjaŸniejsze przestrzenie publiczne, tym
wiêcej ludzi i tym wiêksze obroty
us³ug i innych dzia³alnoœci funkcjonuj¹cych w centrach miast. Musimy
pogodziæ siê z faktem, ¿e to nie samochody kupuj¹, ale ludzie. Jad¹c
do centrum handlowego robimy tam
œrednio trzy kilometry pieszo. Nie
nale¿y siê zatem baæ odwa¿nych
kroków w kierunku oddania miasta
pieszym. Skorzystaj¹ na tym wszyscy. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e
Ruchy Miejskie z³o¿y³y spo³eczny
projekt zmian przepisów, wprowadzonych w 1983 roku podczas stanu
wojennego, aby u³atwiæ S³u¿bie
Bezpieczeñstwa obserwacjê opozycji, a oddzia³om zmotoryzowanego
wojska i milicji przejazd ulicami.
Chodzi o przepis dopuszczaj¹cy
postój samochodów czterema
ko³ami na chodniku. Ruch Miejski

proponuje, by postój samochodów
na
chodnikach
by³
mo¿liwy
wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych. Chce te¿ pozostawiæ
warunkow¹ mo¿liwoœæ zatrzymania
lub postoju na chodniku ko³ami jednego boku lub przedniej osi pojazdu
o masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 2,5 t.
- W jaki sposób nale¿y oddaæ
pieszym centrum miasta?
- Polecam lekturê Jana Gehla
,,Miasta dla Ludzi”. Absolutna biblia
dla osób chc¹cych decydowaæ o
rozwoju miast - szczególnie radnych
i prezydentów. Zamiast samochodu
- porz¹dna komunikacja miejska.
Na facebooku zada³am otwarte pytanie: ,,Co musia³oby siê staæ w Gorzowie, ¿ebyœ siê przesiad³(a) z samochodu do autobusu/tramwaju?”.
Poruszono wiele aspektów, a z war-

tych przemyœlenia opinii przytoczê
jedn¹ wypowiedŸ, która powinna
szczególnie zapaœæ w pamiêci nowym radnym:
,,Zabawne jest, ¿e z ludzi decyduj¹cych o MZK ostatniego Mohikanina spotka³em jakieœ 15 lat temu radnego Marka Koseckiego, regularnie je¿d¿¹cego autobusami.
Rz¹dz¹cy, radni, urzêdnicy, tak bardzo siê spiesz¹, ¿e nie je¿d¿¹ z
plebsem, lecz potem gor¹co dyskutuj¹ o MZK i decyduj¹. Potem przy
50 km/h odkrywaj¹, ¿e trzeba coœ
zrobiæ, bo... miasto siê dusi od aut”.
Inny uczestnik dyskusji odpowiedzia³: ,,Tak. To zabawne, ¿e najwiêcej do powiedzenia maj¹ Ci, którzy
MZK nie je¿d¿¹”.
Wracaj¹c do ,,konsultacji”. Z kilkuset odpowiedzi najwiêcej dotyczy³o
poprawy siatki po³¹czeñ, 16 - atrakcyjniejszych cen biletów, 11 - lepszych
warunków jazdy. Pozosta³e dotyczy³y
punktualnoœci, lokalizacji przystanków
i organizacji komunikacji, typu bilet
elektroniczny. Zatem jak widaæ, cena
przejazdu jest bardzo wa¿na, ale najwiêksz¹
bol¹czk¹
gorzowian
chc¹cych korzystaæ z komunikacji jest
niedostosowana do ich potrzeb siatka
po³¹czeñ. Zarówno jeœli chodzi o trasy, jak i czêstotliwoœæ kursów.
- Jak mo¿na ju¿ teraz zachêciæ
kierowców do przesiadki siê do
autobusów, bo tramwaje na razie
nie kursuj¹?

- Z uogólnionych danych wynika,
¿e wœród u¿ytkowników komunikacji
miejskiej w Gorzowie a¿ 60 procent
osób jeŸdzi za darmo lub posiada
ustawowe ulgi. W innych miastach
naszej wielkoœci stosunek u¿ytkowników p³ac¹cych do przejazdów darmowych to 3:1, w Gorzowie jest niemal odwrotnie, co potwierdza, ¿e kierowcy wol¹
pozostaæ przy autach. Wraz z coraz wiêkszym odsetkiem przybywaj¹cych mieszkañców powy¿ej 70
lat, rencistów czy osób z grup¹ inwalidzk¹, bêd¹ zmniejsza³y siê
wp³ywy z biletów. Rolê linii
g³ównych przejm¹ te je¿d¿¹ce w
kierunku szpitali, przychodni,
cmentarzy, koœcio³ów. Mówiê to ze
smutkiem, ale to nam grozi. Z
szumnie zapowiadanej Karty Du¿ej
Rodziny w kwestii komunikacji skorzysta mo¿e kilkadziesi¹t osób
dziennie. Obecnie musimy mocno
siê nagimnastykowaæ, ¿eby przez
wy³¹czenia tramwajów i wiecznie
rozkopane miasto nie straciæ u¿ytkowników. Oczywiœcie musimy
tak¿e myœleæ, jak pozyskaæ obecnych ,,samochodziarzy”, ale w tej
chwili to zadanie jest trudne do
zrealizowania. Na pewno atrakcyjna
cena biletu, podniesienie cen za
parkowanie w centrum lub nawet
bezp³atne przejazdy MZK mog³yby
do tego zachêciæ. Spróbowaæ warto.
RB

Ludzie potrafią odwołać ślub z powodu kataru
Trzy pytania do Miros³awy Winnickiej, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Gorzowie.

Fot. Archiwum Miros³awy Winnickiej

- Pani kierownik, kolejny rok
pokaza³, ¿e gorzowianie wybieraj¹ dla swoich dzieci imiona
tradycyjne. To ju¿ trwa³y trend?
- Zdecydowanie. Chocia¿ trzeba
przyznaæ, ¿e zdarzaj¹ siê te¿ imiona egzotyczne, zw³aszcza, kiedy
jeden z rodziców jest cudzoziemcem. Ale faktyczni kolejny rok potwierdzi³, ¿e przoduj¹ przede
wszystkim polskie imiona - Hanna,
Zuzanna, Julia, Joanna czy Pola
wœród dziewczynek, a wœród
ch³opców - Franciszek, Jan, Aleksander, Stanis³aw, Filip. Egzotyczne bywaj¹ nadawane pod
wp³ywem jakiegoœ filmu, mo¿e
przeboju. Kiedy zdarzaj¹ siê takie
sytuacje, namawiamy, aby rodzice
siê jednak jeszcze zastanowili,
przespali z tym pomys³em. Namawiamy, ¿eby weszli w skórê dziecka. Ale i potrafi¹ siê zdarzyæ takie
sytuacje, jaka mia³a ostatnio
miejsce
u
nas.
Przyszed³
mê¿czyzna, ¿eby zarejestrowaæ
córkê, czwarte swoje dziecko, co
istotne. No i na pytanie - jakie imiê
wybiera, us³yszeliœmy, ¿e nie wie,
bo ¿ona go tu przys³a³a. Potem potoczy³ siê dialog z kole¿ank¹, która to dziecko rejestrowa³a mniej
wiêcej w takim stylu - a jakie siê

●

pani imiê podoba? Koniec koñców
pan wyszed³ na korytarz i po chwili
wróci³ - a niech bêdzie Dorota. Dodam jeszcze, ¿e zgodnie z prawem, ka¿dy rodzic ma szeœæ miesiêcy, aby zmieniæ dziecku imiê. I
takie przypadki te¿ siê zdarzaj¹.
- A jak jest ze œlubami? Te¿ s¹
na takim samym poziomie, jak w
latach poprzednich?
- Tu te¿ nic siê nie zmienia. Powiem, ¿e od kilku lat jest tak, ¿e na
sobotê mam z regu³y zaplanowanych osiem do dziesiêciu ceremonii. Ale bywa te¿, ¿e choæ pary
maj¹ ju¿ wszystkie dokumenty
za³atwione, ceremoniê op³acon¹,
wyznaczony termin i godzinê, to

siê nie stawiaj¹. W ubieg³ym roku
takich przypadków by³o 48. Ma³o
tego, zdarza siê, ¿e panna m³oda
potrafi zadzwoniæ w pi¹tek - œlub
ma siê odbyæ w sobotê o 14.00 ¿e tego œlubu nie bêdzie. ¯e trzeba go kilka dni prze³o¿yæ, bo ona
jest chora, ma katar i nie mo¿e Ÿle
wygl¹daæ na ceremonii. Bywaj¹
te¿ i takie soboty, gdzie na zaplanowanych dziesiêæ œlubów dochodzi do czterech. Wœród dziwnych
przypadków, jakie mi siê zdarzy³y
by³ te¿ i taki, ¿e ceremonia wyznaczona, ale dzwoni dziewczyna i
mówi, ¿e owszem ceremonia
bêdzie, tyle tylko, ¿e bêdzie inna
panna m³oda, bo przysz³y pan
m³ody w³aœnie zmieni³ partnerkê.
Ale zawita³ do mnie te¿ pan, taki
po 40. Zapyta³, czy da siê ustaliæ,
czy ktoœ wzi¹³ œlub. Na pytanie, o
kogo chodzi, przyzna³, ¿e o niego.
Bo on zwyczajnie nie pamiêta, aby
do ceremonii dosz³o, ale mo¿e tak,
bo on w dniu rzekomego œlubu by³
pod dobr¹ dat¹. Zawsze mnie zaskakuje, jak ludzie tak beztrosko
traktuj¹ te sprawy. Ale opowiem
jeszcze o jednym trendzie. Do niedawna nikogo nie dziwi³y œluby,
gdzie partnerka by³a o rok czy dwa
lata starsza. A obecnie mamy taki

trend, ¿e coraz wiêcej jest œlubów,
gdzie ró¿nica wieku jest taka, ¿e
¿ona jest od swego mê¿a o 15, 16
czy nawet 18 lat starsza. I co
wiêcej, tej ró¿nicy wieku nie widaæ. Choæ trzeba te¿ zauwa¿yæ, i¿
zdarzaj¹ siê m³odzi ludzi maj¹cy
po dwadzieœcia i kilka lat, którzy
na œlubnym kobiercu staj¹ po raz
trzeci.
- Od jakiegoœ czasu modne s¹
œluby poza siedzib¹ Urzêdu Stanu Cywilnego. Jak to z kolei wygl¹da?
- Oczywiœcie. Tym bardziej, ¿e od
2015 roku para nie musi argumentowaæ, dlaczego nie chce œlubu w
USC. Najczêœciej s¹ to hotele,
ogrody przy hotelach. Jednak jak
do tej pory najpiêkniejszy œlub
zdarzy³ nam siê w Filharmonii Gorzowskiej. Dodam, ¿e za taki wybór trzeba zap³aciæ 1 tys. z³. S¹
oczywiœcie wyj¹tki, bo za œlub w
domu, szpitalu czy hospicjum nie
pobieramy op³at. Dodam, ¿e choæ
pary decyduj¹ siê na takie œluby,
to rzadko siê zdarza, aby do³o¿y³y
do ceremonii coœ ekstra. Ju¿ samo
inne miejsce ni¿ USC im wystarczy. Ale i tak jest dobrze, ¿e wybieraj¹ w³aœnie inne okolicznoœci.
RENATA OCHWAT

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

w 24.02.
1998, zamknięty został basen
odkryty przy ul. Energetyków.
1947,ur. Jerzy Szalbierz, artysta-fotografik, współtwórca i
pierwszy fotoreporter tygodnika
„Ziemia Gorzowska”, prezes
Oddziału ZPAF, zm. w 1997 r.
w 25.02.
1972, z inicjatywy prodziekana
doc. dr. Bernarda Woltmanna
powstał środowiskowy Klub
Uczelniany AZS WSWF z czterema sekcjami: gimnastyczna kobiet i mężczyzn, siatkówki
mężczyzn i strzelecka.
1993, odbył się wykład inauguracyjny Uniwersytetu III Wieku
w Gorzowie.
1912, ur. Maria Janicka, pionierka Gorzowa i „Stilonu”, organizatorka m.in. PCK,
działaczka związku kynologicznego i organizatorka pierwszych
wystaw psów w Gorzowie, zm.
w 1973.
w 26.02.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b.
aktor gorzowski (1979-1980),
słynny odtwórca roli Maćka z
Bogdańcach w ekranizacji
Krzyżaków z 1960 r., zm. w
1996 r.
1911, ur. Karol Lamprecht, pionier miasta i działacz sportowy,
b. dyrektor MPGK (1947-1954) i
MPK (1954-1955), działacz SD,
b. radny MRN (1961-1965 i
1969-1973) i WRN (1965-1969),
wystąpił w roli sędziego w
pierwszym meczu piłkarskim w
1945 r., a 1957 został pierwszym prezesem nowo otworzonego podokręgu gorzowskiego
OZPN, zm. w 1984 r.
w 27.02.
1939, Łucjan Lepka (19081974), założyciel firmy „Alba”,
uzyskał w Poznaniu zezwolenie
na działalność przemysłową; jubileusz najstarszej gorzowskiej
firmy.
2002, w Gorzowie odbyło się referendum w sprawie odwołania
prezydenta Jędrzejczaka, nieważne z powodu niskiej frekwencji (92% za odwołaniem
przy 15,5% udziale uprawnionych).
2002, nad Gorzowem i okolicą
przeszła kolejna wichura z
wyładowaniami atmosferycznymi; wiatr, który sięgał 75
km/h, zerwał dach w centrum
miasta, powyrywał drzewa; na
Ziemię Lubuską przyleciały bociany.
1926, ur. inż. Zbigniew Hawełka, organzator i pierwszy
dyrektor Przedsiębiorstwa
Wodcociągów i Kanalizacji
(1958-1990), zm. w 2012 r.
w 28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor i
reżyser, b. dyrektor Teatru im.
Osterwy (1995-2002), zm. w
2010 r.
2005, zm. Janina Szachno (77
l.), pionierka miasta, legendarna fanka żużla
2012, zm. Marek Osiński (56
l.), b. piłkarz wodny Stilonu,
członek kadry narodowej in
uczestnik ME juniorów i senion
rów (1976, 1977, 1981).
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zaKŁad GOSPOdaRKi mieSzKaNiOWej

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/

To tylko niektóre sprawy,
jakimi mo¿e siê pochwaliæ
ZGM. A mieszkañcy widz¹ i
chwal¹. Miniony 2018 roku
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej mo¿e zapisaæ po stronie plus. Choæ nie by³o tak
spektakularnego programu
jak KAWKA, to jednak trochê
dobrych i ciekawych inwestycji uda³o siê przeprowadziæ.

Elewacje i klatki

Z regu³y najbardziej widoczne s¹ odnowione elewacje, zw³aszcza w obszarze Nowego Miasta, poniewa¿ maj¹ one status
zabytkowoœci i ka¿dy remont
jest odnotowywany. W tym
roku generalnie ZGM mo¿e i
powinien siê pochwaliæ dla
przyk³adu czterema elewacjami - na Mickiewicza, 30
Stycznia, D¹browskiego czy
Hawelañskiej. Tylko te remonty pokaza³y, ¿e stare kamienice s¹ jak per³y, o któr¹
trzeba koniecznie zadbaæ.
Ka¿da z tych fasad zachwyca urod¹ odzyskanego detalu, kolorem czy te¿ wstawkami z odczyszczonej ceg³y.
Dodatkowo w budynku przy
ul. Mickiewicza uda³o siê
tak¿e wyremontowaæ klatkê
schodow¹, czyli mo¿na mówiæ o kompleksowym remoncie kamienicy. Jeœli chodzi o
klatki schodowe, to wzorcowym wrêcz by³ remont takiej
przy ul. 30 Stycznia. Fachowcy mieli nie lada zada-

Fot. Archiwum

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

Odnowione fasady, klatki schodowe, nowe podwórka, kilka programów pomocy mieszkañcom,

Fot. Archiwum

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl

Pod znakiem remontów
i innych inwestycji

W minionym roku wypiękniało m.in. podwórko przy Chrobrego 6

Stare kamienice są jak perły, o którą trzeba koniecznie zadbać

nie, bo musieli zadbaæ lub i
czêœciowo odtworzyæ stiuki i
inne zachowane elementy. To ju¿ jest standard. Od jakiegoœ czasu tak jest, ¿e jeœli
prowadzimy remonty starych
klatek schodowych, gdzie
wystêpuj¹ w³aœnie takie detale architektoniczne, to zawsze s¹ odtwarzane - t³umaczy³ podczas remontu Robert Jankowski, kierownik
Administracji Domów Mieszkalnych nr 3, na terenie którego ten remont by³ przeprowadzany. Podobne zosta³y
przeprowadzone przy ul.
£okietka oraz Kosynierów
Gdyñskich.

latach uda³o siê zamontowaæ trzy windy w czterech
p r z y c h o d n i a c h
mieszcz¹cych
siê
ul.
Pi³sudskiego, Mieszka I,
Baczyñskiego i GwiaŸdzistej. Jak t³umacz¹ w ZGM,
skoro uda³o siê dostaæ dofinansowanie z Pañstwowego Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych,
to dlaczego nie u³atwiæ
¿ycia pacjentom tych przychodni. To rozwi¹zanie
chwalili i chwal¹ pacjenci
tych przychodni.
Kolejnym u³atwieniem, jakie ZGM zaproponowa³,
by³o wprowadzenie internetowych kont lokali u¿ytkowych, które mog¹ znacznie
u³atwiæ ¿ycie przedsiêbiorcom, najemcom i w³aœcicielom. Wysokie standardy
ochrony danych powoduj¹,
¿e konta te ciesz¹ siê po-

Nowe podwórka

Mijaj¹cy rok to te¿ nowe
podwórka. I tych by³o kilka
wiêcej. Pojawi³y siê tam odwodnienia, ma³a architektura, zieleñ. Tak jest przy ul.

Chrobrego, 30 Stycznia,
Garbary, S³onecznej, Alei
Konstytucji 3 Maja, Kobylogórskiej czy na wielkim podwórku u zbiegu £okietka
oraz Drzyma³y. - Tego sobie
¿ycz¹ mieszkañcy, bo remonty podwórek powtarzaj¹
siê ci¹gle w Bud¿etach Obywatelskich - t³umaczy³ Pawe³
Nowacki, pe³ni¹cy funkcjê
dyrektora ZGM.
Mieszkañcy najczêœciej
prosz¹ w³aœnie o utwardzenie, odwodnienie, za³o¿enie
zieleni. I ZGM w ramach
mo¿liwoœci stara siê te proœby zaspokajaæ. S¹ ju¿ tak¿e
plany na 2019 rok, kiedy kolejne podwórka odzyskaj¹
blask.

Windy i inne udogodnienia

ZGM myœla³ tak¿e nie tylko o samych mieszkañcach. W ostatnich dwóch

wodzeniem. ZGM nie wyklucza, ¿e w przysz³oœci takie konta otworzy te¿ dla
w³aœcicieli innych lokali.
Udogodnieniem, które cieszy
siê
powodzeniem
wœród lokatorów jest program pomagaj¹cy odpracowaæ zad³u¿enie. Jak pokazuj¹ dane, z tego sposobu
sp³aty zad³u¿enia korzysta
ca³kiem sporo lokatorów
mieszkañ komunalnych. To jest naprawdê realna pomoc zarz¹dcy wobec lokatora, któremu chwilowo powinê³a siê noga - mówi¹ ci,
co z tego programu skorzystali.
To
tylko
niektóre
zadzia³ania ZGM zmierzaj¹ce do poprawy jakoœci
¿ycia mieszkañców lokali
komunalnych, a w planach
s¹ kolejne.
ROCH

Wandale ze sprejami nadal działają
Paskudne malunki nadal siê pojawiaj¹ na elewacjach i nie tylko tam.
ZGM przyznaje, ¿e do akcji
pilnowania swoich domów
do³¹czaj¹ te¿ sami mieszkañcy.
- Ca³y czas mamy problem
z
wandalami
niszcz¹cymi elewacje czy
klatki schodowe, ale trzeba zauwa¿yæ, ¿e takich
wydarzeñ jest mniej ni¿
dotychczas - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Ostatni akt wandalizmu
na wielka skalê mia³ miejsce w listopadzie ubieg³ego
roku. W jednej z klatek
schodowych bloku przy ul.
Sikorskiego pojawi³y siê
wulgarne i nazistowskie
napisy. - Wtedy trochê
trwa³o, nim zosta³y zamalowane. Ale taka jest procedura - mówi dyrektor

Fot. Archiwum

Adresy

Luty 2019 r.

Takie obrazki spotykamy nagminnie, niestety…

ZGM. W takich przypadkach do zniszczonej elewacji czy klatki schodowej
wzywany jest ubezpieczyciel, który musi wyceniæ
stratê, dopiero wówczas
mo¿na przyst¹piæ do re-

montu. - Takie procedury
obowi¹zuj¹ zawsze - dodaje dyrektor ZGM.
Jednak ca³y czas poszczególne administracje
borykaj¹ siê z drobnymi z
pozoru aktami wandaliz-

mu, jak malowanie po bramach wejœciowych.
Tak¿e sami mieszkañcy
podkreœlaj¹, ¿e takich aktów
jest mniej, ale jednak ca³y
czas siê zdarzaj¹.
Zdaniem specjalistów z
ZGM to, ¿e zmniejsza siê
liczba dzia³añ, jest wynikiem
zmiany œwiadomoœci samych
mieszkañców. - Trzeba podkreœliæ, ¿e du¿¹ rolê odgrywaj¹ media, które piêtnuj¹ takie zachowania. Poza tym
tak¿e my ca³y czas mówimy o
nagannoœci takich zachowañ
- podkreœla dyrektor Pawe³
Nowacki. Drugim powodem
mo¿e byæ te¿ s³abn¹ca na takie dzia³ania moda.
Poza tym ZGM zaobserwowa³ nowe zjawisko. - Od pewnego czasu widzimy, ¿e sami
mieszkañcy pilnuj¹ swoich
odnowionych
kamienic.

Zreszt¹ trudno siê dziwiæ, bo
przecie¿ remonty fasad to
jednak kosztowna sprawa mówi Pawe³ Nowacki.
ZGM podkreœla, ¿e w³aœnie
takie zachowania, jak w³aœnie
pilnowanie swoich kamienic
przez mieszkañców ma du¿y
sens, bo s³u¿bom trudno odnajdowaæ wandali z sprejami.
- Nie da siê za³o¿yæ monitoringu wszêdzie. Poza tym, jak
pokazuje praktyka, jak ktoœ
idzie ze sprejem malowaæ
œciany, to zwykle ma kaptur
na g³owie, trudno kogoœ takiego potem rozpoznaæ - mówi dyrektor ZGM.
Natomiast
mieszkañcy
maj¹ nadziejê, ¿e mo¿e wandale w koñcu doceniaj¹, ¿e
kamienice piêkniej¹ i dlatego
nie paskudz¹ nowo odmalowanych fasad.
ROCH

WOjeWódzKi SzPiTal WielOSPecjaliSTYczNY

Luty 2019 r.
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Laparoskopia sprawdza się
w chorobach urologicznych
To du¿y krok w historii Oddzia³u Urologii i Onkologii Urologicznej i bardzo dobra wiadomoœæ dla pacjentów.
znacz¹co na wzrost jej
komfortu ¿ycia i lepsze samopoczucie, bo poprawa
wynikaj¹ca z zastosowania
tej metody by³aby tylko czasowa. Po kilku tygodniach
torbiel odtworzy³aby siê.
Zdecydowaliœmy siê na wykonanie operacji laparoskopowej i dziêki temu torbiel
mogliœmy
usun¹æ
w
ca³oœci, a ju¿ na drugi
dzieñ pacjentka mog³a
pójœæ do domu - mówi dr n
med. Piotr Petrasz - kierownik oddzia³u urologii w
gorzowskim szpitalu. Komfort jej ¿ycia z dnia na
dzieñ siê poprawi³. Na „pami¹tkê” po zabiegu ma ledwie kilka niewielkich œladów po wprowadzeniu
portów laparoskopowych dodaje.
Kolejne 6 zabiegów z
u¿yciem laparoskopu lekarze wykonali u pacjentów
ze zdiagnozowanym nowotworem prostaty. W Polsce
tego typu zabiegi wykonuje
siê w zaledwie w kilkunastu
oœrodkach. Takie operacje
czêsto trwaj¹ wiele - nawet
powy¿ej 8 - godzin. Dziêki

Fot. Archiwum WSzW

Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie do³¹czy³ do grona
kilkunastu oœrodków w kraju, gdzie wprowadzono i z
powodzeniem realizowany
jest program urologicznych
operacji onkologicznych
wykonywanych metod¹ laparoskopow¹.
Niektóre typy zabiegów
wykonuje siê w zaledwie 4 5 innych placówkach medycznych w kraju Dziêki tej
metodzie operacja trwa krócej, pacjent wczeœniej mo¿e
wyjœæ do domu, a co równie
wa¿ne, nara¿ony jest na
mniejszy uraz operacyjny i
mniejsz¹ utratê krwi ni¿
przy standardowych, otwartych zabiegach.
Jednym z pierwszych zabiegów laparoskopowych
przeprowadzonych w Oddziale Urologii i Onkologii
urologicznej by³a operacja
usuniêcia du¿ych rozmiarów torbieli nerkowej u
m³odej kobiety.
- Pocz¹tkowo pacjentka
by³a
kierowana
do
za³o¿enia drenu do torbieli.
To jednak nie wp³ynê³oby

Metodę laparoskopową można stosować przy wielu schorzeniach

doœwiadczonemu w tych
operacjach zespo³owi lekarskiemu i niezbêdnemu,

wysokiej klasy sprzêtowi w
Gorzowie zabieg trwa nie
d³u¿ej ni¿ 3 godziny.

Oddzia³ jest wyposa¿ony w
dwa niezale¿ne zestawy narzêdzi do laparoskopowego
wyciêcia prostaty oraz najnowszej generacji nó¿ harmoniczny (urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce prawie bezkrwawe
ciêcie tkanek). Dziêki temu
zespó³ gorzowskiego oddzia³u by³ w stanie w ci¹gu
jednego dnia przeprowadziæ
dwie takie operacje. Œwiadczy to o du¿ym potencjale
gorzowskiego oœrodka w leczeniu raka gruczo³u krokowego.
Znacznie mniejsza utrata
krwi to jedna z zalet laparoskopowego wyciêcia zaawansowanego nowotworu
pêcherza wymagaj¹cego
usuniêcia pêcherza, prostaty
i wêz³ów ch³onnych. W gorzowskim szpitalu zastosowano tê metodê u pacjenta
po wczeœniejszej chemioterapii.
- To by³ bardzo zaawansowany guz. W standardowych
operacjach otwartych pacjent traci czêsto ponad 1,5
litra krwi, poniewa¿ jest to
du¿y, bardzo rozleg³y i skomplikowany zabieg. Gdy wyko-

nuje siê go laparoskopowo
utrata krwi mo¿e zostaæ
ograniczona do 200 - 300
ml. To nawet 1/3 mniej ni¿
podczas honorowego oddawania krwi i a¿ 5 razy mniej
ni¿ przy otwartych operacjach. Wyciêcie pêcherza
przy u¿yciu laparoskopu to
zabieg wykonywany zaledwie w kilku miejscach w kraju. To rzadkoœæ nie tylko na
skalê Polski, ale tak¿e i œwiata. Lata doœwiadczeñ w operacjach laparoskopowych
nabyte podczas pracy w uniwersyteckiej klinice urologicznej da³y nam odpowiednie przygotowanie, a teraz
dodatkowo posiadamy nowy,
specjalnie zakupiony sprzêt,
dlatego proponujemy pacjentom tego typu zabiegi mówi dr Petrasz.
Metodê
laparoskopow¹
mo¿na zastosowaæ w wiêkszoœci planowanych prostatektomii czyli zabiegach usuniêcia gruczo³u krokowego.
Wyj¹tkiem mog¹ byæ pacjenci bardzo otyli lub tacy, u których nowotwór jest bardzo
rozleg³y.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Tu zaszły poważne zmiany na lepsze
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy po modernizacji prezentuje siê ca³kiem okazale.

Fot. Archiwum WSzW

Du¿o wiêcej przestrzeni i
nowoczesny, najwy¿szej klasy sprzêt, pomagaj¹cy lekarzom w ratowaniu ¿ycia i
zdrowia pacjentów Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego
WSzW oraz wydzielona strefa dla dzieci to widoczne dla
ka¿dego efekty realizacji
przez gorzowsk¹ lecznicê
dwóch unijnych projektów.
Zmiany ma SOR maj¹ poprawiæ warunki udzielania
pomocy medycznej oraz zagwarantowaæ najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug medycznych.
- Ludzkie ¿ycie i zdrowie to
najwy¿sze dobro, dlatego robimy wszystko, by sprzêt jaki
maj¹ do dyspozycji lekarze,
ratownicy medyczni i pielêgniarki
by³
sprzêtem
najwy¿szej klasy - mówi³
podczas spotkania z dziennikarzami Jerzy Ostrouch, prezes szpitala WSzW w Gorzowie Wlkp.
Dziêki realizacji unijnych
programów Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy zmieni³ siê
nie do poznania. W trakcie
prac przebudowano oraz
rozbudowano oddzia³ o po-

To niezwykle pomocny sprzęt – chwali dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska, kierownik
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

nad 1300 m2 powierzchni.
Utworzono 10 dodatkowych
stanowisk w obszarach
wstêpnej intensywnej terapii,
strefie obserwacyjnej i konsultacyjnej dla dzieci. Jest
te¿ du¿o nowego sprzêtu, w
tym tego u³atwiaj¹cego prowadzenie akcji reanimacyj-

nej i innych czynnoœci pozwalaj¹cych na ratowanie
pacjenta
w
stanie
zagro¿enia ¿ycia, jak Lukas,
który w przypadku wyst¹pienia nag³ego zatrzymania
kr¹¿enia automatycznie wykonuje masa¿ serca zgodnie
z wytycznymi Europejskiej

Rady Resuscytacji. S¹ te¿
nowe ³ó¿ka i wózki do transportu pacjentów.
- To niezwykle pomocny
sprzêt. Dziêki analizatorom parametrów ¿yciowych jesteœmy w ci¹gu minuty stwierdziæ jaki jest
stan
pacjenta.
Mamy

urz¹dzenia, które informuj¹, ¿e stan pacjenta siê
pogarsza mimo, ¿e jego
wyniki mieszcz¹ siê jeszcze w granicach normy.
Mamy te¿ przy³ó¿kowe
USG, nowe respiratory,
kardiomonitory i pompy
strzykawkowe - chwali siê
dr n. med. Sybilla Brzozowska - Mañkowska, kierownik Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego.
Nowoœci¹ jest te¿ wydzielona strefa dla dzieci.
- Jesteœmy Szpitalnym
Oddzia³em Ratunkowym z
Pododdzia³em Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego
dla Dzieci nie tylko z nazwy. Do niedawna pacjenci doroœli i dzieci korzystali z tej samej poczekalni.
Teraz to dwa zupe³nie inne, oddzielone od siebie
miejsca. W poczekalni dla
dzieci niebawem stworzymy strefê zabaw, aby
dzieci czekaj¹ce na konsultacjê nie nudzi³y siê. Dla
dzieci i osób starszych mamy te¿ podgrzewacze do
p³ynów infuzyjnych - dodaje

dr Brzozowska-Mañkowska.
Zakup specjalistycznego
sprzêtu i przebudowa Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego kosztowa³y ponad 8
milionów z³otych. Unijny Program Infrastruktura i Œrodowisko (2014-2020, Priorytet
IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia, Dzia³anie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego)
dofinansowa³
obie inwestycje kwot¹ prawie
5,5 miliona z³otych w ramach
projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
zwiêkszaj¹ca jakoœæ us³ug
medycznych i dostêpnoœæ
Oddzia³u dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” oraz „Zakup specjalistycznego sprzêtu medycznego
dla
Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.”.
A.W.
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Nabory na kierunkach technicznych
W ramach zajêæ prowadzone s¹ przedmioty silnie zwi¹zane z profilami kszta³cenia.

Archiwum AJP

W styczniu i lutym Wydzia³
Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a prowadzi
nabór na kierunki techniczne: in¿ynieria bezpieczeñstwa oraz mechanika i budowa maszyn.
Kierunek in¿ynieria bezpieczeñstwa oferowany jest
na poziomie I stopnia. Studia
trwaj¹ 7 semestrów (tj. 3,5
roku) i koñcz¹ siê zdobyciem
tytu³u in¿yniera. Wiod¹cymi
profilami kszta³cenia s¹:
in¿ynieria bezpieczeñstwa i
higieny pracy, bezpieczeñstwo systemów informatycznych oraz bezpieczeñstwo maszyn, urz¹dzeñ i
systemów przemys³owych.
W ramach zajêæ prowadzone
s¹ przedmioty silnie zwi¹zane z profilami kszta³cenia, i
tak np. dla:
- profilu in¿ynieria bezpieczeñstwa i higieny pracy:
System zarz¹dzania BHP projektowanie, wdra¿anie,
Toksykologia w in¿ynierii
bezpieczeñstwa, Czynniki
uci¹¿liwe w œrodowisku pracy, Metody badania wypadków i chorób zawodowych
czy Pomoc przedmedyczna;

Studenci kierunków technicznych korzystają ze znakomicie wyposażonych laboratoriów

- profilu bezpieczeñstwo
systemów informatycznych:
Kryptografia i kryptoanaliza,
Ataki i wykrywanie w³amañ w
sieciach, Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym czy Sprzêtowe systemy
zabezpieczeñ w sieciach;
- profilu bezpieczeñstwo
maszyn, urz¹dzeñ i systemów przemys³owych: Monitorowanie procesów, Diag-

nostyka i eksploatacja maszyn i urz¹dzeñ czy In¿ynieria urz¹dzeñ dozorowych.
Kierunek mechanika i budowa maszyn oferowany
jest na poziomie II stopnia.
Studia trwaj¹ 3 semestry (tj.
1,5 roku) i koñcz¹ siê zdobyciem
tytu³u
magistra.
Wiod¹cymi
profilami
kszta³cenia s¹: urz¹dzenia i
procesy technologiczne w

przemyœle, in¿ynieria projektowania maszyn i urz¹dzeñ
oraz in¿ynieria jakoœci. W
ramach zajêæ oferowane
s¹ takie przedmioty jak:
Wymagania dozoru technicznego, Optymalizacja
procesów
wytwarzania,
Techniki szybkiego prototypowania,
Systemy
i
urz¹dzenia kontroli jakoœci
(CAQ), Normalizacja i cer-

tyfikacja czy In¿ynieria rekonstrukcji.
Studia te ciesz¹ siê sporym
zainteresowaniem. Naukê
podejmuj¹ zarówno œwie¿o
upieczeni absolwenci studiów I stopnia (koñcz¹cych
siê tytu³em in¿yniera), jak i
liczne grono osób, które ukoñczy³y studia zawodowe w
ubieg³ych latach. Uczelnia
oferuje naukê w dwóch trybach: bezp³atne studia stacjonarne (dzienne) i odp³atne studia niestacjonarne
(dawniej nazywane zaocznymi). Osoby pracuj¹ce maj¹
mo¿liwoœæ ubiegania siê o
tzw. Indywidualn¹ Organizacjê Studiów (IOS), czyli
formaln¹ zgodê w³adz Wydzia³u na uczestniczenie w
zajêciach wed³ug mo¿liwoœci
poszczególnych osób. IOS
polega na umówieniu siê
studenta z poszczególnymi
prowadz¹cymi zajêcia na indywidualny, dostosowany do
potrzeb (np. godzin pracy)
tryb uczestniczenia w zajêciach. Mo¿e byæ to udzia³
tylko w czêœci zajêæ i samodzielna nauka w domu,
czêsto tak¿e jest to udzia³ w

zajêciach z innymi grupami
ni¿ wynika z planu (np. studenci stacjonarni mog¹
uczêszczaæ na zajêcia prowadzone w ramach studiów
niestacjonarnych w weekendy) itp. Najczêœciej studenci wybieraj¹ po³¹czenie
tych form i uczestnicz¹ w
miarê swoich mo¿liwoœci w
czêœci zajêæ w dostêpne dla
nich dni, ucz¹c siê we w³asnym zakresie i konsultuj¹c
swoje postêpy indywidualnie
z wyk³adowcami.
Kandydaci zainteresowani
podniesieniem swoich kwalifikacji zazwyczaj oczekuj¹
mo¿liwie szybkiej realizacji
swoich planów. Dlatego te¿
Uczelnia, oprócz regularnego naboru na studia rozpoczynaj¹ce siê w paŸdzierniku, oferuje tak¿e dodatkowy
nabór na studia zaczynaj¹ce
siê w po³owie semestru (w
lutym). Studia takie bêd¹
trwa³y regulaminow¹ iloœæ
semestrów,
ale
osoby
chêtne nie musz¹ czekaæ pó³
roku na otwarcie naboru.
ZAPRASZAMY NA STRONÊ
HTTP://WWW.AJP.EDU.PL.
AJP

Luty 2019 r.
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Dziki są lekarzami lasów,
ale mieszkają też blisko nas
Z Wojciechem Pawliszakiem, £owczym Okrêgowym Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum PZ£

- Jako praktycy, wykonuj¹cy spo³ecznie codzienne zadania, jakie stawia
nam administracja pañstwowa, staramy siê pomagaæ
na tyle, na ile jesteœmy w
stanie, ale jesteœmy tylko
ludŸmi i niepokoi nas fakt,
¿e wymaga siê od nas rzeczy, których po prostu zwyczajnie siê nie da siê fizycznie zrobiæ.
- Dlaczego?
- Mo¿liwoœci personalne
s¹ takie, jakie s¹. Myœliwi
id¹ na polowanie w czasie
wolnym
od
pracy,
anga¿uj¹c
w³asne
pieni¹dze. A nie s¹ to ma³e
pieni¹dze. Myœliwi, aby dojechaæ do ³owiska, potrzebuj¹ samochodu, którym
œrednio na jednym polowaniu przeje¿d¿aj¹ ok. 50 km.
Wi¹¿e siê z tym wydatek na
paliwo i oczywiœcie potrzeba czasu. Prowadzimy od
lat statystyki, które pokazuj¹, ile czasu myœliwi potrzebuj¹, aby pozyskaæ jednego dzika. Otó¿ piêæ lat temu w naszym okrêgu, aby
upolowaæ dzika, myœliwy
musia³ wyjechaæ do ³owiska
œrednio piêæ razy. Aktualnie,
aby dzika strzeliæ, trzeba
wyjechaæ œrednio 18 razy!
Co nie oznacza, jak ju¿
wczeœniej wspomnia³em, ¿e
dzika nie ma, tylko jest go
trudniej spotkaæ i watahy s¹
mniej liczne.
- Czy wobec tego koncepcja jeden dzik na 1 tys.
hektarów powierzchni ma
szansê powodzenia?
- Ma³o realne. Natura nie
znosi pustki, to znaczy, ¿e
na terenie, gdzie wystêpuj¹
warunki dogodne do ¿ycia
danego gatunku, a jest ich
tam mniej, nastêpuje migracja osobników na te tereny.
A sk¹d przyjd¹? Otó¿ mamy
obszary wy³¹czone z obwodów ³owieckich, na których
nie prowadzi siê odstrza³u
zwierzyny. S¹ to tereny zurbanizowane: tereny miast,
osiedli, parków, tereny przemys³owe, parki i rezerwaty,
gdzie zwyczajnie nie mo¿na
prowadziæ
gospodarki
³owieckiej, gdzie nie ma
mo¿liwoœci wykonywania
polowania. Tereny te s¹
swoist¹ ostoj¹ dla zwierzyny ³ownej w tym dzika i lisa,
z uwagi na dostêpnoœæ miêdzy innymi pozostawianego przez ludzi po¿ywienia,
ale i obecnoœæ miejsc
os³onowych w postaci zakrzewieñ, gdzie zwierzêta
te odpoczywaj¹ w ci¹gu
dnia. Przyk³ad z naszego

W. Pawliszak: Nie wyobrażam sobie, żeby myśliwy wymierzył broń w kierunku prowadzącej swoje potomstwo lochy

Fot. Archiwum PZ£

- Panie ³owczy, coœ dziwnego siê sta³o w ostatnim
czasie. Chodzimy po lesie
i ogl¹damy siê na boki, bo
patrzymy, czy dziki ¿yj¹.
- ¯yj¹. Jest ich mniej ni¿ w
latach
poprzednich
w
zwi¹zku z wystêpowaniem
w Polsce wirusa Afrykañskiego
Pomoru
Œwiñ
(ASF). Strategia stopniowej
redukcji dzika, która ma zapobiegaæ przenoszeniu siê
wirusa w populacji jest realizowana w ca³ym kraju.
- Proszê wyjaœniæ, co to
znaczy stopniowa redukcja dzika.
- Realizuj¹c zalecenia
G³ównego Lekarza Weterynarii, Ministerstwa Œrodowiska oraz postulaty œrodowisk rolniczych, zwiêkszaliœmy stopniowo w planach
pozyskania odstrza³ dzika
po to, aby dojœæ do rekomendowanego
poziomu
zgêszczenia to jest piêæ
osobników na 1000 ha powierzchni dzier¿awionych
obwodów ³owieckich. Takie
zagêszczenie
zapewnia
wiêksze bezpieczeñstwo
epizootyczne w œrodowisku,
a dok³adniej mówi¹c, w
mniejszych zagêszczeniach
choroby, chocia¿by takie,
jak klasyczny czy afrykañski
pomór œwiñ przenosz¹ siê
wolniej, a to dlatego, ¿e stada dzików zwane watahami
nie maj¹ ze sob¹ czêstego
kontaktu. To dok³adnie tak,
jak u ludzi - chory cz³owiek
kichaj¹cy i poci¹gaj¹cy nosem, nie zara¿a innych ludzi, jeœli nie wychodzi z domu i nie ma z nimi kontaktu.
Dzika faktycznie jest mniej
w porównaniu ze stanami
dotychczasowymi, ale jego
iloœæ zapewnia mo¿liwoœæ
odbudowy populacji w
nied³ugim
czasie
przy
sprzyjaj¹cych warunkach
œrodowiskowych.
- To co siê zmieni³o?
- Zmieni³o siê wiele. Od
nowelizacji ustawy prawo
³owieckie poprzez zmianê
koncepcji i oczekiwañ w
stosunku do myœliwych. Myœliwy w obecnym stanie
prawnym jest odpowiedzialny za realizacjê zaleceñ
s³u¿b weterynaryjnych i wytycznych Ministerstw Œrodowiska i Rolnictwa. St¹d te¿
przy zmianie wytycznych i
oczekiwañ w d¹¿eniu do
uzyskania zagêszczenia na
poziomie tylko 1 dzika/1000
ha obwodu ³owieckiego odczuwamy pewne obawy.
- A to jest zwyczajnie
mo¿liwe?

Dziki coraz częściej puszczają lasy i zapuszczają się na tereny miejskie

podwórka to chocia¿by teren miasta Gorzowa. Tylko
na terenie naszego miasta,
jak szacujemy bytuje ponad
setka dzików.
- Naprawdê? A gdzie je
mo¿na spotkaæ?
- Na obrze¿ach, okolice
TESCO, tereny po by³ym
poligonie, tzw. „Prochownia”. To jest œwietna baza
os³onowa dla tych zwierz¹t.
Czuj¹ siê tu œwietnie, bo w
¿arnowcach, których tu nie
brakuje, mo¿na siê ukryæ, a
i rzadziej wilk tu zagl¹da.
Warto podkreœliæ, ¿e presja
wilka w lesie jest odczuwalna. Zwierzyna, ¿eby chroniæ
siê przed du¿ym drapie¿nikiem, wybiera sobie tereny
przymiejskie, gdzie nie
przeszkadza jej obecnoœæ
ludzi, a przy okazji ³atwiej
znaleŸæ coœ do zjedzenia.
Najlepszym tego dowodem
s¹ powywracane œmietniki,
a zbuchtowane trawniki porastaj¹ce pobocza na od-

cinku miêdzy S³owiank¹ a
TESCO potwierdzaj¹ sta³¹
obecnoœæ tych zwierz¹t na
terenie miasta.
- No w³aœnie, przecie¿
dzik nie tylko lata po lesie
i straszy turystów, którzy
mu tam przeszkadzaj¹. To
tak¿e po¿yteczny gatunek
zwierzêcia.
- Dok³adnie. Martwimy siê,
¿e to rozrzedzenie populacji
wp³ynie tak¿e na zwiêkszon¹ presjê owadów w lesie, i to tych, które te lasy
niszcz¹. Bez w¹tpienia dzik
zjada olbrzymie iloœci larw,
które zimuj¹ w œció³ce. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e jeden dzik potrafi zjeœæ w
ci¹gu roku ok. 2300 larw
owadów. Zw³aszcza teraz w
okresie wiosennym ka¿dy
widzi, ¿e las jest „przewrócony”, bo dziki buchtuj¹ w
poszukiwaniu owadów, które pod wp³ywem ciep³a,
a wystarczy odrobina promieni s³onecznych, wy-

chodz¹ pod powierzchniê.
Nie bêdzie dzików w lesie,
bêdzie znacznie wiêksza
presja owadów, a to siê odbije na kondycji lasów.
Zreszt¹ leœnicy podzielaj¹
ten pogl¹d. Zawsze siê mówi³o, ¿e dzik jest lekarzem
lasu i du¿o dobrego robi.
Przecie¿ w lesie szkód
praktycznie nie robi poza
drobnymi wyj¹tkami w nasadzeniach dêbowych. Mówi¹c w skrócie, dzik w lesie
jest po¿yteczny. A dla nas,
myœliwych, jest te¿ gatunkiem podstawowym, jeœli
chodzi o prowadzenie gospodarki ³owieckiej.
- No i w³aœnie, w styczniu mia³y siê odbyc te polownia, przeciwko którym
protestowali nawet mysliwi. Jak one wyglada³y w
okrêgu?
- Wytyczne jakie otrzymaliœmy z Ministerstwa oraz
G³ównego
Inspektoratu
Weterynarii zak³ada³y realizacjê do koñca grudnia
„wielkoobszarowych polowañ na dziki” s¹ realizowane przez ko³a ³owieckie.
Nie s¹ to polowania
ró¿ni¹ce siê od tradycyjnych polowañ zbiorowych
na dziki, z tym, ¿e w tym
samym
czasie
poluj¹
wszystkie s¹siaduj¹ce ze
sob¹ ko³a ³owieckie. Wiele
z tych polowañ by³o ju¿ planowanych
jesieni¹
ubieg³ego roku, wiêc kilka
kó³ zaplanowa³o dodatkowo
w³aœnie te w koñcówce
stycznia.
- Wiele siê s³yszy, ¿e
myœliwi bêd¹ masowo odstrzeliwaæ lochy, a przecie¿ jest coœ takiego, co
siê nazywa etyk¹ myœliwsk¹.
Us³ysza³am
ostatnio, ¿e myœliwi nie
bêd¹ strzelali do loch.
- Z ubolewaniem jesteœmy
œwiadkami, jak przez ca³y
okres rozprzestrzeniania
siê wirusa ASF na terenie
Europy choroba dziesi¹tkuje pog³owie dzika. Myœliwi,
jak wielu niestety tak s¹dzi,
nie tylko poluj¹ na dziki, ale
równie¿ o nie dbaj¹. W
okresach srogich zim, to
nie mieszkañcy „ciep³ych
domów” wywozili karmê do
lasu w³aœnie dla loch, które
prowadzaj¹ ca³e „wagoniki”
dopiero co urodzonych uroczych pasiaczków. To
w³aœnie myœliwi wyk³adali w
lizawkach sól dla tych
zwierz¹t, aby mog³y uzupe³niæ mikroelementy w
okresach ich niedoboru. To
nie kto inny, jak w³aœnie

myœliwi zwalczaj¹ przejawy
k³usownictwa i szkodnictwa
³owieckiego. Nikt z nas nie
podejrzewa³, ¿e do¿yjemy
czasów,
gdzie
pod
wp³ywem niezale¿nych od
nas przyczyn wielokrotnie
w krótkim okresie czasu
zmieni¹ siê wytyczne,
za³o¿enia i wymogi dotycz¹ce gospodarowaniem
populacj¹ dzika. W ci¹gu
niespe³na czterech lat
zmieniano rozporz¹dzenia i
nakazy dotycz¹ce chocia¿by okresu polowañ na
dziki. Jeœli chodzi o lochy,
mieliœmy okres ochronny,
który trwa³ od 15 stycznia
do 15 sierpnia. A teraz ju¿
tego nie ma. Jeœli chodzi o
polowanie, to zostaj¹ jedynie etyczne hamulce, które
w ka¿dym z nas drzemi¹.
Dzik mo¿e byæ strzelany
przez ca³y rok, ale ja nie
znam myœliwych, którzy by
pojechali w okresie, kiedy
lochy s¹ wysokociê¿arne i
z premedytacj¹ odebrali jej
¿ycie. Podobnie, kiedy lochy prowadz¹ ma³e pasiaki
(ma³e dziczki z charakterystycznymi paskami na
tu³owiu). Nie wyobra¿am
sobie, ¿eby myœliwy wymierzy³ broñ w kierunku prowadz¹cej swoje potomstwo
lochy. Przecie¿ ka¿dy z nas
ma dzieci, rodziny. Dobrze
wiemy, ¿e utrata matki,
zw³aszcza w œrodowisku
przyrodniczym, gdzie drapie¿ników nie brakuje spowoduje, ¿e te bezbronne
maleñstwa skazane bêd¹
na œmieræ. Dlatego powtórzê, nikt nie pokusi siê,
aby strzeliæ.
- Inne kraje te¿ walczy³y
z ASF. Jak tam to wygl¹da³o?
- Hiszpanie zwalczali na
terenie swojego kraju ASF
przez ponad dziesiêæ lat.
Ogromnym nak³adem si³
s³u¿b weterynaryjnych przy
wsparciu pañstwa i funduszy unijnych uda³o siê pokonaæ wirusa dopiero, gdy
zlikwidowano
trzodê
chlewn¹ i ostatnie Ÿród³o
wirusa. Wznowienie produkcji nast¹pi³o dopiero po
kilku latach przy œwiadomoœci i zachowaniu zasad
bioasekuracji. Dziœ, po
ogromnym kryzysie na rynku wieprzowiny Hiszpania
jest jednym z potentatów,
jeœli chodzi o produkcjê i
eksport wieprzowiny na
œwiecie. U nas takie rozwi¹zanie chyba jednak nie
jest mo¿liwe.
- Dziêkujê.
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Dlaczego UE zmusza nas do podwyżki cen prądu?
Do koñca 2018 roku ¿yliœmy tematem, czy i ile podro¿eje energia elektryczna.
nie w naszym narodowym interesie, postanowi³em przeprowadziæ dochodzenie publicystyczne. Przewertowa³em
wiele
gazet
i
portali,
pocz¹wszy od 2007 roku, z
zamiarem trafienia na jakiœ
œlad. Od razu przysz³o mi na
myœl, ¿e mo¿e ociera siê to o
matactwo energetyczno-klimatycznego. Za³o¿y³em, ¿e
zapewne s¹ jakiejœ regulacje
zwi¹zane z tzw. spraw¹ ocieplania siê klimatu, co w konsekwencji wymusza podwy¿ki
cen pr¹du w Polsce. W koñcu
ró¿nie na ten temat pisz¹.
Jest zastanawiaj¹ce, dlaczego z paktu klimatycznego wycofa³y siê pañstwa, które emituj¹ najwiêksze iloœci CO2,
choæby USA, Chiny, Indie i kilka
innych
szybko
rozwijaj¹cych siê pañstw?
Dlaczego Wielka Brytania
opuszcza UE i te¿ nie chce
p³aciæ haraczu cieplarnianego? Jest wiele powodów
ograniczenia zaufania do decyzji UE. Wiemy, ¿e kilka
pañstw starej UE z du¿ym
wyprzedzeniem zmontowa³o
ogromny przemys³ urz¹dzeñ
energii tzw. odnawialnej i nisko emisyjnej i potrzebuj¹
klientów. Ten pakt jest jakby
skrojony na u¿ytek w pierwszej kolejnoœci tych przygotowanych i najsilniejszych, stawiaj¹c pañstwa œrodkowoeuropejskie w roli petentów w
kolejce
do
technologii
obni¿aj¹cych emisjê gazów
cieplarnianych. A ¿eby chcieli
kupowaæ i montowaæ to trzeba ich jakoœ do tego przymusiæ. Widaæ, ¿e temu s³u¿yæ
mo¿e nowy pieni¹dz, który
nazwano CO2.
Przyjrzyjmy siê wiêc temu
bli¿ej. Co pisz¹ gazety i
portale na temat przyjêtego
przez polski Rz¹d paktu klimatycznego w 2008 roku?
Czy by³ to sukces czy te¿
pora¿ka ówczesnego wtedy
Rz¹du? Kto podejmowa³
decyzje o daleko id¹cych
skutkach i czy wykaza³ siê
trosk¹ o Polaków? Zobaczymy. Po objêciu w³adzy
przez koalicj¹ PO-PSL Polska
by³a jednym z œwiatowych liderów w redukcji CO2 i innych tzw. gazów cieplarnianych. Tê redukcjê emisji zapisano
w
konwencji
klimatycznej w protokole z
Kioto, w którym ówczesny
Rz¹d Polski zobowi¹za³ siê,
¿e w latach 2008-2012
zmniejszy emisjê CO2 o 6%
w stosunku do bazowego roku 1988. Tymczasem do roku
2005 Polska zmniejszy³a
emisjê dwutlenku wêgla o
31,9 % i sta³a siê œwiatowym
liderem walki z tzw. ociepleniem klimatu. Tak siê sta³o
dlatego, ¿e w wyniku transformacji gospodarczej „Balcerowicza” na potêgê likwidowano

Fot. Archiwum

Byliœmy utwierdzani w przekonaniu informacjami oœrodków zbli¿onych do europejskich central polityki energetycznej, ¿e Polska jest
g³ównym trucicielem Europy.
Pomyœla³em, ¿e nie ma siê co
dziwiæ, w koñcu odziedziczyliœmy po poprzednim systemie
ziej¹cy kominami przemys³,
kot³ownie opalne wêglem
marnego gatunku i te mieszkania ogrzewane „kopciuchami”. Zaraz sobie przypomnia³em, jak mieszkaj¹c kiedyœ na Górczynie w Gorzowie
Wlkp. codziennie rano zmiata³em
warstwê
py³ów
osiad³ych na karoserii mojego
du¿ego Fiata. By³ to wystarczaj¹cy dowód jak nas te wyziewy kominowe tru³y. Logiczne, ¿e trzeba to wszystko naprawiæ
i
finansowe
konsekwencje ponieœæ.
Ju¿ siê prawie zgodzi³em z
tym uzasadnieniem podwy¿ki
cen pr¹du. Jestem ekonomist¹, wiêc wiem, ¿e ceny
pr¹du wywo³aj¹ spiralê
wzrostu innych cen, szczególnie produktów spo¿ywczych i
tych energoch³onnych, choæby materia³y budowlane,
stal, woda ciep³a i ogrzewanie
mieszkañ. Jednak coœ mi siê
to wszystko nie zgadza³o. To
dzisiejsze trucicielstwo okreœla siê iloœci¹ emisji CO2, a
nie iloœci¹ py³ów wyziewanych z kopc¹cych kominów i
starych samochodów z Zachodu, które w konsekwencji
tworz¹ zabójczy smog. Ale
tych dawniejszych kominów
ju¿ prawie nie ma, py³ na karoseriê mojej TOYOTY nie
osiada, gaz do wiêkszoœci domów w Gorzowie doprowadzono w ramach „Kawki” i
piece zlikwidowano, czarnego
dymu z kominów gorzowskiej
Elektrociep³owni te¿ nie ma.
W ogóle znik³y przemys³owe
kominy dawniejszego przemys³owego Gorzowa, ale te¿
z ca³ej przemys³owej Polski.
Sk¹d wiêc to polskie trucicielstwo Europy? Dlaczego UE
bêd¹ nas karaæ i zmuszaæ do
podwy¿ki cen pr¹du? Przecie¿ spowoduj¹ przyhamowanie naszego rozwoju i przez
to nie dogonimy Zachodniej
Europy! A mo¿e w³aœnie o to
chodzi?
Rz¹d Morawieckiego wystraszy³ siê konsekwencji
podwy¿ki cen pr¹du i zacz¹³ szukaæ jakiejœ drogi
wyjœcia. W koñcu zapowiedzia³, ¿e podwy¿ki ceny
pr¹du nie bêdzie, bo znalaz³
9 mld z³. na dop³aty. To mnie
jednak nie uspokoi³o. Pomyœla³em: sprawdzimy „co jest
grane”, kto jest temu winien.
¯eby dop³aciæ do
pr¹du, to komuœ trzeba zabraæ, najszybciej bud¿etowi
Polski. Znaj¹c zawi³oœci decyzji politycznych UE czêsto

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.

polskie przedsiêbiorstwa lub
je za bezcen sprzedawano.
Tym zachodnim nowym
w³aœcicielom chodzi³o przede
wszystkim o przejêcie na
trwa³e polskiego rynku zbytu i
wykorzystanie polskiej taniej
si³y roboczej, a nie proekologiczna modernizacja polskich
fabryk. W zwi¹zku z tym kominy
przesta³y
dymiæ,
kot³ownie opalane wêglem i
piece hut, cementowni i cukrowni wygaszano, gorzowski
Stilon, Silwanê, Ursus, Roszarniê wraz z ich kominami
zlikwidowano. Upad³ wtedy
ca³y tzw. przemys³ terenowy
w mniejszych miejscowoœciach ³¹cznie z POM-ami i
PGR-ami. Hodowla byd³a i
trzody zmniejszy³a siê o ponad po³owê i nie by³o powodu, aby na wsi za produkcjê
gazu obci¹¿aæ zwierzêta hodowlane. Zostali tylko ludzie
na bezrobociu. W taki sposób
zmniejszono emisjê CO2 o
1/3. I tak Polska wypracowa³a
ogromny zapas emisyjny siêgaj¹cy ponad 500 mln ton
dwutlenku wêgla.
Ju¿ wtedy mogliœmy na tym
zarobiæ, po ówczesnej cenie
16 euro za tonê CO2, przynajmniej 8 mld z³. Dzisiaj ta
cena wzros³a i zysk z tego tytu³u by³by wielokrotny. Rz¹d
premiera Tuska mia³ komfortow¹ sytuacjê finansowo-gospodarcz¹. Móg³ t¹ sytuacjê
wykorzystaæ i zarobiæ wielkie
miliardy na polityce klimatycznej. Do dzisiaj nie wiadomo
dlaczego tego nie wykorzysta³, a na konferencji w 2007
roku na wyspie Bali nie zaj¹³
w tej sprawie korzystnego dla
Polski stanowiska. Premier

Tusk zgodzi³ siê w Brukseli
zmniejszyæ emisjê CO2 o
20% w latach 2013-2020, co
okrzykniêto wielkim sukcesem. I mo¿e by tak by³o, gdyby, chyba w 2011 roku, nie
wysz³y na jaw szczegó³y.
Rz¹d polski zgodzi³ siê, by
poziom dwutlenku wêgla liczyæ od bazowego poziomu
roku 2005. W ten sposób do
obni¿ki emisji CO2 nie wliczono osi¹gniêtej redukcji w latach 1988-2005,która to redukcja ju¿ wtedy osi¹gnê³a
31,9 %. Dlaczego wiêc tak
lekk¹ rêk¹ premier Tusk przekreœli³ polski dorobek klimatyczny, na którym polska by
zarobi³a wielkie miliardy? Co
by nie szukaæ na usprawiedliwienie, to w konsekwencji
mamy do czynienia z
dzia³aniem na szkodê Polski,
a g³ówny interes na tym ubi³y
Niemcy. Polska ze œwiatowego lidera sta³a siê klientem do
technologii w zakresie nieemisyjnych lub ekologicznych
Ÿróde³ energii, które do dnia
dzisiejszego przede wszystkim musi kupowaæ za ciê¿kie
pieni¹dze od Niemców. Wiem
ile kosztuj¹ niemieckie technologie bo budowa³em du¿¹
”hybrydê” energetyczn¹ w
oœrodku dla dzieci w miejscowoœci D³ugie.
Polska ponios³a ogromne
koszty balcerowiczowskiej
restrukturyzacji obni¿aj¹c
przy okazji emisjê gazów cieplarnianych i nic z tego nie zarobi³a
przez
indolencjê
ówczesnego Rz¹du, a w dodatku musi teraz jeszcze kupowaæ prawo do emisji CO2.
Trudno to logicznie wyjaœniæ,
dlaczego premier Polski nie

zadba³ o dorobek polityki klimatycznej i zdegradowa³ Polskê z pozycji lidera ekologii
do roli pañstwa frajerskiego,
które ju¿ ponios³o olbrzymie
koszty restrukturyzacji i modernizacji, a teraz w to miejsce musi kupowaæ prawo do
emisji CO2, a tym samym
prawo do swojego rozwoju.
Tak wiêc ramowe za³o¿enia
polityki klimatycznej zawarte
w Konkluzji Rady Europy z
2007 roku podpisane przez
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, za rz¹dów jego brata
Jaros³awa, by³y dla Polski korzystne, gdy¿ zawarta tam
by³a zgoda UE na 20 %-towy
cel redukcji CO2, przy czym
cele redukcyjne mia³y byæ liczone wzglêdem poziomu
emisji z roku 1990. Postêp
gospodarczy i tempo rozwoju
UE powodowa³o w wielu krajach zachodnich rosn¹ce zapotrzebowanie na coraz wiêkszy pakiet emisyjny CO2, a ta
Konkluzja Rady Europy dawa³a Polsce powa¿n¹ przewagê konkurencyjn¹. Tego
nasi zachodni s¹siedzi nie zaakceptowali i widocznie dogadali siê z premierem Tuskiem tyle, ¿e z ogromn¹ dla
nas strat¹ przyjmuj¹c podstawê liczenia emisji CO2 z
roku 2005.
Dzisiaj dlatego musimy co
roku te 9 mld z³. dop³acaæ, by
nas dro¿yzna w sklepach i w
op³atach za pr¹d nie pokona³a. Rz¹d premiera Morawieckiego wprawdzie ceny
zamrozi³ i na razie nie
wzrosn¹, ale o te 9 mld z³.
mamy co roku w bud¿ecie
pañstwa mniej. Dziennik Gazeta Prawna ze stycznia br.
podaje, ¿e te koszty mog¹
byæ nawet dwa razy wiêksze.
To nas mocno os³abi. Od
2005 roku w UE zacz¹³
dzia³aæ system handlu uprawnieniami do emisji. Jego
g³ównym celem jest tworzenie
ekonomicznego przymusu
dla zak³adów przemys³owych,
aby przechodzi³y na technologie zmniejszaj¹ce iloœæ
szkodliwych gazów tzw. cieplarnianych, a szczególnie
dwutlenku wêgla. W walce z
tzw. ociepleniem klimatu w
grê wchodz¹ ogromne pieni¹dze, które zgarniaj¹ przede wszystkim Niemcy, bo to
one najbardziej przygotowa³y
swój przemys³ pod wytwarzanie technik dziêki którym
mo¿na obni¿yæ emisjê gazów
tzw. cieplarnianych. Dzisiaj
dyktuj¹ solidne ceny tych ekologicznych technik. ¯eby siê
rozwijaæ to trzeba kupowaæ
prawa do emisji CO2. Najwiêksze zapotrzebowanie na
prawa do emisji gazów tzw.
cieplarnianych maj¹ pañstwa
zapóŸnione i te, które próbuj¹
zachód goniæ swym rozwojem. Zakup pakietu emisyj-

nego dwutlenku wêgla, by
uruchamiaæ zak³ady produkcyjne, powoduje wzrost
kosztów i drastycznie ogranicza konkurencyjnoœæ. I
tak ci „wielcy”, zamiast
udostêpniaæ nowoczesne
ekologiczne technologie,
zablokowali drogê do rozwoju tym zapóŸnionym.
Sprytne!
Prof. Richard Lindzen,
cz³onek Amerykañskiej Akademii Nauk, zajmuj¹cy siê fizyk¹ atmosfery i meteorologi¹, nie pozostawia suchej nitki na oenzetowskim raporcie
dotycz¹cym ocieplania siê klimatu. Twierdzi, ¿e alarmistyczny ton opracowania jest
skandaliczny, a teoria o ocieplaniu siê klimatu na œwiecie
jest ”nonsensowna” i popierana fa³szywymi dowodami.
Dalej t³umaczy, ¿e w teorii
globalnego ocieplenia przypisuje siê winê tylko jednemu z
wielu elementów sk³adowych
klimatu - dwutlenkowi wêgla.
To jest myœl absurdalna…(...).
Dlatego prezydent Tramp z
tego w¹tpliwego paktu siê wycofa³. Ten kierunek myœlenia
potwierdzaj¹ te¿ wykradzione
e-maile z Instytutu Klimatologii w Wielkiej Brytanii. Idzie o
wielkie zyski ma³ej grupy interesów kosztem miliardów
obywateli. Kto stoi za przemys³em OZE i kto najwiêcej
musi p³aciæ za dro¿ej¹ce
uprawnienia do emisji CO2?
Prof. Szyszko ma racjê przytaczaj¹c wyniki badañ naukowych, które wskazuj¹ na koniecznoœæ diametralnie innych dzia³añ. Jest przecie¿
udowodnione, ¿e najwiêcej
CO2 poch³aniaj¹ lasy i tereny
zadrzewione. Przecie¿ drzewa do swojego rozwoju potrzebuj¹ w³aœnie ogromnych
iloœci dwutlenku wêgla, aby
go w procesie biosyntezy
przerobiæ na masê drzewn¹.
To nie lepiej dofinansowaæ lasy i parki, nieu¿ytki obsadzaæ
drzewami i nie walczyæ, jak z
„wiatrakami”, z tym 1,5 %owym wzrostem poziomu
dwutlenku wêgla? Jedno jest
pewne: o œrodowisko naturalne cz³owieka nale¿y dbaæ, z
trucicielami walczyæ i nie unikaæ wprowadzania nowych
technologii proekologicznych.
Gorzów dba o parki i czyste
powietrze. Warto jest jednak
wzi¹æ przyk³ad z Torunia,
gdzie 30% energii cieplnej
pochodziæ bêdzie z geotermii.
Takie rozwi¹zania nale¿y stosowaæ i nie pozwalaæ sobie
na haracz CO2. Za gaz z
Rosji te¿ s³ono p³acimy! Dlaczego? Bêdziemy o tym pisaæ
mimo, ¿e „Prawda mo¿e byæ
bolesna”. Wielki pisarz i myœliciel Józef Mackiewicz wyznawa³, ¿e „ Jedynie prawda
jest ciekawa”.

AUGUSTYN WIERNICKI
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Mam nadzieję, że prezydent
Z Jerzym Synowcem, adwokatem, radnym i spo³ecznikiem, rozmawia Robert Borowy

p r o m o c j a

nano sporo pracy, ale - jak
wspomnia³em - nie na tyle
du¿o, ¿eby ten miniony rok
g³êboko zapad³ nam w pamiêci.
- Gdyby mia³ pan wybraæ
trzy najwa¿niejsze i zarazem pozytywne wydarzenia, jakie mia³y miejsce w
2018 roku w mieœcie, to na
co by pan postawi³?
- Zawsze na sercu le¿y mi
estetyka miasta i ka¿da, nawet najdrobniejsza rzecz, jak
wp³ywa na poprawê wizerunku miasta bardzo mnie cieszy. Dlatego pozytywnie odbieram trakt pieszo-rowerowy, jaki powstaje wzd³u¿
K³odawki. Inwestycja ta ruszy³a
bez
wiêkszego
rozg³osu, ale i bez wiêkszych
problemów i ju¿ jest mocno
zaawansowana. Mam nadziejê, ¿e wiosn¹ zostanie w
ca³oœci oddana do u¿ytku i
gorzowianie zostan¹ pozytywnie zaskoczeni. Druga
rzecz dotyczy sprzeda¿y naszych gorzowskich sreber rodowych, czyli willi Pauckscha
i Jaehnego. Nie by³em zwolennikiem takich dzia³añ, poniewa¿ œwie¿o w pamiêci
mam nieudane wczeœniejsze
transakcje, kiedy oddawaliœmy wa¿ne obiekty historyczne spó³kom niewiadomego
pochodzenia i przedsiêbiorcom zarz¹dzaj¹cym niewielk¹ grup¹ ludzi. W tym
przypadku jestem przekonany, ¿e budynki trafi³y do
w³aœciwych r¹k. Firmy, które
je kupi³y zapewne nie spapraj¹ tematu, a po remoncie
wille bêd¹ cieszy³y oko
wszystkich gorzowian. Oczywiœcie wola³bym, ¿eby obiekty nadal by³y na stanie miasta, ale je¿eli nie sz³o znaleŸæ
w bud¿ecie œrodków na ich
remont, potem utrzymywanie,
to dobrze chocia¿, ¿e wybrano tym razem wiarygodne
podmioty i to im niejako po-

Fot. Archiwum

- Jaki dla Gorzowa, z pañskiego punktu widzenia,
by³ miniony 2018 rok?
- To nie by³ z³y rok, ale nie
by³ te¿ jakiœ prze³omowy, o
którym bêdziemy pamiêtali i
który wla³by w nas wszystkich
du¿o optymizmu na nastêpne
lata. By³ to czas rozpoczêcia
kilku wa¿nych inwestycji, ale
by³ to równie¿ rok mnóstwa
nieudanych przetargów. Nie
jest to dobre, poniewa¿ jako
miasto wystartowaliœmy dopiero z niewielk¹ czêœci¹ inwestycji, na które od dziesi¹tek lat gorzowianie czekaj¹. Ka¿dy z nas oceniaj¹c
pewne dzia³ania, jako miarê
przyjmuje maksimum tego,
co jest zaplanowane i realne
do wykonania. W tym przypadku trudno mówiæ, ¿ebyœmy choæ trochê przybli¿yli
siê do tego, co kiedyœ sobie
za³o¿yliœmy. Na pocieszenie
dodam, ¿e s¹ miasta w Polsce gorzej zarz¹dzane, z
wiêkszymi k³opotami do przezwyciê¿enia.
- Skoro oceniamy rok
przez pryzmat inwestycji,
to wydaje siê, ¿e zaprezentowana przez pana ocena
jest i tak pozytywna, bo
mo¿na by³oby przytoczyæ
mnóstwo opinii bardziej
krytycznych.
- Zgoda, ale na rozwój miasta nale¿y patrzeæ przez pryzmat inwestycji z kilku powodów. Pierwszy to inwestycje
pchaj¹ wszystko do przodu,
ponadto s¹ one wymierne,
dobrze widoczne. Ludzie generalnie nie znaj¹ siê, bo nie
musz¹, na machinie urzêdniczej, a co za tym idzie na rozwoju oœwiaty, kultury czy nawet sportu. Dlatego ocena
miasta przez ten pryzmat nie
dzia³a na ludzk¹ wyobraŸniê
tak mocno, jak inwestycje.
G³ównie budowlane, które s¹
bardzo widoczne. I pod tym
wzglêdem w 2018 roku wyko-

J. Synowiec: To jest obracanie fakturami i udawanie, że miasto pomaga klubom.

wierzono zadanie odremontowania.
- I trzecia rzecz, która bardzo pana cieszy to…?
- Rozpoczêcie prac budowlanych przy wylotówce na S-3
na ulicy Myœliborskiej, a tak¿e
przygotowania do rozpoczêcia podobnej inwestycji na
ulicy Walczaka w kierunku
Strzelec Krajeñskich. To jest
podstawowa rzecz dla miasta,
¿eby mia³o dobre drogi wyjazdowe i wjazdowe do centrum.
W tej chwili jadê do Szczecina
40 minut, po czym drugie tyle
wje¿d¿am od rogatek do centrum. Do Strzelec jest 27 kilometrów, a niekiedy dojazd z
tamtejszego s¹du do mojej
kancelarii zajmuje mi tyle, co
droga ze Szczecina.
- Wspominaj¹c o wylotówkach nie ¿a³uje pan trochê
wyg³oszonego kiedyœ has³a
,,Nie - dla autostrady do
£upowa’’? Gdyby przed
trzema lat zaczêto budowaæ
dwupasmówkê na Kostrzyñskiej, mo¿e nie by³oby tylu
problemów, jakie mamy
dzisiaj?

- Niezale¿ne od tego, czy
by³aby to dwupasmówka czy
jednopasmówka problem tkwi
w tym, ¿e na przestrzeni
ostatnich lat ta inwestycja
zosta³a wzorcowo popsuta
pod ka¿dym wzglêdem. Tak
bywa, jak takimi sprawami nie
zajmuj¹ siê fachowcy. Pomys³, ¿eby by³ porz¹dny jeden pas ruchu, do tego torowisko oraz ci¹g rowerowopieszy uwa¿am, ¿e by³ dobry.
Ta droga dawno straci³a na
znaczeniu, du¿o wa¿niejsza
jest Myœliborska i Szczeciñska. Niestety, w wyniku niedbalstwa, a przede wszystkim
b³êdów projektowych i wykonawczych dzisiaj mamy
ba³agan. Do tego mieszkañcy
walcz¹ o to, ¿eby mieæ dojazd
do swoich nieruchomoœci, a
tak nie powinno byæ.
- Gdyby mia³ pan wskazaæ
jeszcze jakieœ negatywne
zdarzenia, które utkwi³y w
pañskiej pamiêci w starym
roku, to na co by pan
postawi³?
- Zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiam tu kur-

czowe trzymanie siê dziwnego pomys³u o zakupach
wszelkich
nieruchomoœci,
które tak naprawdê nie s¹
nam potrzebne, a ju¿ generuj¹ spore koszty. W grupie
kilku radnych w 2016 roku
przestrzegaliœmy prezydenta
przed
zakupem
Przemys³ówki. On siê upar³,
wyda³ szeœæ milionów i zgodnie z naszymi przewidywaniami obiekt stoi bezu¿ytecznie,
bo nie ma ju¿ pieniêdzy na jego remont. ¯eby go ucywilizowaæ potrzeba na to gigantycznych œrodków, a i tak bêdziemy mieli w centrum miasta
koszmar budowlany. Ten
obiekt powinien zostaæ natychmiast wyburzony, a nie
remontowany. Druga rzecz,
która mnie irytuje, to nieustêpliwoœæ prezydenta w
sprawie budowy deptaka przy
ul. Sikorskiego. Jest on nikomu niepotrzebny i tylko spowoduje chaos komunikacyjny.
Zamiast wydawaæ na to pieni¹dze powinno siê zainwestowaæ w ulice Strzeleck¹ i
Chrobrego. W po³¹czeniu z

Parkiem Ró¿ mo¿na by³oby
stworzyæ piêkny deptak, gdy¿
to jest naturalne rekreacyjne
serce Gorzowa. Zw³aszcza,
¿e mamy odmieniony Kwadrat i koñczymy wspomniany
trakt wzd³u¿ K³odawki.
- Czy w obliczu zakupu
tych ró¿nych nieruchomoœci bêdzie nas kiedykolwiek
staæ na remont zabytkowego ratusza przy Obotryckiej
z
przeznaczeniem
dla
urzêdu miasta?
- To jest kolejne moje zmartwienie. Mamy w Gorzowie
prawdziw¹ pere³kê w centrum
miasta. Prawdziwy magistrat
z sal¹ rajców, z sal¹ burmistrza, czyli obecnego prezydenta. Przygotowane projekty
i wizualizacje by³y naprawdê
znakomite. Najwa¿niejsze, ¿e
by³a szansa, ¿eby wszystkie
wydzia³y miejskie zgromadziæ
w jednym miejscu. Teraz zaœ
mamy porozrzucane obiekty
po ca³ym Gorzowie, miasto
kupi³o budynki na £okietka,
Myœliborskiej plus ta nieszczêsna Przemys³ówka. I to
wszystko po to, ¿eby utrwaliæ
doszczêtne rozwalenie magistratu. A ta nasza pere³ka
niszczeje. Obawiam siê, ¿e
nied³ugo wszystko siê zawali,
albo siê spali, bo nic nie robimy w kierunku jej ratowania.
Zamiast w to inwestowaæ
bêdziemy w budynek z lat 60.
powsta³y w najgorszej powojennej technologii. Przemys³ówka jest brzydka, niefunkcjonalna i nie ma nawet
wokó³ niej parkingów.
- Nie wierzy pan w odrestaurowanie starego magistratu?
- Uwa¿am, ¿e z ka¿dym rokiem szanse malej¹ i ju¿ zaczynaj¹ byæ bliskie zeru. Dzisiaj ceny prac budowlanych
na tyle mocno posz³y w górê,
¿e ju¿ nie staæ nas na tak
du¿y remont, a znalezienie
inwestora prywatnego tak¿e
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t dojrzeje do tego pomysłu
granicy z cudem. Ponadto
prywatny inwestor nie odremontuje obiektu na potrzeby
urzêdu miasta, a jedynie
móg³by uczyniæ to na w³asne
cele.
- Przy okazji, skoro mówimy o rewitalizacji. Czy nie
mo¿na by³oby zadbaæ tak¿e
o przywrócenie do ¿ycia zamkniêtej, choæ bardzo urokliwej ulicy Zacisze?
- Jest to miejsce dla mnie
sentymentalne, poniewa¿ w
tym rejonie siê wychowywa³em, ale chyba wszyscy siê
zgodz¹, ¿e jak najbardziej w
turystyczny szlak w centrum
miasta powinno siê w³¹czyæ
gorzowskie parki, które s¹
bardzo piêkne. Zw³aszcza, ¿e
s¹ œrodki na rewitalizacjê Parku Siemiradzkiego. Szkoda,
¿e takie pere³ki jak ulica Zacisze, która dzieli Parki Siemiradzkiego i Zacisze zosta³y
zapomniane. Mo¿e warto
przywróciæ jej funkcjê komunikacyjn¹? Oczywiœcie by³aby
to jednokierunkowa ulica
id¹ca w stronê alei ks. Witolda Andrzejewskiego. Mo¿e
zrobiæ z niej ci¹g rowerowy z
³adnym chodniczkiem do spacerów i wtedy samochodów
nie trzeba puszczaæ. Wa¿ne,
¿eby j¹ otworzyæ, bo na razie
koñczy siê wa³em ziemnym.
Musimy zrozumieæ wreszcie,
¿e w Gorzowie powinniœmy
d¹¿yæ do zmiany twarzy
miasta. Robiæ wszystko, ¿eby
by³o ³adnie, historycznie, sentymentalnie, ale i nowoczeœnie. To wszystko mo¿na
umiejêtnie po³¹czyæ.
- Ubieg³y rok sta³ tak¿e
pod znakiem wyborów samorz¹dowych. Panie mecenasie, dla klubu Kocham
Gorzów mia³o byæ trzynaœcie mandatów, a skoñczy³o siê na zaledwie
trzech. Czy nale¿y rozpatrywaæ to w kategorii pora¿ki?
- Powiedzmy sobie uczciwie, ¿e to mówienie o trzynastu
mandatach
by³o
za³o¿eniem na weso³o. Typowo wyborczym, bo realnie
oceniaj¹c doskonale zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e nie
uzyskamy wiêkszoœci w radzie miasta. Choæ oczywiœcie

r e k l a m a

te trzy mandaty s¹ zdecydowanie poni¿ej naszych oczekiwañ. Spodziewaliœmy siê
szeœciu, siedmiu radnych. Inna spraw¹ jest to, ¿e te wybory sprowadzi³y siê do g³osowania na PiS lub antyPiS.
Przyznam, ¿e nie zak³ada³em
tego, liczy³em na g³osowanie
bardziej imienne. Ta polaryzacja spowodowa³a, ¿e komitety spo³eczne, jak nasz czy
Fani dla Gorzowa akurat w
tych wyborach byli na straconej pozycji. W wyborach do
gorzowskiej rady miasta antyPiS-em zosta³ prezydent Jacek Wójcicki i jego ugrupowanie, a do sejmiku Koalicja
Obywatelska.
- Czy mo¿na skutecznie
dzia³aæ w radzie maj¹c zaledwie troje radnych?
- Tak, mo¿na. Krzysztof Kochanowski jest pracowity, w
obecnej radzie zosta³ wiceprzewodnicz¹cym i jest to
wa¿na funkcja. Marta BejnarBejnarowicz i ja staramy siê
byæ aktywnymi radnymi w
ró¿nych dziedzinach, nie tylko
na forum rady, ale i w ¿yciu
spo³ecznym.
Oczywiœcie
maj¹c w³adzê mo¿na zrobiæ
bardzo du¿o, ale na pewno
nie jesteœmy i nie bêdziemy
radnymi, którzy ogranicz¹ siê
jedynie do podnoszenia r¹k w
trakcie g³osowañ.
- Zawsze, kiedy mamy
okazjê rozmawiaæ, muszê
poruszyæ temat gorzowskiego sportu. Zacznijmy
od budowy sztucznego boiska pi³karskiego. Szampana tego powodu zd¹¿y³ siê
ju¿ pan napiæ?
- Na pewno wszyscy siê z
tego cieszymy, ale przecie¿
jest to taki element infrastruktury sportowej, ¿e powinien on byæ w naszym mieœcie od 20 lat. Chcia³bym,
¿eby by³ to pierwszy krok w
budowie obiektu pi³karskiego
z prawdziwego zdarzenia,
który te¿ ju¿ powinien byæ od
wielu lat. Je¿eli chcemy budowaæ pi³kê przynajmniej na
poziomie drugiej, mo¿e z
czasem pierwszej ligi, to nie
uczynimy tego bez kameralnego, nowoczesnego stadionu.

- Tylko, czy budowaæ nowy, czy postawiæ na modernizacjê obecnego stadionu? I sk¹d pieni¹dze?
- Modernizacja dzisiaj tak
naprawdê to jest budowa od
postaw, gdy¿ technologie budowlane pozwalaj¹ na szybk¹
realizacjê inwestycji i to w
miarê tanio. Trybuny musz¹
znajdowaæ siê blisko boiska i
byæ niemal pionowe, ¿eby widocznoœæ by³a optymalna.
Obecny obiekt Stilonu nie
spe³nia tych warunków, dlatego trzeba usun¹æ stare trybuny i w ich miejsce postawiæ
nowe. Stadion nie musi byæ
du¿y. Mam nadziejê, ¿e prezydent dojrzeje do tego pomys³u. Nie musi budowaæ go
od razu w ca³oœci, ale robiæ
etapami, a finansowanie
roz³o¿yæ na kilka bud¿etów.
- Patrz¹c na to, z jakimi
problemami miasto przystêpuje do budowy stadionu lekkoatletycznego przy
ul. Krasiñskiego, nie ma
pan obaw, ¿e plany dotycz¹ce stadionu pi³karskiego pozostan¹ jedynie w
sferze marzeñ?
- Je¿eli s¹ si³y optuj¹ce za
budow¹ stadionu lekkoatletycznego, to nie bêdê podstawia³ im nogi, choæ ci¹gle
uwa¿am, ¿e na potrzeby gorzowskie wystarcz¹ boiska
lekkoatletyczne, ale nie
¿aden stadion. Nie wierzê w
to, ¿e kibice bêd¹ t³umnie
przychodziæ na zawody i zastanawiam siê, po co w tej sytuacji budowaæ trybuny. Podobnie jest z hal¹ sportow¹.
Uwa¿am, ¿e zbudowanie nowoczesnego obiektu na 2-2,5
tysi¹ce miejsc w zupe³noœci
wystarczy. Budowa hali na
piêæ tysiêcy miejsc jest
b³êdem. Bêdzie ona ci¹gle
pusta i bêdzie generowa³a
du¿e koszty. Dlatego ca³y
czas t³umaczê, ¿ebyœmy w
Gorzowie ograniczali apetyt i
dzia³ali jedynie na miarê potrzeb. Zamiast niepotrzebnie
wydawaæ du¿e pieni¹dze na
stadion lekkoatletyczny, wypasion¹ halê, lepiej by³oby
czêœæ tych funduszy przeznaczyæ na stadion pi³karski, buduj¹c oczywiœcie, o czym

wspomnia³em, nowoczesne
boisko lekkoatletyczne i now¹
halê, ale mniejsz¹.
- Kiedy przejrzy siê piêæ
ostatnich
gorzowskich
bud¿etów mo¿na zauwa¿yæ,
¿e wzrost nak³adów na kulturê siêgn¹³ 1,3 mln
z³otych, a na sport… spad³
o 30 tysiêcy. Niektórzy mówi¹ wprost, ¿e koszula zawsze jest bli¿sza cia³u, ¿e
skoro sport zosta³ pozbawiony w³asnego wydzia³u i
wch³oniêty przez wydzia³
kultury, to i spad³o jego finansowanie. Dlaczego œrodowisko sportowe w Gorzowie nie potrafi znaleŸæ
wspólnego jêzyka i walczyæ
o nale¿ne miejsce w magistracie?
- Gorzowskie œrodowisko
sportowe jest mocno zró¿nicowane i nie wspó³pracuje ze
sob¹. Z jednej strony mo¿na
to zrozumieæ, poniewa¿ w
sporcie zawsze jest rywalizacja. Do tego kluby zajmuj¹ siê
prowadzeniem ró¿nych dyscyplin, przez co maj¹ ró¿ne
potrzeby i id¹ce za tym interesy, bo ka¿dy chce wyci¹gn¹æ
dla siebie jak najwiêcej, nie
przejmuj¹c
siê
innymi.
Dzia³aj¹ do tego na skrajnych
czêsto poziomach. W takich
przypadkach g³odny z sytym
siê nie dogada. S¹ bowiem
kluby obracaj¹ce milionami i
s¹ takie, które na dzia³alnoœæ
sportow¹ maj¹ 100 czy 200
tysiêcy z³otych rocznie.
Uwa¿am, ¿e to miasto powinno cementowaæ œrodowisko i
wskazywaæ drogi rozwoju poprzez wspó³finansowanie z
bud¿etu. Póki co, miasto widzi sport ledwie na jedno oko.
Kultura i sport powinny byæ
traktowane podobnie ze
wskazaniem nawet na sport.
- Kiedy spojrzymy na
sk³ad osobowy poprzedniej
rady miasta, ale i obecnej,
to ujrzymy tam wielu by³ych
sportowców, dzia³aczy i
pasjonatów sportu. Mo¿e
rada powinna bardziej siê
uaktywniæ?
- Rzeczywiœcie, œrodowisko
sportowe jest silnie reprezentowane. Mamy choæby znanych gorzowskich sportow-

ców - Tomasza Rafalskiego,
Oskara Serpinê, Piotra Palucha, Halinê Kunickê. Jest
sporo by³ych i obecnych
dzia³aczy, kibiców. Ju¿ rozmawia³em z niektórymi na temat d¹¿enia do tego, co
ci¹gle nie udaje siê osi¹gn¹æ.
Chodzi o zwolnienie klubów z
op³at za korzystania z miejskich obiektów sportowych.
Poprzez zwolnienie mo¿na
te¿ rozumieæ symboliczne
op³aty. Skorzystaliby wtedy
wszyscy bez podzia³ów. Zarówno ¿u¿lowcy, pi³karze
no¿ni, siatkarze, tenisiœci
sto³owi, pi³karze rêczni, a w
przypadku nowej hali tak¿e
koszykarki. Tak jest w wielu
polskich miastach. Dzisiaj
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e kluby
dostaj¹ dotacjê na poziomie
przyk³adowo 300 tysiêcy
z³otych i 200 musz¹ oddaæ z
powrotem za u¿ytkowanie
obiektu. To jest bez sensu. To
jest obracanie fakturami i
udawanie, ¿e miasto pomaga
klubom.
- A pi³karski Stilon wszystko co najgorsze ma ju¿ za
sob¹?
- Tak, wszystkie najwa¿niejsze sprawy organizacyjne
zosta³y uporz¹dkowane na tyle, na ile na razie mo¿na by³o
to uczyniæ. Du¿a w tym
zas³uga bardzo rozs¹dnego
prezesa Krzysztofa Olechnowicza. Sportowo mieliœmy
wyj¹tkowo trudn¹ jesieñ, ale
trener Kamil Michniewicz jest
profesjonalist¹ i wie co nale¿y
uczyniæ, ¿ebyœmy wiosn¹
podjêli tward¹ walkê o utrzymanie siê w trzeciej lidze.
Jestem optymist¹ i wierzê, ¿e
sobie poradzimy i utrzymamy
siê, a potem pójdziemy ostro
do przodu.
- Jako kibic ¿u¿la ucieszy³
siê pan na wiadomoœæ, ¿e
po³owa meczów w PGE
Ekstralidze bêdzie odbywa³a siê w pi¹tki?
- Moim zdaniem ma³o prawdopodobnym jest, ¿e kibice
zaakceptuj¹ mecze ligowe w
pi¹tki. Oczywiœcie tradycjê
mo¿na prze³amaæ, ale najczêœciej trwa to bardzo d³ugo.
Obawiam siê, ¿e nie zmienimy tego w rok, dwa czy nawet

trzy lata. W przypadku ¿u¿la
nie ma zaœ czasu, poniewa¿
jest to w tej chwili dyscyplina
niszowa, bardzo chybotliwa i
mo¿e nie wytrzymaæ tak rewolucyjnej zmiany. Pamiêtajmy, ¿e profesjonalny speedway jest w tej chwili tylko w
Polsce. Wszêdzie indziej
spad³ on do poziomu amatorskiego. Dlatego je¿eli u nas
zaczniemy eksperymentowaæ, manipulowaæ, a z pozosta³ej garstki zawodników ktoœ
nam siê jeszcze przez to wykruszy, bêdziemy mieli powa¿ny problem. Dzisiaj tak
naprawdê walka powinna byæ
ukierunkowana na poszerzenie grupy solidnych zawodników, bo obecnie jest k³opot,
¿eby tymi, którzy prezentuj¹
przyzwoity poziom obsadziæ
wszystkie zespo³y w PGE
Ekstralidze. Je¿eli zaczniemy
kombinowaæ na innym polu, a
w³aœnie to czynimy, bojê siê,
¿e kibice tego nie zaakceptuj¹. A wtedy równie¿ telewizja nic nie pomo¿e, poniewa¿
nie jest w stanie p³aciæ tak
du¿ych pieniêdzy, jakie mamy
choæby w pi³ce no¿nej. Moim
zdaniem w Polsce to kibic jest
podstawowym wyró¿nikiem
¿u¿la i wszelkie zmiany powinny byæ ukierunkowane
pod niego, a dopiero w drugiej kolejnoœci pod potrzeby
telewizji.
- Faktem jest, ¿e zabrak³o
dobrych zawodników dla
jednej z dru¿yn, ale kiedy
po okresie transferowym
przejrza³ pan sk³ady, to co
pan sobie pomyœla³?
- Nic nadzwyczajnego. Nie
spodziewam siê jakiegoœ
wyj¹tkowego sezonu. I to nie
tylko dlatego, ¿e przynajmniej
kadrowo lublinianie s¹ mocno
z ty³u za reszt¹ dru¿yn i obawiam siê, ¿e nic nie uratuje ich
przed spadkiem. Moje obawy
wynikaj¹ z tego, ¿e dwa zespo³y zdecydowanie odstaj¹.
Fogo Unia Leszno ma kompletn¹ ekipê, a i wiele jej nie
ustêpuje Falubaz Zielona Góra. S¹ to dru¿yny, które zdominuj¹ rozgrywki i pomiêdzy
sob¹ rozstrzygn¹ sprawê mistrzowskiego tytu³u.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Tutornia Gorzów, czyli korepetycje i szkolenia
To jedyna gorzowska firma specjalizuj¹ca siê w korepetycjach.

Fot. Archiwum

Zosta³a dostrze¿ona przez
jurorów konkursu „Nawigator
biznesu”, organizowanego w
ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa. A
wszystko za spraw¹ jednej
matematyczki, która nie lubi
siê nudziæ.
- Jak pomyœla³am, ¿e za 20
lat bêdê sta³a pod szkoln¹
tablic¹ i tylko tam, to
ogarnê³o mnie z lekka przera¿enie - opowiada Edyta
Pluciñska, pomys³odawczyni, organizatorka i w³aœcicielka firmy Tutornia Gorzów.
Jest to jedyna na chwilê
obecn¹ firma zajmuj¹ca siê
korepetycjami i szkoleniami
do egzaminów, która robi to
legalnie, czyli zatrudnia nauczycieli i p³aci podatki. - Nie
myœla³am o pieni¹dzach, kiedy to zak³ada³am - mówi
w³aœcicielka.
Nazwa firmy intryguje. Wywodzi siê bowiem od angielskiego, ale te¿ i funkcjonuj¹cego w polszczyŸnie
s³owa tutor - nauczyciel,
przewodnik po œwiecie nauki, ktoœ, kto wspiera swoj¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem. Rzeczywiœcie taka jest geneza. Obecnie w Polsce mo¿na
zrobiæ kursy tutoringu, podobnie jak coachingu. Tuto-

Edyta Plucińska nie lubi się nudzić i tak się zaczęło…

ring zyskuje na powodzeniu,
bo zak³ada pracê z m³odzie¿¹ - mówi Edyta Pluciñska. I jak zaznacza, takie
dzia³ania sprawiaj¹ jej radoœæ, a to jest w tym wszystkim najwa¿niejsze.
Biuro Tutorni i jednoczeœnie
miejsce pracy w³aœcicielki
mieœci siê na drugim piêtrze
w Wildomie. To œrednich rozmiarów pokój ze sto³em i kilkoma krzes³ami poœrodku.
Jest papierowa tablica, tzw.
flipchart do notatek. Poza

tym k¹cik z wygl¹daj¹cymi
na wygodne worami - fotelami. Wystrój uzupe³niaj¹
otwarte pó³ki. I w³aœnie na
tym regale stoi szklana statuetka - wyró¿nienie dla Tutorni w kategorii debiut, obok
umieszczono dyplom zaœwiadczaj¹cy, ¿e w³aœnie Tutornia jest firm¹ m³od¹, ale
na tyle dobr¹, ¿e zas³u¿y³a
na
wyró¿nienie
w
presti¿owym konkursie. Przyznaj¹, ¿e jestem niezmiernie dumna z tego wy-

ró¿nienia - mówi Edyta Pluciñska i dodaje, ¿e firma
dzia³a zaledwie od marca tego roku, a ju¿ jest
zauwa¿ana na rynku.
W³aœcicielka, od 14 lat matematyczka w Szkole Podstawowej nr 13, opowiada,
¿e z pomys³em nosi³a siê od
dwóch lat. - Ze mn¹ jest tak,
¿e lubiê, kiedy coœ siê dzieje,
kiedy coœ siê zmienia. Zrobi³am ju¿ wszystkie poziomy
awansu
i
co?
Nagle
zosta³aby mi tylko szko³a,

któr¹ zreszt¹ bardzo lubiê.
Ale szko³a to nie wszystko.
Wtedy przyszed³ mi do g³owy
ten pomys³, pomys³ na firmê
œwiadcz¹c¹ takie us³ugi, jak
w³aœnie korepetycje czy te¿
kompleksowe przygotowanie
do egzaminów - opowiada. I,
co szczególne, najbardziej
motywowa³y j¹ do rozkrêcenia w³asnego, takiego a nie
innego biznesu, opinie bliskich i znajomych. - Wszyscy mnie pytali, po co ja to robiê, mówili, ¿e siê na pewno
nie uda, bo to za du¿o jak na
Gorzów, ¿e Gorzów nie potrzebuje takich firm. No i proszê, jak do tej pory wszyscy
siê mylili - mówi Edyta Pluciñska.
T³umaczy, ¿e z kszta³ceniem jest dziwnie. - Do mnie
trafiaj¹ dzieci i m³odzie¿, którzy chc¹ siê uczyæ. A w
szkole, w zbiorowoœci klasy
nie chc¹. Dlatego te¿ korepetycje by³y, s¹ i bêd¹ potrzebne - mówi.
W swojej firmie zatrudnia
na umowê i p³aci podatki, co
podkreœla, bo w œwiecie korepetycji to rzadkoœæ. - Dlaczego tego nie robiæ w taki
sposób? Skoro mo¿na
w³aœnie tak - mówi Edyta
Pluciñska.

Obecnie jest tak, ¿e Edyta
Pluciñska wraz ze swoimi
dwoma pracownikami udziela korepetycji. - Zg³aszaj¹ siê
do mnie ludzie, którzy szukaj¹ korepetycji dla swoich
dzieci i ja im je organizujê.
Wyszukujê nauczycieli, zatrudniam, organizujê wszystko - t³umaczy w³aœcicielka.
Poza tym jej firma prowadzi
te¿ maratony, kilkugodzinne
sesje przygotowuj¹ce do egzaminów po szkole podstawowej i po liceum ogólnokszta³c¹cym. Poza tym
wspó³pracuje z K³odaw¹,
gdzie odbywaj¹ siê szkolenia
z latania dronami. Takie
szkolenie odby³o siê latem i
okaza³o siê, ¿e to by³ strza³ w
dziesi¹tkê.
Do Tutorni najproœciej trafiæ
za poœrednictwem strony internetowej, któr¹ wymyœli³a i
administruje sama w³aœcicielka. Poza tym o firmie mówi siê w Gorzowie, informacjê o niej przekazuj¹ sobie rodzice, którzy ju¿
korzystaj¹ z us³ug. - Marzy
mnie siê, aby w przysz³oœci
stworzyæ centrum kszta³ceniowe i wcale nie uwa¿am,
¿e jest to niemo¿liwe - mówi
Edyta Pluciñska.
ROCH

Pomocy trzeba uczyć od najwcześniejszych lat
Robert So³tys to charakterystyczna postaæ w czerwonym kombinezonie z napisem ratownictwo medyczne
imprezie, bo jak siê coœ wydarzy, to w³aœnie on jest na
pierwszej linii ognia. - Zabezpieczam ca³¹ koszykówkê, ró¿nego rodzaju biegi, które dziej¹ siê przez ca³y
rok, wszystkie imprezy kolarskie, no pracy jest doœæ opowiada Robert So³tys.
Poza tym od lat jest obecny
na takich du¿ych wydarzeniach kulturalnych, jak Dni
Gorzowa, Œwiêto Pieczonego Kurczaka w Deszcznie,
Dni Lubniewic i inne podobne w regionie. - To nie
wszystko, bo jeszcze na
sta³e wspó³pracujê z Arctic
Paper z Kostrzyna, a to dziêki Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Tam szkolê ludzi - mówi ratownik.
Jednym z najwa¿niejszych
dzia³añ, jakie Robert So³tys
podejmuje zawodowo s¹
szkolenia dzieci w przedszkolach czy pierwszych klasach szkó³ podstawowych. Jak siê dzieci nauczy pierwszych zasad, to w chwili kryzysu zawsze rusz¹ z pomoc¹. Doros³y to siê bêdzie
zastanawia³, bo jak coœ nie
tak pójdzie, to mo¿e i prokurator siê nim zajmie. A dziecko nie ma takich obaw. Jak
trzeba, to pomaga i ju¿ -

Fot. Archiwum

Jako ratownik medyczny
jest obecny na bardzo wielu
imprezach sportowych i kulturalnych. Bez niego nie da
siê przeprowadziæ wielu imprez.
- Obecnie jest tak, ¿e zabezpieczam od strony pomocy medycznej liczne imprezy
sportowe i kulturalne. Jeszcze do niedawana robi³y to
karetki pogotowia, ale zmieni³y siê przepisy i teraz ten
obowi¹zek spoczywa na barkach ratowników - mówi Robert So³tys, w³aœciciel firmy
Ratownictwo Medyczne i
jednoczeœnie laureat wyró¿nienia w konkursie Nawigator Biznesu w bardzo
presti¿owej konkurencji Biznes Œwiadomy Spo³ecznie.
W pracy Roberta So³tysa
zdarzaj¹ siê takie weekendy,
jak te przedœwi¹teczne, kiedy z ligowymi imprezami jak choæby meczami koszykówki zderzaj¹ siê okolicznoœciowe biegi. Wówczas ratownik pracuje na okr¹g³o. Nie ma wyjœcia, jak trzeba,
to trzeba - mówi Robert
So³tys. Od lat bowiem ju¿
dziesiêciu, zajmuje siê
w³aœnie zabezpieczaniem takich imprez. Oznacza to, ¿e
musi byæ obecny na takiej

Robert Sołtys jako ratownik medyczny jest obecny na wielu
imprezach

opowiada Robert So³tys. I
dlatego od lat w³aœnie szkoli
najm³odszych. - Bywa, ¿e
dzieci dostaj¹ kolejne dyplomy za umiejêtnoœci i to
jest œwietna sprawa - mówi
i opowiada, ¿e w jednym z
gorzowskich przedszkoli
spotka³ takie dziecko, które
bez zaj¹kniêcia potrafi³o
wyrecytowaæ numery alarmowe pomocy. - Ma³o tego,
¿e ten dzieciak zna³ takie
standardowe telefony, jak
pogotowie, policja, stra¿
po¿arna. On zna³ takie telefony jak GOPR czy te¿
zagraniczne. Zwyczajnie
mu siê podoba³y. I od takich rzeczy zaczyna siê pomaganie. Najpierw telefo-

ny, potem umiejêtnoœci mówi.
Poza tym szkolenia z
pierwszej pomocy prowadzi
w ró¿nych szko³ach jazdy, bo
w³aœnie ten aspekt wszed³
tam jako zajêcia obowi¹zkowe. - No i za chwilkê dojd¹
obowi¹zkowe szkolenia dla
personelu niepedagogicznego
zatrudnionego
w
szko³ach. Do 1 marca 2019
roku wszyscy musz¹ takie
szkolenie przejœæ - t³umaczy.
Jego zdaniem w³aœnie takie kszta³cenie jest niezbêdne, poniewa¿ zajêcia z
pomocy zniknê³y z regularnego
kszta³cenia
w
szko³ach. Nie ma specjalnych zajêæ, od lat nie ma lek-

cji przysposobienia obronnego, na których w³aœnie elementów pierwszej pomocy
uczono.
Jednak tym, co sprawi³o,
¿e Robert So³tys dosta³ wyró¿nienie w dziedzinie Biznes œwiadomy spo³ecznie to
jego dzia³ania na rzecz
ró¿nych fundacji i stowarzyszeñ, jak choæby dla Startu
Gorzów. - To jest coœ niezwyk³ego, kiedy siê jedzie na
zawody Startu, pada deszcz,
jest okropnie, a ci ludzie startuj¹. Przecie¿ zwodnicy w innych klubach zwyczajnie by
odmówili, bo pogoda, bo coœ
tam. A ci ze Startu mierz¹
siê ze sob¹ i okolicznoœciami
- mówi. I dodaje, ¿e w³aœnie
takie us³ugi pro bono œwiadczy dla ró¿nych fundacji i
stowarzyszeñ, kiedy widzi
sens dzia³ania. - W dzisiejszych czasach jakoœ niemal
wszyscy s¹ nastawieni na pieni¹dze. S¹ jednak tacy, którzy
robi¹ fantastyczne rzeczy nie
dla pieniêdzy. I ja ich wówczas wspieram. Bo to wie, co
nam siê za chwilk¹ wydarzy.
Mo¿e sami bêdziemy potrzebowaæ pomocy - mówi.
Robert So³tys ratownikiem
zosta³ w trochê nieprosty
sposób. Z pierwszego zawo-

du jest elektrykiem. Jeszcze
w szkole chodzi³ na piesze
pielgrzymki i tam robi³ ró¿ne
rzeczy. Pracowa³ przy zabezpieczeniu, ale jak trzeba
by³o komu pomóc - poradziæ
sobie z pêcherzami, bo te to
nieod³¹czna czêœæ pielgrzymkowego ¿ycia, ale i rozmasowaæ przykurcze, to zawsze to robi³. Potem zacz¹³
braæ udzia³ w pracach Polskiego Forum Ratownictwa
oraz zacz¹³ siê szkoliæ w Polskim Czerwonym Krzy¿u. A¿
w koñcu przyszed³ czas, aby
zdobyæ formalne wykszta³cenie ratownika medycznego a
potem czas na za³o¿enie firmy, która dzia³a ju¿ dziesiêæ
lat i jest rozpoznawalna na
rynku. Ma swoj¹ markê, jest
polecana.
- Nie mam biura jako takiego, ale w dzisiejszych czasach to nie problem. Informacjê o mnie i moich
dzia³aniach mo¿na znaleŸæ
w Internecie. Moje dzia³ania
podobaj¹ siê wielu organizacjom oraz organizatorom imprez. Efekt? To wyró¿nienie,
które odbieram jako swego
rodzaju zaszczyt i docenienie tego, co robiê - mówi Robert So³tys.

RENATA OCHWAT
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Pieniędzy na ten cel nie ma,
bo nikt nie zabiega o nie
z Tadeuszem Jêdrzejczakiem, cz³onkiem Zarz¹du Województwa Lubuskiego i by³ym prezydentem Gorzowa, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Dobre wieœci przysz³y
ostatnio z Urzêdu Marsza³kowskiego, bo Urz¹d
przekaza³ oko³o 7 mln
z³otych na remont M³ynarzówki w Bogdañcu, do
której masa gorzowian jeŸdzi z ró¿nych okazji.
- A ta, to jest element naszego programu, który realizujemy jako Zarz¹d Województwa od kilku lat. Dotyczy
on modernizacji i rozwoju
obiektów kultury, które podlegaj¹ bezpoœrednio marsza³kowi województwa i dotyczy nie tylko Zagrody
M³yñskiej w Bogdañcu, ale
dotyczy te¿ dokoñczenia remontu Teatru Osterwy w Gorzowie, rozbudowy Filharmonii w Zielonej Górze, remontu
i rozbudowy Muzeum w Zielonej Górze, czyli przekazujemy œrodki na te obiekty,
które s¹ nasze.
- Jakby siê dok³adnie
przyjrzeæ, to dwa obiekty w
Gorzowie, a kilka w Zielonej Górze.
- A czy to moja wina, ¿e
tam s¹ obiekty, a tu nie ma?
Gdyby prezydent Gorzowa
ubiega³ siê o œrodki, to pewnie by je dosta³. Ale skoro
prezydent nie jest zainteresowany, to i pieniêdzy nie
ma. My daliœmy pieni¹dze na
instytucje, które s¹ nasze.
- I wrócê jednak do tej
dysproporcji. WeŸmy dla
przyk³adu Filharmonie w
Zielonej Górze i Gorzowie.
Ta w Zielonej Górze jest w
gestii marsza³ka, ta w Gorzowie w gestii miasta. Czy
jest szansa, aby tê dysproporcjê zmieniæ?
- Nie by³o nigdy takiej propozycji. Przejmowaæ nie
bêdziemy, bo to nie nasz
maj¹tek, ale bylibyœmy zainteresowani jak¹œ form¹
wsparcia, wspó³pracy. Jednak do tego potrzebny jest
formalny wniosek od w³adz
miasta, a tego zwyczajnie nie
ma. My finansujemy Festiwal
Muzyki Wspó³czesnej i koniec. Zreszt¹ miasto nie jest
zainteresowane generalnie
wspó³prac¹ w dziedzinie kultury, co obserwujê zreszt¹
ju¿ od kilku lat. W mieœcie nie
buduje siê nowej siedziby
Miejskiego Oœrodka Sztuki,
odrzuca siê projekt budowy
Zespo³u Szkó³ Artystycznych, jeœli w mieœcie wojewódzkim siê tego nie chce, to
co wobec tego to miasto tak
naprawdê chce od kultury.
Skoro mieszkañcom to wystarcza, to trudno. Inaczej
jest w Zielonej Górze. Skoro
wiêc dyrektor Muzeum i dyrektor Teatru Osterwy zabie-

T. Jędrzejczak: Plusem będzie, kiedy prezydent się opamięta i zacznie widzieć Gorzów w
kategoriach miasta wojewódzkiego z wykorzystaniem jego perspektyw

gaj¹ o pieni¹dze, chc¹ je rozwijaæ, chc¹ dbaæ o nie, to
dlaczego nie maj¹ dostaæ
wsparcia. A skoro miastu siê
podoba rozwój kultury w
Miejskim Centrum Kultury w
odrapanej sali, to niech tak
zostanie. Tylko niech nikt nie
ma pretensji do Urzêdu Marsza³kowskiego, ¿e pieniêdzy
na ten cel nie ma, bo te¿ i
nikt o nie zabiega o nie, ¿e
powtórzê.
- Zostawmy zatem kulturê. Ostatnio posz³a tak¿e
informacja, ¿e Urz¹d Marsza³kowski bêdzie finansowa³ centra edukacji zawodowej w regionie, jak choæby
w
powiecie
strzelecko-drezdeneckim,
a u nas to wszystko stoi.
Mam na myœli w³aœnie centrum takiej edukacji.
- Urz¹d Marsza³kowski realizuje politykê wynikaj¹c¹ z
potrzeb rynku pracy. Rynek
pracy mówi jasno - my nie
potrzebujemy magistrów filologii klasycznej, ani magistrów filologii polskiej, ani
tym bardziej fachowców w
dziedzinie jêzykoznawstwa.
Potrzebujemy techników, którzy mówi¹ w obcych jêzykach i umiej¹ pos³ugiwaæ siê
nowymi technologiami. Dlatego te¿ przyjêliœmy zasadê,
¿e bêdziemy wspomagali te
centra edukacji zawodowej,
które w powiatach czy innych
miastach bêd¹ gotowe do
rozwoju. W Gorzowie projekt
Centrum Edukacji Zawodowej by³ gotowy od d³u¿szego
czasu, nastêpnie zosta³ przeprojektowany, bo teraz obowi¹zuje taki styl, ¿e trzeba
gotowe projekty kolejny raz
przeprojektowywaæ, aby dodaæ - i biznesu. No i w³aœnie
owo i biznesu wygl¹da tak,
¿e mówi¹ o nim w mieœcie ci,
którzy ani o biznesie, ani o
ekonomii nie maj¹ zielonego
pojêcia. Bêdziemy zatem fi-

nansowaæ te centra, które
dobrze rokuj¹. Co do Gorzowa, na to centrum œrodki by³y
dawno w ZIT - Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne przeznaczone i projekt pana
in¿yniera architekta Leszka
Horodyskiego by³ gotowy. Ale
nie chciano go realizowaæ i ta
doszliœmy do roku 2019, w
którym to bêdziemy kolejny
raz o tym projekcie dyskutowaæ. A w tym samym czasie
inwestorzy bêd¹ odchodzili
do innych miejscowoœci,
gdzie kadra zawodowa zwyczajnie jest na miejscu. Ciekawostka mo¿e byæ te¿ i fakt,
¿e w Gorzowie Centrum
Edukacji Zawodowej nie powsta³o miedzy innymi i dlatego, ¿e kadry pedagogiczne
szkó³ zawodowych w mieœcie
nie by³y zainteresowane jego
powstaniem.
- Dlaczego, przecie¿ to
nie jest logiczne?
- Jak to dlaczego? Po co
zmiana? Przecie¿ jest obecnie fantastycznie. Skoro jest
fantastycznie, to po co zmiany. Ci ludzie mi to powiedzieli
wprost, kiedy siê z nimi spotyka³em jeszcze jako prezydent. Ich interesowa³y trzy
rzeczy - sala gimnastyczna,
sala katechetyczna i gabinety do jêzyków obcych. A jeœli
chodzi o nauczanie zawodu pytañ nie by³o ¿adnych.
Zreszt¹ podobnie by³o ze
szko³ami artystycznymi. Te¿
zainteresowanie by³o ¿adne.
No bo jest dobrze. No i
minê³o kilka lat, za chwilkê
stra¿acy pozamykaj¹ nam te
obiekty i tyle bêdzie kszta³cenia ró¿nego w Gorzowie.
Jednym s³owem jest w sam
raz, wiêc nie mo¿na mieæ
pretensji do Zielonej Góry
czy innych miast, ¿e u nich
nie jest w sam raz i chc¹
zmian. Dziœ w Gorzowie nie
ma kwestii smogu, nie ma
problemu, jeœli chodzi o prze-

jezdnoœæ - jednak obwodnica
dzia³a, nikt siê nie musi martwiæ kwestiami wody, œcieków, œmieci. Powtórzê, jest
dobrze.
- No jak, przecie¿ nie jest
dobrze. Mamy rozkopane
miasto i nie bardzo wiadomo, kiedy ono przestanie
takie byæ. Pan od kilku lat
mówi, ¿e siê nie przygl¹da
temu, co tu siê dzieje, ale
chyba jednak tak nie
jest….
- Niespecjalnie, bo stojê w
korkach, jak jadê przez centrum. Choæ staram siê jechaæ
dooko³a. Co tu zreszt¹ mówiæ. Gdybym ja mia³ tak¹ inwestycjê, opóŸnion¹ o tydzieñ, to mia³bym dziœ zarzuty prokuratorskie i pewnie
siedzia³bym w wiêzieniu.
Proszê spojrzeæ, dziœ miasto
jest rozkopane, sumy pieniêdzy na kontach wykonawców rosn¹, kar umownych
siê prawie nie stosuje, ale
jest dobrze i wszyscy s¹ zadowoleni. Wszyscy siê pouk³adali w Radzie Miasta.
Prezydent rz¹dzi bez opozycji. Media zachwycone
chwal¹, jednym s³owem jest
super.
- Jak to jednak jest z tym
pana nieczytaniem i nieogl¹daniem wiadomoœci
na temat miasta? Przecie¿
pan siê ca³kiem nieŸle
orientuje w tym, co tu siê
dzieje.
- Nie czytam, ale wystarczy
siê przejechaæ po mieœcie.
Ja siê na tym zwyczajnie
znam. Jak jadê do Strzelec
czy do Drezdenka i widzê
parê kilometrów torowiska
po³o¿onego na t³uczniu to siê
tylko zastanawiam. Podobnie
jest z innymi inwestycjami,
które
nie
wytrzymuj¹
wspó³czesnych norm technologicznych. To o czym ja
mam myœleæ? Ka¿dy, kto
choæ trochê siê tematem in-

teresuje, wie, ¿e takich technologii siê ju¿ od dawna w
miastach nie stosuje, chyba
¿e maj¹ to byæ zielone torowiska, które id¹ miêdzy ju¿
wybudowanymi drogami.
- Skoro przy komunikacji,
to toczy siê olbrzymia dyskusja na temat sensownoœci budowy centrum przesiadkowego w mieœcie,
które powinno powstaæ
obok dworca PKP i tego
czegoœ, co zosta³o po
dworcu PKS. Myœli pan, ¿e
to jest zasadny pomys³?
- To by³o w moim programie
wyborczym. Wie pani, my
mamy w Polsce tak¹ tendencjê, aby coœ zacz¹æ, potem po zmianie w³adzy przerwaæ, bo jest inna lepsza ponoæ idea. Myœmy chcieli
kupiæ ca³y obiekt po dworcu
PKS, bo on ju¿ nie spe³nia
takich zadañ, jak jeszcze kilka lat temu. Plan by³ taki, aby
oba dworce po³¹czyæ, poza
tym chodzi³o o stworzenie
szybkiej kolei Gorzów - Berlin. Tu mia³ powstaæ ten punkt
przesiadkowy dla wszystkich
rodzajów komunikacji. Chodzi³o o to, aby wygodnie dojechaæ do Gorzowa, z Gorzowa wygodnie dojechaæ do
lotniska w Berlinie, do tego
chcieliœmy namówiæ Biedronkê, aby tam umieœci³a
swój sklep. To zosta³o zarzucone, a dziœ siê do tego wraca. No i znów spóŸnienie. W
Zielonej Górze w³aœnie takie
centrum jest bliskie koñca.
- I znów dochodzimy do
konkluzji, ¿e w Zielonej Górze mo¿na, u nas nie?
- Za mojej kadencji mo¿na
by³o tu wiele rzeczy zrobiæ.
Ale my nie robiliœmy g³upot.
Nikt pod Urzêdem Miasta nie
rozbiera³ dobrze dzia³aj¹cego i sprawdzonego torowiska, które otworzy³ prezydent
Henryk Maciej WoŸniak. Nie
robiliœmy tego, bo nie tworzyliœmy deptaku nie bardzo
wiadomo dla kogo. W Gorzowie wystarczy wyjœæ po
16.00 na ulicê Chrobrego,
¿eby siê przekonaæ, ¿e tam
pusto jest. Mamy tu do czynienia z fanaberiami paru misiów, którzy chc¹ zarobiæ na
projektowaniu. No i wysz³o,
¿e odkryliœmy Bramê Santock¹, a potem, ¿e jednak jej
nie odkryliœmy, dyskusja, co
tym zrobiæ, trwa, wykonawca
siê cieszy, kasa p³ynie, to¿ to
siê zwyczajnie w g³owie nie
mieœci. Nie ma nic nowego,
odcinamy kupony od tego, co
zosta³o zrobione wczeœniej. I
powtórzê, jest fantastycznie.
Dodam, mieszkam w K³odawie. I tu rzeczywiœcie jest

œwietnie.
W³aœnie
trwa
zak³adanie œwiat³owodu na
mojej ulicy w ramach tzw.
wykluczenia cyfrowego. I to
naprawdê jest dobrze. A skoro miasto lubi tak, jak jest, to
niech tak ma. Kiedyœ rzeczywiœcie siê tym wszystkim
przejmowa³em, z¿yma³em,
ale w koñcu mi w Zielonej
Górze wyt³umaczyli, ¿ebym
sobie da³ spokój, bo naprawdê nie ma czym siê
przejmowaæ, to rzeczywiœcie
da³em sobie spokój. Teraz z
rozbawieniem patrzê, jak z
miasta docieraj¹ kolejne pi¹ty czy ósmy - wnioski ze
zmianami inwestycji czy czegokolwiek. Przegrywamy wyœcig z Zielon¹ Gór¹.
- Przyk³ad?
- Proszê bardzo. Mieliœmy
budowaæ hotel przy S³owiance - nie, bêd¹ baraki. Jak widaæ, ani hotelu, ani baraków,
ani nic. Mia³o byæ wiele innych rzeczy. Za to porobiliœmy sobie tu i tam jakieœ
dró¿ki, tu i tam placyki za bagatela prawie 7 mln z³, tylko
nie wiadomo, komu te ledy i
po co maj¹ œwieciæ w oczy.
Mo¿na jeszcze w ramach
dzia³añ artystycznych ubraæ
fontannê w we³nê i dziennikarze lokalnych mediów
oszalej¹ z zachwytu. Mo¿na
te¿ ostatecznie posadziæ
baobaba, bo w naszym klimacie znakomicie siê przyjmie. Owszem, mo¿na. Ale
powstaje pytanie, dlaczego
m³odzi ludzie uciekaj¹ st¹d w
poszukiwaniu dobrego wykszta³cenia, dlaczego prawie
nikt lub nikt tu nie wraca, bo i
do czego tu wracaæ. Przypomnê, chcia³em poszerzyæ
granice miasta - wszyscy byli
przeciwko. W Zielonej Górze
siê tu uda³o. My mówiliœmy o
punkcie przesiadkowym, oni
go
koñcz¹.
Chcieliœmy
po³¹czyæ uczelnie, w Zielonej
Górze to siê uda³o. Chcia³em
budowaæ czteropasmow¹
Kostrzyñsk¹, w Gorzowie siê
nie zgodzono. W Zielonej
Górze za to buduj¹ czteropasmow¹
Obwodnicê
Po³udniow¹, bo Pó³nocn¹
maj¹ ju¿ gotow¹.
- Jakieœ plusy pan widzi?
- Plusem bêdzie, kiedy prezydent siê opamiêta i zacznie widzieæ Gorzów w kategoriach miasta wojewódzkiego z wykorzystaniem jego
perspektyw, które jeszcze s¹,
bo jak do tej pory mamy poziom disco-polo, zdjêæ z Robertem Biedroniem i przy okazji
wigilii opowiadanie ludziom jak
piêknie œpiewamy kolêdy. A to
jednak jest za ma³o.
- Dziêkujê bardzo.
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Nie udaje się ta sztuka tym
najbardziej poranionym
Z Augustynem Wiernickim, prezesem Stowarzyszenia Pomocy BliŸniego im. Brata Krystyna, które pomaga miêdzy innymi bezdomnym, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

- Panie prezesie, od lat
rozmawiamy o problemie
bezdomnoœci w Gorzowie.
Proszê powiedzieæ, jak ta
kwestia w tej chwili wygl¹da?
- Wed³ug mego rozeznania
obecnie w Gorzowie mamy
kilkaset osób bezdomnych.
Statystki wykazuj¹, ¿e jest
ich trochê mniej. Problem
bezdomnoœci to nie tylko
sprawa braku mieszkania.
To tak¿e stan zagro¿enia,
kiedy cz³owiek jeszcze
mieszka, ale mo¿e ten dom
w ka¿dej chwili i nagle straciæ. To jest tak¿e problem
niep³acenia czynszu. I to jest
bezdomnoœæ potencjalna. W
Gorzowie mamy oko³o 200
osób zarejestrowanych jako
bezdomni, jednak wed³ug
mnie jest tych ludzi trochê
wiêcej.
- Z czego wynika ta rozbie¿noœæ w danych?
- Przy liczeniu osób bezdomnych, kiedy sprawdzamy
ich stan, chodzimy po
ró¿nych komórkach, piwnicach, wêz³ach ciep³owniczych, opuszczonych altankach, czyli wszêdzie tam,
gdzie mo¿na spotkaæ bezdomnych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
s¹ jeszcze inne miejsca, do
których nie docieramy, a w
których bytuj¹ bezdomni.
St¹d siê mo¿e braæ ta rozbie¿noœæ. Proszê pamiêtaæ,
¿e bezdomnoœæ to nie tylko
problem Gorzowa czy Polski. To problem Europy,
Ameryki,
œwiata.
Dla
przyk³adu w samym tylko
Berlinie jest kilka tysiêcy
bezdomnych. A najsmutniejsze jest to, ¿e najwiêksz¹
liczbê wœród tamtejszych
bezdomnych stanowi¹ Polacy. I co najwa¿niejsze, trzeba pamiêtaæ, ¿e to s¹ te¿
nasi bezdomni - co berliñscy, którzy bytuj¹ na Aleksander Plac czy na Dworcu
ZOO.
- Co pan przez to rozumie?
- Oni s¹ dziœ w Berlinie, nie
tylko zreszt¹ tam, bo w wiêkszoœci niemieckich wiêkszych miast. Ale któregoœ
dnia mog¹ do nas wróciæ.
Mo¿e staæ siê tak, ¿e Niemcy nie bêd¹ chcieli zajmowaæ siê bezdomnymi z Polski. Zreszt¹ to ju¿ zaczyna
byæ problemem, bo ju¿ pojawi³y siê g³osy, ¿eby Polacy
zabrali sobie swoich bezdomnych. Dlatego te¿ trzeba
byæ przygotowanym na to,
¿e pewnego dnia na Ziemiê
Lubusk¹, gdzie jest najbli¿ej
do Berlina, przyjechaæ mo¿e

A.Wiernicki: Według mego rozeznania w Gorzowie mamy kilkaset osób bezdomnych.

kolejnych kilkaset, jeœli nie
wiêcej, osób bezdomnych.
- Panie prezesie, pana i
nie tylko pana stowarzyszenie pomaga bezdomnym. A jednak to stale
jest problem pal¹cy. S¹
noclegowanie, s¹ schroniska pomagaj¹ce wychodziæ z bezdomnoœci. A
problem pozostaje.
- Fakt. Kiedy mamy zjawisko negatywne, to szukajmy
jego przyczyny, a potem
³agodŸmy skutki. U nas niestety, najczêœciej walczymy
ju¿ ze skutkami. Proszê pamiêtaæ, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ bezdomnoœci dziœ w
Polsce, a tym samym i w
Gorzowie jest problem pijañstwa, alkoholizmu. Oczywiœcie alkohol jest przyczyn¹
wielu ró¿nych negatywnych
zjawisk, nie tylko bezdomnoœci. To s¹ problemy ró¿nej
natury, najczêœciej wszelakich wykluczeñ. Cz³owiek
uzale¿niony staje siê wykluczony z ró¿nych spo³ecznoœci, w tym z rodziny, bo staje
siê ciê¿arem. Taka osoba
nie nad¹¿a za zmianami cywilizacyjnymi. Dziœ mamy
kolejn¹ rewolucjê technologiczn¹ i to bardzo szybko
postêpuj¹c¹. ¯ycie nabra³o
ogromnego tempa. Brakuje
stabilnoœci. Ci, którzy potrafi¹ wpisaæ siê w tê dynamikê, s¹ na rynku. Ci, którzy
tego nie potrafi¹, zwyczajnie
wypadaj¹ na ró¿ne marginesy. Wa¿nym jest, aby byæ
zdolnym do œwiadczenia
pracy. A niektórzy tego nie
potrafi¹. Bo nie nad¹¿aj¹ za

zamianami. I w takich sytuacjach ktoœ, kto ma z tym problem, mo¿e zacz¹æ siêgaæ
po alkohol. I tak zaczyna siê
spirala, która mo¿e zaprowadziæ na ulicê, choæ oczywiœcie nie musi. A alkoholizm jest przekazywany.
- Zechce pan wyt³umaczyæ?
- Jak pokazuje praktyka,
ktoœ, kto wychowa³ siê w rodzinie, gdzie jest alkohol,
ma du¿e wskazania, ¿e sam
zacznie po niego siêgaæ.
Problemem wielkim jest te¿
to, ¿e 30 procent Polek w
ci¹¿y pije alkohol, a to oznacza skazanie w³asnego
dziecka na chorobê alkoholow¹, która mo¿e, choæ nie
musi, kiedyœ wyjœæ.
- I dochodzimy do kolejnego problemu. Pana stowarzyszenie
prowadzi
noclegowniê, gdzie jest
bezwzglêdny nakaz abstynencji, ale przecie¿ nie odmawiacie pomocy tym,
którzy maj¹ problem z alkoholem.
- Do noclegowani przyjmujemy tylko trzeŸwych, ale
mamy ogrzewalniê, czyli
miejsce, gdzie pomocy szukaæ mog¹ ci po alkoholu. A
tu procedura jest taka - jesteœ pijany, przyjdŸ za trzy
godziny, bo wtedy bêdziemy
mogli siê z tob¹ dogadaæ.
Taka osoba musi te trzy godziny gdzieœ tam wychodziæ,
aby alkohol trochê mu z
g³owy wyparowa³. Wówczas
przyjmujemy do ogrzewalni.
Tam mo¿e siê po³o¿yæ, choæ
to nie s¹ takie warunki, jak w

noclegowni stacjonarnej. My
obecnie mamy oko³o 80
osób, które na stale korzystaj¹ z naszej noclegowni. I
mamy oko³o 20 miejsc w zapasie. Dodam, ¿e ogrzewalnia i noclegownia jest doœæ
dobrze, wrêcz nieŸle przygotowana pod wzglêdem sanitarnym, bo to jest jeden z
bardziej pal¹cych problemów. Zreszt¹, pierwsze, co
robimy w naszych placówkach, to doprowadzenie tych
ludzi do dobrego stanu sanitarnego - k¹piel, inna odzie¿. Potem dostaje jedzenie. Mamy na szczêœcie takie zapasy, ¿e ka¿dy z
naszych
podopiecznych
mo¿e liczyæ na trzy posi³ki
dziennie.
- Panie prezesie, jeszcze
do niedawna nie mówi³o
siê zupe³nie o bezdomnoœci kobiet. Tymczasem
problem siê chyba jednak
pojawi³.
- Rzeczywiœcie, pojawi³y
siê bezdomne kobiety w Gorzowie. Tylko u nas mieszka
obecnie kilkanaœcie bezdomnych pañ. Zreszt¹ mamy
dla nich specjalnie wydzielone pomieszczenie. I trzeba
powiedzieæ, ¿e nasza noclegowania jest koedukacyjna,
co raczej rzadkie. Mieliœmy
pewne obawy, ¿e ten system
siê nie sprawdzi, ale jednak
okaza³y siê przedwczesne.
Co wiêcej, wysz³o, ¿e te kobiety z tymi mê¿czyznami jakoœ
siê
wzajemnie
uzupe³niaj¹. Oczywiœcie, te
kobiety s¹ po ró¿nych przejœciach, mniej lub bardziej

dramatycznych, ka¿da z
nich ma za sob¹ mniej lub
bardziej trudn¹ historiê. Bywa, ¿e s¹ to kobiety, które
coœ w ¿yciu robi³y, które potrafi¹ zadbaæ i o siebie, i o
innych. I my te talenty wykorzystujemy.
- Udaje siê te panie wyprowadziæ z bezdomnoœci?
- Nie wszystkie, ale wychodz¹. Nie udaje siê ta
sztuka tym najbardziej poranionym, tym, które musia³y
wróciæ z Zachodu, tym
skrzywdzonym przez ¿ycie
bardzo mocno. Nie udaje siê
zazwyczaj tak¿e i tym, które
wpad³y w alkoholizm czy
otar³y siê o narkotyki. Ale i w
tych przypadkach zdarzaj¹
siê wyj¹tki, kiedy rodzina
przyjmuje je znów do siebie,
co nas zawsze niezmiernie
cieszy.
- Od pewnego czasu w
Gorzowie mieszka bardzo
du¿a diaspora cudzoziemców. Jest bardzo du¿o
obywateli Ukrainy, ale nie
tylko. Bo s¹ obywatele
Bangladeszu, Koreañczycy, Chiñczycy, Hindusi. No
i ponoæ zacz¹³ siê pojawiaæ problem z bezdomnoœci¹ w³aœnie tych ludzi,
którzy przyjechali tu za
prac¹.
- Pojawia siê ten problem.
Trzeba powiedzieæ, ¿e najlepiej radz¹ sobie Wietnamczycy. To jest diaspora, która mocno siê nawzajem
wspiera i z tego œrodowiska
nie mamy bezdomnych. Mamy jednego Bengalczyka,
który w drodze do Niemiec
zatrzyma³ siê u nas i dobrze
mu tu jest. Mówi, ¿e tak jak
w Polsce jest, to nigdzie na
œwiecie. Tu go szanuj¹, tu
ma ju¿ ludzi, z którymi nawi¹za³ wspó³pracê. Tu go
nikt o nic nie pyta, nikt go o
nic nie podejrzewa ani nie
przeœladuje. Kiedyœ z nim
rozmawia³em i mówiê mu,
¿e nie mo¿e w Polsce zostaæ, bo to nie jest jego naturalne œrodowisko. Na co
us³ysza³em, ¿e on tu zostaje, co wiêcej, œci¹gnie sobie
kogoœ z tych Indii i tu ju¿ na
zawsze zostanie. Zreszt¹ on
ju¿ siê nauczy³ po polsku
ca³kiem dobrze mówiæ. Mamy te¿ bezdomnych z Ukrainy. I trzeba od razu powiedzieæ, ¿e s¹ to ludzie, którym zwyczajnie siê tu nie
powiod³o. Proszê pamiêtaæ,
ci ludzie przyje¿d¿aj¹ do
Polski za prac¹ i wiêkszoœci
siê wiedzie. Bo do nas przyje¿d¿aj¹ ca³kiem rozs¹dni

ludzie. Ale niektórzy tu wpadaj¹, rzadko, choæ jednak, w
k³opoty. Mo¿e byæ tak, ¿e
ktoœ Ÿle trafi, jeœli chodzi o
zawód. Mo¿e Ÿle wybraæ sobie miejsce pracy. Ale te¿ z
przykroœci¹ muszê powiedzieæ, ¿e równie¿ zdarzaj¹
siê oszustwa wobec nich. I
ten proceder trzeba mocno
napiêtnowaæ. Polak, który
ma firmê, musi odpowiadaæ
za swoj¹ za³ogê, za tych,
których zatrudnia. I jeœli
oszukuje, nie jest wa¿ne,
swego czy obcokrajowca, to
pope³nia jeden z najwiêkszych grzechów, jaki mo¿na.
Polacy jednak oszukuj¹, a
tak byæ nie mo¿e. Jeœli przyje¿d¿a do nas Ukrainiec, my
go zatrudniamy, to ponosimy
za niego odpowiedzialnoœæ.
- Rozumiem, ¿e jak do
pañstwa noclegowni trafiaj¹ obcokrajowcy, to
traktujecie ich tak samo,
jak Polaków.
- Ale¿ oczywiœcie. Inaczej
przecie¿ nie mo¿na. Mamy
obecnie zarejestrowanych
oko³o 600 osób z zagranicy,
którym pomagamy. Fakt,
wiêkszoœæ to Ukraiñcy.
- A jak ta pomoc
wygl¹da?
- Najczêœciej potrzebuj¹
ubrania i oczywiœcie ¿ywnoœæ. Zasada jest taka, ¿e
jak taka osoba do nas trafia,
to nie mo¿e odejœæ bez pomocy. Bywa tak, ¿e trafiaj¹
do nas ludzie, którzy jeszcze
pracuj¹, ale wiedz¹, ¿e za
chwilê tej pracy nie bêdzie,
wiêc zaczynaj¹ siê baæ. U
nas w tym pierwszym miesi¹cu mu pomagamy i o nic
nie pytamy. Nawet jak pracuje, to dostaje ¿ywnoœæ, aby
by³ spokojny. Ale w nastêpnym miesi¹cu ju¿ zapytamy - co robisz? Zak³adamy
takiej osobie kartotekê, tam
notujemy udzielon¹ pomoc.
Wiemy, co siê dzieje. I pytamy - mia³eœ podj¹æ pracê,
gdzie zatem pracujesz? Ale
jeœli trzeba, to jeszcze przez
miesi¹c pomagamy. Ale potem to niestety, musisz siê
usamodzielniæ. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e po tych
dwóch miesi¹cach wiêkszoœæ rzeczywiœcie siê usamodzielnia. Ale jeœli trzeba
mu pomóc, to my to robimy.
Bo jak siê na pocz¹tku,
przez ten pierwszy miesi¹c
nie pomo¿e, to taka osoba
wpadnie w jeszcze wiêksze
k³opoty. I bêdziemy mieæ
jeszcze wiêksze problemy. A
po co?
- Fakt. Bardzo dziêkujê
za rozmowê.
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Polacy, nic się nie stało
Te wersy powtarzane s¹ tak czêsto w krainie pomiêdzy Bugiem a Odr¹, ¿e ka¿dy obywatel zna ich treœæ na pamiêæ.
Œpiewane po ka¿dej klêsce
narodowej sta³y siê panaceum na wszystkie choroby
dr¹¿¹ce
spo³eczeñstwo.
Spo³eczeñstwo, w którym ludzie, opêtani walk¹ o
w³adzê,
przywileje,
pieni¹dze, nie cofaj¹ siê od
straszenia mordami czy wiêzieniami. Ludzie oœlepieni
jedyn¹ prawd¹ organizuj¹
pokazy symbolicznego wieszania swoich rodaków czy
palenia ¿ywcem innowierców. Has³em ¿ycia publicznego sta³o siê s³owo ZEMSTA.
A kiedy œmieræ zaczyna
zgarniaæ ¿niwo, oskar¿aj¹
siê nawzajem o rozsiewanie
nasion nienawiœci. Jedni, poprzez swoj¹ nieobecnoœæ,
manifestuj¹ pogardê dla
œmierci cz³owieka, który myœla³ inaczej ni¿ Oni. Drudzy
szukaj¹ odpowiedzi na pyta-

nie: dlaczego? W tym œwiecie od lat ju¿ nie ma miejsca
dla ludzi marz¹cych o ¿yciu
pe³nym radoœci i wolnoœci.
Kiedy w na pocz¹tku lat 80.
odbywa³em praktykê studenck¹ w Gdañsku, moi
przyjaciele z Francji zapragnêli zobaczyæ siedzibê Wolnego Zwi¹zku Zawodowego,
który na ca³ym œwiecie by³
nadziej¹ milionów ludzi
walcz¹cych o wolnoœæ do
szczêœcia. Kilkadziesi¹t metrów przed legendarn¹ siedzib¹ wzrok moich goœci
przyci¹gnê³y napisy dekoruj¹ce p³yty chodnikowe.
Wykonane zosta³y przy pomocy szablonów., Francuzi,
zaintrygowani tymi dziwnymi
malunkami, poprosili o
przet³umaczenie tych, jak
s¹dzili, wielkich tekstów mówi¹cych o wolnoœci, tolerancji, czy mi³oœci bliŸniego tak

czêsto g³oszonej w œwi¹tyniach Koœcio³a dominuj¹cego. Ale jakie¿ by³o ich zdziwienie, gdy dowiedzieli siê,
¿e to tylko nawo³ywanie do
Mordu Rytualnego, który
mia³by byæ Wielkim Narodowym Katharsis. Pomimo ¿e
nawet najm³odsi obywatele
kraju nad Wis³¹ znaj¹ treœæ
tego zawo³ania, prawie heraldycznego, przytoczê go, poniewa¿ rozbrzmiewa do dzisiaj i nie budzi w Prawdziwych Polakach negatywnych
reakcji. Brzmi ono tak: A na
drzewach zamiast liœci bêd¹
wisieæ komuniœci. Tak wiêc
tradycja jest w Narodzie dawna i dobrze utrwalona. Francuzi treœæ tego humanistycznego przes³ania przyjêli minut¹ ciszy. Ale dosyæ ju¿ tej
osobistej dygresji i wróæmy
do naszej rzeczywistoœci.

Po Tragedii Gdañskiej
wszyscy, od prezydenta do
sprz¹taczki, staraj¹ siê zrozumieæ sk¹d tyle nienawiœci i
pogardy w tym Wybranym
Narodzie. Dyskusja o poszukiwaniu odpowiedzi, na której
tak naprawdê nikomu nie zale¿y, jak zapanowaæ nad tym
oceanem nienawiœci, ukazuje
brak elit zdolnych do zdominowania intelektualnego ¿ycia
politycznego.
Wiêc pozwolê sobie poleciæ
lekturê tym obywatelom, którzy jeszcze, poza wysy³aniem
SMS-ów, s¹ w stanie zmusiæ
siê do przeczytania arcydzie³a literatury Podró¿e Guliwera napisanego w epoce
Oœwiecenia, którego œwiat³o
w Rzeczypospolitej nigdy w
pe³ni nie rozb³ys³o. To
wyj¹tkowe dzie³o irlandzkiego
pisarza Jonathana Swifta w
pierwszej czêœci opowiada

przygody bohatera w krainie
Liliputów. Krainie pe³nej ludzi
opanowanych nienawiœci¹ do
innych i gotowych na wszystko, aby to ich prawda zwyciê¿y³a nawet za cenê unicestwienia najbli¿szego s¹siada.
G³ównym zajêciem Liliputów
jest prowadzenie wojny z Blefuskami, ich s¹siadami.
Obydwie strony d¹¿¹ do wzajemnej zag³ady z powodu
ró¿nicy zdañ dotycz¹cych
strony, od której powinno siê
rozpoczynaæ obieranie jajek
ze skorupek.
Œwiat, w którym ¿yj¹ oba ludy, zbudowany jest na wzajemnej nienawiœci. Chêæ doprowadzenia do zag³ady
s¹siada jest najsilniejsz¹ motywacj¹ dzia³añ obu stron.
Guliwer, szczêœciem dla siebie, opuszcza krainê Liliputów
i powraca do ojczyzny, z której wyruszy na kolejne pod-

ró¿e. Niestety Liliputy, ci mali
ludzie wype³nieni nienawiœci¹
teleportowali siê z XVIII wieku
w nasze czasy, obieraj¹c sobie Polskê za now¹ Ojczyznê.
A poniewa¿ s¹ bardzo ¿ywotni, przejêli w Rzeczypospolitej
ca³y œwiat polityki, doprowadzaj¹c poziom dyskursu do
obelg i gróŸb. Niestety, za nimi pod¹¿aj¹ ca³e sfory wiernych hunwejbinów. Jak zatrzymaæ to szaleñstwo Liliputów? A mo¿e by tak z nakazu
naczelnika pañstwa zobowi¹zaæ wszystkich obywateli
krainy nad Wis³¹ do przeczytania tego arcydzie³a sprzed
wieków?
Bo je¿eli normalni obywatele przegraj¹ tê wojnê z Liliputami, to pozostanie im tylko
zast¹piæ s³owa hymnu narodowego s³owami piosenki:
Polacy, nic siê nie sta³o.

CHRISTOPHE JÊDRZEJCZAK

Nie stawiałbym pomników politykom
By³ taki zwyczaj. A mo¿e nieformalny nakaz? Nie, prêdzej zwyczaj.
Chodzi³o o to, ¿eby nie stawiaæ pomników tym, którzy
dopiero co zmarli. Dla dobra
sprawy nale¿y odczekaæ
piêæ lat. Nie mam na myœli
nagrobków na cmentarzach.
Tam obowi¹zuje logiczna
zasada: póki ziemia nie
osi¹dzie, wystarczy kopczyk
okolony deskami, kwiaty i
znicze. I ¿eby nie by³o
chwastów. A póŸniej pomnik.
Zreszt¹ to co siê stawia na
cmentarzach, na ogó³ jest
symboliczne i informacyjne.
Czyje prochy spoczywaj¹ w
tym miejscu (imiê, nazwisko,
daty urodzenia i œmierci,
czasem zawód, niekiedy:
Spoczywaj w pokoju, Œpij
anio³ku czy Pokój jego duszy
albo Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamiêci bliskich i na ogó³ S.P., co oznacza œwiêtej lub œwietlanej
pamiêci). Mijaj¹ czasy, gdy
na tablicach nagrobnych
by³y takie maksymy, np. „Ten
którego op³akujemy, nie jest
nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniej¹ce chwa³¹ odbijaj¹ siê
w naszych oczach pe³nych

³ez” lub „Ka¿dy cz³owiek, nawet najskromniejszy, zostawia œlad po sobie, jego ¿ycie
zahacza o przesz³oœæ i siêga
w przysz³oœæ”). Trzeba sobie
bardzo zas³u¿yæ, aby na grobie by³o: „Œmia³o motorow¹
uprawia³ wolty¿erkê / A teraz
ktoœ inny nosi jego nerkê”
(Epitafium motocyklisty) czy
„Ca³e swe ¿ycie w wódce siê
p³awi³ / A tu¿ przed œmierci¹
œledziem siê zad³awi³” (Epitafium pijaka). Albo mieæ talent noblistki: „Przechodniu,
wyjmij z teczki mózg elektronowy / i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilê”.
Zdarza siê, ale bardzo rzadko, aby na grobie tkwi³a rzeŸba
przedstawiaj¹ca
zmar³ego. Je¿eli ju¿ to
p³askorzeŸba. Domyœlam
siê, ¿e to z powodu kosztów.
Taka rzeŸba jest kilkanaœcie
razy dro¿sza od standardowego nagrobka.
Co innego, gdy w grê
wchodz¹
publiczne
pieni¹dze. Te¿ nasze, ale
jakby inne. To i wielgaœne
pomniki stoj¹ nie na cmentarzach, a w parkach, na pla-

cach, przy ulicach. Czy naprawdê zawsze maj¹ one
cokolwiek wspólnego z dewiz¹, ¿e tak d³ugo cz³owiek
¿yje, jak d³ugo trwa o nim
pamiêæ, w¹tpiê.
Wracam do tego, ¿e trzeba
odczekaæ piêæ lat, zanim
stanie pomnik. Tyle czasu
wystarczy, aby siê przekonaæ, ¿e ten, którego by³ i ju¿
go nie ma, zas³uguje na
wiêcej ni¿ tylko na zapalenie
znicza na grobie. Czy powinien zostaæ patronem ulicy/placu/szko³y/biblioteki/sali/konkursu/nagrody. I czy jego pomnik wypada postawiæ
na cokole, bo jego zas³ug
ju¿ nikt nie podwa¿y.
Najsmutniejsze jest to, ¿e
¿ywi stawiaj¹ na coko³ach
pomniki tym, którzy na nie
nie zas³uguj¹. Którzy niczym
szczególnym, podziwianym,
godnym upamiêtnienia siê
nie wyró¿nili. Nie s¹ wzorem
do naœladowania, bo niczego wyj¹tkowego nie wynaleŸli, nie napisali, nie skomponowali, nie namalowali, nie
zbudowali, nie opracowali. Z
ich ust nie pad³a ¿adna

m¹droœæ. Ich nazwisk nie
ma nawet w Wikipedii. A to,
¿e nie robili œwiñstw, nikogo
nie skrzywdzili myœl¹, mow¹
i uczynkiem œwiadczy jedynie o tym, ¿e byli takimi ludŸmi, jakimi powinni byæ. O
niczym wiêcej. Za ma³o aby
zostaæ bohaterem, wzorem,
przyk³adem. Ci, którzy takim
osobom stawiaj¹ pomniki,
niszcz¹ pamiêæ o nich.
A najgorsze co mo¿e byæ,
to stawianie pomników
¿ywym. Jan Pawe³ II, który
chyba najczêœciej by³ w takiej sytuacji, prosi³, aby nie
wykuwaæ jego podobizny w
marmurze, nie odlewaæ w
br¹zie. Zamiast tego, prosi³,
stawiajcie szko³y, przedszkola, domy opieki, szpitale. Takie pomniki s³u¿¹ ludziom i nikt nie odwa¿y siê
ich zwaliæ. Albo ukraœæ, jak
to ma miejsce z popiersiem
Zenona Bauera czy fajerk¹
Szymona Giêtego w œródmieœciu Gorzowa.
W Zielonej Górze na al. Niepodleg³oœci jest stolik, przy
którym siedzi odlany w br¹zie
Klem Felchnerowski. Nie

s³ysza³em, aby ktokolwiek powiedzia³ z³e s³owo o zmar³ym
w 1980 r. malarzu, a mia³ on
grzechów sporo. Na tej samej
ulicy przed wyborami samorz¹dowymi stan¹³ pomnik
¿u¿lowca Andrzeja Huszczy.
Podczas ods³oniêcia by³y
oklaski, ale i by³y gwizdy.
Pad³o niema³o takich s³ów,
których tylko dlatego, ¿e
Huszcza ¿yje, nie powtórzê.
Kogo ciekawi, co wtedy ludzie
mówili i co mówi¹ o ¿u¿lowcu,
niech zajrzy na strony fejsbukowe. To jest najlepszym potwierdzeniem, ¿e pomniki powinno siê stawiaæ zmar³ym i
dopiero co najmniej piêæ lat
po ich œmierci. A to dlatego,
¿eby odeszli z tego œwiata ci,
którzy ich znali i znali ich winy.
Patronem portu lotniczego
w Gdañsku jest Lecha
Wa³êsa. Czy jeszcze d³ugo
nim bêdzie? Stawianie pomników ¿ywym Ÿle siê koñczy. 65. rocznica urodzin
Saddama Husajna by³a powodem do wzniesienia jego
pomnika w Bagdadzie. Cztery lata póŸniej Irakijczycy najpierw zabili dyktatora i pó-

reklama www.echogorzowa.pl
519 462 660

Ÿniej przy pomocy Amerykanów zwalili go z coko³u. Nie
wiem, czy ¿ywy Stalin ogl¹da³
siebie na pomnikach, ale pewnie nie, bo ba³ siê ruszyæ z
Moskwy. Wiem, ¿e w 1946 r.
dzisiejsza al. Niepodleg³oœci w
Zielonej Górze sta³a siê
ulic¹ Generalissimusa J.
Stalina i by³a ni¹ do 1956 r.
Zaraz po œmierci tyrana na
trzy lata Katowice sta³y siê
Stalinogrodem. PóŸniej nawet rosyjski Stalingrad zamieni³ siê w Wo³gograd.
Zreszt¹ identycznie sta³o
siê z Leningradem, który
na powrót jest Sankt Petersburgiem. Bierut nie stoi
na cokole w Lublinie, nie
jest patronem uniwersytetu
we Wroc³awiu, huty w
Czêstochowie, ulicy w Rudnicy ko³o Krzeszyc. Z Gierkiem historia obesz³a siê podobnie.
Gdyby ode mnie zale¿a³o,
stawia³bym pomniki uczonym, artystom, ¿o³nierzom,
prostym ludziom, którzy
czymœ siê zas³u¿yli. Nie stawia³bym pomników politykom.

czytaj na www.echogorzowa.pl
– codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
●
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Czasami myślę o tym, żeby stąd uciekać
Z Natali¹ Œlizowsk¹, kreatork¹ i w³aœcicielk¹ studia mody, rozmawia Renata Ochwat
graæ, a nie maj¹ w domu instrumentu.
- Ale przecie¿ ju¿ sprowadzi³aœ cyrk do centrum
miasta i to cyrk z mod¹. A
pó³ ulicy, a mo¿e i wiêcej
siê zbieg³o, aby podziwiaæ.
- Fakt. Takie tematy gdzieœ
siê wczeœniej rodz¹, i s¹ to
przede wszystkim tematy kolejnych kolekcji. Ka¿dy projektant raz na pó³ roku wypuszcza now¹ kolekcjê. Niekiedy siê to, niestety, nie
udaje. I teraz bêdzie w³aœnie
taka kolekcja z lekkim opóŸnieniem. W 2019 roku te¿
bêdzie coœ. Otó¿ zobaczy³am Majaland i strasznie
mi siê zamarzy³a akcja Weso³e Miasteczko i tak serio to
kombinujê, jak tu na Chrobrego sprowadziæ chocia¿
jedn¹ karuzelê, na której
bêd¹ jeŸdziæ modelki. Naprawdê o tym myœlê. Bardzo
mi zale¿y na czymœ takim. O
tego oczywiœcie dobieram
odpowiedni¹ muzykê. No i
przede mn¹ najwiêksze wyzwanie, bo teoretycznie na
marzec szykujemy wielk¹
kolekcjê dla Adama Ba³dycha inspirowan¹ jego muzyk¹. Zreszt¹ pewne szlaki
ju¿ zosta³y przetarte, bo
Adam Ba³dych podczas
ostatniego koncertu w Teatrze Osterwy wyst¹pi³ w marynarce uszytej przeze mnie.
A co do kolekcji, to praca
bardzo, bardzo artystyczna i
muszê zwyczajnie na jakiœ
czas zamkn¹æ pracowniê,
¿eby siê skupiæ na tym zadaniu. A dodam, ¿e to wcale
nie jest proste. Bo wymaga
naprawdê wiele czasu do
namys³u, trzeba pogodziæ
ró¿ne rzeczy, tak aby muzykowi na scenie by³o wygodnie. Taka praca wymaga
wolnej g³owy i nie da siê jej
pogodziæ z obecnoœci¹ w
pracowni. Co prawda, nie
wiem, z czego bêdziemy
¿yæ, ale có¿, jak trzeba, to
trzeba. Ju¿ zreszt¹ za-

Fot. Renata Ochwat

- Minê³y dwa lata, od
chwili, kiedy otworzy³aœ
swoj¹ pracowniê. Pamiêtam zaskoczenie, ¿e jednak znana ju¿ projektantka
otwiera pracowniê w Gorzowie. ¯a³ujesz tej decyzji?
- Nie ¿a³ujê. Tu jest cudownie (œmiech). A serio, oczywiœcie nie zbada³am, jak tu
jest. Myœla³am, ¿e jesteœmy
na Zachodzie. Ale rzeczywistoœæ okaza³a siê trochê
inna. Jest trudno, jestem
pierwsz¹, która przeciera
szlaki. Czasem myœlê, ¿e to
jest pewna misja, aby trochê
tego, co dzieje siê w centrum
kraju i generalnie na Zachodzie sprowadziæ tu. Ktoœ musi byæ pierwszy. Czasami
faktycznie, myœlê o tym,
¿eby uciekaæ. Ale z drugiej
strony ¿al mi tego wszystkiego. Bo przecie¿ trochê pracy
zosta³o tu w³o¿one, choæby
w to miejsce. Poza tym
trochê fajnych wydarzeñ
uda³o siê przeprowadziæ.
- No w³aœnie. Zapowiada³aœ, ¿e to bêdzie nie tylko pracownia hot cuture
po gorzowsku, ale tak¿e
miejsce, gdzie bêd¹ siê
dzia³y ró¿ne rzeczy i konsekwentnie to realizujesz.
- Fakt. Obieca³am. A ja nie
rzucam s³ów na wiatr. Skoro
powiedzia³am, ¿e bêdzie siê
dzia³o, to siê dzieje. Co miesi¹c tworzymy ma³e wydarzenia. Raz na pó³ roku bardzo du¿e. Myœlê, ¿e to siê
udaje. Ka¿de wydarzenie ma
inny temat. Anga¿ujemy innych artystów. Ju¿ teraz robimy gorzowski weihnacht u
Natalii. Zamieniamy pracowniê w las, pierniki ju¿ s¹
upieczone, grzane wino te¿
ju¿ prawie siê grzeje. Zaprosiliœmy Marcina Winkszo,
¿eby nam zagra³ kolêdy. Marek Piechocki pogra³ na pianinie, bo mam tu pianino i
jest ono do dyspozycji
wszystkich, którzy lubi¹

N. Ślizowska: Kombinuję, jak tu na Chrobrego sprowadzić
chociaż jedną karuzelę…

czê³am tworzyæ te ubrania,
ale trzeba siê wy³¹czyæ, bo
to naprawdê trudna i wymagaj¹ca praca. Serce siê
otwiera, aby tworzyæ w³aœnie
takie rzeczy. Ale mam nadziejê, ¿e to siê przekuje w
coœ wiêkszego. Tu mam motywacjê, bo bêdzie to naprawdê du¿a kolekcja, bo na
a¿ 30 ubiorów, w tym po³owa
damskich. Tak, aby Adam
mia³ z czego wybraæ, ale
¿eby to by³o te¿ widowiskowe. Szukam te¿ miejsca, aby
to pokazaæ, bo pokaz musi
byæ i to widowiskowy. Mam
te¿ nadziejê, ¿e Adam nas
zaszczyci swoj¹ obecnoœci¹
na pokazie i mo¿e choæ jeden kawa³ek zagra.
- Ale przecie¿ ubierasz
nie tylko Adama Ba³dycha,
choæ to chyba najwiêksza
gwiazda jak do tej pory.
Ubra³aœ ju¿ muzyczki Filharmonii Gorzowskiej.
- Rzeczywiœcie, czasami
siê w³aœnie takie prace zdarzaj¹. Uda³o mi siê ubraæ
Marcina Prokopa - co prawda to by³o jeszcze w programie Runway, ale by³o. Ostatnio Sarsa wyst¹pi³a w moim
ubiorze. Teraz w³aœnie
Adam. Zdarzaj¹ siê takie fajne rzeczy.
- A trafiaj¹ do ciebie gorzowianki, które niekoniecznie lubi¹ ciuchy z sieci?
- Zdarzaj¹ siê, ale jednak
tutaj nie cieszy siê to takim

powodzeniem, jak ja bym
chcia³a. Trochê trudno przychodzi myœlenie, ¿e bycie
oryginalnym jest super i ¿e
ceny u mnie nie s¹ mimo
wszystko jakoœ maksymalnie
wyœrubowane. Jakoœ jeszcze
nie za bardzo popularne jest
myœlenie, ¿e mo¿na sobie na
to pozwoliæ. Niektórzy mo¿e
siê boj¹ wejœæ do wnêtrza,
bo siê mo¿e czegoœ krêpuj¹.
Bo mo¿e tu s¹ ciuchy za grube tysi¹ce…Bywa, ¿e wchodzi gorzowianka i mówi, ojej,
jak tu jest ma³o rzeczy. I ja
wówczas mówiê, ¿e wcale
tak nie jest, bo ja sama
tworzê te rzeczy i ich wcale
nie jest ma³o. Przecie¿ tu
jest oko³o 200 ubrañ i to jest
naprawdê sporo. Ja rozumiem, ¿e jak ktoœ wchodzi
do sklepu sieciowego i tam
s¹ tysi¹ce ubrañ. Ale czasami wydarz¹ siê rzeczy niezwyk³e. By³ taki dzieñ, ¿e
wchodzi³y tu grupki kobiet i
kupowa³y ubrania. By³y zachwycone. Zaintrygowa³o
mnie to, chcia³am siê dowiedzieæ, sk¹d one siê wziê³y.
Okaza³o siê, ¿e to by³y panie
z Poznania, które by³y w Gorzowie na jakimœ szkoleniu. I
jedna drugiej sprzeda³y informacjê o mojej pracowni. A
jeœli chodzi o gorzowianki, to
jak powiedzia³am, mam
misjê do spe³nienia.
- Natalia, ale ostatnio zaczê³aœ ubieraæ nie tylko te

odwa¿ne gorzowianki, ale
tak¿e pupile gorzowian.
Sk¹d u ciebie siê wziê³a ta
psia moda?
- W³aœciwie to nie wiem.
Robimy to od roku. Pomys³
narodzi³ siê spontanicznie.
Zaczêliœmy robiæ skórzane
obró¿ki. Skóra kojarzy siê z
czymœ ekskluzywnym. Zrobiliœmy takie czerwone obró¿ki
z przypinkami i to siê spodoba³o. Gorzowianki i gorzowianie zaczêli je kupowaæ
dla swoich psiaków na œwiêta. Potem pomyœleliœmy, ¿e
trochê tak dla œmiechu, zrobimy pokaz psiej mody. Chodzi³o o to, aby siê pokazali
w³aœciciele i ich psy podobnie ubrani. Okaza³o siê, ¿e to
te¿ jest ca³kiem niez³e.
Zreszt¹ ja nie s³ysza³am o
takich miejscach, ¿e mo¿na
przyprowadziæ psa, postawiæ
go na stole, zmierzyæ go,
dobraæ tkaniny, popatrzeæ,
co tam do urody pasuje. No i
w³aœciciele czasami wybieraj¹ jakiœ akcent wspólny ze
swoim pupilem - kurtka, plecak. Tak w³aœnie teraz mam
na warsztacie ubiór dla doga
niemieckiego, najwiêkszego
chyba z psów. Psinka wabi
siê Anabel. Dostanie ubranko z deseniem w arbuzy. I co
mogê powiedzieæ? To, ¿e
psy s¹ takimi wdziêcznymi
klientami.
- Skoro mówimy o
wdziêcznoœci i niewdziêcznoœci, to od pewnego czasu dotykaj¹ ciê ostracyzmy od s¹siadów.
- Ja tego nie rozumiem, nie
bardzo wiem, o co chodzi.
- Ci¹gle ktoœ psuje twój
samochód.
- Zdarza siê, fakt. Ostatnio
mia³am tak¹ sytuacjê, doœæ
ma³o przyjemn¹ z pewnym
panem. Pisa³ do mnie
straszne rzeczy. Myœla³am
sobie, ¿e to jest jakaœ taka
niczym nieuzasadniona nienawiœæ. Bo có¿ z³ego ja robiê? Ja bym siê cieszy³a,

gdyby by³ obok mnie ktoœ taki, kto tu mieszka, pracuje,
coœ tworzy, bo chyba fajnie
jest, kiedy coœ siê dzieje. Nie
rozumiem tego. Jak do tej
pory to fizycznie dwie takie
nieciekawe sytuacje mnie
spotka³y. Bo jeden z gorzowian pisa³, mocno oburzony,
¿e Cyrk zosta³ nazwany Landsberg. Bo jak to mo¿e byæ,
¿e niby wracamy do tamtych
czasów. A przecie¿ dobrze
brzmi okreœlenie Landsberg
Circus, lepiej ni¿ Cyrk Gorzowski. Niektórzy, jak widaæ, nie potrafi¹ tego zrozumieæ. Zreszt¹ sytuacja jest
rozwojowa, bo kolejne rzeczy od tego pana do mnie
dochodz¹. Absurdem jest
choæby stwierdzenie, ¿e ja
biorê pieni¹dze od Niemców,
w co ja zwyczajnie nie potrafiê uwierzyæ, ale tak jest.
Zreszt¹ zdarzaj¹ siê tu ca³y
czas dziwne sytuacje w
s¹siedztwie. Ja w takich momentach staram siê zawsze
porozmawiaæ, wyjaœniæ dan¹
kwestiê. Ot choæby coœ takiego. Pan z s¹siedztwa
oskar¿y³ mnie, ¿e parkujê na
jego miejscu. Przyszed³ do
pracowni, z krzykiem i grubym s³owem, przy klientach
to by³o. Nakrzycza³ i wyszed³.
Posz³am za nim, bo takie sytuacje trzeba wyjaœniaæ. Powiedzia³am, ¿e przecie¿ takie
sytuacje mo¿na i trzeba wyjaœniaæ na spokojnie. Ja nie
jestem st¹d, nie wiem, czy s¹
tu jakieœ miejsca przypisane
konkretnym osobom. Porozmawialiœmy i wówczas ten
pan powiedzia³ - przepraszam pani¹. Tak jest, taki
jest œwiat i co zrobiæ.

I w tym momencie trzeba
by³o zakoñczyæ rozmowê, bo
przysz³a klientka, która
chcia³a zmierzyæ jedn¹ ze
zjawiskowych sukien Natalii
Œlizowskiej. Kreatorka musia³a udaæ siê do swoich zawodowych obowi¹zków.

No i kolejne marzenie okazało się marzeniem
A mia³o byæ tak piêknie. Ju¿ witano siê z g¹sk¹…
Ju¿ podawano jako pewnik, ¿e Gorzów przestanie
byæ wykluczony komunikacyjnie. No i co? No i nic.
Jakoœ absolutnie mnie nie
zdziwi³o, ¿e kolej, jedna z jej
spó³ek znów siê wycofa³a z
planów elektryfikacji linii z
Krzy¿a do granicy. Choæ zaledwie kilka miesiêcy temu
sama pisa³am o mo¿liwych
planach na w³aœnie elektryfikacjê. Pamiêtam zreszt¹, ¿e
ju¿ kilka razy takie plany
snuto. Ostatnim razem wydawa³o siê, ¿e jednak w ko-

ñcu dojdzie do tego donios³ego aktu strzelistego i
Gorzów przestanie byæ wykluczony z mapy dobrych
po³¹czeñ. Ale wystarczy³o
siê przyjrzeæ trwaj¹cemu remontowi estakady, aby jednak dojœæ do wniosku, ¿e to
mrzonki s¹ i tylko puste gadanie.
Teraz mamy tego potwierdzenie. Nie bêdzie elektryfikacji, przynajmniej w jakimœ
nawet doœæ pokaŸnym czasie zwyczajnie do tego nie
dojdzie. Powiem tak, szkoda.

Jednak taka zmiana na tej linii, wa¿nej dla nas, to by³by
milowy krok do przodu. Bo
mo¿na by³oby liczyæ na
wiêcej poci¹gów, lepsze skomunikowanie zarówno z centrum kraju, jak i z granic¹.
Co prawda od granicy do
Berlina dalej jeŸdzilibyœmy
poci¹gami bez elektryfikacji,
ale za to bardzo dobrze funkcjonuj¹cymi. Wiem, bo nimi
je¿d¿ê.
Inna rzecz, ¿e za ostatnich
kilkadziesi¹t lat kolej spektakularnie pozwija³a wiêksz¹

czêœæ infrastruktury, polikwidowa³a nie tylko po³¹czenia,
ale wrêcz linie w fizyczny
sposób. Zreszt¹ znawcy
przedmiotu nie tylko w kraju
dziwi¹ siê, ¿e tak lekko i bez
refleksji uczyniono coœ, co
bêdzie siê mœciæ. I dok³adnie
tak jest.
W Polsce, ech tam w Polsce, w regionie zaczyna byæ
zauwa¿any problem wykluczenia komunikacyjnego.
Coraz wiêcej miejscowoœci
jest pozbawionych publicznego transportu, bo ponoæ

siê nie op³aca. Padaj¹ spó³ki
autobusowe, poci¹gów od
dawna nie ma. Jak kto nie
ma w³asnego autka (dla
przyk³adu ja), to naprawdê
zaczyna mieæ problemy z
dotarciem
do
ró¿nych
k¹tków. Jak kto nie wie, o
czym bajê, niech uczyni wysi³ek i przejdzie siê na dworzec PKS. Niech spojrzy na
siatkê po³¹czeñ. I wówczas
za g³owê siê z³apie, bo tak
dramatycznie siê skurczy³a.
Podobnie zreszt¹ jest z kolej¹. Bo pozornie da siê doje-

chaæ wszêdzie. Ale jak siê
zacznie analizowaæ, to zaczyna siê odkrywaæ, ¿e po³¹czenie gdziekolwiek zabiera
maks czasu, maks nerwów i
jeszcze wiêcej, bo poci¹gi siê
spóŸniaj¹, bo coœ tam.
Marzenie o wpiêciu w
siatkê
elektrycznych
po³¹czeñ posz³o ad acta i
chyba na bardzo d³ugo.
G¹ska kiedyœ tam zosta³a
przywitana, a teraz siê schowa³a, bo niby co ma powiedzieæ.

RENATA OCHWAT
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Tłumy przyszły po album
ze zdjęciami Waldemara Kućki

Fot. Renata Ochwat

Dr Ewa Pawlak i Lech Dominik podczas promocji albumu
nie kryli zaskoczenia

Fot. Renata Ochwat

Ksi¹¿ki nie wystarczy³o dla
wszystkich.
- Zwyczajnie nie myœla³am,
¿e bêdzie a¿ taki t³um - mówi³a dr Ewa Pawlak, dyrektor
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. A mówi³a to, kiedy ju¿ z lekka uda³o siê opanowaæ napór chêtnych po
ksi¹¿kê.
Promocja albumu „Waldemara Kuæki spacer po Gorzowie” mia³a wygl¹daæ jak typowa tego rodzaju impreza. O
tym, ¿e tym razem tak nie
bêdzie mo¿na siê by³o przekonaæ na godzinê przed, kiedy ca³kiem spora grupka gorzowian sta³a u drzwi muzeum. - Trzeba by³o przyjœæ
szybciej, bo kto tam wie, co
siê wydarzy. Przecie¿ to
zdjêcia Kucki - mówili pierwsi
chêtni.
I z minuty na minutê
gêstnia³ t³um zainteresowanych i chêtnych gorzowian. A
kiedy muzealnicy zaczêli w
koñcu wyk³adaæ upragnione
wydawnictwo, t³um zacz¹³
napieraæ na stó³, za którym
siedzia³y pracownice rozdaj¹ce ksi¹¿ki. Przez moment nawet zrobi³o siê groŸnie. Dopiero decyzja Ewy
Pawlak, ¿eby podzieliæ promocjê na dwie czêœci spowodowa³a, ¿e ludzie z lekka siê
uspokoili. Ale niestety, choæ
kolejka chêtnych sta³a a¿ do
muzealnej bramy, nie dla
wszystkich
wystarczy³o
ksi¹¿ki. - Niestety, to by³a
ksi¹¿ka wydana za dotacjê
miejsk¹, zrealizowana w projekcie, na który dostaliœmy
9,5 tys. z³otych. Wystarczy³o
to zaledwie na 500 egzemplarzy. Ale zrobimy wszystko,
aby zyskaæ pieni¹dze na dodruk - deklarowa³a Ewa Pawlak. Ci, którzy z muzeum
odeszli bez wydawnictwa ko-

Fot. Renata Ochwat

Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e album z zdjêciami dawnego Gorzowa przyci¹gnie takie t³umy.

Takich tłumów nikt się nie spodziewał, nie dla wszystkich też starczyło albumów

mentowali, ¿e co jak co, ale
w³aœnie na takie wydawnictwa powinno byæ wiêcej pieniêdzy, bo jak widaæ, gorzowianie sobie ¿ycz¹ takich
ksi¹¿ek. - Ma³o tego, jakby
mi nawet przysz³o zap³aciæ
za to wydawnictwo, to i tak
bardzo bym chcia³a je mieæ mówi³a jedna z zawiedzionych gorzowianek. A takich
osób w pi¹tkowy wieczór
by³o naprawdê sporo.
Album „Waldemara Kuæki
spacer po Gorzowie” przygotowa³ Lech Dominik z Muzeum Lubuskiego. Wyda³o je
Nadwarciañskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wielkopolskim afiliowane
przy
Muzeum

Lubuskim. I jak podkreœli³a
Ewa Pawlak, by³ on swego
rodzaju prezentem z okazji
pi¹tej rocznicy dzia³alnoœci
Towarzystwa. Podstaw¹ do
przygotowania tego wydawnictwa jest wielki zbiór negatywów Waldemara Kuæki, które po œmierci fotografa w
1981 roku przekaza³a Muzeum jego ¿ona El¿bieta Kuæko.
- Wiele z tych zdjêæ, które s¹
w ksi¹¿ce, ujrza³y œwiat³o
dzienne dopiero teraz. Oczywiœcie s¹ te najbardziej znane, czyli kozy przed obecnym
Urzêdem Miasta, krowa przed
teatrem i furmanka na Hawelañskiej, bo musia³y byæ. Ale
wiele jest kompletnie nieznanych - mówi³ Lech Dominik. A
wzruszona El¿bieta Kuæko

doda³a, ¿e bardzo jest
szczêœliwa, widz¹c tak wielu
ludzi zainteresowanych tym
wydawnictwem.
Wysmakowane wydawnictwo w kszta³cie utrzymane
jest w stylu wczeœniejszych
ksi¹¿ek pod zbiorowym tytu³em „Z Albumu Gorzowian”,
jakie ukaza³y siê dziêki staraniom Stowarzyszenia Kamienica, a by³y zbiorami fotografii z prywatnych archiwów gorzowian w³aœnie. - To by³
celowy zabieg, chcieliœmy,
aby nasz album dok³adnie
tak wygl¹da³ - mówi³ Lech
Dominik. Oba wydawnictwa
mo¿na by³o porównaæ, bowiem redaktor i wydawca „Albumów Gorzowian”, dr Zbigniew Sejwa przyszed³ na pro-

Elżbieta Kućko była bardzo szczęśliwa widząc tylu zainteresowanych

mocjê z prezentem - w³aœnie
tymi albumami, które przekaza³ do Biblioteki Muzealnej.
Ci szczêœliwcy, którzy album otrzymali, ju¿ na promocji zaczêli je przegl¹daæ. I odkrywali zdjêcia miasta, którego ju¿ nie ma, a które ca³y
czas jest, choæ w zmienionym kszta³cie. Komentarze
by³y ró¿ne. Od zachwytu,
przez zdziwienie, a¿ po
wzruszenia. - Wielu miejsc
nie potrafiliœmy zidentyfikowaæ. Prosiliœmy o pomoc
miêdzy innymi Romana Piciñskiego. Ale nie da³o siê
tych zdjêæ dok³adnie datowaæ, dlatego nie ma przy
opisach dat powstania. Mamy nadziejê, ¿e mo¿e dziêki
samym odbiorcom uda siê

odkryæ, kto na tych fotografiach jest - mówi³a Ewa Pawlak.
Muzeum ju¿ zapowiada, ¿e
jeœli siê uda zgromadziæ jakieœ pieni¹dze, to wcale nie
jest wykluczone, ¿e uka¿¹
siê jeszcze kolejne albumy z
cyklu „Waldemara Kuæki spacer po mieœcie”. I ta zapowiedŸ bardzo siê spodoba³a
wszystkim, którzy naprawdê
bardzo t³umnie stawili siê na
promocji.
RENATA OCHWAT

Od redakcji: W marcowym
wydaniu gazety echogorzowa.pl opublikujemy archiwalne reporta¿e poœwiêcone
niezwyk³emu kronikarzowi
miasta, jakim by³ Waldemar

Utalentowani i z pomysłami na życie ciekawe
Po raz kolejny wrêczono gorzowskie stypendia artystyczne.
- teatr, Dawid Pajdzik - muzyka, Mateusz Rosiñski muzyka, Bartosz Matuszewski - muzyka, Jacek
Logdañski - taniec, Katarzyna Radkiewicz - sztuki
wizualne, Janina Jurgowiak
- literatura, Maja El¿bieta
Wilczewska - animacja i
edukacja kulturalna, Miko³aj
Fronczak - taniec, Natalia
Œlizowska - sztuki wizualne,
S³awomir Szeleszkiewicz Sztuki wizualne.
O stypendia na rok 2019
ubiega³o siê 26 kandyda-

Fot. Bart³omiej Nowosielski

14 osób odebra³o w styczniu z r¹k przewodnicz¹cego
Rady Miasta Jana Kaczanowskiego i zastêpcy prezydenta Ma³gorzaty Domaga³y
stypendia Prezydenta Miasta, przyznawane za twórczoœæ artystyczn¹, upowszechnianie kultury oraz
opiekê nad zabytkami.
Oto lista tegorocznych stypendystów: Mateusz Bogdanowicz - taniec, Dawid
Troczewski - muzyka, Aleksander Kaczuk-Jagielnik muzyka, Bartosz Bandura

14 osób otrzymało stypendia artystyczne na 2019 rok

tów. Komisja zapozna³a siê
z pisemnymi aplikacjami
oraz wys³ucha³a osobistych prezentacji 25 kandydatów.
Stypendia o wartoœci od tysi¹ca do 12 tysiêcy z³otych
s¹ przyznawane przez prezydenta Gorzowa, na wniosek specjalnej komisji. W
tym roku ³¹czna kwota nagród wynios³a 60 tysiêcy
z³otych.
Przewodniczy³a jej, bo komisja zakoñczy³a prace w
zwi¹zku z up³ywem trzylet-

niej kadencji, Iwona Bartnicka - kierownik Dzia³u Kultury
Filmowej Miejskiego Oœrodka Sztuki.
Stypendia miasta z zakresu kultury przyznawane s¹
od 1996 roku. Dot¹d przyznano ich - w³¹czaj¹c rok
2019 - prawie 200. Iloœæ
osób, którym je przyznano
jest mniejsza, poniewa¿ niektórym wyp³acono je kilkakrotnie.

DARIUSZ WIECZOREK
WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI
UM
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Trzeba zauważyć, że styl naszego
życia ulega zmianie
Z Ireneuszem Maciejem Zmor¹, prezesem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

r e k l a m a

bêdziemy siê wszystkim, co
ma pozwoliæ rozwijaæ klub.
- Dlaczego nie wszyscy
kibice doceniaj¹ wasz¹
codzienn¹ prace, mimo ¿e
procentuje ona corocznie
ca³ymi workami medali, w
tym tak¿e dru¿ynowych
mistrzostw Polski?
- Nale¿a³oby zapytaæ tych,
którzy narzekaj¹. Oczywiœcie szanujemy wyg³aszane
opinie. Ka¿dy ma zreszt¹
prawo do w³asnego zdania.
Powiem
wprost,
¿e
ws³uchujemy siê we wszystkie oceny, analizujemy
zg³aszane propozycje i niektóre z nich wdra¿amy w
¿ycie. Jako organizacja w
ka¿dym roku staramy siê
wejœæ na wy¿szy poziom, a
sportowo
d¹¿ymy
do
osi¹gania sukcesów. Corocznie siêgamy po medale,
nie tylko w lidze seniorów,
ale spore sukcesy odnosz¹
te¿ juniorzy. I pod tym
wzglêdem nic siê nie zmienia. Dalej bêdziemy d¹¿yli
do bycia w krajowej
czo³ówce. Swoj¹ drog¹
uwa¿am, ¿e nasze dzia³ania
s¹ akceptowane, bo w minionym sezonie frekwencja
na meczach ligowych na
,,Jancarzu’’ by³a najwy¿sza
od 2014 roku, czyli roku, w
którym po 31 latach zdobyliœmy dru¿ynowe mistrzostwo
Polski. Oznacza to, ¿e jako
klub mamy du¿e zaufanie
ze strony kibiców.
- Mówi pan, ¿e s³uchacie
kibiców. Wys³uchaliœcie
tak¿e ich g³osu w sprawie
polepszenia warunków
ogl¹dania imprez m³odzie¿owych?
- Tak, uczyniliœmy to podczas fina³u Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski Juniorów i
ta propozycja siê sprawdzi³a. Dlatego w nowym se-

Fot. Archiwum

- Niedawno powiedzia³
pan, ¿e czasami w³os je¿y
siê na g³owie, kiedy s³yszy
jakie
oferty
potrafi¹
sk³adaæ zawodnikom niektóre kluby. Czy w polskim ¿u¿lu istnieje coœ takiego,
jak
granica
rozs¹dku?
- Trudno tutaj ustaliæ definicjê ,,granicy rozs¹dku’’.
Jak ktoœ ma pieni¹dze to je
po prostu wydaje. Kto nie
ma, nie wydaje. Takie jest
prawo rynku. Kiedy spojrzymy na rynek pi³karski i zobaczymy, jakie tam pieni¹dze kr¹¿¹, to lata œwietlne nas do tego œrodowiska
dziel¹.
- Czy prze³om roku, dla
takiego klub jak Stal Gorzów, to chwila wytchnienia czy ci¹g dalszy
wytê¿onej pracy?
- W sytuacji, kiedy klub
jest wielosekcyjny, nie ma
ju¿ pojêcia okresu martwego. Przez pe³ne 12 miesiêcy w roku praca tak naprawdê wre, ale zawsze
staramy siê choæ na krótki
okres trochê zwolniæ. Kulminacj¹ by³o podsumowanie z
naszymi sponsorami sezonu ¿u¿lowego, które mia³o
miejsce 7 grudnia, po³¹czone ju¿ z otwarciem nowego
sezonu. Dlatego zaprosiliœmy ca³¹ nasz¹ dru¿ynê, razem z zawodnikami, którzy
w przysz³ym sezonie zadebiutuj¹ w Stali. Od po³owy
grudnia zwolniliœmy nieco
tempo pracy, bo ka¿dy
chcia³ poczuæ ten œwi¹teczno-noworoczny klimat, ale
zaraz po Nowym Roku ruszamy dalej do przodu z
now¹ energi¹. ¯u¿lowcy
bêd¹ kontynuowali przygotowania do sezonu, pi³karze
rêczni powróc¹ na parkiet, a
my w klubie dalej zajmowaæ

I.M.Zmora: Nie ma żadnej międzynarodowej imprezy tak
dochodowej, jak Grand Prix

zonie wszystkie imprezy
m³odzie¿owe
widzowie
bêd¹ mogli ogl¹daæ z trybuny g³ównej.
- Jak wygl¹da sprzeda¿
karnetów, bo to stanowi
dobry sygna³ dla klubu,
czy kibice zaakceptowali
dzia³ania transferowe zarz¹du, jakie mia³a miejsce
w listopadzie?
- Je¿eli porównamy obecne dane sprzeda¿y do danych w analogicznym okresie ubieg³ego roku, mo¿emy
mówiæ o bardzo zbli¿onych
wynikach. Do po³owy grudnia sprzedaliœmy ponad
dwa tysi¹ce karnetów. Jest
to dla nas bardzo dobra
wiadomoœæ, poniewa¿ mieliœmy pewne obawy co do
reakcji kibiców na informacjê, ¿e czêœæ meczów
rozegranych zostanie w
pi¹tki. W naszym przypadku
bêd¹ to trzy spotkania.
Okaza³o
siê,
¿e
nie
wstrz¹snê³o to najwierniejszymi naszymi sympatykami, którzy ju¿ nabyli karnety.
- Jakie s¹ przewidywania
co do liczby sprzedanych
karnetów przed rozpoczêciem sezonu?
- Na bazie wyników z poprzednich lat i dynamiki pro-

wadzonej
sprzeda¿y
mo¿emy liczyæ, ¿e bêdzie to
4,5 tysi¹ca.
- Skoro wspomnieliœmy o
pi¹tkowych meczach, to a¿
po³owa z 64 ligowych spotkañ PGE Ekstraligi w fazie
zasadniczej zostanie rozegranych w pi¹ty dzieñ tygodnia. Czy organizatorzy
rozgrywek, ale przede
wszystkim prezesi klubów
nie obawiaj¹ siê pustych
trybun?
- Na pewno kibice nie s¹
jeszcze przyzwyczajeni czy
nauczeni przychodziæ na
mecze ligowe w inne dni ni¿
w niedziele. Trzeba jednak
zauwa¿yæ, ¿e styl naszego
¿ycia ulega zmianie, po
ciê¿kiej pracy chêtniej szukamy rozrywek i wyd³u¿amy
sobie weekend. Z tej perspektywy pi¹tek jest naprawdê dobrym dniem, bo
pójœciem na mecz ¿u¿lowy
mo¿na naprawdê fajnie rozpocz¹æ weekend. Oczywiœcie s¹ te¿ minusy rozgrywania tego dnia spotkañ. Chodzi o kibiców przyjezdnych
czy
równie¿
tych
doje¿d¿aj¹cych z regionu.
Takie obawy mieli prezesi,
mia³y w³adze PGE Ekstraligi,
ale po zasiêgniêciu opinii w
pi³karskiej ekstraklasie oka-

za³o siê, ¿e pi¹tki s¹ najlepszym dniem meczowym pod
wzglêdem frekwencji. W
przypadku ¿u¿la potrzebne
bêd¹ zmiany w podejœciu do
widzów, ale liczê, ¿e szybko
przekonaj¹ siê do tej zmiany.
- Czy Stal Gorzów, znana
z ró¿nych akcji marketingowych przygotowuje jakieœ specjalne zachêty dla
kibiców, ¿eby odwiedzali
stadion tak¿e pi¹tki?
- Na tego rodzaju pytanie
mogê powiedzieæ na razie
tyle, ¿e akcje marketingowe
zachêcaj¹ce do kibicowania
naszym ¿u¿lowcom we
wszystkie mo¿liwe dni bêd¹
prowadzone. Najwa¿niejsze
jednak zadanie, jakie wszyscy przed sob¹ stawiamy, to
przygotowanie atrakcyjnych
widowisk. To jest podstawa
wydarzeñ
sportowych.
Wiem, ¿e temat by³ ju¿ parê
razy wa³kowany, lecz powtórzê, ¿e sztab szkoleniowy
musi zadbaæ o to, ¿ebyœmy
ogl¹dali na ,,Jancarzu’’ œciganie na najwy¿szym poziomie
sportowym. Bêdzie to dodatkowy argumentem do odwiedzania stadionu równie¿ w
pi¹tki.
- Dobrze siê sta³o, ¿e tradycyjnie ju¿ zaczynamy sezon od meczu wyjazdowego, gdy¿ od 2014 roku tylko
raz przysz³o nam inaugurowaæ rozgrywki meczem w
Gorzowie?
- Uwa¿am, ¿e dwie pierwsze kolejki u³o¿y³y siê dla nas
bardzo dobrze. Generalnie
wyjazd na starcie rozgrywek
niesie o tyle korzyœæ, ¿e na
pocz¹tku sezonu nie wszyscy
jeszcze mog¹ dojœæ do ³adu z
torem i nawierzchnia nie musi
byæ atutem gospodarzy.
Mo¿na postaraæ siê to wykorzystaæ. Dlatego powalczymy
w Czêstochowie. W drugiej
kolejce mamy u siebie lubelski Motor i jest to teoretycznie,
powtarzam,
teoretycznie
najs³abszy rywal. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e je¿eli my nie
uporamy siê z nasz¹ nawierzchni¹ zawsze bêdziemy
mieli margines b³êdu, który w
przypadku Motoru jest na
pewno wiêkszy ni¿ by³by w
przypadku dajmy na to Unii
Leszno.
- Ile w przysz³ym roku zabraknie pieniêdzy w klubowym bud¿ecie z powodu
utraty organizacji turnieju
Grand Prix?
- Planowanie bud¿etu polega na tym, ¿eby w kasie nie
zabrak³o pieniêdzy, bo w innym przypadku dalsze funkcjonowania klubu by³oby zagro¿one. Dlatego wszystkie
dzia³ania s¹ nakierowane na

to, ¿eby na koniec 2019 roku
bud¿et w sekcji ¿u¿lowej, bo o
tym g³ównie teraz rozmawiamy, zapina³ siê na zero.
- Czy zorganizowanie innej miêdzynarodowej imprezy mo¿e choæ w czêœci
pokryæ brak dochodów z
Grand Prix?
- Nie ma ¿adnej miêdzynarodowej imprezy tak dochodowej jak Grand Prix i dlatego
trzeba szukaæ wielu innych
Ÿróde³ dop³ywu funduszy,
¿eby pokryæ niedobór w
bud¿ecie.
- W czerwcu w Gorzowie
ma zostaæ rozegrany pierwszy przysz³oroczny fina³ indywidualnych mistrzostw
Europy, znany bardziej jako
SEC. Mo¿na ju¿ oficjalnie
potwierdziæ, ¿e te zawody
dojd¹ u nas do skutku?
- Nie mogê tej informacji potwierdziæ.
- Wybiegnijmy trochê w
przysz³oœæ. Do 2021 roku
wszystkie obiekty w PGE
Ekstralidze musz¹ byæ
przygotowane na opady
deszczu w ten sposób,
¿eby do minimum ograniczyæ odwo³ywanie spotkañ.
Na czym ma polegaæ to
przygotowanie i czy ktoœ
ju¿ spe³nia na³o¿one wymagania?
- Mowa jest tutaj o dwóch
nowych rzeczach. Ma byæ tak
zwane odwodnienie liniowe
przy krawê¿niku na ca³ej
d³ugoœci toru. Do tego musz¹
zostaæ zainstalowane specjalne kraty zbieraj¹ce wodê, które potem powsta³ym systemem odwodnienia zostanie
odprowadzona do popularnej
deszczówki. Drugim element
to
plandeka.
Po
jej
roz³o¿eniu
woda
ma
sp³ywaæ do krat i dalej systemem odwodnienia. Nasz
stadion nie posiada na razie
takiej instalacji, podobnie
jak wszystkie inne obiekty w
lidze, poza Wroc³awiem.
Zwolniony z tego bêdzie te¿
Toruñ, gdy¿ Motoarena posiada dach.
- W przypadku stadionu
im. Edwarda Jancarza jest
chyba jeszcze problem z
oœwietleniem?
- Tak, musimy to zrobiæ w
przysz³ym roku, ¿eby otrzymaæ licencjê na starty w 2020
roku.
- Czyli potrzebne s¹ kolejne spore inwestycje w stadion?
- S¹ niezbêdne, je¿eli chcemy
dalej
jeŸdziæ
w
najwy¿szej klasie rozgrywek.
Mogê powiedzieæ, ¿e zosta³y
ju¿ poczynione w tym kierunku pewne dzia³ania.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Piłkarzom zima już nie taka straszna
Przez wiele lat gorzowscy pi³karze w okresie zimowym nie mieli odpowiednich warunków do treningu.

Fot. Archiwum

Trenerzy mieli wiêc spory
problem z przygotowaniem
zespo³ów do rundy wiosennej. Wynika³o to z tego, i¿ w
Gorzowie brakowa³o pe³nowymiarowego boiska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ i nasze miasto by³o jedynym
oœrodkiem wojewódzkim, w
którym nie by³o takiej infrastruktury. Przeciwnicy natomiast, z którymi rywalizowa³y nasze dru¿yny takich
akurat problemów nie mieli,
gdy¿ od wielu lat dysponuj¹
odpowiedni¹ baz¹ sportowa.
W poszukiwaniu dobrych
warunków do treningu nasze
dru¿yny zazwyczaj wyje¿d¿a³y do Barlinka czy Miêdzyrzecza lub ratowa³y siê
treningami na orlikach, które
trenerzy i zawodnicy ¿artobliwie nazywali „kurnikami”.
Sytuacja ta na szczêœcie siê
zmieni³a i gorzowskie œrodowisko pi³karskie mo¿e od kilku miesiêcy korzystaæ z
obiektu ze sztuczn¹ muraw¹
na ulicy Olimpijskiej.
- Czekaliœmy na taki obiekt
bardzo d³ugo, prezentuje siê
on wspaniale i mo¿na na
nim trenowaæ i graæ przez
ca³y dzieñ. Nasz klub trenuje
tu tylko dwa razy w tygodniu
i akurat nam to wystarczy, a
warunki dla ch³opców s¹ na-

Gorzowscy piłkarze czekali na taki obiekt bardzo długo

prawdê bardzo dobre. Oby
tylko boisko by³o odpowiednio pielêgnowane, gdy¿
ob³o¿enie jest spore - powiedzia³ prezes i trener KP Progress S³awomir Bednarczyk.
Boisko o wymiarach 112 na
79 metrów prezentuje siê
okazale zw³aszcza przy
sztucznym oœwietleniu, dziêki czemu mo¿na trenowaæ i
rozgrywaæ mecze tak¿e póŸnym wieczorem, nie patrz¹c
na z³e warunki atmosferycz-

ne. Oddanie do u¿ytkowania
boiska to dla gorzowskich
trzecioligowców oraz dla
wielu dzia³aj¹cych w mieœcie
szkó³ek pi³karskich spore
u³atwienie w codziennym
funkcjonowaniu i wreszcie
mo¿liwoœæ
podnoszenia
umiejêtnoœci pi³karskich w
normalnych warunkach. W
listopadzie ubieg³ego roku
okres roztrenowania po rundzie jesiennej mia³y ju¿ tam
ekipy Stilonu i Warty, a go-

rzowski beniaminek rozegra³
nawet mecz testowy z Poloni¹ Œroda Œl¹ska.
- Mieliœmy ju¿ tam zajêcia
i nic tylko siê cieszyæ z takiego obiektu. W przygotowaniach do rundy wiosennej bierzemy oczywiœcie
pod uwagê zajêcia na
sztucznej murawie. W planach mamy przynajmniej
trzy treningi w tygodniu stwierdzi³ trener Warty Mateusz Konefa³.

W podobnym tonie, co
szkoleniowiec warciarzy, wypowiada siê opiekun Stilonu.
- Przed startem poprzedniej rundy wiosennej zespó³
by³ na obozie przygotowawczym nad morzem. W tym
roku nie zamierzamy nigdzie
wyje¿d¿aæ, gdy¿ mamy odpowiednie warunki na miejscu, gdzie bêdziemy korzystaæ ze sztucznego boiska kilka razy w tygodniu oraz
rozgrywaæ mecze kontrolne
- doda³ trener Kamil Michniewicz.
Odpada, wiêc teraz argument, który czêsto s³yszeliœmy z ust naszych trenerów,
którzy jako swe alibi, przywo³ywali brak w mieœcie nad
Wart¹ boiska ze sztuczn¹
nawierzchni¹. Nale¿y zauwa¿yæ równie¿, i¿ wreszcie
nasze zespo³y bêd¹ mog³y
zaprosiæ rywali do Gorzowa i
rozegraæ tu mecze sparingowe, gdy¿ ostatnio gorzowianie wystêpowali tylko w charakterze goœci i musieli
przez to pokonywaæ sporo
kilometrów, co oczywiœcie
wi¹za³o siê z okreœlonymi
kosztami finansowymi. Z
przekazania boiska powinni
siê cieszyæ równie¿ najbardziej zagorzali kibice lokalnego futbolu, którzy mog¹ w

koñcu zobaczyæ swoich ulubieñców w akcji tak¿e w
miesi¹cach
zimowych.
Pierwsza okazja do obserwacji naszych trzecioligowców ju¿ w drugiej po³owie
stycznia, gdy nasze dru¿yny
rozegraj¹ swoje mecze sparingowe. Natomiast kolejna
dobra wiadomoœæ dla gorzowskich futbolistów jest taka, i¿ wiosn¹ bêdzie mo¿na
korzystaæ ju¿ z kolejnego
boiska treningowego na
Olimpijskiej, tym razem z
naturaln¹ nawierzchni¹, które znajduje siê tu¿ obok tego, na którym ju¿ æwicz¹
pi³karze. Te dwa nowe boiska treningowe to oczywiœcie
œwiate³ko w tunelu dla miejscowej pi³ki, ale na tym nie
wolno poprzestaæ. Gorzowskie œrodowisko pi³karskie
powinno nieustannie wierciæ
dziurê w brzuchu w³odarzom Gorzowa w sprawie
powstania nowoczesnego,
kameralnego stadionu w
mieœcie, jakby nie by³o wojewódzkim.
PRZEMYS³AW DYGAS

PS. W sierpniu tego roku
minie 90 lat odk¹d oddano
do u¿ytku stadion, na którym
dziœ rozgrywaj¹ swoje mecze pi³karze Stilonu.

Gotowy pomnik czeka na swoje miejsce
Jubileusz 70-lecia Stali Gorzów by³ dobr¹ okazjê do uhonorowania pierwszego gorzowskiego mistrza Polski - Edmunda Migosia.
Dlaczego? Od razu pojawia siê pytanie. Drugie pytanie dotyczy zaœ samego
pomnika. Czy zosta³ on odlany i przygotowany do prezentacji? Skoro nie uda³o
siê go postawiæ w 2017 roku, to dlaczego równie¿ nie
uda³o siê zrealizowaæ tego
zamierzenia przez ca³y
2018 rok? Kiedy zadaliœmy
te pytania prezesowi gorzowskiego klubu ten chwilê
pokrêci³ g³ow¹ i stwierdzi³,
¿e w³os je¿y mu siê na
g³owie, kiedy pomyœli o tej
sprawie.
- Pomnik stoi gotowy od
roku, ale nie mo¿emy uzyskaæ kompletu pozwoleñ na
jego postawienie - kontynuuje. - Jeszcze nie spotka³em siê z tak¹ gór¹ formalnoœci i powsta³ych przy
tym problemów. Proszê mi
wierzyæ, ale skala tego jest
nie do opisania. Z prostego
w sumie powodu. Przyjêliœmy, ¿e pomnik stanie przy
zejœciu z mostu Staromiejskiego, id¹c w kierunku stadionu. Okazuje siê, ¿e musimy otrzymaæ zgody wielu
instytucji, których wspó³pra-

ca jest nieskoordynowana. I
kiedy ju¿ swego czasu wydawa³o nam siê, ¿e dobrnêliœmy do mety musieliœmy jeszcze skonsultowaæ
temat z jednym urzêdem i
tam nie otrzymaliœmy zgody. Przy okazji dowiedzieliœmy siê, ¿e chodnik przy ul.
Fabrycznej, po którym tysi¹ce gorzowian od ponad
70 lat chodzi na stadion jest
nie tylko wa³em przeciwpowodziowym, ale i stanowiskiem
archeologicznym.
Gdybyœmy znali skalê trudnoœci wybralibyœmy inne
miejsce i zapewne prywatn¹ dzia³kê - wyjaœnia.
Przypomnijmy, ¿e Edmund
Migoœ urodzi³ siê 20 sierpnia 1937 roku w Œwierczewie i zanim trafi³ w 1956 roku na ¿u¿lowy tor jeŸdzi³ na
motocrossie, a przede
wszystkim by³ utalentowanym bokserem. W 1970 roku jako pierwszy gorzowianin zosta³ indywidualnym
mistrzem Polski na ¿u¿lu.
Dwa lata wczeœniej wywalczy³ srebrny medal. W 1966
roku zosta³ dru¿ynowym
mistrzem œwiata, a w latach

1968 i 1970 br¹zowym medalist¹. By³
rezerwowym w finale
IMŒ w 1970 roku. Ze
Stal¹ wywalczy³ szeœæ
medali w ekstraklasie. Karierê zakoñczy³ nieszczêœliwym wypadkiem na treningu w kwietniu 1971 roku.
By³ równie¿ œwietnym trenerem, wychowawc¹ wielu
znakomitych
¿u¿lowców
Stali. Zmar³ 3 wrzeœnia
2006 roku.
- Postawiliœmy sobie za
cel, ¿e ods³oniêcie pomnika
nast¹pi przed inauguracj¹
najbli¿szego sezonu - koñczy Ireneusz Maciej Zmora.
ROBERT BOROWY

Fot. Stal Gorzów

Kiedy 18 lutego 2017 roku
w Sulêcinie odby³ siê bal z
okazji 70-lecia klubu, w jego
trakcie zaczêto ju¿ zbieraæ
œrodki na budowê pomnika.
W tym celu przygotowano
nawet piêkne statuetki symbolizuj¹ce Edmunda Migosia z pucharem na podium
indywidualnych mistrzostw
Polski. Chciano ze sprzeda¿y 25 statuetek zebraæ
100 tysiêcy z³otych. Prowadzono równie¿ inne akcje, a
celem by³o postawienie pomnika tu¿ przy zejœciu z
mostu Staromiejskiego w
kierunku stadionu ¿u¿lowego. Wybór nie by³ przypadkowy, bo t¹ drog¹ od ponad
70 lat pod¹¿aj¹ kibice na
stadion przy ul. Œl¹skiej.
- Pomnik chcieliœmy pocz¹tkowo ods³oniæ w przeddzieñ fina³u indywidualnych
mistrzostw Polski, który zaplanowany zosta³ na 2 lipca
2018 r., ale potem ze
wzglêdów organizacyjnych
termin nawet przyœpieszyliœmy o kilkanaœcie dni, lecz
nic z tego nie wysz³o - opowiada prezes Stali Gorzów,
Ireneusz Maciej Zmora.

Pomnik E. Migosia jest już gotowy i czeka tylko na swoje miejsce…
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Malutka wioska z niezwykłą
historię i śladem w literaturze

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Choæ dziœ w malutkim Radachowie niewiele jest œladów dawnej œwietnoœci, to jednak warto siê tam wybraæ.

Warto siê wybraæ choæby
dla dwojga pisarzy, którzy
niegdyœ tam mieszkali. Po
jednej zosta³ nawet zadbany
nagrobek.
Radachów to ma³a wieœ
nieopodal Oœna Lubuskiego.
Zwykle siê przez ni¹ przeje¿d¿a i nie zwraca uwagi,
bo wieœ wygl¹da jak zwyk³a,
przeciêtna wioska w Polsce.
Ale warto zboczyæ z asfaltu i
popatrzeæ na piêkny koœció³,
a na cmentarzu poszukaæ
nagrobka Anny von Pappritz.

Od zawsze w
Brandenburgii

Wioska ma œredniowieczne
korzenie. Pierwsze zapiski o
niej pochodz¹ z 1936 roku i
ju¿ wówczas nazywa³a siê
Radachów. To s³owiañska
nazwa, ale od po³owy XIII
wieku a¿ do zakoñczenia II
wojny œwiatowej wieœ nale¿a³a najpierw do margrabiów brandenburskich, a nastêpnie do królestwa Prus i w
koñcu do Niemiec.
Od samego pocz¹tku wioska by³a w³asnoœci¹ prywatn¹. Pierwszymi potwierdzonymi w³aœcicielami by³a
rodzina von Lossow. Potem
przez lata przechodzi³a z r¹k
do r¹k,
A¿ w 1802 roku posiad³oœæ
Radachów zakupi³ dyrektor
kamery Papritz, który za³o¿y³
maj¹tek szlachecki. Ale rodzina uszlachcona zosta³a w
1902 r., st¹d póŸniejsi przedstawiciele rodziny mieli w nazwisku von.
To w³aœnie radca Papritz w
1802 roku postawi³ pa³ac,
który w 1907 roku przebudowa³ jego potomek. I w tym

●

w³aœnie pa³acu przez krótki
czas pracowa³ niemiecki pisarz Hans Fallada. Tak¿e tu
przysz³a na œwiat wybitna
dzia³aczka feministyczna Anna von Pappritz.
I choæ po piêknym i opisanym w literaturze pa³acu pozosta³a doœæ niekszta³tna budowla w niczym nie przypominaj¹ca œlicznej budowli, to
jednak ca³y czas zaœwiadcza
o ciekawych losach wsi.

Pijak i narkoman oraz
ekonom

W³aœnie tu, w maj¹tku von
Pappritzów przez jakiœ czas
mieszka³ Hans Fallada, niemiecki pisarz. By³ ekonomem, co na wspó³czesny
jêzyk przek³ada siê - zarz¹dca. No i z inspiracji Radachowem, jego ¿yciem napisa³ wybitn¹ powieœæ „Wilk
wœród wilków”.
To niezmiernie barwna
postaæ. Pisarz urodzi³ siê w
Greifswaldzie na wyspie
Uznam, zmar³ w Berlinie. Od
zawsze by³ samotnikiem, ale
nie stroni³ od kontaktów z
p³ci¹ piêkn¹. Kiedy rodzina
wys³a³a go do gimnazjum w
Rudolstadt, wraz z przyjacielem usi³owa³ pope³niæ samobójstwo. Przyjaciel nie
prze¿y³ a pisarz trafi³ po raz
pierwszy do szpitala psychiatrycznego.
No i tu zaczyna siê rozdzia³
pod tytu³em alkohol i narkotyki. Jak siê okaza³o Hans
Fallada szybko popad³ w
na³óg, z którym zmaga³ siê
do koñca ¿ycia. No i ju¿ jako
na³ogowy morfinista i alkoholi trafi³ do pracy w Radachowie. W³aœciciele maj¹tku

Po pięknym i opisanym w literaturze pałacu pozostała dość niekształtna budowla

wytrzymali z nim nieca³y rok.
Bo pisarz nie doœæ, ¿e siê
nie wywi¹zywa³ ze swoich
obowi¹zków, to jeszcze zwyczajnie krad³. Po wyrzuceniu
z maj¹tku pisarz na krótko
trafi³ do pracy w Oœnie Lubuskim, które tak¿e pojawia siê
na kartach jego najs³ynniejszej powieœci. Ale te¿ d³ugo
miejsca tam nie zagrza³.
Ustatkowa³ siê nieco pod
koniec lat 20. XX wieku.
O¿eni³ siê wówczas i mia³
czwórkê dzieci. Ale niespokojna natura szybko wziê³a
górê. Pisarz wróci³ do
na³ogów, cudem unikn¹³
k³opotów dotycz¹cych wojska w epoce nazizmu. W
1944 roku ostatecznie rozwiód³ siê z ¿on¹ i kolejny raz
trafi³ do psychiatryka jako
niepoczytalny. Po wojnie
o¿eni³ siê kolejny raz z du¿o
m³odsz¹ kobiet¹, przeszed³
skutecznie kuracjê odwykow¹, ale nie wytrzyma³o jego serce. Zmar³ w 1947 roku
w Berlinie i tam jest pochowany.
Ale w niemieckiej literaturze na zawsze ju¿ funkcjonuj¹ Radachów oraz Oœno
Lubuskie w³aœnie za spraw¹
tego dziwnego i chimerycznego cz³owieka, który przy
okazji by³ œwietnym pisarzem.

Mieszkała tu feministka

Œladem materialnym po innej osobowoœci, która w Radachowie siê urodzi³a i
zmar³a oraz zosta³a pochowana, jest nagrobek Anny
von Pappritz, która jednak
nie znosi³a tego przydomka i
go nie u¿ywa³a. Urodzi³a siê

w 1861, zmar³a w 1939 roku.
Jej tablica nagrobna znajduje siê na tutejszym cmentarzu, a dbaj¹ o ni¹ sami
mieszkañcy wsi.
By³a jedyn¹ córk¹ radcy
dworu, kszta³ci³a siê g³ównie
w domu.
Prze³omem w jej ¿yciu by³a
wizyta w Anglii, gdzie zetknê³a
siê
z
ruchem
sufra¿ystek. I po powrocie z
Wyspy czynnie i bardzo aktywnie zaanga¿owa³a siê w
dzia³ania na rzecz praw kobiet. Walczy³a o prawa do
g³osowania, o równe traktowanie kobiet, upomina³a siê
o prawa prostytutek. Ale te¿
jako jedna z pierwszych
otwarcie mówi³a o koniecznoœci edukacji seksualnej.
Co ciekawe, przez ca³e ¿ycie
zwi¹zana by³a w pracy i
¿yciu prywatnym z Margarete
Friedenthal,
tak¿e
dzia³aczk¹ praw kobiet.
Anne Pappritz by³a te¿ zdecydowan¹ przeciwniczk¹ kary œmierci.
Zmar³a po ciê¿kim zapaleniu p³uc i zosta³a pochowana
w rodzinnej wsi. Jednak
miejscowi za bardzo nie
znaj¹ jej historii, trudno bowiem w polskiej literaturze
znaleŸæ informacje o tej szalenie barwnej postaci.

Fot. Archiwum

Tak wyglądał pałac w Radachowie w czasach swojej świetności

Szachulcowa świątyńka
też jest

No i jest jeszcze jeden powód, aby do Radachowa
wst¹piæ. To ryglowy, czyli
szachulcowy koœció³.
Dzisiejsz¹ œwi¹tyniê ufundowali w roku 1754 Bernhard Friedrich Gladow,
Friedrich Christian von Ihlow,

Anne Pappritz angażowała się w działania na rzecz praw
kobiet

Karl „Ludewich” von Lucke,
von Byzeski. Nowa budowla
powsta³a zapewne na miejscu wczeœniejszej, z której
wykorzystano pewne elementy wyposa¿enia i wystroju. Wtórnie wykorzystano renesansow¹ emporê,
barokowy o³tarz, chrzcielnicê z 1640 r., œredniowieczny dzwon. By³a to œwi¹tynia
protestancka. Okazuje siê,
¿e i tu te¿ mamy tajemnicê.
Bo losy koœcio³a po II wojnie
œwiatowej s¹ niejasne. Wydany w 1949 roku Schematyzm - czyli koœcielny spis

maj¹tku oraz stanu duchowieñstwa w diecezji nie
wspomina o œwi¹tyni w Radachowie, jednak ju¿ kolejne wskazuj¹, i¿ jej poœwiêcenie dla nast¹pi³o w 1945
roku. Przyjmuje siê zatem,
¿e tu¿ po wojnie nast¹pi³o
przejêcie koœcio³a przez parafiê rzymskokatolick¹ w
Oœnie Lubuskim.
Dziœ koœció³ek zachwyca,
bo jest bardzo ³adnie utrzymany. Wejœæ do niego
mo¿na tylko podczas mszy
œwiêtych.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Czterech podejrzanych i narkotyki
wartość 2 milionów zł
Policjanci zwalczaj¹cy przestêpczoœæ narkotykow¹ zlikwidowali nielegaln¹ uprawê konopi indyjskich.
pocz¹tku stycznia kilkudziesiêciu
funkcjonariuszy,
wspieranych przez policjantów z Samodzielnego Poddzia³u Antyterrorystycznego
Policji z Rzeszowa i Gorzowa, jednoczeœnie wesz³o do
dwóch mieszkañ i budynku
znajduj¹cego siê w Kostrzynie nad Odr¹ i D¹broszynie,
w województwie lubuskim.
W specjalnie przystosowanej hali przestêpcy ukryli nielegalne uprawy. W wydzielonych strefach znajdowa³y siê
roœliny, które by³y ju¿ niemal
w pe³ni dojrza³e. Policjanci
zabezpieczyli 312 roœlin oraz
30 kilogramów suszu. Ich
czarnorynkowa wartoœæ sza-

Fot. Archiwum policji

Policjanci z wydzia³ów kryminalnych komend wojewódzkich w Gorzowie i Rzeszowie od wielu miesiêcy
zajmuj¹ siê zorganizowan¹
grup¹ przestêpcz¹ trudni¹c¹
siê wytwarzaniem œrodków
odurzaj¹cych, w szczególnoœci marihuany. Wspólne
dzia³ania policjantów z obu
komend, przyczyni³y siê do
zatrzymania
czterech
mê¿czyzn maj¹cych zwi¹zek
z tym procederem. Policjanci
z wydzia³ów kryminalnych z
Rzeszowa i Gorzowa zwalczaj¹cy przestêpczoœæ narkotykow¹ ustalili miejsce,
gdzie mog¹ znajdowaæ siê
uprawy konopi indyjskich. Na

cowana jest na kwotê blisko
dwa miliony z³otych. Z zabezpieczonych krzewów konopi mo¿na wytworzyæ po-

nad 15 kilogramów narkotyku o czarnorynkowej wartoœci ponad 600 tysiêcy
z³otych. Policjanci zabezpie-

czyli tak¿e 400 doniczek po
œciêtych ju¿ roœlinach. Hale,
w których prowadzone by³y
nielegalne uprawy wyposa¿ono w urz¹dzenia, które
s³u¿y³y do naœwietlania, nawadniania, nawo¿enia i wentylowania. Wartoœæ zabezpieczonych instalacji siêga
ponad 250 tys. z³otych.
Policjanci do tej sprawy zatrzymali cztery osoby, w wieku od 35 do 46 lat, wszyscy
to mieszkañcy województwa
lubuskiego. 35 i 46-latek, na
co dzieñ mieszkali przy hali i
zajmowali siê pielêgnacj¹ roœlin. Dwaj pozostali byli
mieszkañcami s¹siedniej
miejscowoœci i byli oni

w³aœcicielami tej nielegalnej
uprawy. Podczas przeszukania domu jednego z nich,
policjanci zabezpieczyli ponad pó³ kilograma marihuany.
W Prokuraturze Krajowej,
w Podkarpackim Wydziale
Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestêpczoœci
Zorganizowanej i Korupcji w
Rzeszowie ca³a czwórka
us³ysza³a zarzuty posiadania i wytwarzania narkotyków, dwóch z nich odpowie
tak¿e za udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej.
S¹d tymczasowo aresztowa³ mê¿czyzn na trzy miesi¹ce.
n

85-letni gorzowianin stracił 170 tysięcy zł!
Uwierzy³ w historiê fa³szywego funkcjonariusza Centralnego Biura Œledczego Policji.
tecznych. Mimo naprawdê
du¿ego zaanga¿owania policyjnych profilaktyków i kampanii edukacyjno-informacyjnych, seniorzy - bo to
w³aœnie najczêœciej podatna
na oszustwa grupa - daj¹ siê
„z³owiæ” na „wnuczka” czy
„policjanta”. Choæ przyznaæ
nale¿y, ¿e Lubuska Policja
odnotowuje te¿ sporo prób
nieudolnych, po których ju¿
wyedukowani seniorzy szybko informuj¹ prawdziwych
policjantów. Ale niestety jeszcze s¹ i tacy, którzy boleœnie

Fot. Archiwum policji

Przestêpcy nie ustaj¹ w
próbach oszustw. Jedn¹ z
najbardziej popularnych i niestety skutecznych w dalszym
ci¹gu jest podawanie siê za
wysoko postawionego funkcjonariusza Centralnego Biura Œledczego Policji. Wiele
takich sytuacji dotyczy województwa lubuskiego. Ka¿dego roku (od co najmniej
trzech lat) w tym regionie
oszuœci w ten sposób bezprawnie wzbogacaj¹ siê o
ponad milion z³otych. Wiele z
tych prób okazuje siê sku-

przekonuj¹ siê o skutecznoœci tej metody, niestety po
fakcie.
Tym razem fa³szywy policjant uderzy³ w gorzowianina. Historia wci¹¿ jest taka
sama. Do 85-latka zadzwoni³

mê¿czyzna podaj¹cy siê za
funkcjonariusza Centralnego
Biura Œledczego Policji. Poinformowa³,
¿e
jego
oszczêdnoœci s¹ zagro¿one
przez oszustów. Jedynym
rozwi¹zaniem gwarantuj¹cym
mu zachowanie pieniêdzy jest
przekazanie ich policji, czyli
jemu. Przy tym jest instrukta¿,
który mówi o tym, aby absolutnie nikogo o tym fakcie nie
informowaæ, bo wszyscy s¹ w
zmowie. Senior nie mia³ konta internetowego wiêc pojawi³
siê problem dla oszustów.

Ale tylko chwilowy, bo ci
kazali pójœæ do banku i je
za³o¿yæ. Sterowany emocjonalnie 85-latek tak te¿
zrobi³. Gdy konto online
zosta³o za³o¿one przez pracownika banku, 85-latek
wróci³ do domu. Zatem nie
pozosta³o nic innego jak
przekazaæ loginy i has³a
osobom po drugiej stronie
s³uchawki bêd¹c przekonanym o tym, ¿e s¹ to policjanci. W krótkim czasie
konto zosta³o „wyczyszczone”. O sprawie, która mia³a

miejsce 3 stycznia prawdziwi policjanci dowiedzieli siê
dzieñ póŸniej. Oficjalne zawiadomienie z³o¿y³ sam
pokrzywdzony.
Lubuscy policjanci przypominaj¹ najwa¿niejsz¹
zasadê, któr¹ warto wzi¹æ
sobie do serca i siê ni¹
kierowaæ - policjanci nigdy
nie prosz¹ o przekazanie
pieniêdzy, nigdy. Wiêc kiedy ktoœ podaje siê za policjanta i prosi o pieni¹dze,
to wiadomo, ¿e jest to
oszust.
n

Ochroniarz okazał się złodziejem
85 kg metalu

15-latek z marihuaną, amfetaminą
i haszyszem

Ukrad³ ze szpitala stop wykorzystywany w radioterapii.

S¹d Rodzinny i Nieletnich w Miêdzyrzeczu zajmie siê spraw¹ 15-latka,
który posiada³ œrodki odurzaj¹ce.

œci procesowych. Oglêdziny
miejsca zdarzenia, zabezpieczone œlady i monitoring,
przes³uchanie
œwiadków
oraz skuteczna wspó³praca z
personelem szpitala pozwoli³y na wytypowanie podejrzanego, którym mia³ byæ
mê¿czyzna œwiadcz¹cy dla
szpitala us³ugi ochroniarskie.

W efekcie policjanci zatrzymali 52-latka, który przyzna³
siê do kradzie¿y z w³amaniem. Mê¿czyzna poinformowa³ funkcjonariuszy, ¿e
skradziony stop metalu
sprzeda³ w jednym z gorzowskich skupów z³omu za
oko³o 200 z³otych. Policjanci
szybko sprawdzili t¹ informacjê i odzyskali utracone
mienie, które wróci do szpitala. Odzyskano tak¿e skradzione g³oœniki, które równie¿ wróc¹ do prawowitego
w³aœciciela.
52-latek
us³ysza³ dwa zarzuty kradzie¿y z w³amaniem za co
zgodnie z Kodeksem Karnym grozi mu do 10 lat pobawienia wolnoœci.
n

Policjanci weryfikuj¹ ka¿de,
nawet najmniejsze zg³oszenie oraz prowadz¹ szereg
czynnoœci
pozaprocesowych, które maj¹ na celu pozyskanie jak najwiêkszej
wiedzy w tym zakresie. Tak
te¿ by³o tym razem. Funkcjonariusze sprawdzili informacje, które zdobyli podczas
dzia³añ operacyjnych. Podczas przeszukania pomieszczeñ mieszkalnych zabezpieczyli marihuanê, haszysz
oraz amfetaminê nale¿¹ce
do 15-letniego mieszkañca
gminy Miêdzyrzecz. Ch³opak
us³ysza³ zarzut posiadania
œrodków odurzaj¹cych. Za
tego typu przestêpstwo grozi

Fot. Archiwum policji

Fot. Archiwum policji

Na pocz¹tku stycznia gorzowscy policjanci przyjêli
zg³oszenie od jednego z pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie o
kradzie¿y z w³amaniem, do
której dosz³o w dwóch pomieszczeniach
placówki
zdrowia. £upem w³amywacza mia³o paœæ 85 kg stopu
metalu wykorzystywanego w
technice radioterapii, którego
wartoœæ oszacowano na
oko³o 18 tysiêcy z³otych, a
tak¿e g³oœniki nale¿¹ce do
jednego z pracowników.
Spraw¹ natychmiast zajêli
siê policjanci kryminalni i dochodzeniowo-œledczy, którzy
przeprowadzili wiele czynno-

kara do trzech lat pozbawienia wolnoœci. Jego sprawa
trafi jednak do S¹du Rodzinnego i Nieletnich w Miêdzyrzeczu z uwagi na jego
m³ody wiek.
To kolejne uderzenie w
przestêpczoœæ narkotykow¹.
Bardzo wa¿ne jest, aby w

przypadku œrodków odurzaj¹cych zajmowaæ siê nawet najdrobniejszymi sprawami, sprawdzaæ je, weryfikowaæ i usuwaæ z rynku
niebezpieczne œrodki tak,
aby
osoby,
zw³aszcza
najm³odsze nie mia³y kontaktu z narkotykami.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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