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Kto musi pracować, ten pracuje, ale
całkiem sporo gorzowian urlopuje,
wczasuje lub przynajmniej myśli o wy-
poczynku. Dlatego ten numer naszej
gazety jest mocno inny od poprzednich.
Po prostu jest w tonacji mocno letniej i
turystycznej, by coś pokazać, do cze-
goś zachęcić, coś spróbować i nie
żałować później tego lata, które z nami
czy bez nas nieubłaganie jednak prze-
chodzi.
Niczego specjalnie nie polecamy, bo
cały numer jest godny uwagi. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, a wielu
przeczyta od pierwszej do ostatniej
strony. Chciałbym jedynie zwrócić uwa-
gę na publikację dotyczącą Cmentarza
Świętokrzyskiego, którym zajmujemy
się niemal od początku, bo wart jest te-
go, bo go uratować od degrengolady i
niepamięci. Bo to wstyd i hańba dla na-
szego miasta, że piękna i zabytkowa
nekropolia popada w ruinę zaświad-
czając o nas najgorzej. A przecież
można i należy to zmienić, nie czekając
specjalnej  okazji czy  Wszystkich
Świętych. Po prostu jesteśmy to winni
tam pochowanym oraz potomnym, by
także o nas pamiętali. Ten cmentarz, w
ten czy inny sposób, trzeba nam urato-
wać!

JAN DELIJEWSKI

Odpoczywają na lubuskich ławeczkach,
bo tak chcieli mieszkańcy
Lubuskie pomniki wielkich i mniejszych postaci zaczęły powstawać po 2009 r. Niektóre z nich mają jeden
wspólny element – ławeczki. Pokazujemy je i piszemy o nich na s. 12-13.

Lato, lato… 
Nie tylko w mieście
Lato w pełni, wakacje… Czego
chcieć więcej? 
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ww  1.07.
1949 r. - w budynku PCK przy ul.
Kosynierów Gdyńskich 21 po-
wstała stacja Pogotowia Ratun-
kowego.
1959 r. - Dzielnicowy Dom Kul-
tury przy ul. Wawrzyniaka został
przemianowany na „Dom Meta-
lowca”, czyli Zakładowy Dom
Kultury ZM „Gorzów”, dziś MCK
„Zawarcie”.
2006  r. - premierą sztuki „Noc-
leg w Apeninach” otwarto Teatr
Letni.
ww  2.07.
1257 r. - założono miasto Go-
rzów. 
1997 r. - w 740. rocznicę
założenia miasta na Starym
Rynku ponownie uruchomiono
zrekonstruowaną po 55 latach
fontannę  Pauckscha. 
2008 r. - zamknięto Kapsułę
Czasu na placu Grunwaldzkim.
ww  3.07.
1950 - z udziałem prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego rozpoczął
trzeci ogólnodiecezjalny zjazd
księży w Gorzowie. 
1954 r. ur. się Tadeusz Kudel-
ski, gorzowski alpinista, pierw-
szy lubuski zdobywca najwyższej
góry świata, a także 11
najwyższych szczytów w Andach
i góry Kilimandżaro na rowerze,
zginął w 1999 r. schodząc ze
szczytu Mount Everest.
1986 r. zm. Władysław Koso-
wicz (60 l.), b. żołnierz AK, tre-
ner i nauczyciel wf w „Ekonomi-
ku”, twórca gorzowskiej siat-
kówki
86 lat temu ur. się Stanisław Li-
sowski, najsłynniejszy gorzow-
ski rajdowiec i konstruktor sa-
mochodów terenowych, pionier
miasta i gorzowskiej motoryza-
cji, zm. w 2014 r.
ww  4.07.
1945 r. - w Gorzowie powstała
stacja meteorologiczna PIHM,
obecnie IMiGW.
ww  5.07.
1979 r. - w hali sportowej przy
ul. Czereśniowej odbył się mi-
ędzypaństwowy mecz siatkówki,
w którym reprezentacja Polski
pokonała Japończyków 3:2; w
drużynie Huberta Wagnera za-
grali: Ryszard Bosek, Wiesław
Gawłowski, Leszek Molenda,
Tomasz Wójtowicz, Mirosław
Rybaczewski, Lech Łasko oraz
Włodzimierz Stefański, Włodzi-
mierz Nalazek, Ireneusz Kłos,
Wiesław Czaja; odnotowano
nadkomplet widzów - 1300 kibi-
ców.
ww  6.07.
1945 r. - powstał Obwodowy
Urząd Miar w Gorzowie, jedyna
polska instytucja w mieście
funkcjonująca do dziś w tym sa-
mym miejscu.
1950 r. - powstało województwo
zielonogórskie.
ww  7.07.
1904 r. - linię tramwajową
przedłużono od Chyży (okolice
dawnej drukarni) do Placu
Słonecznego.
1951 r. - z udziałem premiera
Józefa Cyrankiewicza nastąpiło
uruchomienie Gorzowskich
Zakładów Włókien Sztucznych,
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Tak uwa¿aj¹ przedsiêbior-
cy skupieni w Lubuskiej Or-
ganizacji Pracodawców. I
dodaj¹, ¿e dialog powinien
byæ prowadzony w oparciu o
jasne i przejrzyste zasady. 

Lubuska Organizacja Pra-
codawców obchodzi w tym
roku 25-lecie istnienia.
Wszystko zaczê³o siê jednak
nieco wczeœniej, bo ju¿ 11
stycznia 1989 roku. To wtedy
dyrektorzy i prezesi firm zlo-
kalizowanych na terenie wo-
jewództwa gorzowskiego po-
wo³ali Gorzowsk¹ Radê Dy-
rektorów. Przewodnicz¹cym
zosta³ Ryszard Barañski.
30 lipca 1991 roku powo³ano
Gorzowsk¹ Organizacjê Pra-
codawców. Cz³onkami
za³o¿ycielami by³o 21 przed-
siêbiorców z terenu woje-
wództwa gorzowskiego. Dzi-
siaj R. Barañski przygl¹da
siê dzia³alnoœci organizacji z
pozycji honorowego preze-
sa. Pozytywnie wypowiada
siê na temat rozwoju gospo-
darczego w regionie, jak i
dzia³alnoœci LOP.

- Pocz¹tki transformacji nie
by³y ³atwe, ale wszyscy mie-
liœmy nadziejê, ¿e ten rozwój
bêdzie szybki. I by³, co na-
prawdê mo¿na doceniæ z
perspektywy czasu - t³uma-
czy. - Nasi pierwsi  cz³onko-
wie, którzy czêsto zarz¹dzali
du¿ymi firmami okrzepli,
wdro¿yli siê w kierowaniu
przedsiêbiorstw w nowych
warunkach, a z czasem po-
jawili siê nowi. Uwa¿am, ¿e
sytuacja gospodarcza w wo-
jewództwie jest dobra, ale
zawsze mog³aby byæ lepsza
- dodaje i zwraca uwagê, ¿e
problemem jest niska inno-
wacyjnoœæ wielu przedsi-
êbiorstw. To efekt zbyt
ma³ych nak³adów finanso-
wych w poprzednim rozda-
niu œrodków unijnych. 

- To by³ b³¹d wynikaj¹cy z
decyzji Komisji Europejskiej.
W obecnej perspektywie fi-
nansowej s¹ znacznie wiêk-
sze œrodki. To pozwoli na
unowoczeœnienie gospodar-
ki, pod warunkiem szerokiej
wspó³pracy z instytucjami
naukowymi i uczelnianymi.
Lubuskie pod tym wzglêdem
dynamicznie siê rozwija i
jestem przekonany, ¿e
umiejêtnie skorzysta z unij-
nych œrodków. Fundamenty
zosta³y po³o¿one, teraz na-
le¿y budowaæ siln¹, nowo-

czesn¹ technologicznie, roz-
wojow¹ i konkurencyjn¹ gos-
podarkê. - twierdzi.

W ocenie honorowego pre-
zesa LOP (organizacja na-
zwê zmieni³a w 1999 roku)
przynale¿noœæ do organiza-
cji jest pod wieloma
wzglêdami bardzo korzystna
dla przedsiêbiorców, ale na-
dal nie wszyscy to doceniaj¹. 

- W grupie ³atwiej jest
osi¹gn¹æ zak³adane cele,
choæby w obszarze porozu-
mienia ze zwi¹zkami zawo-
dowymi, a wiêc dbanie o po-
rz¹dek spo³eczny czy nawet
o wypracowanie dobrych wa-
runków dla pracowników. Na
ró¿nych p³aszczyznach. Dla-
tego zachêcam do przy-
stêpowania do naszej orga-
nizacji, gdy¿ obecna liczeb-
noœæ w stosunku do
dzia³aj¹cych podmiotów gos-
podarczych jest zbyt ma³a -
zauwa¿a.

W czerwcu cz³onkowie
LOP podsumowali swoj¹
dzia³alnoœæ w ostatnim roku i
podczas zgromadzenia wy-
brali nowe w³adze. Zebrani
nie mieli ¿adnych w¹tpliwo-
œci z udzieleniem
ustêpuj¹cemu zarz¹dowi ab-
solutorium za ubieg³y rok.

- Oczywiœcie jestem zado-
wolony z tej decyzji, bo to
oznacza, ¿e praca zarz¹du
pod moim kierownictwem
zosta³a oceniona pozytyw-
nie. Nie wszystkie za³o¿one
cele uda³o nam siê do koñca
zrealizowaæ w trakcie minio-
nej kadencji, ale mo¿e dlate-

go, ¿e zawsze stawiamy so-
bie bardzo wysoko po-
przeczkê i nad niektórymi
sprawami trzeba cierpliwie
pracowaæ wiele lat - komen-
tuje ustêpuj¹cy prezes
Krzysztof Czêstochowski,
który w sprawozdaniu za
2015 rok mówi³ m.in. o
dzia³alnoœci LOP na rzecz in-
tegracji œrodowiska praco-
dawców, promocji najlep-
szych przedsiêbiorców Statu-
etk¹  Przyjazny Pracodawca
Lubuski oraz czynnikach biu-
rokratycznych utrudniaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w
Polsce. 

Cz³onkowie organizacji za-
twierdzili ponadto program
dzia³ania na now¹ trzyletni¹
kadencjê. Jak mówi Krzysz-
tof Czêstochowski, program
nale¿y podzieliæ na dwie
czêœci. Z punktu widzenia
samej organizacji jest popra-
wa stanu jej dzia³ania. Po 25
latach mo¿na ju¿ wysnuæ
wnioski, co by³o prawid³owe,
a co nale¿y zmieniæ i dosto-
sowaæ do nowych warunków,
jakie znajduj¹ siê w otocze-
niu. 

- Zawsze jednak tym naj-
wa¿niejszym elementem
dzia³ania jest wp³ywanie na
stanowienie dobrego prawa -
kontynuuje by³y prezes. -
Mo¿emy to czyniæ poprzez
przekonywanie naszych par-
lamentarzystów, administra-
cjê samorz¹dow¹ oraz przez
centraln¹ organizacjê w
Warszawie. I tak robimy.
Prawo, zw³aszcza podatko-

we, nie musi byæ spisane na
setkach stron. Powinno byæ
tak skonstruowane, ¿eby nie
trzeba by³o wydawaæ dodat-
kowych setek stron interpre-
tacji. Dalej stawiamy na pro-
mocjê uczciwego biznesu i
we wspó³pracy z administra-
cj¹ organizujemy szkolenia
dla pracodawców. Na co
dzieñ natomiast d¹¿ymy do
integrowania œrodowiska -
wymienia. 

Si³¹ lubuskich pracodaw-
ców s¹ nie tylko prezentowa-
ne politycznym i ekonomicz-
nym decydentom racje i ar-
gumenty, ale tak¿e liczba i
ró¿norodnoœæ cz³onków. O
potencjale stanowi¹ ponad
25-letnie doœwiadczenie i
sukcesy, które osi¹gnêli
cz³onkowie organizacji, reali-
zuj¹c swoj¹ naczeln¹ ideê -
tworzenie pañstwa przyjaz-
nego pracodawcom.

Lubuscy Pracodawcy jed-
nakow¹ trosk¹ otaczaj¹ swo-
ich cz³onków. W tej grupie
jest równie¿ Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa,
która z jednej strony jest
du¿ym regionalnym praco-
dawc¹, daj¹cym wiele miejsc
pracy, a z drugiej jest jedno-
stk¹ szukaj¹c¹ wspó³pracy z
gospodark¹.

- To zrozumia³e, bo uczel-
nia nie jest sama dla siebie,
ale dla œrodowiska gospo-
darczego - mówi Roman
Gawroniak, kanclerz PWSZ.
- Przypomnê, ¿e to z inicjaty-
wy pracodawców powsta³ u
nas pierwszy kierunek na

wydziale technicznym, czyli
mechanika i budowa ma-
szyn.  W tej chwili jesteœmy
ju¿ wydzia³em czterokierun-
kowym, na którym nied³ugo
przynajmniej dwa kierunki
bêd¹ mia³y uprawnienia ma-
gisterskie. To co chyba jed-
nak najwa¿niejsze to
wspó³praca uczelni z firmami
w zakresie praktyk studen-
ckich i w zakresie przygoto-
wywania wniosków o œrodki
europejskie. Wszystko co
dzia³o siê wokó³ powstania
laboratorium œrodowiskowe-
go to równie¿ efekt tej syner-
gii, ³¹cz¹cej uczelniê z ryn-
kiem gospodarczym.
Ogromna w tym zas³uga Lu-
buskiej Organizacji Praco-
dawców, do której nale¿ymy i
jestem przekonany, ¿e dal-
sza wspó³praca bêdzie tylko
pog³êbiana - doda³.

Podczas wyboru nowych
w³adz do dziewiêcioosobo-
wego zarz¹du trafili: El¿bie-
ta Zdrza³ka, Violetta Pana-
siuk-Strzy¿ewska, Krzysz-
tof Czêstochowski,
Tadeusz Jacek, Krzysztof
Kielec, Zbigniew Marcin-
kiewicz, Dariusz Mukomi-
low, Zbigniew Rudowicz i
Henryk Maciej WoŸniak.
Na pierwszym posiedzeniu
nowo wybranego zarz¹du
jednog³oœnie zatwierdzono
zg³oszon¹ przez Krzysztofa
Czêstochowskiego kandyda-
turê Henryka Macieja Wo-
Ÿniaka na nowego przewod-
nicz¹cego zarz¹du LOP.

ROBERT BOROWY

Wpływanie na stanowienie
dobrego prawa
W³adze publiczne nie powinny baæ siê kontaktu z biznesem. 

Lubuska Organizacją Pracodawców świętuje w tym roku 25-lecie swej działalności.
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następnie Zakładów Włókien
Chemicznych „Stilon”,  ostatnio
„Stilon” S.A. 
ww  8.07.

1966 r. - po raz pierwszy  i jedy-
ny w swej historii, w  ramach  III
Festiwalu Telewizyjnego, Teatr
im. Juliusza Osterwy  wystąpił
przed  kamerami  TV  ze  sztuką
„Don  Alvares”  H.  Lubomir-
skiego w reżyserii Ireny Byr-
skiej.
2007 r. - na linii Krzyż - Kostrzyn
pojawił się pierwszy szynobus.
ww  9.07.

1959 r.  - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin zadebiuto-
wał w żużlowej reprezentacji
Polski, startując w międzypa-
ństwowym meczu z Austrią, ro-
zegranym w Nowej Hucie, który
Polacy wygrali 73:35.
2007 r. - odremontowana wieża
katedralna udostępniona została
jako wieża widokowa mieszka-
ńcom i turystom.
ww  11.07.

1959 r. - w Gorzowie zanotowa-
no 37,5 st. ciepła, najwyższą
temperaturę w historii miasta.
1999 r. - gorzowianki Beata So-
kołowska i Aneta Pastuszka zdo-
były trzy złote medale na kajako-
wych ME w Zagrzebiu
ww  12.07.

1959 r. - Stal Gorzów pokonała
38:31 drużynę Monakerna Sztok-
holm, będącą nieoficjalna młod-
zieżową reprezentacją Szwecji,
która kończyła  tournée po Pol-
sce, Tadeusz Stercel, wygry-
wając 4 biegi,  zdobył 12 p.,
Jerzy Padewski - 9, Jerzy Flizi-
kowski 7, Edmund Migoś - 6,
Mieczysław Cichocki - 4; mecz
przerwała burza z ulewą, orga-
nizatorzy stanęli na wysokości
zadania, doprowadzając w
ciągu 1,5 godziny tor do użyt-
ku.
1986 r. - w Gorzowie rozpoczął
się pierwszy dwudniowy festiwal
„Reggae nad Wartą”.
1992 r. - organizowano pierwszy
Memoriał Edwarda Jancarza na
żużlu.
ww  13.07.

1942 r. - z fontanny Pauckscha
zostały zdjęte figury z brązu, w
1997 r. zostały one zrekonstruo-
wane i na powrót umieszczone.
1948 r. - w Gorzowie gościł po
raz pierwszy Władysław Bro-
niewski.
1905 r. ur. się dr Stanisław Kir-
kor, lekarz weterynarii, badacz
pszczół, twórca polskiej apiopa-
tologii, b. zastępca kierownika
Oddziału Państwowego Instytutu
Weterynarii w Gorzowie, zm. w
1963 r. 
2009 r. zm.  Ryszard Straszyński
(60 l.), nauczyciel wf w VIII LO,
b. szczypiornista i trener piłki
ręcznej.
ww  14.07.

1959 r. - na ul. Podmiejskiej do-
szło do największej w historii
miasta katastrofy tramwajowej:
pociąg złożony z 3 wagonów wy-
koleił się na łuku torów, a wa-
gon motorowy rozbił się o słup
przy ul. Warszawskiej; rannych
zostało ok. 60 osób; w wyniku
obrażeń zm. dr Wacława Bars-
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Tak przynajmniej mówi me-
cenas Jerzy Synowiec, który
wzi¹³ udzia³ w debacie o dal-
szym losie zabytkowej ne-
kropolii. Zapowiedzia³ te¿
konkretne dzia³ania w spra-
wie ponownego jej urucho-
mienia.

Debatê poœwiêcon¹ dal-
szym losom zabytkowego,
wpisanego do rejestru zabyt-
ków cmentarza przy ul. War-
szawskiej zorganizowa³o Ar-
chiwum Pañstwowe wespó³
z Parafi¹ p.w. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego, która jest
faktycznym w³aœcicielem ne-
kropolii. - To nasze spotka-
nia, ta nasza debata nie jest
przeciwko komukolwiek. Ten
cmentarz to kawa³ gorzow-
skiej historii. Ja sam bardzo
czêsto swoje badania zaczy-
na³em na tej nekropolii.
Uwa¿am, ¿e my, regionaliœci
tak¿e powinniœmy mieæ
mo¿liwoœæ zabrania g³osu w
tej sprawie. Bo to jest bardzo
wa¿ny zabytek i trzeba siê
zastanowiæ, co zrobiæ, aby
go uratowaæ - mówi³ na
otwarcie spotkania dr hab.
Dariusz A. Rymar, dyrektor
Archiwum Pañstwowego. Ale
nawet on nie przypuszcza³,
¿e debatê jednak zakoñczy
podjêcie dwóch wa¿nych zo-
bowi¹zañ.

Obecny stan nekropolii
przedstawi³ ksi¹dz Rafa³ Zi-
êciak, proboszcz parafii œwi-
êtokrzyskiej. Przypomnia³,
¿e w latach 1945-62 nekro-
polia ta by³a cmentarzem ko-
munalnym dla ca³ego Gorzo-
wa. Zosta³a zamkniêta i
przez lata nikt siê ni¹ nie in-
teresowa³. Dopiero na po-
cz¹tku lat 90. parafiê
wspar³o Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, ale musia³o
siê z tej dzia³alnoœci wyco-
faæ. - Obszar to prawie czte-
ry hektary. Aby nale¿ycie o
cmentarz zadbaæ, trzeba
by³oby go przynajmniej trzy
razy w roku wykosiæ. Mamy
zinwentaryzowanych 300 za-
bytkowych nagrobków, nie-
które pewnie ju¿ nie istniej¹.
Parafia sama nie da rady za-
dbaæ o ten cmentarz - mówi³
ksi¹dz proboszcz.

- To historyczne, tajemni-
cze miejsce, które zawsze
przyci¹ga³o - mówi³ Tadeusz
Horbacz, prezes Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich,
które przez ponad dziesiêæ
lat administrowa³o nekropo-
li¹, a teraz wspomaga ksi-
êdza proboszcza w tym
dziele. 

Przypomnia³, ¿e swego ro-
dzaju przywracanie cmenta-
rza do ¿ycia zaczê³o siê na
pocz¹tku lat 90., kiedy to on
jako radny miejski postulo-

wa³ uczynienie wygodnego
skrótu przez nekropoliê do
przystanku tramwajowego. I
doda³, ¿e ca³e zainteresowa-
nie radnych cmentarzem za-
koñczy³o siê przyjêciem na-
zwy Cmentarz Œwiêtokrzy-
ski. 

- Kiedy zajêliœmy siê cmen-
tarzem, pierwsze, co robili-
œmy, to by³ wywóz œmieci, kil-
ka wywrotek wyjecha³o. Wy-
ciêliœmy w dwóch transzach
ponad 450 drzew, tak zwa-
nych samosiejek. W tym
czasie tak¿e przygotowali-
œmy wszystkie niezbêdne
dokumenty potrzebne do
uruchomienia na powrót
cmentarza - opowiada³. I
przypomnia³, ¿e protest
przeciwko uruchomieniu ne-
kropolii podpisa³o 12 osób z
ul. G³owackiego, a pismo po-
pieraj¹ce tê ideê ponad 1
tys. osób z ca³ej parafii oraz
26 mieszkañców ul. G³owac-
kiego. - Tylko, ¿e o tym siê
nie pamiêta i nie przypomi-
na, za to ci¹gle siê u¿ywa ar-
gumentu 12 osób, które siê
sprzeciwiaj¹ - podkreœli³ Ta-
deusz Horbacz. Przypomnia³
te¿, ¿e w radiowej ankiecie
na temat, czy otworzyæ
cmentarz a¿ 66 procent re-
spondentów opowiedzia³o
siê przeciw. - Jakby jednak
zadaæ inaczej pytanie, czy
nale¿y siê wstydziæ zanied-
banego zabytku, mo¿e od-
powiedŸ by³aby inna - mówi³
Tadeusz Horbacz.

Zacytowa³ te¿ list Zofii No-
wakowskiej, szefowej Klubu
Pionierów, który ta wys³a³a
do ówczesnego prezydenta.
W liœcie tym wytknê³a w³ad-

zom miasta, ¿e siê komplet-
nie nie interesuj¹ zabytkow¹
nekropoli¹, ¿e ona sama
ciê¿ko pracuje przy
porz¹dkowaniu wielu miejsc,
jak choæby pomnik wiêŸniów
Ravensbrück, grobów pio-
nierów. Poprosi³a o zatrud-
nieni kogoœ, kto to bêdzie ro-
bi³, bo jej si³ zwyczajnie ju¿
brakuje. Pismo pozosta³o
bez echa. Tadeusz Horbacz
przypomnia³ tak¿e, jak pio-
nierzy gorzowscy wyst¹pili z
proœb¹ do prezydenta w
2001 roku, aby te 300 tys. z³
na pomnik pioniera przezna-
czyæ lepiej na zadbanie o ich
groby. Tak¿e i ten apel zako-
ñczy³ siê niczym.

- Przecie¿ to miejsce to
œwiadek najnowszej historii
miasta i œwiadectwo jednego
z najbardziej chwalebnych
dzia³añ w Gorzowie, polskim
Gorzowie - mówi³ Jerzy Zys-
narski, gorzovianista i dzien-
nikarz. Przypomnia³, ¿e w
maju 1945 roku, kiedy pol-
skoœæ zaledwie zd¹¿y³a siê
tu pojawiæ, to w³aœnie z tego
miasta pojecha³y ciê¿arów-
ki do Ravensbrück po te wi-
êŸniarki, które nie mog³y
chodziæ. I poza tym pomni-
kiem nie ma œladu po lu-
dziach, którzy uczynili ten
szlachetny gest. Zreszt¹ to
miejsce, gdzie je leczono,
dawny Gastronomik przy ul.
Kosynierów Gdyñskich po-
pada w ruinê i nikt ju¿ nie
wie, ¿e to by³ szpital. I to
jest wielka hañba dla mias-
ta - grzmia³ Jerzy Zysnar-
ski.

Przypomnia³ te¿, ¿e na
Cmentarzu Œwiêtokrzyskim

le¿y Franciszek Walczak,
zreszt¹ z fa³szyw¹ dat¹
œmierci. - Trzeba g³oœno mó-
wiæ, ¿e jego pogrzeb by³
pierwsz¹ wielk¹, go-
rzowsk¹ manifestacj¹ anty-
sowieck¹. Bo ci, którzy
przyszli na ten pogrzeb,
wiedzieli, po co przyszli -
mówi³ Jerzy Zysnarski
(Franciszek Walczak zgin¹³
na ulicy, która dziœ nosi je-
go imiê, zabity przez rosyj-
skiego ¿o³nierza, który
ukrad³ mu buty - red.). A
Dariusz A. Rymar doda³, ¿e
do istotnych kwater nale¿y
tak¿e kwatera by³ych po-
wstañców wielkopolskich.

W debacie udzia³ wzi¹³
tak¿e Jacek Fedorowicz,
by³y pracownik sanepidu,
który wyraŸnie powiedzia³, i¿
niechêæ w³adz do otwarcia
cmentarza by³a w tamtym
czasie, czyli za kadencji Ta-
deusza Jêdrzejczaka wyra-
Ÿnie widoczna. - Ja to odbie-
ra³em jako sprawê polityczn¹
- mówi³ i t³umaczy³, na czym
polegaj¹ zawi³oœci przepisów
dotycz¹cych ponownego
uruchomienia nekropolii.
Wed³ug niego jest to mo¿li-
we, trzeba tylko sporz¹dziæ
sensowny plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla
tego miejsca z bardzo
dok³adnie wytyczn¹ granic¹
pochówków. 

Najbardziej jednak zasko-
czy³ wszystkich mecenas Je-
rzy Synowiec, który stanow-
czo stwierdzi³, i¿ trzeba zro-
biæ wszystko, aby jak
najszybciej cmentarz uru-
chomiæ, czyli wznowiæ po-
chówki. - 6 mln z³ w

bud¿ecie miasta takiego jak
Gorzów, to nie jest jakaœ
osza³amiaj¹ca kwota i myœlê,
¿e da si¹ j¹ przekazaæ na ra-
towanie tego cmentarza -
mówi. Przyzna³, ¿e jest pro-
blem z kilkunastoma s¹sia-
dami, ale jak wyraŸnie za-
znaczy³, nie mo¿e 12 ludzi
dyktowaæ postêpowania wo-
bec zabytku. 

Na koniec zadeklarowa³, ¿e
jeœli Tadeusz Horbacz prze-
ka¿e mu dokumenty, to on
osobiœcie zacznie proce-
durê, która ma doprowadziæ
do otwarcia Cmentarza Œwi-
êtokrzyskiego, bo zwyczaj-
nie dalej tak byæ nie mo¿e, i¿
miejsce historii katolicyzmu
w mieœcie oraz historii najno-
wszej, gdzie pochowanych
jest 7 tys. gorzowian by³o da-
lej w takim stanie. 

Oœwiadczenie Jerzego Sy-
nowca zgromadzeni przyjêli
oklaskami. Natomiast Da-
riusz A. Rymar stwierdzi³, i¿
potrzebna jest publikacja na
temat nekropolii, bo byæ
mo¿e gorzowianie nie maj¹
zwyczajnie œwiadomoœci, o
jakiej historii mowa. Utwier-
dzi³ go w tym s¹dzie Jacek
Fedorowicz, który stwier-
dzi³, i¿ chodzi po nekropolii,
ale nie mia³ pojêcia, ¿e tak
wiele wybitnych i
zas³u¿onych postaci le¿y, a
niektóre nagrobki skrywaj¹
tak fascynuj¹ce historie, jak
choæby pomnik Raven-
sbrück.

Zdaniem mecenasa Sy-
nowca jest szansa, aby pra-
ce rewitalizacyjne ruszy³y ju¿
w przysz³ym roku.

RENATA OCHWAT

Tu spoczywa wiele wybitnych
i zasłużonych postaci
Nie mo¿e byæ tak, aby 12 mieszkañców decydowa³o o losie zabytku w centrum miasta.
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ka, popularna w mieście lekar-
ka.
1995 r. zm. Ryszard Nieścieruk
(46 l.), b. kierownik drużyny
Stali (1972-1979 i szkoleniowiec
żużlowców, b. trener żużlowej
kadry narodowej, niegdyś
czołowy pływak i trener pływa-
ków Warty.
ww  15.07.
1526 r. - na wieży Kościoła Ma-
riackiego zawieszono zegar; je-
go ćwierćgodziny wybijał dzwon
„Ave Maria” z 1498 r.; najstar-
sza wzmianka o zegarze miej-
skim.
1945 r. - w budynku przy ul. Ko-
synierów Gdyńskich 22-23
założono szpital PCK, którego
pacjentkami były więźniarki z
Ravensbrück.
2011 r. - otwarto wschodnią
część bulwaru nad Wartą.
1906 r. ur. się Tadeusz Byrski,
reżyser teatralny i radiowy, dy-
rektor teatrów w Kielcach, Poz-
naniu, Łodzi i Gdańsku,
współtwórca (1962-1966) sukce-
sów  artystycznych Teatru im Ju-
liusza Osterwy w Gorzowie  pod
kierownictwem jego żony Ireny
Byrskiej (1901-1997), zm. w
1987 r.
ww  16.07.
1950 r. - Mieczysław Cichocki
wygrał zawody żużlowe o „Sta-
lowy But” w Gorzowie, zorgani-
zowane przez KS Stal.
2008 r. - na bulwarze odsłonięto
pomnika legendarnego przewo-
źnika Pawła Zacharka.
ww  17.07.
1997 r. - na Starym Rynku w Go-
rzowie odsłonięto pierwsze tab-
lice poświęcone zasłużonym dla
kultury miasta: Janowi Korczo-
wi, Andrzejowi Gordonowi,
Wiesławowi Strebejce. 
2004 r. - w czasie karambolu na
ul. Wybickiego w Gorzowie z
udziałem dwóch autobusów MZK
marki solaris i dwóch samocho-
dów osobowych rannych zostało
29 osób.
ww  18.07.
1972 r. - z powodu wyjątkowych
upałów w Gorzowie  zaczęło bra-
kować wody w kranach.
1989 r. - w Gorzowie rozpoczął
się XI Światowy Sejmik
Działaczy Polonijnych PKOl.; w
spotkaniu, organizowanym od
1969 r. co 2 lata, wzięło udział
ponad 70 działaczy polonijnych z
13 krajów, w tym po raz pierw-
szy z  ZSRR i Czechosłowacji.
2004 r. zm. Florian Kroenke (95
l.), honorowy obywatel Gorzo-
wa, organizator polskiej admini-
stracji w Gorzowie, pełnomocnik
rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, następnie
wicewojewoda poznański i kie-
rownik Ekspozytury Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie (1946-
1949).
2013 r. zm. Jerzy Krajewski (58
l.), b. kajakarz i trener kajakarzy
Admiry 
ww  19.07.
1975 r. - na Placu Grunwaldzkim
odsłonięto pomnik Braterstwa
Broni dłuta Leszka Krzyszow-
skiego; od 1998 r. - Pomnik Nie-
podległości.
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- W 1991 roku powsta³a Gorzowska
Organizacja Pracodawców, która
osiem lat póŸniej przekszta³ci³a siê w
Lubusk¹ Organizacjê Pracodawców.
Jaki cel przyœwieca³ powo³aniu tego
stowarzyszenia przed 25 laty?

- W tym miejscu warto cofn¹æ siê o
kolejne dwa lata, do pocz¹tku 1989 ro-
ku. By³ to moment pierwszych istotnych
zmian gospodarczych w kraju. Zaczê³o
nastêpowaæ odpañstwowienie wielu
sfer dzia³alnoœci, w ¿ycie wesz³a ustawa
o dzia³alnoœci gospodarczej, znana jako
ustawa Wilczka. Brakowa³o jednak ja-
kiegoœ forum, gdzie szefowie przedsi-
êbiorstw, z czasem w³aœciciele i
wspó³w³aœciciele firm, mogliby wymie-
niaæ pogl¹dy na nurtuj¹ce ich sprawy.
Mogliby dyskutowaæ szczególnie na te-
maty prawne, a organy pañstwowe zaj-
muj¹ce siê tworzeniem prawa, mia³y
mo¿liwoœæ zasiêgaæ opinii. I w kraju za-
czê³y powstawaæ tak zwane Rady Dy-
rektorów. W naszym mieœcie równie¿
pojawi³ siê pomys³ utworzenia Gorzow-
skiej Rady Dyrektorów, którego szefem
zosta³ Ryszard Barañski, ówczesny dy-
rektor GTHZ Gorex. Wszystkie rady
dzia³a³y jeszcze bez umocowañ usta-
wowych. Dwa lata póŸniej przyjêto
ustawê o organizacjach pracodawców i
na jej postawie mo¿na by³o
przekszta³ciæ rady w organizacje praco-
dawców. Gorzowska Organizacja Pra-
codawców powo³ana zosta³a 30 lipca
1991 roku. Przekszta³cenie w Lubusk¹
Organizacjê Pracodawców nast¹pi³o po
zmianach administracyjnych w 1999 ro-
ku. I tak funkcjonujemy do dnia dzisiej-
szego.
- Jak mo¿na oceniæ minione æwier-
æwiecze?

- Zapewne ka¿dy z naszych cz³onków
móg³by dokonaæ innej oceny, gdy¿
ka¿dy ma te¿ inne oczekiwania. To jest
naturalne, bo ka¿dego najbardziej inte-
resuje rozwi¹zywanie problemów bez-
poœrednio go dotykaj¹cych. Wszystkie
drogi prowadz¹ jednak tak naprawdê
do stworzenia jak najlepszego dla gos-
podarki i przedsiêbiorców prawodaw-
stwa. Z tym, niestety, bywa ró¿nie. Jako
organizacja wiele tematów podnosimy i
nie mog¹ one od wielu lat znaleŸæ
w³aœciwego zrozumienia. Nie oznacza
to, ¿e mamy tym siê zniechêcaæ i za-
przestaæ postulowania dobrych roz-
wi¹zañ dla rozwoju gospodarki. Podam
przyk³ad. Przedsiêbiorca prowadz¹cy
normaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po-

winien znaæ piêæ tysiêcy stron przepi-
sów podatkowych. D¹¿ymy do uprosz-
czenia tych przepisów w interesie
wszystkich, w tym pañstwa. Kolejna
sprawa to dzia³alnoœæ w obszarze lokal-
nym, choæby poprzez kontakty z instytu-
cjami pañstwa w ramach obs³ugi bizne-
su. Mam tutaj na myœli ZUS, urzêdy
skarbowe i nawi¹zywanie z nimi
wspó³pracy w zakresie szkoleñ i poro-
zumieñ w zakresie jednoœci interpretacji
przepisów. To nam bardzo dobrze wy-
chodzi, bo firmy korzystaj¹ce z pomocy
s¹ zadowolone. Trzecia sfera dzia³alno-
œci to wspó³praca z organami admini-
stracji pañstwowej i samorz¹dowej w
zakresie wspó³tworzenia planów rozwo-
ju, zagospodarowania przestrzennego,
opiniowania lokalnych przepisów
zwi¹zanych z opodatkowaniem. W
przypadku wspó³pracy z w³adzami Go-
rzowa, ale te¿ z urzêdem marsza³kow-
skim, od wielu lat uk³ada siê ona pra-
wid³owo. To wa¿ne, bo jednym z ele-
mentów tej wspó³pracy jest
implementacja przepisów i œrodków
unijnych. 
- Jakie ponadto korzyœci maj¹
przedsiêbiorcy z przynale¿noœci do
organizacji? 

- Przynale¿noœæ daje wiele innych
profitów. Jednakow¹ trosk¹ otaczamy
naszych cz³onków bez podzia³u na
du¿ych i ma³ych, szanuj¹c potrzebê
ochrony ka¿dego. Dlatego istnieje
mo¿liwoœæ reprezentowania okreœlo-
nych grup pracodawców przed organa-
mi administracyjnymi. Indywidualnych
interesów nie jesteœmy w stanie w
ka¿dych warunkach reprezentowaæ, ale
w sytuacjach kiedy takiej pomocy
mo¿emy udzieliæ oczywiœcie czynimy to
poprzez kontaktowanie z w³aœciwymi
urzêdami. Nie bez znaczenia jest spra-
wa integracji œrodowiska. Raz w roku
organizujemy z naszymi cz³onkami
spotkania w warunkach, nazwijmy to
piknikowych, gdzie mo¿na porozma-
wiaæ, nawi¹zaæ liczne kontakty, lepiej
siê poznaæ, wymieniæ pogl¹dy. Czêsto
zapraszamy na spotkania ciekawych lu-
dzi. Przypomnê choæby o wizytach u
nas premiera Waldemara Pawlaka, mi-
nister Jolanty Fedak czy eurodeputowa-
nego Dariusza Rosatiego. Od niedawna
wyró¿niamy naszych cz³onków statu-
etk¹ ,,Lubuski Przyjazny Pracodawca’’,
gdzie wiod¹cym akcentem jest drzewko
oliwne - staro¿ytny symbol przyjaŸni i
pokoju. S³owem, jesteœmy wszêdzie

Gdzie dzieją się rzeczy ważne 
dla biznesu i pracodawców
Trzy pytania do Krzysztofa Częstochowskiego, byłego
przewodniczącego zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
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-  Proszê przyj¹æ gratulacje z
okazji awansu na komendanta.
Zanim trafi³ pan do naszej stra¿y
przez blisko 20 lat pracowa³ w
policji. Czym ró¿ni siê praca w
tych formacjach mundurowych?

- Ró¿nic jest oczywiœcie sporo,
ale najbardziej co mnie uderzy³o,
kiedy przyszed³em do stra¿y, to
zdecydowanie mniej biurokracji. W
policji, w tym czasie kiedy praco-
wa³em, mnóstwo czasu poœwiêca-
liœmy papierologii. Byæ mo¿e coœ
siê zmieni³o przez ostatnich sie-
dem lat, kiedy ju¿ mnie tam nie
ma. W stra¿y miejskiej jesteœmy
skoncentrowani na faktycznym
rozwi¹zywaniu problemów. Spra-
wy papierkowe s¹ ograniczone do
minimum. Prowadzimy statystykê,
bo trzeba wiedzieæ potem z jakimi
sprawami mamy najczêœciej do
czynienia. Czynimy to dwa razy
do roku. Ponadto raz do roku
przygotowujemy szczegó³ow¹
analizê stopnia bezpieczeñstwa w
mieœcie dla potrzeb radnych. I to
praktycznie wszystko.   
- Co zmieni siê w pracy stra¿y
miejskiej pod pañskim kierun-
kiem?

- Rewolucji nie bêdzie, gdy¿ jako
wieloletni zastêpca komendanta
wspó³uczestniczy³em w przygoto-
wywaniu planów naszej pracy i
zapewne bêdzie to kontynuowa-
ne. Oczywiœcie ¿ycie wymusza
pewne nowe dzia³ania. Zacznijmy
jednak od tego, ¿e podstaw¹ funk-
cjonowania stra¿y miejskiej w Go-
rzowie jest nadzór nad utrzyma-
niem porz¹dku. Zakres jest spory,
poczynaj¹c od likwidacji dzikich
wysypisk œmieci, kontroli zaœmie-
cania nieruchomoœci, poprzez
nieprawid³owe oplakatowywanie
ró¿nych miejsc, koñcz¹c na wra-
kach samochodowych. Nie za-
mkniemy siê tylko na sprawy po-
rz¹dkowe, bêdziemy realizowaæ
równie¿ inne zadania. Kolejna
sprawa to porz¹dek publiczny.
Dotyczy to picia alkoholu w niedo-
zwolonych miejscach, za³atwianie
potrzeb fizjologicznych w ogólno-
dostêpnych miejscach, drobne
chuligañstwo, zak³ócanie ciszy,
ale równie¿ nieprawid³owe parko-
wanie, utrudniaj¹ce ¿ycie innym
u¿ytkownikom dróg. Najczêœciej w

tym przypadku interweniujemy na
proœbê innych mieszkañców. Na
pewno niektóre sprawy bêdê
chcia³ ¿ebyœmy zaczêli rozwi¹zy-
waæ systemowo. Choæby sprawa
zaœmiecania dróg przez pojazdy
wyje¿d¿aj¹ce z budowy. Mo¿na
stan¹æ z bloczkiem mandatowym i
karaæ tych kierowców. Nie ma to
jednak sensu, bo i tak trzeba po-
tem sprz¹taæ. Lepiej porozumieæ
siê z inwestorami, wykonawcami,
¿eby nie dopuszczali do takich sy-
tuacji. Rozwi¹zania s¹, choæby
monta¿ odpowiednich myjek
przed wyjazdem ciê¿arówek z
miejsc budowy. Jest to wa¿ny te-
mat, bo w najbli¿szych latach cze-
kaj¹ nas liczne inwestycje i miasto
stanie siê jednym wielkim placem
budowy. Zajmowaæ bêdziemy siê
tak¿e… dziwnymi sprawami.
Ostatnio zadzwoni³ do nas miesz-
kaniec i poinformowa³, ¿e s¹siad
wybudowa³ sobie oczko wodne i
wieczorami g³oœno rechocz¹ ¿aby.
I domaga³ siê, ¿ebyœmy sprawdzi-
li, czy to oczko zosta³o wybudowa-
ne zgodnie z prawem budowla-
nym i czy zosta³o zg³oszone? Dla
jednych jest to œmieszne, ale my
musimy w takich sprawach inter-
weniowaæ.
- Niedawno zosta³a
przed³u¿ona umowa na wspól-
ne patrole z policj¹. Jak do tej
pory uk³ada³a siê ta wspó³pra-
ca?

- Bardzo dobrze. Jak wspom-
nia³em, stra¿ miejska odpowiada
g³ównie za porz¹dek. Policja z ko-
lei za bezpieczeñstwo. Przez
ostatni rok mieliœmy oko³o 200
wspólnych patroli, g³ównie w cen-
trum miasta. Chcemy wypraco-
waæ  pewn¹ œwiadomoœæ wœród
mieszkañców, ¿e w tym rejonie
Gorzowa musz¹ liczyæ siê z ci¹g³¹
obserwacj¹ ze strony stra¿ników i
policjantów. Oczywiœcie, wszyst-
kiego nie dopilnujemy, ale ju¿ wi-
dzimy zmiany na korzyœæ. Chce-
my dalej eliminowaæ uci¹¿liwe za-
chowania dla wiêkszoœci
mieszkañców. Od czerwca wpro-
wadzamy równie¿ wspólne patro-
le rowerowe na terenach zielo-
nych, g³ównie w parkach, ale te¿
na niektórych osiedlach. 

RB

W straży miejskiej zajmują się
nawet rechocącymi żabami
Trzy pytania do Andrzeja Jasińskiego, nowego komendanta
gorzowskiej Straży Miejskiej

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Bo

ro
wy



ww  20.07.
1963 r. -  w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
(Stilon) uruchomiono produkcję
taśmy magnetofonowej.
ww  21.07.

1951 r. - otwarto po odbudowie
most kołowy na Warcie, który
otrzymał imię Manifestu Lipco-
wego; wznowiono komunikację
tramwajową na Zamościu, która
funkcjonowała do 1967 r.; z tej
samej okazji oddano też do użyt-
ku stadion żużlowy przy ul.
Śląskiej, wybudowany w czynie
społecznym
1989 r. - w hali przy ul. Czere-
śniowej rozpoczął się międzyna-
rodowy turniej siatkarzy z
udziałem narodowych reprezen-
tacji Bułgarii, Hiszpanii, NRD,
ChRL, i dwóch zespołów z Pol-
ski.
2001 r. zm. prof. Henryk Szukal-
ski (81 l.), gorzowski badacz
związany od 1950 r. z oddziałem
PINGW, IUNG i IHAR w Gorzo-
wie, gdzie do 1991 r. kierował
Zakładem Ekologii, autor kilku-
set publikacji naukowych. 
ww  22.07.

1945 r. - w Gorzowie na stadio-
nie przy ul. Myśliborskiej zorga-
nizowano pierwsze po wojnie
zawody lekkoatletyczne z
udziałem reprezentacji węzła
PKP, wojska i miejscowej młod-
zieży.
1949 r. - z okazji Święta Odro-
dzenia Polski w Gorzowie uro-
czyście uruchomiono tkalnię
jedwabiu przy Państwowej
Fabryce Sztucznego Włókna,
która dała początek „Silwa-
nie”; przy ul. Drzymały 13
otwarto siedzibę Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej, gdzie
umieszczono także Powiatową
Bibliotekę Publiczną; stację
Pogotowia Ratunkowego PCK
przy ul. Kosynierów Gdyńskich
21; otwarto też i Gospodę
Spółdzielczą przy ul. Chrobre-
go 5.
1965 r. - otwarto po moderniza-
cji Park Wiosny Ludów.
1989 r. - uroczyście otwarto zos-
tał DK „Małyszyn”, wybudowany
w czynie społecznym przez
mieszkańców Małyszyna jako
zakładowy dom kultury ZD HAR;
dyrektorem nowej placówki zos-
tała Ewa Hornik, dot. pracowni-
ca BWA.
1956 r. ur. się  Piotr Głażewski,
trener kajakarek, zm. w 2010.
ww  23.07.

1946 r. - ul. Wielka w Gorzowie
została przemianowana na ul.
gen. W. Sikorskiego.
1944 r. ur. się Bożydar Bibro-
wicz, b. wicedyrektor WPHW,
działacz społeczny, żeglarz,
założyciel Ligi Obywatelskiej na
Siedlicach i Nowego Towarzy-
stwa Upiększania Miasta, zm. w
2007 r.
ww  25.07.

1961 r. - oddział Polskiego To-
warzystwa Fotograficznego w
Gorzowie przekształcił się w Go-
rzowskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne.
2010 - nad Kłodawką przy ul.
Łokietka runęła 130-letnia topo-
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- Jaka jest obecnie sytuacja na
rynku pracy w powiecie gorzow-
skim?

- Dobra. Je¿eli weŸmiemy pod
uwagê samo miasto to praktycznie te-
matu bezrobocia nie ma. W maju licz-
ba zarejestrowanych uleg³a dalszemu
zmniejszeniu i choæ oficjalnych da-
nych jeszcze nie mamy, to mo¿na
spodziewaæ siê bezrobocia poni¿ej pi-
êciu procent. W powiecie natomiast
jest mniej ni¿ osiem procent. Praco-
dawcy na chwilê obecn¹ maj¹ na-
prawdê du¿e trudnoœci ze znalezie-
niem chêtnych do pracy i to w ró¿nych
bran¿ach. Nie dotyczy to tylko kierow-
ców, budowlañców czy handlowców,
czyli najbardziej poszukiwanych spe-
cjalistów. I kryzys z punktu widzenia
pracodawców wcale nie musi byæ
krótkotrwa³y, gdy¿ brakuje g³ównie
m³odych pracowników. Starsi wykru-
szaj¹ siê, przechodz¹c na emerytury.
Nied³ugo szko³y zawodowe w naszym
powiecie skoñczy 1300 uczniów, z
których czêœæ dalej bêdzie kontynuo-
wa³a naukê, czêœæ wyjedzie za gra-
nicê a pozostali nie uzupe³ni¹ braków.
- Czemu pracodawcy w Gorzowie
nie mog¹ siêgn¹æ po bezrobotnych
z powiatu, których jednak jest
wiêcej i zapewne w tym gronie
znajduj¹ siê chêtni do pracy?

- K³opot najczêœciej tkwi w dojaz-
dach. Niestety, sieæ komunikacyjna u
nas jest bardzo s³abo rozwiniêta, po-
likwidowane zosta³y po³¹czenia i
je¿eli jeszcze mo¿na znaleŸæ trans-
port rano, o tyle brakuje powrotnych
autobusów, nie mówi¹c o kolei.
Zw³aszcza póŸnym wieczorem, dla
tych którzy mogliby pracowaæ na dru-
gie zmiany. Inne formy dojazdów,
choæby prywatnymi samochodami nie
zawsze siê op³acaj¹ ze wzglêdu na
wysokie koszta i nadal niezbyt wyso-
kie zarobki. Du¿e firmy organizuj¹
jeszcze wspólny transport, ale tych
mniejszych na to nie staæ. Przez to ro-
œnie zagraniczna migracja. W ze-
sz³ym roku oœwiadczeñ, na podstawie
których obcokrajowcy mog¹ u nas le-
galnie pracowaæ, w powiecie by³o

cztery tysi¹ce. W tej chwili, po piêciu
miesi¹cach obecnego roku, notujemy
ju¿ ponad cztery tysi¹ce takich ze-
zwoleñ. Jak tak dalej pójdzie do ko-
ñca roku bêdzie ich dwukrotnie
wiêcej.
- Skoro na rynku pracy brakuje lu-
dzi, to czy PUP nadal zachêca bez-
robotnych do zak³adania w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej oferuj¹c
przy tym pomoc finansow¹?

- Oczywiœcie, bo to dotyczy trochê
innej grupy bezrobotnych. Takich, któ-
rzy maj¹ ciekawe pomys³y na rozwini-
êcie dzia³alnoœci a ich wykszta³cenie i
doœwiadczenie zawodowe daje nam
gwarancjê, ¿e s¹ w stanie rozwin¹æ
firmy i w przysz³oœci zatrudniæ dodat-
kowe osoby. Przydzielamy im bez-
zwrotne dotacje na przynajmniej
roczn¹ dzia³alnoœæ. Muszê tu powie-
dzieæ, ¿e coraz wiêcej tak powsta³ych
ma³ych przedsiêbiorstw doskonale
daje sobie radê na rynku. Dotyczy to
zw³aszcza us³ug. W takich bran¿ach
jak fryzjerstwo, kosmetologia, mecha-
nika ma to racjê bytu, bo za biznes
zabieraj¹ siê najczêœciej m³odzi lu-
dzie z ciekawymi ofertami. Korzystaj¹
na tym równie¿ mieszkañcy, bo rynek
staje siê bardziej konkurencyjny i cie-
kawszy. Mamy te¿ inne formy pomo-
cy, choæby szkoleniowe dla pracowni-
ków i pracodawców. I to bez koniecz-
noœci rejestrowania siê w naszym
biurze. 

RB

- Rodzice umiej¹ rozmawiaæ z
dzieæmi na takie tematy jak pale-
nie papierosów, picie alkoholu czy
siêganie po narkotyki? 

- Jak to w ¿yciu, czêœæ rodziców
ma tak¹ umiejêtnoœæ, inni nie potra-
fi¹ albo brakuje im na to czasu. W
ramach dzia³alnoœci naszej poradni
kilka razy w roku organizujê szko³ê
dla rodziców. Ka¿dorazowo przycho-
dzi ich kilkunastu, co w skali roku da-
je ju¿ kilkudziesiêciu. To potwierdza,
¿e istnieje potrzeba edukacji w tym
zakresie. W tym gronie znajduj¹ siê
rodzice maj¹cy ju¿ problemy z dzie-
æmi, ale równie¿ tacy, którzy chc¹
poznaæ techniki prowadzenia roz-
mów czy w ogóle obserwacji zacho-
wañ swoich pociech. To jest na-
prawdê wa¿ne, bo czêsto rodzice nie
wiedz¹ jak rozmawiaæ z dzieæmi,
¿eby ich nie wystraszyæ, nie dopro-
wadziæ do zamkniêcia siê w sobie.
Jak doros³y zaczyna rozmowê bêd¹c
sam przestraszonym, to dziecko od
razu to wyczuwa. A ju¿ musimy przy-
gotowaæ siê na totaln¹ klapê, jak za-
czniemy coœ nakazywaæ lub zakazy-
waæ. Stracimy w takim momencie
kontakt i dalsza rozmowa nie ma
sensu. Do dziecka trzeba najpierw
dotrzeæ, potem wyjaœniaæ, dlaczego
to czy tamto jest z³e. Dzieci w okre-
sie dorastania wszystkiego s¹ cieka-
wi, lubi¹ eksperymentowaæ, posma-
kowaæ. Zadaniem rodzica jest obser-
wowaæ i umiejêtnie reagowaæ,
najlepiej przed czasem.
- Co mo¿e byæ sygna³em dla ro-
dzica, ¿e z jego dzieckiem zaczy-
na dziaæ siê coœ niepokoj¹cego?

- To nie jest takie proste. Zachowa-
nia dziecka w okresie naturalnego
dojrzewania jak i w czasie brania
u¿ywek s¹ zbli¿one i mog¹ byæ
myl¹ce. Je¿eli rodzice maj¹ w tym
czasie dobry kontakt ze swoj¹ po-
ciech¹ s¹ w stanie rozró¿niæ te dwa
œwiaty. Przede wszystkimi niepo-
koj¹cymi sygna³ami mo¿e byæ za-
uwa¿alna zmiana zachowania.
Przyk³adowo póŸne wychodzenie z
domu pod byle pretekstem. Jakieœ

dziwne rozmowy przez telefon,
nag³e chowanie przed domownikami
pewnych rzeczy, niczym nieuzasad-
niona zmiana w stylu ubierania,
gwa³towne wpadanie w wahania na-
strojów, zmiana towarzystwa czy
nag³e obni¿enie poziomu nauczania.
Ka¿da nienaturalna zmiana,
przyk³adowo nag³e pobudzenie lub
zbyt wczesne chodzenie spaæ, te¿
powinna daæ nam sporo do myœle-
nia.
- Je¿eli coœ niepokoj¹cego za-
uwa¿ymy powinniœmy dzia³aæ na
w³asn¹ rêkê czy od razu siêgn¹æ
po pomoc specjalisty?

-  Je¿eli s¹ to incydentalne zacho-
wania ze strony dziecka to wystarczy
spokojna i szczera rozmowa. W jej
trakcie wa¿ne jest wys³uchanie
dziecka, poznanie jego wyjaœnieñ,
punktu widzenia, bo rodzic te¿ mo¿e
w swoich obserwacjach pomyliæ siê,
Ÿle odczytaæ pewne sygna³y. W sy-
tuacji, kiedy tych sygna³ów pojawia siê
wiêcej i s¹ du¿e obawy, ¿e dziecko siêga
po u¿ywki, konsultacja ze specjalist¹ na
pewno mo¿e pomóc w rozwi¹zaniu pro-
blemu. I proszê nie mieæ wyrzutów su-
mienia, bo tu gra czasami idzie o zdro-
wie czy ¿ycie dziecka. Nie nale¿y siê
obawiaæ tego, ¿e w naszym mniemaniu
zagro¿enie jest spore, a potem okazuje
siê, ¿e alarm by³ przedwczesny. Lepiej
pomyliæ siê ni¿ nie zareagowaæ a potem
bardzo tego ¿a³owaæ.

RB

Konsultacja ze specjalistą może
pomóc w rozwiązaniu problemu
Trzy pytania do Małgorzaty Kobryń, specjalisty psychoterapii 
uzależnień z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie
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Za biznes zabierają się młodzi ludzie
z ciekawymi pomysłami
Trzy pytania do Izabeli Jankowskiej, dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Gorzowie

- Za nami ju¿ piêæ lat dzia³ania
Filharmonii Gorzowskiej. Jak pani
je ocenia?

- Mogê stwierdziæ, ¿e to by³y bar-
dzo dobre lata. Uwa¿am, ¿e Filhar-
monia jest dziœ na takim poziomie,
mimo tego, ¿e jest ci¹gle na dorob-
ku, ¿e mo¿na byæ dumnym. Wartoœæ
Filharmonii Gorzowskiej, orkiestry,
ale przez to te¿ miasta Gorzów, w
œwiecie, a na pewno w kraju ma
du¿e znaczenie. Przyje¿d¿aj¹ do
nas artyœci najwy¿szej klasy. I ma³o
tego, chwal¹ nas przy ka¿dej mo¿li-
wej okazji. Dla przyk³adu powiem, ¿e
jednym z naszych ostatnich goœci by³
maestro Jerzy Maksymiuk, który ob-
chodz¹c swój jubileusz, przy ka¿dej

mo¿liwej okazji w mediach dzieli siê
wra¿eniami w³aœnie z Filharmonii
Gorzowskiej, ze wspó³pracy z nasz¹
orkiestr¹. Uwa¿am, ¿e to jest wielki
sukces tego miasta, poniewa¿ ró¿nie
siê mówi³o o tym, czy potrzebna jest,
czy niepotrzebna. Jednak to, co siê
dzieje w ostatnich latach oraz stale
rosn¹ca liczba melomanów, którzy
nas odwiedzaj¹, to jest coœ, co cie-
szy serce zarówno moje, dyrektora,
jak i Moniki Woliñskiej, dyrektora ar-
tystycznego. 
- Za ostatni czas rozkwit³a nam w
Gorzowie kameralistyka i s¹ to ze-
spo³y, które tworz¹ muzycy
w³aœnie FG. Jaka bêdzie polityka
w³aœnie wobec tych zespo³ów?

- Wspieramy muzyków, którzy
chcieliby zak³adaæ tego typu zespo³y.
I na pewno bêdziemy to robiæ. Po-
twierdza to choæby fakt, ¿e dwa ze-
spo³y kameralne wyst¹pi¹ na Noc-
nym Szlaku Kulturalnym na
zewn¹trz, czyli w takiej formie, jaka
siê szalenie spodoba³a naszym go-
œciem na koncercie z muzyk¹ Franka
Sinatry. Muzycy maj¹ ró¿ne pomys³y
na siebie, na swoje granie. Jeœli tylko
publicznoœæ bêdzie wykazywa³a
chêæ uczestniczenia w tego typu
przedsiêwziêciach kulturalnych, to
my na pewno bêdziemy to wspieraæ.
Dodam tylko, ¿e za mojej kadencji
nigdy nie by³o zakazu tworzenia ta-
kich form przez muzyków.

- Jakie plany na przysz³oœæ?
- Na razie niczego nie zdradzê, ale

daliœmy siê poznaæ przez poprzednie
lata, ¿e zaskakujemy, ale na pewno
s¹ to propozycje takie, które zado-
wol¹ ucho ka¿dego. Nie zabraknie
wielkich gwiazd, znakomitych kon-
certów symfonicznych, ale bêdzie
te¿ Filharmonia Light, która doskona-
le siê sprawdzi³a w ostatnich latach. 

RENATA OCHWAT

Filharmonia Gorzowska to już marka i sukces miasta
Trzy pytania do Małgorzaty Pery, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej
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la czarna, jedna z najstarszych
w mieście.
2005 r. zm. Włodzimierz Ćwiert-
niak (58 l.), nauczyciel wf, twór-
ca gorzowskiej koszykówki
żeńskiej
2011 r. zm. Aleksander Ilnicki
(80 l.), działacz sportowy, b.
kierownik drużyny Stali i stadio-
nu żużlowego (1970-1980).
ww  .
1987 r. - Gorzów był gospoda-
rzem Mistrzostw Europy w  ko-
szykówce kadetek.
ww  27.07.
1851 r. - otwarto linię kolejową
Krzyż-Piła-Bydgoszcz, która 6 lat
później została przedłużona
przez Gorzów do Kostrzyna. 
ww  28.07.
1998 r. zm. Zbigniew Herbert
(74 l.), jeden z  najwybitniej-
szych polskich poetów, drama-
turg, b. kierownik literacki Teat-
ru im. Osterwy w Gorzowie
(1965/66).
ww  29.07.
1988 r. - w gorzowskiej stoczni
odbyło się ostatnie wodowanie;
była to 130-tonowa barka górno-
pokładowa, jej matką chrzestną
była Janina Łaszuk, żona kie-
rownika stoczni.
ww  30.07.
1978 r. - na stadionie przy ul.
Myśliborskiej, w obecności po-
nad 10 tys. widzów, rozegrany
został pierwszy od 18 lat mecz
II-ligowy (dziś I liga), w którym
Stilon Gorzów przegrał 0:2 z
Wartą Poznań.
1989 r. - w Gorzowie, który był
gospodarzem zakończenia XLVI
Wyścigu Dookoła Polski, zako-
ńczył się VII, przedostatni etap
ze Szczecina do Gorzowa (182
km), który wygrał Andrzej Jas-
kuła, a liderem pozostał Zbig-
niew Spruch.
1994 r. zm. - Bronisław Rogal
(57 l.), legenda gorzowskiego
żużla, wychowanek i jeden z naj-
lepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962).
ww  31.07.
1981 r.  - założone zostało Ro-
botnicze Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury w Gorzowie.
1989 r. - w Gorzowie zakończył
się XLVI Wyścig Dookoła Polski;
ostatni etap jazdy na czas z Bar-
linka do Gorzowa (30 km), roze-
grany w bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych, wygrał
Marek Wrona, który jednocze-
śnie został zwycięzcą Tour de
Pologne; główną nagrodę sta-
nowił  Fiat 126p, II - pół milio-
na zł, III - 300 tys. zł, za zwyci-
ęstwo etapowe płacono  120
tys. zł 
2007 r. - po przeniesieniu
dwóch ostatnich oddziałów - we-
wnętrznego i zakaźnego -  za-
mknięty został ostatecznie szpi-
tal przy ul. Warszawskiej.
2008 r. - na nadwarciańskim
bulwarze ustawiono 16 30-let-
nich palm
1925 r. ur. się Zdzisław Kołosie-
wicz, b. prezes KS Stal (1953-
1964), współtwórca gorzowskie-
go żużla, zm. w 2006 r. n
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Wartoœæ odzyskanych sa-
mochodów to blisko 450
tys. z³otych. Zatrzymany w
tej sprawie 42-letni
mê¿czyzna us³ysza³ zarzut
paserstwa. Wpad³ podczas
kontroli prowadzonej przez
funkcjonariuszy Inspekcji
Transportu Drogowego. Na
wysokoœci punktu poboru
op³at Tarnawa Rzepiñska
ich uwagê przyku³ samo-
chód ciê¿arowy. Podczas
kontroli dokumentów pra-
cownicy ITD ustalili nie-
zgodnoœæ przewo¿onego to-

waru. Z posiadanych przez
kieruj¹cego dokumentów
wynika³o, ¿e przewozi
czêœci zamienne do pojaz-
dów. Po otwarciu naczepy
okaza³o siê jednak, ¿e oby-
watel Litwy przewozi samo-
chody - lexusa i toyotê. Z
uwagi na fakt, i¿ kieruj¹cy
nie posiada³ dokumentów
od przewo¿onych pojazdów
pracownicy ITD na miejsce
wezwali policjantów z Ko-
mendy Powiatowej Policji w
Sulêcinie. Po skontaktowa-
niu siê z oficerem dy¿urnym

i sprawdzeniu przez niego
w systemie policyjnym oka-
za³o siê, ¿e oba pojazdy
zosta³y skradzione na tere-
nie Belgii. Sulêciñscy poli-
cjanci zatrzymali kieruj¹ce-
go, natomiast samochody
zabezpieczyli na parkingu
strze¿onym. 5 czerwca br.
obywatel Litwy zosta³
przes³uchany i us³ysza³ za-
rzut paserstwa. 

Z uwagi na wartoœæ skra-
dzionych samochodów,
sprawcy grozi nawet do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.         n

Odzyskali samochody warte
450 tys. złotych 
Skradzione na terenie Belgii zosta³y odzyskane podczas kontroli na autostradzie A-2. 

Włamał się do lokalu, zjadł 
i wyszedł z piwem 
23-latek w³ama³ siê do lokalu gastronomicznego w centrum Gorzowa. 

Tej majowej nocy z soboty
na niedzielê kryminalni II Ko-
misariatu Policji w Gorzowie
pe³ni¹c s³u¿bê w okolicy
ogródków dzia³kowych na
Zawarciu zauwa¿yli dwóch
mê¿czyzn, którzy po wej-
œciu na teren dzia³ek zrywa-
li kwiaty i wk³adali je do to-
reb. Przy próbie wylegity-
mowania ich, mê¿czyŸni
zaczêli uciekaæ, porzucaj¹c
wczeœniej skradzione kwia-
ty. Po krótkim poœcigu zos-
tali skutecznie obezw³ad-
nieni i zatrzymani przez po-
licjantów. Kryminalnych
wspomogli równie¿ dzielni-

cowi, którzy tej nocy patro-
lowali okolice Zawarcia. Po
przewiezieniu mê¿czyzn na
komisariat okaza³o siê, ¿e
ich ³upem pad³o 339 kwia-
tów piwonii. Ich ³¹czn¹ war-
toœæ oszacowano na ponad
1000 z³. 

Mê¿czyŸni us³yszeli zarzu-
ty kradzie¿y. Jeden z nich,
37-latek podczas próby za-
trzymania dokona³ narusze-
nia nietykalnoœci cielesnej
interweniuj¹cego policjanta i
za to równie¿ poniesie odpo-
wiedzialnoœæ karn¹. Spraw-
com grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolnoœci. n

Funkcjonariusze gorzow-
skiej drogówki patrolowali,
jak zwykle, ulice miasta. Kil-
ka minut po godz.20.0 na ul.
Górczyñskiej zauwa¿yli opla
astrê, którego tor jazdy móg³
wskazywaæ na nietrzeŸwoœæ
kierowcy. Pojazd porusza³
siê od lewej do prawej kraw-
êdzi drogi. Kierowca zosta³
zatrzymany przez policjan-
tów. Mundurowi wyczuli alko-

hol, dlatego sprawdzili trze-
Ÿwoœæ 45-latka. Urz¹dzenie
wskaza³o 4 promile, czyli
maksymalny wynika dla
urz¹dzenia. Mê¿czyzna
be³kotliwie mówi³, nie wie-
dzia³ gdzie jest i dlaczego
zosta³ zatrzymany. Kontakt z
nim by³ utrudniony. 

Opel zosta³ odholowany na
policyjny parking, a funkcjo-
nariusze z 45-latkiem udali

siê do komendy. Tu kolejny
raz sprawdzili trzeŸwoœæ kie-
rowcy. Urz¹dzenie stacjonar-
ne wskaza³o ponad 4 promi-
le. Mê¿czyzna noc spêdzi³ w
gorzowskiej komendzie. Poli-
cjanci zatrzymali jego prawo
jazdy. Po wytrzeŸwieniu 45-
latek us³yszy zarzuty zwi¹za-
ne z prowadzeniem auta w
stanie nietrzeŸwoœci. Grozi
mu do 2 lat wiêzienia. n

Jechał po mieście zygzakiem
Policjanci zatrzymali kierowcê, który jecha³ maj¹c w organizmie 4 promile. 

Miłośnicy cudzych kwiatów kradli 
na działkach
Policjanci przy³apali dwóch mê¿czyzn, którzy
kradli kwiaty z ogródków dzia³kowych. 
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Funkcjonariusze zg³oszenie
o w³amaniu do lokalu gastro-
nomicznego otrzymali w
czerwcow¹ niedzielê. Poli-
cjanci szybko ustalili, ¿e do
zdarzenia dosz³o w nocy. Po-
móg³ w tym monitoring, który
zarejestrowa³ nie tylko wizeru-
nek sprawcy, ale tak¿e prze-
bieg ca³ej sytuacji. Sprawca
wybi³ szybê i wszed³ do œrod-

ka. Zacz¹³ przeszukiwaæ po-
mieszczenie. Postanowi³ siê
posiliæ, dlatego zacz¹³ konsu-
mowaæ produkty spo¿ywcze,
które by³y w lokalu. Po posi³ku
wzi¹³ dwie skrzynki piwa i wy-
szed³. Narobi³ strat na co naj-
mniej tysi¹c z³otych. 

Spraw¹ zajêli siê policjanci z
I komisariatu. Kryminalni
szybko ustalili to¿samoœæ

osoby zarejestrowanej przez
monitoring. Mê¿czyzna by³
znany gorzowskim policjan-
tom. Pozosta³o tylko zatrzy-
maæ 23-letniego mieszkañca
Gorzowa. To uda³o siê kilka
dni póŸniej na Zawarciu. Ko-
lejnego dnia mê¿czyzna
us³ysza³ zarzuty kradzie¿y z
w³amaniem. Grozi mu do 10
lat wiêzienia. n

Funkcjonariusze zg³oszenia
dotycz¹ce zagro¿enia ludzkie-
go ¿ycia i zdrowia zawsze trak-
tuj¹ powa¿nie.  Zdarzaj¹ siê
przypadki, w których sytuacje
takie dotycz¹ tej samej osoby.
Informuje ona, ¿e odbierze so-
bie ¿ycie, czêsto bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu. Zadaniem
policjantów jest dotarcie do ta-
kiej osoby, nim ta zd¹¿y zreali-
zowaæ swój zamiar.

Tego dnia znajoma 42-letnie-
go mieszkañca podgorzow-
skiej miejscowoœci zg³osi³a kil-
ka minut przed godz. 15.00, ¿e
ten chce siê powiesiæ. Przeka-
za³a jego rysopis. W gorzow-
skiej komendzie miejskiej
og³oszono alarm dla wszyst-

kich policjantów. Z jednostki ru-
szy³y dodatkowe patrole, które
mia³y za zadanie jak najszyb-
ciej odnaleŸæ mê¿czyznê. Do
poszukiwañ zaanga¿owano
policjantów kilku wydzia³ów, a
tak¿e wyszkolonego psa. 

Niespe³na dwie godziny od
zg³oszenia policjanci kryminal-
ni odnaleŸli w lesie nietrzeŸwe-
go 42-latka. W organizmie mia³
niemal dwa promile alkoholu.
Funkcjonariusze dotarli do nie-
go, bo doskonale znali teren.
Pomog³y te¿ zebrane przez
nich informacje. Odnaleziony
mê¿czyzna trafi³ do gorzow-
skiej komendy. Po wytrzeŸwie-
niu móg³ porozmawiaæ z psy-
chiatr¹. n

Chciał się wieszać, postawił na nogi
policjantów 
Dla funkcjonariuszy gorzowskiej komendy
miejskiej og³oszono alarm. 

Grupa mê¿czyzn pi³a piwo
w podwórzu jednej z gorzow-
skich kamienic. Kiedy alko-
hol siê skoñczy³,  jeden z
nich wyci¹gn¹³ z kieszeni
portfel z pieniêdzmi, aby ku-
piæ kolejn¹ partiê piwa. Wte-
dy zauwa¿y³, ¿e inny z
mê¿czyzn próbuje za-
machn¹æ siê w jego stronê.
Nie zd¹¿y³ siê jednak od-
sun¹æ i zosta³ uderzony pi-
êœci¹ w twarz. Pokrzywdzo-
ny upad³ na ziemie. To nie

zahamowa³o agresji napast-
nika, który kopa³ le¿¹cego
mê¿czyznê po g³owie. Po
chwili zabra³ mu portfel i
uciek³. W portfelu poza pie-
niêdzmi znajdowa³y siê
tak¿e dokumenty. Dzieñ pó-
Ÿniej pokrzywdzony z³o¿y³ w
Komendzie Miejskiej Policji
zawiadomienie o pope³nio-
nym przestêpstwie. Do
dzia³ania przyst¹pili policjan-
ci Wydzia³u Kryminalnego,
którzy po kilka godzinach

pracy operacyjnej zatrzymali
38-letniego mieszkañca Go-
rzowa, który us³ysza³ zarzut
pope³nienia rozboju. Za to
przestêpstwo kodeks karny
przewiduje karê do 12 lat po-
zbawienia wolnoœci. Podej-
rzany jednak dopuœci³ siê te-
go czynu w warunkach recy-
dywy, dlatego groziæ mu
mo¿e a¿ do 18 lat wiêzienia.
S¹d na wniosek Prokuratora
zastosowa³ wobec 38-latka
trzymiesiêczny areszt. n

Zaczęło się od piwa, skończy w więzieniu
Najpierw pobi³, a nastêpnie zabra³  portfel z pieniêdzmi i dokumentami. 
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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/

Takie i inne standardy obo-
wi¹zuj¹ w kamienicach za-
rz¹dzanych przez Admini-
stracje Domów Mieszkal-
nych. 

- Na razie trudno mieæ pre-
tensjê o to, ¿e klatka nieza-
mieciona, czy schody brud-
ne. WyraŸnie siê poprawi³o,
bo bywa³o gorzej - mówi¹
mieszkañcy kamienic ze
œcis³ego centrum. Jak wyja-
œniaj¹ w Zak³adzie Gospo-
darki Mieszkaniowej, admini-
stracji tak¿e zale¿y, aby
us³uga by³a jak najlepsza.

Standard musi być
dotrzymany

- Obecnie firmy, które wy-
gra³y przetargi na sprz¹tanie
kamienic i podwórek, maj¹
bardzo dobre urz¹dzenia,
stosuj¹ dobr¹ chemiê. Ju¿
nie ma czegoœ takiego, ¿e
osoba sprz¹taj¹ca jest wy-
posa¿ona w miot³ê z chrustu
i na tym koniec - mówi Maria
Góralczyk-Krawczyk, wice-
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. I jako
przyk³ad podaje, ¿e firma
która sprz¹ta deptak Hawe-

lañska, który jest równie¿ w
gestii ZGM, musia³ mieæ
urz¹dzenie bezpy³owe, bo w
takim miejscu inaczej dziœ
sprz¹taæ nie mo¿na.

Natomiast w kamienicach,
gdzie sprz¹tane s¹ tak
zwane czêœci wspólne, czy-
li klatki schodowe, koryta-
rze w piwnicach, pralnie,
suszarnie czy strychy, jesz-
cze takich nowoczesnych
wynalazków siê nie stosuje,
ale obowi¹zuj¹ zasady za-
pisane w umowach. I tak:
korytarze i klatki schodowe
zamiatane musz¹ byæ co-
dziennie. Poza tym co-
dziennie musz¹ byæ prze-
cierane balustrady schodo-
we. Natomiast mycie
schodów i klatek oraz kory-
tarzy odbywa siê raz na
dwa tygodnie. - Osoby
sprz¹taj¹ce maj¹ specjalne
zeszyty, w których po
ka¿dorazowym myciu wy-
znaczony w³aœciciel miesz-
kania w danej kamienicy
lub lokator-najemca musi
potwierdziæ, i¿ us³uga zos-
ta³a wykonana- wyjaœnia
Maria Góralczyk-Krawczyk. 

Jeœli w kamienicy s¹ lam-
perie i s¹ one w dobrym sta-
nie, to musz¹ byæ myte raz
na miesi¹c. Tak¿e raz na
miesi¹c powinny byæ myte
bramy i inne drzwi nale¿¹ce
do czêœci wspólnych. - Nato-
miast okna w klatkach s¹
myte raz na kwarta³ - dodaje
wicedyrektor ZGM. Raz na
tydzieñ powinny byæ zamia-
tane piwnice, pralnie i stry-
chy. - Choæ oczywiœcie
wspólnoty mog¹ zarz¹dziæ
inaczej, bo mog¹ chcieæ
czêstszego mycia schodów
lub na przyk³ad sprz¹tania
strychów na zlecenie - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk.
Wówczas jest sporz¹dzana
inna umowa i wspólnota
p³aci dodatkowo za okreœlo-
ne dodatkowe us³ugi.

Na zewnątrz też musi być
czysto

Podobne zasady obo-
wi¹zuj¹, jeœli chodzi o
sprz¹tanie na zewn¹trz ka-
mienic. - Jeœli budynek by³
sprzedany tylko po obrysie,
czyli nie ma podwórka,
wówczas w umowie ze

wspólnot¹ jest, ¿e za ich
pieni¹dze sprz¹tany jest
chodnik przyleg³y do bu-
dynku oraz œcie¿ka do alta-
ny œmietnikowej. Podwórko
nale¿y wówczas do gminy i
jest sprz¹tane na innych
zasadach. W ka¿dym razie
usuwanie œmieci z podwó-
rek odbywa siê na bie¿¹co -
mówi Maria Góralczyk-
Krawczyk.

Podczas zimy do obo-
wi¹zków firm sprz¹taj¹cych
nale¿y usuwanie œniegu po
ka¿dym opadzie. Poza tym
w ramach utrzymywania
porz¹dku na zewn¹trz jest
równie¿ dba³oœæ, aby chod-
niki podczas mrozów nie
by³y œliskie. Nale¿y je posy-
pywaæ piaskiem, który musi
sobie zapewniæ firma
œwiadcz¹ca us³ugê.

- Mamy tak¿e do utrzy-
mania trochê zieleni. I tu
kosimy j¹ cztery razy w
ci¹gu okresu wegetacji.
Zaczyna siê on w maju i
mo¿e potrwaæ do paŸdzier-
nika, jak choæby w
ubieg³ym roku - mówi
wicedyrektor ZGM.

W razie potrzeby
sprzątanie też będzie

Co zrobiæ, kiedy zdarzy siê
nieprzewidziany wypadek i
schody albo klatkê scho-
dow¹ trzeba umyæ poza
ustalonym grafikiem? - Wów-
czas nale¿y tak¹ sytuacjê
zg³osiæ do administratora bu-
dynku, on z kolei kontaktuje
siê z firm¹ i ta powinna w try-
bie awaryjnym, czyli na ju¿
wykonaæ us³ugê - mówi Ma-
ria Góralczyk-Krawczyk i
t³umaczy, ¿e takie standardy
obowi¹zuj¹ ju¿ od jakiegoœ
czasu. 

Obecnie jest tak, ¿e ZGM
zawiera umowê z dan¹ firm¹
sprz¹taj¹c¹ na trzy lata. Ale
jeœli firma siê nie sprawdzi,
bêd¹ pod jej adresem uwagi,
to w ka¿dej chwili tak¹
umowê mo¿na zerwaæ i po-
szukaæ kogoœ innego. - Na
szczêœcie udaje nam siê eg-
zekwowaæ zapisy w umo-
wach i do takich sytuacji, jak
wypowiedzenie umowy do-
chodzi sporadycznie - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk.

RENATA OCHWAT

Nie sprząta się już
miotłami z chrustu
Raz na dzieñ zamiatanie klatek schodowych, raz na dwa tygodnie mycie.

Specjaliœci t³umacz¹, ¿e na
tê sytuacjê ma wp³yw wiele
ró¿nych czynników.

- No proszê, w³aœnie do-
sta³am powiadomienie z Ad-
ministracji Domów Mieszkal-
nych, ¿e mam d³ug w wyso-
koœci 16 z³ - mówi
mieszkanka jednej z kamie-
nic w centrum i pokazuje
urzêdowy druczek. Nie chce
nazwiska w mediach, bo jak
t³umaczy, trochê to g³upio, ¿e
administrator musi poganiaæ
do zap³aty nawet tak drobnej
sumy.

Cała góra długów

- Na koniec roku 2015 ca³e
zad³u¿enie lokatorów w
Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej siêgnê³o
kwoty 51 mln z³otych, w tym
16,5 mln z³ to odsetki - mówi
Dorota Benowska, g³ówna
ksiêgowa ZGM i zaznacza
jednoczeœnie, i¿ to
zad³u¿enie ci¹gnie siê od
chwili utworzenia ZGM. Na

kwotê d³ugu sk³adaj¹ siê za-
leg³oœci w op³atach za
mieszkania, lokale u¿ytko-
we, komórki i gara¿e. 

Okazuje siê, ¿e a¿ 253
gospodarstwa domowe maj¹
zad³u¿enie powy¿ej 50 tys.
z³. D³ugi w przedziale od 10
do 50 tys. z³ ma 2645 gospo-
darstw, a od jednego grosza
do 10 tys. z³ zalega 3088
gospodarstw. 

Informują, ale idą też do
sądu

Dorota Benowska t³uma-
czy, ¿e ZGM na zad³u¿enia
reaguje natychmiast. - St¹d
to powiadomienie o za-
leg³oœci 16 z³ - mówi. I do-
daje, ¿e z rozeznania ZGM
wynika, i¿ niezbyt du¿e za-
leg³oœci znacznie proœciej
odzyskaæ ni¿ wiêksze kwo-
ty.

ZGM najpierw wysy³a po-
wiadomienia o zad³u¿eniu z
proœb¹ o sp³atê. Jeœli to nie
pomaga, wówczas po oko³o

dwóch miesi¹cach przeka-
zuje informacjê o
zad³u¿eniu do firmy windy-
kacyjnej. Jeœli i to nie
zadzia³a, wówczas wy-
stêpuje do s¹du o eksmisjê
albo do lokalu socjalnego,
albo do pomieszczeñ za-
stêpczych, jeœli d³u¿nik nie
ma prawa do lokalu socjal-
nego. - W ubieg³ym roku
przeprowadziliœmy 14 ta-
kich eksmisji, a ogólna kwo-
ta zad³u¿enia tych osób wy-
nios³a 256 tys. z³ - mówi
g³ówna ksiêgowa i t³uma-
czy, ¿e w tym przypadku
ZGM dzia³a jednak bardzo
selektywnie. Firma na eks-
misje decyduje siê w przy-
padku, kiedy zad³u¿enie
jest rzeczywiœcie bardzo
wysokie, zad³u¿ona osoba
jest samotna i raczej nie
kwapi siê do sp³acania.

Można się dogadać

Dyrekcja ZGM t³umaczy, ¿e
d³u¿nik mo¿e przyjœæ i po-

prosiæ o roz³o¿enie d³ugów
na raty, wówczas nie liczy
mu siê odsetek i zad³u¿enie
nie wzrasta. - Poza tym
mo¿na odpracowaæ d³ug. W
ubieg³ym roku odzyskaliœmy
w ten sposób 70 tys. z³.
Wiem, ¿e w porównaniu do
51 mln z³ ca³kowitego d³ugu
to nie jest jakaœ imponuj¹ca
kwota, ale zawsze komuœ siê
uda³o - mówi Dorota Be-
nowska.

T³umaczy, ¿e z takiej formy
mog¹ skorzystaæ ci, co zale-
gaj¹ z czynszem od szeœciu
miesiêcy. - Nie jest tak, ¿e
mo¿na odpracowaæ bie¿¹ce
zad³u¿enie. Taka osoba musi
p³aciæ na bie¿¹co, a
zaleg³oœæ sp³aca prac¹ na
rzecz ZGM - podkreœla. 

Na inne rzeczy jest

Na pytanie, sk¹d siê
bior¹ zaleg³oœci w p³aceniu
czynszu, w ZGM znajduj¹
kilka odpowiedzi. Pierwsza
jest taka, ¿e w budynkach

komunalnych mieszkaj¹
g³ownie ci, co jednak doœæ
s³abo zarabiaj¹. Poza tym
czêsto bywa tak, ¿e p³aci
siê inne rachunki, sp³aca
kredyty, a nale¿noœæ za
mieszkanie odk³ada siê na
potem. - Niestety, bywa te¿
i tak, ¿e jest na wszystko
inne, a na czynsz nie, bo
panuje przekonanie, ¿e ja-
koœ to bêdzie - mówi Doro-
ta Benowska. Ale zastrze-
ga, ¿e na niechêæ do regu-
lowania czynszu ma wp³yw
wiele ró¿nych czynników.

- Zachêcamy jednak, aby
w takim momencie nie
chowaæ g³owy w piasek,
nie udawaæ, ¿e nie ma
sprawy, tylko przyjœæ i po-
rozmawiaæ. Zawsze znaj-
dziemy jakieœ rozs¹dne
wyjœcie. Mo¿na z nami
ustaliæ wysokoœæ rat tak,
aby nie by³y katastrofalne
dla kieszeni - mówi Dorota
Benowska.

ROCH

ZGM ściągnie każdy dług,
nawet kilkanaście złotych
Blisko 6 tys. gospodarstw domowych jest zad³u¿one w ZGM. 
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Wzd³u¿ szosy pomiêdzy Ba-
czyn¹ i Rac³awiem zaparko-
wowa³y dziesi¹tki samocho-
dów z ró¿nych stron kraju.
Zaœ za rosn¹cymi wzd³u¿ dro-
gi kwitn¹cymi krzewami wy-
ros³y kolorowe namioty.

Firma Agro-Biznes istnieje
ju¿  ponad æwieræ wieku.
Trudno doliczyæ siê, która to
ju¿ impreza. Targi zlokalizo-
wano wzd³u¿ pól, na których
stosowane s¹  chemiczne
œrodki ochrony oraz nawozy
g³ownie do upraw rzepaku i
pszenicy.  Prezentowano wie-
le odmian zbó¿. Na skraju po-
la zlokalizowana stoiska kilku-
nastu dostawców wspó³pra-
cuj¹cych z gorzowsk¹ firm¹.
Demonstrowano ró¿nego ro-
dzaju materia³ siewny. Facho-
wi doradcy oprowadzali zwie-
dzaj¹cych  prezentuj¹c kolej-

ne uprawy. Mo¿na by³o podzi-
wiaæ faluj¹ce przeró¿ne od-
miany zbó¿, które wyros³y z
firmowego materia³u siewne-
go z wykorzystaniem ofero-
wanych przez firmê nawozów
i œrodków ochrony na ziemi
uprawianej dostêpnymi w Ag-
ro-Biznesie maszynami. Jak
co roku prezentowano przy
tym wiele nowoœci.

- Wœród œrodków ochrony
roœlin i nawozów nastêpuje
ci¹g³y rozwój.  Producenci
d¹¿¹ do tego, aby jak najbar-
dziej chroniæ przyrodê i œrodo-
wisko. S¹ to œrodki, które do-
syæ szybko rozk³adaj¹ siê w
glebie nie zostawiaj¹c œladów
w p³odach rolnych.  Przepro-
wadzane s¹ bardzo dok³adne
badania. Produkcja tych œrod-
ków, g³ównie chemicznych
podlega wymaganiom podob-

nym do produkcji farmaceu-
tycznej. W laboratoriach po-
wstaj¹ coraz to nowe po-
mys³y, które po wnikliwych ba-
daniach wdra¿ane s¹ do
upraw rolniczych.  W tym roku
pojawi³o siê kilka nowoœci
g³ównie dotycz¹cych genetyki
materia³u siewnego. Jest on
bardziej dostosowany do za-
chodz¹cych zmian klimatycz-
nych i odporniejszy na pato-
geny.  Wœród œrodków ochro-
ny roœlin  równie¿ mamy
nowoœci  powsta³e na
zupe³nie nowych substan-
cjach aktywnych. -  mówi³ pro-
kurent spó³ki Agro-Biznes To-
masz Miko³ajczak.

Dzieñ Pola by³ wiêc znako-
mit¹ okazj¹ do zapoznania
siê z dziesi¹tkami nowych
œrodków i materia³ów. Korzys-
tano z tego skwapliwie zasy-

puj¹c pytaniami doradców,
którzy cierpliwie i wnikliwie
odpowiadali. 

- W tej bran¿y sama  sprze-
da¿ nie funkcjonuje bez fa-
chowego doradztwa.  Nasi
przedstawiciele handlowi, któ-
rych obecnie mamy dwu-
dziestu dziel¹ siê swoj¹ bo-
gat¹ wiedz¹. Potrafi¹ odpo-
wiedzieæ na wszystko, co
konkretnego rolnika interesu-
je.  Nie jest to proste, bo wy-
magania ka¿dego z rolników
zwykle bywaj¹ ró¿ne . W pro-
dukcji pod go³ym niebem jest
bardzo du¿o zmiennych - mó-
wi³ pan Andrzej.

W³aœnie ze wzglêdu na
ró¿ne wymagania przygoto-
wano ekspozycjê wœród pól o
ró¿nych glebach, a do tego
wysuszonych z powodu braku
opadów. Mo¿na by³o zoba-

czyæ rosn¹ce odmiany zbó¿ w
takich warunkach i zdecydo-
waæ jakie zmiany wprowadziæ
nas w³asnej ziemi. 

Agro-Biznes funkcjonuje na
ogromnej po³aci kraju, która
obejmuje 25-30 proc area³u
ziemi uprawnej w Polsce. Jest
firm¹ makroregionaln¹ o zasi-
êgu ogólnopolskim, koncen-
truj¹c¹ siê jednak  g³ownie na
województwach zachodnio-
pomorskim, lubuskim i
czêœciach pomorskiego, dol-
noœl¹skiego i wielkopolskie-
go. Na terenach tych woje-
wództw firma ma swoje
przedstawicielstwa. Co roku
na Dniach Pola goœci tutaj
oko³o 300 rolników z ró¿nych
zak¹tków tego makroregionu
- mówi prokurent.

Gorzowska spó³ka Agro-
Biznes oferuje maszyny rolni-

cze i jest bezpoœrednim dys-
trybutorem marki Ursus. Ta
zas³u¿ona polska marka wró-
ci³a po kilku latach nieobec-
noœci na rynku i jej produkty
ju¿ doceniane s¹ zarówno w
Polsce, jak i na wielu wyma-
gaj¹cych œwiatowych ryn-
kach. Polscy rolnicy intere-
suj¹ siê Ursusem kierowani
przywi¹zaniem z dawnych lat,
jednak¿e szybko odkrywaj¹
zupe³nie now¹ jakoœæ.  Firma
oferuje równie¿ œrodki eks-
ploatacyjne do maszyn, takie
jak m. in. oleje i smary, zbior-
niki na paliwo, na nawozy
p³ynne itp.  Agro-Biznes po-
siada kompletn¹ ofertê dla
rolników. 

- Nasz¹ ide¹ jest zamkni-
êcie ko³a produkcji rolnej - od
dostarczenia wiedzy, mate-
ria³ów i maszyn, po odbiór
produktu, czyli wymianê w
pe³ni barterow¹.  Chodzi o
sprzeda¿ po³¹czon¹ z odbio-
rem p³odów rolnych. W takich
warunkach rolnik zajmuje siê
tylko upraw¹, my troszczymy
siê o resztê - mówi Tomasz
Miko³ajczak. Dzia³aj¹c na tej
zasadzie spó³ka Agro-Biznes
obecna jest równie¿ na rynku
niemieckim. Obecnie trans-
akcje prowadzone s¹ przez
ca³y rok. Najwiêcej jest ich
oczywiœcie w okresie ¿niw,
ale rolnicy czêsto przetrzy-
muj¹ towar w magazynach,
aby osi¹gn¹æ wy¿sze ceny i
dlatego biznes sta³ siê
ca³oroczny.

RYSZARD ROMANOWSKI

Rolnik zajmuje się tylko uprawą,
Agro-Biznes troszczy się o resztę
W czerwcu odby³ siê kolejny Dzieñ Pola organizowany przez spó³kê Agro-Biznes. 

W tej branży sama  sprzedaż nie funkcjonuje bez fachowego
doradztwa.
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Polscy rolnicy znowu interesują się traktorami z Ursusa.
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Na tych polach stosowane są  chemiczne środki ochrony
oraz nawozy, które oferuje Agro-Biznes. 
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Ideą firmy jest zamknięcie koła produkcji rolnej - od dostarczenia wiedzy, materiałów i
maszyn, po odbiór płodów.
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Agro-Biznes posiada kompletną ofertę dla rolników. 
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WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO
ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 721 60 61

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 721 60 15

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
ul. Teatralna 25
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 721 60 35

WYDZIAŁ TECHNICZNY
ul. Fryderyka Chopina 52
Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 727 95 36

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa im. Jakuba z Pa-
rady¿a w Gorzowie Wielko-
polskim, która od 1 wrzeœnia
jest Akademi¹ im Jakuba z
Parady¿a, jest uczelni¹, 

w której student mo¿e
otrzymaæ dobre wykszta³ce-
nie. Znakomita kadra, wyso-
ka jakoœæ kszta³cenia i nowo-
czesna baza dydaktyczna, a
tak¿e oferta edukacyjna po-
wi¹zana z rynkiem pracy to atu-
ty, dziêki którym ka¿dy absol-
went szko³y œredniej zdobêdzie
dobre wykszta³cenie. Wœród
priorytetów naszej uczelni jest
wspieraniem aspiracji zwi¹za-
nych z edukacj¹ i rozwojem na-
szego spo³eczeñstwa.  Jeste-
œmy otwarci na ka¿dego stu-
denta bez wzglêdu na wiek.
Jesteœmy tak¿e po to, by
wspieraæ osoby z niepe³nos-
prawnoœciami w d¹¿eniach do
uzyskania wy¿szego wy-
kszta³cenia. Mamy œwiado-
moœæ, ¿e zdobycie wykszta³ce-
nia wymaga od studentów z
niepe³nosprawnoœciami wiêcej
wysi³ku i koniecznoœci roz-
wi¹zywania wielu problemów.
Maj¹c jednak na uwadze do-
œwiadczenia naszych absol-

wentów, wiemy, ¿e warto jed-
nak podj¹æ ten trud. 

Uczelnia d¹¿y do wyrówny-
wania szans osób z nie-
pe³nosprawnoœciami po-
przez opracowywanie i
wdra¿anie racjonalnych ad-
aptacji, maj¹cych na celu
równe ich traktowanie w do-
stêpie do edukacji. 

Adaptacja jest tym, co w
Konwencji o prawach osób
niepe³nosprawnych okreœla-
ne jest jako konieczne i od-
powiednie zmiany, które
maj¹ na celu zapewnienie
osobom niepe³nosprawnym
mo¿liwoœci korzystania z
wszelkich praw cz³owieka i
podstawowych wolnoœci na
zasadzie równoœci z innymi
osobami. Adaptacja taka ma
byæ skuteczna w przypadku
danej osoby, nie powinna
jednak nak³adaæ niepropor-
cjonalnego lub nadmiernego
obci¹¿enia na instytucjê
udzielaj¹c¹ wsparcia. Szu-
kaj¹c w³aœciwych rozwi¹zañ
w procesie edukacji, trzeba
braæ pod uwagê ten w³aœnie
punkt widzenia, dlatego w
Akademii im. Jakuba z Para-
dy¿a student mo¿e liczyæ na

doradztwo edukacyjne pro-
wadzone przez upowa¿nio-
nych do tego zadania pra-
cowników uczelni. Celem
konsultacji z doradc¹ jest
wybór odpowiedniego rodza-
ju wsparcia edukacyjnego,
uwzglêdniaj¹cego sytuacjê
zdrowotn¹ i akademick¹ stu-
denta. W przypadku gdy jest
to konieczne, student otrzy-
muje pomoc polegaj¹c¹ na
przydzieleniu asystenta stu-
denta niepe³nosprawnego
czy t³umacza jêzyka migowe-
go. Zapewniamy tak¿e stoso-
wanie dodatkowych urz¹dzeñ
kompensuj¹cych, np. pêtli in-
duktofonicznej czy kompute-
ra, mo¿liwoœæ rejestrowania
zajêæ przez studenta, m.in.
przy u¿yciu dyktafonu. Dosto-
sowujemy tak¿e œrodki dy-
daktyczne, za pomoc¹ któ-
rych student ma umo¿liwiony
odbiór treœci edukacyjnych.
Wyk³adowcy przekazuj¹ ma-
teria³y dydaktyczne, np. w for-
mie elektronicznej lub w po-
wiêkszonej czcionce, tak by
uprzystêpniæ proces eduka-
cji. 

Dziêki kontaktowi z
dzia³aj¹cym w Uczelni

Pe³nomocnikiem Rektora ds.
osób niepe³nosprawnych
student mo¿e uzyskaæ, po-
prosiæ o inne dostosowania,
takie jak: zamiana miejsc, w
których odbywaj¹ siê zajêcia
na dostêpne architektonicz-
nie, modyfikacja planu zajêæ,
wyd³u¿enie czasu przygoto-
wania prac zaliczeniowych
czy zmianê formy zaliczenia
i /lub egzaminu/ tak¿e z
uwzglêdnieniem specjalis-
tycznego sprzêtu, mo¿liwoœæ
zaliczania materia³u w trybie
indywidualnym, w przypadku
gdy sytuacja zdrowotna
uniemo¿liwia studentowi re-
gularne uczestnictwo w zaj-
êciach.  

Pe³nomocnik Rektora ds.
osób niepe³nosprawnych
s³u¿y studentom tak¿e wspar-
ciem, informacj¹, porad¹ i po-
œrednictwem w rozwi¹zywa-
niu problemów utrudniaj¹cych
kszta³cenie i funkcjonowanie
na uczelni. 

Uczelnia umo¿liwia swoim
studentom udzia³ w ka¿dej z
form zajêæ dydaktycznych,

w tym z wychowania fizycz-
nego, które - tak jak w pozos-
ta³ych przypadkach - s¹ do-

stosowywane indywidualnie
do mo¿liwoœci studentów z
niepe³nosprawnoœci¹ a do te-
go, co warto podkreœliæ, s¹ or-
ganizowane w ciekawy spo-
sób aktywizuj¹cy w tym za-
kresie. 

Bardzo cenne jest wsparcie
¿aków przez rówieœników
zrzeszonych w Radzie Nie-
pe³nosprawnych Studentów,
dzia³aj¹cej w uczelni. Rada
prowadzi niezwykle aktywn¹
dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ inspi-
rowanie i pomoc w rozwi¹zy-
waniu problemów studentów
niepe³nosprawnych i upo-
wszechnianie wiedzy o nich, a
tak¿e organizowanie spotkañ,
zebrañ, seminariów o charak-
terze naukowo-dydaktycznym
oraz warsztatowym, wyjaz-
dów dydaktyczno-integracyj-
nych, wspó³pracê z ko³ami
naukowymi, organizacjami i
instytucjami dzia³aj¹cymi na
rzecz edukacji, opieki, wycho-
wania i pomocy osobom jej
potrzebuj¹cym, zrzeszeniami i
organizacjami studentów nie-
pe³nosprawnych na innych
uczelniach. Studenci z nie-
pe³nosprawnoœci¹ mog¹
tak¿e liczyæ na wsparcie w

postaci stypendium specjal-
nego.   

Nadszed³ czas intensyw-
nych rozwa¿añ i decyzji,
któr¹ z uczelni warto wybraæ.
Wydaje siê, ¿e gorzowska
Alma Mater jest trafionym
wyborem.  Akademia im. Ja-
kuba z Parady¿a oferuje
swym studentom 14 kierun-
ków studiów z zakresu nauk
technicznych, spo³ecznych czy
humanistycznych na poziomie
licencjackim, in¿ynierskim i
magisterskim w systemie sta-
cjonarnym, 26+ oraz niesta-
cjonarnym, gwarantuje wysoki
poziom wiedzy teoretycznej i
praktycznej, a tak¿e wsparcie
w opracowaniu odpowiednich
adaptacji maj¹cych na celu
równe traktowanie osób nie-
pe³nosprawnych w dostêpie
do edukacji. Szerokie zaan-
ga¿owanie ca³ej spo³eczno-
œci akademickiej w dba³oœæ o
mo¿liwoœæ kszta³cenia w
Uczelni osób niepe³nospraw-
nych stanowi cenn¹ inicja-
tywê, z której nale¿y korzys-
taæ w celu realizacji planów
na przysz³oœæ. 

dr ANNA DOBRYCH³OP
dr PRZEMYSŁAW SŁOWIÑSKI

Uczelnia otwarta i przyjazna niepełnosprawnym
Zdobycie wykszta³cenia wymaga od studentów z niepe³nosprawnoœciami wiêcej wysi³ku.



W ostatnim numerze Echo-
Gorzowa.pl zastanawialiœmy
siê nad zjawiskiem ekono-
miczno-gospodarczym, które
ekonomiœci nazywaj¹
pu³apk¹ œredniego rozwoju.
Zasady drapie¿nego kapita-
lizmu i niczym nie ograniczo-
nej gospodarki wolnorynko-
wej przedstawiano nam jako
aksjomat bezwzglêdnie obo-
wi¹zuj¹cy niczym  dogma-
tyczna prawda objawiona.
Przemiany gospodarcze du¿o
wczeœniej wprowadzane  w
kilku krajach przez prof. J.
Sachsa przynios³y tam kata-
strofalne skutki. Jak mówi
prof. Witold Kie¿un: „Nikt nie
sprawdzi³, ¿e Sachs wcze-
œniej po³o¿y³ Boliwiê.(…)
Efekt by³ taki sam jak w Pol-
sce - olbrzymie bezrobocie,
ca³kowita likwidacja przedsi-
êbiorstw pañstwowych,
olbrzymia, po prostu olbrzy-
mia inwazja kapita³u zagra-
nicznego. Z tym doœwiadcze-
niem przyjecha³ do Polski”.
Spo³eczeñstwo nie wiedzia³o,
¿e zastawiono pu³apki, w któ-
re musieliœmy wpaœæ reali-
zuj¹c plan prof. Sachsa firmo-
wany nazwiskiem prof. Balce-
rowicza. 

Ju¿ wiemy, ¿e doprowadzo-
no nasz¹ gospodarkê do ta-
kiego stanu, ¿e jej  rozwój sta³
siê zale¿ny od kapita³u obce-
go i bêdzie zawsze znacznie
wolniejszy ni¿ gospodarki,
których filie-córki zajê³y miejs-
ce wykupionych za bezcen
lub zlikwidowanych naszych
firm. W Gorzowie ten efekt
pu³apki jest a¿ nadto widocz-
ny. 
Okazuje siê, ¿e  to nie je-
dyna pu³apka, w któr¹
wepchnêli nas reformato-
rzy po 1989 roku. Likwidacja
przewa¿aj¹cej czêœci polskie-
go przemys³u, handlu i pol-
skiej bankowoœci bêd¹cych
przyczyn¹ pu³apki œredniego
rozwoju spowodowa³a, ¿e
Polska poddana ekspery-
mentowi szokowej transfor-
macji wpad³a w kolejne 5
pu³apek rozwojowych.
Œwiadomoœæ istnienia tych
pu³apek uzmys³awia nam po-
wagê sytuacji gospodarczej,
pokazuje rozmiar problemów
przed jakimi stoi nasze
spo³eczeñstwo.
Pu³apka œredniego docho-
du spowodowa³a, ¿e nasi
pracownicy ma³o w Polsce
zarabiaj¹. Firmy zagraniczne
wesz³y do Polski ze wzglêdu
na niskie koszty pracy. W wie-
lu zak³adach inwestycji zagra-
nicznych by³o zainteresowa-

nie utrzymywaniem jak naj-
ni¿szych wynagrodzeñ. To
powodowa³o, ¿e zaraz po
transformacyjnym szoku sta-
waliœmy siê krajem z sympto-
mami kolonialnego wyzysku.
Przede wszystkim pozbawio-
no nas wiod¹cych ga³êzi
przemys³u, które by³y lokomo-
tywami ci¹gn¹cymi gospo-
darkê i uruchamiaj¹cymi na-
rodow¹ kooperacjê z tysi¹ca-
mi ma³ych firm. Dzisiaj
brakuje tych lokomotyw
ci¹gn¹cych nasz rozwój. Od-
budowa wielkich narodowych
przedsiêbiorstw bêdzie bar-
dzo trudna, ale dla powodze-
nia planu naprawy koniecz-
na. Pu³apka œredniego do-
chodu boleœnie dotknê³a
tak¿e pracowników w Gorzo-
wie Wlkp. gdzie s¹ najni¿sze
wynagrodzenia w Polsce i w
bliskiej perspektywie na ich
wzrost siê nie zanosi. Dopie-
ro jak odbudujemy innowa-
cyjny przemys³, a ten po-
ci¹gnie innowacyjne ma³e i
œrednie zak³ady, to wtedy
wzrostowi gospodarczemu
bêdzie towarzyszy³ wzrost
wynagrodzeñ. Naprawa na-
szego modelu gospodarczego
nie jest te¿ na rêkê niektórym
najbogatszym europejskim
gospodarkom, nie s¹ one za-
interesowane odbudow¹ na-
szego dobrego niegdyœ prze-
mys³u. Protekcjonistyczne
dzia³ania i blokady naszej ak-
tywnoœci, choæby w transpor-
cie, energetyce czy produkcji
rolnej, s¹ widoczne. Po³owa
pracuj¹cych Polaków zarabia
mniej ni¿ 2,5 tyœ. z³ „na rêkê”.
Pensje s¹ ok. 3-krotnie
mniejsze ni¿ w krajach wyso-
korozwiniêtych, a ceny pod-
stawowych produktów nie-
zbêdnych do ¿ycia s¹ porów-
nywalne, a nawet tam czêsto
ni¿sze. Polacy nie maj¹ pra-
wie oszczêdnoœci i na pewno
nie s¹ zabezpieczeni na czas
swojej staroœci, choroby lub
jakichœ zdarzeñ losowych.
Owszem, dla 30 % jest lepiej.
Badanie pokazuj¹ jednak, ¿e
dla wiêkszoœci spo³ecze-
ñstwa poziom ¿ycia w ci¹gu
ostatnich lal obni¿y³ siê o ok.
12%. A mia³o byæ dla wszyst-
kich lepiej, jak na „zielonej
wyspie”. WyraŸnie pomylono
z Zielon¹ Wysp¹, która siê
nazywa Irlandia - tam ¿yje
siê rzeczywiœcie ³atwiej.
Trudno zaprzeczyæ, ¿e wiele
zmieni³o siê na lepsze, ale
jednak polskich fabryk nie
przyby³o, a niskie zarobki wy-
ganiaj¹ miliony Polaków na
Zachód. 

Kolejn¹ pu³apk¹ jest
pu³apka przeciêtnego pro-
duktu. W zwi¹zku z tym, ¿e
zlikwidowano najlepsze pol-
skie zak³ady, wiêkszoœæ z
tych, którym uda³o siê prze-
trwaæ opieraj¹ swoj¹ konku-
rencyjnoœæ na dostarczaniu
nieskomplikowanych produk-
tów po najni¿szej cenie. A w
dodatku polska ustawa o za-
mówieniach publicznych sto-
sowa³a jako zasadê kryterium
najni¿szej ceny nie daj¹c
uczciwie zarobiæ polskim
przedsiêbiorcom i bardzo
czêsto wpêdzaj¹c je w stan
wegetacji, a nawet bankruct-
wa. Takim przyk³adem kla-
sycznym by³y bankructwa
firm polskich - podwykonaw-
ców przy budowie autostrad.
Pañstwo musi w koñcu
wspieraæ firmy w zwiêkszaniu
innowacyjnoœci. Pañstwo mu-
si te¿ mieæ obowi¹zek pomo-
cy we wprowadzaniu innowa-
cji na rynek wewnêtrzny i za-
graniczny. Czy tak trudno
by³o podpatrzeæ rozwi¹zania
u naszego zachodniego
s¹siada? Widocznie by³o to
pañstwo tylko teoretyczne,
jak szczerze zdiagnozowa³
stan ówczesnego pañstwa
polskiego jeden z czo³owych
polityków poprzedniego
uk³adu w³adzy. W ustawie o
zamówieniach publicznych
powinny ju¿ dawno byæ za-
warte korzystne zapisy prefe-
ruj¹ce lokaln¹  w gminach ak-
tywnoœæ gospodarcz¹. Obec-
nie ju¿ zmieniono tê
patogenn¹ ustawê - znacznie
za póŸno. Dlaczego taka nie-
korzystna ustawa w Polsce
funkcjonowa³a? To pytanie
domaga siê odpowiedzi, na-
wet z pomoc¹ organów spra-
wiedliwoœci.

Pu³apka braku równowa-
gi. Wciskano nam jak dogmat
ekonomiczny, ¿e kapita³ nie
ma narodowoœci, ¿e nie-
wa¿ne czy jest polski czy ob-
cy. Okaza³o siê to ekono-
miczn¹ bzdur¹. Najwiêksze
autorytety ekonomiczne jak
prof. J.E. Stiglitz, laureat Na-
grody Nobla, czy nasz prof. P.
Bo¿yk, prof. Kie¿un i inni, te-
mu zaprzeczaj¹. Okazuje siê,
¿e zdrowy wzrost gospodar-
czy wymaga przynajmniej
równowagi pomiêdzy kapi-
ta³em zagranicznym i krajo-
wym funkcjonuj¹cym w gos-
podarce. W Niemczech ten
udzia³ kapita³owy jest ze
znaczn¹ przewag¹ kapita³u
niemieckiego, a w bankowo-
œci tylko kilkanaœcie procent
kapita³u jest zagranicznego.
Tak jest w wiêkszoœci pañstw
wysoko rozwiniêtych. Tylko w
pañstwach finansowo skoloni-
zowanych jest odwrotnie. Nie
nale¿y s¹dziæ ¿e tej zale¿no-
œci nasi poprzedni w³adcy
Polski nie znali. Trzeba by
by³o ich w specjalnym trybie o
to zapytaæ, dlaczego do tego
dopuœcili. Nie mo¿na nie do-
ceniaæ obecnoœci w naszym
rozwoju kapita³u zagraniczne-
go, on jest niezbêdny. Tyle tyl-
ko, ¿e proporcje tego udzia³u
powinny byæ odwrotne z wy-
raŸnym wzmocnieniem kapi-
ta³u krajowego. Prof. Ryszard
Bugaj zwraca uwagê, ¿e taki
uk³ad jak w Polsce nie pozwo-
li na zbudowanie jakiejkolwiek
potêgi gospodarczej. Prakty-
ka udowadnia, ¿e kapita³ na-
rodowy jest podstaw¹ stabil-
noœci rozwiniêtych gospoda-
rek poczynaj¹c od Chin,
Anglii, Niemiec, po Koreê,
Norwegiê i Irlandiê. Budowa-
nie w Polsce równowagi po-

miêdzy obcym i narodowym
kapita³em jest podstawowym
zadaniem Planu M. Mora-
wieckiego. Tej równowagi nie
odbuduje siê bez repoloniza-
cji banków.
Pu³apka s³aboœci instytucji.

Ta pu³apka wzmacnia nega-
tywne dzia³anie pozosta³ych,
bo ujawnia s³aboœæ regulacji
funkcjonowania otoczenia, w
którym przychodzi realizowaæ
aktywnoœæ gospodarcz¹. Prze-
de wszystkim instytucje pa-
ñstwa nie zbudowa³y ca³oœcio-
wej wizji rozwoju Polski. Roz-
rost administracji rz¹dowej, ale
te¿ lokalnej, nie prze³o¿y³ siê
na jakoœæ kierowania procesa-
mi wzrostu gospodarczego i
na jej efektywnoœæ. Zabrak³o
koordynacji dzia³añ administra-
cji rz¹dowej w konfrontacji z
„Polsk¹ resortow¹”. Pisaliœmy
ju¿ w jednym z poprzednich
art. w EchuGorzowa.pl, ¿e
zasada koordynacji wpisana
jest do niemieckiej konstytu-
cji, czego w polskiej konstytu-
cji nie ma. Ci¹gle s³yszeliœmy
has³o libera³ów ”jak najmniej
pañstwa”, a to musia³o prze-
rodziæ siê w „pañstwo teore-
tyczne” niezdolne do kierowa-
nia procesami rozwoju. Ak-
tywn¹ rolê pañstwa widzimy
od roku 1947 w realizacji po-
têgi gospodarczej Niemiec, a
ostatnio za dobry przyk³ad tej
pañstwowej aktywnoœci
mo¿na podaæ  rozwój chi-
ñskiej gospodarki. To s¹
dobre przyk³ady.

Pu³apka s³aboœci instytucji
objawia siê w „nieszczelnym”
systemie poboru podatków. Z
Polski wyp³ywa ponad 100
mld. z³otych z „szarej podat-
kowej strefy”, proszê przyj-
rzeæ siê „rajom podatkowym” i
kto tam z naszych lokuje nie-
opodatkowane pieni¹dze,
sk¹d je ma. Do tej pory admi-
nistracja rz¹dowa jakby ba³a
siê ten problem dotykaæ. Wy-
starczy³o by ograniczyæ „kra-
dzie¿” nale¿nych pañstwu po-
datków tylko o 50% , a luka
bud¿etowa prawie by znik³a i
zaczêlibyœmy zmniejszaæ
swoje zad³u¿enie, które staje
siê zagro¿eniem niewyp³acal-
noœci Polski. Dlaczego  zanie-
chano uszczelnianie systemu
podatkowego? O to te¿ trzeba
zapytaæ. Sejm w maju br. jed-
nog³oœnie uchwali³ tzw. pakiet
paliwowy, który ma „uszczel-
niæ pobór VAT, a Ministerstwo
Finansów i bud¿et zyska ok.
2,5 mld z³. Dawniej nie mo¿na
by³o, a teraz mo¿na i to jed-
nog³oœnie? Pilnie trzeba zaj¹æ
siê tytoniow¹ szar¹ stref¹,

gdzie tracimy ok. 7 mld z³. Po-
zostaje jeszcze podatkowa
szara strefa alkoholu i fikcyj-
ne koszty firm-córek, które
transferuj¹ zyski nieopodat-
kowane do swych „matek”
za granic¹ i ogromne pro-
blemy niep³acenia podat-
ków przez zagraniczny
przemys³ i handel. Z
pu³apk¹ s³aboœci instytucji,
szczególnie podatkowych
M. Morawiecki mo¿e mieæ
najwiêksze k³opoty  - chodzi
przecie¿ o ogromne pie-
ni¹dze. Do tego dochodzi
s³aboœæ organów wymiaru
sprawiedliwoœci w kwestii
egzekwowania porz¹dku
prawnego. Starym i sko-
rumpowanym uk³adom nie
dbaj¹cym o Polskê trzeba
przeci¹æ Ÿród³a finansowych
i nieograniczonych wp³ywów.
One broni¹ siê bardzo moc-
no, to widaæ. Dodaæ nale¿y
s³aboœæ Komisji  Nadzoru Fi-
nansowego nad instytucjami
finansowymi, których wiêk-
szoœæ jest zagraniczna. Efek-
tem jej niesprawnoœci jest
problem zad³u¿enia Polaków,
szczególnie we frankach, któ-
rych banki najczêœciej nie
mia³y. Jest to przekrêt ewi-
dentny, a nadzór finansowy
broni sprawców.
Pu³apka demograficzna

jest t¹ ostatni¹, która wynika z
tych poprzednich. M³odzi nie
widz¹c perspektyw w kraju
zaczêli wyje¿d¿aæ masowo
za granicê. Wyjecha³o z Pol-
ski 3-5 milionów m³odych i
wykszta³conych. Z Gorzowa
wyjecha³o ok. 5 tysiêcy wy-
kszta³conych fachowców. Ko-
lejna fala wyjazdu znowu siê
szykuje. M³odzi czekaj¹ na
zmiany w Polsce, które dadz¹
im godne ¿ycie. Przyrost na-
turalny spad³ do poziomu ka-
tastrofalnego -  m³odych ludzi
nie staæ na dzieci, a szczegól-
nie na utrzymanie rodziny i
godnego domu. Program
500+ na dzieci  znacznie po-
prawi sytuacjê finansow¹ ro-
dzin wielodzietnych, pobudzi
gospodarkê, ale czy to wy-
starczy? Za tym musz¹ pójœæ
dzia³ania na rzecz rozwoju
gospodarczego i likwidacji
pu³apek, w które nas
„wpêdzono”. Jest jednak na-
dzieja w Planie M. Morawiec-
kiego, dla którego alternatyw-
nego planu nikt nie przedsta-
wi³. W bólach i
przeciwnoœciach rodzi siê
szansa naprawy tego chaosu,
ale o tym ju¿ w nastêpnym
EchuGorzowa.pl.

AUGUSTYN WIERNICKI
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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.
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Niskie zarobki wyganiają miliony
Polaków na Zachód
Doprowadzono nasz¹ gospodarkê do takiego stanu, ¿e jej  rozwój sta³ siê zale¿ny od kapita³u obcego.

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Które z tych czynników naj-
bardziej przyci¹gaj¹ inwesto-
rów do Lubuskiego i do licz-
nych podstref Kostrzyñsko-
S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej? Jak stymulo-
waæ te czynniki, by utrzymaæ
dynamiczny wzrost gospo-
darczy, który woj. lubuskie
odnotowuje od kilku lat?

Gospodarkê mo¿na porów-
naæ do sprzê¿enia zwrotne-
go: po jednej stronie mamy
podmioty prywatne, w tym
firmy zagraniczne inwes-
tuj¹ce w budowê nowych
zak³adów przemys³owych lub
us³ugowych, a po drugiej
stronie mamy administracjê
samorz¹dow¹, która inwes-
tuje w infrastrukturê pub-
liczn¹ (drogi, koleje, itp.)
oraz w rozwój kapita³u ludz-
kiego na swoim terenie (edu-
kacja, szkolnictwo wy¿sze,
badania naukowe, itp.).

By jednak samorz¹dy
mog³y inwestowaæ, musz¹
osi¹gaæ odpowiednie przy-
chody z udzia³u w podat-
kach, p³aconych przez firmy
zlokalizowane na terenie
dzia³ania samorz¹du. Te zaœ
uzale¿nione s¹ w du¿ym
stopniu od warunków, jakie
firmom stworzy administra-
cja samorz¹dowa. Ko³o siê
zamyka. Obie strony tego
mechanizmu musz¹ siê na-
wzajem napêdzaæ. Kiedy je-
den z nich zwalnia, to drugi
tak¿e. Samorz¹d i gospodar-
ka oddzia³uj¹ na siebie na-
wzajem, s¹ na siebie skaza-
ne.

Wszystkie ręce na pokład

Wiedz¹ to doskonale w³ad-
ze woj. lubuskiego, z mar-
sza³ek El¿biet¹ Ann¹ Polak
na czele: - Samorz¹d tworzy

warunki do rozwoju gospo-
darczego, dziêki czemu ma
ogromny wp³yw na wskaŸniki
ekonomiczne, które w na-
szym regionie szybuj¹: ma-
my wzrost PKB, wzrost
wp³ywów z udzia³u w podat-
kach do bud¿etu wojewódz-
twa, spadek bezrobocia do
historycznej jednocyfrowej
wartoœci, a przede wszyst-
kim znacz¹cy wzrost
nak³adów inwestycyjnych lu-
buskich firm - mówi mar-
sza³ek Polak. - A wiêc nie tyl-
ko mamy na rynku kapita³,
ale tak¿e dobrze go inwestu-
jemy, co szczególnie opty-
mistycznie rokuje na przy-
sz³oœæ. Nowi zagraniczni in-
westorzy, zanim zdecyduj¹

siê wybudowaæ u nas swój
zak³ad, skrupulatnie spraw-
dzaj¹ te wskaŸniki. 

Wiedz¹ to tak¿e w³adze
Kostrzyñsko-S³ubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej
SA, jednej z najwiêkszych
tego typu spó³ek w Polsce.
To w podstrefach K-SSSE
zlokalizowanych w Lubu-
skiem, na powierzchni po-
nad 1.127 ha ulokowa³o siê
ponad 120 firm, w których
zatrudnienie znalaz³o 16 tys.
osób. Ale strategia dzia³ania
spó³ki zak³ada dalszy rozwój,
dalsz¹ ekspansjê nasta-
wion¹ na pozyskiwanie no-
wych inwestorów. - Jako
spó³ka ca³y czas poszukuje-
my synergii, poszukujemy

partnerów, którzy umo¿liwi¹
nam jeszcze bardziej inten-
sywne realizowanie naszych
celów. Nie ulega w¹tpliwoœci
, ¿e kluczowym partnerem
jest Urz¹d Marsza³kowski.
Na tej wspó³pracy zyskaj¹
wszystkie podmioty w na-
szym województwie - przy-
znaje prezes K-SSSE
Krzysztof Kielec.

W³aœnie dlatego oba pod-
mioty: strefa ekonomiczna i
samorz¹d województwa
³¹cz¹ si³y. W tym celu mar-
sza³ek El¿bieta Anna Polak i
prezes K-SSSE Krzysztof
Kielec podpisali Umowê
partnersk¹, której celem jest
wzajemne wspieranie siê w
dzia³aniach na rzecz pozy-

skiwania inwestorów, m.in.
poprzez promocjê gospo-
darcz¹. - To bêd¹ przede
wszystkim wizyty studyjne,
misje gospodarcze, i to nie
tylko te, na które mamy
wp³yw jako samorz¹d, ale
tak¿e te realizowane w ra-
mach projektów finansowa-
nych z RPO - mówi mar-
sza³ek Polak. - To strefa eko-
nomiczna ma najwiêkszy
wp³yw na pozyskiwanie in-
westorów z zewn¹trz, a my
jesteœmy do tego przygoto-
wani, mamy zdiagnozowane
potencja³y. W regionie jest 2
tys. uzbrojonych, przygoto-
wanych terenów inwestycyj-
nych, a gminy nie zawsze
sobie z tym radz¹. Dlatego
uwa¿am, ¿e w partnerstwie
jest si³a. Razem ³atwiej
sprostamy temu zadaniu.

Uczeń - nasz pan

Jakie wiêc przes³anie
p³ynie do zagranicznych in-
westorów? Takie, ¿e lokalna
administracja jest przyjazna i
zintegrowana w staraniach o
ich inwestycje. Dzia³ania wo-
bec inwestorów bêd¹ skoor-
dynowane, oferta inwestycyj-
na regionu bêdzie komple-
ksowa. Na rzecz Lubuskiego
dzia³a niew¹tpliwie sprzy-
jaj¹ce przygraniczne
po³o¿enie. Ale… - Zawsze
powtarzam, ¿e po³o¿enie
geograficzne nam sprzyja,
ale nie warunkuje rozwoju
gospodarczego. Jesteœmy
„oknem na zachód”, nasz¹
mark¹ jest „Lubuskie warte
zachodu”. Nasz region jest
najbardziej otwarty i toleran-
cyjny w Polsce. I mamy to na
piœmie, w postaci wyników
badañ spo³ecznych. Z pew-
noœci¹ dziêki bliskoœci grani-

cy inwestorzy zagraniczni
czuj¹ siê u nas jak w Euro-
pie. Ale nie tylko geografia
ma tutaj znaczenie, tak¿e
dzia³ania promocyjne, jakoœæ
uzbrojonych terenów inwe-
stycyjnych, dostêpnoœæ
transportowa i wiele innych
czynników - zastrzega mar-
sza³ek Polak.

Pozostaje jeszcze jeden
bardzo istotny czynnik, na
który od lat zwracaj¹ uwagê
sami przedsiêbiorcy: jakoœæ
edukacji zawodowej w regio-
nie. Chodzi o to, ¿e absol-
wenci szkó³ zawodowych i
œrednich technicznych nie
zawsze s¹ wystarczaj¹co
przygotowani do pracy w no-
woczesnych parkach maszy-
nowych œwiatowych firm, ja-
kie lokuj¹ siê w strefach eko-
nomicznych. To siê teraz
zmieni. - Na edukacjê zawo-
dow¹ stawiamy w obecnej
perspektywie, realizujemy
du¿y projekt wsparcia dla
wszystkich szkó³ zawodo-
wych w województwie. Trafi
do nich 41 mln euro, zarów-
no na doposa¿enie szkó³ i
centrów kszta³cenia prak-
tycznego, jak i na szkolenia,
sta¿e i praktyki dla uczniów -
informuje marsza³ek. - Ten
projekt nie tylko wp³ynie na
poprawê jakoœci kszta³cenia
zawodowego, ale mamy na-
dziejê, ¿e tak¿e zatrzyma w
regionie zdoln¹ i ambitn¹
m³odzie¿, która szuka³aby
realizacji swoich ambicji po-
za granicami województwa.
A zatem jest te¿ elementem
naszej polityki demograficz-
nej, podobnie jak projekty
wsparcia dla nauki i szkol-
nictwa wy¿szego w Lubu-
skiem.

MICHAŁ IWANOWSKI

Lubuskie okno na świat szeroko otwarte
Przyjazna administracja? Po³o¿enie geograficzne? Drogi i autostrady? Edukacja zawodowa? Promocja gospodarcza? Misje gospodarcze? 

Marszałek Elżbieta Anna Polak, prezesi Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej SA Krzysztof Kielec i Stanisław Iwan oraz Michał Borowski z Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych po podpisaniu Umowy partnerskiej o współpracy na
rzecz pozyskiwania inwestorów.
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Zarz¹d województwa przy-
zna³ dotacje celowe w wyso-
koœci 8 mln z³ dla Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wlkp.
z przeznaczeniem na bu-
dowê Oœrodka Radioterapii
oraz Wojewódzkiego Szpita-
la Klinicznego w Zielonej Gó-
rze sp. z o.o. na utworzenie
Centrum Zdrowia Matki i
Dziecka. 

- Jesteœmy ju¿ dosyæ znie-
cierpliwieni zatwierdzeniem
map potrzeb przez Ministra
Zdrowia, dlatego postanowili-
œmy te œrodki ju¿ przezna-
czyæ na opracowanie nie-
zbêdnej dokumentacji i roz-
poczêcie budowy - mówi
marsza³ek El¿bieta Anna Po-
lak.

Projekt pn. „Rozbudowa
Wielospecjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wlkp. spó³ka z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ o
Oœrodek Radioterapii, w celu
zwiêkszenia dostêpnoœci do
wysokiej jakoœci us³ug zdro-
wotnych w obszarze chorób
nowotworowych” dofinanso-
wany bêdzie kwot¹ 4 mln z³.
Zakres rzeczowy zadania
obejmuje budowê zak³adu z
dwoma akceleratorami, od-
dzia³em radioterapii oraz hos-
telem dla pacjentów ambula-
toryjnych. Ca³oœæ nak³adów
na inwestycjê planowana jest
na kwotê ok. 66 mln z³. Za-
rz¹d Spó³ki planuje, ¿e inwe-
stycja zostanie sfinansowana
ze œrodków RPO Lubuskie

2020, Narodowego Progra-
mu Zwalczania Chorób No-
wotworowych na lata 2016-
2024 oraz ze œrodków w³as-
nych. Wk³ad w³asny Spó³ki
bêdzie wynosi³ ok.
10.000.000-12.000.000 z³, w
tym m.in. na: roboty budowla-
no-monta¿owe - 3.750.000
z³, wyposa¿enie niemedycz-
ne (meble, ³ó¿ka, szafki,
sprzêt komputerowy, itp.) -
300.000 z³.

- Nie ma zagro¿enia dla
radioterapii. Mamy na ma-
pie potrzeb dwa akcelerato-
ry, a wiêc jest pewnoœæ, ¿e
trafi¹ do Gorzowa. Infra-
struktura natomiast sfinan-
sowania zostanie ze œrod-
ków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego L2020 -

wyjaœnia marsza³ek El¿bie-
ta Anna Polak.

Natomiast projekt pn.”
Utworzenie Centrum Zdrowia
Matki i Dziecka przy Woje-
wódzkim Szpitalu Klinicznym
im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o.”
dofinansowany zostanie kwo-
ta 4 mln z³.

Potrzeba utworzenia tego
centrum wynika z deficytów
województwa lubuskiego wy-
kazanych m.in. w projekcie
map potrzeb zdrowotnych w
zakresie szpitalnictwa. Jed-
noczeœnie potrzeba stworze-
nia wielospecjalistycznego
centrum zdrowia matki i
dziecka zosta³a wskazana w
dokumentach strategicznych:
Lubuskiej Strategii Ochrony

Zdrowia na lata 2014-2020
oraz w dokumencie pn. “Kie-
runki rozwoju lecznictwa w
zakresie opieki nad matk¹ i
dzieckiem w województwie
lubuskim”

Zarz¹d województwa wyra-
zi³ zgodê na ujêcie w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej
kwoty w wysokoœci
12.000.000 z³ z przeznacze-
niem na realizacjê projektu
pn. „Utworzenie Centrum
Zdrowia Matki i Dziecka przy
Wojewódzkim Szpitalu Kli-
nicznym im. Karola Marcin-
kowskiego w Zielonej Górze
sp. z o.o.”. Zadanie to realizo-
wane bêdzie z podzia³em na
lata: 2016 r. - kwota 4 mln z³,
2017 r. - kwota 4 mln z³, 2018
r. - kwota 4 mln z³. Szacunko-

wa ca³kowita wartoœæ inwe-
stycji wynosi ok. 92 mln z³.

- Takie jest ukierunkowanie
polityki spójnoœci: leczenie
onkologiczne oraz opieka
nad matk¹ i dzieckiem. I my
siê doskonale wpisujemy z
tymi projektami w te
za³o¿enia - t³umaczy mar-
sza³ek. - Te dzia³ania maj¹
przychylnoœæ ca³ej koalicji i
wszystkich cz³onków zarz¹du
i uzyska³ jednomyœlne popar-
cie. Pokazujemy, ¿e jesteœmy
za budow¹ radioterapii. To
wyzwanie zostanie podjête i
zrealizowane ze szczêœliwy-
mi i wyleczonymi pacjentami
na koñcu - dodaje cz³onek
zarz¹du województwa Tade-
usz Jêdrzejczak.

M. I.

Miliony na zdrowie z budżetu województwa
W sprawie gorzowskiej radioterapii lubuski samorz¹d  przechodzi do czynów.
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P ierwsza stanê³a
³aweczka Czes³awa
Niemena w

Œwiebodzinie z inicjatywy
Stowarzyszenia Pamiêci
Czes³awa Niemena. Rok
póŸniej na ³aweczce przed
¿arskim ratuszem „usiad³”
Georg Telemann. Od 2012
r. „spoczywaj¹” na
³aweczkach Klabund w
Kroœnie Odrzañskim i Adam
Stawczyk w ¯aganiu. W
2013 r. Cyprian Norwid
„zaj¹³” miejsce na ³aweczce
przed bibliotek¹ w Zielonej
Górze. Najkrócej, bo od
2014 r. o. Medard „siedzi”
na ³aweczce przed
koœcio³em w Nowej Soli, w
którym odprawia³ msze.
Wszystkie ³aweczki i postaci
s¹ naturalnej wielkoœci. Te w
Œwiebodzinie, ¯arach i
¯aganiu zosta³y odlane w
szlachetnym stopie,
pozosta³e s¹ wykonane ze
sztucznego tworzywa
imituj¹cego br¹z. 
Od 2015 r. na skwerze
przed by³ym Empikiem w
Gorzowie stoi ³aweczka
Nelly. Znalaz³a siê w tym
miejscu dla upamiêtnienia
bohaterki powieœci Christy
Wolf (1929-2011),
niemieckiej pisarki, która
urodzi³a siê i ¿y³a w
Landsbergu, czyli
przedwojennym Gorzowie.
Spaceruj¹cy al.
Niepodleg³oœci w Zielonej
Górze mog¹ zobaczyæ na
skwerze przed Muzeum
Ziemi Lubuskiej stolik, na
nim jest szachownica, i dwa
krzes³a. Jedno krzes³o jest
wolne. Na drugim siedzi
Klem Felchnerowski (1928-
1980), artysta malarz,
grafik, historyk sztuki,
muzealnik, mistrz gry w
szachy.
W 2013 r. powsta³ park
Mi³oœci im. dr Michaliny
Wis³ockiej w Lubniewicach.
Wzd³u¿ parkowych alejek
stoj¹ rzeŸby z drewna o
motywach mêsko-damskich.
Jest mostek Mi³oœci. I jest
³aweczka Mi³oœci. 
A w Nowej Soli w parku
Krasnala jest ³aweczka bez
nazwy. Odpoczywaj¹ na niej
babcia i dziadek.

Tekst i fot. ALFRED SIATECKI

Odpoczywają na lubuskich ławeczkach
Lubuskie pomniki wielkich postaci zaczê³y powstawaæ po 2009 r. Dzisiaj jest ich całkiem sporo i stanowią niewątpliwe lokalne atrakcje.

£aweczka Mi³oœci nad
jeziorem Lubi¹¿ 
- Lubniewice, 

park Mi³oœci im. dr
Michaliny Wis³ockiej. 

Klabund, czyli Alfred
Henschke (1890-1928),

niemiecki pisarz 
urodzony w Kroœnie

Odrzañskim 
- Krosno Odrz., 
skwer przy 

ul. Poznañskiej.

Georg Philipp Telemann
(1681-1767), niemiecki

kompozytor, kapelmistrz
dworskiej orkiestry 

w ¯arach, patron szko³y
muzycznej w ¯arach 

- ¯ary, Rynek.

Czes³aw Niemen, 
tak¿e Czes³aw Wydrzycki
(1939-2004), kompozytor,

autor tekstów -
Œwiebodzin, 

pl. Jana Paw³a II.

Cyprian Kamil Norwid
(1821-1883, poeta i malarz,

patron biblioteki 
w Zielonej Górze 
- Zielona Góra, 

al. Wojska Polskiego 9.

Babcia i dziadek 
na bezimiennej 

³aweczce - Nowa Sól, 
park Krasnala.
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Odpoczywają na lubuskich ławeczkach
Lubuskie pomniki wielkich postaci zaczê³y powstawaæ po 2009 r. Dzisiaj jest ich całkiem sporo i stanowią niewątpliwe lokalne atrakcje.

Klabund, czyli Alfred
Henschke (1890-1928),

niemiecki pisarz 
urodzony w Kroœnie

Odrzañskim 
- Krosno Odrz., 
skwer przy 

ul. Poznañskiej.

Adam Stawczyk 
(1947-2008), organizator 

odbudowy pa³acu
Talleyrandów 

- ¯agañ, korytarz 
w pa³acu.

Czes³aw Niemen, 
tak¿e Czes³aw Wydrzycki
(1939-2004), kompozytor,

autor tekstów -
Œwiebodzin, 

pl. Jana Paw³a II.

Ojciec Medard, 
Stanis³aw Parzysz 

(1913-2013), 
franciszkanin, 

poeta i pszczelarz 
- Nowa Sól, 

plac przed koœcio³em 
pw. Œwiêtego Antoniego.

Babcia i dziadek 
na bezimiennej 

³aweczce - Nowa Sól, 
park Krasnala.

£aweczka Nelly 
na gorzowskim skwerze, 

bohaterki powieœci 
Christy Wolf (1929-2011) 
z przedwojennego

Landsbergu.
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Ale tylko nieliczni pamiêtaj¹,
¿e sama placówka po II wojnie
startowa³a kilka razy. Nie
wszyscy te¿ wiedz¹, ¿e krótsze
lub d³u¿sze epizody na gorzow-
skiej scenie mia³y znane pol-
skie nazwiska.

- Teatr w Gorzowie jest od za-
wsze, to znaczy od zakoñcze-
nia wojny - mówi¹ gorzowianie,
którzy chodz¹ do Osterwy. No i
maj¹ trochê racji oraz jej nie
maj¹. Teatr Osterwy, pierwsza
kulturalna placówka w mieœcie,
w³aœnie obchodzi swoje 70.
urodziny.

Kilka początków, bo
zwyczajnie być nie może

Teatr Osterwy, a w³aœciwie
budynek, w którym siê mieœci
znakomicie siê zachowa³ i nie
ucierpia³ w tych nielicznych
dzia³aniach wojennych, jakie
siê odby³y na terenie miasta. I
zaraz po wojnie, bo w maju
1945 roku pojawi³a siê w mie-
œcie ekipa trójki aktorów: Adam
Raczkowski, Olga Didur oraz
Maria Didur-Za³uska. To oni
pierwsi tworzyli podwaliny teat-
ralnego Gorzowa. Ju¿ w czer-
wcu Adam Raczkowski odebra³
nominacjê na dyrektora teatru,
miesi¹c póŸniej wystawi³ kon-
cert „Polacy u³anpm”, na któ-
rym by³a obecna ca³a ówczes-
na elita. I w³aœciwie siê na tym
skoñczy³o…, zabrak³o pary, czy
mo¿e charyzmy. Jeszcze zro-
biono spektakl „Ciotunia” Ale-
ksandra Fredry w re¿yserii Ja-
raczewskiej i tak dobieg³ koñca
pierwszy pocz¹tek teatru w
mieœcie nad Wart¹.

Ju¿ w grudniu tego samego
do Gorzowa zjechali Leonia i
Henryk Barwiñscy, zaprawieni
w bojach aktorzy, którzy z now¹
werw¹ przyst¹pili do kolejnego
otwarcia polskiego teatru. W
styczniu wystawiono premierê

„Starego kawalera” Józefa Ko-
rzeniowskiego. Nowy dyrektor
obiecywa³ cuda wianki, mia³y
byæ i komedie i dramat. Przy-
mierzano siê do „Warszawian-
ki” Stanis³awa Wyspiañskiego,
ale nie wysz³o, bo kostiumów
nie by³o. Odst¹piono tak¿e od
pomys³u wystawienia dramatu
w kostiumach uszytych przez
miejscow¹ krawcow¹ z worków
pokolorowanych farbami che-
micznymi. Znów przysz³a proza
¿ycia, nie by³o pieniêdzy, znów
teatr opustosza³. Po drodze by³
jeszcze jeden pocz¹tek, czyli
„Damy i huzary” Aleksandra
Fredry w re¿yserii Aleksandra
G¹sowskiego.

Jednak ostatecznie teatr ru-
szy³ 1 paŸdziernika 1960 roku i
od tej pory nie ma przerw w je-
go funkcjonowaniu.

Wyraźna epoka pani Ireny 
i pana Tadeusza

Teatr przechodzi³ bardzo
ró¿ne okresy. Ka¿da dyrekcja w
jakiœ sposób odciska³a piêtno

na tym, co tu i w jaki sposób
wystawiano. Jednak jak chc¹
krytycy i historycy, pierwszy taki
niezmiernie wa¿ny epizod, to
lata dyrekcji Ireny i Tadeusza
Byrskich. Oboje byli aktorami
Juliusza Osterwy. Obojgu by³a
bliska idea teatru spo³ecznego,
blisko widzom, nie w wielkim
mieœcie, ale na tak zwanych
peryferiach. I to w³aœnie oni
przenieœli do Gorzowa metodê
Juliusza S³owackiego. Stworzy-
li ambitny teatr z dala od cen-
trów kulturalnych. W tym okre-
sie kierownikiem literackim byli
kolejno Zdzis³aw Najder i Zbig-
niew Herbert, wspó³pracowali
Antoni Uniechowski, Zbigniew
Lengren, W³adys³aw Krasno-
wiecki, Irena Górska-Damiêc-
ka, Marcin Szancer, wystêpo-
wali m. in. Edward Lubaszenko,
Boles³aw Idziak, Agnieszka
Byrska-Zaczyk i wielu innych
aktorów tworz¹cych dobry ze-
spó³ bez gwiazd (zasada Ireny
Byrskiej). Obok urokliwie i sta-
rannie przygotowywanych

sztuk z klasyki, wystawiano
wówczas ambitne utwory
wspó³czesne Herberta,
Ró¿ewicza, Czy¿ewskiego, Fili-
powicza i innych. W Gorzowie
pamiêæ Ireny i Tadeusza Byr-
skich jest kultywowana, we
foyer wisi tablica im poœwiêco-
na, a Ma³a Scena nosi ich imiê.

Czas na Rozhina, 
potem Majora

Drugim wa¿nym etapem w
historii Teatru Osterwy by³a dy-
rekcja Andrzeja Rozhina (1974-
77). To twórca z gruntu inny. In-
teresuje go teatr ¿ywy, gwiaz-
dorski, teatr zaanga¿owany,
który nie pozostawia widzów
obojêtnymi. Albo siê ten teatr
ceni i lubi, albo siê nie znosi.
Teatr Andrzeja Rozhina nie po-
zwala na letnioœæ. W tamtych
czasach we wszystkich
znacz¹cych pismach ukazy-
wa³y siê recenzje z przedsta-
wieñ. Andrzej Rozhin ci¹gle
utrzymuje kontakt z Teatrem
Osterwy, wyre¿yserowane

przez niego „Wyzwolenie” inau-
guruje obchody 60-lecia teatru.
A potem wystawia „Zemstê” we
wspó³czesnym kostiumie i te¿
zbiera znakomite recenzje.

Innym niebanalnym twórc¹
by³ œp. Ryszard Major, re¿yser
stawiaj¹cy na artyzm, na teatr
inteligentny, na poszukiwania
artystyczne. To wówczas po-
wsta³ spektakl-rewelacja „Taki
nam siê snuje dramat” ³¹cz¹cy
w jedno przedstawienie cztery
najistotniejsze wspó³czesne
teksty dramatyczne. Jednak la-
ta rodz¹cego siê kapitalizmu,
urynkowienia sztuki nie sprzy-
ja³y czasom Ryszarda Majora.

Epoka Jana Tomaszewicza

Od 2002 roku Teatrem Oster-
wy kieruje Jan Tomaszewicz.
Jego teatr to godzenie gustów
wysublimowanych, nastawio-
nych na sztukê i poszukiwanie
z gustami szukaj¹cym rozrywki,
zabawy. To tak¿e teatr lektury
szkolnej, ale i bajki dla dzieci.
Jak zawsze w swoich wyst¹pie-
niach podkreœla dyrektor Toma-
szewicz - w mieœcie takim jak
Gorzów w³aœnie taka jest rola
teatru. Tu musi byæ miejsca na
dramat, komediê, „Kopciusz-
ka”, kabaret i warszawsk¹
gwiazdê. I taki w³aœnie jest re-
pertuar Osterwy za ostatnie la-
ta.

Kadencja Jana Tomaszewi-
cza zaowocowa³a w koñcu po-
wo³aniem do ¿ycia Sceny Let-
niej, darmowych spektakli, na
które do Osterwy schodz¹ siê
t³umy. Miêdzy innymi i po to,
aby zobaczyæ owe warszaw-
skie gwiazdy. Wskrzeszona
Scena Letnia przez lata by³a
sk³adem gratów wszelakich, a
obecnie jest jedn¹ z najpiêkniej-
szych scen tego typu w Polsce.
Poza tym dyrektor Tomasze-
wicz konsekwentnie realizuje

plan remontów poszczególnych
pomieszczeñ teatralnych. 

Różni znani tu też grali

Przez wszystkie lata Osterwa
ma mniej lub bardziej sta³¹
ekipê aktorsk¹. Jednak warto
przypomnieæ, ¿e choæby na
chwilkê, na sezon, jeden, dwa
lub nawet i trzy pojawiali siê tu
znani ze szklanego okienka ak-
torzy i aktorki. Wœród nich jest
Barbara Bargie³owska, która
zagra³a w kilkudziesiêciu pol-
skich filmach. Przez rok wy-
stêpowa³ tu Aleksander Fogiel,
s³ynny Maæko z Bogdañca z
„Krzy¿aków” czy so³tys z „Sa-
mych swoich”. Swój epizod
mieli tu Edward Lubaszenko i
Asja £amtiugina-£ukaszenko,
ówczesna ¿ona pana Edwar-
da, czyli rodzice Olafa Luba-
szenki. Przez moment wy-
stêpowa³ tu Teresa Lipowska,
te¿ dobrze znana polska aktor-
ka, która ostatnio pokazuje siê
w serialach. Przez rok gra³ w
Gorzowie Krzysztof Kiersz-
nowski, aktor charakterystycz-
ny, który równie¿ zagra³ w wie-
lu polskich filmach. No i nie
mo¿na pomin¹æ Anny Cugier-
Kotki, aktorki, która ws³awi³a
siê zadymami w zwi¹zku z jej
wystêpami w spotach partii po-
litycznych.

Gorzowianie pamiêtaj¹ te¿ i
swoich, bardzo ulubionych ak-
torów. Do dziœ wspomina siê
obecnoœæ na scenie œp. ksi-
êdza Witolda Andrzejewskie-
go, który zanim zosta³ wybit-
nym pra³atem, trochê czasu
spêdzi³ na scenie. To tu zako-
ñczy³ swoj¹ karierê Aleksan-
der Alik Maciejewski, tak¿e
Osterwa by³ ostatni¹ scen¹
Kuby Zaklukiewicza, aktora,
który zmar³ po bestialskim po-
biciu w Wilnie.

RENATA OCHWAT

Joanna Rossa i Marzena Wieczorek w "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w
wykonaniu Teatru Osterwy w Gorzowie. 
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Z młodzieńczym zapałem
w lata dojrzałe
Trudno sobie gorzowianom wyobraziæ miasto bez teatru. 

r  e  k  l  a  m  a



�15Lipiec 2016 r.

r  e  k  l  a  m  a



�16 Lipiec 2016 r.prosto z miasta

- Pochodzi pan z Kielc,
studiowa³ w Czêstochowie,
a¿ wreszcie trafi³ do Gorzo-
wa. Przypadek czy œwiado-
my wybór?

- W czasie wojny mój ojciec
oraz przyrodni brat walczyli w
Batalionach Ch³opskich. Na
KielecczyŸnie ta organizacja
by³a najwiêksza. Po wojnie
brat, który by³ du¿o starszy
ode mnie, wyjecha³ do
Szczecina. Tam zosta³ sze-
fem legalnej jeszcze partii
PSL oraz pos³em. Kiedy pod
koniec 1947 roku Stanis³aw
Miko³ajczyk uciek³ z Polski
nast¹pi³y aresztowania. Za-
mkniêto brata, którego
oskar¿ono o pomoc w
ucieczce by³ego premiera na
uchodŸstwie, potem wicepre-
miera w Tymczasowym
Rz¹dzie Jednoœci Narodo-
wej. By³a to bzdura, ale trafi³
do wiêzienia na osiem lat.
Potem jeszcze dopadli ojca,
który na szczêœcie d³ugo nie
posiedzia³. Po wyjœciu posta-
nowi³ z mam¹ wyjechaæ na
zachodnie ziemie. Trafili do
Sulêcina. Po skoñczeniu Poli-
techniki Czêstochowskiej do-
jecha³em do nich, a w  Go-
rzowie zacz¹³em szukaæ pra-
cy. Uda³em siê do Stilonu,
tam jednak szukano chemi-
ków i skierowali mnie do
Zak³adów Mechanicznych
,,Gorzów’’. Pamiêtam, ¿e po-
jecha³em tramwajem, który
jeszcze wtedy jeŸdzi³ na Za-
warcie. Ledwo wszed³em do
sekretariatu i po chwili
us³ysza³em, ¿e jestem przyj-
êty. 
- I w Ursusie zaczyna³ pan
jako…

- Majster w narzêdziowni.
Nie trwa³o to d³ugo. Po kilku
miesi¹cach przeniesiono
mnie na stanowisko kierowni-
ka wybudowanego wydzia³u
M-II w miejsce wczeœniej
dzia³aj¹cej Technicznej
Obs³ugi Rolnictwa. W 1961
roku by³em ju¿ dyrektorem
ds. produkcji, zaœ trzy lata pó-
Ÿniej dyrektorem ds. tech-
nicznych. Na tym ostatnim
stanowisku pracowa³em do
1991 roku, czyli koñca mojej
przygody z ZMG. 
- Spogl¹daj¹c wstecz. po-
trafi pan odpowiedzieæ na
pytanie: czy ten zak³ad mu-
sia³ w upaœæ?

- Dotkn¹³ pan zadry
siedz¹cej w moim sercu od
25 lat, bo choæ jest to szmat
czasu do dzisiaj nie mogê po-
godziæ siê z lekkomyœlnoœci¹,
jak¹ wykaza³a siê czêœæ
za³ogi Ursusa skupiona w
zwi¹zkach zawodowych w
1991 roku. Akurat wróci³em z
urlopu i us³ysza³em od dyrek-
tora Stanis³awa Stachowiaka,

¿e komisja zwi¹zkowa wyra-
zi³a wobec nas wotum nie-
ufnoœci.  Nie czeka³em na
dalsze decyzje. Z³o¿y³em re-
zygnacjê i odszed³em. Wie-
dza na temat zak³adu tych,
którzy domagali siê naszego
odejœcia by³a wówczas ¿ad-
na. Nie chcia³em natomiast,
¿eby moja dalsza kariera by³a
zale¿na od widzimisie
w¹skiej grupy pracowników.
Próbowano mnie jeszcze za-
trzymaæ, ale by³em konsek-
wentny w postanowieniu.
Krótko po mnie odszed³ dy-
rektor Stachowiak, który za-
chorowa³ oraz dyrektor ds. in-
westycji Romuald Szmit. To
by³ pocz¹tek koñca Ursusa.
Nie chcê przez to powie-
dzieæ, ¿e gdybyœmy dzia³ali
dalej by³oby dobrze. Ale mie-
liœmy przynajmniej pomys³ na
dalsze funkcjonowanie
zak³adu w nowych warun-
kach.
- Jaki?
- Prosty przyk³ad. Przez kil-

ka miesiêcy prowadzi³em roz-
mowy z jedn¹ ze zbrojenio-
wych firm zachodnioniemiec-
kich na temat produkcji u nas
przednich osi napêdowych
do ci¹gników lekkich. W tym
czasie produkowaliœmy jedy-
nie osie do ci¹gników
ciê¿kich. Dogadaliœmy siê i
przygotowaliœmy umowê na
bardzo du¿¹ produkcjê, przy
której pracê mia³aby po³owa
za³ogi. Kilka dni po moim
odejœciu do firmy przyjecha³a
delegacja z Niemiec na pod-
pisanie umowy. Kiedy dowie-
dzieli siê, ¿e ja ju¿ nie pracujê
wsiedli w auta i wrócili do
Niemiec. Nie mieli ¿adnej
gwarancji, ¿e ten projekt po-
wiedzie siê pod rz¹dami nie-
znanych im osób. Inny
przyk³ad. Pozwolono centrali
w Warszawie zabraæ wiele
nowoczesnych maszyn, choæ

by³y kupione przez nas. Nie
by³o nikogo, kto broni³by inte-
resu zak³adu. A zaufanie w
biznesie jest najwa¿niejsze.
Wspominaj¹c tamten czas
warto spojrzeæ na Stilon. W
momencie transformacji nikt
nikogo nie wyrzuca³ i dyrektor
Janusz Gramza potrafi³ prze-
prowadzi³ przedsiêbiorstwo
przez najtrudniejszy okres.
Oczywiœcie musia³ dokonaæ
restrukturyzacji, ale do dzisiaj
mamy strefê przemys³ow¹
przy Walczaka, wiele firmy
wyodrêbnionych ze Stilonu
œwietnie sobie radzi. To samo
mo¿na by³o zrobiæ z Ursu-
sem.
- Ursus nie by³ jednak tak
du¿ym przedsiêbiorstwem,
maj¹cym ró¿ne profile pro-
dukcji, jak Stilon.

- Posiada³ jednak wielki atut
- nowoczesny zak³ad. To u
nas produkowano najbardziej
precyzyjne podzespo³y do
produkcji najnowoczeœniej-
szych ci¹gników w œwiecie.
Jestem przekonany, ¿e przy
prawid³owym zarz¹dzaniu
firm¹ do dzisiaj mielibyœmy j¹
u siebie. Zapewne w mniej-
szej postaci, ale zawsze. 
- Jak wa¿ny by³ to zak³ad
dla miasta? 

- Pocz¹tkowo by³ to jeden z
wielu zak³adów w Gorzowie.
Kiedy jednak rozpoczê³a siê
w Baczynie budowa nowego
przedsiêbiorstwa, w krótkim
czasie Ursus sta³ siê - jak po-
wiedzia³em - najnowocze-
œniejszym zak³adem produk-
cyjnym na ca³ej zachodniej
œcianie Polski. Od Szczecina
do Wroc³awia. Ma³o tego,
wed³ug przyjêtych planów w
Baczynie mia³o zostaæ wybu-
dowane miasto na potrzeby
30 tysiêcy mieszkañców z
ca³¹ infrastruktur¹. Docelowo
zak³adano bowiem, ¿e w fir-
mie zatrudnienie znajdzie do

10 tysiêcy ludzi. Chciano
stworzyæ im wraz z rodzinami
optymalne warunki ¿ycia.
Niestety, trudne lata 80-te wy-
hamowa³y realizacjê tego
projektu, ale i tak w Ursusie
pracowa³o oko³o 3,7 tysi¹ca
osób. Dlatego by³ to w mojej
ocenie wa¿ny zak³ad dla go-
rzowskiej gospodarki. Swoj¹
drog¹, jak przypomnê sobie
czasy budowy firmy w Baczy-
nie, do dzisiaj mam przed
oczyma ci¹g³e wyjazdy do
Warszawy. Œrednio raz w ty-
godniu by³em albo w resorcie
albo w zrzeszeniu lub w
ró¿nych ministerstwach. I
wszêdzie tylko rozliczali z
ka¿dego drobiazgu. Dla mnie
to nie by³a zwyk³a praca.
Ca³kowicie odda³em siê tej in-
westycji i st¹d nie mogê po-
godziæ siê z tym, ¿e popad³
on w ruinê.
- Sk¹d u pana zami³owa-
nie do hokeja na trawie, o
czym ma³o kto wie?

- Kiedyœ zacz¹³em trenowaæ
ten sport i spodoba³o mi siê.
Dziêki temu, ¿e w okresie
studiów gra³em w czêsto-
chowskim AZS nikt nie cze-
pia³ siê mnie za brata i ojca.
Przypomnê, ¿e w mrocznych
latach 50. nie cierpieli tylko
partyzanci czy opozycjoniœci,
ale równie¿ ich rodziny. Ma³o
tego, graj¹c w hokeja mia³em
dostêp do akademika, sty-
pendium oraz spory dodatek
¿ywieniowy, co pozwala³o mi
byæ na studiach samowystar-
czalnym. A gra³em nieŸle.
Znalaz³em siê w
m³odzie¿owej reprezentacji
Polski, zosta³em równie¿ po-
wo³any do olimpijskiej kadry
B. 
- Jak zaczê³y siê pañskie
zwi¹zki ze Stal¹ Gorzów?

- Z³o¿y³o siê na to kilka
czynników. W Czêstochowie
chodzi³em na ¿u¿lowe mecze

W³ókniarza i dobrze poz-
na³em tê dyscyplinê. Po przy-
jeŸdzie do Gorzowa Stasiu
Lisowski zacz¹³ mnie za-
chêcaæ do jazdy w ich sekcji
motocyklowej, bo mia³em
w³asny motocykl. Nie
ci¹gnê³o mnie jednak do wy-
œcigów, ale zd¹¿y³em poznaæ
dzia³alnoœæ klubu i zacz¹³em
trochê pomagaæ. Wszystko
zmieni³o siê, kiedy zosta³em
dyrektorem w Ursusie.
- By³ pan a¿ trzykrotnie
prezesem Stali. Czy¿by w
tamtych czasach nie by³o
chêtnych na to stanowisko,
¿e ci¹gle trafia³o na pana?

- Prezesem nie móg³ byæ
szeregowy pracownik, bo bez
poparcia dyrekcji nic by nie
zrobi³. Do tego by³a to funkcja
czysto spo³eczna, st¹d
chêtnych za bardzo nie by³o.
Ka¿dy siê broni³, gdy¿
wi¹za³o siê to z licznymi obo-
wi¹zkami, du¿¹ odpowie-
dzialnoœci¹ i ¿adnymi profita-
mi. Powiem wiêcej, bêd¹c
nawet dyrektorem zak³adu, a
chc¹c jechaæ z ¿u¿lowcami
do Anglii czy Szwecji mu-
sia³em braæ urlop. To by³a ku-
pa k³opotów, dlatego do za-
rz¹du trafiali tak naprawdê lu-
dzie oddani, zakochani w
sporcie. 
- Najwa¿niejszym zada-
niem prezesa by³o…

- Zarz¹dzanie klubem, ale
na kilku p³aszczyznach. Nie
tylko sportowej, lecz wycho-
wawczej. Jako zarz¹d dbali-
œmy choæby o to, ¿eby ka¿dy
¿u¿lowiec mia³ przynajmniej
œrednie wykszta³cenie oraz
porz¹dny zawód. Zachêciæ
zawodników do nauki nie
by³o prost¹ spraw¹. Dzisiaj
mamy inny œwiat, dlatego nie
wszyscy zapewne zrozumiej¹
o czym mówiê. 
- Ile w tamtych czasach
zarabiali ¿u¿lowcy?

- Byli oni zatrudnieni na eta-
tach, przewa¿nie na naj-
wy¿szych stawkach. U nas
najwiêcej zarabia³o siê na od-
lewni i tam wiêkszoœæ zawod-
ników zosta³a zaszeregowa-
na, choæ w pracy ich zoba-
czyæ by³o trudno. Je¿eli ju¿
przychodzili, to najczêœciej do
warsztatu, gdzie pracowali
przy sprzêcie. Do tego do-
chodzi³y premie za punkty w
ró¿nych imprezach, nie tylko
w lidze, nagrody za mistrzo-
stwo Polski, a kadrowicze do-
stawali jeszcze dodatki od
centrali. W sumie najlepsi za-
rabiali stosunkowo dobrze,
ale nie na tyle, ¿eby ¿yæ w lu-
ksusie.
- Jak wygl¹da³o finanso-
wanie klubu?

- Sk³adki odprowadzane
przez za³ogê, wp³ywy z bile-

tów, mieliœmy równie¿ dofi-
nansowanie z miasta i woje-
wództwa, ale w tym ostatnim
przypadku to by³y znikome
kwoty. Pojêcie sponsor nie
istnia³o. Szukaliœmy dodatko-
wo pomocy w ró¿nych
Ÿród³ach i czêsto j¹ znajdo-
waliœmy. Oczywiœcie naj-
wiêksz¹ otrzymywaliœmy z
zak³adu. Nie tylko finansow¹,
lecz tak¿e infrastrukturaln¹ w
postaci choæby utrzymywania
stadionu. W latach 80. mieli-
œmy równie¿ w³asn¹ brygadê
remontow¹, która prowadz¹c
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wy-
pracowywa³a œrodki na
dzia³alnoœæ klubow¹.  Dodam
jeszcze, ¿e nie nale¿eliœmy
do krezusów w kraju, je¿eli
chodzi o p³acenie ¿u¿low-
com. By³o przynajmniej kilka
oœrodków, gdzie zawodnicy
mieli lepiej ni¿ u nas.
- Najdro¿szy zapewne by³
sprzêt. Ale czy mo¿na by³o
go kupiæ na wolnym ryn-
ku? 

- Oczywiœcie, ¿e nie.
Naj³atwiej by³o sprowadziæ
motocykl z Anglii, ale na ten
cel nie mieliœmy dewiz, jak
przyk³adowo ROW Rybnik,
który korzysta³ z odpisów.
Ka¿dy klub móg³ liczyæ na
przydzia³ od PZMot. By³y to
2-3 motocykle na sezon. Dla-
tego tak wa¿ny by³ dla nas
warsztat, w którego inwesto-
waliœmy. Dziêki temu mogli-
œmy dorabiaæ czêœci. Mieli-
œmy zawsze œwietnych me-
chaników. Du¿o
korzystaliœmy te¿ na fakcie,
¿e na ka¿dego kadrowicza
klub dostawa³ dodatkowo
przydzia³ na kupno jednego
motocykla. Mieliœmy ponadto
dobre kontakty w fabryce Ja-
wy w Divisovie i je¿d¿¹c tam
z ró¿nymi ,,prezentami’’ uda-
wa³o nam siê czasami coœ
tam wyci¹gn¹æ ponad stan.
Czesi nie chcieli sprzedawaæ
na boku, bo rocznie produko-
wali oko³o tysi¹ca egzempla-
rzy, z czego od razu po³owa
trafia³a do ZSRR. Jako klub
sporo zyskaliœmy w chwili wy-
jazdu najpierw Zenka Plecha,
potem Edka Jancarza do ligi
angielskiej. W zamian otrzy-
maliœmy sporo dobrego
sprzêtu, w tym czterozaworo-
we motocykle Weslake.
- Pamiêtam, ¿e nie
wszystkie sekcje w klubie
by³y akceptowane przez
pracowników zak³adu. Dla-
czego?

- Za³oga p³aci³a sk³adki i
uwa¿a³a, zreszt¹ s³usznie, ¿e
powinna mieæ prawo wypo-
wiadania siê w sprawach
dzia³alnoœci klubu. Pracowni-
cy nie zgadzali siê na ob-
ci¹¿anie klubu sekcjami z ze-

Największy potencjał tkwi w ludziach,      w biznesie najważniejsze jest zaufanie
Z Witoldem G³owani¹, by³ym dyrektorem gorzowskiego Ursusa oraz prezesem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
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Witold Głowania nie tylko całe niemal życie był związany z Zakładami Mechanicznymi, ale
także ma swoje zasługi dla rozwoju  gorzowskiego żużla

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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wn¹trz, bo to wi¹za³o siê z
wy¿szymi kosztami. Wiado-
mo, ¿u¿el by³ ich oczkiem w
g³owie. Kilka innych sekcji
by³o miarê tanich w utrzyma-
niu i korzystali z nich sami
pracownicy, dlatego by³y ak-
ceptowalne. Jak w 1985 roku
po linii partyjnej kazano nam
przyj¹æ pi³kê rêczn¹ pojawi³
siê autentyczny bojkot.
Zreszt¹ w zarz¹dzie klubu
równie¿.  Sytuacja zrobi³a siê
nieprzyjemna, ale musieli-
œmy zgodziæ siê na t¹ - na-
zwijmy - proœbê.  Pocz¹tko-
wo dostaliœmy na to
pieni¹dze, z czasem te dota-
cje by³y niewystarczaj¹ce.
Kiedy niezadowolenie by³o
coraz wiêksze wymyœli³em
nowe stanowisko w
zarz¹dzie klubu - wicepreze-
sa ds. pi³ki rêcznej. Jako dy-
rektor w zak³adzie mia³em
wiêksze mo¿liwoœci od-
dzia³ywania na za³ogê i dla-
tego zrezygnowa³em ze sta-
nowiska prezesa klubu, a
wzi¹³em na siebie pe³n¹ od-

powiedzialnoœæ za szczy-
piorniaka. 
- Podobnie by³o z bo-
ksem?

- Tak, ale w tym przypadku
powody by³y inne. W miej-
scu, gdzie znajduje siê ma³y
park obecnie vis a vis Nova
Parku ci¹gle dochodzi³o do
ró¿nych bijatyk, kradzie¿y.
Któregoœ dnia dosta³em in-
formacjê, ¿eby zg³osiæ siê do
komitetu i tam od razu
us³ysza³em, ¿e ,,pomo¿emy
Ci, ale reaktywuj boks w klu-
bie’’. I wie pan, to by³ strza³ w
dziesi¹tkê. Od chwili, kiedy
znowu na Zawarciu pojawi³a
siê sekcja bokserska usta³y
problemy chuligañskie. Jak
rêk¹ odj¹³. K³opot w tym, ¿e
z tego s³owa ,,pomo¿emy’’
nic nie wynika³o, bo ¿adnych
powa¿niejszych dotacji nie
by³o i to te¿ potem spowodo-
wa³o, ¿e klub podupad³ fi-
nansowo.
- Jest pan ambasadorem
akcji ,,Sztandar Stali’’.
Chodzi o renowacjê otrzy-

manego od za³ogi Ursusa
w 1972 roku klubowego
sztandaru. Jak przebiega
akcja, czy uda siê przywró-
ciæ dawny blask tej histo-
rycznej pami¹tce?

- Z tym s³owem ,,ambasa-
dor’’ to lekka przesada, ale
mi³o, ¿e klub zwróci³ siê,
¿ebym przyj¹³ wraz z Bart-
kiem Zmarzlikiem patronat
nad akcj¹. Od razu
wy³o¿y³em ze swojej strony
drobny datek, licz¹c ¿e kibi-
ce równie¿ to uczyni¹. Z tego
co wiem w bud¿ecie jest ju¿
wymagana kwota. To
dobrze, bo sztandar wymaga
g³êbokiej renowacji, choæ
oryginalne drzewce gdzieœ
zaginê³o. Ono by³o piêkne,
gdy¿ znajdowa³y siê na nim
poz³acane gwoŸdzie. 
- Jest wa¿na pami¹tka dla
historii klubu?

- Ka¿dy mo¿e to oceniaæ
wed³ug w³asnego uznania.
Ja jestem z tym sztandarem
emocjonalnie zwi¹zany. Dla
mnie to symbol klubu. W

1972 roku pierwszy raz zos-
tawa³em prezesem Stali i
wtedy na 25-lecie Stali
za³oga Zak³adów Mecha-
nicznych ,,Gorzów’’ ufundo-
wa³a ten piêkny sztandar,
który by³ nasz¹ dum¹. W no-
wych ju¿ czasach sztandar
zosta³ wrzucony do piwnicy,
gdzie le¿a³ gdzieœ w zwa³ach
wêgla i starsi zawodnicy to
zauwa¿yli. Z wielkim bólem
go wyci¹gnêli i ³zy im pole-
cia³y, jak zobaczyli, w jakim
jest on stanie. To by³ znak,
¿e czasy bardzo siê zmieni³y.
- Ktoœ móg³by powie-
dzieæ, ¿e po co robiæ reno-
wacjê, lepiej uszyæ nowy,
ale czy mia³by on jak¹œ
wartoœæ? 

- Najlepiej by³oby go jesz-
cze oblepiæ reklamami. To
nie o to chodzi. Ja trochê ina-
czej patrzê na ¿ycie. Jestem
na przyk³ad przeciwnikiem
masowego usuwania pomni-
ków czy innych symboli tylko
dlatego, ¿e akurat komuœ
coœ w danym momencie siê

nie podoba. Je¿eli chcemy
zachowaæ w pamiêci prze-
sz³oœæ, starajmy siê to pod-
kreœliæ poprzez pami¹tki,
ró¿ne symbole. 
- W Gorzowie mieszka
pan od blisko 60 lat. Mias-
to wykorzystuje swoje
szanse na nowoczesny
rozwój?

- Zdecydowanie nie, ale
problemy nie wziê³y siê dzi-
siaj czy wczoraj. To s¹ zanie-
dbania z dawnych lat. Nie
odkryjê Ameryki jeœli przypo-
mnê, ¿e zawsze byliœmy
miastem o silnej klasie robot-
niczej, jak to modnie nazy-
wano. Nie potrafiliœmy zbu-
dowaæ w mieœcie tzw. elit po-
przez brak wy¿szej uczelni.
A przecie¿ to u nas dzia³a³a
Wy¿sza Szko³a Ekonomicz-
na, która potem zosta³a prze-
niesiona do Zielonej Góry.
My zaœ zostaliœmy z niczym.
Z czasem pojawi³a siê tylko
filia poznañskiego AWF. To
zdecydowanie za ma³o. Go-
rzów pozostawiono równie¿

na pastwê losu pod k¹tem
budowy infrastruktury. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e do-
piero od kilku lat, kiedy poja-
wi³a siê droga S-3, jesteœmy
w miarê dobrze skomuniko-
wani z reszt¹ kraju. O kolei
nie ma co rozmawiaæ, bo
jeszcze przez kolejnych kil-
kanaœcie lat nie doczekamy
siê elektryfikacji linii z Krzy¿a
do Kostrzyna.
- Mam wra¿enie, ¿e nie
wierzy pan w dynamiczny
rozwój miasta przez kolej-
nych kilkanaœcie lat?

- Wró¿bit¹ nie jestem.
Uwa¿am, ¿e najwiêkszy po-
tencja³ tkwi w ludziach. Nie
wystarczy wyremontowaæ
jedn¹ ulicê, pomalowaæ blok
mieszkalny i posadziæ kwiat-
ki w parku. Byæ mo¿e jest
grupa ludzi, którym to wy-
starcza do ¿ycia, ale myœl¹c
o dynamicznym rozwoju
miasta trzeba podejmowaæ
przemyœlane i odwa¿ne de-
cyzje. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Największy potencjał tkwi w ludziach,      w biznesie najważniejsze jest zaufanie
Z Witoldem G³owani¹, by³ym dyrektorem gorzowskiego Ursusa oraz prezesem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
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- Jesteœmy otwarci na
wszystkich chêtnych do roz-
poczêcia wspó³pracy - dekla-
ruj¹ przedstawiciele spó³ki. No-
wi Partnerzy s¹ poszukiwani
m. in. w Gorzowie. 

Kilka miesiêcy temu Kolpor-
ter zmieni³ system rekrutacji
Partnerów. Spó³ka zrezygno-
wa³a z wymogu wp³acania kau-
cji, a przysz³ym wspó³pracow-
nikom oferuje nie tylko gwaran-
towane wynagrodzenie, ale
tak¿e mo¿liwoœæ rozwoju i
przejœcia na stanowisko me-
nad¿erskie.

- To bardzo istotna zmiana w
naszym Systemie Partnerskim.

Dotychczas jednym z wymo-
gów by³a wp³ata kaucji, w wy-
sokoœci kilku tysiêcy z³otych. W
stosunku do innych, podob-
nych ofert rynkowych ta op³ata
by³a stosunkowo niska, ale mi-
mo to mog³a byæ barier¹ dla
wielu osób. Dlatego zdecydo-
waliœmy siê j¹ wyeliminowaæ.
Nasza obecna propozycja to
prawdopodobnie jedna z najat-
rakcyjniejszych tego typu ofert
na rynku - brak koniecznoœci

posiadania jakiegokolwiek
wk³adu w³asnego, gwaranto-
wane wynagrodzenie podsta-
wowe i mo¿liwoœæ rozwoju za-
wodowego w strukturach firmy
- mówi Dariusz Materek, rzecz-
nik prasowy Kolportera.

System Partnerski to autorski
model wspó³pracy,  przygoto-
wany kilka lat temu przez Kol-
portera dla osób,
prowadz¹cych saloniki praso-
we. Wszystkie punkty prowa-

dzone s¹ przez Partnerów, któ-
rym firma  zapewnia m.in. sta³e
wynagrodzenie podstawowe,
dodatkowe wynagrodzenie
uzale¿nione od wielkoœci obro-
tu, premiê za realizacje celów
handlowych, premiê za realiza-
cje standardów sieci oraz  wy-
nagrodzenia dodatkowe.

- Zale¿y nam na osobach ak-
tywnych, lubi¹cych kontakt z
ludŸmi, zainteresowanych roz-
wojem zawodowym, dlatego

zdecydowaliœmy siê na zmianê
dotychczasowego systemu i
szerokie otwarcie na nowych
Partnerów. Nie wymagamy do-
œwiadczenia w handlu, mamy
w³asny system szkoleñ, który
przygotowuje przysz³ego Partne-
ra do pracy. Najwa¿niejsza jest
dla nas postawa, chêæ wspó³pra-
cy, dobre nastawienie do klienta.
Aby do nas do³¹czyæ wystarczy
wype³niæ zg³oszenie na stronie
internetowej -www.twojsalonik.pl.
Nasi doradcy kontaktuj¹ siê z
osobami chêtnymi do prowadze-
nia saloników i przedstawiaj¹
szczegó³y dotycz¹ce przysz³ej
wspó³pracy - dodaje Dariusz

Fryziel, doradca ds. personal-
nych w Kolporterze.

Oprócz zmian w Systemie
Partnerskim dodatkow¹ warto-
œci¹ dla osób prowadz¹cych sa-
loniki ma byæ szereg programów
motywacyjnych i szkoleñ, które
gwarantuje Kolporter. Najlep-
szym Partnerom firma zapewnia
natomiast mo¿liwoœæ awansu. 

Obecnie, w ramach Systemu
Partnerskiego, ze spó³k¹
wspó³pracuje oko³o tysi¹c osób
w ca³ej Polsce. Aby zg³osiæ
swoj¹ kandydaturê na Partne-
ra nale¿y wype³niæ zg³oszenie
na stronie internetowej 
twojsalonik.pl.

Kolporter otwarty na nowych Partnerów
Kolporter - jedna z najbardziej znanych polskich firm - poszukuje nowych Partnerów, czyli osób chętnych do prowadzenia saloników prasowych. 



Prezes KSSSE Krzysztof
Kielec oraz prezes AZS
PWSZ Zbigniew Sosulski
podpisali umowê, na bazie któ-
rej Strefa przez kolejne trzy se-
zony bêdzie tytularnym spon-
sorem naszej ekstraklasowej
dru¿yny.

- Je¿eli w tym czasie pojawi
siê kandydat na sponsora tytu-
larnego na pewno nie stanie-
my na przeszkodzie w
do³o¿eniu dodatkowego cz³onu
do nazwy, choæ umowa tego
na razie nie przewiduje - mówi
prezes Krzysztof Kielec.

W ocenie sternika klubu
Zbigniewa Sosulskiego umo-
wa zawarta z KSSSE jest dla
klubu bardzo dobra.

- Ju¿ teraz mo¿emy wybie-
gaæ z planami na d³u¿szy czas
ni¿ nadchodz¹cy sezon - zwra-
ca uwagê. - Nie ukrywam, ¿e
po paru trudniejszych latach
naszym celem jest powolny
powrót do czasów, kiedy wal-
czyliœmy z najlepszymi i siêga-
liœmy po medale. ¯eby o tym
jednak myœleæ musimy mieæ
wsparcie z ró¿nych stron. To
p³yn¹ce ze Strefy jest bardzo
wa¿ne. Nigdy wczeœniej ta
spó³ka nie podpisa³a z nami
tak d³ugiej umowy, a ma to
du¿e znaczenie - t³umaczy.
Jerzy Korolewicz, pierwszy

prezes KSSSE, obecnie wice-
prezes AZS PWSZ zwraca
uwagê, ¿e œrodki p³yn¹ce ze

Strefy do klubu to nie tylko is-
totny zastrzyk finansowy. To
przede wszystkim doskona³a
wspó³praca, pozwalaj¹ca na
budowanie swoistego
krêgos³upa, wokó³ którego bu-
dowana jest ca³a otoczka
sponsorów. 

- Bez tego krêgos³upa bardzo
trudno by³oby przyci¹gn¹æ in-
ne podmioty gospodarcze, za-
równo z obszaru publicznego,
jak i prywatnego. St¹d tak
wa¿na jest wymowa tej
wspó³pracy, jak i d³ugoletni
charakter. Podobnie jest

zreszt¹ z innymi naszymi fila-
rami, czyli miastem, które roz-
szerza zakres pomocy i uczel-
ni¹. Maj¹c tak ugruntowan¹
wspó³pracê ³atwiej bêdzie te-
raz na nowo tworzyæ si³ê klu-
bu. Jednoczeœnie zachêcam
innych do w³¹czenia siê do te-
go ambitnego zadania. U nas
drzwi s¹ szeroko otwarte -
podkreœla.

Krzysztof Kielec zaraz po ob-
jêciu w lutym br. stanowiska
prezesa KSSSE zapowiedzia³,
¿e spó³ka nadal bêdzie
wspó³pracowa³a z gorzowskim

klubem. Nie wyobra¿a³ sobie,
¿eby wieloletnie zaanga¿owa-
nie mia³o zostaæ zmarnowane.
Zw³aszcza, ¿e dotychczasowa
wspó³praca jest naznaczona
wieloma sukcesami, czterema
medalami mistrzostw Polski
seniorek czy wystêpami
dru¿yny w rozgrywkach pu-
charowych, w tym w najbar-
dziej presti¿owej Eurolidze.

- Od lat uto¿samiamy siê z
klubem, którego dobro le¿y
nam na sercu, a wspó³pracê
kontynuujemy z coraz wiêksz¹
przyjemnoœci¹ - twierdzi pre-

zes Strefy. - Pragniemy, ¿eby
przy dalszej pomocy KSSSE
klub czu³ tê stabilnoœæ funkcjo-
nowania i budowa³ dru¿ynê,
która dostarczy kolejnych emo-
cji sportowych kibicom. Zaofe-
rowana przez nas kwota, która
przez trzy lata bêdzie sta³a, jest
dobr¹ kwot¹ bazow¹. Nie wy-
wieramy na zespó³ ¿adnej pres-
ji. Nie wymagamy od razu po-
wrotu na pozycje medalowe.
Zapewniamy jednak nastêpne
wsparcie w przypadku
rosn¹cych potrzeb zwi¹zanych
z dobrymi wynikami. Nie ukry-
wam, ¿e jednym z wa¿nych
czynników, dla których zdecy-
dowaliœmy siê na dalsze wspo-
maganie klubu jest œwietna pra-
ca u podstaw, w tym wyjœcie
poza Gorzów - zwraca uwagê i
wskazuje na szeroko rozwiniêty
program ,,Nauka, Sport, Przy-
sz³oœæ’’, w którym uczestniczy
tysi¹c dziewczynek w miejsco-
woœciach w promieniu 60 km
od Gorzowa.

KSSSE od wielu lat sponsoru-
je nie tylko gorzowskie koszykar-
ki, ale jest tak¿e mecenasem kil-
kudziesiêciu ró¿nych wydarzeñ
kulturalnych, sportowych,
spo³ecznych. G³ównie na terenie
województwa lubuskiego. Jak
zauwa¿a prezes Krzysztof Kie-
lec, wszelkie dzia³ania nie maj¹
charakteru komercyjnego. Jest
to dzia³anie bardziej w ramach
spo³ecznej odpowiedzialnoœci

biznesu. I przypomina, ¿e nawet
w czasach dawno minionych
gospodarka by³a silnie powi¹za-
na ze sportem i innymi dziedzi-
nami ¿ycia. Du¿e przedsiêbior-
stwa posiada³y kluby sportowe,
aktywnie w³¹cza³y siê w bu-
dowê ¿ycia kulturalnego,
spo³ecznego, edukacyjnego na
terenach, na których dzia³a³y. I
to dzia³anie by³o prawid³owe,
dlatego nale¿y je podtrzymy-
waæ na zdrowszych ju¿ zasa-
dach.

- Na ró¿ne przedsiêwziêcia
wydajemy rocznie kilkaset ty-
siêcy z³otych. Nie jesteœmy w
stanie okreœliæ, jakie
prze³o¿enie marketingowe na
wyniki finansowe spó³ki ma
przyk³adowo sponsoring ko-
szykarek czy dofinansowywa-
nie imprez kulturalnych. Tego
nie da siê wyliczyæ i nawet nikt
nie ma takiego zamiaru. Tu
chodzi raczej o zachowanie
jak najlepszego kontaktu z
ró¿nymi grupami interesariu-
szy oraz budowanie pozytyw-
nego wizerunku spó³ki. Spó³ki,
która jest blisko ludzi. Jeste-
œmy w przededniu wdra¿ania
nowej strategii marketingowej,
którego zarysy zosta³y ju¿
przyjête. Sport ma tu du¿¹ rolê
do odegrania Pracujemy jesz-
cze nad detalami, o których
niebawem poinformujemy -
koñczy.

ROBERT BOROWY
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Œmieræ 18-letniego ¿u¿low-
ca Krystiana Rempa³y, po
wypadku na torze w Rybni-
ku, ka¿e po raz kolejny za-
stanowiæ siê nad tym spor-
tem, który ze swej natury jest
niebezpieczny, a ostatnimi
laty jeszcze bardziej groŸny
dla zdrowia i ¿ycia zawodni-

ków. A wszystko za spraw¹
pogoni za jeszcze wiêksz¹
prêdkoœci¹ motocykli, której
symbolem sta³y siê ju¿ nie-
przelotowe t³umiki, a które
wprowadzono pod pretek-
stem ograniczenia ha³asu na
stadionach ¿u¿lowych. Pro-
testuj¹ od pocz¹tku przeciw-

ko temu sami ¿u¿lowcy z To-
maszem Gollobem na czele,
którzy mówi¹, ¿e skutkiem
ubocznym tego jest coraz
trudniejsze zapanowanie
nad maszynami, które w kry-
tycznych sytuacjach wymy-
kaj¹ siê z pod kontroli. I co? I
nic. Ktoœ to wymyœli³, ktoœ na

tym zarabia, ktoœ siê przy
tym upiera. Ile jeszcze trze-
ba wypadków, ofiar, kalectwa
i œmierci, by ktoœ poszed³
wreszcie po rozum do g³owy
i pos³ucha³ tych, którzy wie-
dza lepiej, bo to oni ryzykuj¹
swym zdrowiem i ¿yciem?
Tutaj nie pomog¹ ju¿ dmu-

chane bandy na ca³ej d³ugo-
œci toru, tutaj trzeba dmu-
chaæ na zimne, czyli zwolniæ
ten pêd za widowiskiem za
wszelka cenê.

Prokuratura w Rybniku pro-
wadzi œledztwo w sprawie tra-
gicznego wypadku na tamtej-
szym torze. Mocno siê jednak

obawiam, ¿e skupi siê jedynie
na wydarzeniach, które by³y
bardziej skutkiem ni¿ przy-
czyn¹. Mo¿e jednak pojawi¹
siê przy okazji wnioski pod ad-
resem tych, którzy zarz¹dzaj¹
tym objazdowym cyrkiem,
zwanym sportem ¿u¿lowym.

JAN DELIJEWSKI

KSSSE nadal z koszykarkami
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 11 lat jest na dobre i na z³e z gorzowsk¹ koszykówk¹. I to nie zmieni siê przez przynajmniej
trzy nastêpne lata.

Ile jeszcze trzeba wypadków i śmierci?
Wobec tej tragedii nie mo¿na przejœæ obojêtnie. 

Prezes KSSSE Krzysztof Kielec (w środku) oraz prezes AZS PWSZ KSSSE Zbigniew Sosulski
(z prawej) i wiceprezes Jerzy Korolewicz podpisują umowę o współpracy.
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Jest równie¿ czêstym by-
walcem lekarskich gabine-
tów. Do tego jest  bardzo
ambitna i zadziorna. 
Wiktoria Garbowska za-

kocha³a siê w motocrossie
kilka lat temu. Przez przypa-
dek. Jej tata Robert kupi³
motocykl KTM 65 ccm dla
starszego o rok brata Wikto-
rii - Piotrka. On  jednak
trochê popróbowa³, ale nie
zapa³a³ mi³oœci¹ do systema-
tycznej jazdy. Wiktoria co in-
nego. Mêczy³a tatê, ¿eby da³
jej spróbowaæ. Tak dla zaba-
wy. Ojciec d³ugo by³ nieugi-
êty, ale czego nie robi siê dla
ukochanej córeczki. Na po-
cz¹tek pozwoli³ jej krêciæ
kó³eczka na ma³ym torze.
Potem ju¿ przesz³a na tor
motocrossowy i ju¿ jako 11-
latka zaczê³a startowaæ w
zawodach. I to z ch³opakami.
- Szybciej przez to siê
uczy³am. W dwa tygodnie
wiêcej siê nauczy³am ni¿
brat w dwa lata - œmieje siê
Wiktoria. 

Krok po kroczku, z ka¿dym
kolejnym sezonem, Wiktoria
robi³a postêpy i w pewnym
momencie pojawi³a siê po-
trzeba zakupu nowego moto-
cykla. Przesiad³a siê na 85
ccm. Jednoczeœnie zg³osi³a
siê do Automobilklubu Go-
rzowskiego, ¿eby ten przyj¹³
j¹ w swoje szeregi. -  W mo-
jej rodzinnej Bydgoszczy nie
mamy takiego klubu, a go-
rzowscy dzia³acze s¹ bardzo
fajni. Jest to najfajniejszy
klub, to tu jest najfajniejsza
atmosfera. Szczególnie du¿o
pomaga mi pani prezes Mo-
nika Budnik - t³umaczy. 

Zesz³y rok by³ dla Wiktorii
szalony. Pod ka¿dym
wzglêdem. Jako zaledwie
14-latka zosta³a wicemistrzy-
ni¹ Polski kobiet. W stawce
19 sklasyfikowanych zawod-
niczek. Czwarta by³a inna
gorzowianka, 19-letnia Do-
minika Orlik. Obie rywalizo-
wa³y czêsto ze starszymi i
bardziej doœwiadczonymi ry-
walkami. A tak o sukcesie
Wiktorii pisa³a oficjalna stro-
na Polskiego Zwi¹zku Moto-
rowego po ostatniej rundzie,
która odby³a siê w Gdañsku.

,,Prawdziw¹ sensacj¹ oka-
za³ siê start czternastoletniej
Wiktorii Garbowskiej (AK
Gorzowski). Ju¿ kilkakrotnie
pisaliœmy o jej talencie i nie-

wiarygodnej ambicji, ale to
co ta dziewczyna pokaza³a
podczas zawodów wprawi³o
wszystkich w os³upienie. Nie
doœæ, ¿e uzyska³a jeden z
najlepszych czasów, to jesz-
cze zaprezentowa³a styl w
pe³ni dojrza³ego ridera, bo
nie by³o hopy, której by nie
skoczy³a’’.

Do tego sukcesu dosz³y in-
ne. Trzecie miejsce indywi-
dualnie w Pucharze Polski
oraz indywidualnie i
dru¿ynowo br¹zowe medale
wywalczone w mistrzo-
stwach Polski strefy zachod-
niej.

Wiktoria do wszystkiego
dochodzi upartym charakte-
rem. Jej mama Justyna cza-
sami ma ju¿ dosyæ jest
ci¹g³ych wizyt w szpitalu. -
Ju¿ z³ama³a obie rêce, mia³a
wybity bark, wstrz¹s mózgu,
ale jak tylko dochodzi do
siebie od razu wsiada na
motocykl - macha rêk¹, a
córka dodaje, ¿e czasami
targaj¹ ni¹ emocje, a adre-
nalina jest tak silna, ¿e w
trakcie walki nie czuje bólu.
Zdarzy³o siê jej raz dojechaæ
do mety na trzeciej pozycji i
dopiero jak ciœnienie z niej
zesz³o poczu³a ból rêki. By³a
z³amana.

- Coraz lepiej ju¿ sobie
radzê, ale to jest taki sport.
Mocno kontaktowy, czêsto
zderzamy siê na trasie, raz
do upadku dochodzi z moje-
go b³êdu, innym razem ry-
walki. Bywaj¹ tak¿e kraksy z
powodu awarii motocykla -
t³umaczy, a mama udaje, ¿e
siê nie denerwuje. - Oj, de-
nerwuje siê mocno - Wiktoria
niepewnie spogl¹da na
mamê.

Trudno siê dziwiæ. Na po-
cz¹tku maja Wiktoria wy-
gra³a po raz pierwszy w ka-
rierze rundê mistrzostw Pol-
ski. Sukces ogromny. By³a
najlepsza w Sobieñczycach,
choæ dzieñ przed zawodami
mia³a przykry upadek na tre-
ningu i zosta³a zwieziona z
trasy w karetce. - Nic mi siê
nie sta³o, ale pierwszy raz
by³am na noszach - zapew-
nia.

M³oda bydgoszczanka
w³aœnie przesiad³a siê na
wiêkszy motocykl o pojemno-
œci 125 ccm, co zwiêkszy jej
szansa na walkê z najlepszy-
mi. Jest pewniejszy w prowa-
dzeniu oraz bezpieczniejszy
przy wykonywaniu skoków z
hopek. A niektóre s¹ d³ugie,
siêgaj¹ce kilkudziesiêciu
metrów. W ocenie ekspertów

Wiktoria jest w tym naprawdê
dobra. K³opot w tym, ¿e ma
tylko jeden taki motocykl.
Sprzêt nie jest tani, zakup to
wydatek 18 tysiêcy z³otych.
Potem co chwilê trzeba do
niego dok³adaæ, remonto-
waæ. Ju¿ w tym roku na ten
cel posz³o piêæ tysiêcy, a w
przygotowaniu jest kolejny ty-
si¹c z³otych.

- W ubieg³ym roku mia³am
dwa motocykle i czêsto siê
psu³y - przypomina. - Do-
sz³o do tego, ¿e podczas
treningu na ostatniej run-
dzie MP nawali³y mi oba i
w zawodach jecha³am na
po¿yczonym. Praktycznie
wszystkie wydatki po-
nosz¹ rodzice. Dobrze, ¿e
mam grupê sponsorów,
którzy wspomagaj¹ mnie
przy finansowaniu wyjaz-
dów na imprezy, bo ten
sport nie nale¿y do najta-
ñszych. Marz¹ mi siê
czêstsze starty w imprezach
zagranicznych - mówi Wikto-
ria, która równie¿ cieszy siê
z pomocy otrzymywanej z
Automobilklubu Gorzowskie-
go. Dziêki tutejszym
dzia³aczom mog³a w tym ro-
ku przez dwa tygodnie potre-
nowaæ na obozie w Hiszpa-
nii.

Kiedy zapyta³em, co jest ta-
kiego fascynuj¹cego dla
m³odej dziewczyny w moto-
crossie, Wiktoria mia³a ju¿
gotow¹ odpowiedŸ. -
Wszystko, emocje, adrenali-
na, rywalizacja, chêæ prze-
œcigniêcia rywalki. Moim ce-
lem jest pojechaæ na mist-
rzostwa œwiata. Mo¿e ju¿ za
rok - rozmarzy³a siê. Wcze-
œniej nie mo¿e, bo jest za
m³oda i nie zezwalaj¹ na to
przepisy. Ponadto musi wy-
graæ rywalizacjê w kraju, a
kilka rywalek ma naprawdê
wysokiej klasy. I wreszcie, w
mistrzostwach œwiata startu-
je siê na motocyklach o po-
jemnoœci 250 ccm. 

- Najpierw muszê dobrze
nauczyæ siê jeŸdziæ na moto-
cyklu z silnikiem 125 ccm,
potem popróbujê dopiero na
wiêkszym. Najwiêksz¹
bol¹czk¹ s¹ s³abe w moim
wykonaniu starty, choæ same
wyjœcia z bramki najczêœciej
mam dobre. Tracê potem,
ale to wynik s³abszego moto-
cykla - dodaje.

Wiktoria jest wyj¹tkowo
pewn¹ dziewczyn¹. - Jak
jadê na zawody to wiem, ¿e
zawsze bêdê w trójce najlep-
szych. W domu ju¿ zaczyna
brakowaæ mi miejsca na tro-
fea - podkreœla z dum¹.

Dla przyjemnoœci Wiktoria
lubi jeŸdziæ na kartingach,
jest uczennic¹ trzeciej klasy
gimnazjum w podbydgoskim
¯o³êdowie. W przysz³ym ro-
ku planuje kontynuowaæ
naukê w jednym z bydgo-
skich liceów ogólnoksz-
ta³c¹cych, a dalej zapewne
bêd¹ studia, choæ o kierunku
jeszcze nie myœli. Nie zalicza
siebie do prymusek w nau-
ce, najbardziej nie lubi mate-
matyki, ale powodów do na-
rzekañ te¿ nie ma. Mama
zwraca uwagê, ¿e wystarczy
d³u¿szy obóz i potem ciê¿ko
jest nadrobiæ stracony czas
w szkole. - Brat stara siê j¹
wspieraæ, obieca³ ¿e pomo¿e
Wiktorii w matematyce i
bêdzie dobrze - gwarantuje
mama.

Wiktoria chcia³aby w tym
roku powalczyæ o mistrzo-
stwo Polski. Pocz¹tek ma
œwietny. Po czterech wyœci-
gach, z których dwa wygra³a
i dwukrotnie by³a trzecia pro-
wadzi w klasyfikacji general-
nej. Ma w dorobku 180 punk-

tów i drug¹ zawodniczkê wy-
przedza o 16 punktów. Do
rozegrania zosta³o jeszcze
kilka wyœcigów, w których
wszystko mo¿e siê wyda-
rzyæ. Chcia³aby kiedyœ poka-
zaæ siê gorzowianom, ale
najpierw musi dojœæ do finali-
zacji budowa toru motocros-
sowego, o czym ju¿ mówi siê
w naszym mieœcie.

Wielki talent Wiktorii zosta³
zauwa¿ony nie tylko przed
ekspertów i znawców moto-
crossu, ale te¿… Krystiana
Plecha, na co dzieñ me-
nad¿era ¿u¿lowców, a pry-
watnie syna by³ego wice-
mistrza œwiata w ¿u¿lu Ze-
nona.

- Kiedy zim¹ pozna³em
Wiktoriê od razu wyczu³em u
niej, ¿e jest pe³na pasji i am-
bicji - mówi Krystian Plech. -
Zgodzi³em siê jej pomóc,
¿eby Wiktoria mog³a skupiæ
siê tylko na jeŸdzie ja zaœ
zajmujê siê marketingiem,
logistyk¹ a przede wszyst-
kim pozyskiwaniem sponso-
rów. Jak obserwujê j¹ na to-
rze, jej walecznoœæ i d¹¿enie
do wyznaczonego celu, od
razu widzê osobê o du¿ej
charyzmie sportowej. Mam
nadziejê, ¿e ta nasza
wspó³praca z czasem za-
owocuje liczn¹ grup¹ spon-
sorów, a pozyskane fundu-
sze umo¿liwi¹ Wiktorii zakup
jeszcze lepszego sprzêtu i
starty w najbardziej znanych
wyœcigach miêdzynarodo-
wych - t³umaczy i zwraca
uwagê, ¿e motocross staje
siê w Polsce coraz bardziej
popularny. Efektem tego jest,
¿e po raz pierwszy pojawi³
siê sponsor tytularny mist-
rzostw Polski, coraz wiêcej
m³odzie¿y pcha siê do tego
sportu, powstaj¹ nowe tory.

- W paŸdzierniku w ³ód-
zkiej Atlas Arenie odbêd¹
siê wielkie zawody Super-
crossu, w których pojedzie
Wiktoria. Jest to wielkie wy-
ró¿nienie, bo zawody te
zgromadz¹ na starcie naj-
wiêksze œwiatowe gwiazdy
supercrossu. Wiktoria
bêdzie mog³a nie tylko
przyjrzeæ im siê z bliska, ale
równie¿ pokazaæ swoje
umiejêtnoœci. I pokazaæ, ¿e
dziewczyny te¿ umiej¹ je-
Ÿdziæ z pazurem - podkreœla
jej menad¿er.

ROBERT BOROWY

Nie ma takiej hopy,
której by nie skoczyła
Ma 15 lat i jest ju¿ wicemistrzyni¹ Polski kobiet w motocrossie. I reprezentuje Automobilklub Gorzowski.

Wiktoria Garbowska ma zaledwie 15 lat i jest już wicemistrzynią Polski kobiet w motocrossie. 
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● Więcej sportu, w tym żużla na stronach www.echogorzowa.pl ●



Impreza odbêdzie siê w
dniach od 19 do 21 sierpnia
2016 r. Mo¿na byæ pewnym,
¿e organizatorzy, którymi s¹
El¿bieta i Ryszard Chwaliszo-
wie oraz ich  firma Agroturlot
znowu przygotuj¹ wiele nie-
spodzianek. Pierwsz¹ z nich
by³a zorganizowana 4 czerw-
ca Balonowa Fiesta. Wielu
mieszkañców Drezdenka  za-
uwa¿y³o  coœ w rodzaju
nag³ego zaæmienia s³oñca.
Efekt ten wywo³a³y p³yn¹ce w
przestworzach ogromne balo-
ny na rozgrzane powietrze,
które przybywa³y z nad doliny
Noteci. Przypomnia³o to za-
pewne zdarzenie opisywane
przez przedwojenn¹ prasê
Landsberga, spowodowane
przez przelot nad Wart¹
ogromnego sterowca Hiden-
burg. Wielu mieszkañcom
Drezdenka przypomnia³o to o
pobliskim l¹dowisku i
zbli¿aj¹cym siê kolejnym pik-
niku.

- Gdy rano przez okno uj-
rza³em kolorowy balon b³yska-
wicznie siê ubra³em i ru-
szy³em do Trzebicza - opowia-
da³ znany niepe³nosprawny
zegarmistrz i pasjonat latania
pan Krzysztof. 

Balony, samoloty, motolot-
nie i zabawy dla dzieci pod-
czas czerwcowej fiesty po-
budzi³y wspomnienia z
ostatnich dwudziestu piêciu
pikników. Przypominano
sobie dosyæ siermiê¿ne po-
cz¹tki ogl¹daj¹c kolejny
hangar i oœwietlenie pasa.
Obecnie mo¿na tutaj nau-
czyæ siê lataæ i zdobyæ od-
powiednie licencje, serwi-
sowaæ i przechowywaæ stat-
ki powietrzne, a turyœci i to
nie tylko lataj¹cy, mog¹ ko-
rzystaæ z bazy noclegowej i
wy¿ywienia oraz zwiedzaæ
okolice autobusem lub w wy-
najêtych na miejscu samo-
chodach. 

Pikniki w Trzebiczu Nowym
sta³y siê imprezami znanymi
w ca³ej Europie. Na l¹dowisku
ogl¹daæ mo¿na by³o maszyny
i pilotów z wielu krajów.
Sta³ymi goœæmi s¹ piloci z
Niemiec. Wœród nich najwi-
êcej wra¿eñ dostarcza lotni-
czy akrobata i mistrz w wyœci-
gach motocyklowych Uwe
Zimmermann. Znany z naj-
wa¿niejszych pokazów lotni-
czych pilot i jego ¿ó³to niebie-
ski samolot marki Extra od lat
odwiedza Trzebicz dostar-
czaj¹c widzom najmocniej-
szych wra¿eñ. Podczas pikni-
ków poznaæ mo¿na by³o
uznanych mistrzów wielu klas

lotniczych. Pilotów pasa¿er-
skich odrzutowców i myœliw-
ców wojskowych oraz osoby
znane z historii polskiego lot-
nictwa, jak np. nestora pol-
skiego motolotniarstwa Zbig-
niewa Czerwika.

Pikniki to równie¿ przegl¹d
konstrukcji lotniczych i to nie
tylko samolotów ultralekkich.
L¹dowisko odwiedza³y lotni-
cze oldtimery oraz wiatrakow-
ce z Francji. Mo¿na by³o
ogl¹daæ równie¿ polskie wiat-
rakowce Zen autorstwa Artu-
ra Trendaka. Maszyny te de-
monstrowa³y akrobacje, o któ-
re nikt by nie podejrzewa³
tego typu statki powietrzne.
W tym roku w plebiscycie nie-
mieckiego Aerokuriera Zen
uznany zosta³ za innowacjê
roku 2016. W Trzebiczu
mo¿na by³o go ogl¹daæ kilka
lat temu.

Imprezê odwiedzi³ równie¿
motoszybowiec Fregata, któ-
rego wysok¹ jakoœæ doceni³
taki lotniczy potentat jak kon-
cern BAE.  Z imprezy na im-
prezê œledziæ mo¿na zmiany i
nowoœci w konstrukcji moto-
lotni, które licznoe odwiedzaj¹
to miejsce. Mo¿na œmia³o za-
ryzykowaæ twierdzenie, ¿e tak
modne obecnie s³owo innowa-
cyjnoœæ od lat nabiera realnych
kszta³tów na piknikach w Trze-
biczu i to nie tylko w odniesie-
niu do techniki lotniczej.  Sa-
moloty, szybowce, œmig³owce,
wiatrakowce, balony, moto i
paramotolotnie oraz
bezza³ogowe statki powietrz-
ne, którymi s¹ bez w¹tpienia
sterowane radiowo modele, to
stali goœcie trzebickiego l¹do-

wiska. Podczas gdy na wiel-
kich pokazach lotniczych, jak
np. poznañski Aerofestival lub
Air Show Radomiu, nie
mo¿na z bliska ogl¹daæ sa-
molotów, a z pilotami rozma-
wiaæ z mo¿na wy³¹cznie pod-
czas krótkich konferencji na
pikniku wszystko jest blisko.
Piloci chodz¹ pomiêdzy wi-
dzami a organizator pozwala
podejœæ do statków powietrz-
nych, gdy tylko nie zagra¿a to
bezpieczeñstwu. Mo¿na rów-
nie¿ odbyæ lot samolotem lub
motolotni¹ i podziwiaæ z góry
Puszczê Noteck¹ i dolinê No-
teci.

Pikniki to równie¿ wieczory
pe³ne muzyki znanych gwiazd
oraz stoiska niezwi¹zane z
lotnictwem. Bogactwo pobli-
skiej puszczy regularnie pre-
zentuje nadleœnictwo, PGNiG
przedstawia³o  pasjonuj¹ca
ekspozycjê geologiczn¹, nie
brakuje miejscowej sztuki i
rzemios³a.

Wiele osób przyznaje, ¿e
dziêki Trzebiczowi Nowemu
stali siê pilotami i zarazili lot-
nicz¹ pasj¹. Wielu równie¿
widzi w samolocie najsku-
teczniejszy œrodek transportu.
Nowy ultralekki samolot kosz-
tuje mniej wiêcej tyle co sa-
mochód klasy premium.  Pali
na ogó³ znacznie mniej. Szyb-
koœæ z jak¹ przemieszcza siê
jest zupe³nie nieporównywal-
na z samochodami, a przy
tym nie stoi siê w korkach, nikt
nie czai siê z  w krzakach z ra-
darem, nie interesuj¹ nas rów-
nie¿  bezmyœlni wspó³u¿yt-
kownicy dróg oœlepiaj¹cy, wy-
muszaj¹cy pierwszeñstwo,

blokuj¹cy itd. Zdobycie licen-
cji równie¿ przesta³o byæ
wiêkszym problemem. Szcze-
gólnie po tym jak w Polsce
obowi¹zywaæ zaczê³y przepi-
sy General Aviation, znacznie
³agodz¹ce i upraszczaj¹ce
wszystkie procedury zwi¹za-
ne z lataniem lekkimi samolo-
tami. Mo¿na pokusiæ siê o
twierdzenie, ¿e samolotem
podró¿uje siê szybciej, taniej i
bezpieczniej ni¿ samocho-
dem. Szkoda tylko, ¿e na ma-
pie Polski s¹ jeszcze ,,czarne
dziury’’ w rodzaju Gorzowa i
podobnych miast pozbawio-
nych l¹dowiska.  Na szczêœcie
blisko mamy Trzebicz Nowy.

RYSZARD ROMANOWSKI 
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Tu samoloty startują i lądują niemal na okrągło.
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Lotnicze pokazy zawsze gromadzą tysiące widzów.
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Takie podniebne akrobacje można podziwiać na Pikniku
Lotniczym w Trzebiczu Nowym.
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Na śmiałków czeka skok ze spadochronem.
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Samoloty, szybowce, śmigłowce,
wiatrakowce, motolotnie…
Trwaj¹ przygotowania do 26.  Pikniku Lotniczego w Trzebiczu Nowym. 
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Tak wygl¹da jad³ospis re-
stauracji Domowej w zabudo-
waniach po dawnym Stilonie
przy ul. Walczaka. Do nie-
du¿ej, czynnej od ponie-
dzia³ku do pi¹tku restauracji
Domowa zagl¹da coraz
wiêcej gorzowian. Mieœci siê
ona przy ul. Walczaka w da-
nych zabudowaniach po Sti-
lonie. Restauracja to dwa po-
mieszczenia, w których przy
czteroosobowych stolikach
mo¿e siê zmieœciæ nawet i 50
sto³owników. Pomieszczenia
czyste, skromne, ale za to z
gustownymi obrazkami i pla-
katami na œcianach. Domi-
nuj¹ gorzowskie pejza¿e, ale
i portret Marylin Monroe te¿
siê znajdzie.

No i najwa¿niejsze, nie ma
tu zapachów typowych dla
kiepskich swego czas
sto³ówek czy barów. 

Nie ma tu drukowanej listy
serwowanych dañ. Za to jest
czarna, jakby szkolna tablica,
na której codzienne wypisy-
wany jest aktualny jad³ospis.
Bo potraw jest codziennie kil-
ka do wyboru i serwowane s¹
w zestawie: danie g³ówne
plus surówka i kompot. Za ta-
ki zestaw p³aci siê 11 lub 12

z³. A jak kto sobie jeszcze
zupê dnia weŸmie, to ca³y
obiad kosztuje 13-14 z³. 

A mo¿na tu zjeœæ dla
przyk³adu Boeuf Stroganow,
czyli rodzaj gulaszu z wo³owi-
ny. Dodatkiem mo¿e byæ ka-
sza gryczana lub jêczmienna
oraz surówki. Czêsto serwo-
wana jest rolada z kurczaka
albo kotlet z piersi kurczaka.
Mo¿na zamówiæ sobie schab
faszerowany, zwykle jest z
broku³em i serem feta.
Czêsto bywa klasyczny scha-
bowy. W pi¹tki ¿elaznym da-
niem s¹ zawsze ryby. Mo¿na
zjeœæ œledzia w œmietanie lub
jak¹œ inn¹ rybê sma¿on¹.
Wœród jarskich potraw naj-
czêœciej serwowane s¹ nale-
œniki na s³odko lub pierogi. 

Jeœli w karcie lub na tablicy
jakiejkolwiek restauracji czy
baru s¹ ryby, to dla mnie wy-

bór jest prosty. Sama nie
umiem zrobiæ, ale zjeœæ jak
najbardziej. A poniewa¿ œle-
dzia w œmietanie mogê sobie
kupiæ w ka¿dym markecie je-
dzeniowym, wiêc tym razem
wybieram morszczuka
sma¿onego na patelni. Do te-
go kaszê i trzy surówki, w
tym burakow¹. 

Na danie czekam oko³o
dziesiêciu minut. 

Jedzenia jest na tyle du¿o,
¿e gratulujê sobie decyzji o
rezygnacji z zupy. Ryba, jak
na mój gust, przyrz¹dzona
jest bez zarzutu. Nie jest su-
cha, przyprawiona te¿ tak, ¿e
nie trzeba pytaæ o sól czy in-
ne przyprawy. Kaszê gry-
czan¹ lubiê pod ka¿d¹
postaci¹, ta te¿ mi smakuje.
Warzyw jest równie odpo-
wiednio du¿o. Obiad zali-
czam do udanych. Nie ja jed-
na, bo drzwi restauracji Do-
mowej non stop siê otwieraj¹
i zamykaj¹. Ja za swój obiad
zap³aci³am 11 z³.

Jak us³ysza³am od jednego z
bywalców - niepretensjonalnie,
smacznie, w miarê przystêpna
cena. I do tego mi³a obs³uga,
czegó¿ chcieæ wiêcej?

ROCH

Domowe smaki lubi coraz więcej ludzi
Ryba, kilka dañ z miêsem, ale i coœ dla wegetarian.

Smaczny obiad za 11 zł w
restauracji Domowej.
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dziwny sposób ziemniaczki.
To tylko niektóre specja³y tu-
reckiej kuchni, jak¹ serwuje
restauracja Sofra. Mieœci siê
w samym centrum miasta, bo
przy ul. Obotryckiej 11, czyli z
widokiem na Stary Rynek, a
od pewnego czasu tak¿e z
widokiem na wiadukt kolejo-
wy, bo z drugiej strony kamie-
nicy w³aœciciele dobudowali
coœ na kszta³t przeszklonej
oran¿erii. I co wa¿ne, s¹
drzwi prowadz¹ce na
zewn¹trz.

Wnêtrze to w³aœciwie trzy
pomieszczenia po³¹czone w
jedno. Pierwsze z barem,
gdzie p³aci siê za jedzenie.
Drugie, wewnêtrzne, pozba-
wione okien i trzecie - owa
oran¿eria. Wystrój nawi¹zu-
je do Turcji. Jest ciemnawo,
nad stolikami wisz¹ stylizo-
wane lampy daj¹ce w sumie
wystarczaj¹co œwiat³a, aby
atmosfera panowa³a jak w
jakiejœ azjatyckiej knajpce.
Na œcianach wisz¹ kilimy i
inne ozdoby tak¿e przywie-
zione z Turcji. W ostatnim
pomieszczeniu wisi wielki te-
lewizor nastawiony na kana³
z popularna muzyk¹.

Jedzenie zamawia siê przy
wejœciu i bywa, ¿e jak jest
du¿y ruch, to trzeba poczekaæ
i 20 minut. Jak nie ma ruchu,
czeka siê mniej. Do typowych
potraw, jakie tu mo¿na dostaæ
zaliczaj¹ siê: pide, czyli miêso
z kebapu, surówki, sos, w
chlebie za 9,00 z³, pide wege-
tariañski, surówki, ser, sos, w
chlebie za 7,00 z³. S¹ ró¿nie
podawane kebapy w cenie od
6 z³ do prawie 20. Mo¿na
spróbowaæ durum, czyli mi-
êsa z kebapu cielêcego z su-
rówkami i sosem zawijanego
w cieœcie za 10,90 z³. S¹
ró¿nego rodzaju sa³atki, jak z
kurczaka za 9 z³ czy makaro-
nu za 8 z³. Jak ktoœ lubi zupy,
to ma do wyboru zupê z so-
czewicy z dodatkiem soku z
cytryny, z kurczaka lub gu-
lasz, i tu ceny s¹ od 6 do 9 z³.
Bywaj¹ ciekawie podawane

kartofle z papryk¹ i czymœ
jeszcze, czego ja nie rozpoz-
najê.

Mnie od czasu do czasu na-
chodzi ochota na azjatyckie
jedzenie, dlatego idê do Sof-
ry. Tym razem na moim tale-
rzu wyl¹dowa³a kasza kuskus
podawana z warzywami. Do
tego jeden kotlecik kofte z mi-
êsa z dodatkiem zielonych
warzyw oraz surówka z kapu-
sty bia³ej, kapusty czerwonej
oraz pomidory i ogórki. Za
wszystko zap³aci³am 13,50.
Do tego dosta³am jeszcze sos
czosnkowy i turecka uczta za-
czêta. 

Lubiê takie jedzenie, lubiê
tureckie i nie tylko smaki,
wiêc mnie odpowiada. Ka-
sza kuskus ma w³aœciw¹
konsystencjê, kofte mog³oby
byæ mniej pikantne, ale ja
wcale nie jem pikantnych
rzeczy, wiêc ka¿da potrawa
doprawiona odrobinê moc-
niej jest dla mnie dyskusyj-
na w ocenie. Warzywa zna-
komite. Na danie czeka³am
15 minut. I jeœli ktoœ lubi ta-
kie jedzenie lub chce siê
przekonaæ, czy lubi, to warto
do Sofry zajrzeæ. 

RENATA OCHWAT

Turecka kuchnia w centrum miasta
Kebap, kasza kuskus, durum, sa³atka z kurczaka na zimno.

● Więcej o miejscach, gdzie można naprawdę tanio smacznie zjeść piszemy na www.echogorzowa.pl ●

Za to wszystko zapłaciłam
13,50 zł.
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Pa³ac w Gliœnie w pobli¿u
Lubniewic by³ kiedyœ sie-
dzib¹ Pañstwowego Gospo-
darstwa Rolnego, jednak nie
podzieli³ losu wielu innych
obiektów. Dziœ tam mieœci
siê Oœrodek Doradztwa Rol-
niczego oraz hotel. Ale jego
historia jest na tyle ciekawa,
¿e zwyczajnie warto siê wy-
braæ na wycieczkê. Mo¿na to
zrobiæ przy okazji wyjazdu
do Lubniewic, bo boczn¹
nieruchliw¹ drog¹ rowerem
mo¿na siê tam dostaæ w pó³
godziny.

Glisno ma rodowód œred-
niowieczny, ale w nowo¿yt-
nych czasach nale¿a³o do
znacznego rodu won Wal-
dow. To ten ród, który posia-
da³ tak¿e zamek w Mierzêci-
nie, dziœ prawdziwa pere³ka.

W tamtych czasach mu-
sia³y tu istnieæ jakieœ po-
siad³oœci rodowe, jednak bu-
dowa dzisiejszego pa³acu
rozpoczê³a siê pod koniec
XVIII wieku. Piêkn¹ bara-

kow¹ budowlê wznieœæ pole-
ci³ prezydent Kamery pru-
skiej Friedrich von Poser,
ówczesny w³aœciciel gliœnie-
ñskiego klucza. Przy okazji
wybudowano a³uniarniê i fab-
rykê jedwabiu, jedn¹ z pierw-
szych na tych terenach. Ko-
lejna zmiana przysz³a na po-
cz¹tku XX wieku. Powsta³o tu
k¹pielisko lecznicze, jedyne
w swoim rodzaju uzdrowisko

w regionie. Kolejnym w³aœci-
cielem maj¹tku by³ Israel Mo-
ses Henoch, który zamieni³
pa³ac na luksusowe kasyno z
hotelem. Po kolejnych zmia-
nach w³asnoœciowych, w po-
siadanie maj¹tku wszed³ Karl
Otto von Wartenberg, który
zrezygnowa³ z prowadzenia
uzdrowiska i skoncentrowa³
siê wy³¹cznie na prowadze-
niu dzia³alnoœci rolnej. Z dóbr

ziemskich utworzona zosta³a
ordynacja, a w miejscu zabu-
dowy uzdrowiskowej wybu-
dowano za³o¿enie folwarcz-
ne. Wartenbergowie miesz-
kali tu do lat 20. XX wieku.

Na g³ównej osi widokowej
wznosz¹ siê ruiny, które
œwietnie widaæ z okien
pa³acu, ale i ze schodów
wiod¹cych do zaniedbanego
dziœ parku. To sztuczne ruiny

powsta³e w XIX wieku na fali
mody na takie budynki. 

Niesztuczn¹ ruin¹ nato-
miast jest mauzoleum rodu
Wartenbergów, które kryje
siê w po³udniowo-wschod-
niej czêœci parku, gdzie wy-
stawiono mauzoleum rodzin-
ne z herbami rodowymi w
frontonie fasady.

W 1945 maj¹tek zosta³
znacjonalizowany i prze-

kszta³cony w Pañstwowe
Gospodarstwo Rolne. Pa³ac
do lat 60. XX wieku nie by³
u¿ytkowany i znajdowa³ siê
w z³ym stanie technicznym.
W 1967 budynek zosta³ wy-
dzier¿awiony Kaliskiej Wy-
twórni Pluszu i Aksamitu na
oœrodek kolonijny. W 1968-
1972 przeprowadzono re-
mont generalny i adaptacje
wnêtrz do nowej funkcji. W
latach 70. XX wieku u¿yt-
kownikiem pa³acu by³a firma
Rurotex. W 1978 w³aœcicie-
lem obiektu zosta³ Woje-
wódzki Oœrodek Postêpu
Rolniczego w Lubniewicach.

W pa³acu s¹ miejsca nocle-
gowe, mo¿na zamówiæ po-
si³ek dla zorganizowanej gru-
py. Przed laty przyje¿d¿ali tu
na plenery organizowane
przez Annê Szymanek arty-
œci z ca³ego kraju. Dziœ do
Glisna warto siê wybraæ na
targi rolnicze, które s¹ orga-
nizowane dwa razy do roku.

RENATA OCHWAT

Nikt nie pamięta, że było tu
luksusowe kasyno
Glisno to jeden z niewielu pa³aców, który przetrwa³ w niez³ej kondycji. 

Kiedyś było tu luksusowe kasyno z hotelem.
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Dziś pałac w Gliśnie prezentuje się całkiem przyzwoicie.
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Ma takie piêkne niebieskie
drzwi. Ale to z³udzenie. Ma-
larstwo magiczne. Pa³ac
czeka na lepsze czasy. To
ca³y czas jednak doœæ
dobrze zachowane
za³o¿enie folwarczne, stale
piêkny, choæ zapuszczony
park schodz¹cy ³agodnie do
stawu. To znak tego, ¿e kie-
dyœ mieszka³a tu bogata nie-
miecka szlachta. Bo pa³ac w
Sosnach ko³o Witnicy, choæ
zniszczony i jednak nisz-
czej¹cy, do dziœ zachowa³
urodê, która mo¿e zachwy-
ciæ.

Pa³ac w Sosnach ma jesz-
cze jedno, czego nie maj¹ in-
ne posiad³oœci junkierskie w
regionie. Ma œwiadectwo te-
go, jak tu siê kiedyœ ¿y³o. To
ksi¹¿ka „We dworze w Char-
lottenhof” Hilde von Laer,
czyli ostatniej mieszkanki te-
go dworu, który po niemiec-
ku nazywa³ siê w³aœnie Char-
lottenhof. I w tej ksi¹¿ce
mo¿na przeczytaæ, ¿e ¿ycie
dzieci nowomarchijskiej
szlachty wcale nie by³o baj-
kowe. Mia³y swoje
obowi¹zki, chowano je
skromnie w etosie pracy. Ale
te¿ w³aœciciele dbali o swo-
ich pracowników, nie by³o
przesady w tym dworskim

¿yciu. Warto sobie poczytaæ
te opowieœæ, zanim siê wy-
bierzemy do Sosen, aby po-
patrzeæ na pa³ac i pob³¹dziæ
po parku.

Sosny to historyczna kolo-
nia Starych Dzieduszyc. Zos-
ta³y za³o¿one w 1771 roku
przez Hansa Bogislawa von
Wobeser. Po jego œmierci w
1792 roku miejscowoœæ zna-
laz³a siê w posiadaniu wdowy
- Katheriny Charlotty z domu
von dem Borne, na której to
czeœæ kolonia przyjê³a swoj¹
niemieck¹ nazwê. 

W 1816 roku Sosny znalaz³y
siê w posiadaniu Kaspara
Lebrechta von Klitzing, z ini-
cjatywy którego wybudowano

pa³ac oraz za³o¿ono park w
typie krajobrazowym. I od tej
chwili Sosny a¿ do 1945 roku
nale¿a³y do tej rodziny. 

Ostatni w³aœciciel - Werner
von Klitzing zosta³ zastrzelo-
ny przez ¿o³nierzy radziec-
kich, kiedy próbowa³ powró-
ciæ do maj¹tku, aby dopilno-
waæ pozostawionego tam
byd³a.

Choæ von Klitzingowie pro-
wadzili ¿ycie w sposób nie-
wystawny, to jednak w
pa³acu znajdowa³o siê cenne
wyposa¿enie wnêtrz, na któ-
re sk³ada³y siê meble, lustra i
¿yrandole z czasów budowy
rezydencji. By³y tak¿e liczne
pami¹tki rodzinne, jak tablica

herbowa Hansa Caspara
von Klitzinga oraz portrety
antenatów, 

W 1945 roku maj¹tek prze-
szed³ na skarb pañstwa. Wy-
posa¿enie rozkradziono lub
zniszczono. Nieliczne meble
w stylu Biedermeier i obrazy
znajduj¹ siê w zbiorach Mu-
zeum Lubuskiego im. Jana
Dekerta w Gorzowie.

W latach 50. XX wieku bu-
dynkiem pa³acu administro-
wa³o Przedsiêbiorstwo
Po³owów i Us³ug Rybnych
„Gryf” ze Szczecina. W la-
tach 1962-1965 w³aœcicie-
lem by³ POM z Zielonej Gó-
ry. W pa³acu prowadzono
wówczas oœrodek kolonijny.

W kolejnych latach znajdo-
wa³a siê tutaj filia PDPS w
Kamieniu Ma³ym. Od 1971
roku pa³ac stanowi³ w³asnoœæ
komunaln¹. W budynku mie-
œci³y siê wydzielone miesz-
kania lokatorskie. Obiekt od
lat 70. XX wieku jest nieu¿yt-
kowany i systematycznie po-
pada w ruinê. Obecnie znaj-
duje siê w rêkach prywat-
nych. A w³aœcicielka stara siê
ze wszystkich si³, aby bu-
dowlê wyremontowaæ.

Na pocz¹tku lat 90. minio-
nego wieku do Sosen przyje-
cha³a córka Wernera von
Klitzinga Anne Margarete
oraz jego siostra Hilde von
Laer, autorka wspomnieñ, i

nawi¹za³y bardzo serdeczny
kontakt z mieszkañcami So-
sen, Witnicy i Gorzowa. Nie
do przecenienia w tych kon-
taktach by³a pomoc Zbignie-
wa Czarnucha, witnickiego
historyka i zwolennika pojed-
nania polsko-niemieckiego.
W wymiarze materialnym
prze³o¿y³o siê to na wsparcie
remontu koœcio³a w Sos-
nach, który zosta³ przepro-
wadzony w 1993 roku. Dziêki
tym kontaktom na cmentarz
zosta³y przeniesione pod
mur koœcio³a dwie p³yty na-
grobne rodziny, które ocala³y
w parkowym cmentarzu. No i
ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki po-
œwiêcone Sosnom. Powsta³
tak¿e reporta¿ emitowany w
publicznej telewizji.

Choæ park pa³acowy jest
straszliwie zapuszczony, zanie-
dbany, to jednak warto sobie
po nim pob³¹dziæ, bo kryje w
sobie wiele piêknych, szlachet-
nych drzew i krzewów. Zw³asz-
cza œlicznie tu jest wiosn¹ i la-
tem, kiedy pomiêdzy niekie-
dy egzotycznymi drzewami
przeb³yskuje lustro pa³aco-
wego stawu. Zwykle tu cicho
i odludnie, bo mieszkañcy wsi
raczej nie maj¹ w zwyczaju wy-
bieraæ siê tu na spacery. 

RENATA OCHWAT

Kiedyś było tu pięknie i tętniło życie
Kiedy siê podchodzi do pa³acu w Sosnach, to zaskakuje wejœcie.

Przed laty mieszkała tu bogata niemiecka szlachta.
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Dzisiaj pałac w Sosnach czeka na remont.
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● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Nie zawsze przy tym
zwracamy uwagê na stan
techniczny samochodu.
Tymczasem przy obecnym
natê¿eniu ruchu drogowe-
go nawet drobna awaria
potrafi zepsuæ dobrze za-
powiadaj¹c¹ siê podró¿.
WyobraŸmy sobie wyjazd
w dolnoœl¹skie góry i sy-
tuacjê, gdy na drodze S3
miêdzy Gorzowem a Zie-
lon¹ Gór¹ zacznie niebez-
piecznie rosn¹æ tempera-
tura silnika. Robimy ci-
chutko rachunek sumienia
i nie mo¿emy sobie przy-
pomnieæ, kiedy sprawdza-
liœmy poziom p³ynu
ch³odz¹cego. Tymczasem
w niemal ka¿dym uk³adzie
ch³odniczym s¹ niemal
niezauwa¿alne, drobne
wycieki. Ubytki powiêksza
naturalne parowanie. Wy-
starczy awaryjnie dolaæ do
zbiorniczka wyrównawcze-
go nawet trochê wody i
problem zniknie. Aby dolaæ
trzeba stan¹æ, a nie ma
gdzie. Dalsza jazda z
w³¹czon¹ kontrolk¹ grozi
zniszczeniem silnika. Trze-
ba zaryzykowaæ i stan¹æ
na poboczu licz¹c na to,

¿e nikt w nas nie wjedzie a
policja bêdzie pob³a¿liwa.
Dobrze je¿eli nie zapodzia³
siê gdzieœ w gara¿u trójk¹t
i mamy kamizelki odbla-
skowe. Powinno siê je w
takich sytuacjach zak³adaæ
o ka¿dej porze dnia nie
bacz¹c na  przepisy. Przed

wyjazdem warto to spraw-
dziæ i woziæ w baga¿niku
banieczkê z wod¹ cho-
cia¿by do umycia r¹k.

Wœród niespodzianek ja-
kie mog¹ nas potkaæ jedn¹
z najnieprzyjemniejszych
mo¿e byæ defekt ogumie-
nia czyli tzw. kapeæ. Bywa,

¿e wozimy pe³nowymiaro-
we ko³o zapasowe, co w
polskich warunkach powin-
no byæ standardem. Cza-
sem  okazuje siê, ze przez
kilka lat nie sprawdzaliœmy
w nim ciœnienia i wtedy,
gdy jest potrzebne nie ma
w nim powietrza a naj-

bli¿szy kompresor bêdzie
np. za 20 km i byæ mo¿e
dzia³a. Je¿eli oka¿e siê, ¿e
ko³o jest w pe³ni sprawne
to jeszcze nie koniec
k³opotów. Czêsto zdarza
siê, ¿e poluzowanie i od-
krêcenie œrub przy pomocy
klucza z zestawu fabrycz-
nego graniczy z cudem i
trzeba wezwaæ pomoc dro-
gow¹. To samo nas czeka,
je¿eli mamy zamiast ko³a
zapasowego tylko zestaw
naprawczy i œrodki
uszczelniaj¹ce oponê nie
zadzia³aj¹, bo defekt doty-
czy du¿ej powierzchni, a
takie uszkodzenia s¹ do-
syæ powszechne na pol-
skich dziurawych traktach.

Mimo wszystko warto wo-
ziæ niewielki spray ze œrod-
kiem do naprawy ogumie-
nia. Pozwala on uporaæ siê
z drobnymi defektami bez
demonta¿u ko³a. Zanim go
zastosujemy powinniœmy
zlokalizowaæ miejsce
uszkodzenia. Wystaj¹cy
gwóŸdŸ lub wkrêt po
uszczelnieniu opony
bêdzie dalej j¹ demolowaæ
i po kilku kilometrach mo¿e
byæ trudna do naprawienia.

Trzeba tak¿e pamiêtaæ o
sprawdzenie poziomu ole-
ju, ale i i loœci p³ynu do
spryskiwaczy. Brudne
deszcze, które ostatnio
czêsto siê zdarzaj¹ potra-
fi¹ skutecznie utrudniæ
pracê wycieraczek. Bez
zmycia p³ynem osia-
daj¹cej na szybie zawiesi-
ny z brudu i py³ków roœlin
widocznoœæ bêdzie tra-
giczna.  Podczas jazdy w
nocy i o zmroku nie-
zwyk³ej wagi spraw¹ jest
to, aby inni u¿ytkownicy
widzieli nasze auto i na-
sze sygna³y. Dlatego war-
to zabraæ kilka najczêœciej
u¿ywanych ¿arówek i do-
wiedzieæ siê jak je zmie-
niæ w naszym modelu au-
ta. 

Je¿eli sami nie mamy
wiedzy, czasu i ochoty na
takie sprawdzanie, to naj-
lepiej odwiedziæ warsztat,
do którego mamy zaufa-
nie. Fachowa ekspertyza i
usuniêcie drobnych niedo-
ci¹gniêæ technicznych po-
zwoli na odpoczynek nie-
zak³ócony nag³ymi proble-
mami technicznymi.

RYSZARD ROMANOWSKI

Letnie podróże sprawdzonym samochodem
Lato to czas kiedy najczêœciej wybieramy siê na d³u¿sze woja¿e. 

Wybierając się w dalszą i dłuższą podróż lepiej sprawdzić samochód.
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