
r e k l a m a

● MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ● ● STYCZEŃ 2020 ● NR 1/2020 (61)

CCooddzziieennnniiee  nnoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  wwwwww..eecchhooggoorrzzoowwaa..ppll

r  e  k  l  a  m  a

Rada miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę, na mocy
której w Gorzowie w godz. od 23.00 do 6.00 rano zaka-
zana jest  sprzedaż detaliczna alkoholu. W restauracjach,
klubach i pubach będzie można w nocy się napić do woli,
ale już nie kupimy niczego z procentami w sklepach i na
stacjach benzynowych. Zyskają na tym zapewne lokale
gastronomiczne, stracą (wręcz racje bytu) sklepy nocne.
I nie było w tej sprawie wcześniejszych konsultacji, dys-
kusji oraz dzielenia włosa na czworo. I bardzo dobrze.

Przede wszystkim zyskają na tym i to na różne sposoby
mieszkańcy Gorzowa. To bowiem rewolucyjna zmiana w
podejściu do picia alkoholu, ale tylko dla tych, którzy lubią
się napić nie planując tego wcześniej. Na zaplanowaną
imprezę rodzinna czy towarzyską można przecie zakupić
alkohol wcześniej. Inna sprawa, że alkohol w różnej
postaci można u nas kupić niezwykle łatwo, niemal po
sąsiedzku. Na każdym osiedlu przecież w zasięgu wzro-
ku jest kilka sklepów z piwem, wódką, nalewkami czy wi-
nem. Tego akurat towaru wszędzie mamy dostatek.

Gorzów idzie więc śladami innych miast, gdzie wcześ-
niej wprowadzono nocne ograniczenia w sprzedaży alko-
holu. Tak stało się m.in. w Poznaniu  (na Starym Rynku) i
Katowicach, ale i w Piotrkowie Trybunalskim oraz
Mysłowicach.  I wszędzie tam zrobiło się spokojniej w no-
cy, a policja ma znacznie mniej pracy. Oby tak było także
u nas.

JAN DELIJEWSKI
P.S. Mam nadzieję, że nie odrodzą się na nowo me-

liny z pokątną sprzedażą gorzały, bo renesansu bim-
brownictwa raczej się nie obawiam, gdyż piwo, wino,
nalewki czy gorzała wciąż pozostają relatywnie tanie i
takimi pozostaną nawet wprowadzeniu w przyszłym
roku wyższej akcyzy.

PET/CT działa 
w szpitalu od roku
Teraz gorzowianie mogą korzystać z pełnej diagnostyki niemal w miejscu zamieszkania. Więcej na s. 13.

Nocna prohibicja
To koniec z nocnym pijaństwem pod
sklepami.
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Mieszkañcy ulic Skrajnej,
Wylotowej i Deszczowej w
Gorzowie oraz czêœci
Osiedla Poznañskiego w
gminie Deszczno bêd¹
mogli korzystaæ ze zbior-
czego systemu odprowa-
dzania œcieków. Oczekiwa-
na przez mieszkañców in-
westycja znacznie obni¿y
dotychczasowe koszty od-
prowadzania nieczystoœci,
które do tej pory wywo¿ono
beczkowozami z poszcze-
gólnych posesji.

- Inwestycja ta ma cha-
rakter strategiczny dla dal-
szego rozwoju zbiorczego
systemu odprowadzania
œcieków - mówi Tomasz
Czornak, kierownik dzia³u
inwestycji i rozwoju w
PWiK Sp. z o.o. - Wykona-
ny kolektor œciekowy sta-
nowi jednoczeœnie g³ówn¹
magistralê, umo¿liwiaj¹c w
dalszej perspektywie roz-
budowê sieci kanalizacyj-
nej w terenach pozosta³ych
ulic przyleg³ych. Wykona-

nie zadania w tej czêœci
miasta wi¹za³o siê ze
znacznymi utrudnieniami
zwi¹zanymi z nap³ywaniem
wód gruntowych i wyma-
ga³o wykonania kosztow-
nych prac odwadniaj¹cych,
a nawet korzystania z
us³ug p³etwonurka przy po-
sadowieniu zbiorników
przepompowni - dodaje
kierownik. 

Obecnie dostêp do sieci
zyska³o prawie 300 miesz-
kañców. Jak mówi Piotr

Czapliñski, specjalista ds.
technicznych w PWiK Sp. z
o.o., korzystanie z nowej
infrastruktury jest
rozwi¹zaniem nie tylko
ekonomicznym, lecz prze-
de wszystkim ekologicz-
nym.

- Po w³¹czeniu budynku
do sieci kanalizacyjnej ma-
my pewnoœæ, ¿e œcieki nie
przedostan¹ siê do gruntu,
co mo¿e mieæ miejsce w
przypadku niektórych
szamb wybudowanych kil-

kadziesi¹t lat temu przy
zastosowaniu dostêpnych
wówczas materia³ów. Nie
by³y one najwy¿szej jako-
œci i po latach gdzienie-
gdzie ta nieszczelnoœæ
mog³a powstaæ  - przyzna-
je. 

Przypomnijmy, ¿e w ra-
mach prowadzonej w trak-
cie inwestycji kampanii in-
formacyjnej zorganizowano
spotkania z mieszkañcami,
na których informowano
miêdzy innymi o
dzia³aniach, jakie nale¿y
podj¹æ aby korzystaæ z no-
wej sieci. Zadaniem
w³aœciciela nieruchomoœci
jest jedynie wykonanie od-
cinka przy³¹cza na terenie
w³asnej posesji. W tym ce-
lu mo¿na skorzystaæ nie-
odp³atnie z gotowego pro-
jektu przy³¹cza udostêpnia-
nego w Dziale Inwestycji i
Rozwoju mieszcz¹cego siê
przy ulicy Kosynierów Gdy-
ñskich 47. Pozosta³e infor-
macje mo¿na uzyskaæ kon-
taktuj¹c siê z pani¹ Kata-
rzyn¹ Smoleñ, tel.: 95 728
59 91, e-mail:
k.smolen@pwikgo.pl lub z
pani¹ Ma³gorzat¹ Grzy-
wacz, tel.: 95 728 59 91, e-
mail: m.grzywacz@pwik-
go.pl 

Wykorzystanie pluszaków
podczas interwencji s³u¿b to
sprawdzony sposób na
zmniejszenie traumy u
najm³odszych uczestników
zdarzeñ kryzysowych. - Ma-
my liczne opinie psycholo-
gów, ¿e to dzia³a. St¹d po-
mys³, aby funkcjonowa³o i w
Gorzowie - powiedzia³ dy-
rektor Wydzia³u Bezpiecze-
ñstwa i Zarz¹dzania Kryzy-
sowego UM Jaros³aw
¯ó³towski. Policjanci i
stra¿acy, którzy pierwsi do-
jad¹ na miejsca zdarzeñ,
bêd¹ wrêczaæ „Stefanie”
najm³odszym ich uczestni-
kom. Maskotki dla s³u¿b, w
imieniu Prezydenta Miasta,
przekaza³ dyrektor Wy-
dzia³u Bezpieczeñstwa i
Zarz¹dzania Kryzysowego
podczas grudniowego po-
siedzenia Miejskiej Komisji
Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku. 

Gorzowscy policjanci otrzy-
mali od Miasta tak¿e dwa

urz¹dzenia mobilne do po-
miaru stanu trzeŸwoœci (Al-

coblow), a stra¿acy 60 ze-
stawów opasek s³u¿¹cych do

klasyfikacji poszkodowanych
podczas zdarzeñ z udzia³em
wielu osób. 

W imieniu policjantów
sprzêt oraz maskotki odebra³
nadkomisarz Krzysztof Kub-
ryñ - zastêpca komendanta
miejskiego Policji, a wspar-
cie dla stra¿aków dyrektor
¯ó³towski przekaza³ na rêce
m³odszego brygadiera Krys-
tiana Koseli - zastêpcy ko-
mendanta miejskiego PSP.

Miejska Komisja Bezpie-
czeñstwa i Porz¹dku to or-
gan powo³any przez Prezy-
denta Miasta, której zada-
niem jest m.in. ocena
zagro¿eñ porz¹dku publicz-
nego i bezpieczeñstwa oby-
wateli oraz opiniowanie
miejskich s³u¿b, inspekcji i
stra¿y z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpiecze-
ñstwa.

MARTA LIBERKOWSKA
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

ww  1.01.
1950 r. - w Gorzowie wznowio-
no komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył
się o prawie 900 ha terenów
popoligonowych, przyłączo-
nych z gminy Kłodawa; gmina
otrzymała 3,5 mln zł rekom-
pensaty.
1905 r. - urodził się Jan Korcz,
artysta-malarz, pionier Gorzo-
wa, organizator słynnej ,,aka-
demii pana Jana’” dla plasty-
ków-amatorów, zm. w 1984  r.  
ww  2.01.
1960 r. - wznowiono komunika-
cję autobusową, uruchamiając
pierwszą po wojnie linię auto-
busową; na trasę linii 101
Marcinkowskiego-Śląska wyje-
chało pięć autobusów San.
1960 r. - powołany został Pań-
stwowy Teatr im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie, jako 117
scena państwowa w kraju;
przygotowania do premiery
trwały dziewięć miesięcy.
ww  5.01.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdo-
byli Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-le-
ciu klubu.
ww  6.01.
1930 r. - poświęcono łaźnię
publiczną, najnowocześniejszy
wówczas tego typu obiekt na
wschód od Berlina; było to
ostatnie przedsięwzięcie Ma-
ksa Bahra; Łaźnią Miejską
funkcjonowała do 2002 r.,
obecnie hala tenisowa GKS
Gorzovia.
ww  7.01.
1979 r. - nastąpił przełom w
zimie stulecia, która w syl-
westra sparaliżowała pół Pol-
ski, w tym Gorzów; ustąpiły
silne mrozy, nastąpiła od-
wilż.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy ad-
ministrator apostolski diecez-
ji warmińskiej, od grudnia
1956 r. ordynariusz gorzowski. 
ww  9.01.
1950 r. - Miejska Szkoła Mu-
zyczna im. F. Nowowiejskiego
została upaństwowiona i prze-
kształcona w Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Plu-
ta, od 1958 r. biskup gorzow-
ski, zm. w 1986 r.
ww  10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany
wiaduktem.
ww  11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz
(45 l.), najwybitniejszy go-
rzowski żużlowiec, zawodnik
Stali Gorzów (1965-1985) i
Wimbledonu (1977-1983), 12-
krotny medalista MŚ, 11-krot-
ny uczestnik IMŚ, dwukrotny
mistrz Polski w 1975 i 1983,
trzykrotny zdobywca „Złotego
Kasku”.
ww  12.01.
1933 r. - ur. Henryk Ankiewicz,
dziennikarz i pisarz, autor
m.in. książek „Szkice gorzow-
skie” i „Tatarzy gorzowscy”,
zm. w 2005 r.
ww  13.01.
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Pluszowe Stefanie dla maluchów 
Policjanci i stra¿acy bêd¹ wrêczaæ najm³odszym uczestnikom zdarzeñ losowych pluszowe nosoro¿ce - Stefanie. 

Maskotki znajdą się na wyposażeniu wozów bojowych Straży Pożarnej oraz w radiowozach
policyjnych 
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Nowa kanalizacja - ekologiczna i ekonomiczna 
W grudnia PWiK zakoñczy³o budowê nowej sieci kanalizacyjnej na Siedlicach.

r  e  k  l  a  m  a



1905 r. - przy ul. Szpitalnej i
Teatralnej oddano kolejny
obiekt kompleksu szpitala
miejskiego  z blokiem opera-
cyjnym i kaplicą.
1963 r. - na lodowisku przy bu-
dynku dzisiejszej AWF rozegra-
no pierwszy mecz hokejowy
między drużyną Miejskiego Oś-
rodka Sportowego a zespołem
Studium Nauczycielskiego. W
1968 r. - w pięciolecie pierw-
szego meczu hokejowego - na
nowo zbudowanym „Lodostilu”
przy ul. Pomorskiej rozegrano
pierwsze spotkanie drużyn ho-
kejowych, w którym zawodnicy
Stilonu Gorzów ulegli Sparcie
Szczecin 1:16.
1941 r. - ur. Emanuel Lasker
(72 l.), mistrz świata w sza-
chach, syn barlineckiego rabi-
na, jeden z najsłynniejszych
absolwentów landsberskiego
gimnazjum.
2009 r. - zm. Aleksander Dzil-
ne (80 l.), b. prezes KS Stal
(1967-1972), pionier miasta,
budowniczy stadionu żużlowe-
go. 
ww  15.01.
1938 r. - ur. Ryszard Sawicki,
b. działacz opozycyjny, b. dy-
rektor szpitala (1991-1997),
pierwszy przewodniczący RM,
jeden z organizatorów sportu
niepełnosprawnych w Polsce,
zm. w 2000 r. 
ww  16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan
Pikuła (49 l.),  od 1984 r. -
pierwszy proboszcz parafii św.
Maksymiliana Marii Kolbego w
Gorzowie i budowniczy koś-
cioła, kapelan lubuskich myśli-
wych i policjantów.
ww  17.01.
1944 r. - ur. Henryka Żbik-Nie-
rubiec, artystka plastyk, spe-
cjalizująca się w tkaninie arty-
stycznej, zm. w 2001 r. 
1974 r. - zm. Łucjan Lepka (66
l.), grawer i działacz cechowy,
pionier miasta, założyciel naj-
starszej w mieście firmy „Al-
ba”. 
1996 r. - zm. Aleksander Fo-
giel (86 l.), b. aktor gorzowski
(1979-1980), odtwórca m.in.
roli Maćka z Bogdańca w fil-
mowej wersji „Krzyżaków”
Aleksandra Forda i sołtysa w
„Samych swoich” Sylwestra
Chęcińskiego.. 
2013 r. - zm. Marian Klaus (86
l.), kompozytor, instrumenta-
lista, stroiciel instrumentów,
bard dawnej „Casablanki”. 
ww  18.01.
1972 r. - zm. Dionizy „Dyśku”
Wajs (87 l.), starszy o 26 lat
mąż Papuszy, ceniony harfista,
twórca 15-osobowej orkiestry,
z którą zjeździł całą Europę.
ww  19.01.
1949 r. - Leon Kruszona, pio-
nier i pierwszy wiceprezydenta
miasta  został zmuszony do
ustąpienia ze stanowiska.
ww  20.01.
2000 r. - zm. Władysław Kli-
mek (73 l.), nauczyciel fizyki,
esperantysta, działacz katolic-
ki, b. radny (1990-1994), b.
prezes Klubu Inteligencji Kato-
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- Mija pierwszy rok pani
pracy na stanowisku preze-
sa Gorzowskiego Rynku
Hurtowym. Jakie wra¿enia?

- Spó³ka koñczy rok z zy-
skiem, poszerzyliœmy nasz¹
ofertê, mamy coraz liczniejsze
sygna³y zadowolenia ze
wspó³pracy od naszych part-
nerów handlowych i klientów.
To wszystko mnie oczywiœcie
cieszy i pobudza do jeszcze
skuteczniejszego dzia³ania. W
odró¿nieniu od Wydzia³u
Obs³ugi Inwestora i Biznesu
Urzêdu Miasta, którym kiero-
wa³am wczeœniej, tu mam
mo¿liwoœæ podejmowania sa-
modzielnych decyzji, mogê
b³yskawicznie rozwi¹zywaæ
powstaj¹ce problemy, a
zw³aszcza szybko reagowaæ
na nowe wyzwania i potrzeby,
zarówno dostawców jak i
klientów.
- Gorzowski Rynek Hurto-
wy istnieje ponad 20 lat.
Mia³ w swojej historii dobre i
trudne chwile. W jakim pun-
kcie rozwoju znajduje siê
obecnie?

- To nie jest przypadek, ¿e
gorzowianie przychodz¹ do
nas od co najmniej dwudzies-
tu lat. Jesteœmy sta³ym ele-
mentem gospodarczego ¿ycia
miasta, staliœmy siê tradycj¹,
któr¹ chcemy i bêdziemy po-
szerzaæ i rozwijaæ, g³ównie
pod k¹tem infrastrukturalnym.
Obok rynku na naszym terenie
znajduje siê wiele bran¿owych
sklepów, jesteœmy ciekawym
miejscem rozrywkowym i mie-
œcimy siê w dobrej lokalizacji,
do której istnieje ³atwy dojazd,
a do dyspozycji jest du¿o
miejsc parkingowych. To
wszystko sprzyja dalszemu
rozwojowi, zw³aszcza ¿e na-
szym najbli¿szym s¹siadem
jest najwiêksza gorzowska ga-
leria handlowa. Nie zamierza-
my ponadto ograniczaæ siê do
obszaru rynku Jerzego. Jeste-
œmy otwarci na uwagi gorzo-
wian w sprawie estetyki hand-
lu w naszym mieœcie. W wielu
miejscach Gorzowa jest pro-
wadzony ma³y handel uliczny i
bardzo dobrze, ale nale¿y go
nieco uporz¹dkowaæ, zw³asz-

cza w centrum miasta. I nie
chodzi o narzucanie dodatko-
wych nakazów, zakazów, a
wprowadzenie spójnoœci i logi-
ki, oczywiœcie w porozumieniu
z handluj¹cymi. Czy na
przyk³ad na Starym Rynku nie
mo¿e byæ warzywniaka, który
funkcjonuje do godziny dwu-
nastej, by póŸniej ust¹piæ
miejsca kawiarnianym stoli-
kom?
- Czy to prawda, ¿e wszyst-
kie hale GRH s¹ wynajête?

- Rzeczywiœcie, tak jest. Nie-
cierpliwie czekamy na zako-
ñczenie prac remontowych, po
wykonaniu których wynaj-
muj¹cy te powierzchnie firmy
przedstawi¹ swoj¹ ofertê
handlow¹.
- Jakie najwa¿niejsze zada-
nia uda³o siê zrealizowaæ
spó³ce w 2019 roku?

- Bardzo pozytywnym zjawi-
skiem by³a reaktywacja i dal-
sza popularyzacja hodowli
drzewka renety landsberskiej i
w przysz³oœci dalej bêdziemy
na to stawiaæ, bo jest to wa¿ne
z punktu widzenia rynku i
miasta. Kolejna sprawa to jed-
nodniowe akcje tematyczne,
dotycz¹ce promocji konkret-
nych wydarzeñ. Dobrym
przyk³adem niech bêdzie pa-
Ÿdziernikowy I Festiwal Dyni i
Chryzantemy. Bêdziemy orga-
nizowaæ takie imprezy, ¿eby
rynek Jerzego nie kojarzy³ siê
tylko z targowiskiem; nie chce-
my, aby wizyta na ryneczku
zamyka³a siê jedynie na zro-
bieniu zakupów, ale ¿eby
mo¿na by³o tutaj porozma-

wiaæ, dowiedzieæ siê nieco
wiêcej o danych towarach,
uzyskaæ porady od specjalis-
tów. Liczymy, ¿e z czasem za-
chêcimy producentów do or-
ganizowania spotkañ,
wyk³adów na przyk³ad na te-
mat zdrowego stylu ¿ycia.
- A klienci s¹ zaintereso-
wani czymœ wiêcej ni¿ tylko
kupnem przys³owiowej piet-
ruszki?

- Jak nie wyjdziemy z cieka-
wymi propozycjami, to siê nie
dowiemy. Mamy same pozy-
tywne sygna³y o organizacji
dodatkowych imprez. Sprze-
dawcy zwrócili uwagê, ¿e
o¿ywiaj¹c handel mog¹ liczyæ
na wiêksze obroty. Zale¿y
nam na zbudowaniu jeszcze
wiêkszej œwiadomoœci wœród
mieszkañców Gorzowa i re-
gionu, ¿e u nas towar pocho-
dzi od lokalnych producentów i
dostawców oraz to, ¿e nie tyl-
ko s¹ to warzywa i owoce, bo
nasza oferta jest bardzo sze-
roka i ciekawa. 
- Sk¹d moda u gorzowian
na sadzenie renety lands-
berskiej?

- Cieszy nas, ¿e wzbudzili-
œmy w mieszkañcach chêæ
posiadania tej ma³ej to¿samo-
œci Gorzowa. Ka¿da kolejna
informacja o nastêpnej transzy
drzewek przygotowywanych
do sprzeda¿y cieszy³a siê
rosn¹cym zainteresowaniem.
Dzwoni³y telefony, ludzie rezer-
wowali sadzonki i zamawiali
na przysz³y rok. Sprzedaliœmy
wszystkie przygotowane sa-
dzonki, kupowa³y nawet

spó³dzielnie mieszkaniowe,
aby posadziæ na zielonych te-
renach w pobli¿u bloków
mieszkalnych. Dzisiaj to
drzewko sta³o siê znakiem
rozpoznawczym naszej spó³ki.
Zamierzamy je promowaæ
tak¿e poza granicami Gorzo-
wa, w ca³ym kraju, a nie wy-
kluczamy, ¿e i poza Polsk¹.
- Gorzów skorzysta na pro-
mocji tej renety, skoro w na-
zwie jest ,,landsberska’’?

- Jab³oñ musia³a zostaæ cer-
tyfikowana jako reneta lan-
dsberska i oficjalnie musimy
u¿ywaæ tej nazwy, ale proszê
zwróciæ uwagê, ¿e równorzêd-
nie pojawia siê nazwa reneta
gorzowska, gdy¿ pochodzi
ona z jednej, tej samej miej-
scowoœci. Dawny Landsberg
to dzisiejszy Gorzów, a Go-
rzów to dawny Landsberg.
Prowadz¹c promocjê w kraju
bêdziemy u¿ywaæ nazwy re-
neta gorzowska, zaœ za gra-
nic¹ reneta landsberska.
- Jako spó³ka zarz¹dzacie
tak¿e infrastruktur¹ oraz
zajmujecie  siê porz¹dkiem
na nadwarciañskim bulwa-
rze. Ostatnio powróci³ temat
niszczenia kó³ ratunkowych.
Co mo¿na zrobiæ, ¿eby nie
dochodzi³o do aktów wan-
dalizmu?

- Nie jesteœmy zwolennikami
straszenia - skupiamy siê na
ci¹g³ym apelowaniu, t³uma-
czeniu i wyjaœnianiu, ¿e te ko³a
s³u¿¹ do ratowania ludzi, je¿eli
zajdzie taka potrzeba. Naj-
wa¿niejsze jest, aby mieszka-
ñcy spaceruj¹c po bulwarze
mogli czuæ siê bezpieczni. 
- Myœli pani, ¿e same apele
pomog¹?

- Liczê na to. Swego czasu
na bulwarze, na œcianach
mostowych filarów pojawia³y
siê graffiti. Zaapelowaliœmy,
¿eby przestaæ niszczyæ bul-
war, gdy¿ s³u¿y on nam
wszystkim i od tamtej pory nikt
ju¿ niczego nie zniszczy³.
Liczê, ¿e poprzez dialog
mo¿na dojœæ do porozumie-
nia. 
- Od po³owy 2018 roku na
bulwarze mo¿na spo¿ywaæ
s³absze alkohole w okreœlo-

nych godzinach. Przeciwni-
cy tej decyzji wskazywali, ¿e
bulwar stanie siê miejscem
spotkañ pijaczków i chuliga-
nów. Jak to wygl¹da w prak-
tyce?

- Nie odnotowujemy jakiœ
znacz¹cych aktów chuliga-
ñstwa czy zdarzeñ
wynikaj¹cych ze spo¿ywania
alkoholu w tym miejscu.
Uchwa³a zosta³a wprowadzo-
na w chwili, kiedy zamkniête
by³y ju¿ restauracje i to spowo-
dowa³o, ¿e nagle pojawi³o siê
wiêcej osób z piwem w rêku.
Jestem przekonana, ¿e jak na
nowo zostan¹ otwarte restau-
racje w niszach, a nast¹pi to
niebawem, osób przy-
chodz¹cych na bulwar tylko po
to, ¿eby wypiæ piwo zakupione
w sklepie, bêdzie du¿o mniej.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e wcze-
œniej alkohol by³ i tak spo¿ywa-
ny, tyle ¿e w ukryciu. Teraz
przynajmniej po wypiciu piwa
butelka czy puszka trafia do
kosza, a nie w krzaki czy do
rzeki. Dramatu nie ma,
sprz¹taæ i tak trzeba. Trudniej
jest latem, ale radzimy sobie z
du¿¹ sprawnoœci¹.

- Jakie s¹ najwa¿niejsze
cele spó³ki na przysz³y rok?

- Zdecydowanie rozwój tar-
gowiska. Wiemy, co potrzeba
najbardziej. Wœród handlow-
ców przeprowadziliœmy an-
kietê, pytaj¹c siê g³ównie o ich
spostrze¿enia i oczekiwania.
Zadbamy o lepsze oznakowa-
nie i kwestie wizualne. Targo-
wisko powinno staæ siê bar-
dziej eleganckim miejscem,
do którego z wiêksz¹ przyjem-
noœci¹ przyjdzie jeszcze
wiêcej klientów. Innym zada-
niem, jakie stawiamy przed
sob¹, bêdzie promocja na-
szych handlowców. Wielu z
nich to mali producenci rolni,
którzy to co wyprodukuj¹,
sprzedaj¹ na naszym targo-
wisku, a resztê czasu
spêdzaj¹ w polu. Chcemy bar-
dziej ich pokazaæ i jednocze-
œnie zachêcaæ mieszkañców
do kupowania ich produktów,
które s¹ zdrowe, œwie¿e,
smaczne i tanie. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Tu towar pochodzi od lokalnych producentów
Z Agat¹ Dusiñsk¹, prezesem Gorzowskiego Rynku Hurtowego, rozmawia Robert Borowy

A. Dusińska: Nasza oferta jest bardzo szeroka i ciekawa 
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lickiej, działacz „Wspólnoty
Polskiej”.
ww  21.01.
1985 r. - u zbiegu ul. Pomor-
skiej i Podmiejskiej doszło do
karambolu pięciu wozów tram-
wajowych, w którym obrażenia
odniosło dziewięć osób.
ww  22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm
Pluta (76 l.), od 1958 r. admi-
nistrator apostolski, a od 1972
r. ordynariusz diecezji gorzow-
skiej; zginął w wypadku samo-
chodowym.
ww  23.01.
1944 r. - zlikwidowano przed-
ostatnią linię tramwajową,
wprowadzając komunikację
trolejbusową również na trasie
ul. Dworcowa - plac Słonecz-
ny.
1987 r. - zm. Bekir Rodkiewicz
(98 l.), imam, przywódca du-
chowy islamskiej ludności ta-
tarskiej w Gorzowie.
ww  24.01.
2004 r. - w kolekturze Totaliza-
tora przy ul. Szarych Szeregów
w Gorzowie padła główna wy-
grana w Dużym Lotku - 3 013
545 zł.
2007 r. - zm. Jerzy Pogorzelski
(74 l.), działacz piłkarski, b.
prezes ZKS Stilon (1982-1992),
członek honorowy GOZPN. 
ww  26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund No-
wicki, pierwszy administrator
apostolski w Gorzowie, został
usunięty z urzędu przez władze
komunistyczne.
1925 r. - ur. dr n. med.
Wiesław Greczner, b. żołnierz
AK, specjalista ortopedii i
traumatologii,  twórca gorzow-
skiej ortopedii, zm. w 2005 r.
ww  27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobu-
sową w mieście; na miasto wy-
ruszyły trzy pojazdy marki
„Mercedes” i dwa „Magirus”,
obsługując dwie linie mające
początek na Starym Rynku,
pierwsza wiodła do koszar pie-
choty przy ul. Myśliborskiej,
druga do szpitala psychiatrycz-
nego.
1986 r. - z udziałem prymasa
Józefa Glempa odbył się po-
grzeb bp. Wilhelma Pluty; jego
ciało złożone zostało w gro-
bowcu wymurowanym w przed-
sionku katedry. 
1997 r. - zm. Irena Byrska (96
l.), aktorka, reżyser teatralny i
pedagog, b. dyrektor dyrektor
Teatru im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie (1963-1966).
ww  28.01.
2002 r. - w nocy nad Ziemią
Lubuską przeszła nawałnica,
wichura sięgała 24 m/sek., w
Gorzowie ok. 3.00 szybkość
wiatru wynosiła 23 m/sek.; zgi-
nęły dwie osoby, kilkanaście
zostało rannych; w Borku drze-
wo zwaliło się na stajnię, w Go-
rzowie połamało wiele drzew.
ww  29.01.
1971 r. doszło do zamachu
bombowego na budynek Sądu
Powiatowego przy ul. Mieszka
I 42, eksplozja zdemolowała
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Protestuj¹ przeciwko temu
osoby prowadz¹ce w œródmie-
œciu dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
ale i czêœæ tamtejszych miesz-
kañców. W zwi¹zku z tym wy-
stosowali oni apel do prezy-
denta i rady miasta w sprawie
poniechania tych likwidacyj-
nych planów. Oto treœæ tego
apelu: 
W zwi¹zku z planowan¹ i do-

konywan¹ przez w³odarzy
miasta Gorzowa Wlkp. zmian¹
organizacji ruchu w obrêbie
ulic Sikorskiego, We³niany Ry-
nek, Hawelañskiej, Zabytkowej
i w konsekwencji z zlikwidowa-
niem kilkudziesiêciu miejsc
parkingowych znajduj¹cych
siê w obrêbie powy¿szych ulic,
apelujemy o ponowne prze-
analizowanie powy¿szej de-
cyzji i uwzglêdnienie poni¿sze-
go zdania mieszkañców i osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w miejscu plano-
wanych zmian. 
My ni¿ej podpisani mieszka-

ñcy Gorzowa Wlkp w szcze-
gólnoœci ulic We³niany Rynek,
Hawelañska, Zabytkowa, Si-
korskiego 129-143, Dzieci
Wrzesiñskich  oraz w³aœciciele
i najemcy lokali u¿ytkowych
znajduj¹cych siê w obrêbie
tych ulic, sk³adamy niniej-
szym stanowczy protest
przeciwko planom zmniej-
szania iloœci miejsc parkin-
gowych w tym obszarze i
oœwiadczamy co nastêpuje:

1. Planowane przez
Urz¹d Miasta prace, roboty bu-
dowlane w w/w obszarze w
szczególnoœci zamykaj¹ce
nieliczne ju¿ i tak miejsca po-
stojowe nie uzyska³y nigdy na-
szej aprobaty, a przygotowy-
wane przez urz¹d miasta
spotkania konsultacyjne z
zainteresowanymi mieszka-
ñcami i przedsiêbiorcami
mia³y charakter pozorny i
zmierzaj¹cy wy³¹cznie do za-
komunikowania ustalonych ju¿
wczeœniej zamiarów co do za-
mkniêcia ruchu ko³owego i par-
kingów na wskazanych po-
wy¿ej ulicach.  

2. Uruchomienie oko³o
100 lokali w 8-pietrowym bu-
dynku by³ej „Przemys³ówki”
spowoduje dalszy wzrost defi-
cytu miejsc postojowych dla
mieszkañców miasta,  za³at-
wiaj¹cych w centrum  swoje
sprawy.

3. Niew¹tpliwie ka¿de
istniej¹ce miejsce parkingo-
we u³atwia 120 tysi¹com Go-
rzowian - interesantom, klien-
tom i kupuj¹cym sprawn¹ i
szybk¹ obs³ugê oraz przynosi
do bud¿etu miasta po 70.200
z³ w ci¹gu 10 lat
(3z³x9godzx52tygx5dnix10lat).

Tylko 2 odcinki z których
znikn¹æ maj¹ na sta³e te par-
kingi (tj. Sikorskiego vis a vis
GBS i SDH oraz 60 metrów
przy We³nianym Rynku) posia-
da potencja³ min 38 miejsc. W
konsekwencji bud¿et miasta
straci w ci¹gu dekady ok. 2,67
mln z³.

4. Przy obecnej mizerii
bud¿etowej oraz uzasadnionej
presji p³acowej pracowników
podleg³ych UM by³oby nieroz-
tropnym i niegospodarnym po-
zbywanie siê tak pewnego i
stabilnego Ÿród³a dochodów
do kasy Miasta.

5. W p r o w a d z o n e
28.10.2019 testy zamykaj¹ce
miejsca na ul. We³niany Rynek
spowodowa³y dalszy drastycz-
ny spadek ruchu i obrotów u
lokalnych przedsiêbiorców.
Jest to ju¿ kolejne uderzenie
zw³aszcza w osoby pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w obrêbie wskazanych
wy¿ej ulic. Pierwszym takim
uderzeniem jest przed³u¿aj¹cy
siê ponad dwu letni remont uli-
cy Sikorskiego. W tym zakre-
sie posiadana przez nas doku-
mentacja zdjêciowa przeczy
teoriom urzêdników
mówi¹cym o zwiêkszaniu siê
ruchu pieszego wynikaj¹cego
z zamykania parkingów i ruchu
na w/w  ulicach.

6. Wprowadzane - bez
rzetelnej konsultacji - zmiany
spowoduj¹ spadek wp³ywów
49% udzia³u Miasta w podat-
kach PIT-CIT od lokalnych
podmiotów. Jednoczeœnie za-
uwa¿yæ musimy, i¿ od wielu ju¿
lat na odcinku od Urzêdu
Miasta do Katedry stoi puste
ponad 2000 m kwadratowych
powierzchni u¿ytkowej (w tym
lokale UM) nie przynosz¹c
do bud¿etu miasta kolejnych
milionów z³otych z powodu
braku dzia³alnoœci tam lokal-
nych podmiotów. Czy miasto
nie ma ¿adnych potrzeb, które
mog³oby zaspokoiæ z tych bez-
sensownie traconych pieni-
êdzy? Dlaczego zuba¿amy na-
szych mieszkañców arbitralnie
narzucanymi planami utrud-
niaj¹c i ruguj¹c z centrum na-
szego miasta lokaln¹ dzia³al-
noœæ?

7. Uwa¿amy za absur-
daln¹ tezê g³oszon¹ nam
przez niektórych urzêdników
magistratu, i¿ rzekomo jakieœ
badania wykaza³y, ¿e zamkni-
êcie lokalnych miejsc parkingo-
wych spowoduje przyrost ru-
chu pieszych. Id¹c t¹ logik¹
zamkniêcie parkingów w  cen-
trach handlowych (np. Askana,
Nova Park) tak¿e
zwiêkszy³oby im iloœæ klientów.
To przecie¿ oczywisty absurd

przecz¹cy zdrowemu
rozs¹dkowi. Dlaczegó¿ wiêc
zamykaj¹c parkingi zabijaæ
chcecie dzia³alnoœæ lokalnych
podmiotów wp³acaj¹cych
Wam PIT-CIT? To ra¿¹ca nie-
gospodarnoœæ.

8. Miejsca parkingowe
na podwórkach winny pozos-
taæ darmowe i wy³¹cznie dla
mieszkañców, a brakuj¹ce na-
le¿y uzupe³niæ lokuj¹c w bez-
poœrednim pobli¿u  parking
podziemny (kilka placów po-
nad 0,5-1,0 ha, pod zieleni¹
przy ul. Jagie³³y i Chrobrego,
pod placem katedralnym) lub
naziemny wielopoziomowy o
konstrukcji szkieletowej.
Mo¿na to wykonaæ na drodze
partnerstwa publiczno-praw-
nego.
9. Istniej¹ce miejsca
parkingowe w centrum na-
le¿y bezwzglêdnie zacho-
waæ z w/w powodów
spo³eczno-ekonomicznych
zwiêkszaj¹c im rotacyjnoœæ po-
przez ewentualne podwy¿sze-
nie cen drugiej, trzeciej i na-
stêpnych godzin postoju.

10. Dostawy towarów do
istniej¹cych placówek a tak¿e
najzwyklejszy transport zaku-
pów czy mebli do mieszka-
ñców musi byæ mo¿liwy. Oso-
bom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ mo¿na w tym ce-
lu wskazaæ konkretne godziny
dostaw np. 6-10 i 17-22. 

11. Zmiana organizacji
ruchu poprzez zamkniêcie
przy Katedrze ruchu wschód-
zachód na g³ównym trakcie ko-
munikacyjnym miasta spowo-
dowa³a  zatory i kilkukrotne
przed³u¿enie czasu przejaz-
du przez centrum. Zamiast
przez jedne œwiat³a na wprost,
przeje¿d¿aæ trzeba przez 3 ze
znacznie wyd³u¿onymi z 20 do
80 sekund czasami przestojów
na nich. Implikuje to kilkukrot-
ne zwiêkszenie emisji spalin
od kolejek samochodów
stoj¹cych na wyd³u¿onych
œwiat³ach, korkach etc. Czy na-
prawdê jest to w interesie
mieszkañców ?

12. Zamkniêcie przejaz-
du przy katedrze spowodowa³o
tak¿e znaczne wyd³u¿enie
dróg i czasów przejazdu dla
s³u¿b ratunkowych co
wyd³u¿a i utrudnia  im
sprawne ratowanie ¿ycia i
zdrowia mieszkañców. Ilu lu-
dzi straci z tego tytu³u ¿ycie lub
zdrowie, bo karetka nie doje-
dzie na czas? Czy i o to cho-
dzi³o planistom?

13. Optymalnym, kom-
promisowym, logicznym i prak-
tycznym rozwi¹zaniem jest
funkcjonowanie tej deptakowej
strefy przy katedrze poza go-

dzinami szczytu komunikacyj-
nego i w weekendy. Zachowa-
my wówczas obie funkcjonal-
noœci: sprawne odci¹¿anie ru-
chu na g³ównym skrzy¿owaniu
centrum w godzinach szczytu
w dni robocze oraz dodan¹
funkcjê „deptakow¹” w spokoj-
niejszych godzinach funkcjo-
nowania miasta. U³atwi to rów-
nie¿ sprawne dzia³anie
s³u¿bom ratunkowym dla
dobra wszystkich mieszka-
ñców Gorzowa w celu najsku-
teczniejszego i najszybszego
ratowania ich ¿ycia i zdrowia.
14. Prawie po³owa
spo³eczeñstwa to ludzie wie-
kowi, schorowani, emeryci,
renciœci, inwalidzi. Zapropo-
nowanie im przez „ekspertów” i
urzêdników UM  pokonywania
2 km odcinka (w obie strony)
miêdzy katedr¹ a Filharmoni¹
2x 12-14 minut wg
{https://maps.app.goo.gl/n7vg
STEVvmA6i7sb8}), aby mogli
sobie jako interesanci i klienci
za³atwiæ w centrum drobne
sprawy urzêdowe i zakupowo-
us³ugowe i to niezale¿nie od
np. jesienno-zimowej aury jest
bezduszne, bezmyœlne i
by³oby przejawem wyj¹tkowej
arogancji w³adzy nielicz¹cej
siê z interesem mieszkañców
Gorzowa Wlkp. Czy tak wy-
gl¹da przyjazne miasto?
15. Planowane zmiany
w centrum s¹ i musz¹ byæ
prowadzone nie dla bli¿ej nie-
okreœlonych interesów „eks-
pertów” i nawiedzonych „wizjo-
nerów”, lecz dla wygody, bez-
pieczeñstwa i dobra
wszystkich mieszkañców
naszego miasta, a tak¿e w
ich ¿ywotnym interesie eko-
nomicznym zw³aszcza, ¿e s¹
finansowane z pieniêdzy
tych¿e obywateli a nie w³adzy. 

16. Ka¿dy ma prawo do
swojej wizji miasta zw³aszcza je-
go Prezydent, ale ewentualne
decyzje nie powinny mieæ cha-
rakteru dyktatu i wprowadzania
na si³ê zmian wbrew ¿ywotnym
interesom mieszkañców. Jedno-
czeœnie nie godzi siê aby wpro-
wadzane wbrew mieszkañcom i
u¿ytkownikom lokali zmiany
uzasadniaæ ich interesem. 

17. Zdecydowana wiêk-
szoœæ osób tu egzystuj¹cych,
w tym blisko 100% podmiotów
jest stanowczo przeciwna
wprowadzanym zmianom w
organizacji ruchu, w szczegól-
noœci likwidacji miejsc postojo-
wych i poœwiadczaj¹ to nie w
anonimowych ankietach lecz
pisemnie z imienia i nazwiska.  

Konkluduj¹c, 
czy jest Pan , Panie Prezy-

dencie za :

1.rezygnacj¹ z milionowych
wp³ywów do kasy miasta z tu-
tejszych parkomatów za likwi-
dowane miejsca parkingowe i
za  ni¿szymi  wp³ywami z po-
datków dochodowych od pro-
wadzonej tu dzia³alnoœci gos-
podarczej?

2.utrudnieniem dojazdu do
w/w obszaru mieszkañcom,
dostawcom, kurierom i
s³u¿bom ratowniczym?

3.utrudnieniem dojazdu do
w/w obszaru œcis³ego cen-
trum oraz utrudnieniem chwi-
lowego postoju 120 tysi¹com
Gorzowian chc¹cych tu
sprawnie i szybko za³atwiæ
swoje drobne sprawy  tak¿e
urzêdowe ?

4.pozornymi ,kosztownymi
„konsultacjami”  koñczonymi
wypowiedzi¹ Pani Dyr. Biura
Konsultacji Spo³ecznych i Re-
witalizacji   cyt.: „Wprowadza-
ne zmiany s¹ bezdyskusyj-
ne. Polityka miasta jest jasna
„Czy tak ma dzia³aæ przyjazne
miasto?

W za³¹czeniu listy z  zebra-
nymi w  popo³udnie 27.11.br
205 podpisami przedstawi-
cieli tutejszych  lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych
(Za³.1 do 50 ) reprezentuj¹cy-
mi ok.600 przebywaj¹cych
tu na sta³e osób-mieszka-
ñców, oraz 301 podpisów
mieszkañców Gorzowa i oko-
lic.
Wszyscy z imienia i na-
zwiska wyra¿aj¹ niniejszym
sprzeciw zamykanym nam
na si³ê  parkingom i  doko-
nanej reorganizacji ruchu. 

Inne sposoby zbierania opi-
nii w tym przygotowane dla
UM anonimowe ankiety na
próbkach kilkunastu przypad-
kowo zagadniêtych osób s¹
absolutnie niewiarygodne i
niemiarodajne - mo¿na w
ten sposób uzasadniaæ
ka¿de, nawet najbardziej wy-
dumane tezy, gdy¿  te anoni-
mowe badania  s¹ po prostu
nieweryfikowalne - w prze-
ciwieñstwie do niniejszego
apelu - oœwiadczenia podpi-
sanego imiennie przez pro-
testuj¹cych. 

OdpowiedŸ na niniejsze py-
tania i apel prosimy przes³aæ
na adres ratuj-
my.parkingi@gmail.com oraz
prosimy umieœciæ na stronie
internetowej Urzêdu Miasta w
celu zapoznania siê z ni¹
przez ogó³ spo³eczeñstwa
miasta Gorzowa Wlkp. 

Do wiadomoœci:      
Radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp

Protestują i apelują 
do prezydenta miasta
Ostatecznych decyzji w sprawie likwidacji miejsc parkingowych na We³nianym Rynku jeszcze nie ma, ale wszystko
zmierza w tym kierunku. 
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pięć pomieszczeń na wysokim
parterze.
1994 r. w Gorzowie uruchomio-
no pierwsze anteny przekaźni-
kowe telefonii komórkowej. 
ww  30.01.
1945 r. oddziały sowieckie za-
jęły Gorzów; godz. 2-3.00 - za-
rządzono ewakuację miasta;
godz. 3.30 - sowieckie czołgi
zaskoczyły mieszkańców
Różanek; od godzin rannych -
przy temperaturze ok. minus
10 st. trwał exodus mieszkań-
ców i władz transportem
kołowym i kolejowym; godz.
15.20 - sowieckie wozy pan-
cerne przejechały przez Marwi-
ce; komendant obrony Lan-
dsberga, nie wykonawszy roz-
kazów, wycofał się do
Kostrzyna; godz. 16-18 - wyco-
fujące się oddziały niemieckie
wysadziły oba mosty na War-
cie, przerwana została ostatnia
linia tramwajowa Grobla -
Dworzec, Zamoście zostało po-
zbawione energii i gazu; godz.
21-22 - ostatnie pododdziały
niemieckie wycofały się z Gór-
czyna przez ul. Matejki do ko-
szar przy ul. Myśliborskiej;
godz. 22.00 - w okolicy mostu
na Kanale Ulgi landsberscy
volkssturmiści ostrzelali bata-
lion Volkssturmu wracający z
Borka, zginęło 17 żołnierzy;
ok. 23.00 - pierwsze oddziały
sowieckie dotarły do śródmie-
ścia; godz. 0.30 - ostatnie od-
działy niemieckie pod dowódz-
twem Waltera Neumanna
opuściły koszary przy ul. Myś-
liborskiej, udając się przez
Małyszyn do Nowin; wg niektó-
rych świadków pierwsze czołgi
zwiadowcze wkroczyły do
miasta 30 stycznia od strony
obecnej ul. Konstytucji 3 Maja,
stąd jej powojenna nazwa Ar-
mii Czerwonej; miasto zajęte
zostało przez pododdziały 32
korpusu piechoty 5 Armii Ude-
rzeniowej, jej dowódcą był
gen. płk. Nikołaj Erastowicz
Bierzarin (1904-45), później
pierwszy komendant wojenny
Berlina. 
1995 r. w Gorzowie po raz
pierwszy obchodzono Dzień
Pamięci i Pojednania.
2001 r. w hallu Łaźni Miejskiej
ponownie odsłonięto popiersie
Maxa Bahra, zrekonstruowane
przez Jerzego Sobocińskiego z
Poznania; w uroczystości
uczestniczył Jürgen Bahr,
prawnuk fundatora Łaźni. 
ww  31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady
Inżynierii nr 3 przejęły obiekty
byłej fabryki maszyn i odlewni
żeliwa H. Pauckscha między
ul. Jerzego i Grobla oraz byłej
fabryki Gustava. Schrödera
przy ul. Przemysłowej 13-16,
gdzie znajdowała się główna
siedziba późniejszych
Zakładów Mechanicznych.
2010 r. - nad Kłodawką przy ul.
Chrobrego odsłonięto pomniki
malarzy Jana Korcza i Ernsta
Henselera. n
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- Panie prezesie, by³ pan
wiceprezydentem miasta,
wiceprezesem S³owianki.
W koñcu przyszed³ czas
na pe³n¹ prezesurê?

- Ju¿ nie wice. 
- Jak to siê sta³o?
- Nie by³o konkursu. Zos-

ta³em poproszony o to, ¿eby
pojawiæ siê w Inneko. I
myœlê, ¿e z³o¿y³o siê na to
kilka czynników. Przede
wszystkim to, ¿e prezes
Czy¿ewski, mój poprzednik
z³o¿y³ rezygnacjê z pracy
miesi¹c wczeœniej i trochê
pal¹cych problemów tu zos-
ta³o. I to chyba by³
najwa¿niejszy powód. Dru-
gim by³o prawdopodobnie
to, ¿e prezydent Jacek Wój-
cicki dobrze ocenia moj¹
wiceprezydenturê, a tak¿e
pracê w S³owiance. Wie, jak
pracujê, wie, ¿e siê w pracê
anga¿ujê, i moim zdaniem
to te¿ by³ jakiœ wa¿ny ele-
ment w podjêciu takiej, a nie
innej decyzji. 
- Jakie przed panem
stoj¹ najwiêksze wyzwa-
nia, najwiêksze trudno-
œci?

- No có¿, jest ich kilka. Ma-
my grudzieñ, koniec roku i
to nie jest zbyt dobry mo-
ment na wchodzenie do no-
wej firmy. Z koñcem roku za-
zwyczaj pozostaje sporo
spraw do domkniêcia. I tak
te¿ jest w tym przypadku. Na
to nak³adaj¹ siê sprawy fi-
nansowe. Innym zadaniem w
chwili obecnej to jest przygo-
towanie przetargu na odbiór
odpadów z terenu miasta. 
- Informacja, ¿e to pan
zostaje nowym szefem In-
neko, zosta³a dobrze
przyjêta, bo gorzowianin
poprowadzi gorzowsk¹
spó³kê. Gorzowianie maj¹
powoli doœæ ludzi z ze-
wn¹trz, którzy przy-
je¿d¿aj¹ sk¹dœ, robi¹ re-
wolucjê w zarz¹dzanej fir-
mie, która odwraca siê
przeciw tej firmie a potem
sobie jad¹ te¿ gdzieœ. 

- Byæ mo¿e tak jest. Byæ
mo¿e rzeczywiœcie tak s¹ te
osoby postrzegane. Ale
myœlê, ¿e prezydent Jacek
Wójcicki wyczuwa te nastroje,
skoro gorzowianin zostaje po-
wo³any do kierowania najbar-
dziej skomplikowan¹ spó³k¹ w
mieœcie, to chyba jest to po-
wrót do korzeni. A jeœli chodzi
o ocenê mojej osoby, trudno
mi siê do tego odnosiæ.
- Powiedzia³ pan - najbar-
dziej skomplikowana

spó³ka w mieœcie. Dlacze-
go najbardziej skompliko-
wana?

- Dlatego, ¿e de facto In-
neko to nie jest jedna
spó³ka. Tak naprawdê jest to
grupa kapita³owa, w której
sk³ad wchodzi kilka spó³ek.
W rzeczywistoœci jest to
obs³uga zale¿nych firm w
ramach ca³ej grupy, a wiec
Inneko RCS, która zajmuje
siê utrzymaniem dróg, od-
œnie¿aniem. Mamy Inneko
SPZ, czyli spó³ka zajmuj¹ca
siê zarz¹dzaniem cmenta-
rzem. Do tego mamy spó³kê
Bioenergy Farm, w której
prowadzona jest bardzo
skomplikowana inwestycja
w Stanowicach. Mamy w ko-
ñcu GOT, czyli Gorzowski
Oœrodek Technologiczny w
Stanowicach, do tego na-
le¿y do³o¿yæ pole golfowe,
które nie jest osobn¹
spó³k¹, ale prowadzi
zupe³nie odrêbn¹ dzia³al-
noœæ. 
- Zapomnia³ pan jeszcze
o Polanie Przyjació³, czyli
cmentarzu dla zwierz¹t.

- Tak, cmentarz dla
zwierz¹t jest bezpoœrednio
przy Chróœciku. Tam na
szczêœcie nie ma jakichœ
problemów w sensie za-
rz¹dzania. W tej chwili funk-
cjonuje ona dobrze i oby
by³o tak dalej. 
- Kilka du¿ych spó³ek,
kilka przedsiêbiorstw, a
jak siê myœli o Inneko, to
nierozerwalnie myœli siê o
œmieciach. Natychmiast
myœli siê o zbiórce œmieci,
utylizacji œmieci,
pieni¹dzach za œmieci. 

- Ma³e sprostowanie, od-
pady, a nie œmieci. Ale sko-

jarzenie jak najbardziej pra-
wid³owe. I tak siê powinno
kojarzyæ Inneko - odpady,
sprz¹tanie, czystoœæ. To s¹
jak najbardziej poprawne
skojarzenia. I w tym zakre-
sie nie chcia³bym robiæ re-
wolucji. Priorytetowym za-
daniem Inneko jest oczysz-
czanie miasta.
- I tu mamy trudn¹ kwes-
tiê, bo op³aty za odbiór
odpadów id¹ ca³y czas do
góry. I ludzie generalnie
narzekaj¹ na to, ¿e ceny
ca³y czas id¹ do góry. I
druga kwestia, namawia-
cie do segregacji odpa-
dów, a w gruncie rzeczy
czêsto l¹duj¹ one w jed-
nym wozie. To wszystko
nie ma sensu, a my ci¹gle
p³acimy wiêcej i wiêcej.

- Rzeczywiœcie, op³aty
rosn¹. To jest bardzo skom-
plikowany problem. Mówi¹c
w krótkich, ¿o³nierskich
s³owach - to, ¿e p³acimy
wiêcej, wszyscy, wynika z
bardzo du¿ych, rewolucyj-
nych, niekoniecznie dobrych
zmian w prawie. Jaka naj-
wiêksza zmiana? Taka, ¿e
od 2017 roku nie ma mo¿li-
woœci, aby zgodnie z pra-
wem na sk³adowisku odpa-
dów, czyli w Chróœciku znaj-
dowa³y siê tak zwane
odpady energetyczne czy
wysokoenergetyczne.
- A co to znaczy?
- To s¹ tworzywa sztuczne,

które musz¹ zostaæ prze-
tworzone, a nastêpnie wy-
wiezione z Chróœcika do
spalarni albo przekazane do
cementowni. W Polsce ma-
my zbyt ma³o odpowiednich
spalarni, a zapotrzebowanie
cementowni na przetworzo-

ne odpady nie jest tak du¿e.
W zwi¹zku z tym spalarnie i
cementownie potrafi¹ pod-
nieœæ o kilkaset procent w
skali roku op³aty za utyli-
zacjê w³aœnie takich odpa-
dów. My jako mieszkañcy,
my jako spó³ka Inneko jeste-
œmy zwyczajnie zak³adnika-
mi tych firm. Z tym musimy
siê mierzyæ wszyscy. Jes-
tem œwiadom tego, niestety,
¿e w przysz³ym roku za od-
pady przyjdzie, i mi, i Pani, i
nam wszystkim zap³aciæ
wiêcej. 
- Ale ludzie bêd¹ na pana
psy wieszaæ.

- Tak, tylko ¿e ja nie jestem
tu kimœ decyduj¹cym. Ja
jestem dok³adnie œrodkiem
tego ca³ego mechanizmu. I
mam nadziejê, ¿e czêœæ
osób bêdzie to rozumia³o.
My jedynie przetwarzamy te
odpady, przygotowujemy je
do dalszego wykorzystania.
I to jest tak naprawdê nasza
rola. 
- Wróæmy zatem do se-
gregacji. Jak tu ludzi prze-
konaæ do segregacji, sko-
ro czasami sami widz¹, ¿e
jak podje¿d¿a œmieciarka,
to ich posegregowane
œmieci i tak l¹duj¹ w jed-
nej kaœcie. 

- Nie wiem, gdzie tak jest.
Na moim osiedlu w zachod-
niej czêœci miasta mamy al-
tanê œmietnikow¹ na
wszystkie frakcje i w po-
szczególne dni te frakcje s¹
odbierane. I mam nadziejê,
¿e tak siê dzieje wszêdzie.
Ale za organizacjê zbiórki
odpadów odpowiada
Zwi¹zek Celowy Gmin MG6.
To on zleca w drodze prze-
targu w³aœnie tê us³ugê. Ja

tylko powiem, ¿e segregujê
odpady od niepamiêtnych
czasów. Robi³em to nawet
wówczas, kiedy jeszcze siê
o tym szeroko nie dyskuto-
wa³o. Mam w domu piêæ po-
jemników i staram siê bar-
dzo przyk³adaæ do segrega-
cji. 
- To zmieñmy temat. Po
co wam Stanowice?

- To pytanie raczej do ko-
goœ innego. Generalnie za-
mys³, jeœli chodzi o Stanowi-
ce - Gorzowski Oœrodek
Technologiczny, by³ dobrym
pomys³em, szkoda tylko, ¿e
powsta³ tak daleko od Go-
rzowa. 
- To jest tylko 15 kilomet-
rów od miasta, jak dale-
ko?

- Ale jednak nie Gorzów. I
to jest pewne utrudnienie.
Mówi¹ o tym ludzie, którzy
tam pracuj¹. Niemniej jed-
nak oœrodek powsta³, funk-
cjonuje, a teraz myœlimy jak
go przybli¿yæ przede wszyst-
kim przedsiêbiorcom. To taki
ambitny cel na kilka lat do
przodu, zobaczymy, czy uda
nam siê go zrealizowaæ. 
- Ale prowadzicie prace
badawcze i s¹ one wysoko
oceniane.

- To fakt. Mamy tam bar-
dzo dobre laboratorium.
Bêdziemy siê z moimi
wspó³pracownikami zasta-
nawiaæ, co dalej. Trzeba wy-
braæ jak¹œ rozs¹dn¹ opcjê
rozwoju. 
- Ja znam GOT od strony
dzieci, które tam bywaj¹ i
wracaj¹ zachwycone. 

- Dok³adnie tak jest.
Wspó³praca ze szko³ami,
przedszkolami rzeczywiœcie
idzie nam œwietnie. Mamy
tam bardzo dobr¹ kadrê. Or-
ganizowane s¹ tam m. in.
pó³kolonie. Dzieciaki s¹ za-
uroczone tym miejscem, w
którym mog¹ prowadziæ
ró¿ne eksperymenty. Trzeba
próbowaæ zaszczepiaæ w
dzieciach pasjê do nauki i
szukania rozwi¹zañ. 
- A jakie ma pan plany?
- Planów nie robi siê ot tak,

impulsywnie. Plany robiê
zawsze w tym momencie,
kiedy mam dobrze zdiagno-
zowane potrzeby. I w³aœnie
teraz jestem na etapie diag-
nozowania. Chcê najpierw
wys³uchaæ pracowników,
poznaæ ka¿dy z problemów,
a dopiero póŸniej, przyjdzie
czas na dalekosiê¿ne plany.
- Dziêkujê bardzo. 

RENATA OCHWAT

Przyjdzie nam wszystkim
zapłacić więcej 
Rozmowa z £ukaszem Marcinkiewiczem, prezesem spó³ki kapita³owej Inneko

Ł. Marcinkiewicz: Priorytetowym zadaniem Inneko jest oczyszczanie miasta
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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/

I wysz³o, ¿e wielu mieszka-
ñców sprawi³o sobie prezent
na œwiêta.

- Rzeczywiœcie, postarali-
œmy siê w tym roku szybciej
rozliczyæ koszty ciep³a - mó-
wi Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej.

KAWKA jak prezent

Wielu mieszkañców, którzy
od kilku lat korzystaj¹ z miej-
skiego ciep³a i ciep³ej wody z
koñcem listopada prze¿y³o
mi³e zaskoczenie. A to za
spraw¹ rocznego rozliczenia
za miejskie ciep³o i wodê do-
starczan¹ dziêki systemowi
KAWKA. - Rzeczywiœcie z
roku na roku te rozliczenia
s¹ korzystniejsze dla miesz-
kañców. I naszym zdaniem
decyduje o tym kilka czynni-
ków - mówi dyrektor ZGM.

Po pierwsze, mieszkañcy
ju¿ nauczyli siê odpowiednio
zarz¹dzaæ ciep³em w lokalu.
Oznacza to, ¿e nie przegrze-
waj¹ mieszkañ, reguluj¹
temperaturê do indywidual-
nych potrzeb i zapewniaj¹ce-
go im komfort, redukuj¹ tem-
peraturê przy wietrzeniu
mieszkania czy wychodzeniu
z domu na d³u¿ej. Jednym
s³owem, dbaj¹, aby niepo-

trzebnie nie marnotrawiæ
ciep³a, a co za tym, w³as-
nych pieniêdzy.

Po drugie - jak zaznacza
Pawe³ Nowacki, nie bez zna-
czenia jest te¿ i to, ¿e ostat-
nie zimy s¹ ³agodniejsze tym
samym cieplejsze ni¿ kiedyœ,
co przek³ada siê bezpoœred-
nio na wysokoœæ rachunków.
Warto podkreœliæ równie¿
wspó³pracê ze wspólnotami
mieszkaniowymi i sukcesyw-
ne przeprowadzanie termo-
modernizacji budynków, co

tak¿e pozwala na lepsz¹
gospodarkê ciep³em.

Niedopłaty też się
zdarzają

ZGM przyznaje jednak, ¿e
zdarzaj¹ siê tak¿e i takie lo-
kale, gdzie mieszkañcy
musz¹ dop³aciæ do rocznego
rozliczenia za ciep³o. Co
prawda jest ich mniej ni¿ w
ubieg³ych latach, jakby siê
mog³o na pocz¹tku wyda-
waæ, ale jednak s¹. Tu z ko-
lei decyduje nieracjonalna
gospodarka ciep³em, stan

techniczny lokali, budynków i
paradoksalnie, niekorzysta-
nie z ciep³ej wody w kra-
nach. - Tak, tak zdarzaj¹ siê
tacy, którzy korzystaj¹ z
ciep³ej wody w sposób œla-
dowy, a to wp³ywa na koszty,
gdy¿ woda jest utrzymywana
w okreœlonej temperaturze,
aby u¿ytkownik po odkrêce-
niu kranu móg³ z niej sko-
rzystaæ  - mówi Pawe³ No-
wacki - Zaznaczam jednak,
¿e w tych najtrudniejszych
sytuacjach do ka¿dego przy-
padku podchodzimy jedno-

stkowo, weryfikujemy i w uza-
sadnionych okolicznoœciach
staramy siê pomóc mieszka-
ñcom, nie pozostawiaj¹c ich
samych z problemem.

Zamawianie mocy

Nale¿y przypomnieæ, ¿e
moc zamówiona dla c.o. i
c.w.u. dla ka¿dego budynku
wyliczana by³a odrêbnie z
uwzglêdnieniem miêdzy in-
nymi iloœci lokali, mieszka-
ñców, powierzchni i kubatury
budynku czy stanu technicz-
nego obiektu oraz przeliczna
do temperatury minus 18
stopni Celsjusza. Stosowne
wyliczenia przeprowadza³
projektant maj¹cy odpowied-
nie przygotowanie meryto-
ryczne w tym zakresie.  

Zdajemy sobie sprawê, ¿e
teraz mamy ³agodniejsze zi-
my, ale co by siê sta³o, gdyby
nagle przysz³y mrozy, a my
nie mielibyœmy wystar-
czaj¹cej mocy na wêŸle, aby
mieszkania odpowiednio do-
grzaæ, ¿eby nie by³o zimno?
- t³umaczy Pawe³ Nowacki.

Zdaniem ZGM jednak
KAWKA siê sprawdza, a go-
rzowianie coraz lepiej radz¹
sobie z wykorzystaniem
miejskiego ciep³a.

ROCH

Gorzowianie coraz lepiej
radzą z KAWKĄ
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej wczeœniej ni¿ w ubieg³ych latach rozliczy³ p³atnoœci za ciep³o. 

Gorzowianie coraz lepiej radzą sobie z wykorzystaniem miejskiego ciepła
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Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej wraz z Urzêdem
Miasta z³o¿y³ wniosek o dofi-
nansowanie i planuje w przy-
sz³ym roku rozpocz¹æ wy-
mianê pieców wêglowych na
gazowe. Wymiana dotyczyæ
bêdzie tylko lokali
nale¿¹cych do miasta, czyli
komunalnych.

- Bêdzie to kolejny pro-
gram, który umo¿liwi moder-
nizacjê obecnego systemu
ogrzewania i wpisywaæ
bêdzie siê w poprawê jako-
œci powietrza na terenie
Miasta. Za³o¿eniem jest lik-
widacja pieców wêglowych i
monta¿ instalacji gazowej -
zapowiada Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. 

Plan jest ambitny, ale realny
do zrealizowania. Zak³ada wy-
mianê pieców w stu lokalach
na terenie ca³ego miasta. -
Mamy zamiar w 2020 roku
przygotowaæ dokumentacjê
projektow¹ a nastêpnie wy-
mieniæ ogrzewanie w 30 loka-
lach, w nastêpnym roku
bêdzie to w 50, a w 2022 w

ostatnich 20 lokalach - mówi
Pawe³ Nowacki. Zaznacza, ¿e
realizacja nast¹pi w momen-
cie pozytywnego rozpatrzenia
wniosku i pozyskania dofinan-
sowania. Wymian¹ zostan¹
objête tylko lokale komunalne.

Pieni¹dze na tê moderni-
zacjê maj¹ pochodziæ z

Bud¿etu Miasta - wk³ad
w³asny oraz dofinansowania
ze œrodków unijnych w ra-
mach konkursu - gospodarki
niskoemisyjnej.

Dyrektor Pawe³ Nowacki
przyznaje, ¿e w 2020 roku
ZGM bêdzie mia³ nieco
mniej pieniêdzy na ró¿nego

rodzaju remonty, ni¿ w 2019.
- Nie oznacza to jednak, ¿e
za³o¿ymy rêce i nic nie
bêdziemy robiæ. 

I ju¿ wiadomo, ¿e w 2020
roku bêdzie konieczny re-
mont balkonów przy ul.
Wawrzyniaka oraz doko-
ñczenie termomodernizacji

budynku przy ul. Grobla.
Kontynuowaæ zamierzamy
wymianê stolarki okiennej,
drzwiowej zarówno w loka-
lach mieszkalnych jak i
czêœciach wspólnych budyn-
ków czy instalacji elektrycz-
nej w mieszkaniach.

ZGM bêdzie te¿ realizowa³
zadania, na które otrzyma
dotacjê. Dotyczy to miêdzy
innymi bud¿etu obywatel-
skiego  oraz remontu tara-
sów w jednym z budynków
przy ul. Kwiatowej. Poza tym
bêdziemy konsekwentnie re-
montowaæ pomieszczenia
socjalne oraz tak zwane po-
mieszczenia tymczasowe -
mówi Pawe³ Nowacki.

Pomieszczenia socjalne i
tymczasowe, czyli te o naj-
ni¿szym standardzie przezna-
czone bêd¹ na potrzeby eks-
misji, które zapowiada ZGM.

ZGM jednak nie wyklucza,
¿e w ci¹gu roku sytuacja
bud¿etowa mo¿e siê zmieniæ
i pojawi¹ siê dodatkowe pie-
ni¹dze na kolejne remonty
czy inwestycje.

ROCH

Sto lokali w trzy lata
Bêdzie kolejna wymiana Ÿróde³ ciep³a - pieców wêglowych na gazowe.

Plan zakłada wymianę pieców w stu lokalach na terenie całego miasta
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- Panie ³owczy, ASF u
bram?

- Nie u bram, ale ju¿ jest.
Afrykañski Pomór Œwiñ do-
tar³ do Polski w 2014 roku.
Spodziewaliœmy siê, ¿e do-
trze do nas, ale nie ¿e w lis-
topadzie tego roku. 
- Co to znaczy dla woje-
wództwa?

- Przede wszystkim w
czêœci po³udniowej naszego
województwa, czyli okolice
S³awy (powiat wschowski)
zosta³a wyznaczona strefa
czerwona ska¿ona, w której
obowi¹zuje ca³kowity zakaz
wstêpu do lasu. Oznacza to,
¿e nie wolno nie tylko iœæ w
tym terenie na grzyby, ale
ograniczone s¹ te¿ prace le-
œne zwi¹zane z wycink¹
drzew i wywozem drewna.
Do tego dochodzi tak¿e
ca³kowity zakaz polowañ na
tym terenie. I nie ma w tym
nic nadzwyczajnego, po pro-
stu wygrodzono „strefê ci-
szy” po to, aby chore dziki,
które mia³y kontakt z wiru-
sem, spokojnie dokona³y
swego ¿ywota. Potem trzeba
bêdzie zebraæ tam zw³oki
pad³ych dzików, pobraæ pró-
bki do badañ na obecnoœæ
wirusa, a nastêpnie je zutyli-
zowaæ. 
- A w okolicach Gorzowa
jak to wygl¹da?

- Aktualnie ca³y obszar
by³ego województwa go-
rzowskiego objêty jest stref¹
WAMTA, czyli obszarem
dzia³añ œrednioterminowych
zwi¹zanych ze zwalczaniem
ASF. Nale¿y mieæ jednak na
uwadze, ¿e oddalona od Go-
rzowa Wlkp. o niespe³na 20
km gmina Miêdzyrzecz ob-
jêta jest ju¿ stref¹ ochronn¹
(¿ó³t¹). Jest to na tyle blisko,
¿e mo¿na siê spodziewaæ w
ka¿dej chwili rozszerzenia
stref objêtych restrykcjami.
Jest to uwarunkowane
g³ównie wyst¹pieniem kolej-
nych przypadków afryka-
ñskiego pomoru œwiñ po-
twierdzonych laboratoryjnym
badaniem na obecnoœæ wi-
rusa ASF. Obecnie, pomimo
tego, ¿e dzika chcemy mieæ
w ³owisku, bo on jest
po¿yteczny, jesteœmy zmu-
szeni strzelaæ do praktycz-
nie ka¿dego, który pod lufê
podejdzie. Jeœli nie strzeli-
my, to mamy œwiadomoœæ,
¿e za jakiœ czas trzeba
bêdzie zebraæ w lesie zw³oki
pad³ego zwierzêcia i przeka-
zaæ do utylizacji. 
- To strasznie brzmi.
Straszna historia.

- Historia, która ju¿ w Euro-
pie jest znana, w³aœciwie to
ju¿ na ca³ym œwiecie. Afry-
kañski Pomór Œwiñ, jak sa-
ma nazwa wskazuje, zacz¹³
siê od Afryki. Do wschod-
nich obszarów naszego kon-
tynentu przywêdrowa³ na

statku ze zlewkami. I tak to
siê rozwija. Idzie od œciany
wschodniej do nas. W Pol-
sce ASF nie jest rzecz¹
now¹. Od lipca 2014 roku
zmagamy siê z t¹ chorob¹.
Hiszpanie zmagali siê 15 lat.
I niestety, by³a koniecznoœæ
wybicia wszystkich stad
œwiñ i redukcji pog³owia dzi-
ków. Potem wprowadzono
okres karencji. Dopiero po
kilku latach uruchomiono od
nowa hodowlê i œwiñ, i dzi-
ków. 
- Myœli pan, ¿e u nas ten
scenariusz te¿ siê mo¿e
wydarzyæ?

- Ciê¿ko prorokowaæ. Nato-
miast patrz¹c na to, co siê
dzieje, choæby na ostatni
przeskok ogniska choroby o
350 km, to nie wygl¹da to
zbyt ciekawie. Nie do koñca
zrozumia³e jest to, ¿e dzik
zara¿ony wirusem ASF
przemieœci³ siê na tak du¿y
dystans, a potem siê prze-
wróci³ przy drodze. Taki
przypadek ewidentnie wska-
zuje, ¿e wektorem prze-
mieszczania siê wirusa by³
cz³owiek i jego nieodpowie-
dzialne dzia³anie. Jest jesz-
cze jedna ewentualnoœæ, ¿e
wirus ASF ju¿ od pewnego
czasu u nas wystêpuje, ale
nie zaobserwowano maso-
wych upadków dzików, co
znaj¹c przebieg choroby jest
raczej ma³o prawdopodob-
ne.
- Czyli teraz wszyscy my-
œliwi maj¹ obowi¹zek
strzelania do dzików?

- Nas nie trzeba zmuszaæ
do polowañ na dziki. Mamy
œwiadomoœæ zagro¿eñ wyni-
kaj¹cych z pojawienia siê
ASF na terenie naszego kra-
ju, wiêc realizujemy planowe
odstrza³y i odstrza³y sanitar-
ne. Ale czy tak naprawdê
jesteœmy w stanie wystrze-
laæ wszystkie dziki? Moim

zdaniem nie. Czynników
wp³ywaj¹cych na fakt, ¿e
dzików jest coraz wiêcej nie
nale¿y szukaæ po stronie kó³
³owieckich, ale spojrzeæ na
sprawê ze strony biologii ga-
tunku. Coraz lepsza do-
stêpnoœæ ¿eru w postaci
ogromnych area³ów kukury-
dzy stanowi¹cych nie tylko
Ÿród³o wysokobia³kowego
po¿ywienia, ale równie¿
miejsc ca³orocznego pobytu
i poczucie bezpieczeñstwa,
brak mroŸnych i œnie¿nych
zim, które by³y zawsze regu-
latorem pog³owia dzika
zw³aszcza warchlaków, ale
równie¿ zwiêkszona p³od-
noœæ dzików - dwa mioty w
roku i wczesne dojrzewanie
p³ciowe samic. To jeszcze
nie koniec, s¹ jeszcze miejs-
ca gdzie polowaæ nie
mo¿na, czyli tereny wy³¹czo-
ne z obwodów ³owieckich.
Tam siê nie poluje, a dzik siê
tam rozmna¿a. Co jednak
mo¿emy zrobiæ w strefach
czerwonych, gdzie obo-
wi¹zuje zakaz polowañ?
Tam nie ma czasowo ¿ad-
nych polowañ, a zwierzyna,
która tam bytuje wyrz¹dza
szkody. Bo przecie¿ s¹ jesz-
cze jelenie i sarny, które te¿
powoduj¹ szkody na polach.
Rolnicy ju¿ siê martwi¹, kto
im to zrekompensuje. Zgod-
nie z ustaw¹ za szkody wy-
rz¹dzone przez zwierzêta
³owne p³aci dzier¿awca lub
zarz¹dca obwodu ³owieckie-
go, wiêc na wiosnê z pewno-
œci¹ zrodzi to konflikty.
Ostatnio wiele s³ychaæ w
mediach o ASF i protes-
tuj¹cych rolnikach wykorzys-
tuj¹cych has³a „myœliwi nie
radz¹ sobie z ASF!”. A prze-
cie¿ ASF to nie jest problem
tylko myœliwych, a problem
wszystkich Polaków, a na-
wet mieszkañców ca³ej Unii
Europejskiej. Bez myœliwych

nie da siê skutecznie wal-
czyæ z ASF i nie mo¿na
przypisywaæ samych z³ych
rzeczy myœliwym. 
- Na przyk³ad?
- Popatrzmy co siê sta³o z

ustaw¹ - prawo ³owieckie,
która zosta³a znowelizowana
w³aœnie pod dyktando „eko-
aktywistów”. Wprowadzono
zakaz uczestnictwa dzieci w
polowaniach, zakaz prowa-
dzenia konkursów i prób z
psami, zwiêkszono
odleg³oœci polowania od bu-
dynków. A teraz myœliwi s¹
potrzebni, wrêcz nieodzow-
ni. Inny przyk³ad, to choæby
to, co siê ostatnio wydarzy³o
w mieœcie. Mam na myœli
odstrza³ dzików przy ul.
B³otnej. Otó¿ od ponad roku
trwa wzmo¿ony odstrza³ dzi-
ków w mieœcie. Bo to jest
problem. Dzik w mieœcie
stwarza zagro¿enie dla ru-
chu komunikacyjnego, ale
równie¿ niszczy mienie
mieszkañców. By³ przypa-
dek, kiedy „elka” na Bierzari-
na uderzy³a w lochê, a nie-
dawno nieopodal tego miejs-
ca co wczeœniej mazda
najecha³a na potê¿nego
odyñca. Do kasacji posz³y
oba pojazdy, na szczêœcie
kierowc¹ nic siê nie sta³o.
By³o ju¿ w mieœcie kilka
st³uczek, kiedy sarny czy
dziki wpada³y na samocho-
dy. Zwierzêta powoduj¹
szkody na ogródkach
dzia³kowych, w przydomo-
wych sadach i na trawni-
kach. Wystarczy siê przejœæ
tu¿ obok S³owianki. Ca³e
trawniki s¹ pobuchtowane.
No i pojawia siê pytanie - co
z tym dzikiem zrobiæ. By³y
zarz¹dzone od³owy. Miasto
wyda³o mnóstwo pieniêdzy.
Dziki od³owiono, wypuszczo-
no gdzieœ w lesie, ale one
natychmiast wróci³y. Zreszt¹
od³awianie jest spraw¹

trudn¹. Te od³ownie pozos-
tawiaj¹ du¿o do ¿yczenia.
Inna kwestia, ¿e ludzie, któ-
rzy spaceruj¹, albo zamykali
puste od³ownie, albo odwrot-
nie, je otwierali, aby z³apane
dziki uwolniæ, bo trzeba
zwróciæ wolnoœæ biednym
zwierz¹tkom. No i mamy
w³aœciwie dwa lata bezsku-
tecznej walki z dzikimi
zwierzêtami w mieœcie. Dla-
tego te¿ prezydent wyda³
decyzjê o odstrzale tych
zwierz¹t. I aktualnie odstrze-
liwuje siê oko³o 100 sztuk w
skali roku. 
- Kto to robi?
- Firma Azyl, czyli Pogoto-

wie Dzikich Zwierz¹t.
W³aœcicielami s¹ osoby, któ-
re maj¹ uprawnienia podsta-
wowe do wykonywania polo-
wania. Natomiast my siê nie
zgodziliœmy, aby te zadania
wykonywa³y ko³a ³owieckie.
W statucie Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego nie ma
takich zadañ, które pozwa-
laj¹ ko³om ³owieckim na wy-
rêczanie gminy w takich za-
daniach. Skoro nie bêd¹ te-
go robiæ myœliwi, to musi to
robiæ specjalnie do tego po-
wo³any podmiot. No i
w³aœnie Azyl ma w zada-
niach odstrzeliwanie i
od³awianie zwierzyny dziko
¿yj¹cej, ale te¿ sprz¹tanie
pad³ych zwierz¹t na terenie
miasta. I to w³aœnie ta firma
zosta³a wezwana do dzików
przy ul. B³otnej. W tym kon-
kretnym przypadku na inter-
wencjê policji, powiadomio-
nej przez kobietê zaatako-
wan¹ przez dziki, wezwano
Azyl. Przyjechali ludzie, i po
zabezpieczeniu terenu od-
strzelili piêæ dzików. I w tym
momencie zaczê³a siê
awantura. Okoliczni miesz-
kañcy s³ysz¹c strza³y zbiegli
siê i zaczêli blokowaæ samo-
chód Azylu. Pracownicy fir-
my nie mogli wyjechaæ wiêc
przyjecha³a policja. Spraw-
dzi³a dokumenty, wypuœci³a
samochód. Ale na Faceboo-
ku zaczê³a siê wielka dys-
kusja i wypisywanie ró¿nych
g³upot pod adresem tych lu-
dzi, którzy wykonali tylko
swój obowi¹zek. Problem
siê mocno wyostrzy, kiedy
do Gorzowa dotrze ASF.
Przecie¿ ktoœ te pad³e dziki
bêdzie musia³ zbieraæ. Jak
zawsze bêdzie siê patrzeæ
na myœliwych, którzy wcze-
œniej byli postrzegani jako ci,
którzy niepotrzebnie chodz¹
i te zwierz¹tka morduj¹. Tak
teraz od 15 listopada myœliwi
codziennie w strefach czer-
wonej i ¿ó³tej patroluj¹ lasy i
pad³e dziki zbieraj¹. Wspie-
ra ich wojsko i Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna. Inna rzecz,
¿e myœliwi wiedz¹, gdzie te
dziki s¹. Powiem tylko, ¿e w
trakcie pierwszych dwóch

dni a¿ 20 sztuk zosta³o zna-
lezionych. Zmierzam do te-
go, ¿e teraz nagle myœliwi
stali siê potrzebni. A jak nor-
maln¹ gospodarkê prowa-
dzimy, to jesteœmy postrze-
gani jak najgorzej. 
- Panie ³owczy, w tym
momencie pojawia nam
siê jeszcze jedna kwestia.
Mam na myœli mo¿liwoœæ
wy³¹czenia prywatnych te-
renów z polowañ. 

- Mo¿e nie z polowañ.
Wy³¹czenie z polowañ ozna-
cza krótk¹ procedurê. Wy-
starczy w obecnoœci starosty
podpisaæ oœwiadczenie o
niewyra¿eniu zgody na pro-
wadzenie polowañ na swoim
gruncie. I to wystarczy, aby
uwolniæ siê od polowania na
w³asnym gruncie. Takie pi-
semko otrzymuje ko³o
³owieckie i myœliwi wiedz¹,
¿e tam akurat nie ma polo-
wania. Ale oznacza to te¿,
¿e taki w³aœciciel jest wyeli-
minowany z otrzymywania
rekompensaty za szkody po-
czynione przez zwierzêta
³owne. I dlatego gazety,
portale internetowe nama-
wiaj¹, aby na etapie po-
dzia³u województwa na ob-
wody ³owieckie, co w³aœnie
siê bêdzie dzia³o, zakwestio-
nowaæ uchwa³ê sejmiku wo-
jewództwa i po sprawie.
Ka¿dy w³aœciciel nierucho-
moœci mo¿e na etapie kon-
sultacji zg³osiæ, ¿e nie ¿yczy
sobie aby jego nierucho-
moœæ znalaz³a siê w obwo-
dzie ³owieckim. I tym samym
problem przechodzi na
Skarb Pañstwa. Bo to bêd¹
tereny wy³¹czone z obwodu
³owieckiego. I taki w³aœciciel
nie utraci mo¿liwoœci ubie-
gania siê o odszkodowanie
za szkody spowodowane
przez zwierzynê ³own¹. Ale
nadal tam nie bêdzie mo¿na
polowaæ. I wówczas to pa-
ñstwo bêdzie pokrywa³o
ewentualne szkody. A pro-
blem, ¿e ta zwierzyna i tak
tam bêdzie przebywaæ, po-
zostanie. Muszê przyznaæ,
¿e ze zdziwieniem ode-
bra³em informacjê, i¿ w³oda-
rze Sopotu zawnioskowali o
wy³¹czenie w ca³oœci miasta
z obwodu ³owieckiego. Mar-
sza³kowie województw tak
naprawdê chcieliby, aby
wszystkie tereny miejskie
by³y w³¹czone do obwodów
³owieckich. Co za tym prze-
mawia, a choæby to, ¿e w sy-
tuacji, kiedy mamy ASF, ma-
my mo¿liwoœæ przeprowa-
dzenia odstrza³ów
sanitarnych dzików. Jak sta-
nie siê inaczej, to bêdzie
k³opot i to du¿y.
- I znów bêdzie, ¿e myœli-
wi „nie radz¹ sobie z
ASF”.

- A bêdzie siê dzia³o. Co
zrobiæ. 

Jak ASF, to po ratunek do myśliwych
Rozmowa z Wojciechem Pawliszakiem, ³owczym okrêgowym Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Gorzowie

W. Pawliszak: Bez myśliwych  nie da się skutecznie walczyć z ASF i nie można przypisywać
samych złych rzeczy myśliwym
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- Ile to ju¿ lat mieszkasz
w Gorzowie?

- Dziewiêtnaœcie lat
(œmiech). Dziewiêtnaœcie
lat….
- I ju¿ znudzi³o ci siê na
tyle u Osterwy, ¿e posta-
nowi³eœ sobie za³o¿yæ
swój w³asny teatr. Czy
tak?

- Ja od zawsze mam tak,
¿e robiê coœ swojego. Coœ
obok. Jeszcze jak miesz-
ka³em w Trójmieœcie, te¿
mia³em swoj¹ inicjatywê
teatraln¹. I choæ wówczas
by³em du¿o, du¿o m³odszy,
to bra³em aktorów z Teatru
Muzycznego, moich przyja-
ció³ i znajomych i robiliœmy
Teatr. Graliœmy po ró¿nych
artystycznych miejscach,
których ju¿ wówczas by³o w
Trójmieœcie du¿o. Pamiêtam
premierê w takiej fajnej knaj-
pie Closet, to by³o miejsce
stworzone przez znanego
kreatora mody - Mirka Try-
bulaka. On nas czêsto tam
zaprasza³. Tutaj podobnie
by³o i jest. Kiedyœ przed la-
ty robiliœmy wspólne spek-
takle ze œwiêtej pamiêci
Alikiem Maciejewskim, po-
tem z Jankiem Mierzy-
ñskim. By³o to trochê dla
koœcio³a, trochê dla innych
odbiorców. Przypomnê, ¿e
pokazaliœmy Apokalipsê,
ale i Misteria Teatralne. A
teraz mam bardzo fajn¹
grupê ludzi, z któr¹ próbu-
jemy dalej poszukiwaæ cze-
goœ nowego, innego, swo-
jego klimatu, swojego po-
mys³u na teatr. No i
w³aœnie ci ludzie mnie
mocno inspiruj¹. 
- Ale to s¹ jednoczeœnie
ciekawi ludzie. 

- S¹, bo inni nie bawi¹ siê
w teatr. Do³¹czy³ do nas Do-
minik Jakubczak, ale i Pawe³
Caban, który jakiœ czas te-
mu gra³ u nas u Osterwy. 
- Ale mnie ca³y czas nur-
tuje pytanie, po co ci ten
dodatkowy teatr. Przecie¿

u Osterwy masz zadañ
pod dostatkiem.

- Wiesz, odpowiedŸ jest
prosta. Ja zwyczajnie ko-
cham teatr. I mam swoj¹
prywatn¹ drogê myœlenia o
teatrze. Lubiê siêgaæ do mo-
ich w³asnych, prywatnych
klimatów, i mogê je osi¹gn¹æ
tylko wówczas, kiedy robiê
to sam i z tymi ludŸmi, którzy
mnie otaczaj¹. W tym dodat-
kowym szukam w³asnego
stylu, pomys³u na teatr. No a
poza tym trzeba pamiêtaæ,
¿e teatr to nie tylko wielka
scena i du¿e œwiat³a. Czasa-
mi teatr biedniejszy i poszu-
kuj¹cy ma niekiedy wiêcej
dobrych rzeczy. Ale przede
wszystkim daje dobr¹ ener-
giê. Inspiruje, nie tylko mnie,
ale tak¿e i tych, którzy s¹ ze
mn¹. No i w koñcu taki teatr
œci¹ga ludzi. Wydaje mnie
siê, ¿ im wiêcej inicjatyw w
mieœcie, czy to muzycznych,
czy teatralne, czy jeszcze ja-
kieœ inne, to my mamy wiêk-
szy, ciekawszy wybór. No i w
koñcu robienie teatru to to,
co jest wpisane w Art
Dramê, czyli moje stowarzy-

szenie. My szukamy prze-
strzeni i w tych przestrze-
niach robimy teatr. 
- Jakiœ przyk³ad?
- Proszê bardzo. My nigdy

nie przywi¹zujemy siê do
jednego miejsca. Jesteœmy
na ulicy Pomorskiej i tu robi-
my najnowsz¹ premierê. To
sala Agnieszki B³aszkow-
skiej. To œwietna sala, ale
dla ludzi, którzy niedaleko
mieszkaj¹ to te¿ jest fajna
przestrzeñ. Bo ci ludzie
mog¹ sobie zwyczajnie do
nas przyjœæ. Ostatnio byli-
œmy na ul. Hawelañskiej, w
dawnym sklepie Troll. Cieka-
we jest to, ¿e wynajdujemy
sobie miejsca, w których
mo¿emy przez chwilê po-
byæ. Potem siê zamiatamy i
idziemy dalej. I to siê spraw-
dza, bo poznajemy nowych
ludzi. I co najwa¿niejsze,
ci¹gle coœ siê dzieje, jeste-
œmy w ruchu. Ja nie tworzê
teatru repertuarowego, bo
co innego mnie interesuje.
Przed laty w Gorzowie poja-
wi³ siê teatr na barce, która
przyp³ynê³a do nas z Nie-
miec. I to by³o coœ wspa-

nia³ego, szalenie mnie siê to
podoba³o. No i powiem, ¿e
nawet by³em bliski
powo³ania czegoœ takiego.
Nawet ma³o brakowa³o. A
wracaj¹c na ziemie go-
rzowsk¹, mamy zaproszenie
do Trójmiasta i tam siê po-
ka¿emy. 
- Faktycznie ciekawe rze-
czy siê z tymi przestrze-
niami dziej¹, bo pamiêtam,
jak robi³eœ spektakl w Trol-
lu, to ludzie byli zaskocze-
ni, ¿e mo¿na.

- To w³aœnie wtedy
zadzia³a³o. Faktycznie ludzie
wchodzili, pytali siê o na-
stêpne spektakle. Zadzie-
wa³y siê niesamowite rzeczy.
Bo ludzie sobie szli po Ha-
welañskiej. Zobaczyli nas,
no i pytali, co my tu robimy.
Taka kilkuosobowa rodzina
to by³a. Jak us³yszeli, ¿e za
dwie godziny bêdzie spek-
takl, to oznajmili, ¿e przyjd¹.
No i faktycznie przyszli. 
- Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e gorzowianie lubi¹
teatr?

- Ja tê kwestiê rozwa¿a³em
na wiele sposobów. Czasem

na za³amuj¹co. A czasami z
wielk¹ wiar¹, ¿e jednak
mo¿e lubi¹. Ale moim zda-
niem jest tak, ¿e jak ju¿ ktoœ
przyjdzie do teatru, to jest
szansa, ¿e w nim zostanie.
Tyle tylko, ¿e strasznie trud-
no jest gorzowian przekonaæ
do uczestnictwa w kulturze.
Myœlê, ¿e Gorzów jest
trochê takim miastem nie-
przyzwyczajonym, ¿e mo¿na
sobie zaplanowaæ weekend
w taki sposób, ¿e gdzieœ so-
bie tam pójdziemy. Bardziej
dominuj¹ zachowania typu -
dom, dom, sklepy, dom. I
w³aœnie mi w tym robieniu
teatru chodzi o to, aby jak
najwiêcej ludzi do niego
przekonaæ. Inna rzecz, ¿e
nigdy tak nie by³o, ¿eby nikt
nie przyszed³ na moje spek-
takle. Ale sumuj¹c, jeœli cho-
dzi o kulturê, to trzeba po-
wiedzieæ, ¿e Gorzów jest
miastem trudnym. A z dru-
giej strony w du¿ych mias-
tach, takich jak Trójmiasto
jest tak du¿a oferta wyda-
rzeñ kulturalnych, ¿e zwy-
czajnie czasem trudno siê
przebiæ ze swoj¹ ofert¹. U
nas na szczêœcie tak nie
ma. 
- A czy mo¿na odwróciæ
tê sytuacjê, sprawiæ, ¿e lu-
dzie zaczn¹ uczestniczyæ
w kulturze?

- No w³aœnie, mo¿na po-
przez gospodarowanie prze-
strzeniami pod kulturê. Nie
jest istotne, czy to plener,
czy pomieszczenia zamkni-
ête. W³aœnie to, co my pró-
bujemy robiæ. W tym mo-
mencie zbli¿amy siê do lu-
dzi. Ja wiem, ¿e mo¿e u¿yjê
trochê du¿ego s³owa - ale to
jest taki trochê apostolat
sztuki. Bo jak siê robi spek-
takle czy jakiekolwiek
dzia³ania w miejscach, gdzie
ludzie mieszkaj¹, to jest
du¿a szansa, ¿e oni trafi¹ na
takie wydarzenia. Wrócê do
tej Sali przy Pomorskiej, bo
wcale nieprzypadkowo j¹

wybra³em. Tam przedtem
by³a doœæ znana hurtownia
obuwnicza. Ludzie znaj¹ to
miejsce. I bywa, ¿e mamy
próby, a tu ktoœ wchodzi, bo
jest przekonany, ¿e nadal te
buty tu s¹. No i zdziwienie,
¿e tu ju¿ nie ma butów. Ja
mówiê, ¿e ju¿ nie, ale jest
teatr. No i taka czy inna oso-
ba odpowiada - o to fajnie,
to ja przyjdê was zobaczyæ. I
co wiêcej, ci ludzie faktycz-
nie przychodz¹. I moim zda-
niem to mo¿e byæ jeden z
pomys³ów wchodzenia prze-
strzeni sztuki w przestrzeñ
codzienn¹. Tam, gdzie s¹
osiedla, tam powinny byæ
miejsca zwi¹zane ze sztuk¹.
Ja to widzê tu na Pomor-
skiej. Ludzie pytaj¹. A kiedy
nawi¹zujesz kontakt z tymi
ludŸmi i oni zaczynaj¹ rozu-
mieæ, co my tu robimy, to
wówczas przychodz¹. To siê
zwyczajnie sprawdza. Ale
te¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e gra-
nie tego co my gramy, i w ta-
ki sposób, ¿e szukamy no-
wych przestrzeni, zapewnia
nam widowniê na piêæ do
szeœciu spektakli. I to jest
dosyæ bolesne. Ale to jest
te¿ w³aœnie kwestia tego
miasta, ¿e szeœæ wydarzeñ
to jeszcze siê udaje, a po-
tem ju¿ trzeba szukaæ widza
i to poza Gorzowem. 
- Przecie¿ bardzo podob-
nie jest z teatrem repertua-
rowym. Bo jest premiera,
potem z szeœæ przedsta-
wieñ i szukanie widzów na
kolejne.

- Faktycznie tak jest. W
Gorzowie szeœæ spektakli
siê nazbiera, ale potem jest
zwyczajnie trudno. 
- Jak siê generalnie
mieszka zawodowemu ak-
torowi w takim mieœcie,
jak Gorzów?

- Tak mi siê œwietnie
mieszka³o, ¿e siê wyprowa-
dzi³em na wieœ, do £oœna
(œmiech).
- Dziêkujê bardzo.

Gorzów jest dla sztuki trudnym miastem
Z Arturem Ne³kowskim, aktorem Teatru Osterwy i re¿yserem, rozmawia Renata Ochwat

A. Nełkowski: My nigdy nie przywiązujemy się do jednego miejsca
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- Jak siê zostaje fotogra-
fem?

- Jak? Jak siê jest ma³¹
dziewczynk¹. Zosta³am foto-
grafk¹ w wieku czterech-pi-
êciu lat. Mój tata mia³ aparat
fotograficzny i ma³a ciemniê
w domu. Ale nam tam nie
by³o wolno wchodziæ - zakaz
wstêpu dla dzieci. No i ja nie
wchodzi³am, bo te¿ i trochê
taty siê ba³am. Ale pewnego
dnia tata wzi¹³ aparat, mnie i
siostrê i poszliœmy razem ro-
biæ zdjêcia. Potem tata wy-
wo³a³ ten film w koreksie - ta-
kim urz¹dzeniu do rêcznego
wywo³ywania zdjêæ. Oczywi-
œcie wyt³umaczy³ mi, co to
jest i jak dzia³a. Powiedzia³,
¿e tam jest chemia, która
spowoduje, ¿e zdjêcie wyj-
dzie. A potem tata zapyta³,
czy chcê zobaczyæ czary? A
która dziewczynka nie chce
zobaczyæ czarów? Pami-
êtam, ¿e by³am bardzo przej-
êta. Tata zabra³ mnie do
swojej ciemni, w³¹czy³ czer-
wone œwiat³o, powiêkszalnik,
chemia ju¿ by³a przygotowa-
na w kuwetach. Tata wzi¹³
negatyw, ja tam nic nie wie-
dzia³am, bo trudno mi by³o w
tych czarnych plamach do-
patrzyæ swojej twarzy. Ale jak
tata w³o¿y³ negatyw do po-
wiêkszalnika i  w³¹czy³ w nim
œwiat³o, to rzeczywiœcie za-
czê³a siê dziaæ magia. Tata
naœwietli³ zdjêcie, wrzuci³ do
wywo³ywacza i zacz¹³ siê po-
jawiaæ obraz. Ja by³am pod
tak potê¿nym wra¿eniem, bo
przecie¿ bia³a kartka papieru
z niczym mi siê nie kojarzy³a.
A tu nagle siê pojawia moja
siostra i ja te¿. I to my w na-
szych p³aszczykach na spa-
cerze z tat¹. No i do tego za-
pach, charakterystyczny za-
pach chemii fotograficznej. I
to do dziœ mi zosta³o. Ja ju¿
nie mam ciemni, ale zapach
mam ca³y czas w pamiêci.
Kocha³am ten zapach, to nie-
oczywiste czerwone œwiat³o.
Tak to siê zostaje fotografem. 

- Tak po prostu? Jedno
zdjêcie i chemia?

- Nie, ale moment
pocz¹tkowy taki by³. Mój tata
regularnie robi³ zdjêcia oraz
odbitki rodzinie, znajomym. I
czêœæ nieudanych wyrzuca³,
ka¿dy dostawa³ tylko dobry
komplet zdjêæ. A ja te nie-
udane, odrzucone zbiera³am
i sk³ada³am w pude³ku po bu-
tach. One by³y ró¿ne. Ale
mnie siê podoba³y, bo by³y
niedoskona³e. Poplamione,
niedoœwietlone, rozmazane,
nieostre. Ale mia³y to coœ, co
trudno nazwaæ. To coœ, co
decyduje o tajemnicy czy
urodzie zdjêcia. No i potem
przyszed³ czas na w³asny
aparat.
- Kiedy go dosta³aœ?
- Nie dosta³am. Kiedy za-

czê³am siê uczyæ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, do-
sta³am stypendium za dobr¹
naukê. Moje kole¿anki za to
stypendium kupowa³y sobie
szpilki czy coœ innego, a ja
sobie kupi³am aparat fotogra-
ficzny. Smiena to by³a. No i
sta³am siê szalej¹ca fotore-
porterk¹. Latam wszêdzie po
moim miasteczku - Nowogro-
dziec na Dolnym Œl¹sku i fo-
tografowa³am wszystko. No i
kiedy skoñczy³a film, to za-
nios³am go do fotografa, bo
sama jeszcze nie
wywo³ywa³am. Pan, który te
zdjêcia wywo³a³, zapyta³, czy
to moje. Potwierdzi³am.
Us³ysza³am wówczas - Trzy-
maj tak dalej, bo coœ z ciebie
bêdzie. Dobrze siê zapowia-
dasz (œmiech). I widzisz, w
taki sposób zosta³am foto-
grafem.
- Koñczy³aœ potem jakieœ
studia fotograficzne?

- Nie, sk¹d. Ja skoñczy³am
studium medyczne we
Wroc³awiu. Tam zreszt¹ poz-
na³am mego mê¿a. Razem z
nim przyjecha³am do Gorzo-
wa, bo stworzy³a siê dogod-
na mo¿liwoœæ zamieszkania.
Jak mój syn Mateusz po-

szed³ do przedszkola, mu-
sia³am siê rozejrzeæ za pra-
ca. Ale w zawodzie nie
chcia³am pracowaæ, wiêc za-
czê³am szukaæ czegoœ inspi-
ruj¹cego. Wtedy w³aœnie wy-
po¿yczy³am „Fotografiê”.
Przegl¹da³am to pismo w
swojej kuchni, siedz¹c na
sankach syna, bo Mateusz
w³aœnie tam je trzyma³. Na-
tknê³am siê na czarno-bia³e
zdjêcia Marii Szuwalskiej zi-
mowego Ba³tyku. I pomy-
œla³am wówczas, ¿e ja prze-
cie¿ te¿ takie potrafiê zrobiæ.
Tyle tylko, ¿e zdawa³am so-
bie sprawê z braku warszta-
tu. Zaczê³am wiêc szukaæ
kogoœ, kto mnie nauczy. Tak
trafi³am do S³awka Sajkow-
skiego w M³odzie¿owym Do-
mu Kultury. Przyjecha³am do
MDK i zapyta³am, czy mogê
chodziæ na zajêcia. Mia³am
wówczas dwadzieœcia kilka
lat, a pozostali po naœcie.
S³awek, szczêœciem, proble-
mu nie widzia³. I tak za-
czê³am siê uczyæ obróbki
ciemniowej zdjêæ. Potem tra-
fi³am do wspania³ej nauczy-
cielki, jaka by³a Janina Tro-
jan. Nastêpnie jeŸdzi³am do
Piotra Perczyñskiego do
Drezdenka. To byli wspaniali
nauczyciele. Ostatecznie
by³a jeszcze praca w Gaze-
cie Wyborczej - to mnie
ostatecznie nauczy³o warsz-
tatu. 

- I tak oto zosta³aœ foto-
grafem. Fotografujesz Go-
rzów od lat. Ostatnio zro-
bi³aœ wystawê o remoncie
katedry. Sk¹d taki pomys³?

- Od nosa siê zaczê³o
(œmiech). 
- Co to znaczy?
- Dok³adnie 24 paŸdzierni-

ka 2018 roku ksi¹dz pro-
boszcz zaprosi³ ludzi z Klubu
Inteligencji Katolickiej, z któ-
rym ja te¿ wspó³pracujê, do
katedry. Poszliœmy zobaczyæ
remont od wewn¹trz. Du¿a to
by³a sprawa, bo tam przecie¿
nikt nie wchodzi. Ja oczywi-
œcie z aparatem fotograficz-
nym. Ale jak wesz³am do ka-
tedry, to nie patrzy³am oczy-
ma, ale czu³am taki bardzo
specyficzny zapach. To by³a
mieszanina zapachu farb,
zaprawy, kurzu, jeszcze ja-
kiegoœ czegoœ. Mo¿e te¿
trochê pleœni. Te¿ czuæ by³o
jakieœ takie zapachy ziemis-
te. Fascynuj¹ca sprawa w
ka¿dym razie. Zamknê³am
oczy i poch³on¹³ mnie ten za-
pach. Woñ katedry i to mnie
zainspirowa³o. I nasz³a mnie
wówczas koniecznoœæ i po-
trzeba robienia zdjêæ w³aœnie
tutaj. 
- Myœla³aœ od razu o wy-
stawie?

- Ale¿ sk¹d. Po prostu naj-
pierw robi³am zdjêcia. Po-
tem, jak je obrobi³am, to po-
myœla³am, ¿e jakiœ klimat

jest. No i wówczas urodzi³a
siê idea wystawy. Pomys³ wy-
stawy spodoba³ siê ksiêdzu
proboszczowi i prezesowi
KIK-u. Powiedzieli, ¿e jak
znajdê pieni¹dze, to czemu
nie. I tak siê urodzi³a wysta-
wa, któr¹ pokaza³a Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna. 
- Masê czasu poœwiêci³aœ
katedrze.

- Faktycznie du¿o. Bywa³o,
¿e chodzi³am tam kilka razy
w tygodniu. Czasem robi³am
d³u¿sze przerwy, ale rzeczy-
wiœcie sporo czasu tam
spêdzi³am. 
- Katedra to miasto. Jak
ty patrzysz na miasto przez
wizjer aparatu fotograficz-
nego?

- Ja widzê piêkno.
- Doprawdy?
- Tak. Mam wadê wzroku,

widzê trochê inaczej, lekko
rozmazanie i mo¿e dlatego
widzê piêkno tam, gdzie inni
go nie widz¹. 
- Jak patrzê na twoje
zdjêcia, to faktycznie Go-
rzów ma na nich jak¹œ ma-
giê. Gorzów jak nie Go-
rzów.

- Bo ja to miasto zwyczajnie
lubiê. Mimo, ¿e pochodzê z
Dolnego Œl¹ska, to Gorzów
jest mi bliski i lubiê go.
- A co najbardziej lubisz
w Gorzowie?

- Motyliê w parku Górczy-
ñskim. Ja tam mieszkam,
tam sobie chodzê na space-
ry z moj¹ suni¹. Ogl¹dam lu-
dzi, których tam jest zawsze
du¿o. To jest najciekawsze.
Ludzie. A po drugie tam siê
tworzy taka bardzo pozytyw-
na energia. Wczeœniej bar-
dzo lubi³am stare koœcio³y. 
- Masz za sob¹ doœwiad-
czenia fotoreporterskie.
Teraz jesteœ wolnym strzel-
cem, jakie tematy spra-
wiaj¹ ci najwiêcej satysfak-
cji?

- Te, które sobie sama wy-
bieram. Owszem, mam te-

maty zlecone, do których
siê przygotowujê. Tworzê
sobie scenariusze zdjêæ,
niekiedy nawet je rysujê.
Wczeœniej tego nie robi³a,
ale teraz tak w³aœnie pra-
cujê. Zwyczajnie czasami
nie mo¿na improwizowaæ.
Ale lubiê te¿ takie sytuacje,
¿e coœ widzê i to nagle mnie
siê podoba. Dla przyk³adu -
afera z asfaltownia na
osiedlu. Posz³am wiêc z
aparatem zobaczyæ Sil-
wanê, a w³aœciwie jej resz-
tki. Wygl¹da to trochê jak z
horroru. Ale w³aœnie to jest
fantastyczne. A na dok³adkê
trafi³o mi siê fantastyczne
œwiat³o zachodz¹cego
s³oñca, do tego b³êkitne nie-
bo. Powsta³a niezwyk³a ja-
koœæ. I to jest to, to s¹ te te-
maty nieoczywiste, ale ta-
kie, które ³api¹, mnie ³api¹ -
to lubiê najbardziej. Podob-
nie by³o ze skwierzyñskim
kirkutem. By³am tam ju¿
trzy razy. Teraz czekam na
œnieg. To jest miejsce nie-
zwyk³e. Nie wiem, co z tymi
zdjêciami zrobiê, ale i tak
dokoñczê ten cykl, bo mnie
to miejsce trzyma. Podob-
nie by³o z trawami, które fo-
tografowa³am w Murzyno-
wie ko³o Skwierzyny. Tam
jeden z rolników wysia³ spe-
cjaln¹ traw¹. To naprawdê
potê¿ne roœliny s¹. I te¿ j¹
fotografowa³am o ró¿nych
porach. I te¿ na razie nie
mam pomys³u, co dalej z ty-
mi zdjêciami. To s¹ w³aœnie
takie tematy, które mówi¹
do mnie. I ja zwyczajnie nie
mogê byæ w takich razach
obojêtna. Zatrzymujê siê i
robiê zdjêcia. 
- Czym teraz fotografu-
jesz?

- Nikonem, od lat zreszt¹
fotografujê Nikonami. Wcze-
œniej robi³am zdjêcia
Smien¹, Zenithem, Practic¹,
ale teraz Nikonem D610 i
jestem bardzo zadowolona.
- Dziêkujê bardzo.

Widzę piękno tam, gdzie inni go nie widzą
Z Emili¹ Wójcik, gorzowsk¹ fotografk¹, rozmawia Renta Ochwat

E. Wójcik: Ja zwyczajnie nie mogę być w takich razach obojętna
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Od stanu wojennego 1981
roku, od  tamtego zimowego
wieczora prze¿y³em dziesiêæ
lat w wykluczeniu z ¿ycia
spo³ecznego i zawodowego, a
zwolniony z pracy na mocy
dekretu Rady Pañstwa o sta-
nie wojennym d³ugo czeka³em
na jak¹œ normalnoœæ. Trudno
opisaæ moj¹ radoœæ, kiedy wy-
prowadzano raz na zawsze
sztandar jedynie s³usznej i
wszechmocnej si³y narodu,
której jeden z komitetów miej-
skich pod Zielon¹ Gór¹ swoj¹
uchwa³¹ wyda³ wyrok i polece-
nie wyrzucenia mnie z pracy.
Wyrok zosta³ wykonany przez
wojewódzkie w³adze z zasto-
sowaniem bezprawnego de-
kretu o stanie wojennym. W
wyroku z 16 marca 2011 r.
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³,
¿e dekret o stanie wojen-
nym oraz dekret o postêpo-
waniach szczególnych w
sprawach o przestêpstwa i
wykroczenia w czasie obo-
wi¹zywania stanu wojenne-
go s¹ niezgodne z art. 7
Konstytucji RP w zwi¹zku z
art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL
z dnia 22 lipca 1952 r. oraz z
art. 15 ust. 1 Miêdzynarodo-
wego Paktu Praw Osobistych
i Politycznych. 

Tak rozpoczê³a siê moja ba-
nicja do Gorzowa z zalicze-
niem po drodze rocznego
bezrobocia i z koniecznoœci
pracy w ma³ym kiosku przy
Placu Grunwaldzkim. Wi-
dzia³em komunê z bardzo
bliska i razem z rodzin¹
prze¿ywa³em powojenne stali-
nowskie czasy. Z ulg¹
przyj¹³em upadek niewydol-
nego systemu rz¹dów sekre-
tarzy partyjnych. Wychowy-
wa³em siê na gruzach miasta
Rzepina zniszczonego
dzia³aniami II wojnie œwiato-
wej. Ludzie wtedy nie liczyli
czasu ani trudu, odgruzowy-
wali ulice, remontowali domy,
przywracali sprawnoœæ resz-
tkom fabryk, których Niemcy
nie zniszczyli, a wyzwoliciele
ze wschodu nie rozgrabili. Lu-
dzie budowali z entuzjaz-
mem nowe fabryki takie jak
Stilon, Silwana czy Ursus,
marki znane póŸniej w Pol-
sce i œwiecie. Gorzów Wlkp.
stawa³ siê jednym  z najbar-
dziej przemys³owych pol-
skich miast. Obiecywano so-
cjalizm, dobre ¿ycie w Polsce
powojennej, ¿e mo¿e byæ ju¿
tylko lepiej i dostatniej. Czas
leczy³ wojenne rany. Powsta-
wa³y ca³e osiedla mieszkalne i
nowe zak³ady pracy, a mimo
to spo³eczeñstwo coraz
czêœciej zauwa¿a³o bezsens
nowego tzw. realnego socja-
lizmu i jego marnotrawnej
„dyktatury proletariatu”. Dziêki
marnie op³acanej ciê¿kiej pra-
cy, ludziom wcale nie ¿y³o siê
dostatniej. Narasta³o niezado-
wolenie. Od 1956 roku za-

czê³a powtarzaæ siê seria wy-
st¹pieñ robotniczych, studen-
ckich i masowych demonstra-
cji. W koñcu przyszed³
prze³omowy rok 1980 i stan
wojenny, aresztowania, zwol-
nienia z pracy z wilczym bile-
tem lub przymusowy wyjazd
za granicê  z biletem w jedn¹
stronê. 

Patrzê z perspektywy czasu
na ten dzieñ 13 grudnia 1981
roku, przypominam sobie
krwawy grudzieñ 1970 roku i
poniewierkê demokratycznej
opozycji do której nale¿a³em.
Dopiero w 1989 roku poczuli-
œmy siê wolnymi ludŸmi z
pe³ni¹ praw obywatelskich,
bez inwigilacji, przes³uchañ i
przeœladowañ. Kto tego osobi-
œcie  nie prze¿y³ to mo¿e i
trudno mu bêdzie zrozumieæ
to co piszê. Po stanie wojen-
nym w³adza ludowa musia³a
ust¹piæ. W roku 1989 zafun-
dowano nam Plan Balcerowi-
cza-Sachsa. Przyszed³ czas
przemian. Wielu now¹ na-
dziejê ju¿ od pocz¹tku wi-
dzia³o obci¹¿on¹ b³êdami i
wadliwymi decyzjami  ograni-
czaj¹cymi szanse rozwoju i
poprawê ¿ycia. Zamiast po-
rz¹dku i prawa rozwija³a siê
korupcja i wyprzeda¿ za bez-
cen „:narodowych sreber”.
Znowu widzimy upadek, nisz-
czenie tych odbudowanych po
wojnie fabryk, likwidacjê
handlu i banków: znika³o pra-
wie wszystko co polskie, na-
wet to co by³o chlub¹ czasów
miêdzywojennych i powojen-
nego Gorzowa. Niszczono i
sprzedawano zamiast res-
trukturyzowaæ i uspraw-
niaæ. Od tego czasu kontrolê
nad nami, nad nasz¹ gospo-
dark¹ przejmuj¹ sukcesywnie
potê¿ne zachodnie korpora-
cje. Popadamy w nowy gos-
podarczy jasyr i ekonomiczn¹
zale¿noœæ. 

Od wprowadzenia stanu wo-
jennego mija trzydzieœci
osiem lat i widzimy, ¿e ³atwo
nadal jeszcze nie bêdzie.
Wiele œwiat³a nadziei przynosi
Plan Morawieckiego, który
wiêkszoœæ Polaków przyjê³a
za dobr¹ monetê. Obieca³ od-
budowê gospodarki i drogê do
polskiego dobrobytu. Innej al-
ternatywy nikt nie przedstawi³.
Myœla³em, ¿e ju¿ bêdzie
dobrze, a tu informacja, ¿e ko-
lejne gorzowskie firmy handlo-
we maj¹ siê ku upadkowi, a
najwiêksza hurtownia mate-
ria³ów budowlanych wystawio-
na jest na sprzeda¿. Zmar-
twi³em siê, bo przecie¿ to s¹
ju¿ te ostatnie gorzowskie fir-
my handlowe, które nam siê
osta³y. Szukaj¹c przyczyn te-
go stanu trafi³em na infor-
macjê: w Gorzowie Tesco
bêdzie przejête przez hiper-
market budowalny Leroy Mer-
lin. Z tym gigantem siê nie wy-
gra tym bardziej, ¿e znik¹d

¿adnej pomocy spodziewaæ
siê nie mo¿na - pomyœla³em.
W takiej sytuacji pozostaje lik-
widacja dzia³alnoœci. Liberty-
nizm przyæmi³ wiele umys³ów.
Dalej upadaj¹ sklepy w cen-
trum miasta, ulice w œródmie-
œciu zamieniono na jednokie-
runkowe wyprowadzaj¹ce
zmotoryzowanych klientów na
parkingi galerii handlowych
lub hipermarketów, w œród-
mieœciu zamar³o ¿ycie, a na
We³nianym Rynku, aby po-
zbyæ siê samochodów, s³u¿by
miejskie ustawi³y wzd³u¿ ulicy
„pacho³ki” betonowe by unie-
mo¿liwiæ parkowanie przed
tamtejszymi sklepami. Sprze-
dawcy po kilkudziesiêciu la-
tach handlu bêd¹ musieli
pójœæ  na bezrobocie. 
Dobrobyt narodu bierze
siê z solidnej i wydajnej pra-
cy, pod jednym warunkiem,
¿e efekty tej pracy mo¿emy
³atwo spieniê¿yæ. Do tego
jednak potrzebny jest rynek
zbytu, a ten coraz bardziej
przechodzi w obce rêce. Na
jednym z portali gorzowskich
pisz¹: ”Oœwietlenie, terakotê
kupowa³em w Leroy w Szcze-
cinie lub w Poznaniu. W Go-
rzowie nie by³o w czym wybie-
raæ. Cieszê siê, ¿e w Gorzo-
wie bêdzie ich sklep. Szkoda,
¿e dopiero w 2021r.”  Nie
wiem z czego ten ktoœ siê cie-
szy, chyba z tego, ¿e jego
dzieci lub wnuki z wy¿szym
wykszta³ceniem bêd¹ mia³y
pracê tu w Polsce przy
sprz¹taniu lub uk³adaniu to-
waru na pó³kach zamiast wy-
je¿d¿aæ na saksy do Niemiec
czy na angielski zmywak. Ta
wypowiedŸ pokazuje, jak

ma³¹ wiedzê z ekonomii maj¹
niektórzy, jak nie potrafi¹ wy-
ci¹gaæ wniosków z okreœlo-
nych sytuacji gospodarczych.
Wolny handel jest narzêdziem
przejmowania rynków przez
najsilniejszych, a w konsek-
wencji prowadzi do korpora-
cyjnego monopolu. Je¿eli siê
prawie niczego nie wytwarza,
to i nie ma czego sprzedawaæ.
Na imporcie wszystkiego co
tañsze ni¿ u nas te¿ daleko
siê nie zajedzie i dobrobytu
nie zbuduje. Pierwszy, który
zauwa¿y³ to zjawisko w  hand-
lu z Chinami i œwiatu oznajmi³
jest prezydent Stanów Zjed-
noczonych Donald Tramp.
Zrozumia³, ¿e je¿eli dzisiaj
nie powstrzyma tych globalis-
tycznych procesów opano-
wuj¹cych rynki cenami dum-
pingowymi lub opartymi o
niewolnicz¹ pracê to skutki
bêd¹ nieodwracalne. Dla wie-
lu krajów opanowanych ta-
nizn¹ z Chin te skutki ju¿ s¹,
a Polska lada moment do
nich dokooptuje. Prezydent
Tramp tê wojnê o rynek ame-
rykañski w³aœnie wywo³a³, bo
dla gospodarki ten stan jest
destrukcyjny. Patrzê na opla-
taj¹c¹ nas  pajêczynê sieci ob-
cego handlu i jestem pewny,
¿e w niedalekiej przysz³oœci
czeka nas bój o gospodarcze
przetrwanie lub  wojna handlo-
wa. Sektor materia³ów budow-
lanych w wiêkszoœci jest w
rêkach zagranicznych, które
dyktuj¹ nam w Gorzowie swo-
je warunki cenowe. Tam wca-
le nie jest taniej. W bran¿y
drogeryjnej te¿ nie jest lepiej.
Polskich drogerii ju¿ prawie
nie ma; króluje Rossmann.

Bran¿ê spo¿ywcz¹, jak po-
kazuj¹ dane LZ Retailyties,
systematycznie przejmuj¹
Niemcy, to widaæ po rynku
gorzowskim: gdzie nie
spojrzysz tam Lidl. W ca³ej
Europie Œrodkowo-Wschod-
niej ponad po³owa nowych po-
wierzchni sklepowych nale¿y
do niemieckiej Grupy
Schwarz, czyli Kauflanda i
Lidla. W Gorzowie rynkowa
pozycja Lidla razem z siost-
rzanym Kauflandem zbli¿a siê
do przewagi granicz¹cej z
monopolem spo¿ywczym. Lidl
w Polsce przekracza liczbê
700 wielkich sklepów, a razem
z Kauflandem maj¹  912. Te
dwa giganty generuj¹ w na-
szym kraju przychody na po-
ziomie ok. 30 mld z³otych. Do
tego trzeba dodaæ niemiecki
Aldi z obrotami 1,3 mld z³ i sie-
ci¹ 133 sklepów. Najgorzej, ¿e
prawie nie p³ac¹ podatków,
ci¹gle maj¹ straty(?). Dla na-
szej gospodarki jest to ju¿ po-
wa¿n¹ barier¹ rozwoju i tak
groŸn¹ jak te, którym prezy-
dent Tramp wywo³a³ w USA
wojnê handlow¹. Odradzanie
siê to¿samoœci narodowych w
pañstwach Europy Œrodkowo
Wschodniej prowadzi do co-
raz czêstszych konfliktów z
koncernami miêdzynarodowy-
mi, które zaw³aszczaj¹ dykta-
torsk¹ rolê w goszcz¹cych je
pañstwach. Ta konfrontacja
wydaje siê byæ nieunikniona.
Korporacje opanowuj¹ co-
raz wiêksze rynki i staj¹ siê
silniejsze nie tylko od w³adz
lokalnych, ale przede
wszystkim od rz¹dów. Usta-
laj¹ zasady funkcjonowania
gospodarki na w³asnych zasa-
dach i w oparciu o lobbowane
przepisy. Prof. Witold Or³owski
powiedzia³: „(…) Kraje by³y
dotychczas bezradne wobec
korporacji,(…).” Jedynie pre-
zydent Tramp nie przestraszy³
siê tych miêdzynarodowych
gigantów i próbuje ograniczyæ
ich wp³ywy. No, nie tylko pre-
zydent Tramp, bo oto nasz
premier Morawiecki zabloko-
wa³ na szczycie Rady Euro-
pejskiej klimatyczn¹ propo-
zycjê KE zmierzaj¹c¹ do
wprowadzenia tzw. neutralno-
œci klimatycznej do roku 2050.
Przewodnicz¹cy NSZZ ”Soli-
darnoœæ„ Piotr Duda przes³a³
do Rz¹du RP dokument, w
którym Komisja Krajowa m.in.
pisze: „Zaakceptowanie drogi
forsowania przez KE oraz naj-
bogatsze kraje UE oznaczaæ
bêdzie dla Polski katastrofê
gospodarcz¹, m.in. koniecz-
noœæ likwidacji ca³ych ga³êzi
przemys³u oraz drastyczny
spadek poziomu ¿ycia na-
szych obywateli. (…) d¹¿enie
do osi¹gniêcia neutralnoœci
klimatycznej do 2050 roku
oznacza dla polskiej gospo-
darki katastrofê.(…)” Niektó-
rzy politycy UE mówi¹ wy-

raŸnie, ¿e „Zielony Pakiet”
przygotowany przez Komis-
je Europejsk¹ ma s³u¿yæ
ograniczeniu konkurencyj-
noœci ze strony pañstw Eu-
ropy Œrodkowo Wschod-
niej. Ma jeszcze bardziej
wzmocniæ te ju¿ wypasione
korporacje, które zaczynaj¹
rz¹dziæ nie tylko mniejszymi
pañstwami, ale staj¹ siê hege-
monami œwiatowej ekonomii.
Warto przeczytaæ ksi¹¿kê
prof. Thomasa Piketty  „Kapi-
ta³ w XX wieku”, gdzie obna¿a
zach³anny miêdzynarodowy
kapitalizm. 

Wysoko nale¿y ceniæ twarde
stanowisko premiera Polski
na klimatycznym szczycie UE,
które by³o wielkim sukcesem
stanowczoœci i wyrazem troski
o polskie spo³eczeñstwo: „Mu-
simy braæ pod uwagê koszty
spo³eczne”. Powiedzia³ po
prostu non possumus dla po-
lityki klimatycznej nastawionej
na wielkie profity antywêglo-
wej transformacji gospodar-
czej UE. Bez dalszego nêka-
nia Polski siê jednak nie
obesz³o i zaczê³y siê pogró¿ki;
przodowa³ komisarz Timmer-
mans z uczulonym na Polskê
Emmanuelem Macronem,
którego prezydenturze fran-
cuska ulica coraz bardziej za-
gra¿a. W jednym szeregu z
Polsk¹ stanê³y pañstwa wy-
szehradzkie, a ta koalicja wy-
raŸnie siê umacnia pod pol-
skim przywództwem. Jest to
wa¿ne, bo najbogatsze pa-
ñstwa europejskie coraz bar-
dziej obawiaj¹ siê konkurencji
dynamicznie rozwijaj¹cych siê
pañstw Europy Œrodkowo
Wschodniej. Nawet o tym co
mamy jeœæ, decyduje kilka
koncernów, które zdoby³y
monopolistyczn¹ pozycjê
na rynku ¿ywnoœci i dzisiaj
decyduj¹ co trafia na nasz
talerz. Czy to co oferuj¹ nam
do jedzenia jest zdrowe, czy
jemy GMO, kto nas truje i
dlaczego tzw. choroby cywili-
zacji opanowuj¹ spo³ecze-
ñstwo? Czy ktoœ nas broni
przed t¹ inwazj¹ koncernów
nastawionych tylko na zysk?
Jak unikaæ trucicieli, które
kontroluj¹ jedn¹ trzeci¹ pro-
dukcji przetworzonej ¿ywno-
œci. W koñcu trzeba urucho-
miæ nasze najwa¿niejsze
narzêdzie kontroli jakim jest
portfel i przestaæ dorzucaæ
siê do miliardowych zysków
korporacji, które wcale na-
szego zdrowia na uwadze
nie maj¹. Przecie¿ 38 lat te-
mu lekcjê historii w czasie sta-
nu wojennego odrobiliœmy,
wiêc chcemy p³aciæ firmom
uczciwym, produkuj¹cym
zdrow¹ ¿ywnoœæ, bez GMO,
bez aluminium i ró¿nych E-
wzmacniaczy. Ale o tym na-
piszê  w  kolejnym EchoGo-
rzowa.pl.

AUGUSTYN WIERNICKI

Dobrobyt bierze się z solidnej i wydajnej pracy
Piszê ten artyku³ w dniu 13 grudnia i ta data wyzwala we mnie bolesne wspomnienia z przed trzydziestu oœmiu lat. 

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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- Na szczegó³owe podsu-
mowanie roku bêdzie jesz-
cze czas, ale czy móg³by
pan przynajmniej
wstêpnie oceniæ, jaki ten
2019 rok by³ dla Strefy?

- Ju¿ pod koniec lata wie-
dzieliœmy, ¿e miniony rok
bêdzie rekordowy pod
wzglêdem nak³adów inwe-
stycyjnych zadeklarowanych
przez inwestorów korzys-
taj¹cych z decyzji o wspar-
ciu. Dlatego nie mamy
w¹tpliwoœci, ¿e przyjêta w
po³owie ubieg³ego roku
Ustawa o wspieraniu no-
wych inwestycji ma bardzo
du¿e znaczenie dla rozwoju
wielu nowych projektów
gospodarczych. Umo¿liwia
bowiem sk³adanie aplikacji
przez przedsiêbiorców o
udzielenie pomocy publicz-
nej dla inwestycji w miejs-
cach innych ni¿ w dotych-
czasowych podstrefach. Po-
wiem wiêcej, jesteœmy
dopiero po kilkunastu mie-
si¹cach funkcjonowania
ustawy, a ju¿ mamy spore
osi¹gniêcia. 
- Wszystko co nowe
wzbudza ciekawoœæ, ale i
ostro¿noœæ. Pana zdaniem
to  ostro¿noœæ powoduje,
¿e choæ zainteresowanie
nowymi narzêdziami
prawno-ekonomicznymi
jest spore, to wci¹¿ jest
bardzo du¿o do zrobie-
nia?

- W tej materii zrobiliœmy
dotychczas niema³o, lecz
warto pamiêtaæ, ¿e nowe
rozwi¹zania mog¹ dotyczyæ
praktycznie wszystkich
przedsiêbiorców, którzy
chc¹ zastosowaæ innowacyj-
ne rozwi¹zania. W zwi¹zku
z tym musimy ca³y czas wy-
jaœniaæ zainteresowanym,
na co mog¹ liczyæ, w jaki
sposób powinni przymierzyæ
siê do prowadzenia inwesty-
cji, ¿eby uzyskaæ odpowied-
ni¹ pomoc. 

- Z jednej strony Strefa
podpisuje rekordowo wy-
sokie umowy, z drugiej
nadal prowadzi aktywn¹
promocjê instrumentów
funkcjonuj¹cych w ra-
mach Polskiej Strefy Inwe-
stycji. Jak to rozumieæ?

- Poziom wiedzy wœród
przedsiêbiorców jest zró¿ni-
cowany, a wynika to z utar-
tego wci¹¿ stereotypu, ¿e
na pomoc publiczn¹ mo¿na
liczyæ dzia³aj¹c tylko w do-
tychczasowych podstrefach,
co nie jest ju¿ aktualne. Po-
trzebujemy jeszcze trochê
czasu zanim informacja o
tym, ¿e stref¹ ekonomiczn¹
jest ka¿de miejsce wybrane
przez inwestora w ca³ym
kraju stanie siê powszech-
na. Kiedy ju¿ ta informacja
dotrze do wszystkich, wtedy
³atwiej bêdzie zachêciæ
du¿e grono przedsiêbiorców
do sprawdzenia, czy w przy-
padku prowadzenia przez
nich inwestycji mog¹ sko-
rzystaæ z publicznego
wsparcia. Ka¿dy podmiot
gospodarczy powinien tym

siê zainteresowaæ i dowie-
dzieæ, co powinien zrobiæ,
¿eby uzyskaæ wsparcie in-
westycji. 
- W gronie firm podpi-
suj¹cych umowy s¹ nowe
podmioty czy tylko te ju¿
dzia³aj¹ce w podstrefach
od pewnego czasu?

- Sporo mamy nowych pro-
jektów, a i wielkoœæ podmio-
tów jest zró¿nicowana. S¹
du¿e, znane marki, ale i
mniejsze jednostki gospo-
darcze. Kiedy spojrzy siê
na wyniki dzia³ania innych
wiod¹cych w kraju Spe-
cjalnych Stref Ekonomicz-
nych, a my jesteœmy kwali-
fikowani do tej grupy, to
wyniki s¹  bardzo podob-
ne. Pokazuje to, ¿e idzie-
my we w³aœciwym kierun-
ku, choæ widz¹c jakie s¹
jeszcze mo¿liwoœci w upo-
wszechnianiu wiedzy
wœród przedsiêbiorców,
uwa¿amy ¿e potencja³ na-
dal jest bardzo du¿y. 
- Na czym polega strate-
gia w przekazywaniu ta-
kiej wiedzy, ¿eby trafia³a

ona do najbardziej zainte-
resowanych podmiotów?

- Z zainteresowanymi
oczywiœcie prowadzimy bez-
poœrednie rozmowy, zaœ dla
tych, którzy przysz³oœciowo
dopiero bêd¹ myœleæ o pro-
wadzeniu inwestycji wiedzê
przekazujemy za pomoc¹
ró¿nych instrumentów. W
tym zakresie wchodzimy w
partnerskie relacje z pod-
miotami dzia³aj¹cymi w
¿yciu gospodarczym, po-
cz¹wszy od organizacji
gospodarczych, poprzez
jednostki samorz¹du teryto-
rialnego, a koñcz¹c na in-
stytucjach finansowych.
Chodzi o to, ¿eby nawet ci
nie planuj¹cy ¿adnych in-
westycji w najbli¿szym cza-
sie ju¿ teraz dowiadywali
siê, w jaki sposób mog¹
uzyskaæ pomoc publiczn¹
w przypadku realizacji kon-
kretnych projektów. Maj¹c
tak¹ wiedzê ³atwiej potem
bêdzie im podj¹æ decyzjê o
dalszym rozwoju. A przypo-
mnê, ¿e premiowane s¹
szczególnie dzia³ania inno-

wacyjne i tworzenie miejsc
pracy bazuj¹cych na wie-
dzy. W tym równie¿ nak³ady
na badania i rozwój oraz
us³ugi na zaawansowanym
poziomie.  
- Jako Strefa inicjujecie i
kreujecie wiele proce-
sów i wydarzeñ. Jakie
by³y najwa¿niejsze w
ostatnich dwunastu mie-
si¹cach?

- Z ca³¹ pewnoœci¹ byli-
œmy aktywni na obszarze
naszego oddzia³ywania w
zakresie marketingowym,
ale wykonaliœmy tak¿e spo-
ro wa¿nej pracy poza grani-
cami naszego kraju celem
zachêcania firm do inwes-
towania w Polsce. Odbyli-
œmy najwiêksz¹ liczbê spot-
kañ w historii dzia³alnoœci
Spó³ki, co przynios³o wy-
mierne efekty w postaci
podpisanych umów. Dalej,
staramy siê nawi¹zywaæ, o
czym wspomnia³em, coraz
œciœlejsz¹ wspó³pracê z
ró¿nymi instytucjami,
maj¹cymi wp³yw na ¿ycie
gospodarcze w skali mikro i
makro. W tym uczelnie
wy¿sze oraz szko³y œred-
nie, o czym warto tutaj wy-
raŸnie powiedzieæ, ponie-
wa¿ proces kszta³cenia za-
wodowego czy studiów
dualnych w dobie rozwoju
gospodarczego musi byæ
odpowiednio dostosowany
do potrzeb rynkowych. 
- Jak d³ugo trwa proces
przygotowawczy i rozmo-
wy z partnerami handlo-
wymi, zanim dojdzie do fi-
nalizacji umowy?

- Sam proces aplikacyjny
dobrze przygotowanego
wniosku trwa dos³ownie kil-
ka tygodni, natomiast roz-
mowy inicjuj¹ce proces s¹
zró¿nicowane czasowo i
zale¿¹ czêsto od poziomu
sk³onnoœci do inwestowania
przez zainteresowany pod-
miot. Je¿eli firma jest goto-

wa na przeprowadzenie in-
westycji, ale potrzebuje naj-
pierw pe³nej informacji, to
ten czas jest  skracamy do
minimum. Bywaj¹ jednak
sytuacje, ¿e potencjalny in-
westor wybiera pomiêdzy
kilkoma otrzymanymi pro-
pozycjami i wtedy negocja-
cje mog¹ wyd³u¿yæ siê do
kilku miesiêcy. Zreszt¹
ka¿dy przypadek jest indy-
widualny, nam zale¿y na
ka¿dym podmiocie, który
wyra¿a chêæ inwestowania
w regionie, bo to niesie ko-
rzyœci dla ca³ej gospodarki. 
- Co zapamiêta pan jesz-
cze z dzia³alnoœci Strefy
w 2019 roku?

- Podjêcie decyzji o budo-
wie mostu granicznego na
Odrze oraz obwodnicy w
Kostrzynie. Razem z innymi
partnerami d³ugo zabiegali-
œmy o to. Decyzja o prze-
prowadzeniu tych inwestycji
jest bardzo wa¿na, i to
mocno chcia³bym podkre-
œliæ, równie¿ dla Gorzowa.
Kiedy most i obwodnica zo-
stan¹ wybudowane, to do-
cenimy wartoœæ tych inwe-
stycji. Zw³aszcza, ¿e w
Kostrzynie powstanie most
graniczny o pe³nej noœno-
œci dla du¿ych pojazdów.
Podsumowuj¹c miniony rok
nie sposób nie wyraziæ za-
dowolenia z pozyskania
dla Gorzowa nowych tere-
nów inwestycyjnych przy
wêŸle S3 w okolicach ulic
Szczeciñskiej i  Mironickiej.
To jest sprawa prze³omo-
wa, naprawdê kamieñ mi-
lowy dla rozwoju miasta. Z
innych istotnych spraw
cieszê siê, ¿e zakoñczona
zosta³a budowa jednej z
dróg w kostrzyñskiej pod-
strefie, ale na tym nie ko-
niec, gdy¿ chcemy konty-
nuowaæ prace celem
pe³nego przygotowania in-
frastruktury drogowej. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Premiowane są działania innowacyjne
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

K. Kielec: Sporo mamy nowych projektów, a i wielkość podmiotów jest zróżnicowana
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Czêsto s³yszymy, ¿e Go-
rzów jest miastem bez per-
spektyw, ¿e nie jest miastem
dla m³odych, ¿e daleko nam
do du¿ych miast. Trudno
konkurowaæ z Poznaniem
czy Wroc³awiem, ale te¿ na-
sze miasto posiada wiele za-
let, o których, o dziwo, w
¿adnych rankingach nikt
jeszcze nie napisa³. A czy
nie jest zalet¹ posiadanie
wielu ma³ych, œrednich, a na-
wet du¿ych firm, które nie s¹
typowymi korporacjami, ale
firmami, gdzie warto praco-
waæ, bo dzia³a siê twórczo,
tworzy innowacje, a wszyst-
ko to we wspó³pracy z Uczel-
ni¹? Wydzia³ Techniczny go-
rzowskiej Akademii wspólnie
z przedstawicielami prze-
mys³u udowadniaj¹, ¿e Go-
rzów Wielkopolski i jego re-
gion to obszary z du¿ym po-
tencja³em, który warto
dostrzec, aby w³aœnie tutaj
kreowaæ swoj¹ przysz³oœæ.  

Wydzia³ Techniczny od
2009 r., przy ogromnym
wsparciu w³adz Uczelni,
ewoluuje wraz z rozwojem
technologii i dostosowuje siê
do wymaganych zmian w
sposobach kszta³cenia przy-
sz³ych in¿ynierów i magi-
strów. Ka¿dy rok przynosi

nowe pomys³y, projekty (jak
powstaj¹ce najnowsze labo-
ratorium technologiczne) czy
kierunki (jak ostatnio urucho-
miona automatyka i roboty-
ka). We wszystkich
dzia³aniach kluczowa jest co-
dzienna wspó³praca Wy-
dzia³u Technicznego z szero-
ko pojêt¹ gospodark¹. Kie-
runki studiów in¿ynierskich
prowadzone na Wydziale
Technicznym Akademii im.
Jakuba z Parady¿a w Gorzo-
wie, tj. automatyka i roboty-
ka, informatyka, mechanika i
budowa maszyn, energetyka
oraz in¿ynieria bezpiecze-
ñstwa, jak i mechanika i bu-
dowa maszyn na poziomie
magisterskim, realizuj¹ profil
praktyczny, co zwi¹zane jest
z obecnoœci¹ w procesie
kszta³cenia firm z otoczenia
spo³eczno-gospodarczego.
Wspó³praca ta owocuje pro-
gramami studiów, które wpi-
suj¹ siê w strategiê elastycz-
nego studiowania, bowiem
umo¿liwiaj¹ studentom wy-
bór przedmiotów, form i tre-
œci kszta³cenia odpowied-
nich dla ich zainteresowañ i
oczekiwañ. Na Wydziale
Technicznym zajêcia prowa-
dzone s¹ przez praktyków,
czyli nauczycieli

posiadaj¹cych doœwiadcze-
nie zawodowe zdobyte poza
uczelni¹, dziêki czemu Wy-
dzia³ Techniczny dynamicz-
nie rozwija wspó³pracê z fir-
mami i instytucjami, ukierun-
kowanymi na nowoczesne
technologie i ci¹g³y rozwój
we wspó³pracy z nauk¹. Do-
tychczasowa wspó³praca to
m.in. udzia³ przedstawicieli
firm w Konwencie Wydzia³u,
wizyty studyjne i zajêcia
warsztatowe studentów w
zak³adach pracy, ale równie¿
projekty badawczo-rozwojo-
we, których efekty wdra¿ane
s¹ w firmach. Udzia³ firm w
budowie procesu kszta³cenia
zapewnia jego dostosowanie
do potrzeb rynku pracy, a
potrzebê takiej wspó³pracy i
jej wysok¹ ocenê potwier-
dzaj¹ raporty zespo³ów wizy-
tuj¹cych kierunki prowadzo-
ne na Wydziale przez Polsk¹
Komisjê Akredytacyjn¹. 

Codzienna obecnoœæ firm
w ¿yciu Wydzia³u Technicz-
nego przyczyni³a siê równie¿
do pojawienia siê koncepcji
studiów dualnych. Dziêki za-
anga¿owaniu siê w przed-
siêwziêcie Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Lubu-
skiego Klastra Metalowego

firmy z naszego regionu wy-
razi³y chêæ wspó³pracy w za-
kresie prowadzenia studiów
dualnych i zatrudniania przy-
sz³ych absolwentów. W
pierwszym roku do progra-
mu przyst¹pi³o dwudziestu
studentów pierwszego roku
studiów in¿ynierskich na kie-
runkach informatyka oraz
mechanika i budowa ma-
szyn. Nale¿y podkreœliæ, i¿
jako absolwenci szkó³ œred-
nich nie posiadali wymaga-
nego zazwyczaj doœwiad-
czenia, kompetencji i umiej-
êtnoœci, lecz dziêki
intensywnej pracy studen-
tów, Wydzia³u Technicznego
oraz firm, po zakoñczeniu
pierwszego roku studiów
dwunastu studentów studiów
dualnych zosta³o zatrudnio-
nych na takich stanowiskach
jak projektant, konstruktor
czy programista. Studia
dualne to mo¿liwoœæ uczest-
nictwa w studiach prowadzo-
nych w bardzo œcis³ej
wspó³pracy z przedsiêbior-
stwami, których podstawow¹
cech¹ jest po³¹czenie studio-
wania z prac¹ zawodow¹
studenta - sta¿em w zak³ad-
zie pracy. Dotychczas absol-
went Wydzia³u Techniczne-
go zdobywa³ doœwiadczenie

podczas trzymiesiêcznych
praktyk zawodowych oraz
wspomnianych wizyt studyj-
nych i zajêæ warsztatowych u
pracodawców. Zgodnie z
za³o¿eniami studiów dual-
nych w czasie 3,5 roku stu-
diów a¿ 20 miesiêcy student
zdobywa doœwiadczenie w
konkretnym zak³adzie pracy.
Takie rozwi¹zanie gwarantu-
je gruntowne kszta³cenie
praktyczne, co umo¿liwia ju¿
na etapie studiów odbycie
sta¿u czy podjêcia zatrud-
nienia na takich stanowis-
kach jak: programista, admi-
nistrator systemów kompute-
rowych, projektant sieci
komputerowych, automatyk,
mened¿er produktu, specja-
lista ds. przygotowania pro-
dukcji, specjalista ds. za-
rz¹dzania produkcj¹, techno-
log, konstruktor, specjalista
ds. jakoœci, elektroenerge-
tyk, specjalista ds. odnawial-
nych Ÿróde³ energii, automa-
tyk, projektant nowych syste-
mów automatyzacji, in¿ynier
utrzymywania ruchu, projek-
tant komputerowych uk³adów
sterowania robotów, uk³adów
sensorycznych, w tym wizyj-
nych, i wiele innych. 

Wydzia³ Techniczny
spe³nia swoj¹ nadrzêdn¹

rolê, czyli dziêki
wspó³pracy z otoczeniem
³¹czy wysoki poziom
kszta³cenia z prowadze-
niem badañ naukowych.
To, co wa¿ne dla studen-
tów, kandydatów, ale te¿,
co nale¿y podkreœliæ
szczególnie, dla osób,
które nie znaj¹ Wydzia³u
Technicznego, to element,
który wyró¿nia Wydzia³
Techniczny na tle du¿ych
jednostek, a mianowicie
umo¿liwienie studentom
nie tylko zdobycia kluczo-
wych kwalifikacji i kompe-
tencji, ale przede wszystkim
d¹¿enia do zdobywania
praktycznego doœwiadcze-
nia ju¿ na etapie studiów.
Dynamicznie rozwijaj¹cy siê
Wydzia³ Techniczny, dyspo-
nuj¹c odpowiedni¹ kadr¹
naukowo-dydaktyczn¹, bar-
dzo dobr¹ baz¹ dydaktyczn¹
o najwy¿szym standardzie,
a dodatkowo dziêki kszta³ce-
niu wspólnie z przemys³em,
daje ogromn¹ szansê na
rozwój naszego miasta i
ca³ego regionu.

dr in¿. ALEKSANDRA 
RADOMSKA-ZALAS

Prodziekan Wydzia³u Technicznego 
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w

Gorzowie Wielkopolskim 

Gorzów miastem z dużym potencjałem
Wspó³praca Wydzia³u Technicznego Akademii im. Jakuba z Parady¿a z otoczeniem gospodarczym, czyli jak wspólne dzia³anie wp³ywa na
przysz³oœæ naszego miasta.   
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Min¹³ rok od podpisania 5-
letniej umowy miêdzy Za-
rz¹dem Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie a
Narodowym Funduszem
Zdrowia na wykonywanie ba-
dañ PET/CT. Pracownia
PET/CT to jedyna taka pra-
cownia (bêd¹ca czêœci¹
szpitala) w województwie lu-
buskim. 

Przed jej uruchomieniem
szacowano, ¿e z badañ
bêdzie korzysta³o ok. 40
osób miesiêcznie. Dziœ wie-
my, ¿e jest ich du¿o wiêcej.
W ci¹gu roku nasi specjaliœci
z gorzowskiego szpitala
przebadali 769 pacjentów,
co œrednio daje ponad 64
badañ miesiêcznie. Rekor-
dowy by³ paŸdziernik. Wów-
czas wykonano a¿ 105 ba-
dañ. Najm³odsza szpitalna
pracownia w ci¹gu niespe³na
roku uzyska³a status klinicz-
ny. 

- To by³ dla nas bardzo pra-
cowity rok. Dziœ z dum¹
mo¿emy powiedzieæ, ¿e jes-
teœmy liderem innowacyjno-
œci w zakresie diagnostyki
nowotworowej, nie tylko w
skali województwa lubuskie-
go, ale tak¿e Polski - mówi
dr n. med. Piotr Zorga - kie-
rownik Klinicznego Zak³adu
Medycyny Nuklearnej w Wie-
lospecjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. - Mo¿emy pochwaliæ
siê najwy¿sz¹ jakoœci¹ wy-
konywanych badañ, a dziêki
ultraczu³emu skanerowi za-
pewniæ pacjentowi maksy-
maln¹ ochronê i minimali-
zacjê zagro¿enia. Utworze-
nie pracowni PET/CT w
gorzowskim szpitalu to
ogromna korzyœæ dla pacjen-
tów. Pozytonowa tomografia
emisyjna (PET) daje mo¿li-
woœæ oceny nawet drobnych
(kilkumilimetrowych) zmian,
które mog¹ nie byæ widoczne
w innych technikach radiolo-
gicznych. Co bardzo istotne,

w naszym zak³adzie, sku-
tecznie wykorzystujemy
bramkê oddechow¹ do ba-
dañ zmian nowotworowych
w uk³adzie oddechowym -
dodaje dr Zorga.

Kliniczny Zak³ad Medycyny
Nuklearnej w Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp. w
ci¹gu kilku miesiêcy wpro-
wadzi³ nowe metody diagno-
styczne i wykonujemy ju¿ 3
pe³ne zakresy badañ refun-
dowanych przez NFZ.
Zak³ad poza powszechnie
stosowan¹ w PET/CT fluoro-
deoksyglukoz¹ (18F-FDG -
do oceny chorób nowotworo-
wych i metabolizmu mózgu),
jako pierwszy w wojewódz-
twie wykorzysta³  cholinê (do
oceny wznowy procesu no-
wotworowego u pacjentów z
rakiem prostaty lub nerki.
Jest te¿ w gronie nielicznych
placówek w Polsce, które do
wykrywania zmian nowotwo-

rowych w koœciach wykorzys-
tuj¹ fluorek sodu (NaF-18). 

- Staramy siê za wszelk¹
cenê sprostaæ potrzebom

Lubuszan i mieæ dla nich
szerok¹ ofertê badañ i me-
tod leczniczych. Dlatego bar-
dzo œciœle wspó³pracujemy z

Oœrodkiem Radioterapii go-
rzowskiego szpitala, dla któ-
rego wykonujemy badania
u³atwiaj¹ce zaplanowanie ra-

dioterapii o zmiennej modulo-
wanej intensywnoœci wi¹zki -
dodaje dr Piotr Zorga. 

Dziêki pracowni PET/CT w
Wielospecjalistycznym Szpita-
lu Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. Lubuszanie na terapie
nie musz¹ szukaæ specjalis-
tycznej pomocy poza regio-
nem w Poznaniu, Wroc³awiu,
Bydgoszczy czy Warszawie.
Teraz mog¹ skorzystaæ z
pe³nej diagnostyki niemal w
miejscu zamieszkania. 

- Jako jedyni w wojewódz-
twie posiadamy tak nowo-
czesne urz¹dzenie. Mamy
te¿ œwietnych specjalistów,
który chêtnie dziel¹ siê
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadcze-
niem. Nasz zak³ad w krótkim
czasie uzyska³ status kliniki.
Dziêki temu mamy mo¿li-
woœæ przeprowadzania prak-
tycznych zajêæ dla
przysz³ych lekarzy. Pierwsza
grupa studentów Collegium
Medicum Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego mia³a ju¿ u
nas swoje zajêcia. Pacjenci
te¿ nas doceniaj¹ Nie
szczêdz¹ nam pochwa³ i po-
dziêkowañ. Nie spoczywamy
jednak na laurach. Wci¹¿
chcemy siê rozwijaæ i ju¿
mamy bardzo ambitne plany
na przysz³oœæ - zapewnia
kierownik Klinicznego
Zak³adu Medycyny Nuklear-
nej w gorzowskim szpitalu.

Podsumowanie pierwszego
roku dzia³alnoœci to dobra
okazja do z³o¿enia serdecz-
nych podziêkowañ instytu-
cjom, dla których bardzo
wa¿na jest dba³oœæ o stan
zdrowia Lubuszan. Utworze-
nie pracowni PET/CT nie
by³oby mo¿liwe bez wsparcia
samorz¹du województwa i
w³adz Gorzowa. Na zakup
urz¹dzenia i roboty budowlane
marsza³ek województwa lubu-
skiego - El¿bieta Anna Polak
przeznaczy³a ponad 3,2 mln
z³otych, a prezydent Gorzowa
- Jacek Wójcicki - 1,7 mln z³.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

r  e  k  l  a  m  a

PET/CT działa w szpitalu od roku
Teraz gorzowianie mog¹ korzystaæ z pe³nej diagnostyki niemal w miejscu zamieszkania. 

Utworzenie pracowni PET/CT w gorzowskim szpitalu to ogromna korzyść dla pacjentów
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Jako jedyni w województwie posiadamy tak nowoczesne urządzenie
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Znajomi zapamiêtali go ja-
ko mi³ego, sympatycznego
starszego pana. Dziœ rzadko
kto pamiêta, ¿e Aleksander
Fogiel przez rok wystêpowa³
w gorzowskim teatrze.
W³aœnie mija kolejna roczni-
ca jego œmierci.

- Kiedy zobaczy³am pana
Fogla na ulicy, jak kupowa³
chleb w sklepie, by³am tak
bardzo zaskoczona. No bo jak
to tak, so³tys z „Samych swo-
ich” i Maæko z Bogdañca z
„Krzy¿aków” nagle kupuje pie-
czywo w centrum Gorzowa -
opowiada sta³a bywalczyni
gorzowskiego Teatru Osterwy.

Ściągnął go Bohdan
Mikuć

Bardzo znanego aktora
charakterystycznego, jakim
przez ca³e swoje aktorskie
¿ycie by³ Aleksander Fogiel,
do Gorzowa œci¹gn¹³ Boh-
dan Mikuæ w 1979 roku. Wte-
dy jeden z ciekawszych
re¿yserów tamtych czasów
zacz¹³ pe³niæ rolê dyrektora
gorzowskiej sceny i za-
pragn¹³ wzmocniæ swój nowy
zespó³ aktorami z £odzi, któ-
rych zna³ z pracy w tamtej-
szym Teatrze Nowym.
W³aœnie Aleksander Fogiel
by³ jednym z nich. Gra³ na
deskach Osterwy przez je-
den sezon.

- W Gorzowie raczej niczym
szczególnym nie b³ysn¹³. Ot,
grywa³ w ró¿nych spekta-
klach, ale tylko tyle - opowia-
da Krystyna Kamiñska, dzien-
nikarka, która w tamtych cza-
sach pisywa³a recenzje
teatralne. Ale to ona opowia-
da anegdotkê, któr¹ Aleksan-
der Fogiel t³umaczy³, sk¹d siê
wzi¹³ w mieœcie nad Wart¹. -
Opowiada³ zawsze, ¿e mia³ z
USA wracaæ do Polski tym
samym samolotem, którym
lecia³a Anna Jantar, i który siê
rozbi³ tu¿ pod Warszaw¹. No i
dodawa³, ¿e w³aœnie dlatego
móg³ u nas pracowaæ - mówi
Krystyna Kamiñska. 

Jednak okazuje siê, ¿e to
tylko wymyœlona historyjka,
bo samolot rozbi³ siê w marcu
1980 roku, czyli wtedy, kiedy
³ódzki aktor koñczy³ pracê w
gorzowskim teatrze. Ale cze-
go siê nie robi dla sztuki…

Taki miły, starszy i
życzliwy pan

W taki w³aœnie sposób pa-
miêtaj¹ osobê Aleksandra
Fogla w Teatrze. - Ja jesz-

cze wówczas tam nie praco-
wa³am, ale bywa³am, bo
mój m¹¿ Eugeniusz
Paukszto, aktor Osterwy,
gra³ z nim w jednej sztuce -
opowiada Leokadia Tybors-
ka, przez  lata kierownik
dzia³u promocji i obs³ugi wi-
dzów. I mówi, ¿e to by³ mi³y,
¿yczliwy, uœmiechniêty i ni-
czym siê nie wyró¿niaj¹cy
aktor, który nie wykorzysty-
wa³ fakt, ¿e jest znany i to z

du¿ych filmowych hitów. Po-
dobnie o nim mówi Teresa
Lisowska, aktorka Osterwy,
której nie¿yj¹cy m¹¿ Tade-
usz Ga³ecki tak¿e gra³ w
spektaklu z Foglem. - Sam
fakt, ¿e nie pamiêtam ¿ad-
nych anegdotek, pokazuje,
¿e nic siê podczas jego po-
bytu szczególnego nie wy-
darzy³o, nie by³o ¿adnych
skandali, czy jakichœ innych
wydarzeñ - mówi. Ale trud-

no siê dziwiæ, bo kiedy Fo-
giel przyjecha³ do Gorzowa,
mia³ 69 lat.

Natomiast Roma Kobus,
która w tamtych czasach
pracowa³a w Teatrze Oster-
wy dodaje do tych opisów
jeszcze jedn¹ rzecz. - On
siê generalnie nie chwali³
tym, ¿e by³ bratem Mie-
czys³awa Fogga, bardzo
znanego piosenkarza. Ale
tak po prawdzie, to ja siê te-
go faktu dowiedzia³am
w³aœnie od niego - mówi.

W rzeczywistoœci Aleksan-
der Fogiel by³ bratem stry-
jecznym Mieczys³awa Fog-
ga, który faktycznie nazywa³
siê Fogiel, a Fogg by³ jego
pseudonimem scenicznym,
który w pewnym momencie
stal siê nazwiskiem.

Z Cichońskiego po
pieczywo

Filmowy so³tys z „Samych
swoich” oraz wójt z „Rze-
czypospolitej babskiej” czy
Maæko z Bogdañca z
„Krzy¿aków” mieszka³ w
Gorzowie tak, jak inni akto-
rzy, w s³u¿bowym mieszka-
niu przy ul. Cichoñskiego.
Okreœlenie mieszkanie, to
trochê na wyrost. Bo to je-
den pokój z korytarzykiem,
który pe³ni rolê kuchenki
oraz z maleñk¹ ³azienk¹. -
Nie wybrzydza³ - mówi Ro-
ma Kobus. 

Udaje siê jeszcze spotkaæ
gorzowian, którzy go z tam-
tych czasów pamiêtaj¹, jak
robi³ drobne zakupy,
w³aœnie pieczywo, jakiœ ser
czy warzywa na pobliskim
ryneczku. - Proszê pami-
êtaæ, ¿e to by³y inne czasy,
ni¿ dziœ. Kupowanie ¿ywno-
œci to by³o wyzwanie, bo
sklepy by³y puste - zazna-
cza jedna z wielbicielek
teatru.

Wielu gorzowian widywa³o
Aleksandra Fogla w drodze
do i z teatru, a tak¿e na za-
kupach czy spacerze. I wie-

lu siê dziwi³o, kiedy go spo-
tyka³o na ulicy, jakby nie do-
wierzaj¹c, ¿e to w³aœnie i na
pewno on - s³ynny Maæko z
Bogdañca w „Krzy¿akach” i
so³tys z filmu „Sami Swoi”.

Aleksander Fogiel po¿eg-
na³ siê z gorzowskim
Osterw¹ wiosn¹ 1980 roku.

RENATA OCHWAT

Słynny Maćko z Bogdańca w legendarnych już „Krzyżakach”
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Sołtys z filmu „Sami Swoi” też zapadł nam w pamięci
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Taki miły pan, którego pamiętamy z filmów
Opowiada³, ¿e do Gorzowa móg³ przyjechaæ, poniewa¿ nie wsiad³ do samolotu, który siê rozbi³ pod Warszaw¹. 

Urodzi³ siê 26 lutego 1910 roku w
Siedlcach, zmar³ 17 stycznia 1996
roku w £odzi. Jego rodzice pracowali
na kolei, on sam skoñczy³
Technikum Kolejowe w rodzinnych
Siedlcach. Ale o drodze ¿yciowej
zadecydowa³ kurs w Miejskiej Szkole
Rysunku i Zdobnictwa w Warszawie.
To on da³ mu pracê w teatrach
warszawskich jako dekorator.
Debiutowa³ w teatrach Wojska
Polskiego, w których wystêpowa³ a¿
do zakoñczenia II wojny œwiatowej,
gdzie pracowa³ jednoczeœnie jako
aktor i scenograf. Pracê w teatrze
godzi³ z prac¹ na kolei. W czasie
wojny na polecenie gen. Karola
Œwierczewskiego zak³ada³ Frontowy
Teatr Artylerii II Armii Wojska
Polskiego. Po II wojnie pracowa³ w
ró¿nych teatrach, kierowa³ miêdzy
innymi teatrem dla dzieci Pleciuga.
W Gorzowie przebywa³ w sezonie
1979-80. Zagra³ w szeœciu
spektaklach: „Czapa czyli œmieræ na
raty Janusza Krasiñskiego, do tego
spektaklu opracowa³ te¿ scenografiê;
„Proces o cieñ os³a” Friedricha
Durrenmatta; „Wañkowicz krzepi”
Krzysztofa K¹kolewskiego i
Melchiora Wañkowicza; „Obrona
Ksantypy” Ludwika Hieronima
Morstina i to tu zagra³ jedyn¹
znacz¹c¹ rolê w Gorzowie, czyli
samego Sokratesa; „Procedura” Jana
Paw³a Gawlika. Potem pracowa³
jeszcze w Teatrze w Kaliszu oraz w
Teatrze Powszechnym w £odzi. Jego
ostatni¹ rol¹ by³a postaæ mê¿czyzny
w oficerkach w „Dniu d³u¿szym ni¿
stulecie” Aleksandra Wikina.
Premiera mia³a miejsce 20 marca
1988 roku, czyli kiedy aktor mia³ 78
lat.

Aleksander Fogiel 

p r o m o c j a



Po spadku z trzeciej ligi no-
wym trenerem Warty zosta³
zwi¹zany od wielu lat z klu-
bem Pawe³ Wójcik, a celem
stawianym przed dru¿yn¹
mia³ byæ powrót w szeregi
trzecioligowców. Trzon ze-
spo³u, który wystêpowa³ na
boiskach trzeciej ligi zosta³
zachowany, a liderami
dru¿yny mieli byæ nadal Pa-
we³ Posmyk i Damian
Sza³as. Kluczowe role mieli
odgrywaæ równie¿ Dominik
Siwiñski, Wiktor Witt, Se-
bastian Surmaj czy Domi-
nik Zakrzewski. Klub pozys-
ka³ napastników Micha³a
Przyby³ê i Micha³a Chyrka,
a z Lubuszanina Drezdenko
przyszed³ m³ody Japoñczyk
Mamoru Tsuchiya, w kadrze
znaleŸli siê tak¿e m³odziutki
Marcel Kasprzak oraz bram-
karz Daniel Latek. Szczegól-
nie imponuj¹co, jak na wa-
runki czwartej ligi, prezento-
wa³a siê linia ataku, gdzie
trener Wójcik mia³ k³opoty bo-
gactwa i móg³ wybieraæ z
czwórki Posmyk, Zakrzewski,
Przyby³a i Chyrek. Nowy tre-

ner nie mówi³ wprost o awan-
sie, ale ca³y czas od
pocz¹tku podkreœla³, ¿e za-
wodników czeka ciê¿ka praca

Warciarze na inauguracjê
tylko zremisowali na w³asnym
stadionie z Poloni¹ S³ubice,
lecz ju¿ ten mecz pokaza³, ¿e
Warta bêdzie dominowa³a
pi³karsko nad rywalami. Po
tym remisie zaczê³a siê d³uga
seria wygranych podopiecz-
nych Paw³a Wójcika, w któ-
rych ogrywali oni przeciwni-
ków na wyjazdach oraz na
w³asnym stadionie. Prawdzi-
wy sprawdzian si³y warciarzy
mia³ nast¹piæ w spotkaniu
derbowym ze Stilonem. Poje-
dynek ten bordowo-granatowi
rozstrzygnêli na swoj¹ ko-
rzyœæ. Dopiero w 12 kolejce
Warta dozna³a jedynej po-
ra¿ki w rundzie jesiennej, gdy
trzy punkty z Gorzowa wy-
wioz³a Carina Gubin. Ostatnie
trzy spotkania ligowe Warta
wygra³a bez problemu strze-
laj¹c a¿ 19 bramek, trac¹c tyl-
ko 1. Gorzowianie odnieœli w
sumie 13 zwyciêstw, ponieœli
jedn¹ pora¿kê i raz zremiso-

wali. Co ciekawe warciarze
wygrali wszystkie spotkania
na wyjeŸdzie i stracili na ob-
cych boiskach tylko 3 bramki.
W sumie zawodnicy Paw³a
Wójcika strzelili rywalom a¿
57 bramek, a stracili 9. Naj-
lepszymi strzelcami dru¿yny
s¹ Dominik Zakrzewski - 11
bramek, Pawe³ Posmyk -10
oraz Sebastian Surmaj i Da-
wid Ufir po 9 goli. 

Z pewnoœci¹ sternicy Warty
oczekiwali wiêcej bramek od
zawodnika z przesz³oœci¹
ekstraklasow¹, czyli Micha³a
Przyby³y. Potrafi on dobrze
os³aniaæ pi³kê, zagraæ na je-
den kontakt, wymusiæ faul
rywala czy popisaæ siê efek-
townym dryblingiem, lecz w
sumie tylko 3 razy pokona³
czwartoligowych bramkarzy.
Tego zawodnika z powodu
groŸnej kontuzji nie zoba-
czymy prawdopodobnie
wiosn¹ w barwach Warty.
Przyby³ê w ostatnich minu-
tach zazwyczaj zmienia³ Mi-
cha³ Chyrek, ale on tak¿e
mia³ problemy ze skutecz-
noœci¹. 

Scenariusz spotkañ w
czwartej lidze z udzia³em
pi³karzy Warty wygl¹da³ za-
zwyczaj tak samo, a miano-
wicie rywal g³êboko cofa³ siê
do defensywy, a bordowo-
granatowi budowali cierpliwie
atak pozycyjny, wymieniaj¹c
przy tym sporo podañ i wy-
pracowuj¹c liczne okazje
strzeleckie. Gorzowianie za-
zwyczaj szybko „napoczynali”
przeciwnika, a wiele spotkañ
koñczy³o siê wysokimi wygra-
nymi lidera. W przypadku za-
gêszczonej defensywy rywali
dobr¹ pracê wykonywali
skrzyd³owi Warty, a mowa tu
przede wszystkim o Ufirze i
Surmaju. Obaj byli nie tylko
skuteczni, gdy¿ zdobyli
³¹cznie 18 bramek, ale potra-
fili min¹æ na skrzydle rywala,
zrobiæ przewagê i wypraco-
waæ sytuacje bramkowe kole-
gom z zespo³u. Mózgiem
dru¿yny i zawodnikiem, który
mia³ najwiêcej kontaktów z
pi³k¹ by³ kapitan dru¿yny Da-
mian Sza³as, przy którym po-
cz¹tkowo w œrodku pola wy-
stêpowa³ Marcel Kasprzak.

M³odzie¿owiec Warty zrobi³
dobre wra¿enie w pierwszych
spotkaniach, potrafi³ zagraæ
prostopad³¹ pi³kê do napast-
ników oraz czêsto próbowa³
uderzaæ z dystansu. W
po³owie rundy odniós³ on jed-
nak kontuzjê, a coraz
czêœciej w œrodku boiska wy-
stêpowa³ Zakrzewski, który
nie zawiód³, lecz znacznie
groŸniejszy jest, kiedy wy-
stêpuje na szpicy. 

Obrona Warty kierowana
przez Wiktora Witta i Domini-
ka Siwiñskiego spisywa³a siê
bez zarzutu, a musia³a byæ,
wraz z bramkarzem Witali-
jem Czy¿ykowem, szczegól-
nie skoncentrowana, gdy¿ ry-
wale rzadko przedostawali
siê na pole karne. Pochwaliæ
nale¿y równie¿ bocznych
obroñców Adriana Go³dyna i
wspomnianego ju¿ Japo-
ñczyka, którzy czêsto wcielali
siê w rolê nominalnych
skrzyd³owych i potrafili celnie
doœrodkowaæ w pole karne
przecienika. W ten sposób
Tsuchiya oraz Go³dyn zali-
czyli na swoim koncie kilka

asyst. Warto jednak za-
uwa¿yæ, ¿e obroñcom lidera,
poza Siwiñskim, brakuje nie-
co centymetrów, choæ w
czwartej lidze przeciwnicy
akurat tego nie potrafili wyko-
rzystaæ. Myœl¹c realnie o grze
w trzeciej lidze, gdzie prze-
cie¿ czêsto o wyniku decy-
duj¹ sta³e fragmenty gry, na-
le¿y mieæ to na uwadze. 

Praca trenera Wójcika nad
budow¹ zespo³u, który nie tyl-
ko ma awansowaæ, ale spo-
kojnie utrzymaæ siê w
wy¿szej lidze, idzie w dobrym
kierunku. Trudno oceniaæ j¹
inaczej, patrz¹c na bardzo
dobre statystyki bordowo-
granatowych oraz sam prze-
bieg spotkañ. Trener Wójcik
skonsolidowa³ zespó³ po
spadku, stawia na konsek-
wencjê i œcis³e wykonywanie
za³o¿eñ taktycznych, ca³y
czas apeluje do zawodników
o pokorê i ciê¿k¹ pracê.. Ta-
kie podejœcie mo¿e okazaæ
siê kluczowe w ostatecznym
rozrachunku w walce o trze-
ci¹ ligê.

PRZEMYS³AW DYGAS
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Jesienna runda dla gorzowskiej Warty
Pi³karze Warty Gorzów po rundzie jesiennej zajmuj¹ pierwsze miejsce w lubuskiej czwartej lidze z dorobkiem 40 punktów. 

Przed startem nowego se-
zonu by³o sporo niewiado-
mych zwi¹zanych ze
sk³adem personalnym nie-
biesko-bia³ych. Z klubu ode-
szli m.in. najskuteczniejszy
strzelec na boiskach trze-
cioligowych w ostatnim se-
zonie Sebastian Jarosz, a
tak¿e Micha³ Paku³a, Mi-
cha³ Stañczyk, Patryk
Bednarski, Micha³ Przy-
by³a, Jêdrzej Drame. Tre-
ner Kamil Michniewicz po-
nownie móg³ liczyæ na do-
œwiadczonych i zwi¹zanych
od lat ze Stilonem Krzysz-
tofa Kaczmarczyka, Rafa³a
Œwitaja oraz £ukasza Mali-
szewskiego. Wiêcej szans
mieli otrzymywaæ m³odsi
pi³karze, którzy ju¿ zbierali
doœwiadczenia w koñcówce
trzeciej ligi. Byli to m.in. Ka-
mil Ograbek, Pawe³ Œwier-
czyñski, Gracjan Kunow-
ski czy Gracjan Wiœniew-
ski. O wiêkszej roli m³odych
zawodników wspomina³
przed startem ligi prezes
klubu.

- Przede wszystkim chce-
my zachêciæ kibiców swoj¹
postaw¹ na boisku i tym, ¿e
bêdziemy graæ g³ównie
m³odzie¿¹ oraz zawodnika-
mi z Gorzowa - powiedzia³
dla naszego portalu Krzysz-
tof Olechnowicz. Dodaj¹c
przy tym - Nie zapowiadamy

buñczucznie, ¿e chcemy
awansowaæ, chcielibyœmy
awansowaæ, ale mamy w
sobie pokorê i liczymy na
efekty pracy trenera Mich-
niewicza, do którego mam
ca³kowite zaufanie.

Nadziejê na dobr¹
postawê w lidze wzbudzi³y
wœród kibiców transfery po-
wracaj¹cych do klubu Filipa
Wiœniewskiego oraz Ma-
teusza Ogrodowskiego.
Zdecydowano równie¿, ¿e
nadal barwy Stilonu bêdzie
reprezentowa³ napastnik
£ukasz Zakrzewski.

Rozgrywki stilonowcy za-
czêli jednak fatalnie i w
dwóch pierwszych spotka-
niach na wyjeŸdzie przywie-
Ÿli zaledwie punkt i mo¿na
by³o ich ujrzeæ w dolnych re-
jonach tabeli. Od trzeciej ko-
lejki zawodnicy Kamila
Michniewicza zaczêli wresz-
cie punktowaæ i awansowaæ
w tabeli, a dobrym progno-
stykiem by³a pewna i odnie-
siona w dobrym stylu wygra-
na z Carin¹ Gubin. Kibice
mieli coraz wiêksze powody
do zadowolenia, gdy¿ Stilon
w Pucharze Polski na
szczeblu centralnym wyso-
ko pokona³ trzecioligow¹
Olimpiê Zambrów 5:1.
Oprócz wyniku cieszyæ
mog³a efektowna gra pod-
opiecznych Kamila Michnie-

wicza. W pierwszych spot-
kaniach ciê¿ar zdobywania
bramek wzi¹³ na siebie
m³ody Kamil Ograbek oraz
Adrian Nowak. 

Defensywa Stilonu zaczê³a
graæ pewniej, gdy w bramce
od trzeciej kolejki pojawi³ siê
Piotr Bukowski, który im-
ponowa³ spokojem, dobr¹
gr¹ nogami, a przede
wszystkim nie pope³nia³
b³êdów. Seria kilku zwy-
ciêstw Stilonu zosta³a prze-
rwana przez Wartê Gorzów,
która wygra³a przy Olimpij-
skiej 1:0. Zawodnicy Kamila
Michniewicza po tej prze-
granej siê nie za³amali i wy-
grywali swoje kolejne ligowe
mecze, choæ przysz³y one z
wielkim trudem. O tym, ¿e w

ekipie niebiesko-bia³ych
drzemie spory potencja³
mo¿na by³o siê przekonaæ
ogl¹daj¹c spotkanie w Pu-
charze Polski z ekstraklaso-
wym Zag³êbiem Lubin. Co
prawda gorzowianie wysoko
przegrali, ale przez wiele
minut byli równorzêdnym ry-
walem dla Zag³êbia. 

Ostatnie trzy spotkania li-
gowe udowodni³y, ¿e stilo-
nowcy z³apali wysok¹ formê
i koñczyli swoje spotkania
wysokimi wygranymi. Osta-
tecznie na koniec rundy Sti-
lon zgromadzi³ 37 punktów,
strzeli³ 48 bramek oraz stra-
ci³ 15. Najlepszym strzel-
cem zosta³ Adrian Nowak,
który zdoby³ 9 bramek, a 7
goli uzyska³ Wojciech Kur-

lapski. M³odzie¿owiec Stilo-
nu w po³owie sezonu zacz¹³
coraz czêœciej wystêpowaæ
w pierwszej jedenastce i od-
wdziêczy³ siê trenerowi
bramkami. Kurlapski potrafi
wygraæ pojedynek z
obroñc¹, wywalczyæ rzut
karny, a przede wszystkim
potrafi wykoñczyæ sytuacjê
pod bramk¹ rywali. Z dobrej
strony pokaza³ siê Ukrainiec
Myroslav Taranenko, który
ma na swoim koncie 6 bra-
mek, a dodajmy, ¿e brako-
wa³o go z ró¿nych powodów
w kilku pierwszych me-
czach. Mocn¹ stron¹ Tara-
nenki jest szybkoœæ i przy-
gotowanie fizyczne, a w wie-
lu spotkaniach by³ on
g³ównym motorem napêdo-
wym akcji Stilonu. 

Nie zawiedli doœwiadczeni
pi³karze, czyli Rafa³ Œwitaj
oraz £ukasz Maliszewski,
którzy solidarnie zdobyli po
5 goli, zachwycaj¹c fanów
uderzaniami z rzutów wol-
nych. Kibice szczególnie za-
pamiêtali bramkê Maliszew-
skiego strzelon¹ z rzutu wol-
nego z w³asnej po³owy
bramkarzowi Korony
Ko¿uchów. Wiele spotkañ w
pierwszym sk³adzie roze-
grali kolejni, oprócz Ograb-
ka i Kurlapskiego, m³od-
zie¿owcy Kacper Czy¿ew-
ski, Gracjan Kunowski

oraz Pawe³ Œwierczyñski i
Jakub Kaniewski. Z pew-
noœci¹ na wiêcej staæ na-
pastnika £ukasza Zakrzew-
skiego, który jesieni¹ zdoby³
tylko 3 bramki, a przecie¿
jeszcze niedawno, bo w se-
zonie 2017/18 trafia³ w trze-
ciej lidze a¿ 13 razy dla Sti-
lonu. 

Wobec problemów zdro-
wotnych Mateusza Ogro-
dowskiego miejsce w pierw-
szym sk³adzie wywalczy³
sobie Patryk Nidecki. Za-
wodnik ten w porównaniu z
poprzednim sezonem
okrzep³, nie pope³nia³ po-
wa¿niejszych b³êdów, a na-
wet swoimi bramkami za-
pewnia³ wygrane. Pi³karsk¹
jakoœæ widaæ w poczyna-
niach wracaj¹cego do formy
po kontuzji Alana B³ajew-
skiego oraz Filipa Wiœniew-
skiego, którzy byli mocnymi
punktami zespo³u, choæ ich
statystyki bramkowe powinny
byæ lepsze. Stilon nadal jest
wiêc w grze o awans, gdy¿
utrzymuje kontakt punktowy
z liderem. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e czas pracuje na ko-
rzyœæ ekipy trenera Michnie-
wicza, a m³odzi zawodnicy
wspierani przez doœwiadczo-
nych graczy bêd¹ z ka¿dym
meczem odgrywali coraz
wa¿niejsz¹ rolê w zespole.

PRZEMYS³AW DYGAS

Stilonowcy rozpoczęli rozgrywki fatalnie, ale z czasem było
coraz lepiej
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Stilon pozostaje w grze o awans
Zespó³ Stilonu Prosupport po rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce w lubuskiej czwartej lidze. 
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