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Prędzej czy później skończy
się przecież ta ślimacząca mo-
dernizacja ul. Sikorskiego i
oprócz nowej nawierzchni oraz
tramwajowego torowiska bę-
dziemy mieli deptak na odcin-
ku od katedry do Pionierów.
Tylko czy będzie komu i po co
deptać w tym miejscu?

Ufając, że prezydentowi mi-
mo wszystko  mocno zależy na
ożywieniu śródmieścia i dlate-
go funduje nam deptak, przy-
pominam się przy tej okazji ze
starym pomysłem, zgłaszanym
w tym miejscu już jakiś czas
temu. Otóż chodzi o zagospo-
darowanie pomieszczeń po
klubie Lamus. Niech tam sobie
urzędują na górze kamienicy
urzędnicy od promocji czy re-
witalizacji, ale miejsce po klu-
bie na dole dobrze byłoby
przywrócić mieszkańcom. Pro-
ponowałem  i nadal proponuję
by w  pomieszczeniu pod daw-
nym klubie stworzyć coś na
kształt dawnego Empiku, czyli
kawiarnio-czytelnię, jako
miejsce do spotkań i czytania
prasy, ale i książek, przez
młodych i starych gorzowian,
stęsknionych właśnie za daw-
nym Lamusem, a jeszcze bar-
dziej za Empikiem. Takie

miejsce do czytania i spotyka-
nia, przykładowo w godz. od
10.00 do 18.00, którego w
śródmieściu wyraźnie brakuje,
przy taniej kawie lub herbacie,
a może i nawet ciastku czy lo-
dach, z pewnością spotkałoby
się z aprobatą mieszkańców i
zyskałoby szybko rzeszę
stałych bywalców, którzy teraz
nie bardzo mają gdzie się po-
dziać. Zwłaszcza jesienią i
zimą oraz przy wszelkiej nie-
pogodzie. Oczywiście nie
może to być przedsięwzięcie
komercyjne, ale non profit,
czyli wymagające dopłaty ze
strony samorządu, choć bar-
dziej symbolicznej niż wielkiej,
prowadzone przez jakieś sto-
warzyszenie jak najbardziej
kulturalne wyłonione w prze-
targu lub innej formie.

Nowoczesna miejska świetli-
ca w samym centrum miasta, z
gazetami, ale i komputerami
oraz dostępem do Internetu, z
pewnością miałaby wzięcie.
Byłaby też sala na spotkania i
konsultacje z mieszkańcami,
dostępna jednak codziennie
dla wszystkich, choć nieko-
niecznie już w soboty, niedzie-
le i święta

JAN DELIJEWSKI

W trosce o zdrowie 
i komfort życia
Mieszkańcy osiedla przy pętli tramwajowej na Walczaka nie chcą w swoim sąsiedztwie
wytwórni asfaltu. Komentarz na s. 2. 

Miejska świetlica w centrum miasta
Co się odwlecze, to nie uciecze… 
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Modernizacja obejmuje
cztery piêtra; od czwartego
do siódmego. Na efekty cze-
kaj¹ urzêdnicy; na wy¿sze
piêtra budynku zostanie
przeniesiona czêœæ biur
Urzêdu Miasta. Wszystkie
dzia³ania zmierzaj¹ do tego,
by mo¿liwie zmniejszyæ
liczbê lokalizacji wydzia³ów
magistratu. W dolnej czêœci
budynku now¹ siedzibê znaj-
dzie Miejskie Centrum Kultu-
ry.

Roboty budowlane realizu-
je konsorcjum (firma Sebas-

tian Szymañski oraz BLR),
które na wykonanie zada-
nia ma dwanaœcie miesi-
êcy - prace potrwaj¹ do
drugiej po³owy lipca 2020
r. Umowa zawarta jest na
modernizacjê czterech pi-
êter i roboty niezbêdne do
uzyskania pozwolenia na
ich u¿ytkowanie. Koszt in-
westycji to niemal 7 mln
z³otych.

Prace polegaj¹ m.in. na
przebudowie klatki scho-
dowej, wymianie dwóch
dŸwigów windowych (jed-

na winda ma byæ przysto-
sowana do przewozu osób
niepe³nosprawnych) oraz
wykonanie pionów ró¿ne-
go rodzaju zasilania mo-
dernizowanych piêter.

Do modernizacji przewi-
dziano tak¿e piêtro trze-
cie, ósme, dziewi¹te i
dziesi¹te oraz dach. Do
tego zadania opracowywa-
na jest dokumentacja pro-
jektowa.    

EWA IWAÑSKA      
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Mieszkañcy osiedla Piaski
protestuj¹ przeciwko sprze-
da¿y dzia³ki pod budowê
obiektu handlowo-us³ugowe-
go. Mieszkañcy osiedla przy
pêtli tramwajowej na Walcza-
ka z kolei protestuj¹ przeciw-
ko powstaniu wytwórni asfal-
tu w bliskim s¹siedztwie na
terenie dawnej Silwany.

Jedni i drudzy nie chc¹
tych inwestycji w trosce o
swoje zdrowie, ale i codzien-
ny komfort ¿ycia, który mo¿e
siê tam ewentualnie pogor-
szyæ. Nie tyle wiêc dmuchaj¹
na zimne, co zwyczajnie
boj¹ siê realnego
zagro¿enia. Na Piaskach
pragn¹, aby ten skrawek zie-
lonej jeszcze ziemi na trwa³e
mia³ charakter rekreacyjny,

na Walczaka zaœ nie chc¹
wdychaæ benzenu oraz
s³uchaæ warkotu ciê¿arówek
wo¿¹cych asfalt na budowê
drogi przy wylocie z miasta
w kierunku na Strzelce Kra-
jeñskie.

Jedna i druga sprawa war-
ta jest protestu i myœlê, ¿e
gdybym tam mieszka³, tak¿e
bym protestowa³. Z powodów
oczywistych w tej rzeczywis-
toœci. A rzecz¹ w³adz jest tak
pokierowaæ sprawy, by nie
szkodz¹c inwestorom i wyko-
nawcom, ale zadowoliæ prze-
de wszystkim mieszkañców,
bo to oni s¹ najwa¿niejsi. Nie
chodzi tu przecie¿ o prywatê,
lecz o ¿ycie ca³kiem sporej
spo³ecznoœci.

JAN DELIJEWSKI

ww  1.10
1960 r. - wznowił działalność
Teatr im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie.
1989 r. - rozpoczął działalność
Dom Brata Alberta w Gorzowie;
do nowo urządzonego schronis-
ka dla bezdomnych przy ul. Je-
rzego 23 trafił pierwszy bezdo-
mny.
2001 r. - w wyniku eksplozji
pyłu aluminiowego w wytwórni
Italian Look na terenie Stilonu
8 osób odniosło obrażenia, w
tym 7 ciężko; spośród nich
zmarło 5 osób.
ww  3.10. 
1954 r. -w Gorzowie odbyły się
Mistrzostwa Federacji Stal;
zwyciężył Paweł Waloszek (Stal
Świętochłowice), czasem 85,0
s. ustanowił rekord 395-metro-
wego toru, a gorzowianin Tade-
usz Stercel go wyrównał; był to
pierwszy oficjalny rekord go-
rzowskiego stadionu żużlowe-
go. 
1983 r. - w lokalu d. kawiarni
„Teatralna” przy ul. Cichoń-
skiego 5 (obecnie Hejmanow-
skiej) otwarto pierwszy w woje-
wództwie dom dziennego poby-
tu dla osób samotnych.
ww  5.10.
1985 r. zm. - Piotr Wysocki (87
l.), powstaniec wielkopolski,
pierwszy po wojnie prezydent
Gorzowa (1945-1947), następ-
nie prezydent Piły i starosta
powiatowy w Szczytnie. 
ww  6.10.
2001 r. - gorzowianom udo-
stępniono po raz pierwszy lodo-
wisko na „Słowiance”.
ww  9.10.
1969 r.  - w obecności prawie
17 tys. kibiców, co było rekor-
dem frekwencji, na stadionie
przy ul. Śląskiej rozegrany zos-
tał międzynarodowy mecz to-
warzyski, w którym Stal Go-
rzów, jako nowo kreowany
mistrz Polski, pokonał mistrza
ligi angielskiej Poole Pirates
48:30.
1901 r. ur. się - Irena Byrska,
aktorka i reżyser teatralny, b.
dyrektor gorzowskiego teatru,
(1963-1966), zm. w 1997 r.
ww  10.10.
1968 r. - na stadionie Stali - po
raz pierwszy przy świetle elek-
trycznym - rozegrano między-
państwowy mecz Polska -
ZSRR, w którym padł wynik re-
misowy 39:39; klasą dla siebie
był Edmund Migoś, który zgro-
madził komplet 12 p.
2011 r. - szachiści KSZ Stilon
zdobyli brązowy medali Mist-
rzostw Polski, pierwszy od 11
lat.
ww  11.10.
1929 r. ur. się - Teresa Klimek,
wdowa po Władysławie, em.
nauczycielka i działaczka cha-
rytatywna, założycielka Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta, prezes Klubu Inteli-
gencji Katolickiej, honorowy
obywatel miasta, zm. w 2013 r.
ww  12.10.
1857 r. - uruchomiono linię ko-
lejową Kostrzyn - Gorzów -
Krzyż, stanowiącą fragment
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W trosce o zdrowie i komfort życia
Gdybym tam mieszka³, tak¿e bym protestowa³.

Mieszkańcy osiedla przy pętli tramwajowej na Walczaka nie chcą w sąsiedztwie wytwórni asfaltu 
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Na efekty tych prac czekają urzędnicy magistratu

Fo
t. 

£u
ka

sz
 K

ul
cz

yñ
sk

i  

Prace remontowe w dawnej
Przemysłówce
Trwaj¹ prace rozbiórkowo-remontowe w budynku po dawnej Przemys³ówce. 

Likwidacja barier architek-
tonicznych dla osób nie-
pe³nosprawnych to g³ówny
cel kolejnych prac remonto-
wych, które drogowcy wyko-
naj¹ na terenie miasta. Za-
dania zostan¹ zrealizowane
w ramach programu „Tup-
tuœ”.   I tak na skrzy¿owaniu
ulic Bora - Komorowskiego i
Sosabowskiego zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia

chodników. Krawê¿niki zo-
stan¹ obni¿one, pojawi¹ siê
te¿ ¿ó³te wypustki ostrze-
gawcze. Kolejne zadanie to
przejœcie dla pieszych przy
ul. Obroñców Pokoju. Tutaj
obni¿one zostan¹ krawê¿niki
po obu stronach przejœcia,
zastosowana kostka ostrze-
gawcza oraz prze³o¿ona na-
wierzchnia dojœæ do przej-
œcia.

Przy ulicy Maczka (vis a vis
zjazdu do marketu Lidl) ob-
ni¿one zostan¹ krawê¿niki,
zaœ przy S³owackiego po-
wstanie zatoka postojowa z
miejscami dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych. 

Ni¿sze krawê¿niki oraz
prze³o¿ona nawierzchnia
dojœæ, umo¿liwiaj¹ca wyko-
nanie rampy, pojawi siê te¿
przy ulicy £okietka (na wyso-

koœci Stra¿y Po¿arnej). No-
wa czteromiejscowa zatoka
postojowa z  miejscem dla
pojazdów osób niepe³nos-
prawnych bêdzie przy ul.
Spokojnej. Wymiany docze-
ka siê nawierzchnia chodni-
ka od wjazdu do Jazz Clubu
do wjazdu do siedziby Pa-
ñstwowej Stra¿y Po¿arnej.  

Odnowione chodniki
wraz z obni¿onymi

krawê¿nikami pojawi¹ siê
te¿ pomiêdzy ulicami
S³owackiego a Jagiello-
ñczyka. Obni¿enie chodni-
ków zaplanowano tak¿e
przy wjeŸdzie do Szko³y
Podstawowej nr 1.

Wskazane zadania miasto
chce zrealizowaæ do po³owy
listopada br.

EWA IWAÑSKA      
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Krawężniki zostaną obniżone
Bêd¹ kolejne udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych.



Zastrzeli³  j¹ rówieœnik, któ-
rego z kolei zastrzeli³a kilka
godzin póŸniej niemiecka po-
licja pod Berlinem. Prawdo-
podobnie przyczyn¹ tej trage-
dii by³ mi³osny zawód. Mnie
jednak g³êboko zastanowi³a

informacja, ¿e do morderstwa
dosz³o przy u¿yciu tzw.  broni
czarnoprochowej, czyli takiej
- w du¿ym uproszczeniu - na-
bijanej rêcznie prochem i
o³owianymi kulami, któr¹
czêsto ogl¹damy w historycz-

nych filmach. I co tutaj jest
najistotniejsze, mo¿na j¹ na-
byæ ca³kiem legalnie i to bez
¿adnych zezwoleñ. Wystar-
czy byæ tylko osob¹ pe³nolet-
ni¹. W internecie pe³no jest
ofert sprzeda¿y takiej broni. I

to mnie dopiero przerazi³o.
Broñ palna, która ponoæ ma
s³u¿yæ jedynie do sportu i za-
bawy, która jak  najbardziej
zabija, dostêpna jest na ta-
kich samych zasadach jak
papierosy i alkohol… 

Wo³a³bym, ¿eby by³o ina-
czej, jak z normaln¹
wspó³czesn¹ broni¹, któr¹
nie ka¿dy mo¿e kupiæ i po-
siadaæ. I jest mniej lub bar-
dzie, ale pod kontrol¹.

JAN DELIJEWSKI

tzw. Kolei Wschodniej, wielkiej
magistrali kolejowej między
Berlinem a Królewcem;
początek gorzowskiego węzła
kolejowego. 
2013 r. zm. - hm. Sylwester
Kuczyński (65 l.), działacz har-
cerski, turystyczny i żeglarski,
pierwszy komandor Harcerskie-
go Klubu Żeglarski „Panta
Rhei”, b. komendant hufca ZHP
(1980-1985), b. kierownik Klu-
bu Nauczycielskiego (1989-
2012), b. radny (1984-1990);
zginął w katastrofie śmigłowca
k. Nowego Miasta n. Wartą.
ww  14.10.
1980 r. - w podziemiach pawi-
lonu przy ul. Chełmońskiego
otwarto Klub „U Szefa”.
1989 r. - z inicjatywy NSZZ
„Solidarność” i Gorzowskiego
Porozumienia Środowisk Nieza-
leżnych powołano Komitet Oby-
watelski w Gorzowie.
1908 r. zm. - Klaudiusz Maury-
cy Jerzy Alkiewicz (77 l.),
szlachcic polski pochodzenia
tatarskiego z Nowej Wsi pod
Bledzewem, oficer pruski gar-
nizonu landsberskiego,
działacz w parafii katolickiej w
Gorzowie, fundator cmentarza
przy ul. Warszawskiej, gdzie do
dziś znajduje się jego grób.
2009 r. zm. - Kazimierz Furman
(60 l.), poeta.
ww  15.10.
1914 r. - pierwszy pociąg prze-
jechał po gorzowskim wiaduk-
cie, zakończono  też przebudo-
wę  dworca głównego.
1989 r.  - odbyło się zebranie
organizacyjne gorzowskiego
koła Związku Sybiraków, w któ-
rym uczestniczyło ok. 200 osób
z Gorzowa i najbliższej okolicy;
pierwszym prezesem koła zos-
tała Anna Makowska-Cieleń.  
2013 r. - uruchomiono Woje-
wódzkie Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Gorzowie z
tel. 112, jako pierwszy
podłączono Gorzów i pow. go-
rzowski, do 17.12. - całe woje-
wództwo. 
ww  16.10.
2000 r. - oddano do użytku no-
we rondo na ul. Walczaka. 
r19.10.
1990 r. zm. - Leon Kruszona
(81 l.), pionier miasta, b. wice-
prezydent Gorzowa (1945-
1949), organizator i pierwszy
przewodniczący gorzowskiej or-
ganizacji PPS (1945-1948).
ww  20.10.
1986 r. - rozpoczął działalność
nowo wybudowany szpital wo-
jewódzki przy ul. Dekerta.
1995 r. - abp Bazyli, metropoli-
ta warszawski i całej Polski w
asyście trzech innych biskupów
prawosławnych poświęcił cer-
kiew prawosławną w Gorzowie
2004 r. - zatrzymany został i
następnie aresztowany na 3
miesiące prezydent Gorzowa
Tadeusz Jędrzejczak; po wielo-
letnim procesie prezydent Ję-
drzejczak został uniewinniony
od części zarzutów, które był
powodem zatrzymania, ale
sprawa się jeszcze nie zakoń-
czyła.
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Projekt realizowany jest
wspólnie przez Zachodni¹
Izbê Przemys³owo-Hand-
low¹, Wielkopolsk¹ Izbê
Przemys³owo-Handlow¹ (li-
der projektu) oraz Wy¿sz¹
Szko³ê Biznesu w Gorzowie,
w murach której mieœci siê
siedziba LCAM. To jedno z
16 centrów uruchomionych
w Polsce w ramach projektu
Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci. 
Rozmowa z Ann¹ Cze-
kird¹, rektorem Wy¿szej
Szko³y Biznesu w Gorzo-
wie.
-  Co zmieni³o siê w po-
dejœciu do mediacji w
ci¹gu ostatniego roku?

- Zmieni³o siê wiele, ale ten
proces jest wci¹¿ zbyt wolny.
Zmiany nast¹pi³y przede
wszystkim w sferze œwiado-
moœci zarówno s¹dów, jak i
potencjalnych uczestników
mediacji oraz mediatorów.
Pomys³ na ogólnopolski pro-
jekt mia³ kilka Ÿróde³. By³y to
generuj¹ce wysokie koszty
sprawy w s¹dach powszech-
nych, które czêsto mog³yby
byæ rozwi¹zane polubownie
bez udzia³u s¹du, nadmierne
obci¹¿enie sêdziów prac¹,
co skutkowa³o d³ugimi termi-
nami oczekiwania na kolejne
rozprawy, a tak¿e brak zna-
jomoœci instytucji mediacji
przez spo³eczeñstwo, w tym
przedsiêbiorców. Promocja
mediacji w ca³ej Polsce, ko-
rzystne zmiany przepisów
poprzez wprowadzenie me-
diacji jako alternatywnego
sposobu rozwi¹zywania spo-
rów do kodeksów i innych
szczegó³owych ustaw oraz
szkolenia pracowników wy-
miaru sprawiedliwoœci i me-
diatorów powoduj¹ stopnio-
wy wzrost liczby spraw kiero-
wanych do mediacji i
zainteresowania mediacjami
jako sposobem rozwi¹zywa-
nia konfliktów. Wci¹¿ jednak
przy pomocy ugody media-
cyjnej koñczonych jest rap-
tem oko³o jednego procenta
spraw, które wp³ywaj¹ do
s¹dów. Niestety, nas Pola-
ków cechuje generalnie brak

zaufania spo³ecznego. A
szkoda, bo mediacja ma sa-
me zalety: szybciej i taniej
ni¿ w s¹dzie, z zachowaniem
poufnoœci, co dla przedsi-
êbiorców powinno byæ nie-
zwykle wa¿ne, w spokojnej
atmosferze, z poszanowa-
niem godnoœci i interesów
obu stron sporu.
- Czy to znaczy, ¿e pro-
jekt nie wype³nia
za³o¿onych w nim celów?

- Ale¿ to b³êdny wniosek!
W³aœnie dziêki projektowi i -
trzeba tu przyznaæ - w³aœci-
wemu w tej kwestii zaan-
ga¿owaniu Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, instytucja
mediacji zaczyna docieraæ
do powszechnej œwiadomo-
œci. Nasz LCAM przeszkoli³
zgodnie z projektem 120
osób - pracowników s¹dów,
prokuratur i mediatorów, za-
równo w Gorzowie, jak i w
Zielonej Górze. Zorganizo-
waliœmy dotychczas trzy de-
baty na tematy zwi¹zane z
mediacjami - ogólnie o zasa-
dach mediacji oraz media-
cjach w ró¿nych bran¿ach
(podatki, bran¿a informatycz-
na, ubezpieczeniowa), a 24

paŸdziernika 2019 r. planuje-
my kolejny panel dyskusyjny
- tym razem dla bran¿y me-
dycznej, budowlanej oraz za-
rz¹dców nieruchomoœci i
spó³dzielni mieszkaniowych.
Ju¿ dziœ zapraszam na pa-
nel przedsiêbiorców z tych
obszarów. Edukujemy przed-
siêbiorców, m³odzie¿, nau-
czycieli, pokazuj¹c jak siê
komunikowaæ, jak rozwi¹zy-
waæ konflikty w ró¿nych, nie
tylko gospodarczych spra-
wach i na czym polegaj¹ me-
diacje. Odbywaj¹ siê dy¿ury
mediatorów w s¹dach. Kon-
federacja LEWIATAN - ogól-
nopolski koordynator projek-
tu - wyst¹pi³a do minister-
stwa i œrodowisk
prawniczych z apelem o
wzmocnienie dzia³alnoœci
promediacyjnej. Wœród syg-
natariuszy by³a te¿ moja
skromna osoba. W odpowie-
dzi ministerstwo wyst¹pi³o z
rekomendacj¹ do prezesów
s¹dów o otwarcie tzw. „zielo-
nych pokojów” na spotkania
informacyjne dla stron. Me-
diacja sta³a siê ostatnio na-
rzêdziem w Ustawie o finan-
sach publicznych (art. 54A

UFP), KPA (rozdz. 5A), w
sprawach pracowniczych w
ró¿nych szczegó³owych
ustawach, w sprawach kon-
sumenckich, a planowany
jest zapis o mediacji w nowej
ordynacji podatkowej. Pro-
jekt przyczyni³ siê te¿ po-
œrednio do wzrostu zaintere-
sowania mediacj¹ rodzinn¹,
mediacjami rówieœniczymi,
oœwiatowymi, a nawet me-
diacj¹ karn¹. Dzia³aniami
promocyjnymi nale¿y te¿
obj¹æ œrodowiska policji, ku-
ratorów s¹dowych, pracow-
ników opieki spo³ecznej itp.
Ich wiedza na temat mediacji
i zaanga¿owanie w jej popu-
laryzacjê te¿ s¹ niewystar-
czaj¹ce. 
- Gdzie w takim razie le¿¹
bariery?

- W moim i mediatorów od-
czuciu barier¹ nie jest œwia-
domy opór przedstawicieli
wymiaru sprawiedliwoœci czy
te¿ brak wiedzy, a raczej
obawy i opór wobec zmian.
Po pierwsze wci¹¿ nieefek-
tywny jest proces przekazy-
wania spraw do mediacji w
s¹dach. Mimo wysi³ków
sêdziów-koordynatorów ds.

mediacji przy s¹dach
okrêgowych spraw przekazy-
wanych do mediacji jest
wci¹¿ za ma³o, a sêdziowie i
sekretarze obawiaj¹ siê nie-
standardowych i dodatko-
wych dzia³añ. Uproszczenie
procedur, a mo¿e ich wiêk-
sza informatyzacja, popra-
wi³yby tê kwestiê. Barierê
stanowi te¿ czêsto nieprzy-
chylne mediacji nastawienie
pe³nomocników, którzy
widz¹ w niej zagro¿enie
swoich interesów i pod-
wa¿enie kompetencji. Po
trzecie s¹ to obawy i niezro-
zumienie istoty i zalet media-
cji przez skonfliktowane stro-
ny. Czêsto jest to te¿ obawa
przed samodzielnym pod-
jêciem decyzji i chêæ „zrzu-
cenia” tej odpowiedzialnoœci
na s¹d. 
- Jakie wiêc wnioski na
przysz³oœæ?

- Nie bójmy siê mediacji!
Edukujmy, informujmy, spo-
tykajmy siê, przekonujmy na-
szych adwersarzy do polu-
bownego rozwi¹zania sporu.
Pamiêtajmy, ¿e sprawê wra-
caj¹c¹ z mediacji nawet bez
ugody szybciej siê s¹dzi, bo
strony przedyskutowa³y wie-
le spornych kwestii.
Dzia³aniami promocyjnymi
nale¿y te¿ obj¹æ œrodowiska
policji, kuratorów s¹dowych,
pracowników opieki
spo³ecznej itp. Ich wiedza
na temat mediacji i zaan-
ga¿owanie w jej populary-
zacjê te¿ s¹ niewystar-
czaj¹ce. Zapraszamy do
kontaktu z Lubuskim Cen-
trum Arbitra¿u i Mediacji
przy ul. Walczaka 25. W ra-
mach mediacji pozas¹do-
wych zachêcam do samo-
dzielnego wyszukiwania
mediatorów na listach s¹du
okrêgowego w Gorzowie i
Zielonej Górze, by pogodziæ
siê jeszcze przed z³o¿eniem
wniosku do s¹du. Przypomi-
nam, ¿e ugoda mediacyjna
po zatwierdzeniu przez s¹d
ma moc wyroku z wszystki-
mi tego konsekwencjami. 
- Dziêkujê.

Rozmawia³: TOMASZ MOLSKI 

Z poszanowaniem godności
obu stron sporu
Mija rok od czasu uruchomienia Lubuskiego Centrum Arbitra¿u i Mediacji (LCAM) w Gorzowie. 

A. Czekirda: Barierą nie jest świadomy opór przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości czy też
brak wiedzy, a raczej obawy i opór wobec zmian
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Broń, która zabija może mieć każdy
Znowu ca³a Polska mówi³a o Gorzowie. Za spraw¹ zabójstwa 26-letniej Ukrainki. 
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ww  22.10.
1999 r.  - otwarto Watral Sweet
Center, urządzone przez Ry-
szarda Watrala w 11-piętrowym
wieżowcu niedoszłego akade-
mika  AWF.
2007 r. zm. - Bożydar Bibrowicz
(63 l.), działacz społeczny,
żeglarz, założyciel Ligi Obywa-
telskiej na Siedlicach i Nowego
Towarzystwo Upiększania
Miasta, inicjator „Kapsuły cza-
su”.
ww  23.10.
1959 r - zarządzeniem Dyrekto-
ra Generalnego Zjednoczenia
Przemysłu Sprzętu Mechanicz-
nego Zakładom Mechanicznym
„Gorzów” powierzono całko-
witą produkcję ciągników C-
451; w tym samym roku rozpo-
częto też produkcję ciągnika
gąsienicowego Mazur D-40
2002 r. - oddano do użytku
pierwszą część mariny, czyli
portu jachtowego, urządzonego
na terenie dawnego portu
drzewnego, obok Mostu Lubu-
skiego.
2008 r. - miasto kupiło od lik-
widatora ZKS Stilon halę spor-
tową przy ul. Czereśniowej. 
ww  24.10.
1994 r. zm. - Edward Pilarczyk
(59 l.), b. żużlowiec i legendar-
ny mechanik motocyklowy.
ww  25.10.
1926 r. - oddano do użytku no-
wy most na Warcie, trzykrotnie
odbudowywany lub przebudo-
wywany, dziś Most Staromiej-
ski.
2003 r. - otwarto oficjalnie no-
wo zbudowaną ul. Słowiańską,
a nazajutrz - dwujezdniowy
fragment zachodniej obwodnicy
miasta od ronda Kasprzaka do
granicy miasta (ul. Poznańska)
2007 r. - wieczornym bezpłat-
nym seansem anim. komedii
amerykańskiej „Ratatuj” kino
„Kopernik” zakończyło swą 32-
letnią działalność.
1848 r. ur. się - Max Bahr, syn
landsberskiego kupca, fabry-
kant, działacz społeczny,
założyciel fabryki juty, fundator
obiektów publicznych, honoro-
wy obywatel miasta, zm. w
1930 r.
1933 r. ur. się - Hieronim
Świerczyński, architekt,
współzałożyciel Gorzowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego i jednodniówki ,,Zie-
mia Gorzowska”, twórca m. in.
kościoła w Kostrzynie, zm. w
2004 r.
ww  26.10.
1969 r. - Edward Jancarz wy-
grał klasyfikację w IX edycji
„Złotego Kasku”, na drugim
miejscu uplasował się Andrzej
Pogorzelski; był to drugi „Złoty
Kask” dla Gorzowa.
2000 r. - w Gorzowie otwarty
został, wówczas największy na
Ziemi Lubuskiej, dom handlo-
wy „Panorama” Ireny i
Zdzisława Kałamagów; w bu-
dynku tym uruchomiono pierw-
sze w regionie schody rucho-
me. 
2007 r. - ruszyło multikino „He-
lios” w „Askanie”.
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- Dlaczego w Gorzowie powinien
powstaæ port ¿eglugi œródl¹dowej?

- Dlatego, ¿e Gorzów znajduje siê w
doskona³ej lokalizacji, je¿eli chodzi o
obs³ugê takiego portu. Nasze miasto
jest du¿ym wêz³em infrastruktural-
nym. Mamy bardzo dobre po³¹cze-
nia drogowe, jest kolej, mamy do-
stêp do gazoci¹gu, ruroci¹gu nafto-
wego, s¹ linie energetyczne,
wysokowydajne sieci przesy³owe in-
ternetowe, a przede wszystkim Go-
rzów jest najwiêkszym polskim
miastem na miêdzynarodowej dro-
dze wodnej E70, biegn¹cej z An-
twerpii do K³ajpedy. Ponadto ten
szlak jest po³¹czony z drog¹ wodn¹
E40, prowadz¹c¹ z Gdañska do
Odessy. Oznacza to, ¿e bark¹
mo¿na przep³yn¹æ z pó³nocnego At-
lantyku przez ca³y kontynent - w tym
Gorzów- a¿ do Morza Czarnego.
Transport prowadzony drogami wod-
nymi jest wielokrotnie tañszy od sa-
mochodowego lub kolejowego. Po-
winien powstaæ u nas hub multimo-
dalny, poniewa¿ Warta od Santoka
do Gorzowa jest ju¿ du¿¹ rzek¹ i s¹
ku temu doskona³e warunki. Ju¿ nie-
mal sto lat temu - jeszcze w czasach
landsberskich - powsta³a koncepcja
budowy portu. Ja opracowa³em
now¹, aktualn¹ na dzisiejsze czasy i
chêtnie poddajê j¹ teraz pod dys-
kusjê.  

- Dlaczego Gorzów mia³by staæ
siê centrum transportu multimo-
dalnego?

- Istotnym jest argument, ¿e drog¹
wodn¹ oddaleni jesteœmy od Szczeci-
na o 180 kilometrów. Tym samym jes-
teœmy naturalnym zapleczem dla
portu szczeciñskiego, który mogliby-
œmy obs³ugiwaæ, gdy¿ on sam nie
bêdzie w stanie magazynowaæ mas
towarowych, jakie s¹ przewidywane
w niedalekiej przysz³oœci. Szczecin
nie zdo³a³ przygotowaæ
wystarczaj¹cej powierzchni na swo-
ich nabrze¿ach. Musi mieæ w regionie
drugi port. Kolejna sprawa to koniecz-
noœæ rozwijania transportu wodnego.

Europa dawno posz³a w tym kierun-
ku, a my wci¹¿ debatujemy. I przez to
masy towarowe omijaj¹ Polskê, po-
dobnie jak wielu inwestorów korzys-
taj¹cych z tej formy transportu. Bra-
kuje u nas w³aœciwej infrastruktury, a
to s¹ obecnie ogromne zyski.
Przyk³adowo port w Duisburgu, taki
jaki móg³by byæ u nas, generuje rocz-
nie kilkadziesi¹t miliardów Euro zy-
sków. W Europie obecnie iloœæ pro-
wadzonych inwestycji w portach, na
kana³ach ¿eglugi œródl¹dowej czy la-
teralnych, jest przeogromna. Nie zda-
jemy sobie nawet z tego sprawy, a in-
westycje s¹ prowadzone, poniewa¿
wiele szlaków wodnych nie jest ju¿ w
stanie przyj¹æ wiêcej transportu. Jak
Lubusz kiedyœ by³ kluczem do Króle-
stwa Polskiego, tak dzisiaj Gorzów
mo¿e staæ siê bram¹ wodn¹ dla ca³ej
Polski.  
- Zainteresowa³ pan swoj¹ propo-
zycj¹ ró¿ne instytucje, w tym go-
rzowski magistrat oraz Zachodni¹
Izbê Przemys³owo-Handlow¹. Czy
pañski pomys³ ju¿ pad³ na podatny
grunt i oceniaj¹c realnie, w jakiej
perspektywie czasowej mog³oby
dojœæ do realizacji inwestycji?

- Mo¿emy mówiæ o bardzo du¿ym
zainteresowaniu, zarówno w œrodo-
wiskach decyzyjnych, jak i przedsta-
wicieli przemys³u i produkcji. Wszyscy
doskonale rozumiej¹ potrzebê rozwo-

ju miasta w tym kierunku, szczególnie
¿e posiadamy odpowiednie zasoby, z
których nale¿y zacz¹æ korzystaæ. Ma-
my prezydenta, który dobrze rozumie,
¿e dzia³aj¹c w d³ugiej perspektywie
mo¿na powoli zacz¹æ poprawiaæ ja-
koœæ ¿ycia mieszkañców. Praktycznie
nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e port powi-
nien powstaæ. Realizacja inwestycji,
której koszt opiewa na miliardy
z³otych, zapewne potrwa³aby do 2050
roku, mo¿e trochê szybciej. Ale do-
chodzenie do budowy portu ozna-
cza³oby mnóstwo inwestycji poœred-
nich, bêd¹cych dla miasta prorozwo-
jowymi. Dobrym przyk³adem tu mog¹
byæ zbiorniki retencyjne, których bu-
dowa ju¿ siê rozpoczê³a. Oczywiœcie
finansowanie musia³oby siê odbywaæ
g³ównie ze œrodków rz¹dowych i unij-
nych. Takie programy funkcjonuj¹ i im
szybciej zapadn¹ decyzje, tym szyb-
ciej mo¿na by³oby zacz¹æ  z tych
œrodków korzystaæ. Poza tym œwiat
ju¿ dzisiaj pêdzi do przodu z wielk¹
prêdkoœci¹ i trzeba postaraæ siê
wsi¹œæ do tego poci¹gu. Budowa
portu to skok cywilizacyjny dla miasta
na kolejne dziesiêciolecia, a rozwój
gospodarczy na tyle rozwin¹³by na-
sz¹ aglomeracjê, ¿e liczba mieszka-
ñców miasta mog³a siê nawet potroiæ.
To jest bowiem proces szalenie mias-
totwórczy.  

RB

Port na Warcie szansą i nadzieją Gorzowa?
Trzy pytania do Tomasza Sobierajczyka, projektanta i pomys³odawcy nowej koncepcji budowy portu w Gorzowie
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-. Na co nale¿y zwróciæ uwagê,
kiedy decydujemy siê wybraæ w
dalek¹ podró¿ samochodem?

- W du¿ej mierze zale¿y od tego, jak
dbamy o nasze auto na co dzieñ.
Je¿eli systematycznie jest ono pod-
dawane przegl¹dom, to mo¿emy
przyj¹æ, ¿e samochód jest przygoto-
wany na dalek¹ trasê. W takim przy-
padku najwa¿niejsze jest sprawdze-
nie podstawowych rzeczy, w tym
oœwietlenia pojazdu. Oczywiœcie pro-
szê pamiêtaæ o wziêciu dodatkowego
kompletu ¿arówek. Ponadto nale¿y
sprawdziæ poziom p³ynów, czyli
ch³odniczego, hamulcowego czy na-
wet spryskiwacza i poziom oleju. Ina-
czej to wygl¹da w sytuacji, kiedy nie
prowadzimy na bie¿¹co przegl¹dów.
W takim przypadku poleca³bym wi-
zytê w warsztacie i dokonanie spraw-
dzianu przed podró¿¹. To nie jest
du¿y koszt, a w jego trakcie mog¹
wyjœæ rzeczy, które nie s¹ widoczne
podczas codziennej, ale krótkiej jazdy
do pracy i z pracy. Nie wolno zapom-

nieæ tak¿e o spakowaniu gaœnicy,
¿ó³tej kamizelki, trójk¹ta ostrzegaw-
czego i innych elementów odblasko-
wych, gdy¿ w przypadku jakiegoœ
zdarzenia drogowego musimy za-
pewniæ sobie bezpieczeñstwo na dro-
dze. Tu nie chodzi nawet o jakiœ man-
dat za brak tych rzeczy, ale w³asne i
pasa¿erów zdrowie oraz ¿ycie. Nie

wolno ponadto ignorowaæ kontrolek.
Je¿eli jakaœ siê zapali natychmiast
nale¿y znaleŸæ bezpieczne miejsce,
zatrzymaæ siê i sprawdziæ najlepiej w
ksi¹¿ce pojazdu, czego dotyczy dana
kontrolka.  
- Co mo¿e najbardziej zaskoczyæ
w podró¿y samochodem, zw³asz-
cza jak jedzie siê kilka tysiêcy kilo-
metrów?

- Najszybciej mo¿na z³apaæ popular-
nego ,,kapcia’’, czyli sprawdŸmy te¿
stan opon i nie zapomnijmy w³o¿yæ
dobrej jakoœci zapasówkê. General-
nie mówi¹c o sytuacjach nieprzewidy-
walnych, to mo¿e dojœæ do wielu sy-
tuacji, gdy¿ mówimy tutaj o z³oœliwo-
œci rzeczy martwych. Mo¿emy
wyjechaæ z warsztatu po przegl¹dzie
przyk³adowo akumulatora, a po 100
kilometrach mo¿e on ca³kowicie siê
wyczerpaæ. Skoro ju¿ mówiê o aku-
mulatorze pamiêtajmy, ¿e firmowe
przy odpowiedniej obs³udze mog¹
s³u¿yæ nam nawet dziesiêæ lat, a lep-
sze zamienniki do piêciu lat. Z kolei

najtañsze, czyli takie marketowe, po-
trafi¹ nawaliæ ju¿ po roku czy dwóch. 
- Coœ jeszcze nale¿y wzi¹æ jesz-
cze ze sob¹ w podró¿, poza pod-
stawowym zestawem narzêdzi,
oczywiœcie?

- Je¿eli prowadzimy przegl¹dy w
sieciach serwisowych, to mamy pe³n¹
informacjê o warsztatach w ró¿nych
krajach, a te sieci wymieniaj¹ ze sob¹
informacje dotycz¹ce napraw po-
szczególnych samochodów. Czyli
warto z tak¹ sieci¹ mieæ kontakt. Co
do narzêdzi, to mog¹ one niewiele
pomóc, gdy¿ dzisiejsze samochody
s¹ zaawansowane technologicznie,
przez to nieprzewidywalne i raczej tyl-
ko wykwalifikowani specjaliœci mog¹
sobie z nimi poradziæ. Kierowca powi-
nien bardziej zwróciæ uwagê na ubez-
pieczenie. Jad¹c dalej warto mieæ wy-
kupion¹ polisê assistance, gdy¿ w
przypadku nag³ej awarii zawsze
mo¿na liczyæ na pomoc drogow¹ i w
miarê szybk¹ naprawê w warsztacie.

RB

Nie  chodzi o mandat, ale o nasze życie
Trzy pytania do Jana Peru¿yñskiego, w³aœciciela warsztatu samochodowego
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1927 r. ur. się - Tadeusz Ster-
cel, b. żużlowiec Unii, Gwardii
i Stali (1947-1962), idol toru
lat 50., zm. w 1991 r. 
1960 r. zm. - Edward Stapf (46
l.), lekarz-chirurg, ordynator i
dyrektor szpitala w Gorzowie
(1953-1958), autor pierwszej w
historii Gorzowa operacji na
otwartym sercu,  przewod-
niczący społecznego komitetu
budowy pomnika Adama  Mic-
kiewicza.
ww  27.10.
1945 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Gorzowskiego
Towarzystwa Łowieckiego, na
czele którego stanął Włodzi-
mierz Korsak.
1989 r. - DKF „Megaron” prze-
niósł się z kina „Muza” do sali
kinowej Muzeum Zakładowego
„Stilonu”.
1940 r. zm. - prof. Ernst Hense-
ler (78 l.), artysta malarz ro-
dem z Wieprzyc, profesor w
zakładzie naukowym muzeum
rzemiosł artystycznych oraz na
politechnice w  Berlinie.
2013 r. zm. - ks. mitrat Bazyli
Michalczuk (61 l.), prawosław-
ny proboszcz w Gorzowie i dzie-
kan szczeciński, budowniczy
cerkwi 
ww  28.10.
1945 r. - ks. Edmund Nowicki,
administrator apostolski Ka-
mieński, Lubuski i Prałatury
Pilskiej, dokonał ingresu do
gorzowskiej katedry. 
1971 - odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickie-
go w gorzowskiej filii WSWF.
1995 r. - w hotelu „Mieszko”
otwarto kasyno gry, prowadzo-
ne przez firmę „Casino Poland
Wrocław”.’
1992 r. zm. - Zdzisław Mo-
rawski (66 l.), pisarz, poeta i
dramaturg, działacz gorzow-
ski, współzałożyciel GTSK i
GTK.  
ww  29.10.
1952 r. - zlikwidowana została
Powiatowa Szkoła Kucia Koni w
Gorzowie.
1980 - otwarty został Klub „Pod
filarami”, którego kierowni-
kiem był wówczas Zbigniew Si-
wek, po którym pałeczkę
przejął Bogusław Dziekański;
data ta uchodzi za początek
obecnego Jazz Klubu „Pod fila-
rami”.
1924 r. ur. się  - Zbigniew Her-
bert, jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy (1965-1966), patron
gorzowskiej biblioteki, zm. w
1998 r. 
1931 r. ur. się - inż. Edmund
Forycki, działacz SIMP i NOT,
konstruktor ciągników typu
„Mazur”, zm. w 2005 r. 
ww  30.10.
2000 r. - oddany został do ru-
chu nowy most na Kanale Ulgi
wraz z estakadą nad Zamoś-
ciem i rondem przy ul. Kasp-
rzaka 
1959 r. ur. się - Ryszard Maj-
dański, bokser, b. mistrz Pol-
ski, wychowanek Stilonu, zm.
w 2002 r. n
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- Bardzo nam zale¿y na za-
dowoleniu klientów targowiska
przy Jerzego i dlatego stale
wzbogacamy ofertê Gorzow-
skiego Rynku Hurtowego -
mówi Agata Dusiñska, prezes
GRH. - Dlatego zdecydowali-
œmy, ¿e bêdziemy organizo-
waæ zwi¹zane z porami roku
dodatkowe imprezy: jarmarki,
targi, wystawy, festiwale. Je-
sieñ to bardzo dobra pora, aby
w pi¹tek 25 paŸdziernika na
naszym ryneczku pojawili siê
producenci i handluj¹cy dynia-
mi, chryzantemami i jesienny-
mi ozdobami. Tak¿e ci, którzy
dotychczas u nas nie wysta-
wiali siê. Przygotujemy dla nich
dodatkowe miejsce na przed-
stawienie swojej oferty - t³uma-
czy.

Wybór dnia nie jest tutaj przy-
padkowy, gdy¿ oferta jest ukie-
runkowana przede wszystkim
pod indywidualnych klientów,
którzy tradycyjnie przychodz¹
na targowisko. Przez to wybra-

no pi¹tek, tydzieñ przed d³ugim
weekendem.

- Liczê, ¿e nasi stali klienci
odwiedz¹ równie¿ nowe stois-
ka. Je¿eli sprzedaj¹cy i ku-
puj¹cy bêd¹ zadowoleni, a
jesteœmy o tym przekonani,
festiwal wpiszemy w nasz ka-
lendarz i bêdziemy organizo-
waæ go cyklicznie - dodaje
prezes.

Zapewne wielu naszych
Czytelników od razu zada py-
tanie,  dlaczego wybór pad³
akurat na dynie? OdpowiedŸ

wydaje siê byæ w tym przy-
padku jednak prosta. W na-
szym regionie, jak widaæ cho-
æby po przydro¿nych og³osze-
niach, jest sporo drobnych i
wiêkszych producentów tego
warzywa. Przez to pojawi³a
siê propozycja, ¿eby ci ho-
dowcy przyjechali na rynek i
pokazali swoj¹ ofertê. Dynia
to uniwersalne warzywo o
wszechstronnym wykorzysta-
niu w kuchni. Z mi¹¿szu dyni
mo¿na przygotowaæ i zupê, i
sernik, a tak¿e np. muffiny,

placki, kotlety, racuchy czy
farsz do naleœników. Pestki
mo¿na z kolei dodaæ do sa³at-
ki lub ciasta, a z oleju przygo-
towaæ dressing do sa³atki. Dy-
nia ma bardzo ma³o kalorii,
szybko syci i dostarcza du¿o
b³onnika. 

Je¿eli chodzi o chryzantemy
to ich zastosowanie jest
wszechstronne i wcale nie s¹
one kupowane tylko na groby
najbli¿szych.

- Mo¿emy dekorowaæ nimi
sto³y, parapety okienne, ob-

darowaæ solenizantów, sa-
dziæ w ogrodach, skrzynkach
balkonowych lub donicach
wystawionych przy wejœciu
do domu, na tarasie lub bal-
konie. Piêknie wygl¹daj¹ w
wiklinowych koszach, sta-
rych wazach i cynowych
naczyniach. Absolutn¹ no-
woœci¹ s¹ chryzantemy w
bukietach œlubnych! Chry-
zantema w azjatyckiej kul-
turze jest pe³na optymizmu
- symbolizuje szczêœcie i
d³ugie ¿ycie. Wszystkich
producentów dyni, chryzan-
tem i jesiennych ozdób za-
chêcam do kontaktu z se-
kretariatem Gorzowskiego
Rynku Hurtowego. Zale¿y
nam, aby ka¿dy móg³ przed-
stawiæ swoj¹ ofertê w ostatni
pi¹tek paŸdziernika na naj-
bardziej znanym targowisku
w regionie gorzowskim - ko-
ñczy prezes Agata Dusiñs-
ka.

(B)

Kapela Retro wraz z innymi
przypomnia³a nam w Letniej
melodie dawnej restauracji
Wenecja, by œwie¿e wspom-
nienia przykryæ tym starszymi
z lat jeszcze bardziej minio-
nych. Trochê to po¿egnanie
Letniej jeszcze potrwa, ale
czas jego niechybnie ju¿ nad-
szed³.

Pamiêtam Letni¹ z pierw-
szych lat 80-tych minionego
wieku i ¿adne kultowe
wspomnienia z tamtego cza-
su nie przychodz¹ mi do
g³owy. Ot,  by³o to miejsce w
miarê taniego jedzenia i picia,
z opcj¹ wewn¹trz lub na dwo-
rze. Dopiero póŸniej, wraz z

likwidacj¹ starych lokali ga-
stronomicznych i ró¿nych
miejsce posiadywania oraz
refleksji, zaczêli przychodziæ
tam i bywaæ ludzie, dla któ-

rych niemal drugim domem
by³ najpierw MPiK, a póŸniej
Lamus, tak¿e Kosmos (Woro-
ne¿), Gorzowianka, S³owiañs-
ka, Sezam, Karczma S³upska,

Nowa czy nawet Marago... Do
Letniej, bo po drodze wszyst-
kim by³a i blisko,  wpada³o siê
wiêc na kawê, piwo i wino,
¿eby spotkaæ kogoœ znajome-
go, pogadaæ,  a nawet
pok³óciæ siê do woli. To miejs-
ce zast¹pi³o wszystkie inne,
które znika³y jedno po drugim i
ju¿ ich zwyczajnie nie ma. Po-
zosta³a Letnia, jako ostatni
³¹cznik miêdzy starymi a no-
wymi laty, nie licz¹c  baru Miœ
czy cukierni Œnie¿ka, ale to
ju¿ ca³kiem osobna historia. 

Letniej wkrótce tak¿e nie
bêdzie, bo skoro w³aœcicielka
tego kultowego dzisiaj miejsca
chce je sprzedaæ, by  od-

pocz¹æ na emeryturze, to nie
wierzê, ¿e znajdzie siê ktoœ,
kto wy³o¿y ponad milion
z³otych, by dotychczasow¹
dzia³alnoœæ tam kontynuowaæ.
Zbyt cenne to, licz¹c w z³otów-
kach, miejsce w samym cen-
trum miasta, by wyprawiaæ
tam dalej fanaberie w postaci
gastronomiczno-artystycznej
aktywnoœci.  Ju¿ prêdzej jakiœ
biurowiec, galeria handlowa
czy mieszkania tam powstan¹
i to za ciê¿kie do wydania i za-
robienia pieni¹dze.

Wszystko wraz z nami prze-
mija… Tak i po Letniej pozo-
stan¹ tylko wspomnienia.

JAN DELIJEWSKI

To œcis³e centrum miasta
staæ siê ma w przysz³ym roku
„miejscem rekreacji i wypo-
czynku dla mieszkañców”.  W
tym celu pomocne maj¹ byæ
badania i rozmowy z mieszka-
ñcami tych ulic oraz okoliczny-
mi przedsiêbiorcami, które we
wrzeœniu siê rozpoczê³y. Nie
bardzo jednak wiem jak na-
le¿y rozumieæ ow¹ „rekreacjê i
wypoczynek mieszkañców”.
Czego innego bowiem ocze-
kuj¹ od tego miejsca mieszka-
ñcy œródmieœcia, a czego in-

nego zapewne pragn¹ goœcie
z Dolinek, Manhattanu, Sta-
szica lub Zawarcia czy obcy z
K³odawy albo Deszczna i
Santoka. Pierwsi zapewne
chc¹ ciszy, spokoju i jak naj-
mniejszego ruchu - wszelakie-
go, w tym gastronomicznego;
drudzy zaœ musza przecie¿
chcieæ po coœ do tego œród-
mieœcia przyje¿d¿aæ, poza
prac¹ i za³atwianiem spraw
urzêdowych. No chyba, ¿e
œródmieœcie staæ siê ma
strefa przede wszystkim i

g³ównie mieszkaln¹. Tylko co
w takiej strefie maj¹ robiæ
niemieszkañcy oraz przedsi-
êbiorcy, poza firmami ubez-
pieczeniowymi, tymi od
chwilówek oraz aptekami?

Bardzo ciekawi¹ mnie wiêc
te rozmowy i badania, a
przede wszystkim p³yn¹ce z
nich konkluzje. Wa¿na jest
bowiem odpowiedŸ na za-
sadnicze pytanie: bêdzie
o¿ywianie œródmieœcia czy
jednak usypianie? 

JAN DELIJEWSKI

Święto dyni i chryzantemy
na targowisku
W ostatni pi¹tek paŸdziernika na terenie gorzowskiego targowiska przy Jerzego odbêdzie siê I edycja Festiwalu Dyni i Chryzantemy. 
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Trochę to pożegnanie Letniej jeszcze potrwa, ale czas jego
niechybnie już nadszedł
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Co tu będzie i czego  tu nie będzie?
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Po Letniej też pozostaną tylko wspomnienia
Na po¿egnanie lata, ale i kawiarni Letniej odby³a siê niezwyk³a impreza.

Ożywianie czy jednak usypianie?
Hawelañska, We³niany Rynek i Zabytkowa id¹ do renowacji. 
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

ZGM notuje co roku kilka
takich przypadków.

- Nie jest to wiedza po-
wszechna, ale rzeczywiœcie
tak jest, ¿e nawet w³aœciciel
mieszkania mo¿e je straciæ,
jeœli nie bêdzie p³aci³ na-
le¿nych op³at - mówi Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. 

Płacić musi każdy

- W³aœciciele mieszkañ zo-
bowi¹zani s¹ do wnoszenia
op³at wynikaj¹cych z utrzy-
mania czêœci wspólnych nie-
ruchomoœci. Wysokoœæ zali-
czek jest przyjêta uchwa³¹
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Ponadto ponosi op³aty nie-
zale¿ne za dostarczanie do
lokalu ciep³a, wody, odbiór
œcieków czy wywóz œmieci.
Ka¿dy jest zobligowany do
uiszczania tych op³at z góry
do 10 ka¿dego miesi¹ca. Je-
œli tego nie robi, to nawet
bêd¹c w³aœcicielem miesz-
kania musi siê liczyæ z kon-
sekwencjami - t³umaczy dy-
rektor Pawe³ Nowacki.

I dodaje, ¿e ka¿da zw³oka
w p³aceniu za te us³ugi po-
woduje, ¿e obci¹¿a siê konto
wspólnoty mieszkaniowej, a
wiêc s¹siadów. D³ugotrwa³e
zaleganie powoduje, ¿e nie-
ruchomoœæ traci p³ynnoœæ fi-
nansow¹. - Oznacza to, ze
wspólnota mo¿e zalegaæ z
op³atami u dostarczyciela
us³ugi. W konsekwencji do-
stawca ciep³a czy wody

mo¿e wypowiedzieæ umowê
i odci¹æ zaopatrzenie w me-
dia. Skutki najmocniej od-
czuwaj¹ mieszkañcy, którzy
regularnie op³acaj¹ czynsz -
t³umaczy dyrektor ZGM. 

Okazuje siê, ¿e w ca³ym
wielkim zasobie, którym ad-
ministruje ZGM, zdarzaj¹ siê
takie przypadki, ¿e w³aœnie
za zaleg³oœci czynszowe
w³aœciciel traci mieszkanie. -
Od jakiegoœ czasu zmieni³o
siê podejœcie s¹siadów do
niep³ac¹cych w³aœcicieli
mieszkañ. Oczekuje siê, ¿e
wszyscy bêd¹ traktowani
równo, czyli jak ktoœ nie p³aci
czynszu czy koniecznych
op³at w przypadku lokali

w³asnoœciowych, to admi-
nistrator podejmie kroki w
celu odzyskania tych za-
leg³oœci - mówi Pawe³ No-
wacki.

Tryb postępowania jest
jasny

ZGM poprzez Administra-
cje Domów Mieszkalnych
skrupulatnie monitoruje stan
finansów poszczególnych
wspólnot. - I jak zauwa¿amy,
¿e dany w³aœciciel przestaje
p³aciæ, podejmujemy nie-
zw³ocznie dzia³ania - mówi
dyrektor ZGM.

Zaczyna siê to zwykle tak
samo. D³u¿nik dostaje pis-
mo, w którym ZGM wzywa

do uregulowania zad³u¿enia.
- W miêdzyczasie próbujmy
rozmawiaæ i dojœæ do poro-
zumienia z d³u¿nikiem, ale
kiedy nie ma reakcji, decydu-
jemy siê na twardy krok, czy-
li kierujemy sprawê do s¹du
celem zas¹dzenia nale¿no-
œci. W przypadku dalszej
biernoœci zaleg³owicza spra-
wa trafia do komornika o od-
zyskanie nale¿nej kwoty -
mówi dyrektor ZGM. 

W ostatecznoœci, jeœli
d³u¿nik nadal unika sp³aty
zobowi¹zania, wspólnota
mieszkaniowa mo¿e podj¹æ
decyzjê o zlicytowaniu nieru-
chomoœci lokalowej w post-
êpowaniu egzekucyjnym

prowadzonym przez komor-
nika. Zbycie nastêpuje na
podstawie wyceny nierucho-
moœci - opisu i oszacowania
wartoœci zajêtej nieruchomo-
œci.

- Decyduje o tym wspólno-
ta mieszkaniowa, czyli spot-
kanie w³aœcicieli lokali w da-
nym budynku. My reprezen-
tujemy miasto jako
w³aœciciel lokali komunal-
nych. I choæ nie ma du¿o ta-
kich przypadków, to jednak
siê zdarzaj¹. Bo jak powta-
rzam, ludzie ju¿ nie chc¹
ponosiæ kosztów utrzymania
budynku za kogoœ - mówi
Pawe³ Nowacki.

ROCH

Właściciel też może stracić
mieszkanie
Nawet ktoœ, kto ma wykupione mieszkanie, mo¿e je straciæ, jeœli nie bêdzie p³aci³ koniecznych op³at. 

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej t³umaczy, ¿e to
dobry sposób na zmianê wi-
zerunku.

- W³aœnie oddaliœmy kolej-
ny mural. Nawi¹zuje do kina
Muza, które tu po s¹siedzku
by³o - mówi Damian Madali-
ñski, kierownik Administracji
Domów Mieszkalnych nr 5
na osiedlu S³onecznym. Naj-
bardziej zapaækane osiedle
staje siê z wolna czymœ bar-
dzo atrakcyjnym.

Pilnowali, częstowali
kanapkami

Mural nawi¹zuj¹cy do kina
Muza jest ju¿ szóstym, który
pojawi³ siê na osiedlu
S³onecznym, najbardziej po-
paækanym przez chuliganów
w mieœcie. - Najciekawsze
by³o to, ¿e ludzie przychodzi-
li do Paw³a Krawieckiego, jak
pracowa³ przy œcianie. Foto-

grafowali siê z nim, czêsto-
wali kanapkami i herbat¹ czy
kawk¹. No zwyczajnie czuli
siê, ¿e to jest ich - opowiada
Damian Madaliñski. 

Ma³o tego, zarówno ADM
jak i Paw³owi Krawieckiemu
uda³a siê rzecz niebywa³a.

Na muralu pojawiaj¹ siê co
prawda postaci z filmów, ale
maj¹ one rysy twarzy ludzi z
osiedla. - Tak, mamy zgodê
na upowszechnienie wize-
runku. To jest dla nas naj-
wa¿niejsze - mówi kierownik
ADM nr 5.

No i ZGM ma jeszcze jedn¹
niebagatelna rzecz. - Mamy
deklaracjê mieszkañców, ¿e
bêd¹ tych malunków pilno-
waæ. Bo to jest ich, bo zrobi³o
siê ³adnie, bo nagle ludzie
rozumiej¹, ¿e pieni¹dze wy-
dane na murale to tak¿e ich
pieni¹dze. I o to nam tez
chodzi³o - mówi Damian Ma-
daliñski.

Najwięcej w mieście

Na osiedlu S³onecznym
jest murali najwiêcej. Bo
jest œciana z ³adnym wido-
kiem na zieleñ, jest kosmo-
nauta Gagarin nawi¹zuj¹cy
do by³ej restauracji Kos-
mos, jest malunek poœwi-
êcony Chriœcie Wolf, ma
swoj¹ œcianê tak¿e Dysku-
syjny Klub Filmowy Mega-
ron. - I trzeba zaznaczyæ,
¿e wszystkie maj¹ siê
dobrze - mówi Damian Ma-

daliñski, który dodaje, ¿e
jest wdziêczny i mieszka-
ñcom, wspólnotom, ale i
sponsorom, dziêki którym
ostatni mural móg³ siê poja-
wiæ.

Jednak to nie koniec.
ADM ma kolejne plany. -
Mamy tu za œcian¹, zaraz
obok placu S³onecznego
rezerwat przyrody Murawy
Gorzowskie. Obejrza³em
ostatnio program, z którego
wynika³o, ¿e ma³o kto o tym
miejscu wie. I przysz³o mi
do g³owy, ¿e trzeba w³aœnie
coœ takiego zrobiæ. Bêdzie
to ozdoba, ale te¿ i element
kszta³c¹cy. Mo¿e nawet z
jak¹œ strza³k¹ kieruj¹c¹ do
rezerwatu - mówi kierownik
ADM nr 5. 

I choæ na razie to s¹ tylko
plany, to jednak mieszkañcy
ju¿ czekaj¹ na nowy mural.

ROCH

Zdarzają się takie przypadki, że za zaległości czynszowe właściciel traci mieszkanie
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Najbardziej zapaćkane osiedle staje się z wolna czymś bar-
dzo atrakcyjnym
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Murale z wolna zmieniają osiedle
Nowych malowide³ na œcianach bloków pilnuj¹ sami mieszkañcy. 
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Planowana od miesiêcy
rozbudowa Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie o pa-
wilon medyczny dla Od-
dzia³u Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, Kliniki
Hematologii i Banku Komó-
rek Macierzystych sta³a siê
faktem. Wszystko to niemal
dok³adnie w 6. rocznicê
przekszta³cenia szpitala w
Gorzowie w spó³kê prawa
handlowego. 

- To dla nas wa¿na i d³ugo
oczekiwana chwila. Nowy
pawilon dla OIOM i hemato-
logii to, z punktu widzenia
pacjentów, niezwykle istotna
inwestycja. W nowym obiek-
cie zmieni¹ siê nie tylko wa-
runki pracy personelu me-
dycznego, ale co najwa¿nie-
jsze warunki pobytu osób
hospitalizowanych, a na tym
nam bardzo zale¿y - mówi³
podczas uroczystoœci Jerzy
Ostrouch, prezes Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.

Jako pierwsza akt erekcyj-
ny podpisa³a marsza³ek wo-
jewództwa El¿bieta Anna
Polak. 

- Gorzowski szpital dziœ nie
jest tym samym szpitalem, o
którym ca³a Polska mówi³a 6
lat temu. Wtedy by³a to naj-
bardziej zad³u¿ona lecznica
w kraju. Dziœ to prê¿nie roz-
wijaj¹ca siê placówka me-
dyczna z wieloma zakoñczo-
nymi i realizowanymi inwe-
stycjami. To jest mo¿liwe, bo
szpital osi¹ga dobre wyniki
finansowe. W ci¹gu kilku
ostatnich lat powsta³ m.in.
oœrodek radioterapii, pra-
cownia PET/CT, zmoderni-
zowano SOR, a teraz
uczestniczymy w podpisaniu
aktu erekcyjnego pod
ca³kiem nowy budynek dla
OIOM i hematologii. To nasz
powód do dumy. Dziœ do Go-
rzowa przywo¿ê symbolicz-
ny czek na 18 milionów
z³otych jako nasz wk³ad w
budowê i dalszy rozwój szpi-
tala - mówi³a marsza³ek
El¿bieta Anna Polak.

Podpisanie aktu erekcyjne-
go i symbolicznie wbicie
pierwszej ³opaty to sygna³ do
rozpoczêcia budowy pawilo-
nu, którego koszt szacowany
jest na oko³o 44 miliony
z³otych. Inwestycja bêdzie fi-
nansowana z pieniêdzy
Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Lubuskiego i
œrodków w³asnych szpitala.
Obecny na uroczystoœci pre-
zydent Gorzowa Wlkp. Ja-
cek Wójcicki zadeklarowa³ fi-
nansowe wsparcie budowy
w przysz³orocznym bud¿ecie
miasta. Deklaracjê przeka-
zania 8 milionów z³otych na
ten cel z³o¿y³ te¿ wojewoda
lubuski W³adys³aw Dajczak. 

Dziêki rozbudowie lecznica
nie tylko poprawi jakoœæ le-
czenia najciê¿ej chorych pa-
cjentów, warunki pobytu pa-
cjentów oraz pracy persone-
lu, ale te¿ spe³ni wymogi
rozporz¹dzenia ministra
zdrowia z 20 grudnia 2012 r.
w sprawie standardów post-
êpowania medycznego w
dziedzinie anestezjologii i in-

tensywnej terapii. Po zako-
ñczeniu inwestycji Oddzia³
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii zamiast 12, bêdzie li-
czy³ 22 ³ó¿ka, a Klinika He-
matologii zyska 15 nowych
miejsc (w tym 6 w podod-
dziale leczenia ostrych
bia³aczek i 9 w pododdziale
przeszczepowym). Nowo-
œci¹ bêdzie Bank Komórek
Macierzystych, który pozwoli

na kompleksowe leczenie
pacjentów walcz¹cych z cho-
robami uk³adu krwiotwórcze-
go. 

Pawilon dla Oddzia³u Anes-
tezjologii i Intensywnej Tera-
pii, Kliniki Hematologii i Ban-
ku Komórek Macierzystych
bêdzie mia³ 3 piêtra i bêdzie
po³¹czony z ju¿ istniej¹cymi
budynkami. Powierzchnia
zabudowy to ponad 1000

metrów kwadratowych, po-
wierzchnia u¿ytkowa - ponad
2300 metrów kwadratowych.
Ca³kowita kubatura budynku
to ponad 16,7 tysi¹ca met-
rów szeœciennych.

Wykonawc¹ pawilonu jest
firma Budimex S.A.

Zakoñczenie budowy jest
planowane na pierwsz¹
po³owê 2021 roku.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Ruszyła budowa OIOM-u i hematologii 
W poniedzia³ek 9 wrzeœnia 2019 r. podpisano akt erekcyjny pod budowê obiektu i symbolicznie wkopano pierwsz¹ ³opatê. 

r  e  k  l  a  m  a

Prezes Jerzy Ostrouch i marszałek Elżbieta Anna Polak prezentują założenia budowy pawilo-
nu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Hematologii i Banku Komórek
Macierzystych 
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Oddział OIOM-u i hematologii powstaje w sąsiedztwie ośrodka radioterapii
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Budowa pawilonu dla Oddziału OIOM-u i hematologii rozpoczęta!
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- Coœ panu mówi liczba
1,5 miliarda?

- Jest to kwota nak³adów in-
westycyjnych zadeklarowana
przez tegorocznych inwesto-
rów, którymi w ostatnich
oœmiu miesi¹cach podpisali-
œmy umowy. Ju¿ mogê po-
wiedzieæ, ¿e bêdzie to rekor-
dowy nasz rok. Przyk³adowo
przed rokiem wydaliœmy 15
zezwoleñ i firmy zadeklaro-
wa³y 590 mln z³ nak³adów. W
grupie tegorocznych 23 pro-
jektów s¹ naprawdê du¿e in-
westycje takich marek jak
Bridgestone, Mars, Barlinek i
Rockwool. Wszystkie firmy
zadeklarowa³y ponadto utwo-
rzenie w sumie przynajmniej
430 nowych miejsc pracy.
- Jaka jest pewnoœæ, ¿e to
co zadeklarowane zostanie
zrealizowane?

- Uwa¿am, ¿e bêdzie to na-
wet wiêksza kwota, poniewa¿
mówimy tutaj o minimalnych
nak³adach, wynikaj¹cych z
wydawanych przez nas de-
cyzji o wsparciu. Podpisuj¹c
umowê z inwestorem wyzna-
czamy minimaln¹ kwotê, na
podstawie której udzielana
jest konkretna pomoc pub-
liczna. Gdyby nie dosz³o do
realizacji tego postanowienia
decyzja traci wa¿noœæ. Nic
nie stoi na przeszkodzie,

¿eby kwota by³a wy¿sza od
deklarowanej i tak czêsto siê
dzieje.  Do koñca roku jest
jeszcze trochê czasu i nie wy-
kluczam, ¿e podpiszemy
jeszcze umowy i wtedy kwota
zadeklarowana na inwestycje
wzroœnie, mo¿e nawet do
dwóch miliardów.
- Jaka jest obecna wiedza
przedsiêbiorców na temat
dzia³alnoœci Polskiej Strefy
Inwestycji?

- Od chwili wejœcia w
ubieg³ym roku Ustawy o
wspieraniu nowych inwesty-
cji, pod wzglêdem komunika-
cyjnym jako spó³ka zrobiliœmy
bardzo du¿o. Ci¹gle spotyka-
my siê jednak z ma³ym niedo-
wierzaniem, ¿e na bazie
wspomnianej ustawy obszar,
na którym mo¿na uzyskaæ
zachêty podatkowe dotyczy
blisko stu procent terenów in-
westycyjnych w Polsce. Wie-
dza wœród zainteresowanych
przedsiêbiorców z ka¿dym ty-
godniem, miesi¹cem jest co-
raz wiêksza, poniewa¿ coraz
wiêksze odnotowujemy zain-
teresowanie propozycj¹
wspó³pracy. Myœlê, ¿e szero-
kie przekonanie nast¹pi po
tym, jak pierwsi inwestorzy
dzia³aj¹cy ju¿ na bazie no-
wych przepisów zaczn¹ od-
nosiæ widoczne dla innych

korzyœci. Tak to ju¿ jest z
wszelkimi nowoœciami. Nie
ka¿dy chce stan¹æ pierwszy
w kolejce, woli poczekaæ, zo-
baczyæ jak wygl¹da w prakty-
ce dzia³anie pod nowymi
przepisami. Dopiero jak to siê
wszystko szeroko rozniesie-
nie, bêd¹ namacalne dowo-
dy, ¿e warto zainwestowaæ w
ramach Polskiej Strefy Inwe-
stycji. Ju¿ to zreszt¹ widaæ, o
czym wspomnieliœmy wy¿ej.
Liczê, ¿e zainteresowanie za-
cznie rosn¹æ, gdy¿ chcieliby-
œmy, ¿eby nowy instrument
by³ wykorzystywany bardziej
dynamicznie. Daje on firmom

spor¹ szansê na poprawê
rentownoœci oraz szybszy
rozwój inwestycyjny. Dlatego
zachêcamy, informujemy, po-
magamy, organizujemy mnó-
stwo spotkañ komunikacyj-
nych.
- W rozmowach z przedsi-
êbiorcami mo¿na wyczuæ z
ich strony obawê przed
brakiem r¹k do pracy, co
mo¿e stanowiæ barierê do
realizowania kolejnych in-
westycji. Wskazuj¹ te¿ po-
trzebê na szybsz¹ noweli-
zacjê ustawy o obcokra-
jowcach, ¿eby ³atwiej
mo¿na by³o zatrudniaæ pra-
cowników zza wschodniej
granicy. Czy w tym obsza-
rze nie powinny zapaœæ
konkretne rozwi¹zania?

-  To jest trudny temat, pole-
gaj¹cy na wiecznym szuka-
niu z³otego œrodka. Polityka
zatrudniania obcokrajowców
musi byæ prowadzona z naj-
wy¿sz¹ ostro¿noœci¹. Zagra-
niczni pracownicy o odpo-
wiednio wysokich kwalifika-
cjach nie maj¹ wiêkszych
problemów ze znalezieniem
w Polsce pracy, gdy¿ wnosz¹
oni na nasz rynek sporo kom-
petencji i stanowi¹ wartoœæ
dodan¹. Mówi¹c natomiast o
ostro¿noœci mam na myœli
kontekst masowoœci. Granicê

otworzyæ mo¿na ³atwo, ale co
zrobimy, jak nagle pojawi¹ siê
setki tysiêcy niewykwalifiko-
wanych pracowników z in-
nych krajów. Zrobi nam siê
ponownie rynek pracodawcy
zamiast obecnego rynku pra-
cownika, co mo¿e mieæ z ko-
lei wp³yw na zastêpowanie
polskich pracowników zagra-
nicznymi. Wiadomo, ¿e w ta-
kim przypadku ró¿ne strony
maj¹ w³asne interesy, ale
uwa¿am, ¿e polityka zatrud-
nieniowa jest obecnie prowa-
dzona w³aœciwie. Rozumiem
przy tym zniecierpliwienie pra-
codawców zatrudniaj¹cych
obcokrajowców, ¿e musz¹
d³ugo czekaæ. Wynika to jed-
nak z bardzo du¿ej skali
sk³adanych wniosków. Znaj-
dujemy siê w okresie prospe-
rity gospodarczej i przez to
rynek jest ci¹gle bardzo
ch³onny. 
- Nie obawia siê pan, ¿e z
chwil¹ otwarcia rynku nie-
mieckiego dla Ukraiñców,
co ma nast¹piæ w 2020 ro-
ku mo¿emy straciæ du¿¹
rzesz¹ dobrych i przyuczo-
nych ju¿ do naszych wa-
runków pracowników ze
wschodu?

- Niemcy wcale nie otwie-
raj¹ swojego rynku w sposób
niekontrolowany. Oni maj¹

w³asne problemy z uchod-
Ÿcami i musz¹ bardzo
rozs¹dnie podejœæ do tego te-
matu. Kolejna sprawa, minê³y
ju¿ czasy, ¿e ró¿nice p³acowe
pomiêdzy tym co mamy w
Polsce i w Niemczech na po-
dobnych stanowiskach s¹
ogromne. Na przestrzeni
ostatnich lat one siê zmniej-
szy³y, gdy¿ Niemcy maj¹
mniejsz¹ dynamikê wzrostu
gospodarczego. Do tego
ci¹gle mamy ni¿sze koszty
¿ycia i nie ka¿demu ju¿ tak
op³aca siê wyje¿d¿aæ za
Odrê do pracy. Szczególnie
specjalistom zarabiaj¹cym w
Polsce czêsto na poziomie
zbli¿onym do zachodniego.
Mocno ró¿nimy siê ponadto
od Niemców kulturowo, po-
dobnie jak Ukraiñcy, którym
zdecydowanie jest bli¿ej do
nas. Dlatego nie mam prze-
konania, ¿e 1 stycznia 2020
roku, od kiedy wejd¹ u³atwie-
nia, Ukraiñcy masowo
wszystko porzuc¹ u nas i wy-
jad¹. Czêsto wielu z nich ju¿
ma dobr¹, stabiln¹ pracê,
pozna³o jêzyk, osiedli³o siê w
naszym kraju. Polacy gwa-
rantuj¹ te¿ du¿o programów
edukacyjnych dla Ukraiñców,
co jest dodatkowym atutem.
- Dziêkujê za rozmowê.

ROBERT BOROWY

Dzia³ki zosta³y przejête od In-
stytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roœlin. Znajduj¹ siê one przy
ul. Myœliborskiej i Mironickiej w
pobli¿u drogi S-3.

- To niezwykle wa¿na infor-
macja. Ju¿ teraz rozpoczyna-
my promowanie tego terenu. W
skali kraju niewiele jest tak roz-
leg³ych gruntów. Poszerzenie
terenów inwestycyjnych dla
Gorzowa, to szansa na nowe

potê¿ne firmy, miejsca, pracy,
wzrost gospodarczy i oczywi-
œcie podatki - wylicza prezy-
dent Jacek Wójcicki.

Decyzja o przejêciu tych tere-
nów przez Krajowy Oœrodek
Wsparcia Rolnictwa w Gorzo-
wie zosta³a podpisana 3 wrze-
œnia pomiêdzy dyrektorem
IHAR Henrykiem Bujakiem a
dyrektorem KOWR OT w Go-
rzowie Sebastianem Pieñkow-

skim. Instytut Hodowli i Aklima-
tyzacji Roœlin za przekazanie
gruntów otrzyma³ 800 ha ziemi
w Ró¿ankach i Wojcieszycach,
któr¹ wykorzysta na swoj¹
dzia³alnoœæ statutow¹.

- Takie rozwi¹zanie jest ko-
rzyœci¹ dla obu instytucji, ale
przede wszystkim dla miasta.
Gorzów zyska³ tereny inwesty-
cyjne skomunikowane z drog¹
S3, centrum miasta, drog¹ wo-

jewódzk¹ 130. Teraz w pe³ni
w³aœcicielem tych 250 ha jest
KOWR. Mo¿emy sprzedaæ
grunty. Jednak bezwzglêdnie
skupimy siê na tym, by zyskaæ
inwestora na miarê Ursusa czy
Stilonu. To jest nasz cel - zapo-
wiedzia³ dyrektor Sebastian
Pieñkowski.

Przejêta dzia³ka ma ju¿ plan
zagospodarowania przestrzen-
nego i jest jedn¹ z niewielu w

Polsce o tak du¿ej powierzchni.
Wraz z terenem nale¿¹cym do
miasta na inwestorów czekaæ
bêdzie w sumie 400 ha. Ju¿
zreszt¹ jest spore zaintereso-
wanie ich kupnem. Chêtni, któ-
rzy bêd¹ mogli uczestniczyæ w
przetargach uczyni¹ to w ra-
mach ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji, co tylko powin-
no zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ
oferty.

- Teren ten niew¹tpliwie to
najwiêkszy potencja³ inwesty-
cyjny w Gorzowie. Umo¿liwia
przedstawienie oferty nawet
bardzo du¿emu inwestorowi,
który mo¿e zmieniæ lokalny ry-
nek pracy na zdecydowanie
bardziej konkurencyjny - mówi
Krzysztof Kielec, prezes Kost-
rzyñsko-S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

RB, EI

Różne strony miewają różne interesy
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

IHAR przekazał tereny dla miasta
Gorzów wzbogaci³ siê o 250 hektarów ziemi, któr¹ bêdzie mo¿na przeznaczyæ na tereny inwestycyjne. 

K. Kielec: Znajdujemy się w
okresie prosperity gospodar-
czej i przez to rynek jest
ciągle bardzo chłonny
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Konferencja zorganizowana
przez Lubuska Organizacjê
Pracodawców skierowana by³a
do najwiêkszych pracodawców
i przedsiêbiorstw z regionu
oraz pogranicza. Nie zabrak³o
ciekawych prelekcji i prezenta-
cji firm. W imieniu wojewody lu-
buskiego g³os zabra³ wicewoje-
woda Wojciech Perczak, który
zaprezentowa³ g³ówne tezy
prowadzonej obecnie przez
rz¹d polityki spo³eczno-gospo-
darczej. Zwróci³ przy tym
uwagê, ¿eby nie rozdzielaæ, jak
to czêsto bywa, obszaru
spo³ecznego i gospodarczego,
poniewa¿ w przypadku obec-
nie prowadzonych prac rz¹do-
wych te elementy w pe³ni siê
uzupe³niaj¹.

- Z regu³y obszary te s¹ oma-
wiane osobno, ale w tym przy-
padku w sporej czêœci mówimy
o naczyniach po³¹czonych -
mówi³ Wojciech Perczak. -
Rz¹d oczywiœcie stawia na
budowê silnej gospodarki z
jednoczesn¹ likwidacj¹ naj-
wiêkszych obszarów biedy, jak
i poprze wzmacnianie gospo-
darstw rodzinnych. Prioryte-
tem rz¹du jest ponadto stawia-
nie na innowacyjnoœæ gospo-
darcz¹. Dlatego zachêcamy
do wiêkszego uczestnictwa w
tych projektach uczelnie
wy¿sze, które powinny zacz¹æ
d¹¿yæ do wydzielania komórek
zajmuj¹cych siê tylko dzia³alno-
œci¹ badawcz¹ pod potrzeby
gospodarcze - zwróci³ uwagê
wojewoda. 

Dla pracodawców jedn¹ z
kluczowych obecnie kwestii -
jak powiedzia³ w rozmowie z
nami Henryk Maciej
WoŸniak, prezes Lubuskiej Or-
ganizacji Pracodawców - jest
stan prawny procesu zatrud-
niania obcokrajowców.

- Ustawa o zatrudnieniu cu-
dzoziemców mia³a byæ znowe-
lizowana na pocz¹tku roku, po-
tem w lipcu, teraz zapewne zo-
stanie od³o¿ona do chwili
wyboru nowego parlamentu -
martwi siê prezes. - W tym cza-
sie, dok³adnie od nowego roku,
Niemcy bardzo szeroko
otworz¹ rynek na pracowników
ze wschodu Europy i dlatego
nie mamy czasu, gdy¿ obawia-
my siê odp³ywu Ukraiñców
szczególnie z lubuskiego rynku
pracy. Dlatego jest o czym mó-
wiæ i takie spotkania te¿ temu
s³u¿¹ - wyjaœnia.

Połączyły ich jubileusze

W ramach prezentacji firm
wszystkie przedstawione na
spotkaniu obchodz¹ w tym ro-

ku jubileuszowe lata dzia³alno-
œci. Najstarsz¹ z tego grona
jest PKS. Dawniej Pañstwowa
Komunikacja Samochodowa,
dzisiaj Przedsiêbiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej. Jak
referowa³ podczas prezentacji
prezes spó³ki Krzysztof
Czêstochowski, na podstawie
zachowanych dokumentów
przyjêto, ¿e pocz¹tek dzia³alno-
œci datuje siê na czerwiec 1949
roku. W pierwszych latach
przedsiêbiorstwo zatrudnia³o
niespe³na 150 pracowników i
dysponowa³o piêcioma samo-
chodami ciê¿arowymi, trzema
ci¹gnikami oraz piêtnastoma…
zaprzêgami konnymi. 

- W 1955 roku za³oga liczy³a
ju¿ 258 osób i dysponowa³a 77
pojazdami ciê¿arowymi oraz
18 autobusami. W tym¿e roku
uruchomiono liniê pomiêdzy
Gorzowem a Zielona Gór¹. W
drugiej po³owie 1957 roku po-
wsta³a pierwsza placówka tere-
nowa w S³ubicach, w Gorzowie
natomiast stacja obs³ugi auto-
busów oraz myjnia autobuso-
wa. Trzy lata póŸniej otwarto
dworzec przy ul. Strzeleckiej w
Gorzowie - opowiada³ dalej
prezes, by na koniec ciekawej
prezentacji przypomnieæ oko-
licznoœci prywatyzacji firmy,
która by³a na swój sposób
burzliwa, ale zakoñczy³a siê ko-
rzystnie dla firmy. Obecnie daje
ona pracê ponad 350 pracow-
nikom, zaœ najbardziej zado-
woleni mog¹ byæ klienci. Firma
w ubieg³ym roku przewioz³a
ponad 7,3 mln pasa¿erów.
Henryk Maciej WoŸniak

opowiedzia³ o Przedsiêbior-
stwie Produkcji Betonów
PUBR w Miêdzyrzeczu, które-
go jest prezesem. Zak³ad po-

wsta³ 55 lat temu i zajmuje siê
produkcj¹ wysokiej jakoœci be-
tonowych oraz ¿elbetowych
prefabrykowanych materia³ów
budowlanych. Prezes szybko
wyjaœni³ te¿ zagadkow¹ nazwê
firmy, dok³adnie jej drugi cz³on -
PUBR.

- To nic innego jak Przedsi-
êbiorstwo Uprzemys³owionego
Budownictwa Rolniczego, bo
tak¹ nazwê kiedyœ zak³ad nosi³
i pozosta³a ona w nazwê. Dzi-
siaj brzmi trochê œmiesznie, ale
tradycja jest wa¿na. Dawniej fir-
ma by³a bowiem potentatem w
produkcji prefabrykatów na po-
trzeby Przedsiêbiorstw Gospo-
darki Rolnej. I nie tylko, bo z
elementów produkowanych w
przedsiêbiorstwie stawiane
by³y tak¿e bloki mieszkalne,
najczêœciej czteropiêtrowe, w
miejscach dzia³ania PGR-ów -
opowiada³.

Przedsiêbiorstwo dalej zaj-
muje siê produkcj¹ elemen-
tów ¿elbetowych i betono-
wych prefabrykowanych ta-
kich jak: p³yty stropowe
typowe i nietypowe, p³yty ko-
rytkowe, bloki œcienne, œciany
piwnic, elementy klatek scho-
dowych, podci¹gi, belki nad-
pro¿owe L-19 i zespolone,
p³yty balkonowe, elementy
hal produkcyjnych (s³upy, sto-
py, podci¹gi, ramy, podwali-
ny), mury oporowe, œcianki
k¹towe, p³yty drogowe i par-
kingowe, s³upki drogowe,
krawê¿niki, obrze¿a, elemen-
ty nietypowe indywidualnie
zaprojektowane. Wykonuje
równie¿ us³ugi œlusarskie, go-
towe zbrojenia, badania labo-
ratoryjne próbek beton.

Najm³odsz¹ z zaprezentowa-
nych firm na spotkaniu by³ Sa-

nitex, obchodz¹cy w tym roku
30-lecia. W roli prelegenta
mogliœmy us³yszeæ pani¹
El¿bietê Zdrza³kê. Przypo-
mnia³a ona, ¿e inicjatorem bu-
dowy firmy by³ jej tata Franci-
szek i na pocz¹tku wszystko
odbywa³o siê na niewielk¹
skalê, a biuro mieœci³o siê w
domu. Dzisiaj Sanitex to prze-
de wszystkim wykonawca
du¿ych inwestycji.

- Zaczynaliœmy bez w³asnego
m³otka i przecinaka, bo nikt nig-
dy nam nic nie da³. Wszystko
trzeba by³o wypracowaæ w³as-
nymi metodami - przypomnia³a
pani El¿bieta.

Sanitex zajmuje siê g³ównie
kompleksow¹ realizacj¹ inwe-
stycji in¿ynieryjnych w zakresie
sieci wodno-kanalizacyjnych,
ciep³owniczych i gazowych.
Dysponuje profesjonalnym
sprzêtem budowlanym oraz
stosuje nowoczesne technolo-
gie, w tym przewierty sterowa-
ne w technologii HDD pod
przeszkodami terenowymi, ta-
kimi jak: drogi, chodniki, tory i
rzeki.

Wyróżnienia dla zasłużonych

Pierwszy raz w 30-letniej his-
torii Organizacji przyznano ty-
tu³y honorowe ,,Zas³u¿ony dla
Lubuskiej Organizacji Praco-
dawców’’. Szczególne
wyró¿nienia trafi³y do Stefana
Piosika, Mariana Kapronia,
Tadeusza Biczysko oraz Ja-
nusza WoŸnego. Ten pierw-
szy za³o¿y³ firmê GOTECH,
jest znanym dzia³aczem
spo³ecznym i gospodarczym,
przez kilka lat by³ wicemar-
sza³kiem Lubuskiego Sejmiku
Gospodarczego. By³
wspó³za³o¿ycielem Lubuskiego

Klastra Metalowego. Marian
Kaproñ swoj¹ pracê zawo-
dow¹ zwi¹za³ natomiast z
bran¿¹ drzewn¹, od prawie 30
lat jest prezesem firmy POL-
DREW w Zwierzyniu. By³ jed-
nym z za³o¿ycieli LOP, przez
ponad 15 lat reprezentowa³ lu-
buskich pracodawców w kapi-
tule organizowanego przez Pa-
ñstwow¹ Inspekcjê Pracy kon-
kursu ,,Pracodawca -
organizator pracy bezpiecznej’’. 

Trzeci z wyró¿nionych Tade-
usz Biczysko by³ wiceprezy-
dentem Gorzowa, jednym z or-
ganizatorów Automobilklubu
Gorzowskiego, prezesem Ad-
miry Gorzów, od blisko 40 lat
jest prezesem Spó³dzielni
PRALEX. Z kolei Janusz Wo-
Ÿny razem z ma³¿onk¹ Iren¹
zbudowa³ firmê IMPULS za-
trudniaj¹c¹ du¿¹ rzeszê osób
niepe³nosprawnych. Bardzo
aktywny dzia³acz sportowy,
by³y prezes gorzowskich ko-
szykarek, zbudowa³ szkó³kê
¿u¿low¹, a przede wszystkim
zawsze zwi¹zany ze Startem
Gorzów.

- Bardzo chcieliœmy wprowa-
dziæ nagrodê honoruj¹c¹
zas³u¿onych dla naszej organi-
zacji ludzi i mo¿emy to uczyniæ
na bazie przyjêtego przed ro-
kiem nowego statutu - kontynu-
uje prezes Henryk Maciej Wo-
Ÿniak. - Na pocz¹tek podziêko-
waliœmy ludziom, którzy byli i
s¹ z nasz¹ organizacj¹ od po-
cz¹tku. To jest 30 lat, to jest ka-
wa³ historii, dla wielu niemal
ca³e ¿ycie zawodowe. Dlatego
dziêkuj¹c im jednoczeœnie wy-
ra¿amy wielki szacunek - pod-
kreœli³.  

Trzy inne osoby otrzyma³y
odznaki honorowe za ,,Zas³ugi
dla Województwa Lubuskie-
go’’. W tym gronie znaleŸli siê
Ireneusz Pawlik, kierownik od-
dzia³u PIP w Gorzowie, Zbig-
niew Staszak, prezes zarz¹du
Wojewódzkiego Zak³adu Do-
skonalenia Zawodowego oraz
dziennikarz Romuald Mali-
nowski.

Organizacja integrująca
środowisko

Wrêczone zosta³y ponadto
doroczne nagrody ,,Lubuski
Przyjazny Pracodawca
AWARD 2019’’. Wszyscy wy-
ró¿nieni otrzymali statuetki wy-
konane przez dzieci specjalnej
troski z Warsztatów Terapii Zaj-
êciowej z Chwalêcic. Jedn¹ z
g³ównych nagród, w kategorii
,,Du¿y Pracodawca’’ otrzyma³
£ukasz Hajduk, prezes firmy
Œlusarstwo Us³ugowe HAJ-

DUK. Po odebraniu nagrody
nie kry³ on pozytywnego za-
skoczenia, gdy¿ nigdy nie
zg³asza siê do ¿adnych konkur-
sów.

- Dlatego bardzo mi³o ode-
bra³em to wyró¿nienie - mówi. -
Od pocz¹tku istnienia firmy,
któr¹ budowa³ mój tata,
dzia³amy w sposób transpa-
rentny, czynimy wszystko, ¿e
byæ uczciwym wobec kontra-
hentów, klientów i pracowni-
ków. Staramy siê zarz¹dzaæ
przedsiêbiorstwem jak najle-
piej, korzystamy z us³ug spe-
cjalistów w ró¿nych obszarach,
bo w pojedynkê nie jest siê w
stanie robiæ wszystkiego na
wysokim poziomie. Tu trzeba
dzia³aæ zespo³owo - zaznaczy³.

£ukasz Hajduk przyznaje, ¿e
od lat nale¿y do ró¿nych orga-
nizacji, w tym Lubuskiej Orga-
nizacji Pracodawców. Jak
t³umaczy, najwiêksz¹ korzyœci¹
z takiej przynale¿noœci jest
mo¿liwoœæ spotykania siê na
niwie tak¿e prywatnej z innymi
przedsiêbiorcami ró¿nych
bran¿.

- Ponadto mamy mo¿liwoœci
uczestniczenia w szkoleniach,
spotkaniach, na których s¹
omawiane choæby zmiany w
przepisach, ale najwa¿nie-
jszym elementem jest integra-
cja œrodowiska gospodarczego
- dodaje.

Wa¿nym punktem spotkania
by³o przyjêcie w poczet LOP
kolejnych siedmiu firm, w tym
Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Myœliborzu, którego prezes Bo-
gus³aw Bukowski od lat
dzia³a w strukturach LOP.

- Oczywiœcie nie mam w¹tpli-
woœci, ¿e nale¿y wspó³praco-
waæ z LOP, poniewa¿ jest to
jednostka integruj¹ca œrodowi-
sko gospodarcze w regionie -
powtarza Bogus³aw Bukowski.
- Kolejnym plusem jest to, ¿e
dzia³a ona na terenie ca³ego
kraju poprzez przynale¿noœæ
do Pracodawców RP. Daje
mo¿liwoœæ korzystania z wielu
programów wsparcia dla
przedsiêbiorców i projektów
unijnych oraz umo¿liwia ³atwiej-
szy dostêp do wiedzy. Jest or-
ganizacj¹ opiniuj¹c¹, uczestni-
kiem dialogu rozwijaj¹cego
sektor nie tylko gospodarczy,
ale i spo³eczny. Choæby z tych
powodów przynale¿noœæ daje
korzyœæ wszystkim stronom  -
koñczy.

Fina³em wielogodzinnego
spotkania by³a wspólna biesiada
integracyjna oraz gra w golfa.

ROBERT BOROWY

Na takich spotkaniach jest o czym mówić
Na Polu Golfowym przy Œl¹skiej odby³o siê XVII Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców ,,FRIDAY EVENTLOP 2019”.

Zasłużeni dla Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Od lewej stoją: H.M. Woźniak, M. Kaproń,
T. Biczysko, S. Piosik, J. Woźny i R. Barański
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Niedawno na gorzowskim
polu golfowym odby³a siê
konferencja w ramach pro-
jektu ,,Gorzów… inaczej’’, w
trakcie której autorzy przygo-
towywanych artyku³ów opo-
wiedzieli o idei tej publikacji
oraz w intryguj¹cy sposób
zarysowali tematykê, która
zostanie zawarta w tej mo-
nografii. Dotyczyæ bêdzie
ca³ego okresu historii Lan-
dsberga i Gorzowa, od zara-
nia po dzieñ dzisiejszy.

- Ksi¹¿ka bêdzie efektem
finalnym tego, co mogliœmy
ju¿ pos³uchaæ w trakcie kon-
ferencji, na której sporo dys-
kutowaliœmy o przesz³oœci
gospodarczej miasta - mówi
Henryk Maciej WoŸniak,
prezes Lubuskiej Organizacji
Pracodawców, który przygo-
towuje wstêp do publikacji. -
D³ugo zastanawialiœmy siê,
jak mo¿na najlepiej uczciæ
30-lecie dzia³alnoœci naszej
organizacji. Sposobów jest
zapewne wiele, my postawili-
œmy na wydanie
niezwyk³ego dzie³a, które po-
zostanie na zawsze. Bêdzie
te¿ kszta³towaæ œwiadomoœæ
przysz³ych pokoleñ mieszka-
ñców, a ja cieszê siê podwój-
nie, gdy¿ zawsze staram siê
dzia³aæ w kierunku zachowa-
nia ci¹g³oœci historii miasta -
t³umaczy i przypomina, ¿e
jeszcze jako prezydent Go-
rzowa w 1997 roku zainicjo-
wa³ jubileuszowe obchody
miasta (740-lecie), które
pierwszy raz by³y wtedy ob-
chodzone wspólnie z przed-
wojennymi mieszkañcami
Landsberga.

- Musimy zrozumieæ, ¿e na-
sze miasto nie powsta³o w

1945 roku, a blisko 700 lat
wczeœniej zosta³o za³o¿one
przez Niemców i to oni do
pewnego czasu je rozwijali -
kontynuuje. - Ma³o tego, by³y
w historii momenty, ¿e mias-
to graniczy³o z Polsk¹, przez
co kultury obu pañstw siê ju¿
wtedy mocno œciera³y. Nie
by³oby dzisiejszego Gorzo-
wa, gdyby nie istnia³ wcze-
œniej Landsberg, nie by³oby
obecnego potencja³u gospo-
darczego, gdyby nie 19-
wieczni liderzy landsberscy.
Nic siê nie dzieje w pró¿ni.
Wszystko jest efektem pew-
nej kontynuacji. I ¿eby to zro-
zumieæ trzeba poznaæ ca³¹
historiê, nie ma³y wycinek.

Postawiliœmy na s³owo dru-
kowane, bo ono ma dalej
swoj¹ wartoœæ, ale uznali-
œmy, ¿e takie spotkanie z au-
torami przygotowuj¹cymi
materia³y te¿ ma du¿y poten-
cja³ promocyjny. Nie pomylili-
œmy siê, bo spotkanie by³a
bardzo ciekawe - podkreœli³.

O czasach landsberskich
opowiadali znani wszystkim
historycy i regionaliœci - prof.
Edward Rymar oraz Robert
Piotrowski. O ¿yciu gospo-
darczym Gorzowa w latach
1945-1990 mówi³ z kolei prof
Dariusz Rymar, które swoje
opowiadanie podpar³ mnós-
twem ciekawych liczb i staty-
styk, ukazuj¹cych tak na-

prawdê wielki potencja³ prze-
mys³owy Gorzowa w tym
okresie. Ciekawy wyk³ad
mia³a dr Krystyna Kamiñs-
ka. Skupi³a siê ona na wa-
runkach bytowych, socjal-
nych, jakim oferowano pra-
cownikom. Dokona³a przy
tym ciekawego porównania
dzia³alnoœci socjalnej prowa-
dzonej w zak³adach pracy w
czasach landsberskich i go-
rzowskich. 

Dr Ryszard Bodziacki, by³y
burmistrz S³ubic wyjaœni³ ze-
branym z kolei, jak du¿e zna-
czenie ma partnerstwo
transgraniczne na prze³amy-
wanie barier i rozwój obsza-
rów przygranicznych. Nato-

miast jeden z za³o¿ycieli Lu-
buskiej Organizacji Praco-
dawców i jej pierwszy prezes
Ryszard Barañski opowie-
dzia³ historiê budowy organi-
zacji pracodawców w okre-
sie transformacji gospodar-
czo-ustrojowej. Zaœ dr Anna
Czekirda z Wy¿szej Szko³y
Biznesu wyjaœni³a na czym
polega ³¹czenie teorii z prak-
tyk¹ na przyk³adzie repre-
zentowanej uczelni oraz jak
wa¿na jest wspó³praca
wy¿szych uczelni z otocze-
niem gospodarczym.
Krzysztof Szyd³ak mówi³ o
25-leciu Euroregionu PEV, a
Agnieszka Dêbska opowie-
dzia³a o zbiorach bêd¹cych

z Muzeum Lubuskim do-
tycz¹cych historii gospodar-
czej Gorzowa i regionu.

Projekt ,,Gorzów… ina-
czej’’ realizowany jest od 1
maja 2019 roku i potrwa do
29 lutego 2020 roku na tere-
nie województwa lubuskiego
oraz niemieckiej czêœci Eu-
roregionu Pro Europa VIAD-
RINA. Celem projektu reali-
zowanego zgodnie z polity-
kami horyzontalnymi i
ekologicznymi praktykami
jest przybli¿enie europej-
skiego dziedzictwa kulturo-
wego, gospodarczego i
spo³ecznego na terenach,
które w zmiennym czasie
historycznym by³y miejscem
¿ycia ró¿nych narodów i
spo³eczeñstw. 

- Chcemy te¿ przybli¿yæ za-
pomnian¹ lub niezapisan¹
historiê tamtych lat. Rozwój
z a i n t e r e s o w a n i a
przesz³oœci¹ i teraŸniejszo-
œci¹ relacji polsko-niemiec-
kich w ci¹gu ostatniego
æwieræwiecza doprowadzi³
do powstania wielu cieka-
wych i bezprecedensowych
inicjatyw badawczych oraz
wykszta³cenia œrodowiska
pasjonatów  regionu Gorzo-
wa i naukowych badaczy
historii pogranicza. Regiona-
liœci oraz œrodowiska nasta-
wione proeuropejsko, do-
strzeg³y w przestrzeni histo-
rycznej oraz kulturowej
istotne wartoœci duchowe
³¹cz¹ce dawnych i obecnych
mieszkañców miasta - wyja-
œnia Józef Finster, autor
projektu i koordynator  tego
wydawniczego przedsiêwzi-
êcia. 

RB

Historia gospodarcza Gorzowa i regionu
W grudniu ma pojawiæ siê du¿a publikacja o gospodarczej przesz³oœci naszego miasta.

Na konferencji  zorganizowanej przez LOP rozmawiano o historii gospodarczej Gorzowa
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Stilon był symbolem nie tylko gospodarczego rozwoju naszego miasta w powojennych cza-
sach 
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Mało kto dzisiaj pamięta, że w gorzowskim Ursusie produkowano ciągnik gąsienicowy
Mazur, który obejrzeć można jeszcze na Farmie Wawrzyńca w Wawrowie
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Z tego wyborczego koncert
¿yczeñ, z treœci programów
mamy szansê zorientowaæ
siê, jaka filozofia le¿y u pod-
staw tej wyborczej twórczoœci.
A to wystarczy byœmy mogli
zrozumieæ czy mo¿emy spo-
dziewaæ siê czegoœ lepszego,
czy bêdzie jak dawniej… Naj-
pierw trzeba siê z tymi pro-
gramami zapoznaæ, znaleŸæ
wersjê aktualn¹, bo co niektó-
re partie zmieniaj¹ swoje wy-
borcze oferty jak w kalejdo-
skopie. 

Dotar³em do programów PiS
i Koalicji Obywatelskiej;
przeczyta³em obydwa w
po³owê dnia.  Chcia³em je po-
równaæ, ale ich porównaæ siê
nie da. Koalicja Obywatelska
ma program bardzo ogólniko-
wy i policzy³em, ¿e sk³ada siê
z 311 has³owo zapisanych
obietnic. Tego programu nie
da siê rzetelnie oceniæ, gdy¿
jest to zbiór niewiele uzasad-
nionych ¿yczeñ. PiS u³o¿y³
swój program wyborczy ina-
czej, wyraŸnie odcina siê od
neoliberalizmu, podkreœla ak-
tywn¹ rolê rz¹du w budowa-
niu podwalin pod program:
„Polska droga do dobrobytu”.
Na 230 stronach rozwijana
jest koncepcja  modelu roz-
woju Polski z mo¿liwoœci¹
szybkiego dogonienia Zacho-
du i stworzenia Polakom po-
równywalnych warunków
¿ycia, choæby jak w Nie-
mczech. Ten program PiS
znacznie ³atwiej siê czyta, bo
czêœæ jego za³o¿eñ ju¿ jest
wdra¿anych do realizacji, on
trafia w spo³eczne oczekiwa-
nia, wype³niony trosk¹ o
cz³owieka  pisany jest w kli-
macie patriotycznych i trady-
cyjnych wartoœci. Nie ma w
nim ideologicznych ekspery-
mentów i postnowoczesnych
pogl¹dów. Nie mo¿na tego
samego powiedzieæ o progra-
mie KO; ten jednak libera³om
mo¿e siê podobaæ, w nim wy-
czuwa siê rz¹dy „niewidzial-
nej rêki rynku”, ma³o tam ta-
kiej bezwarunkowej troski so-
cjalnej o najbiedniejszych, o
ma³e polskie firmy, o polski
kapita³, a ju¿ w ogóle nie ma
tam takich pojêæ jak repoloni-
zacja czy interes narodowy.
Jest to typowy liberalny pro-
gram z oszczêdnym zabar-
wieniem socjalnym. Uwa¿am,
¿e œcieraj¹ siê  tu dwie od-
mienne koncepcje rozwoju
spo³eczno-gospodarczego;
jedna liberalna oparta o bez-
duszne prawa rynku, i ta dru-
ga PiS-owska te¿ rynkowa,
ale z dawk¹ interwencjoniz-
mu pañstwowego na korzyœæ
bardziej sprawiedliwej dla
wszystkich redystrybucji efek-
tów gospodarowania. 

Wszystkie przedwyborcze
badania opinii  publicznej
wskazuj¹ na zwyciêstwo PiS;
widocznie ta koncepcja bar-

dziej przekonuje t¹ czêœæ
spo³eczeñstwo, która oczeku-
je troski Pañstwa o najs³ab-
szych, o ma³ych przedsiêbior-
ców i narodowy kapita³. Przy
tych dwóch koncepcjach mo-
delu  spo³ecznego równolegle
tworzone s¹ te¿ odmienne
koncepcje funkcjonowania
gospodarki. Wspomnê tylko,
¿e ta PiS-owska charaktery-
zuje siê zdecydowanie wiêk-
szym udzia³em pañstwa w
kszta³towaniu stosunków gos-
podarczo spo³ecznych. Kraje
o najwy¿szej dynamice roz-
woje na œwiecie; Japonia,
Niemcy, Szwecja, Norwegia
czy  wspó³czesne Chiny, po-
twierdzaj¹ ten kierunek roli
pañstwa w modelowaniu i po-
budzaniu gospodarki, oraz
troski o spo³eczeñstwo. Z te-
go te¿ punktu widzenia na-
le¿y siê przyjrzeæ programowi
PiS jako temu, który ma naj-
wiêksze szanse byæ realizo-
wany po wyborach. Musimy
wiedzieæ, czy mamy siê cze-
go obawiaæ, czy nastawiæ siê
optymistycznie. Ten program
rozwoju Polski bêdzie zapew-
ne realizowa³ Rz¹d premiera
Mateusza Morawieckiego
przez najbli¿sze cztery lata.
Do budowanej koncepcji pol-
skiego modelu gospodarki
przez premiera Morawieckie-
go, jako bankowca i znawcê
zagadnieñ finansowych, mam
spore zaufanie. To zaufanie
umacniaj¹ we mnie wprowa-
dzane w Polsce trafne,
sprawdzone w innych krajach,
koncepcje polskiego sektora
finansowego i odbudowywa-
nia narodowych fundamen-
tów kluczowych ga³êzi prze-
mys³u, rolnictwa, sektora
us³ug, rozwoju nauki i  inno-
wacyjnej gospodarki, nieza-
le¿noœci energetycznej, budo-
wania sojuszy miêdzynarodo-
wych z udzia³em
wyszehradzkich sojuszników,
a  na naszych oczach po-
wstaje sojusz gospodarczy i
militarny ze Stanami Zjedno-
czonymi Ameryki. Trudno za-
przeczyæ tej koncepcji nowe-
go modelu Polski z silnym jej
miejscem w Europie; ma to
swoj¹ logikê i uzasadnienie.
W³aœciwie nikt innych tego ro-
dzaju koncepcji Polski nie
proponuje, wiêc alternatywy
praktycznie nie ma. 
Wszystko podporz¹dko-
wane jest koncepcji pa-
ñstwa dobrobytu. Ta kon-
cepcja powstawa³a w Euro-
pie na fali sprzeciwu wobec
drapie¿nego i niesprawied-
liwego wolnorynkowego
kapitalizmu XIX i XX w. Eko-
nomiœci z chrzeœcijañskich
szkó³ ekonomicznych, ale te¿
tych socjaldemokratycznych,
poszukiwali nowych dróg roz-
woju które prowadzi³yby w
kierunku pañstwa idea³u spra-
wiedliwoœci spo³ecznej. Prak-

tyczna realizacja tych
idea³ów, które najczêœciej pró-
bowa³y budowaæ partie so-
cjaldemokratyczne, na krótko
poprawia³y byt pracownikom,
jednak nie przynosi³y oczeki-
wanych efektów sprawiedli-
woœci spo³ecznej. Elity w³adzy
wywodz¹ce siê z lewicowych
si³ politycznych najczêœciej
same przyw³aszcza³y sobie
efekty tych pocz¹tkowo pozy-
tywnych zmian. Próby budo-
wy pañstwa dobrobytu podej-
mowali te¿ komuniœci, ale ten
model rozwoju przerodzi³ siê
w totalitarne przeœladowania
chrzeœcijan i opozycjonistów,
a wypaczenia zasz³y tak dale-
ko, ¿e trzeba by³o go zaprzes-
taæ po kilkudziesiêciu latach
ateistycznego eksperymentu
na „niewdziêcznej” klasie ro-
botniczo-ch³opskiej. To mu-
sia³o siê Ÿle skoñczyæ. Po po-
nad stu latach funkcjonowa-
nia wolnorynkowego i
„¿ar³ocznego” kapitalizmu
by³o jasne, ¿e ten model bo-
gacenia siê jednych kosztem
tych ciê¿ko pracuj¹cych i wy-
zyskiwanych dobiega koñca.
Wspó³czesne pañstwa dobro-
bytu opar³y swoj¹ drogê roz-
woju na teorii z roku 1942 bry-
tyjskiego ekonomisty W. Be-
veridge,a. Ekonomista ten
argumentowa³, ¿e pañstwo
powinno podj¹æ dzia³ania re-
dystrybucyjne na wielk¹ skalê
w celu ochrony obywateli
przed zagro¿eniami losowymi
i ochrony ich godziwej egzys-
tencji. W ramach ochrony so-
cjalnej pañstwo powinno za-
pewniæ: opiekê zdrowotn¹,
emerytury, renty, mieszkania,
ubezpieczenia spo³eczne, i

godziw¹ p³acê, a ludzi nale¿y
obj¹æ opiek¹ „od ko³yski a¿ po
grób”. Te koncepcje znalaz³y
poparcie w wielu krajach Eu-
ropy. Powsta³o jednak pyta-
nie, na ile pañstwo powinno
wyrêczaæ obywatela, czy aby
ju¿ nie dochodzi do bariery
wydolnoœci ekonomicznej z
tytu³u rozbudowanej pomocy
spo³ecznej. Ten problem do-
tychczas nie zosta³ rozstrzyg-
niêty. Nie potrafiono tam roz-
wi¹zaæ choæby problemu spo-
wolnienia gospodarczego, jak
i presji na wydatki socjalne.
Spowodowane to by³o przede
wszystkim odejœciem od za-
sady pomocniczoœci w polity-
ce spo³ecznej, erozji  etyki
pracy i podstawowych natu-
ralnych wartoœci. Wiele lat te-
mu na swoj¹ drogê trwa³ego
rozwoju wesz³y i buduj¹ dzi-
siaj dobrobyt spo³eczeñstwa
m.in. Stany Zjednoczone
Ameryki, Wielka Brytania, Ka-
nada, Japonia, Korea
Po³udniowa, Australia, Nie-
mcy, Szwajcaria, Norwegia,
Holandia, Belgia, przede
wszystkim Szwecja, a od nie-
dawna tak¿e Chiny. One
wszystkie charakteryzuj¹ siê
podobnym modelem gospo-
darki i ekonomii spo³ecznej,
choæ w szczegó³ach nieco s¹
odmienne. Widzimy, ¿e Pol-
ska te¿ na t¹ drogê do lepsze-
go jutra wchodzi z progra-
mem „Polskiej drogi do dobro-
bytu”. Nie powinniœmy jednak
przyjmowaæ ekonomiczno-
gospodarczych koncepcji
wraz z ich kompletem b³êdów
i w¹tpliwych rozwi¹zañ. 

Wa¿ne,  ¿e nie opieramy
swej drogi rozwoju na wytycz-

nych Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego i Ban-
ku Œwiatowego. Ich koncep-
cje tworzone w interesie fi-
nansjery œwiatowej ju¿ niejed-
no pañstwo wyprowadzi³y na
manowce. W³asn¹ drog¹ po-
sz³a Korea Po³udniowa, a dzi-
siaj jest dwunast¹ gospo-
dark¹ œwiata. Polska te¿ musi
iœæ swoj¹ drog¹ rozwoju do
dobrobytu, opart¹ o ugrunto-
wane historycznie wartoœci.
„Pañstwo musi byæ aktywne,
(…) solidarne pañstwo i
przedsiêbiorcze pañstwo to
droga ku przysz³oœci” - stwier-
dzi³ premier Morawiecki. Ca³y
ten dotychczasowy pakiet so-
cjalny: 500+ na ka¿de dziec-
ko, trzynasta i zapowiedziana
czternasta emerytura dla se-
niorów, 500+ dla niepe³nos-
prawnych wymagaj¹cych
sta³ej opieki,  wyrównanie
dop³at dla rolników i pod-
wy¿szenie p³acy minimalnej
od nowego roku do poziomu
2600 z³, a w nastêpnym roku
do 3 tysiêcy rozpoczyna ten
marsz do lepszego ¿ycia.
Szczególnie wa¿ny jest tu
aspekt podwy¿ki p³acy mi-
nimalnej, której poziom wy-
musi wiele zmian w ustala-
niu polityki zatrudnieniowej
i p³acowej w przedsiêbior-
stwach. Liberalni politycy
utrwalili pewien stereotyp pol-
skich pracowników, którzy w
ich mniemaniu musz¹ byæ za-
wsze tañszy od pracowników
zachodnich. Czêsto siê mó-
wi³o, ¿e wygrywamy tani¹ si³¹
robocz¹. Na zachodzie te¿ o
Polakach mówiono, ¿e s¹ ta-
nimi robotnikami z Polski. Pa-
miêtamy, jak masowo m³odzi i
ró¿ni fachowcy wyje¿d¿ali z
Gorzowa do Niemiec, Irlandii,
Anglii, Norwegii czy W³och.
Uby³o nam w mieœcie ok. 5 ty-
siêcy mieszkañców. Dzisiaj
jeszcze odczuwamy brak tych
fachowych r¹k do pracy, cho-
æby przy rozkopanych ulicach
Gorzowa. Dobrze premier
Morawiecki powiedzia³: „Roz-
wój oparty przede wszystkim
na taniej sile roboczej to dro-
ga donik¹d. Efektem takiej
w³aœnie polityki by³a wielka
emigracja. Po 2004 roku wy-
jecha³o z Polski od pó³tora do
dwóch milionów obywateli!”
Pamiêtamy ten exodus na za-
chód, na popularne ”zmywa-
ki”. Wyje¿d¿ali dobrzy fa-
chowcy, in¿ynierowie, kucha-
rze i murarze, a przys³owiowy
hydraulik robi³ na zachodzie
furorê i sia³ postrach na rynku
pracy. „Ta polityka doprowa-
dzi³a do powstania b³êdnego
ko³a - pracownicy nie byli do-
ceniani finansowo, a praco-
dawcom nie op³aca³o siê w
nich inwestowaæ. Utknêliœmy
w pu³apce œredniego rozwoju”
- mówi premier Morawiecki.
Podwy¿szenie p³acy minimal-
nej doprowadzi do upodmio-

towienia tych pracowników,
którzy ledwo co wi¹zali koniec
z koñcem. Jest to te¿ „g³êbo-
ka zmiana filozoficzna” w na-
szej polskiej gospodarce. Pra-
cownik powinien zarabiaæ
wiêcej ni¿ minimalna p³aca,
bo musi go te¿ staæ na godne
¿ycie rodziny, na dobry urlop,
na w³asny solidny samochód.
¯eby jednak ten poziom
utrzymaæ  to równolegle musi
siê przynajmniej w tym p³aco-
wym tempie rozwijaæ poziom
efektywnoœci przedsiêbiorstw.
W innym przypadku Polska
ponios³a by powa¿n¹ pora¿kê
tej koncepcji „Polskiej drogi
do dobrobytu”. Aby siê tak nie
sta³o, premier Morawiecki
og³osi³ Pakiet dla Przedsi-
êbiorców, który by³ bardzo
oczekiwany przez œrodowiska
pracodawców. W pierwszym
jego punkcie wskaza³ na za-
powiedŸ ni¿szej œrednio o 500
z³ sk³adki na ZUS dla przedsi-
êbiorców, których przychód
wynosi poni¿ej 10 tyœ. z³ mie-
siêcznie, a dochód osi¹gaj¹
poni¿ej 6 tyœ. z³”. Jest to do-
skona³a pomoc dla ma³ych
firm, najczêœciej jedno-dwu-
osobowych. Niemcy dziêki
ma³ym i œrednim firmom na-
le¿¹ do najwiêkszych global-
nych eksporterów. Ich dobro-
byt w³aœnie od tych firm za-
le¿y.  „Jeœli chcemy budowaæ
polski kapita³, jeœli chcemy, by
zyski zostawa³y w naszym
kraju, jeœli przywi¹zujemy
wagê do tego, czyja jest w³as-
noœæ w naszej gospodarce, to
powinniœmy wspieraæ w³aœnie
ma³e i œrednie firmy”- powie-
dzia³ premier Morawiecki.
Rz¹d w swojej dotychczaso-
wej polityce gospodarczej
skupia³ siê te¿ na walce z pa-
tologiami, takimi jak mafie
VAT-owskie i to nios³o ulgê nie
tylko bud¿etowi pañstwa, ale
wszystkim uczciwym podatni-
kom i przedsiêbiorcom, dla
których podatkowi oszuœci,
wy³udzacze podatków, stano-
wili nieuczciw¹ konkurencjê.
Tymi i kilkoma innymi decyz-
jami Rz¹d Mateusza Mora-
wieckiego wprowadzi³ na ry-
nek dodatkowe pieni¹dze,
wzmocni³ stronê popytowa
gospodarki, a Pakietem dla
Przedsiêbiorstw umacnia ich
efektywnoœæ finansow¹ i pro-
dukcyjn¹. Ten model Mora-
wieckiego bêdzie w koñcu
gwarantem normalnego roz-
woju przy 4,4 % wzrostu PKB
w 2019 roku i z równie dobr¹
perspektyw¹ na nastêpne la-
ta. Jestem przekonany, jeœli
nikt temu nie przeszkodzi, ¿e
ta droga zmian poprowadzi
Polaków na „Polsk¹ drog¹ do
dobrobytu”. Dzisiaj widzê, ¿e
jest to nie tylko realne w naj-
bli¿szych latach, ale ten
marsz do dobrobytu ju¿ siê
rozpocz¹³.

AUGUSTYN WIERNICKI

Dobrobyt właśnie od tych firm zależy
Jesteœmy ciekawi co nam oferuj¹ poszczególni politycy, co zamierzaj¹ nam zafundowaæ po wygranych wyborach. 

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.
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Stoi jeszcze budynek po
S³oñcu, ale coraz mniej ludzi
pamiêta, ¿e by³o to kiedyœ ki-
no. Zamiast dawnych, poja-
wi³y siê nowe.

Kina w polskim Gorzowie
pojawi³y siê szybko. Tu¿ po
zakoñczeniu wojny ruszy³ Ca-
pitol, a ludzie do niego prze-
prawiali siê przez Wartê. Po-
tem uruchomiono S³oñce,
Muzê, a¿ przyszed³ czas na
wówczas supernowoczesny
Kopernik. Dziœ tylko pamiêæ
gorzowian oraz nazwy sal w
Heliosie przypominaj¹, ¿e w
mieœcie kiedyœ by³o kilka kin.

Capitol (1946-1977)

Pierwsze kino w powojen-
nym polskim Gorzowie.
Otwarto je w budynku przed-
wojennej restauracji Eldorado
przy ul. Wawrzyniaka. Mia³o
400 miejsc, a od 1966 roku
tak¿e telewizor w holu dla
oczekuj¹cych na film. 

To do tego kina gorzowianie
przeprawiali siê przez Wartê
w ró¿ny sposób, bo na po-
cz¹tku jego istnienia nawet
dobrego mostu nie by³o. W
zachowanych wspomnie-
niach najstarszych mieszka-
ñców s¹ i takie, jak do kina
sz³o siê po zamarzniêtej War-
cie.

Mo¿na tu by³o ogl¹daæ po-
ranki dla dzieci, ale i pierwsze
filmy, jakie po zakoñczeniu
wojny pokazywano w kinach.
Radzieckie produkcje prze-
platane by³y nawet ameryka-
ñskimi, które z afiszy zniknê³y
na dobre i na d³ugo na po-
cz¹tku lat 50. XX wieku.

Ale Capitol to tak¿e historia
tragiczna. Tu zgina³ ¿o³nierz
wyklêty W³adys³aw Andryka.
W zachowanych w Instytucie
Pamiêci Narodowej aktach
mo¿na przeczytaæ, ¿e
W³adys³aw Andryka dzia³a³ w
nielegalnej m³odzie¿owej or-
ganizacji podziemnej o na-
zwie M³ode Pokolenie Wal-
czy, które zawi¹za³o siê w
styczniu 1950 na terenie
Gdañska i Gorzowa, której
celem by³a walka z ustrojem
Polski Ludowej poprzez pro-
pagandê antykomunistyczn¹ i
walkê zbrojn¹. Dowódc¹ or-
ganizacji by³ W³adys³aw An-
dryka pseudonim Burza. Zos-
ta³ on zastrzelony 16.08.1950
w³aœnie w Capitolu przez
funkcjonariusza PUBP w Go-
rzowie w czasie akcji likwida-
cji organizacji przez UB. 

Z danych IPN wynika, i¿
cz³onkowie grupy przybyli do
Gorzowa 17.05.1950. Milicja
szybko ich namierzy³a. W
sierpniu 1950 Wydz. III PUBP
w Gorzowie postanowi³ o lik-

widacji grupy, w wyniku której
jej dowódca zosta³ zastrzelony,
a pozostali cz³onkowie areszto-
wani. Pamiêæ o tych wydarze-
niach na doœæ d³ugo odesz³a w
mrok. Obecnie trwaj¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do upamiêtnienia
W³adys³awa Andryki.

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e w la-
tach 70. W Capitolu swoj¹
pracowniê mia³ znakomity
malarz Andrzej Gordon. Jak
wspomina jego m³odszy brat
Jan, bywa³o, ¿e ogl¹dali filmy,
siedz¹c po drugiej stronie
ekranu. 

Kino dzia³a³o do 1977 roku.
Potem obiekt zupe³nie zmieni³
charakter - produkowano tam
szczotki. 

Słońce (1948-2007)

Kino usytuowane w samym
centrum miasta przy ul.
Chrobrego i znajduj¹ce siê w
lokalu Kyffhauser. Tam wów-
czas mo¿na by³o ogl¹daæ fil-
my. Do 1975 roku by³a to naj-
wiêksza i najnowoczeœniejsza
sala kinowa dla 563 osób,
dwukondygnacyjna, potem w
schy³kowym czasie dzia³a tyl-

ko balkon. Dzia³alnoœæ roz-
poczêto 18 grudnia 1948 roku
w³oskim filmem „Dzieci woj-
ny”.. Podczas przebudowy w
1960 roku w kinie zamonto-
wano - pierwszy w mieœcie -
ekran do wyœwietlania filmów
panoramicznych i nowo-
czesn¹ aparaturê projek-
cyjn¹. Widownia zosta³a
zmniejszona do 505 miejsc,
w tym 195 miejsc w dziesi-
êciu rzêdach na balkonie. 

To tu wyœwietlano absolutny
hit polskiego kina, czyli
„Krzy¿acy” w re¿yserii Ale-

ksandra Forda. Jak wspomi-
naj¹ ci, co wówczas ten film
ogl¹dali, kolejki po bilety
ci¹gnê³y siê a¿ do K³odawki.
A seanse przez wiele tygodni
seanse odbywa³y siê non
stop przez ca³¹ dobê, z dwu-
godzinn¹ przerw¹ (miêdzy
czwart¹ a szóst¹ rano) na
sprz¹tanie kina. Sprzedano
bilety za kwotê 722 tys.
z³otych, przy ówczesnej œred-
niej wynosz¹cej 40 tys. za
film.

W 1999 roku w S³oñcu zain-
stalowano nowoczesn¹ apa-

raturê nag³aœniaj¹c¹, a pierw-
szym filmem w tej nowej tech-
nice by³a „Operacja Samum”.
S³oñce mia³o tak¿e kino let-
nie, które mia³o swoich
mi³oœników.

S³oñce straci³o na znacze-
niu po powstaniu Kopernika
(1975). Kino zosta³o zamkni-
ête, kiedy ruszy³ Helios.
Ostatni seans odby³ siê 2
sierpnia 2007 roku. Po likwi-
dacji kina w budynku tym
mieœci³ siê punkt Zak³adów
Sportowych, a póŸniej pub i
dyskoteka.

Po starych kinach zostało w mieście tylko wspomnienie
W³aœnie z pejza¿u miasta znikn¹³ budynek przy Alei 11 listopada, w który mieœci³a siê Muza, jedno z najstarszych kin w Gorzowie. 

Kino Capitol znalazło swe miejsce w budynku przedwojennej restauracji Eldorado
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Po kinie Kopernik nie pozostał żaden materialny ślad w tym miejscu
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To tu w Miejskim Ośrodku Sztuki przy Pomorskiej mieści się Kino 60 krzeseł
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Tu mieściło się kino Słońce wraz z kinem letnim, które także miało swoich miłośników 
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Muza (1956- 2019)

Kino z p³ask¹ widowni¹ i
niezbyt wygodnymi krzes³ami,
ale za to z bileterk¹, które
przez palce patrzy³y na wiek
chêtnych do ogl¹dania. Mie-
œci³o siê przy dzisiejszej Alei 
11 Listopada. Mieœci³o, ponie-
wa¿ kino zosta³o rozebrane i
z dniem 12 sierpnia 2019 ro-
ku fizycznie przesta³o istnieæ,
choæ filmów nie wyœwietlano
tam ju¿ od dawna. Wa¿ne to
by³o kino, poniewa¿ przez la-
ta obowi¹zywa³a œciœle prze-

strzegana kategoria wieku -
filmy by³y dozwolone od lat
12, 16 lub 18. I tylko w³aœnie
w Muzie bileterki niezbyt œci-
œle patrzy³y na legitymacje
szkolne.

Tu w³aœnie przez lata swoj¹
siedzibê mia³ Dyskusyjny Klub
Filmowy Megaron i tu mo¿na
by³o obejrzeæ te wszystkie fil-
my, które nie trafia³y do dystry-
bucji w normalny sposób. 

Kopernik (1975-2009)

W 1975 roku zosta³o odda-
ne do u¿ytku kino Kopernik,

dziœ w miejscu, gdzie sta³o
jest puste miejsce przy ul.
Warszawskiej. By³o pierw-
szym zbudowanym od pod-
staw w powojennym Gorzo-
wie. Zajmowa³o niemal 8 tys.
ha, a na widowni by³o 570
miejsc. Mia³o szatnie, kawia-
renkê, szerokie przejœcia.
Bardzo nowoczesne i chêtnie
odwiedzane przez gorzowian.
Najwiêkszym hitem by³o tu
„Wejœcie smoka” z Brucem
Lee. 

Tu odbywa³y siê Konfronta-
cje Filmowe, czyli imprezy, na

które kinomani czekali przez
okr¹g³y rok. Kolejki po karne-
ty ustawia³y siê doœæ wcze-
œnie. Konfrontacje, czyli im-
preza, podczas której ogl¹da-
no kilkanaœcie filmów, w tym
te szalenie reglamentowane
filmy amerykañskie. To w Ko-
perniku odby³ siê zjazd Dys-
kusyjnych Klubów Filmowych,
na którym pojawia³a siê sama
Agnieszka Holland. Zjechali
siê tak¿e krytycy i historycy
filmu.

Jednak kino nie przetrwa³o
zmian, jakie niós³ za sob¹

czas. Coraz rzadziej odwie-
dzane, a¿ w koñcu zosta³o
sprzedane, rozebrane i za-
pomniane. Dziœ w tym miej-
scu jest skwer, za którym
znajduje siê Fi lharmo-
nia Gorzowska

Kino 60 Krzeseł (2002 - )

Kameralne kino za³o¿one
we wrzeœniu 2002 roku w
Miejskim Oœrodku Sztuki przy
ul. Pomorskiej. Nazwa kina
odnosi siê w³aœnie do liczby
foteli, jaka w chwili powstania
tam by³a, a nazwê wymyœli³ dr

Zbigniew Sejwa. Od pocz¹tku
by³o siedzib¹ Dyskusyjnego
Klubu Filmowego Megaron,
który trochê siê tu³a³ po
ró¿nych salach. Specjalizuje
siê w projekcji filmów ambit-
nych, o du¿ych walorach arty-
stycznych, nagradzanych na
miêdzynarodowych festiwa-
lach, czêsto kontrowersyjnych
i niekomercyjnych. Jedyne
niekomercyjne kino w mieœcie.

Helios (2007 - )

Nowoczesne, wielosalowe
kino, nale¿¹ce do sieci kin
Helios S.A., otwarte w pa-
Ÿdzierniku 2007 roku w Gale-
rii Askana przy Alei Konstytu-
cji 3 Maja. Ma piêæ klimatyzo-
wanych sal, z których ka¿da
mo¿e pomieœciæ od 116 do 324
widzów (³¹czna liczba foteli: 1
028). W ka¿dej przygotowano
dwa-trzy miejsca dla osób nie-
pe³nosprawnych, w tym miejs-
ca na wózek inwalidzki. W foyer
kina dzia³a movie-bar. Dyrekto-
rem kina, od momentu jego po-
wstania, jest Monika Kowalska.
Z jej inicjatywy od czerwca
2008 roku dzia³a w Heliosie Ki-
no Konesera prezentuj¹ce na
cotygodniowych seansach fil-
my wybitnych twórców, nagra-
dzane na miêdzynarodowych
festiwalach. Pod koniec 2010
roku Kino Konesera zosta³o
przeniesione do pozosta³ych
kin sieci. Dziêki Monice Kowal-
skiej w Helisie co jakiœ czas
goszcz¹ ciekawe osobowoœci
polskiego kina, jak choæby re-
daktor Tomasz Raczek, twarz
Kina Konesera. W gorzowskim
Heliosie odbywaj¹ siê równie¿
pokazy z cyklu Kino Kobiet (raz
w miesi¹cu) oraz Nocne Mara-
tony Filmowe.

Gorzowski Helios by³ pierw-
szym multikinem w woj. lubu-
skim, a pierwszy film wyœwiet-
lono 26 paŸdziernika 2007 ro-
ku i by³ to przebojowy „Ratatuj”.
Po remoncie wszystkie sale
dosta³y nazwy - nazwy kin go-
rzowskich, których ju¿ nie ma.

Cinema 3D (2015 - )

Drugie multikino w mieœcie
dzia³aj¹ce w Galerii Manhat-
tan. Ma piêæ sal i 930 miejsc.
Wszystkie sale kinowe s¹
przystosowane do wyœwietla-
nia filmów w technologii cyfro-
wej, wyposa¿one w mo¿li-
woœæ wyœwietlania filmów w
technologii trójwymiarowej. 

Poza tymi kinami dzia³a³o
jeszcze ma³e kino w Domu
Kultury Kolejarz (dziœ hotel Fa-
do) przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Poza tym ma³e salki z mo¿li-
woœci¹ prezentowania filmów
by³y te¿ na terenach koszar. 
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Po starych kinach zostało w mieście tylko wspomnienie
W³aœnie z pejza¿u miasta znikn¹³ budynek przy Alei 11 listopada, w który mieœci³a siê Muza, jedno z najstarszych kin w Gorzowie. 

Kina Muza pojawiło się na muralu na osiedlu Słonecznym
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To tu w Miejskim Ośrodku Sztuki przy Pomorskiej mieści się Kino 60 krzeseł W multikinie Helios poszczególne sale projekcyjne mają nazwy dawnych gorzowskich kin
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Tu mieściło się kino Słońce wraz z kinem letnim, które także miało swoich miłośników 
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- Niedawno zaprezentowa³
pan now¹ metodê pozyski-
wania grafenu. Co to meto-
da?

- Okazuje siê, ¿e prze-
strzenne struktury grafenowe
mo¿na otrzymaæ za pomoc¹
wysokonapiêciowego ³uku
elektrycznego z wykorzysta-
niem, jako rozpuszczalnika,
oleju rzepakowego. G³ównie
sk³ada siê on z kwasów
t³uszczowych. Jak wiadomo,
grafen jest odmian¹ wêgla,
stabilnym materia³em dwuwy-
miarowym. Przed rokiem
uda³o siê jednak odkryæ
pierwsze struktury o charak-
terze przestrzennym. Potwier-
dzi³y to szczegó³owe badania
wykonane na uniwersytetach
w USA i RPA.
- To jest pan bardziej
stra¿akiem czy naukow-
cem?

- I tu mam zawsze problem.
- Dlaczego?
- Jedno i drugie jest mi bar-

dzo bliskie.
- Zacznijmy w takim razie
od pocz¹tku, od czasów
jeszcze szkolnych. Dobrym
by³ pan uczniem?

- Trudne pytanie. W podsta-
wówce dobrze siê uczy³em,
tutaj mogê siê pochwaliæ. Go-
rzej by³o w liceum. Totalnie mi
tam nie sz³o, jedynie z fizyki
zawsze mia³em pi¹tki i czwór-
ki. Maturê oczywiœcie zda³em,
ale nic wiêcej w tym czasie
nie by³em w stanie zrobiæ.
- Dlatego poszed³ pan do
szko³y stra¿ackiej?

- Tak. Najpierw skoñczy³em
dwuletni¹ szko³ê aspirantów,
by mieæ zawód. 
- Czyli na studia trafi³ pan
póŸniej?

- Tak, kiedy ju¿ zosta³em
stra¿akiem i trafi³em do
s³u¿by wybra³em jednocze-
œnie naukê w Politechnice
£ódzkiej, a tak¿e na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim. Do
tego pracowa³em w jednost-
kach w Gdañsku i Poznaniu i
Szkole Podoficerskiej PSP w
Bydgoszczy.  
- Sk¹d wziê³a siê ta fascy-
nacja przedmiotami
œcis³ymi? 

- Punktem zwrotnym oka-
za³a siê nie¿yj¹ca ju¿ niestety
mama mojej ¿ony, która by³a
chemikiem. Kiedy wybiera³em
siê na studia na in¿ynieriê
materia³ow¹ zrobi³a mi spraw-
dzian z wiedzy chemicznej i
wysz³a jedna wielka katastro-
fa. Trochê dziwne, bo chemia
to przecie¿ ,,brudna czêœæ fi-
zyki’’. Wziê³a mnie w obroty,
ja ambicjonalnie te¿ do spra-
wy podszed³em, bo chcia³em
jej coœ udowodniæ. Zreszt¹
bardzo j¹ lubi³em, mieliœmy
œwietny kontakt. I gdy tê
wiedzê zacz¹³em uzupe³niaæ,
nagle zobaczy³em, ¿e ta che-
mia mnie wci¹gnê³a niczym
narkotyk. Zacz¹³em siê ni¹

pasjonowaæ. I zosta³em pry-
musem na uczelni. Natomiast
w Zielonej Górze eksternis-
tycznie skoñczy³em filozofiê w
zakresie etyki, ale pracê pi-
sa³em z zakresu filozofii nau-
ki.
- To nie wszystko, bo jest
pan potrójnym magistrem.

- Kiedy skoñczy³em pierw-
sze ,,podwójne’’ studia za-
chcia³o mi siê kolejnych. I po-
szed³em na Politechnikê Poz-
nañsk¹ na fizykê techniczn¹.
W sumie mam rzeczywiœcie
dwa tytu³y magistra in¿yniera
oraz jeden magistra. Obecnie
robiê studia doktoranckie w
zakresie fizyki na Politechnice
Poznañskiej oraz filozofii na
Uniwersytecie Zielonogór-
skim. 
- I to wszystko robi³ pan w
chwilach wolnych od ga-
szenia po¿arów, neutralizo-
wania wycieków chemicz-
nych oraz ratowania ludzi z
wypadków drogowych?

- Tak. Niektórzy znajomi
tak¿e siê dziwi¹, bo taki mam
chyba nietypowy ¿yciorys. Ro-
biê jednak to co lubiê i to jest
w tym wszystkim ekscytuj¹ce,
z czego jestem zadowolony.
- Specjalizuje siê pan w
pracach nad nanocz¹stecz-
kami. Przypadek czy œwia-
domy wybór?

- Ten drugi, poniewa¿ na
studiach zajmowa³em siê fi-
zyk¹ techniczn¹ w specjalno-
œci nanomateria³y. Drug¹ tak¹
moj¹ specjalnoœci¹ jest - mó-
wi¹c skrótowo - Feynman,
czyli dorobek jednego z naj-
wybitniejszych fizyków w his-
torii nauki, konstruktora m.in.
bomby atomowej. To on kie-
dyœ wyg³osi³ wyk³ad, zadaj¹c
pytanie, co mo¿e zmieœciæ siê
na g³ówce od szpilki? Dzisiaj
wiemy, ¿e ca³a encyklopedia
Britanniki, której ostatnie dru-
kowane wydanie liczy 32 to-
my. I st¹d wziê³a siê koncep-
cja nanomateria³ów, a ja
by³em tym zafascynowany i
ci¹gle jestem. Pierwsze struk-
tury tak naprawdê wytwo-
rzy³em ju¿ w trakcie studiów.
- Po studiach gdzie pan
prowadzi³ badania nauko-
we?

- Przenios³em siê do
stra¿ackiego gara¿u. Nie
mia³em bowiem pieniêdzy.
Musia³em stosowaæ najprost-
sze dostêpne metody. By³o
ich kilka a¿ wreszcie zastoso-
wa³em metodê ³ukow¹. Wcze-
œniej, kiedy mia³em ju¿ pierw-
sze konkretne materia³y, napi-
sa³em do kilku
amerykañskich uniwersyte-
tów, ¿eby potwierdziæ, ¿e to
co robiê idzie w dobrym kie-
runku. Tam praktycznie
wszêdzie s¹ prowadzone pra-
ce nad nanostrukturami i oni
maj¹ odpowiednie kadry
techniczne, œwietnie wypo-
sa¿one laboratoria. Odezwa³
siê uniwersytet w Utah, z za-
pytaniem czy mog¹ potwier-
dziæ moje badania? Kiedy zo-
baczyli co mam, natychmiast
zaproponowali sta¿ naukowy.
Pojecha³em. Potem by³em te¿
na sta¿ach w Nevadzie, w
Auckland w Nowej Zelandii
oraz na Uniwersytecie Gra-
hamstown w RPA.
- Kiedy dok³adnie odkry³
pan now¹ metodê pozyski-
wania grafenu? 

- Przed dwoma laty  w trak-
cie odbywania ju¿ sta¿u nau-
kowego w Utah pomyœla³em
sobie, ¿eby wykorzystaæ wy-
sokonapiêciowy ³uk elektrycz-
ny, a nie - jak to dotychczas
by³o to czynione przez nau-
kowców - pr¹d sta³y. ¯eby
jednak mo¿na by³o zastoso-
waæ pr¹d zmienny trzeba by³o
przygotowaæ  odpowiednie
zasilacze, pozwalaj¹ce na ko-
rzystanie z wybranych
czêstotliwoœci. Za³o¿yliœmy
elektrody grafitowe i spotka³
nas szok, poniewa¿ w trakcie
prac wydawa³o siê, ¿e wêgiel
zamiast rozk³adaæ siê na
elektrodach zacz¹³ siê na
nich osadzaæ. Rosn¹ce struk-
tury zaczê³y przerywaæ ³uk
elektryczny, dlatego dodali-
œmy uk³ad rozchylania elek-
trod wzglêdem siebie. W tym
momencie pomiêdzy elektro-
dami zaczê³y siê rozrastaæ
nowe, jak siê okaza³o, nanos-
truktury wêglowe.
- Do pe³nego przebadania
dosz³o jednak póŸniej na in-
nym kontynencie?

- W Republice Po³udniowej
Afryki na pocz¹tku 2018 roku.
Najpierw wytworzyliœmy tam
te same struktury i daliœmy je
do szczegó³owych badañ
analitycznych spodziewaj¹c
siê, ¿e otrzymamy raczej na-
norurki wêglowe typu
MWCNTs, czyli jedna w dru-
giej itd. Ku zaskoczeniu
wszelkie dane jednoznacznie
wskaza³y, ¿e mamy do czy-
nienia z grafenem oraz redu-
kowanym tlenkiem grafenu.
To by³ drugi szok, poniewa¿
wyszed³ nam tak naprawdê
nowy materia³.
- Co dalej siê dzia³o?
- Próbki ponownie trafi³y do

USA, bo tam znajdowa³ siê
mikroskop o potê¿nej zdolno-
œci rozdzielczej. I na
zdjêciach ujrzeliœmy nigdzie
wczeœniej nie opisan¹ struk-
turê. Grafen zosta³ tym sa-
mym rozpakowany, choæ
mnóstwo jeszcze czeka nas
pracy, a nauka musi dok³ad-
nie wyjaœniæ, czy ju¿ mamy
grafen przestrzenny. Grafen,
jak wiadomo, to struktura 2D
a trzecim wymiarem jest wiel-
koœæ atomu. Rosjanie kiedyœ
zaczêli œci¹gaæ pojedyncze
warstwy z grafitu i tym samym
stworzyli grafen, dostaj¹c za
to nagrodê Nobla. Nasz gra-
fen i redukowany tlenek grafe-
nu nie jest obecnie pouk³ada-
ny. Najwa¿niejsze, ¿e
mo¿emy otrzymaæ ten mate-
ria³ w ró¿nych przestrzeniach i
¿e jest to materia³ lity, czyli
spojony, gdy¿ powstaje pomi-
êdzy dwoma elektronami gra-
fitowymi. 
- To nad czym teraz trzeba
pracowaæ?

- Uzyskane struktury trzeba
poddaæ kolejnym doœwiad-
czeniom, a przede wszystkim
je pouk³adaæ. Trzeba te¿
przebadaæ, co tam siê tak na-
prawdê dzieje. Mamy trzy
teorie. Obserwujemy
przyk³adowo, ¿e przy ró¿nych
czêstotliwoœciach  widzimy
inne struktury. Nie chcia³bym
tutaj wchodziæ w szczegó³y,
gdy¿ dotychczas nasza praca
by³a wykonywana na dosyæ
prymitywnym sprzêcie. Na-
wet te nasze elektrody nie

by³y idealnie dopasowane.
Do tego temperatura oleju
musi byæ sta³a i wiele innych
parametrów musi zostaæ
idealnie ustawiona. Ze
sprzêtem nie bêdzie proble-
mów, na to fundusze mamy
ju¿ zapewnione. 
- Ile czasu zajmie
pouk³adanie struktur?

- Minimum dwa lata, przy
czym, bêdzie trzeba te¿ za-
stanowiæ siê, na któr¹ techno-
logiê postawiæ? Pierwsza do-
tyczy tego, co ju¿ nied³ugo zo-
stanie opublikowane, czyli
prêtu grafenowego. Drugi te-
mat mo¿e byæ jeszcze cie-
kawszy. Na razie jest on roz-
pracowywany i je¿eli po-
twierdz¹ siê nasze
przypuszczenia, to mo¿e byæ
du¿e zaskoczenie w nauko-
wym œwiecie. Byæ mo¿e za-
gramy na dwóch fortepia-
nach, ale proste to nie bêdzie
ze wzglêdu równie¿ na finan-
sowanie badañ.
- Nobla za to bêdzie
mo¿na kiedyœ dostaæ?

- W chemii zawsze za now¹
odmianê alotropow¹ by³ No-
bel. W tym przypadku mamy
mix materia³ów tworz¹cych
nowy materia³. Robimy dalej
badania, ale takie nagrody
nie s¹ celem same w sobie.
Mój zespó³ d¹¿y przede
wszystkim do pokazania nau-
kowemu œwiatu, ¿e w Gorzo-
wie mo¿emy mieæ dobr¹ na-
notechnologiê. Inn¹ spraw¹
jest, ¿e komitet czasami ju¿
nie wie komu daæ tego Nobla.
Jak widzê, kto dostaje i za co
przede wszystkim, to mam
wra¿enie, ¿e nagroda ta w
dziedzinie chemii i fizyki sta³a
siê bardziej polityczna ni¿
naukowa. 
- Jak wszystkie prace ba-
dawcze spe³ni¹ oczekiwa-
nia, to do czego mo¿na
bêdzie wykorzystaæ nowy
materia³?

- Na pewno do filtracji
s³onej, a wiêc g³ównie mor-
skiej wody. Jak ju¿ potwier-
dzi³y wczeœniejszego bada-
nia, redukowany tlenek grafe-
nu œwietnie siê do tego
nadaje. Oczywiœcie ca³y œwiat
bêdzie móg³ z tego korzystaæ,
ale najwa¿niejsze, ¿eby Go-
rzów sta³ siê mark¹ tego wy-
nalazku. Nowy materia³ mo¿e
byæ te¿ przydatny w farma-
ceutyce jako noœnik leku do
wybranego organu. Myœlê, ¿e
w dalekiej przysz³oœci mo¿li-
we bêdzie budowanie tak¿e
elektroniki opartej na struktu-
rach wêglowych.
- Czy to co ju¿ zosta³o
osi¹gniête, czyli wynalezie-
nie nowej metody pozyski-
wania grafenu jest najwiêk-
szym osi¹gniêciem nauko-
wym w historii naszego
miasta?

- Renety landsberskiej chy-
ba jeszcze nie przebiliœmy,

ale bêdziemy d¹¿yæ, gdy¿ jes-
teœmy na pocz¹tku drogi. Pro-
blemem Gorzowa jest brak
naukowców nauk przyrodni-
czych. Stilon mia³ kiedyœ œwiet-
nych chemików, ale oni skupiali
siê tylko na produkcji. Nato-
miast nanotechnologiê w Go-
rzowie nie wiem, czy ktoœ upra-
wia³. Nie spotka³em siê z tym. 
- A jak pan w ogóle trafi³
do Gorzowa, bo na co dzieñ
mieszka pan w Poznaniu?

- Bardzo chcia³em byæ w
Gorzowie. W Poznaniu
mia³em k³opoty ze znalezie-
niem dla siebie odpowiednie-
go miejsca w du¿ym jednak
garnizonie. Pracowa³em tam
w Jednostce Ratowniczo-Ga-
œniczej nr 2, jednej z najbar-
dziej obci¹¿onych wyjazdami
ratowniczo-gaœniczymi w kra-
ju. W Gorzowie zaœ poszuki-
wano Wojewódzkiego Koordy-
natora ds.  Ratownictwa Che-
micznego i Ekologicznego, a
zarazem osobê koordynuj¹c¹
pracê grupy chemicznej. Dzi-
siaj jestem zastêpc¹ dy¿urne-
go operacyjnego na Stanowis-
ku Kierowania Komendanta
Wojewódzkiego PSP. Od razu
muszê tutaj podkreœliæ, ¿e Go-
rzów przyj¹³ mnie bardzo ser-
decznie.
- Jak pan patrzy na Gorzów
jako mieszkaniec Poznania?

- Bardzo lubiê to miasto i
chêtnie w nim
zamieszka³bym, ale ¿ona woli
pozostaæ w Poznaniu. Lubiê
Gorzów nie tylko za krajob-
razy, bo jest on rzeczywiœcie
³adnie po³o¿ony, ale skoro
miasto bardzo ciep³o mnie
przyjê³o, to nie ukrywam, ¿e
chcia³bym siê jakoœ zre-
wan¿owaæ. Liczê, ¿e dziêki
mojej pracy i ca³ego ze-
spo³owi nied³ugo Gorzów sta-
nie siê miastem bardziej roz-
poznawalnym ni¿ ma to
miejsce obecnie. Chcia³by po-
móc zmieniæ wizerunek mias-
ta, bo nie wszêdzie pozytyw-
nie siê o nim mówi.

- Kiedy zacz¹³ pan
wspó³pracê z AJP?

- To by³o przed trzema laty,
w chwili kiedy jeszcze mieli-
œmy Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³ê Zawodow¹, ale ju¿ po-
woli siê przekszta³ca³a w Aka-
demiê im. Jakuba z Parady¿a.
Mój komendant wojewódzki
pozna³ mnie z pani¹ rektor
prof. El¿biet¹ Skorupsk¹-Ra-
czyñsk¹. Kiedy us³ysza³a nad
czym pracujê zadeklarowa³a
pe³n¹ pomoc. To dobrze, bo
bêdziemy chcieli rozwin¹æ tu-
taj prace naukowe w dziedzi-
nie chemii i fizyki.
- Kiedy znajduje pan czas
na pracê naukow¹?

- Pracujê najczêœciej 24 go-
dziny na 72 godziny. Sporo
jest wiêc tego czasu wolnego
i przeznaczam go na dwie
moje pasje: rodzinê i  naukê. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Może zagramy na dwóch fortepianach
Z Krzysztofem Jankowskim, kapitanem Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i naukowcem w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

K. Jankowski: Gorzów przyjął mnie bardzo serdecznie 
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Gorzów Wielkopolski to
miasto z potencja³em i mo¿li-
woœciami, które po raz kolejny
stara siê pokazaæ Wydzia³
Techniczny Akademii im. Jaku-
ba z Parady¿a. Wydzia³ Tech-
niczny nie pró¿nuje i otrzyma³
zgodê z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego na pro-
wadzenie pi¹tego ju¿ kierunku
in¿ynierskiego, tj. automatyki i
robotyki.

Kierunek automatyka i robo-
tyka stanowi odpowiedŸ na po-
trzeby rozwijaj¹cych siê firm
naszego regionu, a program
kszta³cenia na tym kierunku
jest wynikiem konsultacji z
przedstawicielami organizacji
pracodawców jak Lubuski Kla-
ster Metalowy, Zachodnia Izba
Przemys³owo-Handlowa, Lu-
buska Organizacja Pracodaw-
ców, Stowarzyszenie In¿ynie-
rów i Techników Mechaników
Polskich, Gorzowski Oœrodek
Technologiczny, Kostrzyñsko-
S³ubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Dr in¿. Aleksandra
Radomska-Zalas - Prodziekan
ds. organizacji i rozwoju Wy-
dzia³u Technicznego, podkre-
œla, i¿ „Wydzia³ Techniczny
d¹¿y do kszta³cenia przysz³ych
absolwentów o du¿ej przydat-

noœci dla rynku pracy i rozwoju
spo³eczeñstwa regionu. Od lat
skutecznie walczymy ze ste-
reotypem absolwenta, który po
zakoñczeniu studiów nie jest
przygotowany do podjêcia pra-
cy zawodowej. Jest to mo¿liwe
dziêki wspó³pracy z prze-
mys³em, który ma wp³yw m.in.
na programy kszta³cenia, orga-
nizacjê i przebieg praktyk,
sta¿y czy studiów dualnych.
Dziêki temu, ¿e codzienne
funkcjonowanie Wydzia³u jest
bardzo silnie zwi¹zane z
zak³adami pracy, uda³o siê
spe³niæ wysokie wymagania
Ustawy 2.0 i uzyskaæ tak
wa¿ne dla rozwoju gospodarki
naszego miasta i regionu,
uprawnienia do prowadzenia
kierunku automatyka i roboty-
ka”.

W Gorzowie Wielkopolskim i
ca³ym regionie w ostatnich la-
tach ³atwo zaobserwowaæ
wzrost zapotrzebowania na
specjalistów z obszarów tech-
nicznych, w tym tak¿e automa-
tyki i robotyki. Wynika to ze
specyfiki przemys³u i du¿ej
ró¿norodnoœci produktów wy-
twarzanych jednostkowo lub
seryjnie na indywidualne za-
mówienia klientów. Pan W³od-

zimierz Fleischer, Dyrektor biu-
ra Lubuskiego Klastra Metalo-
wego oraz Przewodnicz¹cy
Konwentu Wydzia³u Technicz-
nego, dodaje: „Wiele innowa-
cyjnych rozwi¹zañ, które wa-
runkuj¹ postêp gospodarczy
naszego regionu, wymaga wy-
korzystania automatyki i robo-
tyki. Dotyczy to np. urz¹dzeñ
technologicznych do wykorzy-
stywanych w produkcji apara-
tury badawczej, aparatury me-
dycznej, robotów technologicz-
nych, medycznych, uzbrojenia,
ochrony œrodowiska czy wy-
twarzania i przetwarzania
energii”. Zapotrzebowanie na
in¿ynierów z zakresu automa-
tyki i robotyki jest bardzo du¿e,
gdy¿ w naszym otoczeniu
zwiêksza siê liczba ró¿norod-
nych urz¹dzeñ. Urz¹dzenia te,
niezale¿nie od ich cech i struk-
tury, wymagaj¹ wytwarzania.
Liczba urz¹dzeñ technologicz-
nych niezbêdnych do wytwa-
rzania podstawowych produk-
tów jest niezwykle du¿a. To po-
woduje, i¿ w stopniu
progresywnym do rozwoju po-
szczególnych dziedzin techni-
ki, znaczenie i zapotrzebowa-
nie gospodarki na specjalistów
z zakresu nowych technologii,

innowacji i ich zastosowañ w
przemyœle jest i bêdzie bardzo
wysokie. Szczególnie w kie-
runku automatyzacji i roboty-
zacji produkcji.

Kierunek automatyka i robo-
tyka na Wydziale Technicznym
powsta³, aby nasze miasto i
ca³y region mog³y siê rozwijaæ i
d¹¿yæ do rozwoju innowacji.
Program studiów uwzglêdnia
zagadnienia dostosowane do
wymagañ specyficznych i in-
nowacyjnych technologii wyko-
rzystywanych w zak³adach
pracy. Podobnie jak na pozos-
ta³ych prowadzonych na Wy-
dziale kierunkach studenci au-
tomatyki i robotyki swoje zaj-
êcia odbywaæ bêd¹ zarówno w
laboratoriach Uczelni, jak rów-
nie¿ podczas realizacji wizyt
studyjnych i zajêæ warsztato-
wych z zak³adach pracy. Co
wa¿ne, opracowany program
wpisuje siê w strategiê ela-
stycznego studiowania, bo-
wiem umo¿liwia równie¿ stu-
dentowi wybór przedmiotów,
form i treœci kszta³cenia odpo-
wiednich dla jego zaintereso-
wañ i oczekiwañ. Studenci kie-
runku automatyka i robotyka
bêd¹ nabywaæ interdyscypli-
narn¹ wiedzê z zakresu przed-

miotów zwi¹zanych z informa-
tyk¹, elektronik¹, mechanik¹ i
elektromechanik¹, metodami
sterowania procesami prze-
mys³owymi oraz metodami
projektowania komputerowych
uk³adów sterowania robotów i
sztucznej inteligencji, dziêki
czemu znajduj¹ zatrudnienie
we wszystkich ga³êziach prze-
mys³u. Program studiów skon-
struowano w taki sposób, aby
absolwenci byli bardzo dobrze
przygotowani teoretycznie i
praktycznie do podjêcia pracy
zawodowej jako projektanci
nowoczesnych systemów au-
tomatyzacji, projektanci
uk³adów sterowania robotów,
systemów biomedycznych i
biotechnologicznych, a tak¿e
jako twórcy systemów pomia-
rowych i decyzyjnych. Oczywi-
œcie wachlarz mo¿liwoœci za-
trudnienia w naszym regionie
dla absolwentów kierunku jest
znacznie bardziej szeroki. Ab-
solwenci kierunku bêd¹ przy-
gotowani do pracy jako np.
projektanci nowych systemów
automatyzacji lub in¿ynierowie
utrzymywania ruchu uk³adów
automatyki, w zakresie projek-
towania komputerowych
uk³adów sterowania robotów,

uk³adów sensorycznych, w
tym wizyjnych oraz inteligencji
maszynowej, a tak¿e zroboty-
zowanych systemów sterowa-
nia produkcj¹ w dowolnym no-
woczesnym zak³adzie prze-
mys³owym.

Doœwiadczenie Wydzia³u
Technicznego, wynikaj¹ce z
prowadzenia studiów na kie-
runkach informatyka, in¿ynie-
ria bezpieczeñstwa, energety-
ka oraz mechanika i budowa
maszyn (studia in¿ynierskie i
magisterskie), daje gwarancjê
utrzymania wysokiego pozio-
mu kszta³cenia równie¿ na kie-
runku automatyka i robotyka.
Dynamicznie rozwijaj¹cy siê
Wydzia³ Techniczny, dyspo-
nuj¹c odpowiedni¹ kadr¹ nau-
kowo-dydaktyczn¹, bardzo
dobr¹ baz¹ dydaktyczn¹ o naj-
wy¿szym standardzie, a do-
datkowo dziêki kszta³ceniu
wspólnie z przemys³em daje
ogromn¹ szansê nie tylko na
zdobywanie przez studentów
umiejêtnoœci i kompetencji
oczekiwanych przez zak³ady
pracy, ale na rozwój naszego
miasta i ca³ego regionu. 
dr in¿.ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS 
Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

Wydzia³u Technicznego AJP

Piąty już kierunek inżynierski w AJP
Automatyka i robotyka to kierunek przysz³oœci na Wydziale Technicznym gorzowskiej Akademii.
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Takimi dzia³aniami tak¿e
zajmuj¹ siê myœliwi. Jak
t³umacz¹, po prostu tak trze-
ba i ju¿.

- Jak do tej pory nie myœle-
liœmy, ¿e to jest ocieplanie
wizerunku. W³¹czamy siê w
ró¿ne dzia³ania i to jest
dobre - mówi ³owczy okrêgo-
wy Wojciech Pawliszak. Jak
siê przyjrzeæ ró¿nym
dzia³aniom inicjowanym lub
organizowanym przez myœli-
wych, to jest siê czym po-
chwaliæ.

Koncerty Chopinowskie w
lesie

Po raz dziesi¹ty ju¿ myœli-
wi z ko³a ³owickiego Knieja
Lubociesz zaprosili na kon-
cert dedykowany muzyce
Fryderyka Chopina. - No
tak, dziesiêæ lat temu ludzie
z tego ko³a wpadli na po-
mys³, aby takie koncerty
urz¹dzaæ. No i w³aœnie od-
by³ siê dziesi¹ty - mówi
Wojciech Pawliszak i od ra-
zu dodaje, ¿e wspó³organi-
zatorem tych niezwyk³ych
leœnych koncertów jest
tak¿e Nadleœnictwo K³oda-
wa, bo w³aœnie na terenie
tego nadleœnictwa, w

£oœnie niezwyk³e Chopi-
nowskie koncerty siê odbywaj¹.

W tym roku doœæ licznie
zgromadzona publicznoœæ
s³ucha³a Koncertu fortepia-
nowego f-moll Fryderyka
Chopina granego przez zna-
komit¹ pianistkê Ekaterinê
Matokh w towarzystwie kwin-
tetu muzyków z Filharmonii
Gorzowskiej. Tradycyjnie
przewodnikiem po muzycz-
nym œwiecie by³ Marek Pie-
chocki. 

- Od lat w tych koncertach
bierze udzia³ ca³kiem sporo
osób. Ta muzyka znakomicie
pasuje do klimatu leœnego.
Tylko siê cieszyæ, ¿e tak wie-
lu sta³ych s³uchaczy chce
tam przyje¿d¿aæ - mówi
³owczy okrêgowy.

Pomagali Mikołajkowi,
pomagają
niepełnosprawnym

Inn¹ akcj¹, jak¹ od 2016
roku prowadz¹ myœliwi, jest

pomoc i wsparcie Miko³aja
Wysoczañskiego. Ch³opczyk
urodzi³ siê bez trzech pal-
ców lewej nogi. Nie ma ko-
œci strza³kowej, stawu sko-
kowego oraz wi¹zade³
krzy¿owych. Wymaga³ mnó-
stwa pomocy, w tym opera-
cji rekonstrukcji nogi. Dlate-
go te¿ czynnie w pomoc
w³¹czyli siê myœliwi z Ko³a
Dzik w S³oñsku. - Urz¹dzali
wiele akcji, jak choæby bale
charytatywne czy inne for-

my wsparcia, jak festyn -
opowiada Wojciech Pawli-
szak. 

Kolejna akcj¹, któr¹ prze-
prowadzili myœliwi ze
S³oñska by³o sprowadzenie
z Niemiec specjalistycznych
³ó¿ek dla ciê¿ko chorych pa-
cjentów. Trafi³y one do
Oœrodka Stowarzyszenia
„Dom Pomocna D³oñ” An-
drzeja Hercoga w B³oñsku
ko³o Nowego Tomyœla. By³y
to cztery ³ó¿ka z ró¿nymi
funkcjami u³atwiaj¹cymi
pielêgnacjê chorych. A sto-
warzyszenie wsparte przez
myœliwych pomaga osobom
niepe³nosprawnym, chorym,
bezdomnym i odrzuconym
przez spo³eczeñstwo.

Od lat myœli tak¿e organi-
zuj¹ obchody Miêdzynaro-
dowego Dnia Inwalidy.
Przez lata oba œrodowiska
spotyka³y siê w Ownicach,
w tym roku takie spotkanie
zorganizowali na nadwarcia-
ñskich b³oniach w Gorzowie.
Na imprezê przysz³o sporo
gorzowian, a organizatorzy
zadbali, ¿eby dobrze siê tu
czu³ ka¿dy. - Skoro mo¿na
pomagaæ, to dlaczego tego
nie robiæ - mówi³ wówczas

Franciszek Jamniuk - pre-
zes ko³a Dzik, który od lat
sam i z kolegami dzia³a na
rzecz niepe³nosprawnych. 

To samo ko³o w bezprece-
densowy sposób wspar³o
tak¿e remont domu nie-
pe³nosprawnej mieszkanki
Ownic.

- Takich akcji jest sporo.
Doœæ dodaæ, ¿e tak¿e zbie-
raliœmy pieni¹dze na pomoc
w odbudowie domu nasze-
go kolegi myœliwego. Spali³o
siê wszystko. Na pomoc ru-
szy³o ca³e œrodowisko - opo-
wiada Wojciech Pawliszak.

Ocieplanie wizerunku, czy
potrzeba?

Na pytanie, czy jest to pró-
ba ocieplania wizerunku,
³owczy odpowiada, ¿e
mo¿na tak pomyœleæ, choæ
myœliwi od samego
pocz¹tku istnienia zorgani-
zowanych struktur ³owiec-
kich wychodzi z pomoc¹ po-
trzebuj¹cym czy inaczej
udzielali siê w œrodowisku. -
Zawsze tak jest, ¿e poma-
gamy, jak trzeba. Przecie¿
to takie normalne - mówi
³owczy okrêgowy.

ROCH

Myśliwi angażują się w różne akcje
Zbiorka na pomoc choremu ch³opcu, koncert, akcje na rzecz wsparcia osób niepe³nosprawnych.

Myśliwi organizują sporo akcji, bali czy festynów o charakterze charytatywnym
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Podobnie jest z niektórymi
¿yj¹cymi na ³¹kach i w la-
sach.

- Nie polujemy na te ptaki i
nie bêdziemy tego robiæ -
mówi Wojciech Pawliszak,
³owczy okrêgowy. I dodaje,
¿e nie tylko myœliwi widz¹, i¿
ptaki potrafi¹ szkodziæ przy-
rodzie, bo tak¿e sami przy-
rodnicy, ale i baczni obser-
watorzy ¿ycia zwierz¹t i pta-
ków w ro¿nych warunkach.

Sroki i inne ptaki

Gorzowianie, ale nie tylko
od lat narzekaj¹, ¿e wiosn¹
trudno przejœæ przez park
Wiosny Ludów, bo gniaz-
duj¹ce tam ptaki zamieniaj¹
alejki spacerowe w
cuchn¹ce i pokryte odpada-
mi miejsca, do których nikt
nie chce zagl¹daæ. Ma³o te-
go, co bardziej spostrzegaw-
czy widz¹, ¿e ptaki - czarne
jak siê je popularnie okreœla,
potrafi¹ rozerwaæ worki z od-
padkami w poszukiwaniu je-
dzenia. - My te¿ to widzimy.
Widzimy, ¿e wron, gawronów
i kawek jest bardzo du¿o. Do
tego dochodz¹ kruki, ale nikt
z nas na te ptaki nie poluje,
bo czêœæ podlega przepisom
o ochronie przyrody. A po
drugie, nie poluje siê w mias-
tach - mówi ³owczy okrêgo-

wy. I opowiada o zachowa-
niach ptaków mieszkaj¹cych
w miastach. - One maj¹ tu
zwyczajnie bardzo dobrze.
Jedzenia w bród i to ³atwo
dostêpnego, bo przecie¿ od-
padki s¹ sk³adowane w do-
stêpnych koszach. Poza tym
nie maj¹ naturalnych wro-
gów. Gdzie im bêdzie lepiej -
mówi.

£owczy dodaje, ¿e takim
ma³o przyjemnym ptakiem,
te¿ mieszkaj¹cym w mieœcie
jest sroka. Ten œliczny czar-
no-bia³o upierzony ptak z
d³ugim ogonem znany jest
przede wszystkim z tego, ¿e
gromadzi ró¿ne przedmioty
w swoim gnieŸdzie, równie¿
aluminiowe, ale ma³o kto
wie, ¿e potrafi pl¹drowaæ

gniazda innych ptaków -
zw³aszcza œpiewaj¹cych -
niszcz¹c i wyjadaj¹c ich lêgi.
To ³adny, ale bardzo dra-
pie¿ny ptaszek - kwituje
³owczy.

Bociek, a i zającem nie
pogardzi

Myœliwi nie poluj¹ te¿ na
bociany. - Myœlê, ¿e ma³o

komu przysz³oby do g³owy,
¿eby to robiæ, choæ jak siê
przyjrzeæ zwyczajom bocia-
nów, to zachwyt mija. Dla
mnie obecnoœæ tych ptaków
na ³¹kach jest znakiem
wiosny i tylko tyle - mówi
Wojciech Pawliszak. I doda-
je, ¿e bocian, który uchodzi
u nas za wzór wszelkich
cnót, wcale nie jest taki po-
rz¹dny... 

Boæki potrafi¹ byæ bardzo
drapie¿ne i brutalne. Na do-
datek ich jad³ospis mo¿e
przera¿aæ, bo jest inny ni¿
siê powszechnie wydaje. -
Bociany nie jedz¹ ¿ab - mó-
wi ³owczy okrêgowy. I
t³umaczy, ¿e wol¹ one
d¿d¿ownice, chrab¹szcze,
a nawet ma³e myszki. To
jednak nie koniec ich sma-
ko³yków. Bociany nie po-
gardz¹ te¿ ma³ymi ssaka-
mi.... Zajadaj¹ siê nawet
wê¿ami, pisklêtami ptaków,
kretami i malutkimi
zaj¹czkami. 

Bociany s¹ te¿ stawiane
za wzór opiekuñczoœci i
wiernoœci, ale to mit. Sa-
miec pierwszy przylatuje i
przygotowuje gniazdo, a
kiedy jego dotychczasowa
partnerka nie pojawia siê,
wcale siê tym nie zamartwia
i szybko znajduje kolejn¹.

Doros³e bociany nie inge-
ruj¹ te¿ w konflikty miêdzy
s³abszymi i silniejszymi pis-
klêtami, nawet wtedy, gdy te
silniejsze wyrzucaj¹ z
gniazda s³absze. Taki ma-
luch jest wówczas skazany
na œmieræ. To nie koniec mi-
tów na temat tych ptaków.
Pojawienie siê bociana w
Polsce wcale nie oznacza
rych³ej wiosny. Bocian odla-
tuje pod koniec sierpnia na
zimowiska, ale ostatnio
sta³y siê bardziej leniwe i
niektóre zwlekaj¹ z odlotem
do ciep³ych krajów do pó-
Ÿnej jesieni, bo temperatury
ich do tego nie zachêcaj¹. -
Jak widaæ, trudno przyrod-
nikom i ludziom zajmuj¹cym
siê natur¹ bezgranicznie
kochaæ te ptaki, ale jednak
strzelaæ nikt do nich nie
bêdzie, choæ potrafi¹ byæ
nieprzyjemne dla œrodowis-
ka - zaznacza ³owczy
okrêgowy.

I dodaje, ¿e podobnie jest
te¿ z innymi ptakami, w tym
drapie¿nymi, które poluj¹
na siebie nawzajem, ale
podlegaj¹ ochronie. - To na-
tura. Tak zawsze by³o, ¿e
jedne gatunki polowa³y na
drugie, co nie znaczy, ¿e
cz³owiek ma to robiæ - su-
muje ³owczy.

Na te ptaki myśliwi nie polują
Choæ mieszkañcy miast narzekaj¹ na nadobecnoœæ pewnych gatunków ptaków, ¿adnemu myœliwemu nie przyjdzie do g³owy, aby na nie zapolowaæ. 

Jest wiele gatunków ptaków na które myśliwi zwyczajnie nie polują
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- Jest pani ze Stowarzy-
szenia Pomocy Zwierz-
êtom Azyl. Co to za organi-
zacja?

- Stowarzyszenie, jak sama
nazwa wskazuje ma na celu
pomoc zwierzêtom. Zebra³o
siê kilka zwierzolubnych,
osób, poniewa¿ chcieliœmy
zrobiæ coœ dobrego dla na-
szych zwierzaków. Ja sama
pomagam zwierzêtom ju¿ od
paru lat, miêdzy innymi jako
inspektor OTOZ Animals.
Wczeœniej trafi³am do schro-
niska jako wolontariusz. 
- No i od czerwca Azyl
prowadzi schronisko. 

- Dok³adnie tak. Od 1
czerwca przejêliœmy
zarz¹dzanie, schronisko jest
nadal miejskie. Miasto p³aci
dotacjê na jego utrzymanie. 
- Ile macie obecnie psów
na utrzymaniu?

- Oko³o setki, liczba ta jest
ruchoma, psiaki trafiaj¹ do
adopcji jak równie¿ zguby
trafiaj¹ do schroniska. Cza-
sem szczêœliwie s¹ odbiera-
ne przez w³aœcicieli, równie¿
czêsto zostaj¹ i s¹ przygoto-
wywane do adopcji. 
- Zdarzaj¹ siê przypadki,
¿e ktoœ wam psa wrzuci
przez p³ot albo uwi¹¿e do
bramy?

- Przez ostatnie miesi¹ce,
takich przypadków nie by³o.
Ale pamiêtam takie dni, ¿e
podobne rzeczy siê zdarzy³y.
Pewnego dnia przysz³am do
schroniska i znalaz³am tylko
szelki zwisaj¹ce z p³otu. Pie-
sek pozostawiony, przy-
wi¹zany do bramy schronis-
ka po prostu siê z nich wy-
dosta³. Najprawdopodobniej
musia³ byæ tam przywi¹zany
od poprzedniego wieczora,
jak ju¿ nikogo nie by³o i nic
nie by³o widaæ. 
- Pani Izo, a ludzie ca³y
czas oddaj¹ zwierzêta do
schroniska? 

- Oddaj¹. I to z bardzo
ró¿nych powodów. Modne
swego czasu by³o oddawa-

nie pieska ze wzglêdu na
alergiê dziecka, jak i wyjazd
za granicê pañstwa do pra-
cy. Zdarza siê te¿, ¿e umiera
w³aœciciel, nie ma kto siê
psem zaj¹æ, bo rodzina nie
chce lub nie ma mo¿liwoœci,
wtedy zwierzak trafia do nas.
Pewnych rzeczy nie jeste-
œmy w stanie przewidzieæ.
Zwierzaki takie s¹ przyjmo-
wane do schroniska mamy
obowi¹zek przyj¹æ psiaki,
które mieszka³y wraz z
w³aœcicielami na terenie na-
szego miasta. 
- A przychodz¹ ludzie po
psy?

- Oczywiœcie, przychodz¹,
staramy siê weryfikowaæ
przysz³e domy, poniewa¿ tra-
fiaj¹ do nas bardzo ró¿ni lu-
dzie. Robimy wizyty przeda-
dopcyjne, jak i poadopcyjne.
Co jest niezmiernie istotne,
przychodz¹ ludzie, którzy
chc¹ wzi¹æ psa na ³añcuch
jako ¿ywy alarm na co nie
wyra¿amy zgody. By³y ju¿
przypadki, ¿e nasi Inspekto-
rzy odbierali interwencyjnie
zag³odzone i chore psy z
³añcucha, które kilka lat
wczeœniej zosta³y wydane do
adopcji, my zdecydowanie
staramy siê unikaæ takich sy-
tuacji. Nie dajemy naszych
piesków na ³añcuch. Oczywi-
œcie wiadomo, ¿e nie ka¿dy
piesek nadaje siê na ka-
napê, s¹ te¿ takie, które po
latach mieszkania na wsi,
jak najbardziej mog¹ miesz-
kaæ na zewn¹trz. Najwa¿nie-
jsze jest, aby przysz³y
w³aœciciel mia³ serce dla
zwierzaka i dba³ o niego, bo
psy podobnie jak ludzie od-
czuwaj¹ i potrafi¹ bezgra-
nicznie kochaæ oddaj¹ ca³e
psie serce dla swojego Pa-
na. Czêsto nam ludziom bra-
kuje takich uczuæ jakimi ob-
darzaj¹ nas zwierzêta i to
jest najbardziej przykre. 
- Zdarzaj¹ siê takie sytua-
cje, ¿e odmawiacie komuœ
psa?

- Oczywiœcie. Zdarza siê,
¿e nie zgadzamy siê na
adopcjê. Bywaj¹ takie sytua-
cje, ¿e ludzie s³ysz¹c o wizy-
cie przedadopcyjnej sami siê
wycofuj¹. Wychodzimy z
za³o¿enia, ¿e kto ma dobre
intencje wobec zwierz¹t, nie
ma nic do ukrycia. 
- Pani Izo, jakiœ czas temu
do schroniska trafia³o
du¿o psów agresywnych.
Mam na myœli rasy uzna-
wane za agresywne - pit-
bule, amstafy, a to dlatego,
¿e jakiœ czas temu by³a
moda na takie psy. Jak to
teraz jest?

- Ca³y czas zdarzaj¹ siê ta-
kie psy, nie jest ich wiele. Ale
akurat te psy maj¹ tylko
przypiêt¹ tak¹ ³atkê, ¿e s¹
agresywne i niebezpieczne.
Wszystko bowiem zale¿y od
cz³owieka od tego, jak my
wychowamy takie zwierzê,
jesteœmy odpowiedzialni za
to co oswoimy. 
- W schronisku zawsze
czegoœ brakowa³o. A to
karmy, a to koców, a to mi-
sek, a to jeszcze czegoœ
innego. Jak to w tej chwili
jest?

- Karma dobrej jakoœci jest
zawsze potrzebna w schro-
nisku. Ludzie dobrego serca
przynosz¹ karmê do nas.

Mamy wielu darczyñców, lu-
dzie jednak nie s¹ œwiadomi,
¿e te wszystkie karmy mar-
ketowe nie s¹ dobre dla
zdrowia psów. My staramy
siê uœwiadamiaæ ludzi, co do
wa¿noœci akurat tego proble-
mu, spotykamy siê z ró¿nymi
reakcjami. Ludzie nawet
swoje psy karmi¹ jedzeniem
z marketów, które s¹ rekla-
mowane w mediach. Wystar-
czy porozmawiaæ z lekarzem
weterynarii lub poczytaæ
sk³ad, jaki siê znajduje w da-
nej karmie i zauwa¿ymy
ró¿nicê. Dobra jakoœciowo
karma zaoszczêdza nam
problemów ze zdrowiem
psiaka. Bywa i tak, ¿e niektó-
re osoby oburzaj¹ siê na
nas, ale nam chodzi przede
wszystkim o dobro i zdrowie
psów. My nie chcemy
oszczêdzaæ na zdrowiu psa,
karmi¹c go w³aœnie czymœ
takim. Mniej wydamy na je-
dzenie, wiêcej pójdzie na le-
karzy i leki. Tym bardziej, ¿e
firm oferuj¹cych dobr¹ jako-
œciowo karmê jest teraz bar-
dzo du¿o i wcale ona nie jest
du¿o dro¿sza, ni¿ ta z mar-
ketu naprawdê warto czytaæ
sk³ad karmy, która dajemy
naszym pupilom. Tak¿e ko-
ce, ko³dry jak najbardziej
przydaj¹ siê dla psiaków,

chcia³abym podkreœliæ jed-
nak, ¿e poduszki i ko³dry z
pierza niestety nie nadaj¹
siê ze wzglêdu na to, ¿e
psiaki je rozgryzaj¹ i jest
przez to wiêcej problemów
ni¿ po¿ytku, czasem nawet
mog¹ najeœæ siê ich zawarto-
œci dlatego takich rzeczy nie
przyjmujemy 
- Jednym s³owem lepiej
przyjœæ, daæ 20 z³ w schro-
nisku, bo wy lepiej wiecie,
co dobre dla podopiecz-
nych. 

- Tak, najlepiej wp³aciæ na
nasze konto, albo kupiæ
lepsz¹ karmê w sklepie zoo-
logicznym. Ale nie gardzimy
¿adn¹, co te¿ nale¿y podkre-
œliæ.
- Od pewnego czasu jest

moda na to, ¿e m³ode pary
apeluj¹ do swoich goœci,
aby nie kupowano kwia-
tów, a pieni¹dze za nie
przekazaæ na schronisko.
Trafiaj¹ do was te¿ tacy
ofiarodawcy?

- Owszem, trafiaj¹ do nas
m³odzi, bardzo cieszymy siê
z takiej inicjatywy
Nowo¿eñców, przyje¿d¿aj¹
m³ode pary, które tak¹ karmê
dla bezdomniaków nazbie-
ra³y daje im to ogromna sa-
tysfakcjê jak widz¹ mer-
daj¹ce ogony, w takich ak-
cjach ludzie zazwyczaj
przynosz¹ w³aœnie tê lepsz¹
karmê za co w imieniu psia-
ków ogromnie dziêkujemy. 
- Zmienia siê podejœcie
gorzowian do zwierz¹t? 

- Trzeba przyznaæ, ¿e lu-
dzie maj¹ ju¿ coraz wiêksz¹
œwiadomoœæ, ¿e zwierzêta
maj¹ swoje prawa. Na pew-
no dlatego, ¿e w mediach
du¿o siê mówi o ochronie
praw zwierz¹t. Spo³ecze-
ñstwo coraz czêœciej zaczy-
na reagowaæ na krzywdê
zwierz¹t. Kiedyœ by³o zdecy-
dowanie mniej takich zacho-
wañ. Jak wspomnia³am
wczeœniej jestem równie¿ in-
spektorem OTOZ Animals,

widzia³am i odbiera³am oso-
biœcie wiele skrzywdzonych
przez ludzi zwierz¹t. Teraz
ludzie czêœciej reaguj¹ na
krzywdê jak¹ widz¹ dooko³a
dziêki temu mo¿emy poma-
gaæ tym biednym zwierza-
kom bo nie jesteœmy w sta-
nie sami dotrzeæ do potrze-
buj¹cych zwierz¹t dotyczy to
zarówno miasta jak i wiosek. 
- Pani Izo, a przyjmujecie
koty do schroniska?

- Nie, nie mamy aktualnie
na to miejsca i warunków w
schronisku. Kotom poma-
gaj¹ tylko fundacje
dzia³aj¹ce w mieœcie. W Go-
rzowie dzia³aj¹ trzy fundacje,
które maja pod swoj¹ opiek¹
koty, s¹ to OTOZ Animals,
Towarzystwo Opieki nad
zwierzêtami i Anaconda.
Dziewczyny z tych trzech or-
ganizacji maja naprawdê
mnóstwo kotów w domach
tymczasowych. 
- Czego zatem ¿yczyæ
schronisku?

- Ludzi, ludzi dobrej woli,
ludzi wielkich serc, razem
mo¿emy wiêcej. Wolontariu-
szy, którzy przyjd¹ pomóc,
wirtualnych opiekunów. Lu-
dzie s¹ potrzebni do kontak-
tu ze zwierzakami, do tego,
¿eby wychodzili a nimi na
spacery, socjalizowali przy-
gotowywali do adopcji, bo
one tego zwyczajnie potrze-
buj¹. 
- Pani Izo, jak ktoœ zechce
wesprzeæ schronisko, to
jak ma to zrobiæ?

- Zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony na Fb
znajduj¹ siê tam wszelkie in-
formacje, telefony i numer
konta na który mo¿na prze-
kazaæ ewentualne wsparcie.
Zapraszamy równie¿ bezpo-
œrednio do schroniska, aby
poznaæ naszych podopiecz-
nych i nas: Stowarzyszenie
Pomocy Zwierzêtom Azyl,
tel. 606 806 348 lub 662 071
657.
- Dziêkujê bardzo.

Teraz ludzie częściej reagują na krzywdę
Z Izabel¹ Kunick¹, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierz¹t Azorki, rozmawia Renata Ochwat 

I. Kunicka: Ludzie mają już coraz większą świadomość, że
zwierzęta mają swoje prawa
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- LOWES. Co to jest? Na-
zwa funkcjonuje jako ety-
kieta, a ma³o kto wie, co
siê za tym kryje.

- Lubuski Oœrodek Wspar-
cia Ekonomii Spo³ecznej to
organizacja, a w zasadzie
projekt unijny, który wspiera
wszytko, co spo³eczne, po-
cz¹wszy od tworzenia miejsc
pracy, wspieranie
istniej¹cych podmiotów jak
spó³dzielnie socjalne, ale te¿
i wspó³praca z organizacjami
pozarz¹dowymi, jak funda-
cje czy inne. Ale wspieramy
te¿ osoby niezrzeszone, któ-
re chc¹ dzia³aæ na rzecz
swoich lokalnych œrodowisk
lokalnych i na ich rzecz pra-
cuj¹. 
- Na czym polega to
wsparcie?

- Wszystko zale¿y od po-
trzeb. Na pocz¹tku mówili-
œmy, co mo¿emy zrobiæ. A
teraz wiemy ju¿, ¿e tak na-
prawdê ludzie chc¹ coœ ro-
biæ. I kiedy do nas trafiaj¹, to
maj¹ doœæ precyzyjnie okre-
œlone oczekiwania. Intere-
suj¹ ich sprawy organizacyj-
ne, administracyjne, ale i
wsparcie w postaci napisa-
nia wniosku czy projektu o
grant. Wszystko zale¿y od
cz³owieka.
- Ale pieniêdzy do rêki
nie dajecie?

- Pieni¹dze dajemy na two-
rzenie miejsc pracy dla osób
z obszarów wykluczenia
spo³ecznego, dla osób nie-
pe³nosprawnych, dla osób
d³ugotrwale bezrobotnych,
bezdomnych, uzale¿nionych.
Te miejsca pracy powstaj¹ w
przedsiêbiorstwach spo³ecz-
nych i na to mamy pieni¹dze. 
- Ale jak to jest. Mamy w
Gorzowie bezrobocie na
wysokoœci 2 procent, czyli
praktycznie go nie ma. Co
wiêcej, mamy olbrzymi¹
spo³ecznoœæ ukraiñsk¹,
która wesz³a w te miejsca
pracy, które nie s¹ podej-
mowane przez tutejszych,
to komu wy chcecie poma-
gaæ? 

-My nie mamy problemów
w klientami. I to mimo staty-
styk, które mówi¹, ¿e bezro-
bocia nie ma. Ale my nie mó-
wimy stricte o samym bezro-
bociu. Mówimy o
wykluczeniu spo³ecznym,
wykluczeniu zawodowym. O
ludziach, którzy od lat nie
potrafi¹ siê odnaleŸæ na ryn-
ku pracy. O takich, którzy
próbuj¹, podejmuj¹ pracê,
ale rezygnuj¹, lub ktoœ z nich
rezygnuje. I to s¹ bardzo
ró¿ne problemy. Coraz
czêœciej s¹ to problemy na-

tury emocjonalnej i psychicz-
nej, zaburzenia ró¿nego ro-
dzaju, ale te¿ nigdzie nie-
zdefiniowana taka niezarad-
noœæ ¿yciowa. Wygl¹da to
tak, ¿e coœ zaczynam, coœ
podejmujê, ale nie potrafiê
tego poci¹gn¹æ, skoñczyæ,
brak mi samodyscypliny,
¿eby funkcjonowaæ w okre-
œlonych normach, które wy-
znacza nam rynek pracy. 
- Chce pani powiedzieæ,
¿e ci¹gnie siê za nami ca³y
czas zmiana ustrojowa z
1989 roku?

- Oj nie, tak daleko to bym
nie siêga³a. Kiedy mówiê o
owej niezdarnoœci, to mam
na myœli m³odsze pokolenie.
To trzydziestolatkowie, któ-
rzy nigdy nie utrzymali pracy
d³u¿ej, ni¿ rok lub dwa. Mó-
wiê o ludziach, którzy nie po-
trafi¹ siê odnaleŸæ. I po-
wtórzê, to mo¿e byæ wynik
jakichœ zaburzeñ emocjonal-
nych, stanów depresyjnych,
uzale¿nienia od telefonu czy
Internetu, czy innych
u¿ywek. Do tego mog¹ do-
chodziæ problemy z utrzyma-
niem relacji miêdzyludzkich,
bo z tym te¿ mamy do czy-
nienia. Katalog problemów,
czy te¿ wachlarz, z którym
siê spotykamy najczêœciej,
to jednak bezrobocie, to nie-
pe³nosprawnoœæ, uzale¿nie-
nia. 
- W Gorzowie ju¿ te¿ s¹
ludzie uzale¿nieni od no-
woczesnych mediów?

- Przede wszystkim jest
tak, ¿e m³odzi ludzie siê nie
potrafi¹ odnaleŸæ. I ten pro-
blem widaæ coraz jaskrawiej.
Jeœli 30-latek nie ma za sob¹

jakiegoœ szczególnie bogate-
go doœwiadczenia, bo okresy
pracy s¹ krótkie, to jednak
mamy problem, który trzeba
znaleŸæ i nazwaæ. I to
w³aœnie jest nasza rola. I tak
naprawdê ten problem
mo¿emy w³o¿yæ w ramy wy-
kluczenia spo³ecznego. I w
Gorzowie w³aœnie wyklucze-
nie spo³eczne wystêpuje w
tych wszystkich obszarach,
o których powiedzia³am, bo
to s¹ wci¹¿ osoby, które po-
trzebuj¹ pomocy. W Gorzo-
wie s¹ trzy Centra Integracji
Spo³ecznych. 
- Co to jest?
- To s¹ takie podmioty, któ-

rymi tak¿e siê interesujemy,
które s¹ takim buforem po-
miêdzy skrajnym wyklucze-
niem spo³ecznym a otwar-
tym rynkiem pracy. Trzy pod-
mioty, które prowadz¹ swoje
programy, prowadz¹ ró¿ne
grupy zawodowe. Do CIS
trafiaj¹ ró¿ne osoby, wobec
których standardowe metody
reintegracji nie zadzia³a³y.
Oznacza to, ¿e tam, gdzie
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ju¿ sobie nie daje rady, czyli
nie jest w stanie zachêciæ
klienta, aby sk³oniæ go do
wejœcia na rynek pracy,
wówczas taka osoba trafia
do Centrum Integracji
Spo³ecznej. My z CIS-ami
wspó³pracujemy bardzo bli-
sko, bo ich klienci s¹ tak¿e
naszymi. Oznacza to, ¿e da-
na osoba, która przejdzie ju¿
przez ten bufor, jakim jest
CIS, musi siê gdzieœ odna-
leŸæ. Proszê pamiêtaæ, ¿e jej
bêdzie naprawdê ciê¿ko
wróciæ na rynek pracy, gdzie

s¹ precyzyjnie okreœlone
oczekiwania. I pracodawcy,
którzy zatrudniaj¹ ludzi z ob-
szarów wykluczenia spo³ecz-
nego, s¹ œwiadomi proble-
mów, z jakim przyjdzie im siê
zmagaæ. Ci pracodawcy s¹
œwiadomi tego, ¿e taki pra-
cownik mo¿e nie byæ tak wy-
dajny, jak inni. Musi siê
zmierzyæ z tym, ¿e taka oso-
ba, która ma depresjê, przez
trzy tygodnie nie pojawi siê
w pracy. Podobnie z osoba-
mi, które maj¹ ci¹gi alkoho-
lowe. Inna rzecz, ¿e my te¿
ich do takich sytuacji przygo-
towujemy. Ale osoby, które
siê do nas zg³aszaj¹, przy-
szli pracodawcy, s¹ tego
akurat œwiadome. 
- I to jest niesamowite. W
czasach, kiedy praca jest
wartoœci¹, kiedy praco-
dawcy ci¹gle narzekaj¹, ¿e
brak r¹k do pracy, znajduj¹
siê ludzie, którzy zatrud-
niaj¹ w³aœnie takie osoby z
takimi problemami. 

- S¹ ca³y czas ludzie
spo³ecznicy, choæ ja akurat
nie lubiê tego okreœlenia. Nie
lubiê, bo to okreœlenie ma
z³e konotacje, zak³ada bo-
wiem, ¿e pracuj¹ za darmo i
trochê siê flaguj¹ tym okre-
œleniem. Ale naprawdê ja
spotykam wielu takich ludzi.
I trzeba wiedzieæ, ¿e to s¹
osoby przedsiêbiorcze, które
widz¹ sens w pomocy. Z jed-
nej strony oczywiœcie jest to
wiedza, ¿e dotacja na miejs-
ce pracy jest bezzwrotna, ale
oni tych z problemami fak-
tycznie zatrudniaj¹ i faktycz-
nie chc¹ im pomóc. W po-
przednim projekcie utworzy-

liœmy 182 miejsca pracy i
wiêkszoœæ z nich funkcjonuje
w obszarze zawodowym na-
dal. I to po dwóch latach. Ci
ludzie dzia³aj¹ i to z sukcesa-
mi. Utrzymuj¹ te miejsca
pracy. Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e to dzia³a. Mo¿e nie
perfekcyjnie, bo wiadomo,
¿e czêœæ siê wykrusza, po-
trzeba nowych na ich miejs-
ce, ale wci¹¿ te stanowiska
s¹. Pojawia siê taki moment,
¿e pracodawca rozumie tego
cz³owieka i jego problemy. 
- Jakiego rodzaju pracê
oferujecie?

- To zale¿y od lidera, który
siê do nas zg³asza. Przekrój
jest bardzo du¿y i bardzo
ró¿norodny. Bo mog¹ to byæ
klasyczne firmy sprz¹taj¹ce,
cateringowe, poprzez firmy,
które kopi¹ studnie albo or-
ganizuj¹ zabawy dla dzieci.
Wszystko zale¿y od poziomu
skomplikowania danej pracy
i przygotowania do danej
pracy. Dla przyk³adu, matka,
która od lat zajmuje siê swo-
im niepe³nosprawnym dziec-
kiem i nie pracuje, jest osob¹
wy³¹czon¹ z rynku pracy,
wiêc te¿ zagro¿ona wyklu-
czeniem spo³ecznym. A ona
chêtnie mo¿e podj¹æ pracê
na cz¹stkê etatu w takiej fir-
mie. To s¹ ró¿ne skompliko-
wane problemy. My wiemy,
¿e ludzie z ró¿nych powo-
dów nie s¹ obecni na rynku
pracy. O tym te¿ nale¿y pa-
miêtaæ.
- Jakiœ czas temu stwo-
rzyliœcie fantastyczny pro-
jekt, mam na myœli hostel
w Kostrzynie nad Odr¹,
czyli w mieœcie, gdzie
kompletnie nie ma bezro-
bocia. Bo jest strefa eko-
nomiczna i granica, która
jest nie barier¹, a wrêcz
magnesem. Jak siê ma ten
projekt?

- Ten hostel prowadzi na-
sze stowarzyszenie Lubu-
skie Stowarzyszenie Rozwo-
ju Regionalnego „Rozwój”.
To jest te¿ taki eksperyment
spo³eczny, który dzia³a ju¿
kilka lat i dzia³a na tyle
dobrze, aby siê utrzymaæ.
Proszê pamiêtaæ, ¿e hostel
obs³uguj¹ ludzie z Centrum
Integracji Spo³ecznej. Pra-
cuj¹, obs³uguj¹ ten hostel -
sprz¹taj¹ i wykonuj¹ wszyst-
kie niezbêdne prace. Oczy-
wiœcie, s¹ tam te¿ zatrudnie-
ni ludzie w normalnych za-
kresach, bo pracownicy CIS
nie mog¹ pracowaæ w nocy.
Poza tym nasze stowarzy-
szenie prowadzi jeszcze kil-
ka innych projektów. Dobrym
przyk³adem s¹ choæby Domy

Dziennego Pobytu dla senio-
rów i osób starszych, które
prowadzimy wraz ze
Zwi¹zkiem Organizacji Po-
mocowych. W Gorzowie ma-
my Klub Seniora, tu u nas
przy ul. Przemys³owej. A
Dom Dziennego Pobytu dla
osób z ró¿nymi chorobami
otêpiennymi, najczêœciej z
chorob¹ Alzheimera i po-
chodnymi, mamy w
Deszcznie i te¿ w Gorzowie,
gdzie takie osoby mog¹
uzyskaæ opiekê. 
- Pani Marto, ale LOWES
jako pierwszy w³¹czy³ siê
w akcjê integracji Ukrai-
ñców i ci¹gle coœ w tej
kwestii robicie.

- Oczywiœcie, ¿e robimy i
bêdziemy robiæ nadal,
wspieraj¹c organizacje po-
zarz¹dowe dzia³aj¹ce na
rzecz integracji. 
- Ale ca³y czas przecie¿
pojawiaj¹ siê teksty, ¿e za
du¿o tych Ukraiñców, ¿e
powinni wracaæ do siebie. 

- Nasze stowarzyszenie ma
tak¿e wpisane w statut
dzia³anie zadania z integracji
miêdzynarodowej. Jak
s³yszê w³aœnie takie g³osy, to
zawsze powtarzam - przypo-
mnijcie sobie, jak to by³o,
kiedy Polacy jeŸdzili na sa-
ksy na Zachód i jak nas tam
wówczas „bardzo” kochano.
Mo¿e warto czerpaæ z tego
doœwiadczenia i przemieniaæ
to w coœ pozytywnego.
Mieszkañcy Ukrainy, ale nie
tylko, bo i Bia³orusi, bo i Ros-
ji, bo te¿ tacy tu s¹, oni tu
bêd¹ i zostan¹. To jest sy-
tuacja zastana. Oni staj¹ siê
cz³onkami tego miasta, tej
spo³ecznoœci. S¹ aktywni,
chc¹ dzia³aæ, i ja ich za to
niesamowicie podziwiam. Bo
bardzo czêsto s¹ to ludzie
znakomicie wykszta³ceni,
czêsto z bardzo skompliko-
wanymi historiami, którzy
przyje¿d¿aj¹ tu i podejmuj¹
siê najprostszych prac. A
chc¹ dzia³aæ, maj¹ niesamo-
wit¹ energiê. I te dzia³ania,
które stowarzyszenie podej-
muje, a podejmuje, i bêdzie
robiæ jeszcze wiêcej, s¹ na-
turaln¹ drog¹, aby pokazaæ
mieszkañcom Gorzowa, ¿e
ka¿dy inny jest mieszka-
ñcem i tak do tego trzeba
podchodziæ. Nie Ukrainiec i
Polak, ale ¿e mieszkaniec. 
- Myœli pani, ¿e mo¿emy
zmieniæ postrzeganie nas
Polaków na ich Ukrai-
ñców? 

- Tak. Oczywiœcie. Przecie¿
cz³owiek siê zmienia. Jeste-
œmy przecie¿ ludŸmi.
- Dziêkujê bardzo.

Niezaradnym życiowo trzeba pomagać
Z Mart¹ Kowalsk¹, kluczowym doradc¹ procesu animacji i inkubacji Lubuskiego Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej w Gorzowie, rozmawia
Renata Ochwat

M. Kowalska: Przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy Polacy jeździli na saksy na Zachód
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- Od kiedy jest pani w Go-
rzowie i co pani¹ sk³oni³o
do przyjazdu do Polski?

- Decyzjê o opuszczeniu
Ukrainy podjêliœmy wspólnie
z rodzin¹ jak tylko roz-
poczê³a siê wojna na wscho-
dzie Ukrainy, gdzie mieszka-
liœmy. Sytuacja w tej czêœci
kraju by³a bardzo napiêta. My
mieszkaliœmy w Zaporo¿u,
zaledwie 200 kilometrów od
Doniecka, gdzie toczy³a siê
wojna. Pocz¹tkowo chcieli-
œmy wyjechaæ do Stanów
Zjednoczonych. Wszystko
by³o ju¿ przygotowane,
sprzedaliœmy z mê¿em ca³y
nasz dorobek ¿ycia, w po-
œpiechu, poni¿ej jego warto-
œci, tylko po to, ¿eby uciec od
sytuacji panuj¹cej w naszym
kraju. Niestety, Amerykanie
odmówili nam wiz, mimo ¿e
mieliœmy tam zabezpiecze-
nie w postaci mieszkania i
pracy.
- Dlatego wybór pad³ na
Polskê, a w Polsce na Go-
rzów?
- To by³a ¿yciowa loteria.

Przyje¿d¿aj¹c do Polski niko-
go nie znaliœmy. M¹¿ za-
dzwoni³ do jednego kolegi,
potem ten zadzwoni³ do inne-
go i tak zaproszenie osta-
tecznie przysz³o z Gorzowa.
Muszê od razu przyznaæ, ¿e
w pierwszych dniach, tygo-
dniach mogliœmy liczyæ na
du¿¹ pomoc z ró¿nych stron.
Pomogli nam tak¿e Polacy,
gorzowianie, którym zawsze
bardzo dziêkujê.
- Co by³o najtrudniejsze
na samym pocz¹tku?
- Nieznajomoœæ jêzyka.

Dobrze, ¿e córki œwietnie
mówi¹ po angielsku. Od razu
trafi³y do szko³y, gdzie mog³y
rozmawiaæ w tym jêzyku.
Dzisiaj m³odsza chodzi do li-
ceum, starsza zda³a w³aœnie
maturê. Chcê j¹ tutaj po-
chwaliæ, poniewa¿ zda³a ona
maturê z jêzyka polskiego na
sto procent. Dlatego teraz
mówiê wszystkim Ukrai-
ñcom, ¿e w dwa lata mo¿na
siê bardzo dobrze nauczyæ
jêzyka polskiego. 
- Jak Wam siê ¿y³o na
Ukrainie? 

- Bardzo dobrze. Nigdy z
mê¿em nie pracowaliœmy u
kogoœ. Zawsze to my dawali-
œmy pracê innym. Do wybu-
chu wojny powodzi³o nam siê
naprawdê dobrze, choæ ni-
czego nie mieliœmy za dar-
mo. Pracowaliœmy bardzo
ciê¿ko. Mieliœmy du¿y dom,
córki chodzi³y do prywatnej
szko³y. Wybuch wojny
wszystko zmieni³ w naszym
¿yciu.
- Dlatego przyje¿d¿aj¹c
do Gorzowa spróbowa³a
pani z mê¿em poprowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹?

- Tak. Ze sprzeda¿y nasze-
go maj¹tku na Ukrainie mieli-
œmy fundusze, które prze-
znaczyliœmy na inwestycje w
biznes samochodowy. Ponie-
wa¿ jednak nie znaliœmy
jêzyka, a przede wszystkim
polskich przepisów, w roz-
krêceniu biznesu pomaga³
nam znajomy z Ukrainy. Jak
siê jednak okaza³o - zostali-
œmy oszukani. Straciliœmy
wszystko i musieliœmy zaczy-
naæ od zera.
- D³ugo szuka³a pani od-
powiedniego zajêcia?
- Mia³am problem ze znajo-

moœci¹ jêzyka polskiego,
dlatego szuka³am jakiejkol-
wiek pracy. Dopiero kiedy
rozpoczê³am prace w hotelu
jako pokojówka, gdzie
mia³am kontakt wy³¹cznie w
jêzyku polskim nauczy³am
siê jêzyka na tyle, ¿e szybo
rozpoczê³am pracê w sklepie
„Ukrainoczka”. Tam
nawi¹za³am du¿o kontaktów.
Wtedy w³aœnie pozna³am Da-
riê £ukianow¹ ze Stowarzy-
szenia „Kobieta Biznes Roz-
wój”, która pobudzi³a mnie do
aktywnego ¿ycia i pomocy in-
nym. Tak zosta³am wolonta-
riuszem w Stowarzyszeniu
”Ukraina zaczyna siê ode
mnie”. Niedawno dosta³am
propozycjê z Agencji Pracy
PROSUPPORT, aby wraz z
zespo³em kilkunastu osób ro-
biæ to co lubiê najbardziej -
czyli pomagaæ innym. Obec-
nie pracujemy przy tworzeniu
aplikacji stanowi¹cej prze-
wodnik, dla osób
znajduj¹cych siê w sytuacji,
w której ja by³am. Dziêki tej
aplikacji o nazwie TRU-
LY.WORK, ludzie bêd¹ mogli
znaleŸæ informacje i porady
dotycz¹ce pobytu w konkret-
nym miejscu, po to aby nie
pope³niali takich, jakie ja zro-
bi³am. Zaczynamy od infor-
macji o Polsce i Niemczech
w trzech jêzykach, ale na
pewno na tym nie poprzesta-
niemy. 

- Wiêkszoœæ Ukraiñców
przyje¿d¿a tylko na chwilê,
czy jednak z myœl¹ osiedle-
nia siê na sta³e w Polsce?

- Polskie miasta s¹ zbli¿one
wygl¹dem do ukraiñskich.
Przyroda tutaj jest taka sa-
ma, klimat bardzo podobny,
ludzie s¹ tacy sami, ja i moi
rodacy czujemy siê tutaj na-
prawdê dobrze. Dlatego zde-
cydowana wiêkszoœæ chêtnie
tu zostanie na sta³e, je¿eli
zdo³a u³o¿yæ sobie ¿ycie,
znajdzie stabiln¹ i satysfak-
cjonuj¹c¹ pracê. Je¿eli widaæ
ró¿nicê, to jedynie w zwyk³ej
ludzkiej kulturze. Ale my siê
szybko uczymy, musimy tylko
dostaæ szansê.
- Co sk³ania Ukraiñców
do masowego przyjazdu
do Polski?
- Brak perspektyw we w³as-

nym kraju. Prowadz¹c
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
p³ac¹c uczciwie podatki nig-
dy nie dosta³am od pañstwa
¿adnej pomocy, zaœ poziom
korupcji czêsto zniechêca³ do
pracy na swoim. 
- To jedyny powód?
- Oczywiœcie nie. Decy-

duj¹cy wp³yw na emigracjê
maj¹ jednak wojna i bieda.
Ju¿ wczeœniej wielu Ukrai-
ñców przyje¿d¿a³o do Polski,
a  gdy dobrze zarobili, za-
chêcali innych do wyjazdów.
Trzeba zrozumieæ wszyst-
kich, bo mnóstwo ludzi przy-
je¿d¿a po to, ¿eby zarobiæ na
lepsze ¿ycie. 
- Mia³em przyjemnoœæ
byæ w tym roku krótko na
Ukrainie i mocno zasko-
czy³y mnie ceny w skle-
pach. Wiele artyku³ów by³o
w cenach zbli¿onych do
polskich, a pensje s¹ prze-
cie¿ wielokrotnie ni¿sze.
Jak mo¿na sobie poradziæ
w takiej sytuacji? 
- Moja mama, która miesz-

ka na Ukrainie zapyta³a
mnie, jak mo¿na przeliczyæ
ceny produktów z ukrai-
ñskich na polskie. Wyja-

œni³am jej, ¿e ona ma 2,5 ty-
si¹ca hrywien i ja te¿ mam
2,5 tysi¹ca, ale z³otych.
Idziesz do sklepu i p³acisz za
mleko 20 hrywien, ja p³acê 2
z³ote, ty p³acisz 100 hrywien
za miêso, ja p³acê 10 z³otych.
I taka jest ró¿nica. Z³apa³a
siê za g³owê!
- Dla Ukraiñców rejon
Polski zachodniej, znaj-
duj¹cy siê przy granicy z
Niemcami, czymœ siê wy-
ró¿nia na tle innych?

- Nie wiem. Wiem za to, ¿e
ju¿ zd¹¿y³am siê zakochaæ w
Gorzowie. Dla mnie to wspa-
nia³e miejsce do ¿ycia. Prze-
de wszystkim dlatego, ¿e
mam tutaj wielu przyjació³. In-
na sprawa, ¿e jeszcze wielu
polskich miast nie widzia³am. 
- Ukraiñcy czuj¹ siê go-
rzej traktowani czy wyko-
rzystywani przez praco-
dawców?
- Pewnie niektórzy tak. Jed-

nak ja uwa¿am, ¿e ma to
zwi¹zek z brakiem znajomo-
œci jêzyka i posiadanymi
umiejêtnoœciami. Problemem
mog¹ byæ równie¿ kwestie
kultury osobistej. Je¿eli ktoœ
ma problem z nawi¹zaniem
kontaktu, a do tego nie ma
wysokich kwalifikacji, to nie
mo¿e liczyæ na dobrze p³atn¹
pracê. Ja z dyskryminacj¹
siê nie spotka³am, a te¿ swe-
go czasu pracowa³am na sta-
nowisku niewymagaj¹cym
doœwiadczenia i jêzyka. To
by³o dla mnie motywacj¹,
¿eby szybko siê uczyæ i po-
prawiæ swoj¹ sytuacjê.
- Czasami dochodzi jed-
nak do nieporozumieñ, a
nawet do konfliktów. Nie-
którzy u¿ywaj¹ mocnych
s³ów, mówi¹c nawet o po-
gromie. Z czego to wynika?
- Trudno powiedzieæ jedno-

znacznie. Zapewne ka¿de
chuligañskie zdarzenie wy-
niknê³o z czegoœ konkretne-
go i nie chcia³abym tutaj ko-
goœ obwiniaæ lub usprawiedli-
wiaæ. Myœlê, ¿e konflikty

bior¹ siê g³ównie z nadmier-
nie wypitego alkoholu albo
zwyk³ych nieporozumieñ.
Kiedyœ us³ysza³am od jedne-
go mojego rodaka, ¿e usiad³
z piwem na ³awce w parku i
nic z³ego nie zrobi³, a sko-
ñczy³o siê bijatyk¹ z Polaka-
mi. T³umaczê mu i pozos-
ta³ym, ¿e w Polsce nie wolno
piæ piwa w miejscach pub-
licznych, a jedynie w wyzna-
czonych. I jak nie bêd¹ do-
stosowywaæ siê do przepi-
sów, to bêd¹ problemy, bo
komuœ mo¿e siê to nie spo-
dobaæ. Albo g³oœne rozmowy
wieczorami pod oknami.
Ukraiñcy lubi¹ g³oœno rozma-
wiaæ, ale jesteœmy w Polsce i
musimy szanowaæ prawo tu-
tejszych mieszkañców do ci-
szy. To s¹ drobne rzeczy,
lecz one przyczyniaj¹ siê po-
tem do powstawania agresji.
Rozmawiam w tej sprawie z
nasz¹ pani¹ konsul
Swiet³an¹ Kris¹, która czêsto
przyje¿d¿a do nas z amba-
sady w Warszawie i na-
prawdê sporo pomaga
spo³ecznoœci ukraiñskiej w
Gorzowie. Razem dosz³yœmy
do wniosku, ¿e warto zorga-
nizowaæ spotkania wyja-
œniaj¹ce pewne zasady ¿ycia
w Polsce. (…).  
- S¹ nieporozumienia, ale
i te¿ dobra wspó³praca. Ja-
kie jest stosunek gorzo-
wian do Ukraiñców?
- Mogê mówiæ za siebie. Ja

czujê siê w mieœcie bez-
piecznie, spotykam g³ównie
bardzo przyjaŸnie nastawio-
nych ludzi, kulturalnych, go-
towych do udzielania pomo-
cy. Moje córki równie¿ to po-
twierdz¹. Owszem, czasami
dochodzi do nieprzyjemnych
sytuacji, ale w ka¿dym
spo³eczeñstwie zdarzaj¹ siê
konflikty. S¹ to sytuacje spo-
radyczne.
- Niemcy od nowego roku
otwieraj¹ rynek dla pra-
cowników z Ukrainy. Pani
zdaniem du¿o rodaków
tam wyjedzie, pozosta-
wiaj¹c pracê w Polsce?
- Czas poka¿ê, ale jak

znam ¿ycie, to na pocz¹tku
wyjedzie du¿o ludzi, sporo
szybko zostanie oszukanych
i jeszcze szybciej powróci do
tego, co mieli. Niestety, ale
tak te¿ bywa w Polsce. Zda-
rza siê, ¿e wraz ze wspó³pra-
cownikami z naszej agencji
jeŸdzimy i zabieramy z dwor-
ców osoby pozostawione sa-
me sobie, bez œrodków do
¿ycia. S¹ to osoby oszukane
przez „poœredników”. Nie
wiemy, jakie warunki zapro-
ponuje nam niemiecki rynek
pracy. I nie chodzi tylko o
sam¹ pracê i zarobki, lecz
d³ugofalow¹ perspektywê
rozwoju. Przyk³adowo ja
przez dwa lata pobytu w Pol-
sce mog³am skorzystaæ z

wielu programów nauczania.
Uczêszczam na dwa kierunki
do szko³y policealnej „Atut”,
korzystaj¹c z bezp³atnego
kszta³cenia. Wszystko po to,
¿eby dostosowaæ umiejêtno-
œci do potrzeb rynku pracy. 
- W Gorzowie i regionie
jest oko³o 20 tysiêcy Ukrai-
ñców. Jak wiêkszoœæ wyje-
Ÿdzie, to rynek pracy mo¿e
siê za³amaæ?

- Nie, a¿ tyle osób nie wyje-
Ÿdzie, a i zapewne zaraz
znajd¹ siê nastêpni. Nie mar-
twi³abym siê otwarciem nie-
mieckiego rynku. Tym bar-
dziej, ¿e ju¿ na przyk³ad na-
sza agencja korzysta z
pracowników innych narodo-
woœci ni¿ ukraiñska.
- Czym w³aœciwie zajmuje
siê Stowarzyszenie „Ukrai-
na zaczyna siê ode mnie”?

- Stowarzyszenie tak na-
prawdê raczkuje i zobaczy-
my, jak u³o¿y siê jego przy-
sz³oœæ. Powsta³o ono przed
niespe³na rokiem i za³o¿y³ je
pastor koœcio³a baptystów
mieszkaj¹cy na co dzieñ w
Niemczech. W czerwcu Sto-
warzyszenie wziê³o udzia³ w
obchodach Wojewódzkiego
Dnia Kultury i Integracji Pol-
ski-Ukraiñskiej „Wschodnia
Strona Regionu”, który zosta³
zorganizowany przez Lubuski
Oœrodek Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej z bardzo du¿ym
wsparciem pani Katarzyny
Micza³. Zainteresowanie tym
wydarzeniem przesz³o nasze
najœmielsze oczekiwania.
Najwa¿niejsze, ¿e by³o bar-
dzo du¿e zainteresowanie
mieszkañców Gorzowa i oko-
lic. Przyznajê, ¿e bardzo bym
chcia³a, ¿eby takie wydarze-
nia czêœciej siê odbywa³y. Po-
mys³ów zreszt¹ mam wiêcej.
- Jakie jeszcze?
- Wœród Ukraiñców miesz-

kaj¹cych w Gorzowie jest
wielu, którzy chcieliby uczyæ
innych, na przyk³ad jêzyków.
Nie tylko polskiego i na od-
wrót ukraiñskiego, ale rów-
nie¿ angielskiego. Z czasem
mo¿na ten zakres zwiêkszyæ
w zale¿noœci od tego, czy
znajd¹ siê nauczyciele wo-
lontariusze. Ju¿ dzisiaj przy
³adnej pogodzie z inicjatywy
wolontariuszek, Anny P³otni-
kowej ucz¹cej jêzyka angiel-
skiego i Iryny Frydryk od
jêzyka polskiego, odbywaj¹
siê zajêcia na œwie¿ym po-
wietrzu. Zreszt¹ coraz wiêcej
przychodzi do mnie ludzi, któ-
rzy mówi¹ wprost, ¿e chc¹
dzia³aæ, pomagaæ. I to zarów-
no Ukraiñcy jak i Polacy.
- Czego brakuje do wiêk-
szej aktywnoœci?

- Wszystkiego po trochu, ale
najwa¿niejsze, ¿e bêdziemy
mieli lokal, który stanie siê ta-
kim centrum dzia³ania, gdy¿
naszym marzeniem jest roz-
win¹æ warsztaty rêkodzie³. (…).

Gorzów to wspaniałe miejsce do życia
Z Wiktori¹  Korniejenko, wolontariuszem stowarzyszenia „Ukraina zaczyna siê ode mnie”, rozmawia Robert Borowy

W. Korniejenko: My się szybko uczymy, musimy tylko dostać szansę
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- Kim pani tak naprawdê
jest? Re¿yserk¹? Doku-
mentalistk¹? Kronikark¹
¿ycia Gorzowa?

- Przede wszystkim to pas-
jonatk¹. Pasjonuje mnie ro-
bienie filmów dokumental-
nych, robienie teledysków.
Zawsze by³am zwi¹zana z
¿yciem artystycznym. 
- Kilka lat temu zaczê³o
siê na dobre, bo pokaza³a
pani film „Przez ró¿owe
okulary” i to by³ film, w
którym pokaza³a pani nie-
pospolitych gorzowian.

- Tak faktycznie by³o. W
pierwszych „Okularach” by³o
piêciu bohaterów. Wszystko
zaczê³o siê od pana w melo-
niku, czyli od pana Adama,
czyli osoby wyjêtej z
zupe³nie innej bajki, jakby z
epoki wiktoriañskiej zjawi³
siê w mieœcie. I na pocz¹tku
„Okulary” mia³y byæ tylko o
nim. Dwa lata przed filmem
spotka³am pana Adama
gdzieœ w mieœcie. Zwyczaj-
nie zobaczy³am. 
- Proszê opowiedzieæ, jak
on wygl¹da³.

- No w³aœnie. Wysoki
mê¿czyzna, z w¹sikiem, w
okr¹g³ych okularkach, do te-
go melonik. To by³o jesieni¹,
wiêc mia³ d³ugi p³aszcz, le-
karsk¹ torbê. Zwyczajnie
przeniesiony z XIX wieku do
naszej rzeczywistoœci. I
muszê dodaæ, ¿e to nie by³a
jakaœ przebieranka. Pan
Adam tak po prostu siê nosi.
Nie da³o siê na niego nie
zwróciæ uwagi. Za pierw-
szym razem nie podesz³am
do niego. Ale zaczê³o mi siê
w g³owie coœ uk³adaæ. I do-
piero po dwóch latach uda³o
mi siê z panem Adamem
poznaæ. Sta³o siê to przy

okazji Laboratorium Rejs,
warsztatów filmu dokumen-
talnego tu w Miejskim Oœrod-
ku Sztuki. Zaczêliœmy wów-
czas chodziæ po mieœcie i
szukaæ ciekawych osobowo-
œci. W tym te¿ by³ w³aœnie
pan w meloniku. Szukaliœmy
go w mieœcie. Trafiliœmy na
niego w zak³adzie z³otniczym
przy ul. Hawelañskiej, bo on
tam regularnie przychodzi³. I
tak siê zacz¹³ mój kontakt z
ciekaw¹, a na pewno nietu-
zinkow¹ postaci¹. Pan Adam
zadzwoni³, porozmawialiœmy
i mia³am pocz¹tek filmu.
- A potem do pana Ada-
ma doda³a pani kolejnych
bohaterów. Innych, niepo-
spolitych. Jaki klucz pani
stosuje przy wyborze swo-
ich bohaterów?

- Sama lubiê w³aœnie takich
ludzi. Lubiê takie kolorowe
ptaki, które patrz¹ na œwiat
przez ró¿owe okulary. W
tamtym filmie by³ pan ta-
ksówkarz, który œpiewa arie
operowe. Pozna³am go, bo
jecha³am taksówka, a on mi
w³aœnie zaœpiewa³. Pokaza³,
¿e ma niezwyk³¹ osobo-
woœæ. Kolejn¹ bohaterk¹
by³a pani Basia Latoszek,
dziœ ju¿ bardzo znana i roz-
poznawalna, ale wówczas
tak nie by³o. Spotka³am j¹ w
Santocku, jak malowa³a ob-
razek z tamtejszym ko-
œcio³em. No i te¿ uwiod³a
mnie jej pasja do malowania
Gorzowa, ale i nie tylko Go-
rzowa. Czasem bywa tak, ¿e
idê ulic¹ i ktoœ mnie nagle
czymœ zaskakuje. I teraz, ju¿
po tych latach siê nie
wstydzê. Podchodzê, rozma-
wiam, pytam. Mnóstwo cie-
kawych ludzi spotka³am w
tym roku na Nocnym Szlaku

Kulturalnym. Czasami te¿
bywa tak, ¿e jak robiê kom-
pletnie coœ innego, to pozna-
je kogoœ, kto ma pasjê, robi
coœ niezwyk³ego, a nikt o
nim nie wie. To jest w³aœnie
intryguj¹ce. 
- Jak do tej pory to ma
pani na koncie cztery filmy
o niezwyk³ych gorzowia-
nach. A mówi siê o tym, ¿e
Gorzów to takie miasto bez
wyrazu, gdzie mieszkaj¹
szarzy ludzie. Zgadza siê
pani z takim myœleniem?

- Oczywiœcie, ¿e siê nie
zgodzê. Moje filmy s¹ tego
najlepszym przyk³adem.
Mo¿e dlatego, ¿e dla mnie to
nie jest szare miasto. Teraz
jest rozkopane, ale nie o to
chodzi. Znajdujê to cieka-
wych, niebanalnych, koloro-
wych ludzi, bo tacy tu s¹. Tu
mieszkaj¹, tu ró¿ne intry-
guj¹ce rzeczy robi¹, tylko
trzeba ich zauwa¿yæ. I jak
siê z nimi spotykam, to mnie
ich pasja zara¿a. I nadal
bêdê takich ludzi szukaæ. I
teraz s³ówko - ró¿owe okula-

ry to by³y w trzech filmach.
Natomiast w tym ostatnim,
czwartym, pokaza³am jubila-
tów, pary ma³¿eñskie, które
s¹ ze sob¹ od pó³ wieku. Bo
to te¿ jest jakaœ pasja, wy-
trzymaæ ze sob¹ 50 lat. 
- £atwo by³o znaleŸæ bo-
haterów?

- No w³aœnie nie bardzo. Bo
to trzeba siê odkryæ przed
kamer¹. Powiedzieæ sen-
sowne s³owa.
- To jak siê to udaje?
- To jest trudne. Inna rzecz,

¿e ja zawsze mia³am problem
z podejœciem do drugiego
cz³owieka. Musia³am siê tego
nauczyæ. No i chyba w koñcu
jakoœ daje radê. Trzeba do lu-
dzi podchodziæ, rozmawiaæ,
rozmawiaæ, rozmawiaæ, a po-
tem to ju¿ mo¿na kamerê
ustawiæ i krêciæ. 
- Szefowa DKF Iwona
Bartnicka twierdzi, ¿e pani
filmy maj¹ dwojak¹ funk-
cjê. Raz pokazuj¹ ludzi,
dwa s¹ dokumentem cza-
sów mijaj¹cych lub minio-
nych. 

- Myœlê, ¿e rzeczywiœcie
tak jest. Bo „Ró¿owe okula-
ry” s¹ i o ludziach, ale i o
mieœcie, w którym ci ludzie
¿yj¹. Dodam, ¿e jak siê
miasto pojawia, to nie tak
stricte -  ¿e tu mamy katedrê,
a tu mury obronne, a tu jesz-
cze coœ tam innego znane-
go. To jest podró¿ sentymen-
talna, ale ze wzglêdu na lu-
dzi, którzy siê tu pojawiaj¹. 
- Uda³o siê pani pokazaæ,
¿e do tego miasta zjecha³o
ca³e mnóstwo kolorowych
ptaków. Siedz¹ sobie po
swoich k¹tkach, coœ robi¹.
A pani ich zebra³a i poka-
za³a tê kolorow¹ mozaikê,
któr¹ tworz¹. 

- Tak to wychodzi. W trze-
ciej czêœci „Okularów” wy-
stêpuje ju¿ 40 gorzowian z
jakimiœ pasjami. I te¿ z
ró¿nych dziedzin, bo nie tyl-
ko z obszaru kultury. No i ko-
lejna zasada - interesuj¹
mnie osoby nieznane lub
s³abo znane. Ma³o kto wie,
¿e w Gorzowie mamy s³ynn¹
piniatolo¿kê, czyli pani¹, któ-
ra robi piniaty.
- Co to jest???
- To ludowa tradycja me-

ksykañska. Wykonuje siê
specjalne maskotki
œwi¹teczne, które w œrodku
s¹ wype³nione cukierkami.
No i s³ynna jest dlatego, ¿e
zainteresowali siê ni¹ a¿ w
Meksyku, dok³adnie rzecz uj-
muj¹c, Ambasada Meksyku.
- Pokazuje pani swoje fil-
my gdzieœ poza Gorzo-
wem?

- Oczywiœcie. Biorê udzia³
w ró¿nych przegl¹dach, kon-
kursach. No i w³aœnie w pa-
Ÿdzierniku jadê do Warsza-
wy. Pani dyrektor Ewa Kotus
z Festiwalu Filmów Tury-

stycznych i Korporacyjnych
zainteresowa³a siê pierw-
szym filmem „Gorzów w
ró¿owych okularach” oraz
moimi wideoportretami. No i
moje filmy zostan¹ pokazane
w Warszawie, w £azienkach.
Bêdê tam razem z nimi.
Cieszê siê, ¿e ktoœ te filmy w
Internecie zobaczy³, ¿e siê
spodoba³y. Co dalej? Zoba-
czymy. 
- Plany na przysz³oœæ?
- Film. Ca³y czas dokumen-

towanie rzeczywistoœci. Ale
teraz na warsztat chcê wzi¹æ
lata 70 i 80. Bo to czas moje-
go dzieciñstwa. I powiem
tak, ¿e jestem szczêœliwa, ¿e
dane mi by³o ¿yæ  w tamtych
czasach. Zreszt¹ têskniê za
nimi. Przecie¿ jak cz³owiek
siê z kimœ spotyka³, czy by³
na jakiejœ imprezie rodzinnej,
to ludzie ze sob¹ rozmawiali,
a nie gapili siê w komórki i
nie mam na myœli sk³adzików
na wêgiel. Wtedy by³o jakoœ
fajniej. Pisa³o siê listy i kartki
pocztowe. Mam w domu do
dziœ magnetofon na stilo-
nowskie kasety. Mo¿e
ugrzêz³am w tamtych cza-
sach, ale one s¹ dla mnie
symbolem szczêœcia. No i
w³aœnie zaczynam zbieraæ
materia³y do filmu o tamtych
czasach. Szukam zdjêæ, pa-
mi¹tek, wspomnieñ, które
bêd¹ pokazywaæ tamtejsze
relacje. Zdjêæ z trzepaku, z
rowerami, przy ognisku. Nie
bêdê porównywaæ tamtych
czasów do tych. Chcê tylko
pokazaæ, jak siê wówczas
¿y³o. To bêdzie taki mój
ho³d z³o¿ony przesz³oœci,
któr¹ lubiê i do której
têskniê. 
- No to trzymam kciuki. I
dziêkujê za rozmowê.

Trzeba do ludzi podchodzić 
i z nimi rozmawiać
Z Dominik¹ Muniak-Szadej, re¿yserk¹ dokumentów o Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Dominika Muniak-Szadej: To jest podróż sentymentalna, ale
ze względu na ludzi, którzy się tu pojawiają
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- Kiedy dok³adnie otrzy-
ma³ pan propozycjê przej-
êcia sterów w Stali?

- To by³a kwestia dos³ownie
kilku dni przed powo³aniem
mnie na to stanowisko. Spo-
dziewa³em siê, ¿e mo¿e na-
st¹piæ zmiana prezesa. Pre-
zes Zmora od pewnego cza-
su sugerowa³, ¿e jest gotowy
ust¹piæ ze stanowiska i dla-
tego nie mo¿na byæ zasko-
czonym jego decyzj¹. Tyle,
¿e nie bra³em siebie pod
uwagê. 
- Dlaczego?
- Do zarz¹du trafi³em do-

piero 4 lipca tego roku. Zos-
taj¹c cz³onkiem uwa¿a³em,
¿e jest to wystarczaj¹ce
umocowanie do aktywnej
dzia³alnoœci. ¯ycie potrafi
jednak zaskakiwaæ. Pewne
rzeczy potoczy³y siê inaczej.
Kiedy pojawi³a siê propozy-
cja, ¿eby przej¹æ to stanowi-
sko mia³em kilka dni na za-
stanowienie. Nie by³a to pro-
sta decyzja, ale zgodzi³em
siê i mam nadziejê, ¿e
podo³am temu wyzwaniu.
- ¯u¿lem zainteresowa³
siê pan w czasach m³odzie-
ñczych, czyli jako kibic
W³ókniarza Czêstochowa.
Dzisiaj jest pan prezesem
Stali Gorzów. Sytuacja chy-
ba mocno zaskakuj¹ca?

- Niekoniecznie, gdy¿ jak
ktoœ dok³adnie czyta³ wcze-
œniejsze wywiady ze mn¹ na
pewno zwróci³ uwagê, ¿e
wszêdzie podkreœla³em, i¿ to
mój tata by³ wielkim i odda-
nym sympatykiem W³óknia-
rza. ¯u¿el w domu rodzin-
nym by³ zawsze obecny, to
tata wprowadzi³ mnie w œwiat
tego sportu. I to dziêki niemu
zakocha³em siê w tym spor-
cie, a ostatnio równie¿ w
Stali, dla której dzia³am bez-
interesownie.
- Co by³o powodem, dla
którego zaanga¿owa³ siê
pan w dzia³alnoœæ klubu
nie tylko jako sponsor?

- Szybko zwróci³em uwagê,
¿e w Gorzowie ¿u¿el ma
szczególne miejsce. Od
pierwszej chwili zosta³em
bardzo ciep³o przyjêty. Po-
czu³em siê, jakby wszyscy
wokó³ tutejszego ¿u¿la sta-
nowili jedn¹ wielk¹ rodzinê.
To by³o zupe³nie coœ innego
do czego by³em przyzwycza-
jony, choæby jako sponsor
Lecha Poznañ. Tam nie wy-
czuwa³o siê tak wspania³ej,
przyjaznej atmosfery. I tym
gorzowianie mnie szybko uj-
êli. Nie historia, ale ludzie ro-
bi¹ klimat. 
- Trzy lata to wystar-
czaj¹cy czas, ¿eby poznaæ
organizacjê, któr¹ teraz
trzeba zarz¹dzaæ?

- Rozumiem powagê sytua-
cji. Nie trzeba mi t³umaczyæ,
w jakim kierunku powinna
pod¹¿aæ nowa Stal, bo skoro
jest nowy prezes, to i dla klu-
bu jest to w pewnym rodzaju
otwarcie nowego rozdzia³u.
Rozumiem te¿, ¿e wszyscy
zak³adaj¹ lepsze wyniki
sportowe od tych, które s¹ w
tym sezonie, ale to normal-
ne. Ja równie¿ przyj¹³em ja-
ko g³ówny cel szybki powrót
do walki o medale. Teraz
mogê przyznaæ, ¿e na prze-
strzeni ostatnich trzech lat z
wieloma rzeczami siê nie
zgadza³em i nigdy swoich
spostrze¿eñ nie chowa³em
pod dywan. Wprost je arty-
ku³owa³em. Przy czym od ra-
zu wyjaœniê, ¿e nie czyni³em
tego w formie jakiegokolwiek
zarzutu pod czyimœ adresa-
tem. Po prostu w ¿yciu jak i
biznesie jest tak, ¿e ka¿dy z
nas nie do koñca zauwa¿a,
to co widz¹ inni stoj¹cy z bo-
ku. Prezes Ireneusz Maciej
Zmora skupi³ siê na wielkich
rzeczach, osi¹gn¹³ du¿e suk-
cesy sportowe, ale w któ-
rymœ momencie pewne ele-
menty zaczê³y mu uciekaæ,
bo nie widzia³ ich, mo¿e nie
zwraca³ nawet uwagi. 
- O ¿u¿lu jeszcze poroz-
mawiamy, teraz prosi³bym
o szybkie, pañskie CV?

- Pochodzê z Czêstocho-
wy, mam 44 lata, jestem ab-
solwentem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Od kilkunastu lat mieszkam
w Poznaniu.
- Podobno mia³ pan zos-
taæ lekarzem?

- Moim ojcem chrzestnym
jest przyjaciel taty, znany
chirurg, doktor Czes³aw Sol-
nica i rodzice chcieli ¿ebym
poszed³ w kierunku medycz-
nym, choæ sami byli pedago-
gami. Ka¿dy oczywiœcie

kszta³tuje siê w okresie doj-
rzewania. Jeszcze w pierw-
szej klasie liceum myœla³em
o medycynie, ale koñcz¹c
klasê o profilu matematycz-
no-fizycznym postawi³em
jednak na ekonomiê, któr¹
czu³em, w której dobrze siê
ju¿ porusza³em.  
- Kiedy zacz¹³ pan dzia³aæ
w biznesie?

- Ju¿ w liceum. Dorasta³em
w otoczeniu starszych kole-
gów i wspólnie zaczêliœmy
importowaæ sprzêt kompute-
rowy z Niemiec. Sprzêt bar-
dzo dobrze sprzedawa³ siê
na gie³dach w Polsce.
G³ównie wystawialiœmy go w
Katowicach. To by³y pocz¹tki
komputeryzacji. Szybko na-
wi¹zaliœmy wspó³pracê z mi-
êdzynarodow¹ grup¹ Vobis,
dlatego dysponowaliœmy no-
woczesnym i wysokiej klasy
towarem. Wa¿ne, ¿e czêœæ
kolegów specjalizowa³a siê
w informatyce i wiedzieliœmy
czym handlowaæ i jak hand-
lowaæ.
- Po komputerach
postawi³ pan na odzie¿.

- W po³owie lat 90. za-
cz¹³em rozwijaæ sieæ punk-
tów sprzeda¿y odzie¿y spor-
towej najs³ynniejszych œwia-
towych marek. By³y to
Adidas, Nike, Puma czy
Reebok. To by³ moment,
gdzie nowoczesny handel
zacz¹³ przenosiæ siê z popu-
larnych bazarów i ³ó¿ek polo-
wych do eleganckich skle-
pów. Najczêœciej by³y to
sklepy franczyzowe, które
zacz¹³em otwieraæ w
ró¿nych punktach, g³ównie
na po³udniu Polski. Szybko
okaza³o siê, ¿e moja sieæ
sta³a siê trzeci¹ najwiêksz¹
pod wzglêdem dystrybucji
sprzeda¿y odzie¿y sportowej
w Polsce. Poprzez dystry-
bucjê towarów sportowych,

bardzo znanych na ca³ym
œwiecie, g³êboko wszed³em
w œrodowisko sportowe. Za-
cz¹³em wspó³pracowaæ z
klubami oraz zwi¹zkami
sportowymi. Pozna³em
dzia³aczy, prezesów najwiêk-
szych klubów, ale tak¿e sys-
tem dzia³aniach naszych i
zagranicznych organizacji
sportowych. 
- I przyszed³ czas rozwini-
êcia dzia³alnoœci finanso-
wej. Jak to siê zaczê³o?

- Zaczyna³em od stacjonar-
nych kantorów Gold w Poz-
naniu, do dzisiaj zreszt¹
mam dwa, potem przez wiele
lat budowa³em internetow¹
platformê wymiany walut
Cash Broker. 
- Jak d³ugo trwa³o budo-
wanie tej platformy?

- To by³o wielkie wyzwanie,
które rozpocz¹³em w 2007
roku. Wiadomo, ¿e przy tego
rodzaju dzia³aniach s¹ pro-
wadzone próby. Trwa³y one
naprawdê d³ugo, a do tego
pojawili siê inni wielcy gracze
na rynku. Mo¿na przyj¹æ, ¿e
platforma na pe³ne obroty
wesz³a w 2013 roku. Dzisiaj
kooperujemy z najwiêkszymi
bankami w Polsce, dziêki
czemu mamy mo¿liwoœæ ofe-
rowania bardzo atrakcyjnych
kursów. Obecnie nie ma
praktycznie klientów, których
nie jesteœmy w stanie
obs³u¿yæ. 
- Wiadomo, ¿e taki rodzaj
dzia³alnoœci potrzebuje
sta³ej i szerokiej promocji.
Czy sport jest w³aœciwym
noœnikiem reklamy? 

- Zdecydowanie tak. Kiedy
Cash Broker osi¹gn¹³ odpo-
wiedni poziom jakoœci swoje-
go rozwoju musia³o za tym
pójœæ dzia³anie budowy silnej
marki i wybór pad³ na œrodo-
wisko sportowe. By³ to poz-
nañski Lech i pi³ka no¿na, a

potem Stal Gorzów, jako jed-
na z wiod¹cych marek ¿u¿lo-
wych w œwiecie. Tutaj œmia³o
mo¿na u¿yæ takiego stwier-
dzenia.
- Czy schemat zarz¹dza-
nia przedsiêbiorstwem
mo¿na bezpoœrednio wy-
korzystaæ przy prowadze-
niu klubu sportowego?

- Powi¹zanie synergii w ta-
kim przypadku w du¿ej
czêœci mo¿e byæ stosowane,
ale o kopiowaniu okreœlonych
rozwi¹zañ raczej bym nie
mówi³. Sporo zale¿y od danej
sytuacji. Natomiast tak jak w
biznesie, tak w klubach spor-
towych istotne jest zbudowa-
nie odpowiedniego zespo³u
ludzkiego. 
- Czyli musi pan zbudo-
waæ sobie teraz zespó³, z
którym poprowadzi pan
Stal do dalszych sukce-
sów?

- Pod tym wzglêdem jes-
tem optymist¹, bo spotka³em
w naszym klubie ludzi, z któ-
rymi œwietnie siê rozumiem,
a oni poznali mnie i wiedz¹,
jakimi wartoœciami siê kie-
rujê. W tym wszystkim pami-
êtajmy te¿, ¿e sport ma
ci¹gle ten atut, i¿ wzbudza
ludzkie emocje i wymaga w
pewnej czêœci innych dzia³añ
ni¿ firma. Profil produkcji
mo¿na zawsze zmieniæ, ale
mi³oœci do barw klubowych
ju¿ nie. Niedawno u¿y³em
nawet takiego stwierdzenia,
¿e kibic mo¿e obraziæ siê na
klub, ale nigdy siê nie odko-
cha, skoro ju¿ z³o¿y³ przy-
siêgê mi³oœci. 
- Jest pan za dalszymi
zmianami w zarz¹dzie?

- Nie, obecni wiceprezesi
Cezary Korniejczuk i Prze-
mys³aw Buszkiewicz pozos-
taj¹ na swoich stanowiskach.
Ten pierwszy odpowiada za
sprawy finansowe, drugi
sportowe. Cz³onkami s¹ te¿
Jakub Liszka, który zajmuje
siê sprawami prawnymi oraz
dotychczasowy prezes Irene-
usz Maciej Zmora, który jest
dyrektorem zarz¹dzaj¹cym i
menad¿erem spó³ki.
- Jak widzi pan
wspó³pracê z by³ym ju¿
prezesem Zmor¹?

- Bardzo dobrze. Przede
wszystkim chcia³em podzi-
êkowaæ mu za deklaracjê po-
mocy, za to, ¿e wszelkie nie-
powodzenia za tegoroczny
sezon wzi¹³ w pe³ni na sie-
bie, dziêki czemu mogê sku-
piæ siê na pracy ju¿ pod
k¹tem nowego sezonu. Nato-
miast pozostaje on w klubie i
bêdê z nim œciœle wspó³pra-
cowa³. Bêdê korzysta³ z jego
rad, bo jest on osob¹ bardzo
doœwiadczon¹. 

- Dlaczego, pana zda-
niem, w tym sezonie frek-
wencja nie dopisa³a, bo
trudno uwierzyæ, ¿e to tyl-
ko kwestia przegranych kil-
ku meczów?

- Na pe³n¹ analizê przyjdzie
jeszcze czas w okresie je-
siennym, ale ju¿ za-
uwa¿y³em, ¿e jest spora gru-
pa kibiców, którzy s¹
zmêczeni pewnym schema-
tem funkcjonuj¹cym na sta-
dionie od lat. Trzeba dokonaæ
odœwie¿enia. Je¿eli lubimy
frytki to jemy je czêsto, ale
nie ci¹gle, bo któregoœ dnia
zaprzestaniemy. 
- Co nale¿y wiêc uczyniæ,
¿eby kibice chcieli powró-
ciæ na stadion?

- Wszyscy pamiêtamy, bo
to by³o w sumie niedawno,
kiedy stadion by³ wype³niony
do ostatniego miejsca. Bar-
dzo nam zale¿y na pe³nych
trybunach, bo przecie¿ sport
jest dla kibiców. Nale¿y prze-
de wszystkim uatrakcyjniæ
œciganie na naszym torze. 
- Kibiców interesuj¹ te¿
kwestie sportowe, dok³ad-
nie kadrowe. Czego mo¿na
siê spodziewaæ w okresie
transferowym?

- Wszyscy znamy rynek
transferowy, mamy swoich
kandydatów, z którymi
bêdziemy chcieli rozmawiaæ,
bo naszym celem jest
wzmocnienie dru¿yny. Nowe
otwarcie oznacza siln¹ Stal,
dlatego chcemy postawiæ na
zawodników maj¹cych
wnieœæ do dru¿yny now¹ si³ê
i wolê walki. Choæ pocz¹tki
mog¹ byæ trudne, dlatego bu-
dowa dru¿yny potrwa zapew-
ne jakiœ czas. Niemniej aspi-
racj¹ wszystkich jest dalsza
walka o medale.
- Decyduj¹c siê na funk-
cjê prezesa musia³ pan
poznaæ sytuacjê finansow¹
klubu. Podobno jest bar-
dzo trudna?

- Dla chc¹cych znaæ finan-
se klubu odsy³am do rapor-
tów, bo przecie¿ mamy do
czynienia ze spó³k¹ prawa
handlowego, a raporty s¹
jawne. Myœlê, ¿e kibice nie
musz¹ siê jednak martwiæ.
Mogê zapewniæ, ¿e Stal ma
siê dobrze, nie widzê ¿adne-
go zagro¿enia finansowego.
Oczywiœcie, jak w ka¿dym
klubie, tak i u nas przyda³oby
siê wiêcej œrodków, bo za
tym ³atwiej by³oby pozyskaæ
jeszcze lepszych zawodni-
ków, a w konsekwencji
mo¿na by³oby liczyæ na lep-
sze wyniki sportowe. Jestem
przekonany, ¿e w nied³ugim
czasie wzmocnimy klub fi-
nansowo.
- Dziêkujê za rozmowê.
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M. Grzyb: Mamy swoich kandydatów, z którymi będziemy chcieli rozmawiać, bo naszym
celem jest wzmocnienie drużyny
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Nie historia, ale ludzie robią klimat
Z Markiem Grzybem, nowym prezesem truly.work Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
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Zyskuj¹ca po I wojnie œwia-
towej, coraz wiêksz¹ popu-
larnoœæ pi³ka no¿na oraz
apele klubów pi³karskich o
budowê stadionu z prawdzi-
wego zdarzenia, zmusi³y
magistrat do zainteresowa-
nia siê tym t¹ spraw¹. Mecze
pi³karskie w Landsbergu gro-
madzi³y spor¹ rzeszê kibi-
ców, a w ligowych tabelach
mo¿na by³o dostrzec kilka
klubów z nad Warty. Rywali-
zowa³y one na terenie dzi-
siejszego Placu Grunwaldz-
kiego (wówczas Muster-
platz), gdzie jednak warunki
do gry by³y beznadziejne.
Piasek, ¿wir, nierównoœci te-
renu, ogromne bajora po
opadach deszczu - tak wy-
gl¹da³a rzeczywistoœæ
pi³karska na jedynym „bois-
ku” w mieœcie tu¿ po I wojnie
œwiatowej. 

Pierwsi, którzy uciekli z te-
go placu byli pi³karze SC
Preussen, którzy w bardzo
szybkim czasie utworzyli boi-
sko na dzisiejszej ulicy Koby-
logórskiej, a sta³o siê to w ro-
ku 1923. Reszta klubów na-
dal gra³a w kiepskich
warunkach i coraz czêœciej
m.in. w lokalnej prasie
mo¿na by³o przeczytaæ
wo³ania dzia³aczy klubowych
o natychmiastow¹ budowê
stadionu. Do tych g³osów
przy³¹czali siê równie¿ dy-
rektorzy szkó³, którzy infor-
mowali o potrzebie powsta-
nia nowoczesnych boisk dla
m³odzie¿y szkolnej. W³adze
miasta w paŸdzierniku 1924
roku zdecydowa³y, ¿e sta-
dion sportowy powstanie na
terenach poligonowych,
gdzie jeszcze przed I wojn¹

pionierzy futbolu rozgrywali
pierwsze pojedynki. Ze
wzglêdu jednak na inne in-
westycje miejskie, w kolej-
nym roku przygotowano je-
dynie plan stadionu, a
dok³adniej mówi¹c ca³ego
kompleksu sportowego. W
tym czasie ( lata 1925-1927)
w wielu niemieckich mias-
tach budowano wiele obiek-
tów sportowych, a wi¹za³o
siê to m.in. z aktywizacj¹
bezrobotnych i podejmowa-
niem prac interwencyjnych. 

Landsberg z zazdroœci¹
patrzy³ tak¿e na powstaj¹cy
w tym czasie imponuj¹cy
stadion we Frankfurcie nad
Odr¹ i nie chcia³ byæ gorszy.
Plan zak³ada³, ¿e na peryfe-
riach miasta powstanie sta-
dion z trybunami i bie¿ni¹
oraz budynkiem z tarasem

widokowym. W budynku
mia³a znajdowaæ restaura-
cja, szatnie, pomieszczenia
na sprzêt sportowy oraz
mieszkanie dla gospodarza
obiektu. Za stadionem nato-
miast zaplanowano powsta-
nie boiska pi³karskiego do
rozgrywania meczów ligo-
wych, gdy¿ ustalono, ¿e na
stadionie odbywaæ siê bêd¹
tylko wa¿ne wydarzenia
sportowe. Dodatkowo za-
mierzono zbudowaæ dwa bo-
iska treningowe oraz par-
king. W póŸniejszym czasie
równolegle do boiska pi³kar-
skiego planowano utworze-
nie z jednej strony otwartego
basenu, a z drugiej budowê
kortów tenisowych. Zak³ada-
no, ¿e teren wokó³ stadionu
bêdzie enklaw¹ zieleni, po-
sadzono mnóstwo drzew i

krzewów, a miejsce to mia³o
tworzyæ rozleg³y kompleks
sportowo-rekreacyjny, w któ-
rym mieszkañcy chêtnie
spêdzaliby wolny czas. 

Plany by³y ambitne, o czym
mo¿na przekonaæ siê
ogl¹daj¹c stare zdjêcia czy
rysunki. W³aœciwe prace ru-
szy³y w po³owie 1926 roku, a
zatrudnienie przy budowie
stadionu znalaz³o ponad 100
bezrobotnych i wiele miej-
scowych firm. Sporym pro-
blemem by³a budowa bie¿ni,
a wi¹za³o siê to z brakiem
odpowiedniego materia³u bu-
dowlanego. Magistrat wy-
sy³a³ oferty do ró¿nego ro-
dzaju zak³adów
przemys³owych w Berlinie,
G³ogowie, Wroc³awiu, a
ostatecznie odpowiednia
szlaka zosta³a zakupiona w

pobliskiej Pile i dostarczona
kolej¹ do Landsberga. W re-
zultacie bie¿nia by³a gotowa
jesieni¹ 1927 roku. W kolej-
nych miesi¹cach powsta³y
natomiast trybuny, skocznia
w dal, boiska sportowe oraz
budynek z szatniami, a po 4
latach pracy, w 1929 roku
mia³a nast¹piæ uroczystoœæ
otwarcia nowego stadionu. 

W niedzielê 11 sierpnia
1929 roku miasto opanowa-
ne zosta³o przez kilka tysiêcy
sportowców z kilkudziesiêciu
klubów z Landsberga oraz
tych zaproszonych z innych
miast na œwiêto sportu. Kolo-
rowa kolumna sportowców
wyruszy³a z centrum miasta
na stadion, a wœród nich na
czele pochodu klub policyjny,
gimnastycy, pi³karze, wioœla-
rze, tenisiœci, p³ywacy i inni.
W pochodzie nie mog³o za-
brakn¹æ sportowej m³odzie¿y,
a wszystko to w asyœcie or-
kiestry. Stadion zape³ni³ siê
publicznoœci¹, która oczeki-
wa³a na sportowców, a ka¿dy
klub maszerowa³ przed
g³ówn¹ trybun¹, gdzie znaj-
dowali siê w³odarze miasta i
zaproszeni goœcie. Roz-
poczê³y siê przemówienia ofi-
cjeli, gdzie podkreœlano prze-
de wszystkim potrzebê po-
wstania stadionu dla
mieszkañców, a zw³aszcza
m³odzie¿y. W podobnym tonie
przemawia³ tak¿e burmistrz
Landsberga Otto Gerloff. 

Po uroczystym otwarciu
magistrat opracowa³ szcze-
gó³owy regulamin korzysta-
nia z obiektów sportowych
przez kluby i szko³y. Wpro-
wadzono op³aty za korzysta-
nie z boisk, szatni oraz
sprzêtu sportowego, a naj-
wiêksza op³ata wi¹za³a siê z
wykorzystaniem bie¿ni. Co
ciekawe regulamin szcze-
gó³owo wspomina³ o mo¿li-
woœci wypo¿yczenia wraz z
cen¹ pi³ki, dysku, oszczepu,
kuli, poprzeczek czy nawet
chor¹giewek. Wszed³ on w
¿ycie w lutym 1930 roku, a
podpisa³ go burmistrz Ger-
loff. Boiska w roku szkolnym
by³y wykorzystywane
g³ównie przez m³odzie¿, na-
tomiast kilka lat po oddaniu
kompleksu boisk okaza³o
siê, ¿e spotkañ pi³karskich
na nowym obiekcie nie ma
zbyt du¿o. Wynika³o to
g³ównie z faktu, i¿ niektóre
kluby np. SC Preussen, 1.FC
1912, czy LSV 1923 zado-
mowi³y siê na dobre na swo-
ich skromniejszych obiek-

tach, a inne jak choæby Vic-
toria przesta³y istnieæ. Byæ
mo¿e restrykcyjny regulamin
stadionowy (zawiera³ kilka-
naœcie punktów) i op³aty
zniechêca³y kluby do regu-
larnych wystêpów, lecz fak-
tem jest, i¿ ¿aden klub nie
by³ w³aœciwym gospodarzem
stadionu. Krótko na miej-
skich obiektach swoje mecze
rozgrywa³ klub fabryczny FC
Jaehne, a kilka spotkañ na
nowym obiekcie z pozos-
ta³ymi klubami pi³karskimi z
Landsberga i okolic rozegra³y
dru¿yny z³o¿one z cz³onków
SA i SS. Nie uczestniczy³y
one jednak w regularnych
rozgrywkach ligowych, a po
roku 1935 zaprzesta³y nawet
pojedynków towarzyskich. 

W latach 30-ych XX wieku
tu¿ obok stadionu powsta³o
lotnisko dla szybowców i nie-
wielkich samolotów, a han-
gary lotnicze znajdowa³y bli-
sko szatni. Po dojœciu nazis-
tów do w³adzy na stadionie
odbywa³y siê propagandowe
spotkania, m.in. w roku 1934
przemawia³ tam przywódca
SS Heinrich Himmler czy
dygnitarz NSDAP Wilhelm
Kube, którego zreszt¹ imie-
niem nazwano nowy stadion
w pobliskiej Witnicy.  W ko-
lejnych latach oraz w czasie
II wojny odbywa³y siê na sta-
dionie zloty m³odzie¿y sku-
pionej w Hitlerjugend oraz
zawody wojskowe. 

Po wojnie przez kilka lat,
na stadionie organizowano
zawody ¿u¿lowe, lecz osta-
tecznie ¿u¿lowcy znaleŸli
swoj¹ przystañ na ulicy
Œl¹skiej. Stadion zaœ opano-
wali pi³karze graj¹cy pod
szyldami ró¿nych klubów, a
najwiêcej emocji i radoœci
dostarczali futboliœci Stilonu,
którzy przez wiele lat grali na
zapleczu ówczesnej pierw-
szej ligi. Kilkanaœcie lat po
wojnie zlikwidowano bie¿niê,
a stadion przechodzi³ ró¿ne
przebudowy i modernizacje,
aby dostosowaæ go do wy-
magañ licencyjnych.

90 lat to piêkny wiek, lecz
nie ma, co ukrywaæ, ¿e sta-
dion chluby miastu ju¿ nie
przynosi. Zw³aszcza na tle w
wielu innych polskich miast i
miasteczek, gdzie powsta³y
nowoczesne i przyjazne kibi-
com stadiony. Czy taki nowo-
czesny i kameralny zarazem
stadion powstanie w mieœcie
wojewódzkim w ci¹gu daj¹cej
siê przewidzieæ przysz³oœci?

PRZEMYS³AW DYGAS

Tak wyglądał landsberski stadion 90 lat temu…
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Landsberski stadion wciąż służy
gorzowianom
9O lat temu w Landsbergu uroczyœcie otwarto nowy stadion, który do dziœ s³u¿y gorzowskim pi³karzom.

r  e  k  l  a  m  a
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Taki stan rzeczy mia³ miejs-
ce przed II wojn¹ œwiatow¹,
a boisko  po³o¿one nad je-
ziorem, zwanym wówczas
Strzeleckim, nale¿a³o do
Landsberskiego Klubu Spor-
towego 1923 (LSV 23). Klub
ten zosta³ za³o¿ony w 1923
przez  m³odych zawodników,
którzy odeszli z Preussen
Landsberg, gdzie nie mogli
liczyæ na regularn¹ grê. Pro-
blemem LSV 23 by³ brak
w³asnego boiska, a swoje li-
gowe mecze zespó³ ten, tak
jak i wiele innych ekip w mie-
œcie, rozgrywa³  pocz¹tkowo
na Musterplatz (dziœ Plac
Grunwaldzki), który by³ jed-
nak w op³akanym stanie.
Dzia³acze klubowi szukali,
wiêc odpowiedniego miejs-
ca, gdzie ich  zawodnicy
mogliby wystêpowaæ na tra-
wiastej murawie. Takie
miejsce znaleŸli w roku 1927
nad Wart¹, przy pla¿y miej-
skiej, a dok³adnie obok oka-
za³ej willi Pauckscha, który
by³ znanym landsberskim
fabrykantem. Oficjalne
otwarcie nast¹pi³o w czer-
wcu 1927, a lokalna prasa
wspomina³a o obiekcie spor-
towym przy pla¿y (Warthes-
trand). 

Po zaledwie kilku
miesi¹cach od otwarcia bois-
ka, pi³karze LSV 23 ponow-
nie stali siê bezdomni i z po-
wrotem rywalizowali  na Pla-
cu Grunwaldzkim, a potem

przez ponad 3 lata goœcinnie
na obiekcie najstarszego w
mieœcie klubu 1FC 1912
przy  starych koszarach (dziœ
obok budynku s¹dowego ul.
Mieszka I).Trudno wyjaœniæ,
dlaczego klub musia³ tak
szybko opuœciæ boisko przy
pla¿y, ale dzia³acze nie usta-
wali w poszukiwaniu nowej
lokalizacji i  rozgl¹dali siê za
miejscem na nowe boisko,
oczywiœcie nad wod¹. Ich
wybór pad³ na okolice jezio-
ra, które gorzowianie, po II
wojnie ochrzcili mianem Ru-
skiego Stawku. Ogrody, ³¹ki i
pola, które znajdowa³y siê w

otoczeniu jeziora Strzelec-
kiego nale¿a³y  do murarza
Paula Mietuscha, którego
przodkowie posiadali w tym
rejonie cegielniê. Mietusch
wydzier¿awi³ w 1931 roku
teren klubowi na 12 lat.
Oprócz boiska mia³ tam po-
wstaæ budynek klubowy, a
plac mia³ byæ ogrodzony.
Dzia³acze zg³osili do magist-
ratu chêæ budowy  domku
klubowego i dostali odpo-
wiedŸ, ¿e musz¹ to zrobiæ w
odleg³oœci 7 metrów od dro-
gi, która wiod³a do starej ce-
gielni. Nie by³o to na rêkê
zaskoczonym w³odarzom

LSV, gdy¿ klub zacz¹³ ju¿
prace budowlane  przy
szatni, ale w odleg³oœci tylko
metra od polnej drogi. Ster-
nicy klubu t³umaczyli roz-
poczêcie prac tym, i¿ oba-
wiali siê kradzie¿y sk³ado-
wanych tam desek, gdy¿
teren nie by³ pilnowany, a po
drugie, wed³ug nich, wielu
dzia³kowiczów mia³o tam ju¿
niewielkie drewniane domki
bez specjalnych pozwoleñ.
Co ciekawe klub sam pó-
Ÿniej prosi³ magistrat o wy-
mierzenie finansowej kary
za  t¹ samowolkê budow-
lan¹. 

Boisko, na którym swoje
mecze rozgrywali pi³karze
LSV 23 znajdowa³o siê oko³o
150 metrów za jeziorem w
stronê dzisiejszej ulicy
Okrzei. Natomiast na rogu
ulic Hardenbergstrasse
(Roosevelta), Meydam
(Mieszka I) i Hohenzoler-
nstrasse (Kazimierza Wiel-
kiego) ustawiono tablicê in-
formacyjn¹, aby ka¿dy kibic
móg³ trafiæ bez problemów
na boisko. Tablica z infor-
macj¹ o stadionie LSV 23
by³a w kolorach zielono-
bia³o-czerwonych, gdy¿ bar-
wy miejskie Landsberga,
klub przyj¹³ za w³asne. Pra-
sa zapowiadaj¹c spotkania
tego zespo³u informowa³a,
¿e odbêd¹ siê one na stadio-
nie nad jeziorem Strzeleckim
(am Schützensee lub Schüt-
zenseeplatz). 

Otoczenie jeziora wraz z
promenad¹ by³o bardzo za-
dbane i cieszy³o siê sporym
powodzeniem wœród mi³oœni-
ków spacerów oraz wodnych
k¹pieli. Usytuowanie boiska i
sportowe emocje w tak ma-
lowniczej scenerii z pewno-
œci¹ przyci¹ga³o widowniê i
musia³o cieszyæ oczy kibi-
ców. LSV 23 posiada³ trzy
dru¿yny seniorów i prowadzi³
równie¿ szkolenie m³odzie¿y,
a w mieœcie by³ trzeci¹ si³¹
pi³karsk¹ po Eintrachcie i
Preussen. Dru¿yna rywalizo-
wa³a w lidze z innymi kluba-

mi z Landsberga, a ponadto
z ekipami ze Skwierzyny,
Myœliborza (tam ju¿ kilka lat
wczeœniej powsta³o boisko w
okolicy jeziora), Dêbna,
Kostrzyna, Witnicy, Frankfur-
tu, a wielkim wydarzeniem
by³ zawsze przyjazd, na sta-
dion nad jeziorem, zespo³ów
z Berlina w ramach spotkañ
pucharowych i towarzyskich.
Goœcinnie na boisku wy-
stêpowa³a równie¿ Victoria
Landsberg, która do momen-
tu rozwi¹zania w 1933 roku,
nie doczeka³a siê w³asnego
obiektu. W ten sposób Victo-
ria, p³ac¹c za mo¿liwoœæ gry
na tym boisku, wspomaga³a
bud¿et trójkolorowych z LSV
23.W czasie II wojny roz-
grywki pi³karskie zawieszo-
no, a po wojnie tereny te
m.in. wraz z will¹ Bahra, by³y
przez kilka lat pod kontrol¹
¿o³nierzy radzieckich. Wtedy
to na dobre zaczê³a obo-
wi¹zywaæ wœród mieszka-
ñców Gorzowa nazwa Ru-
skiego Stawku. Po odst¹pie-
niu tych terenów przez Armiê
Czerwon¹ powsta³y tam
ogródki dzia³kowe, a w jezio-
rze  gorzowianie k¹pali siê
jeszcze przez wiele lat. Dziœ
oczywiœcie nie ma ju¿ ¿ad-
nych œladów boiska czy te¿
budynku klubowego zielono-
bia³o-czerwonych z LSV 23,
którzy szczególnie upodobali
sobie wystêpy nad wod¹.

PRZEMYS³AW DYGAS

Nieznana historia boiska nad
Ruskim Stawkiem
Patrz¹c na okolice Ruskiego Stawku trudno uwierzyæ, ¿e istnia³o tam pi³karskie boisko.

Teraz nad Ruskim Stawkiem łatwiej o wędkarzy niż piłkarzy
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Starsi kibice ¿u¿la z pew-
noœci¹ doskonale wiedz¹,
gdzie przez kilka lat mieszka³
nasz ¿u¿lowy mistrz, m³odsi
fani ¿u¿la mog¹ mieæ ju¿ jed-
nak z tym problem. Jancarz
wybudowa³ dom na pocz¹tku
lat 80-ych, a zaprojektowa³
go architekt Jerzy Kaszyca.
Tam te¿ przechowywa³ liczne
trofea, które zdoby³ w trakcie
bogatej kariery. Niestety w
domu tym, w styczniu 1992
roku rozegra³y siê tragiczne
wydarzenia, w wyniku
sprzeczki z ¿on¹, Jancarz
zosta³ przez ni¹ œmiertelnie
ugodzony no¿em. 

Jednym ze œladów po Jan-
carzu jest powieszony nie-
dawno na œcianie jego daw-
nego domu minibilboard, wi-
doczny dla wêdruj¹cych
wzd³u¿ K³odawki gorzowian.
Widaæ na nim, na pierwszym
planie, Jancarza, który prze-

wodzi, jak zreszt¹ naj-
czêœciej bywa³o w jego karie-
rze, stawce ¿u¿lowców.
Zdjêcie musia³o zostaæ wy-
konane pod koniec lat 60-
ych lub na pocz¹tku lat 70-

ych, gdy¿ za plecami ¿u¿lo-
wej legendy z Gorzowa,
mo¿na dostrzec zawodnika
zielonogórskiego z myszk¹
Miki na plastronie, ale jesz-
cze z nazw¹ Zgrzeblarki,

która funkcjonowa³a do roku
1973.

Starsi kibice pamiêtaj¹
„skórê” Jancarza z charakte-
rystycznymi gwiazdami an-
gielskiego klubu Wimbledon.
Tego kombinezonu na
zdjêciu nie widaæ, gdy¿ w
barwach Wimbledonu Jan-
carz zacz¹³ jeŸdziæ dopiero
w roku 1977. „Eddy”, jak na-
zywano go popularnie w An-
glii, œci¹gn¹³ do Wimbledo-
nu, kilka lat póŸniej, kolegê z
gorzowskiego zespo³u Je-
rzego Rembasa. Gorzow-
skie œrodowisko ¿u¿lowe
ca³y czas pamiêta o swojej
legendzie organizuj¹c me-
moria³ jego imieniem
(zreszt¹ na „Jancarzu”), a
mieszkañcy i turyœci czêsto
robi¹ sobie fotki przy pomni-
ku Jancarza w centrum
miasta.

PD

Nowe trzy boiska pi³karskie
powstaj¹ na terenie po by³ej
¿wirowni. Obiekt bêdzie po-
siada³ dwa boiska o wymia-
rach 60 na 100 metrów (jed-
no ze sztuczn¹ nawierzchni¹
i z oœwietleniem, drugie z na-
turaln¹ nawierzchni¹, bez
oœwietlenia)  oraz tzw. Orlik
ze sztuczn¹ nawierzchni¹, o
wymiarach 30 na 60 metrów.
Bêdzie te¿ zaplecze socjalne
z szatniami i natryskami oraz
parking samochodowy.

Boiska buduje siê klub
pi³karski Warta Gorzów.
Œrodki na inwestycjê klub
pozyska³ z Urzêdu Miasta
Gorzowa Wlkp. i Urzêdu
Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Lubuskiego (po pó³
miliona z³otych) oraz z Minis-
terstwa Sportu i Turystyki
(prawie 600 tys. z³). 

Inwestycja ma byæ oddana
do u¿ytku pod koniec pa-
Ÿdziernika br.

EWA IWAÑSKA
WYDZIA³ PROMOCJI I INFORMACJI
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Jancarz zawsze na czele stawki
Dom przy Chodkiewicza, w którym mieszka³ kiedyœ Edward Jancarz, zosta³ wyremontowany. 

Taki widok można ujrzeć na willi przy Chodkiewicza od stro-
ny traktu spacerowego nad Kłodawką
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Tu całkiem niedawno była
jeszcze żwirowania, a już
wkrótce będą boiska
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Powstają nowe boiska
piłkarskie 
Trwa budowa boisk pi³karskich przy ulicy
¯wirowej. 
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