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Nie wystarczy postawić kolorowe pojemniki na śmieci
W Gorzowie selektywna zbiórka śmieci w dużej mierze stała się fikcją

Obywatelką Miasta Gorzowa

Fot. Renata Ochwat

Akt nadania Alfredzie Markowskiej, znanej jako Babcia Nońcia, honorowego
obywatelstwa był najważniejszym punktem uroczystej sesji rady miasta, która
odbyła się w połowie września 2017 r. Więcej na s. 3.

r e k l a m a

Nie dosyć, że mieszkańcy na różne sposoby zostali skutecznie zniechęceni do selekcji
komunalnych odpadów, to na dodatek firmy
przewozowe nagminnie wrzucają wszystko
do jednej śmieciarki i tak wiozą na wysypisko w Chróściku. Tam firma Inneko dokonuje właściwej selekcji i wszyscy są zadowoleni. Firmy przewozowe oszczędzają na przejazdach, a Inneko zarabia na każdym
kilogramie dostarczonych śmieci.
Tymczasem 1 lipca tego roku, jak już informowaliśmy, weszła w życie nowa ustawa
śmieciowa, która ujednolica w całym kraju
zasady selektywnej zbiórki śmieci. Dzięki temu segregacja odpadów komunalnych ma
być łatwiejsza i bardziej powszechna. Przede wszystkim segregacja śmieci stanie się
obowiązkowa dla wszystkich, bo inaczej Polska nie uzyska do 2020 roku 50% recyklingu, czego wymaga od nas Unia Europejska,
która daje pieniądze na gospodarkę odpadami. Samorządy mają jednak pięć lat na
pełne wdrożenie nowej ustawy. W Gorzowie
właśnie postanowiono, że po nowemu będziemy segregować śmieci od 1 grudnia, bo
z powodu przetargowych procedur i dużych
zmian w systemie wcześniej się nie da.
W wielu gminach dotychczasowe zasady
segregacji śmieci były już zbliżone do wprowadzanych obecnie. Szczególnie w odniesieniu do podziału na frakcje i używanie kolorowych pojemników. Ale nie w Gorzowie,
gdzie maksymalnie utrudniono mieszkańcom wdrożenie się i prowadzenie selektywnej zbiórki śmieci, a czarne pojemnik w
ciemnych altanach straszą do dzisiaj. Teraz

z mocy ustawy ma być zupełnie inaczej.
Określone frakcje przypisane zostaną bowiem w całym kraju do określonego koloru
pojemników. I tak: papier będziemy wrzucać
do niebieskich pojemników, tworzywa
sztuczne i metale do żółtych, szkło do zielonych, a wszelkie odpady biodegradowalne
do brązowych. Czyli będą cztery podstawowe rodzaje śmieci i cztery kolory pojemników. Plus piąty – czarny, na śmieci zmieszane. Ta unifikacja powinna sprawić, że nie tylko łatwiej przyswoimy sobie zasady
segregacji, ale również znacznie łatwiej będzie nam trafić do określonego pojemnika
zarówno we własnej altanie śmietnikowej,
jak i w każdym innym miejscu.
W nowym systemie segregacji, który ma
obowiązywać u nas od 1 grudnia, ceny za
odbiór śmieci maja pozostać po staremu. Za
posegregowane odpady zapłacimy więc 13
zł miesięcznie od osoby, za zmieszane19 zł.
Bardzo się jednak obawiam, że nauka nowego potrwa u nas długo. Nie dosyć, że
zostaliśmy przez ostatnie lata mocno
zbałamuceni i zmieszani w sprawach śmieci, to nie widać i nie słychać żadnej akcji informacyjnej czy działań edukacyjnych. I
m.in. za brak działań w tym zakresie dyrektor biura ZCG MG-6 został niedawno odwołany. Tu bowiem potrzebna jest wszechstronna informacja, solidna reedukacja i
ciężka praca od podstaw, by zmienić złe nawyki i przyzwyczajenia gorzowian. Już nie
wystarczy podstawić kolorowe pojemniki i
uważać problem za załatwiony.

JAN DELIJEWSKI
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w 1.10
1960 r. - wznowił działalność
Teatr im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie.
1989 r. - rozpoczął działalność
Dom Brata Alberta w Gorzowie;
do nowo urządzonego schroniska dla bezdomnych przy ul. Jerzego 23 trafił pierwszy bezdomny.
2001 r. - w wyniku eksplozji
pyłu aluminiowego w wytwórni
Italian Look na terenie Stilonu
8 osób odniosło obrażenia, w
tym 7 ciężko; spośród nich
zmarło 5 osób.
w 3.10.
1954 r. -w Gorzowie odbyły się
Mistrzostwa Federacji Stal;
zwyciężył Paweł Waloszek (Stal
Świętochłowice), czasem 85,0
s. ustanowił rekord 395-metrowego toru, a gorzowianin Tadeusz Stercel go wyrównał; był to
pierwszy oficjalny rekord gorzowskiego stadionu żużlowego.
w 5.10.
1985 r. zm. - Piotr Wysocki (87
l.), powstaniec wielkopolski,
pierwszy po wojnie prezydent
Gorzowa (1945-1947), następnie prezydent Piły i starosta
powiatowy w Szczytnie.
2014 r. - po zwycięstwie w meczu z Unią Leszno po raz pierwszy od 31 lat i po raz ósmy w
historii „Stal” Gorzów został
drużynowym mistrzem Polski.
w 6.10.
2001 r. - gorzowianom udostępniono po raz pierwszy lodowisko na „Słowiance”.
1997 r. - na Studnię Czarownic,
przeniesioną z zaplecza Urzędu
Miejskiego na Wełniany Rynek,
wróciła postać wiedźmy, zrekonstruowana przez Zofię Bilińską.
w 8.10 2004 r. - na drodze nr 3
koło Marwic, na rogatkach Gorzowa, zabita została 300-kilogramowa klempa; był to ostatni
łoś, który od 2 lat wałęsał się
w podgorzowskich lasach.
w 9.10.
1969 r. - w obecności prawie
17 tys. kibiców, co było rekordem frekwencji, na stadionie
przy ul. Śląskiej rozegrany został międzynarodowy mecz towarzyski, w którym Stal Gorzów, jako nowo kreowany
mistrz Polski, pokonał mistrza
ligi angielskiej Poole Pirates
48:30.
1901 r. ur. się - Irena Byrska,
aktorka i reżyser teatralny, b.
dyrektor gorzowskiego teatru,
(1963-1966), zm. w 1997 r.
w 10.10.
1968 r. - na stadionie Stali - po
raz pierwszy przy świetle elektrycznym - rozegrano międzypaństwowy mecz Polska ZSRR, w którym padł wynik remisowy 39:39; klasą dla siebie
był Edmund Migoś, który zgromadził komplet 12 p.
w 11.10.
1964 r. - w Gorzowie rozegrano
trzeci test mecz reprezentacji
Polski i ZSRR, który wygrała
reprezentacja biało-czerwonych
53:42, w drużynie polskiej wy-
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Pracodawcy na dorocznym
spotkaniu w Mironicach
Rozmawiali m.in. o wspó³pracy administracji rz¹dowej z pracodawcami.
Lubuska Organizacja Pracodawców po raz XV. by³a
organizatorem Spotkania
Seminaryjno-Integracyjnego
Pracodawców, które odby³o
siê w oœrodku „Cysters” w
Mironicach. By³o to spotkanie szczególne, bo zamykaj¹ce jubileusz 25-lecia organizacji. Udzia³ w spotkaniu
LOP, którym kieruje prezes
LOP Henryk Maciej WoŸniak, wziêli m.in. minister
El¿bieta Rafalska, pose³ Jaros³aw Porwich, wojewoda
W³adys³aw Dajczak oraz
wicemarsza³ek województwa
Romuald Gawlik.
Poza nimi w tegorocznym
spotkaniu
zaproszonych
by³o blisko 200 osób. Wœród
nich szefowie najwa¿niejszych firm z pó³nocnego regionu województwa lubuskiego, województw wielkopolskiego
i
zachodniopomorskiego,
oraz goœcie z Brandenburgii
i Saksonii. A tak¿e reprezentanci w³adz administracyjnych i samorz¹dowych oraz
eksperci ¿ycia gospodarczego, cz³onkowie w³adz organizacji oko³o biznesowych
oraz naukowcy. Rozmawiano o rynku pracy, wp³ywie
pracodawców na bie¿¹ca
politykê gospodarcz¹ pa-

Kategoria pracodawca
średni

Statuetka - BROWAR Witnica S.A., wyró¿nienia Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLDREW
Sp. z o.o. Zwierzyñ, ALGONTEC POLSKA Sp. z o.o.,
Kostrzyn n/O;

Kategoria duży pracodawca

Statuetka - Gospodarczy
Bank Spó³dzielczy w Barlinku , wyró¿nienia - Œlusarstwo Us³ugowe HAJDUK Sp.
z o.o. Gorzów, IMPULS Sp.
z o.o Gorzów;
Kategoria Pracodawca Samorz¹dowy
Statuetka - Urz¹d Gminy w
Przytocznej, wyró¿nienia Urz¹d Miejski w Strzelcach
Krajeñskich, Urz¹d Miasta i
Gminy w Drezdenku;

Fot Stanis³aw Miklaszewski
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Wyróżnieni Odznakę Honorową Za zasługi dla Województwa Lubuskiego.

ñstwa oraz wspó³pracy administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej z pracodawcami.
Podczas
spotkania
wyró¿niaj¹cy siê cz³onkowie
LOP otrzymali odznaki i wyró¿nienia. Odznakê Honorow¹ Za zas³ugi dla Województwa
Lubuskiego
Czêstochowski Krzysztof,

Jacek Tadeusz, Jarz¹bek Leszek, Kubzdyl Andrzej, Piosik
Stefan, Zygu³a Anna; Odznakê Honorow¹ Miasta Gorzowa Wlkp. - Sienkiewicz
Tadeusz, Szeligowski Jerzy,
Œwieszczak Jan. Ponadto
ju¿ po raz czwarty przyznano
Nagrodê LOP „Lubuski Przyjazny Pracodawca”. Tutaj wyró¿nieni zostali:

Kategoria Europracodawca:

Kategoria pracodawca
mały

Statuetka - PUH SANITEX
Jan
i
El¿bieta
Zdrza³ka, wyró¿nienia Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o. w Gorzowie; Centrum Ogrodnicze i
Motel Grzegorz Pintal Gorzów;

Statuetka - BIC Frankfurt
(Oder) GmbH.
Przy okazji spotkania w ramach projektu EuRegioNet,
którego partnerem jest LOP,
nast¹pi³o podpisanie deklaracji
Przyst¹pienia do prac zwi¹zanych z utworzeniem Klastra
Zwalczania Roœlin Inwazyjnych.

RED

Elektryfikacja albo wykluczenie kolejowe Gorzowa
Stanowisko Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego skierowane do w³adz RP.
Zwracamy siê do Pani Premier RP Beaty Szyd³o, Ministra Rozwoju, Wicepremiera RP Pana Mateusza Morawieckiego,
Ministra
Infrastruktury i Budownictwa
Pana Andrzeja Adamczyka i
Prezesa Zarz¹du PKP PLK
S. A. Pana Ireneusza Merchela o podjêcie decyzji o
elektryfikacji linii kolejowej nr
203 na odcinku Kostrzyn n.
Odr¹ - Gorzów Wlkp. -Krzy¿.
Z satysfakcj¹ odnotowujemy rozpoczêcie przez PKP
PLK S.A. prac przedprojektowych oraz umieszczenie
tej inwestycji na liœcie rezerwowej Krajowego Programu
Kolejowego.
Apelujemy o jak najszybsze umieszczenie jej na li-

●

œcie podstawowej oraz podjêcie ostatecznej decyzji o
realizacji.
Uzasadnienie
1. Gorzów Wlkp. jest jedynym miastem wojewódzkim
bez dostêpu do zelektryfikowanej linii kolejowej.
2. Obecnie nie ma mo¿liwoœci dojazdu z Gorzowa do
¿adnego wiêkszego miasta w
Polsce (w tym oczywiœcie do
Warszawy) bez prze³¹czania
wagonów do innego sk³adu z
elektrowozem w Krzy¿u,
3. Odcinek Krzy¿ - Pi³a jest
ju¿ na liœcie podstawowej linii przeznaczonych do elektryfikacji.
4. Brak elektryfikacji linii kolejowej sprawia, ¿e zasadne
próby
organizowania

po³¹czeñ dalekobie¿nych na
tej linii kolejowej, po kilku miesi¹cach ze wzglêdów technicznych s¹ zamykane, jak to
mia³o miejsce w przypadku
poci¹gu nocnego EN “St. Moniuszko” z Berlina przez Gorzów do Gdañska i Kaliningradu oraz Warszawy i Krakowa.
5. Po stronie niemieckiej
rozwa¿ana jest elektryfikacja
na odcinku Berlin Lichtenberg - Kustrin Kietz. Jej realizacjê Niemcy po czêœci uzale¿niaj¹ od elektryfikacji polskiego odcinka: Kostrzyn
nad Odr¹ - Krzy¿ (dziœ z Berlina do Kostrzyna jest kilkanaœcie po³¹czeñ, ale do Gorzowa tylko jedno).
6. Wykonano ju¿ modernizacjê linii kolejowej nr 203 na

odcinku Kostrzyn nad Odr¹ Gorzów, a niebawem bêd¹
prowadzone prace na odcinku Gorzów - Krzy¿.
7. Trwa kapitalny remont estakady kolejowej w Gorzowie.
8. Elektryfikacja jest niezbêdna nie tylko dla zwiêkszenia przewozów pasa¿erskich, ale przede wszystkim
- co bardzo wa¿ne dla rozwoju gospodarczego - przewozów towarowych. Wiele
firm zlokalizowanych w pobli¿u tej linii chêtnie bêdzie
korzystaæ z transportu kolejowego, co potwierdza
wstêpne rozeznanie wœród
firm dzia³aj¹cych w pobliskich podstrefach Kostrzyñsko- S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej i firm

cz³onkowskich Zachodniej
Izby Przemys³owo - Handlowej oraz Lubuskiej Organizacji Pracodawców.
9. Inwestycjê w oczywisty
sposób uzasadniaj¹ wzglêdy
ekologiczne.
10. Wnosimy o rozwa¿enie
partnerstwa polsko-niemieckiego dla realizacji projektu
elektryfikacji linii kolejowej
na odcinku od Pi³y przez
Krzy¿- Gorzów Kostrzyn do
Berlina z wykorzystaniem finansowania z funduszy UE
przeznaczonych na tworzenie europejskich korytarzy
transportowych.

JERZY KOROLEWICZ
Marsza³ek
Lubuskiego Sejmiku
Gospodarczego
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Babcia Noncia Honorową
Obywatelką Miasta Gorzowa
Akt nadania tego obywatelstwa by³ najwa¿niejszym punktem uroczystej sesji.

Fot. Renata Ochwat

Podczas wrzeœniowej uroczystej sesji Rady Miasta z
okazji 760. rocznicy powstania Gorzowa radni przyznali
honorowe obywatelstwo znanej Romce oraz przyznali 18
odznak honorowych.
- Pani Alfreda jest autorytetem dla wielu z nas, dla
mnie - mówi³ prezydent Jacek Wójcicki podczas uroczystej sesji Rady Miasta
podczas laudacji przedstawiaj¹cej postaæ najnowszej
Honorowej
Obywatelki
Miasta, pani Alfredy Markowskiej, Babci Nonci.
W³aœnie akt nadania tego
obywatelstwa by³ najwa¿niejszym punktem uroczystej
sesji, jak odby³a siê w Filharmonii Gorzowskiej.
Uroczysta sesja z okazji
za³o¿enia miasta mia³a siê
odbyæ zgodnie z tradycj¹,
czyli 2 lipca, w dniu, kiedy
760 lat temu Albert de Luge
dosta³ dokument lokacyjny
miasta Landsberg i zacz¹³ je
faktycznie budowaæ. Jednak
feralny i tragiczny po¿ar
wie¿y katedry sprawi³, ¿e odwo³ano dni miasta oraz

Alfreda Markowska, Babcia Nońcia - Honorowa Obywatelka Miasta Gorzowa.

uroczst¹ sesjê. Przeniesiono
j¹ na 15 wrzeœnia.
W sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej zasiedli
nie tylko radni, ale tak¿e Honorowi Obywatele Miasta w
osobach: Zofia Nowakowska, Edward Dêbicki, Edward
Korban i Dariusz A. Rymar.
Zabrak³o mecenasa Sta-

nis³awa
¯ytkowskiego.
W³aœnie szacowni goœcie
byli œwiadkami przyznania
obywatelstwa - Alfredzie
Markowskiej, Babci Noñci,
drugiej po Edwardzie Dêbickim przedstawicielce Romów. - Ona uratowa³a wiele
dzieci, sama niektóre wychowa³a. Po wojnie za-

mieszka³a w Gorzowie przedstawia³
Honorow¹
Obywatelkê prezydent Jacek Wójcicki.
Sama Honorowa, mocno
ju¿ schorowana przyby³a na
uroczystoœæ w towarzystwie
wnuka i córki. I w³aœnie
wnuk, Artur Doliñski dziêkowa³ w imieniu babci za ho-

nor. - O tym, ¿e mamy skarb,
wiemy od dawna, teraz o
tym skarbie dowiedzieli siê i
inni - mówi³.
Drugim wa¿nym punktem
sesji by³o nadanie honorowych odznak za zas³ugi dla
miasta. Tym razem otrzyma³o je 17 osób i jeden zespó³. Nagrodzeni podkreœlali,
¿e dla nich to zaszczyt, ale i
zobowi¹zanie.
Odznaki
wrêcza³ wyró¿nionym przewodnicz¹cy Rady Miasta Sebastian Pieñkowski w towarzystwie
wiceprzewodnicz¹cych.
Honorowe odznaki otrzymali:
Alicja
Bukañska,
Urszula Niemirowska, Adam
Wês³awski, Piotr Pietkun,
Robert Trêbowicz, Roman
Piciñski, Jerzy Zgorza³ek,
Zbigniew Sejwa, Wojciech
Witkowski, Kazimierz Milanowski, Jolanta Staciwa, Zofia Ewa Wiernicka, Leszek
Kobierzewski, Eugeniusz
Murawski, Janusz Wójcik,
Stefan Sejwa, Sebastian Sobierajski oraz zespó³ Kapela
Retro.
RED

Mają wiele potrzeb, oczekiwań i chęci życia
Gorzowska Rada Seniorów ju¿ dzia³a na rzecz najstarszych mieszkañców miasta.
zwo³uje pierwsze posiedzenie, które zaplanowano na
prze³om wrzeœnia i paŸdziernika i podczas którego cz³onkowie wybieraj¹ przewodnicz¹cego, jego zastêpcê i
skarbnika.
Kadencja Gorzowskiej Rady
Seniorów trwa 4 lata. Rada
ma charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny. Rada
liczy 15 cz³onków, delegowany m.in. przez organizacje
spo³eczne i Uniwersytet Trzeciego Wieku, którzy swoj¹
funkcjê pe³ni¹ spo³ecznie.

Fot. Robert Borowy

- Dzia³alnoœæ Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doœwiadczenia i
potencja³u seniorów oraz
wp³ynie na poprawê jakoœci ich ¿ycia - powiedzia³
prezydent Jacek Wójcicki,
wrêczaj¹c cz³onkom Rady
listy gratulacyjne. I doda³ Wychodzimy
naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom
zw³aszcza najstarszych
gorzowian. Bardzo liczê
na Wasz¹ m¹droœæ i doœwiadczenie przy doradzaniu mi w kierowaniu miastem. Zapewniam, ¿e bêd¹
Was
s³ucha³
bardzo
uwa¿nie - doda³ prezydent
Gorzowa.
- Stanowimy 30 procent
mieszkañców miasta. Mamy
wiele oczekiwañ i liczymy na
bardzo dobr¹ wspó³pracê z
panem prezydentem, w³adzami miasta - powiedzia³a,
wystêpuj¹c w imieniu seniorów Irena Polañska.
Rada Seniorów to zespó³
osób, którym bliskie s¹ sprawy najstarszych mieszka-

●

Gorzowska Rada Seniorów w komplecie i towarzystwie radnych oraz prezydenta miasta.

ñców miasta. G³ównym jej
zadaniem jest reprezentowanie interesów i potrzeb œrodowiska osób starszych w
naszym mieœcie wobec

w³adz samorz¹dowych oraz
formu³owanie opinii dotycz¹cych strategicznych i
bie¿¹cych planów rozwoju
gminy.

Radê powo³uje Prezydent
Miasta,
na
podstawie
uchwa³y radnych Gorzowa
Wielkopolskiego z 29 listopada 2016 roku. Uchwa³¹

Sk³ad Gorzowskiej Rady
Seniorów: Jaros³aw Marciniak, Wojciech Kazimierz
Beker, Jolanta Szeliga - Bujak, Jadwiga Popkowska,
Andrzej
Jakubaszek,
Bo¿ena Kwiatek, Aniela Kubik, Barbara Wierzbicka Ga³gañska, Ewa P³otkowiak
- Kulik, Maria Litwiniec, Andrzej Erencowicz, Irena Polañska, W³adys³aw ¯elazowski, Jerzy Szymankiewicz,
Krystyna Mosoñ.
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stąpiło 4 zawodników Stali:
Bronisław Rogal (9), Edmund
Migoś (7), Jerzy Padewski (7) i
Andrzej Pogorzelski (6);
gwiazdą meczu i drużyny gości
był Wiktor Trofimow, który zdobył komplet 15 p
1929 r. ur. się - Teresa Klimek,
wdowa po Władysławie, em.
nauczycielka i działaczka charytatywna, założycielka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, honorowy
obywatel miasta, zm. w 2013 r.
w 12.10.
1857 r. - uruchomiono linię kolejową Kostrzyn - Gorzów Krzyż, stanowiącą fragment
tzw. Kolei Wschodniej, wielkiej
magistrali kolejowej między
Berlinem a Królewcem;
początek gorzowskiego węzła
kolejowego.
2013 r. zm. - hm. Sylwester
Kuczyński (65 l.), działacz harcerski, turystyczny i żeglarski,
pierwszy komandor Harcerskiego Klubu Żeglarski „Panta
Rhei”, b. komendant hufca ZHP
(1980-1985), b. kierownik Klubu Nauczycielskiego (19892012), b. radny (1984-1990);
zginął w katastrofie śmigłowca
k. Nowego Miasta n. Wartą.
w 14.10.
1980 r. - w podziemiach pawilonu przy ul. Chełmońskiego
otwarto Klub „U Szefa”.
2012 r. - Stal Gorzów została
wicemistrzem Polski na żużlu;
najlepszy sukces ligowy od 28
lat, kiedy gorzowianie zdobyli
podobny medal.
1908 r. zm. - Klaudiusz Maurycy Jerzy Alkiewicz (77 l.),
szlachcic polski pochodzenia
tatarskiego z Nowej Wsi pod
Bledzewem, oficer pruski garnizonu landsberskiego,
działacz w parafii katolickiej w
Gorzowie, fundator cmentarza
przy ul. Warszawskiej, gdzie do
dziś znajduje się jego grób.
2009 r. zm. - Kazimierz Furman
(60 l.), poeta.
w 15.10.
1914 r. - pierwszy pociąg przejechał po gorzowskim wiadukcie, zakończono też przebudowę dworca głównego.
1989 r. - odbyło się zebranie
organizacyjne gorzowskiego
koła Związku Sybiraków, w którym uczestniczyło ok. 200 osób
z Gorzowa i najbliższej okolicy;
pierwszym prezesem koła została Anna Makowska-Cieleń.
w 19.10.
2004 r. - w Gorzowie otwarto
skate-park w Parku Kopernika.
1990 r. zm. - Leon Kruszona
(81 l.), pionier miasta, b. wiceprezydent Gorzowa (19451949), organizator i pierwszy
przewodniczący gorzowskiej organizacji PPS (1945-1948).
w 20.10.
1986 r. - rozpoczął działalność
nowo wybudowany szpital wojewódzki przy ul. Dekerta.
2004 r. - zatrzymany został i
następnie aresztowany na 3
miesiące prezydent Gorzowa
Tadeusz Jędrzejczak; po wielo-
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letnim procesie prezydent Jędrzejczak został uniewinniony
od części zarzutów, które był
powodem zatrzymania, ale
sprawa się jeszcze nie zakończyła.
1995 r. - abp Bazyli, metropolita warszawski i całej Polski w
asyście trzech innych biskupów
prawosławnych poświęcił cerkiew prawosławną w Gorzowie
w 22.10.
1999 r. - otwarto Watral Sweet
Center, urządzone przez Ryszarda Watrala w 11-piętrowym
wieżowcu niedoszłego akademika AWF.
2007 r. zm. - Bożydar Bibrowicz
(63 l.), działacz społeczny,
żeglarz, założyciel Ligi Obywatelskiej na Siedlicach i Nowego
Towarzystwo Upiększania
Miasta, inicjator „Kapsuły czasu”.
w 23.10.
1959 r - zarządzeniem Dyrektora Generalnego Zjednoczenia
Przemysłu Sprzętu Mechanicznego Zakładom Mechanicznym
„Gorzów” powierzono całkowitą produkcję ciągników C451; w tym samym roku rozpoczęto też produkcję ciągnika
gąsienicowego Mazur D-40
2008 r. - miasto kupiło od likwidatora ZKS Stilon halę sportową przy ul. Czereśniowej.
w 24.10.
1994 r. zm. - Edward Pilarczyk
(59 l.), b. żużlowiec i legendarny mechanik motocyklowy.
r25.10.
1926 r. - oddano do użytku nowy most na Warcie, trzykrotnie
odbudowywany lub przebudowywany, dziś Most Staromiejski.
2003 r. - otwarto oficjalnie nowo zbudowaną ul. Słowiańską,
a nazajutrz - dwujezdniowy
fragment zachodniej obwodnicy
miasta od ronda Kasprzaka do
granicy miasta (ul. Poznańska)
2007 r. - wieczornym bezpłatnym seansem anim. komedii
amerykańskiej „Ratatuj” kino
„Kopernik” zakończyło swą 32letnią działalność.
1848 r. ur. się - Max Bahr, syn
landsberskiego kupca, fabrykant, działacz społeczny,
założyciel fabryki juty, fundator
obiektów publicznych, honorowy obywatel miasta, zm. w
1930 r.
1933 r. ur. się - Hieronim
Świerczyński, architekt,
współzałożyciel Gorzowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i jednodniówki ,,Ziemia Gorzowska”, twórca m. in.
kościoła w Kostrzynie, zm. w
2004 r.
w 26.10.
1969 r. - Edward Jancarz wygrał klasyfikację w IX edycji
„Złotego Kasku”, na drugim
miejscu uplasował się Andrzej
Pogorzelski; był to drugi „Złoty
Kask” dla Gorzowa.
2000 r. - w Gorzowie otwarty
został, wówczas największy na
Ziemi Lubuskiej, dom handlowy „Panorama” Ireny i
Zdzisława Kałamagów; w bu-
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Pedofil podejrzany o zgwałcenie
8-latki został zatrzymany!
W tej sprawie podjêto wyj¹tkowo intensywne i ¿mudne czynnoœci policyjne
Tego wrzeœniowego popo³udnia lubuscy policjanci
zaanga¿owani byli w ustalenia osoby odpowiedzialnej
za doprowadzenie do obcowania p³ciowego z 8-latk¹.
Do sprawy decyzj¹ Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp. wytypowano najlepszych i najbardziej doœwiadczonych policjantów z KWP w Gorzowie
Wlkp., którzy wspierali kolegów z powiatu strzeleckodrezdeneckiego. W czynnoœciach wykrywczych i operacyjnych
zaanga¿owani
równie¿ byli policjanci z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Pocz¹tkowo to bardzo niewiele
informacji, które z uwagi na
dobro ma³oletniej i traumatyczne prze¿ycia, nie mog³y
zostaæ bezpoœrednio od niej
uzyskane. Ale policjanci prowadzili swoje ustalenia i rów-

Fot. Materiały policji
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nolegle korzystali z wielu
form policyjnych dzia³añ, aby
znaleŸæ punkt, który da³by im
mo¿liwoœæ i przepustkê do
dalszych ustaleñ. ¯mudna

ale i zarazem intensywna
praca poparta z pewnoœci¹
doœwiadczeniem policjantów
zajmuj¹cych siê tym tematem, pozwoli³y na gromadze-

21-letni nożownik zatrzymany
w dniu zdarzenia
Mieszkanie Gorzowa ugodzi³ no¿em dwóch mê¿czyzn i uciek³ z miejsca zdarzenia.
W ten wrzeœniowy sobotni
poranek
przed godzin¹
10.00 w gorzowskim parku
Kopernika
dosz³o
do
sprzeczki miêdzy trzema
mê¿czyznami. W pewnym
momencie jeden z nich - 21
letni mieszkaniec Gorzowa
wyci¹gn¹³ nó¿ i ugodzi³
mê¿czyzn w brzuch i klatkê
piersiow¹. Po ca³ej sytuacji
napastnik oddali³ siê z miejsca zdarzenia. Wezwane na
miejsce pogotowie ratunkowe
przetransportowa³o
dwóch rannych mê¿czyzn do
gorzowskiego szpitala, którzy natychmiast trafili na blok
operacyjny.
W czasie, kiedy medycy
walczyli o zdrowie i ¿ycie pokrzywdzonych gorzowscy
policjanci pracowali ju¿ na t¹
spraw¹. Komendant Miejski
Policji w Gorzowie, insp. Stanis³aw Panek zarz¹dzi³

alarm dla wszystkich gorzowskich policjantów i koordynowa³ ca³e dzia³ania. Pocz¹tkowo informacji o samym zdarzeniu i jego
uczestnikach by³o niewiele.
Jednak dziêki wnikliwej,
wrêcz mrówczej pracy operacyjnej policjantów wydzia³u
kryminalnego z godziny na
godzinê informacje na temat
samej sytuacji, a zw³aszcza
osoby odpowiedzialnej za te
zdarzenie, informacji by³o
coraz wiêcej. Równolegle do
czynnoœci wykrywczych, w
parku Kopernika trwa³y czynnoœci procesowe. Policjanci
prowadzili oglêdziny miejsca
zdarzenia, prowadz¹c jednoczeœnie poszukiwania no¿a,
którego mia³ u¿yæ napastnik.
Oko³o godziny 16.00 policjanci Samodzielnego Poddodzia³u Prewencji Policji w
Gorzowie. zauwa¿yli na jed-

nym z przystanków autobusowych mê¿czyznê, odpowiadaj¹cego rysopisowi poszukiwanego napastnika.
Mê¿czyzna w chwili zatrzymania by³ nietrzeŸwy i zosta³ przewieziony do gorzowskiej komendy. Nó¿, którego 21-letni mieszkaniec
miasta u¿y³ do ataku, zosta³
zabezpieczony przez policjantów.
Nastêpnego dnia z zatrzymanym mê¿czyzn¹ przeprowadzono czynnoœci procesowe. Zosta³ przes³uchany i
us³ysza³ on zarzut spowodowania ciê¿kiego uszczerbku
na zdrowiu, do którego siê
przyzna³. Za te przestêpstwo
grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d po analizie
materia³u dowodowego, na
wniosek prokuratury aresztowa³ 21-latka na trzy miesi¹ce.
n

nie informacji i materia³ów
rzucaj¹cych œwiat³o na
sprawê. W efekcie i na ich
podstawie
wytypowano
osobê, która mog³a byæ od-

powiedzialna za te bulwersuj¹ce zdarzenie.
W noc przed zatrzymaniem
podejrzanego policjanci pracowali nad najbardziej optymalnym za³o¿eniem taktycznym, w kontekœcie dotarcia
do posesji i skutecznego zatrzymania mê¿czyzny. Tak
te¿ siê sta³o. Grupa policyjnych antyterrorystów przeprowadzi³a spektakularn¹
akcjê, wobec której 21-latek
by³ bezradny. Mieszkaniec
powiatu strzelecko-drezdeneckiego zosta³ nastêpnie
przewieziony do Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeñskich, gdzie
oczekuje na przeprowadzenie z jego udzia³em czynnoœci procesowych. Podejrzewany jest o zgwa³cenie osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia, za
grozi mu mu pobyt w wiêzieniu na czas nie krótszy od 3
do 12 lat.
n

Nietrzeźwy, z krzakiem
marihuany kierował
mimo sądowego zakazu
Policjanci
zatrzymali
nietrzeŸwego
kierowcê
samochodu, który wióz³ pasa¿era i krzak marihuany.
W ten wieczór oko³o godz.
21.00 patrol gorzowskich
policjantów otrzyma³ informacjê o oplu, którego kierowca mo¿e byæ nietrzeŸwy. Kilka chwil póŸniej
funkcjonariusze byli ju¿ na
osiedlu Górczyn. Tu zauwa¿yli poszukiwany pojazd. Na ul. Obroñców Pokoju zatrzymali kieruj¹cego
oplem do kontroli. 31-letni
mê¿czyzna, który siedzia³
za kierownic¹, zosta³ poddany badaniu na zawartoœæ
alkoholu w organizmie. Informacja o jego nietrzeŸwoœci
potwierdzi³a
siê.
Urz¹dzenie wskaza³o ponad dwa promile. W samochodzie znajdowa³ siê
tak¿e 30-letni pasa¿er.

W czasie drogowej kontroli
policjanci zwrócili uwagê na
krzew przewo¿ony na tylnym
siedzeniu opla. Okaza³o siê,
¿e by³a to marihuana. Funkcjonariusze dokonali tak¿e
sprawdzenia dokumentów i
to¿samoœci mieszkañców
jednej z podgorzowskich
miejscowoœci.
31-letni
mê¿czyzna w ogóle nie powinien siadaæ za kierownicê,
bo mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Dla kieruj¹cego oplem
podró¿ zakoñczy³a siê w
gorzowskiej komendzie. Tutaj spêdzi³ noc. Po wytrzeŸwieniu zosta³ przes³uchany i przedstawiono mu zarzuty.
n

Obnażał się przed kobietami, został zatrzymany
Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który obnażał się w Parku Słowiańskim.
Informacja o mężczyźnie,
który się obnaża, trafiła do
gorzowskich policjantów na
początku września. Wtedy
to nieustalona osoba miała
w okolicach ul. Słowiańskiej

i Żwirowej rozbierać się
przed przypadkowo napotkanymi kobietami. Do podobnego przypadku doszło
w poniedziałek 18 września
br. w okolicach Parku

Słowiańskiego. Chwilę po
zgłoszeniu na miejscu pracowali już kryminalni z I Komisariatu Policji. Policjanci
zebrali niezbędne informacje. Te doprowadziły funk-

cjonariuszy do mieszkańca
Gorzowa.
53-latek został zatrzymany
i przewieziony na komisariat.
Tu przyznał się, że nie zachowywał się zgodnie z pra-

wem i złożył wyjaśnienia. W
jego sprawie został skierowany wniosek o ukaranie do
sądu. Będzie odpowiadał za
nieobyczajne zachowanie.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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Ta jadłodajnia już
nie nakarmi gorzowian
1 wrzeœnia 2017 r. z pejza¿u gorzowskiej gastronomii zniknê³a Jad³odajnia pod £abêdziem.

Fot. Archiwum

Ostatni posi³ek wydano tu
31 sierpnia. I nikt nawet nie
policzy³ ile wydano tu obiadów, ilu gorzowian i przejezdnych tu siê posila³o, nawet sto³owa³o, ale z pewnoœci¹ by³o ich bardzo, bardzo
wielu.
Przez wiele lat przechodzi³am obok tego miejsca i
jakoœ nigdy siê nie zdarzy³o,
¿ebym tam wesz³a. Mo¿e
dlatego, ¿e jakoœ z jedzeniem mam pod górê, mo¿e
nie bardzo wiedzia³am, co
tam mo¿e mnie spotkaæ. A¿
pewnego dnia dosta³am zadanie pisania o jedzeniu,
niedrogim, ale smacznym.
Tak, tak - ja. No i w koñcu
drogi zawiod³y mnie do £abêdzia.
By³am zaskoczona. Klimat
¿ywcem wyjêty z lat 70. XX
wieku. Karta te¿ z tamtych
czasów, ale jedzenie by³o
smaczne. Tym, czym by³am
wówczas najbardziej zdumiona, by³ ruch. Ci¹gle ktoœ
tam wchodzi³ i wcale nie byli
to ludzie starsi ode mnie lub
w moim wieku. Bardzo du¿o
by³o m³odych, którzy zamawiali proste danka, jak pierogi czy coœ w tym stylu. I z
reakcji obs³ugi widaæ by³o, ¿e
to nie s¹ przypadkowi klienci. Pogada³am sobie wówczas z takimi m³odymi. I to
od nich us³ysza³am, ¿e
£abêdŸ dla nich to fajne
miejsce, bo niedrogo, bo
smacznie, bo z ich punktu
widzenia ciekawie.
No, ale czas nie stoi w
miejscu, w³aœcicielka Anna
Gonciarska po 35 latach prowadzenia tego biznesu
uzna³a,
¿e
czas
na
zas³u¿on¹ emeryturê i reali-

r e k l a m a

Obiad w Jadłodajni po Łabędziem. Kotlet w typie szwajcarskim, czyli z jajkiem na wierzchu.
Do tego ziemniaki z koperkiem i półtora porcji surówki, czyli trochę buraków i trochę mizerii. I obowiązkowo kompot z jabłek. A wszystko za 13,30 zł.

zacjê innych planów, na które nie by³o czasu, kiedy siê
prowadzi³o w³asny interes.
Ja to bardzo dok³adnie rozumiem. Bo ka¿dy w koñcu
chce mieæ czas, ¿eby coœ
w³asnego i tylko dla siebie
robiæ. Szkoda mo¿e trochê,
¿e nie znalaz³ siê nastêpca,
który by nadal tê jad³odajniê,
w moim mniemaniu prost¹
kontynuacjê barów mlecznych nadal poprowadzi³.
Dobr¹ informacj¹ jest te¿ i ta,
¿e wprowadzi siê tam bar
Agata, te¿ ciekawe miejsce,
te¿ bar mleczny przeniesiony
z dawnych lat. Akurat ja do
Agaty zagl¹da³am, zw³aszcza jak mieœci³a siê przy
Chrobrego, naprzeciw katedry, a jej szefow¹ by³a dziœ
moja kole¿anka z turystycznego szlaku. Zobaczymy, jak
to bêdzie dzia³aæ. Za jakiœ

czas tam siê wybiorê na ruskie pierogi…
A tak relacjonowa³am na
³amach echogorzowa.pl w
czerwcu 2016 r. swoj¹ kulinarn¹ przygodê w Jad³odajni
pod £abêdziem:

Takich barów i takiego
jedzenia prawie już nie ma

Bryzol, kotlet mielony, ale
pierogi z serem czy naleœniki
mo¿na zjeœæ w Jad³odajni
pod £abêdziem. Dla niektórych jest to dodatkowo wyprawa do œwiata, którego ju¿
dawno nie ma.
Jad³odajnia pod £abêdziem
mieœci siê od zawsze na rogu ul. Sikorskiego i Orl¹t
Lwowskich. Wchodzi siê do
niej po kilku schodkach i kto
pierwszy raz tam bêdzie, zobaczy sceneriê z minionej
epoki. Bo œciany pokrywa

boazeria, stare lampy pamiêtaj¹ chyba epokê Edwarda
Gierka. No wra¿enie jednak
jest spore.
Zaskoczeniem te¿ jest karta - menu, bo wypisana na
sta³e na papierowej tablicy.
No i w menu sta³e potrawy,
jak naleœniki z serem za 4 z³,
zupa kapuœniak za 3,80 z³.
Poza tym s¹ gotowe zestawy
obiadowe, w wiêkszoœæ z
nich poni¿ej 10 z³. I tak
mo¿na zjeœæ zrazy, do tego
ziemniaki i jak¹œ surówkê.
Poni¿ej 10 z³ kosztuje te¿
bryzol z pieczarkami, ziemniakami i buraczkami. Prawie 10 z³ trzeba zap³aciæ za
pulpety, stek wieprzowy, filet
z miruny czy kotlet mielony.
Powy¿ej 10 z³, bo 10,80
kosztuje kotlet w typie szwajcarskim oraz kotlet schabowy, za ten trzeba zap³aciæ

10,90 z³. Zawsze do obiadu
mo¿na sobie zamówiæ kompot za 1,60 z³.
I choæ bar z poprzedniej, a
mo¿e jeszcze i poprzedniej
epoki, to ruch tam spory. Bo
przychodz¹ ludzie na obiad
abonamentowy, zagl¹daj¹
studenci z AWF, bywaj¹ licealiœci. I z ich zachowania
mo¿na wnosiæ, ¿e s¹ sta³ymi
bywalcami. Bo bez patrzenia
na kartê zamawiaj¹ wybrane
dania.
Na moje oko w lokalu jednorazowo zmieœciæ siê mo¿e
oko³o 50 osób. I co prawda,
choæ kompletu nie ma, to
jednak ca³y czas czêœæ stolików jest zajêtych.
Ja siê decydujê na kotlet w
typie szwajcarskim, czyli z
jajkiem na wierzchu. Do tego
dostajê ziemniaki z koperkiem i pó³tora porcji surówki.
Czyli trochê buraków i trochê
mizerii. No i obowi¹zkowo
kompot z jab³ek. Za wszystko p³acê 13,30 z³. No i czekam kilkanaœcie minut na jedzenie, bo kotlet jest
sma¿ony na bie¿¹co.
Jedzenie jest smaczne,
choæ jak dla mnie kotlet
móg³by byæ mniej s³ony. Ale
wszystko inne jest w porz¹dku. Lubiê zielsko, wiêc
ziemniaki z koperkiem zdecydowanie mi odpowiadaj¹,
surówkom te¿ nic nie mo¿na
zarzuciæ. A kompot jest taki,
jaki robi³a moja babcia,
jab³ka i cynamon. No i
wa¿ne jest te¿ to, ¿e nie jest
s³odki.
Domowe jedzenie w starym
stylu i w dekoracjach jak z filmów Stanis³awa Barei. Zaskoczenie by³o przyjemne.
RENATA OCHWAT
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dynku tym uruchomiono pierwsze w regionie schody ruchome.
2007 r. - ruszyło multikino „Helios” w „Askanie”.
1927 r. ur. się - Tadeusz Stercel, b. żużlowiec Unii, Gwardii
i Stali (1947-1962), idol toru
lat 50., zm. w 1991 r.
1960 r. zm. - Edward Stapf (46
l.), lekarz-chirurg, ordynator i
dyrektor szpitala w Gorzowie
(1953-1958), autor pierwszej w
historii Gorzowa operacji na
otwartym sercu, przewodniczący społecznego komitetu
budowy pomnika Adama Mickiewicza.
w 27.10.
1945 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Gorzowskiego
Towarzystwa Łowieckiego, na
czele którego stanął Włodzimierz Korsak.
1940 r. zm. - prof. Ernst Henseler (78 l.), artysta malarz rodem z Wieprzyc, profesor w
zakładzie naukowym muzeum
rzemiosł artystycznych oraz na
politechnice w Berlinie.
w 28.10.
1945 r. - ks. Edmund Nowicki,
administrator apostolski Kamieński, Lubuski i Prałatury
Pilskiej, dokonał ingresu do
gorzowskiej katedry.
1971 - odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickiego w gorzowskiej filii WSWF.
1995 r. - w hotelu „Mieszko”
otwarto kasyno gry, prowadzone przez firmę „Casino Poland
Wrocław”.’
1992 r. zm. - Zdzisław Morawski (66 l.), pisarz, poeta i dramaturg, działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK.
w 29.10.
1952 r. - zlikwidowana została
Powiatowa Szkoła Kucia Koni w
Gorzowie.
1980 - otwarty został Klub „Pod
filarami”, którego kierownikiem był wówczas Zbigniew Siwek, po którym pałeczkę
przejął Bogusław Dziekański;
data ta uchodzi za początek
obecnego Jazz Klubu „Pod filarami”.
1924 r. ur. się - Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy (1965-1966), patron
gorzowskiej biblioteki, zm. w
1998 r.
1931 r. ur. się - inż. Edmund
Forycki, działacz SIMP i NOT,
konstruktor ciągników typu
„Mazur”, zm. w 2005 r.
w 30.10.
2000 r. - oddany został do ruchu nowy most na Kanale Ulgi
wraz z estakadą nad Zamościem i rondem przy ul. Kasprzaka
w 31.10.
1977 r. - linia tramwajowa nr 1
został przedłużona do Wieprzyc, jednocześnie uruchomiono linię nr 4 na trasie pętla
przy „Silwanie” - Dworzec.
2010 r. - udostępniono do ruchu zmodernizowaną ul. Wyn
szyńskiego.
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Pamiątka wygrzebana w Fatimie i platera kupiona na pchlim targu
Trzy pytania do Tadeusza Horbacza, znanego dzia³acza spo³ecznego i kolekcjonera

Fot. Archiwum

- Na wystawie w bibliotece pokaza³ pan kolekcjê medali i innych przedmiotów zwi¹zanych z
Janem Paw³em II. Sk¹d taki pomys³?
- 20-lecie obecnoœci Jana Paw³a II
w Gorzowie by³o dostatecznym pretekstem, aby w bibliotece wojewódzkiej pokazaæ moje skromne
zbiory. Ja siê nie mam za takiego
rasowego numizmatyka, bo to jednak doœæ drogie hobby. Jestem
zbieraczem, który 30 lat kolekcjonuje ró¿ne rzeczy zwi¹zane z papiestwem. Dziœ po raz pierwszy mogê
pokazaæ wszystko w jednym miejscu. Nawet moja ¿ona pierwszy raz
te wszystkie rzeczy zobaczy³a. Innym powodem pokazania tych zbiorów by³ te¿ fakt, ¿e z dyrektorem
ksi¹¿nicy gorzowskiej, Edwardem
Jaworskim, robi³em poprzedni¹ wystawê poœwiêcono papie¿owi. Tam-

ta by³a poœwiêcona 20-leciu wizyty,
ta jest dope³nieniem. No i myœlê, ¿e
parê rarytasów siê znajdzie.
- No w³aœnie, jakich?
- Mam na myœli zw³aszcza dwa egzemplarze. Jeden to platera z pobytu Jana Paw³a II w Korei. Tego nikt

nie ma w Europie. Trafi³a do mnie
przez przypadek. Mój szwagier, Stanis³aw Radziukiewicz przywióz³ mi
to ze Szwecji, gdzie kupi³ j¹ na
pchlim targu. Jak to pokaza³em dyrektorowi Muzeum Jana Paw³a II w
Czêstochowie, to kolokwialnie mó-

wi¹c, oczy mu wysz³y na wierzch. A
drugim rarytasem jest komplet szeœciu medali. A by³o tak. Jak sprowadzaliœmy do Gorzowa figurkê Matki
Boskiej Fatimskiej z Fatimy w Portugalii, to w³aœnie tam le¿a³a taka zakurzona pami¹tka z 60. rocznicy nawiedzenia Matki Boskiej Fatimskiej
w³aœnie. Ja to wygrzeba³em i nawet
dosta³em to za darmo. To medale z
podobiznami papie¿y, i one koñcz¹
siê na papie¿u Pawle VI. Dziœ ta pami¹tka ma 48 lat. S¹ to piêkne rzeczy, których chcia³oby siê mieæ
wiêcej. Ale jak mówi³em, trzeba liczyæ si³y na zamiary.
- Jak powstawa³a pana kolekcja?
- To siê zaczê³o w latach 70., kiedy
planowaliœmy wyjazd do Watykanu
rowerami. Mia³o jechaæ Duszpasterstwo Akademickie. Robiliœmy treningi,
przygotowywaliœmy siê bardzo. No i
ju¿, ju¿ mieliœmy wyje¿d¿aæ, ale Epi-

skopat na chwilê zabroni³ tych pielgrzymek. Nie pojecha³em wtedy do
Watykanu, ale zainteresowa³em siê
mocno papiestwem. Bo mam oprócz
tego zbioru ca³¹ potê¿n¹ bibliotekê
w³aœnie poœwiêcon¹ temu tematowi.
A potem zacz¹³em kolekcjonowaæ
medale, ca³ostki filatelistyczne. W
pewnym momencie wszyscy jakoœ
wiedzieli, ¿e zaczynam kolekcjonowaæ medale, wiêc ka¿dy mi coœ tam
przynosi³. Powiem anegdotê. Ile razy
szed³em do ksiêdza Witolda Andrzejewskiego, a on coœ dosta³ z Polski, to
zawsze mówi³, ¿e mam imieniny i dostawa³em medal. To by³y imieniny co
drugi dzieñ. A potem to bywa³o tak, ¿e
zachodzi³em i mówi³em, mam dziœ
imieniny - jaki medal masz? Dodam,
¿e tu s¹ wyobra¿enia 11 papie¿y,
licz¹c do ty³u. A w sumie mo¿na obejrzeæ ponad 500 eksponatów.
RENATA OCHWAT

Rośnie zainteresowanie grą w piłkę nożną i PZPN w tym pomaga
Trzy pytana do Jana Bednarka, wiceprezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej

Fot. Archiwum

- Widaæ coraz wiêcej dzieci
graj¹cych pi³kê. Czy mo¿na mówiæ o powrocie mody na sport
wœród najm³odszych?
- Zdecydowanie tak, a przyczyn nale¿y szukaæ nie tylko w dobrej postawie naszej reprezentacji, ale przede
wszystkim w rozbudowanej bazie
sportowej. Nowe stadiony zrobi³y
du¿¹ promocjê naszej dyscyplinie,
ale s¹ i te¿ ma³e orliki czy inne boiska. Infrastruktura ma ogromne znaczenie. Podam ciekawy przyk³ad. Tylko w ci¹gu jednego sezonu na terenie dzia³ania Zachodniopomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, którego jestem
prezesem, o 35 procent zwiêkszy³a
siê liczba dru¿yn m³odzie¿owych
startuj¹cych w ró¿nych rozgrywkach.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tak du¿ym zainteresowaniem i
s³yszê, ¿e prawie we wszystkich
okrêgach nastêpuje widoczny wzrost.

- Kiedy narodzi³ siê pomys³,
¿eby
pi³karsk¹
Akademiê
M³odych Or³ów otworzyæ w Gorzowie?
- Z chwil¹, kiedy otrzymaliœmy oficjaln¹ proœbê ze strony Lubuskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej oraz ze strony

w³adz miasta. Zainteresowanie Akademi¹ jest bardzo du¿e, dlatego zarz¹d PZPN podj¹³ decyzjê o uruchomieniu kolejnych dziewiêciu szkó³ek
w kraju, w tym w Gorzowie. Otwieramy tylko w du¿ych miastach, gdy¿
chcemy unikn¹æ konkurencji z klu-

bami sportowymi. Zreszt¹ adepci
mog¹ byæ u nas w szkó³ce, ale dalej
reprezentuj¹ barwy macierzystych
klubów. Naszym celem jest tylko
szkolenie, nie wchodzimy w ¿adn¹
rywalizacjê sportow¹. Oczywiœcie,
miasto musi spe³niæ okreœlone warunki, ale jestem przekonany, ¿e nie
bêdzie z tym ¿adnych problemów.
Najwa¿niejsze, ¿e w Gorzowie jest
odpowiednia baza, s¹ chêci i trenerzy o odpowiednich kwalifikacjach.
Projekt ten jest dla nas bardzo
wa¿ny, przywi¹zujemy do niego
szczególn¹ uwagê, co dwa miesi¹ce prowadzimy kursy doszkalaj¹ce dla trenerów koordynatorów.
- Co oferuje PZPN adeptom
szkol¹cym siê w szkó³kach?
- Poza sprzêtem i op³aceniem trenera koordynatora najwa¿niejsz¹
spraw¹ jest realizacja najnowoczeœniejszych materia³ów szkolenio-

wych. W tym zakresie wspó³pracujemy z niemieckim zwi¹zkiem DFB.
Nasz zwi¹zek nie jest oczywiœcie od
szkolenia, od tego s¹ kluby, ale
wprowadzaj¹c AMO ³atwiej jest nawi¹zaæ bezpoœredni¹ wspó³pracê ze
stowarzyszeniami w zakresie szkolenia podstawowego. Trenerzy pracuj¹cy w Akademii poznaj¹ nowe
modele szkolenie i dalej przenosz¹
je do klubów. Dodam, ¿e PZPN z
ka¿dym rokiem coraz mocniej inwestuje w futbol amatorski. Kibice
tego nie widz¹, ale jeszcze niedawno mia³em do dyspozycji, jako osoba odpowiedzialna za ten pion w
zwi¹zku, oko³o 15 milionów z³otych,
teraz mam dwukrotnoœæ tej sumy.
Chcemy jeszcze uruchomiæ mobiln¹
Akademiê M³odych Or³ów, ¿eby z
programami szkoleniowymi docieraæ do ma³ych miejscowoœci.
RB

Seniorzy siedzą na ławkach w parku, bo na nic ich nie stać
Trzy pytania do Andrzeja Jakubaszka, cz³onka Gorzowskiej Rady Seniorów

Fot. Archiwum

- Co sk³oni³o pana do przyjêcia
propozycji pracy w powo³anej
przez prezydenta Gorzowskiej
Radzie Seniorów?
- Jestem gorzowianinem od 1949
roku i zawsze stara³em siê byæ aktywnym. Skoro od pewnego czasu
pobieram, jak to nazywam, stypendium od Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, to nie chcê zamykaæ
siê w czterech œcianach. Jako emeryt mam sporo czasu, do tego widzê
wiele rzeczy, które nale¿a³o zrobiæ,
¿eby nasi seniorzy mieli szansê
przyjemnie spêdzaæ jesieñ ¿ycia.
Moj¹ dzia³alnoœæ podzieli³bym na
dwie grupy. Pierwsza dotyczy
dzia³añ w kierunku likwidowania barier architektonicznych, druga tworzenia warunków do aktywnego
spêdzania czasu przez emerytów.
Bardzo mi na tym zale¿y, bo skoro
otrzyma³em rekomendacjê do rady,

a ludzie mi zaufali, to teraz nie mogê
ich rozczarowaæ.
- Czy gorzowscy emeryci s¹ aktywni?
- W mieœcie mamy 30 tysiêcy seniorów i nigdy nie bêdzie tak, ¿e
ka¿dy z wielk¹ ochot¹ wyjdzie z do-

mu. Trzeba jednak do tego zachêcaæ. Trzeba pokazaæ, ¿e istniej¹
ró¿ne mo¿liwoœci, a dziêki aktywnoœci, ¿ycie na emeryturze potrafi byæ
naprawdê przyjemne. Ot choæby poprzez szersze umo¿liwienie ka¿demu z korzystania z ofert kultural-

nych, rekreacji, udzia³u w imprezach
sportowych. ¯eby by³o to mo¿liwe
ceny biletów musz¹ byæ dostosowane do mo¿liwoœci finansowych seniorów. Jak wiadomo, dzisiaj emerytury nie s¹ wysokie, dlatego bêdê
dzia³a³ na rzecz stworzenia programu umo¿liwiaj¹cego zakup biletów
do teatru, filharmonii, na imprezy
sportowe, na S³owiankê w ni¿szych
cenach. Mo¿e nie na wszystkie wydarzenia, ale przynajmniej wybrane.
Uwa¿am, ¿e mam wystarczaj¹ce argumenty, ¿eby do tego przekonaæ
tych, którzy odpowiadaj¹ za prowadzenie instytucji kulturalno-sportowych. W tej chwili seniorzy czêœciej
siedz¹ na ³awkach w parku i plotkuj¹, bo po prostu nie staæ ich na pójœcie na koncert, mecz czy na basen.
- A czy nasze miasto jest w ogóle przyjazne dla seniorów?

- Nie bardzo, dlatego wspomnia³em
o potrzebie likwidowania barier architektonicznych. Wszêdzie tam, gdzie
tylko mo¿na nale¿y to czyniæ natychmiast. Myœlê, ¿e jako cz³onkowie Gorzowskiej Rady Seniorów bêdziemy w
tej sprawie dzia³aæ intensywnie,
wskazuj¹c prezydentowi takie miejsca. I nie tylko, bo mamy problem nawet z autobusami miejskimi, a
dok³adnie z niektórymi siedzeniami.
S¹ one zbyt wysokie dla starszych ludzi, którzy nie mog¹ z nich korzystaæ
w czasie jazdy. O wysokich krawê¿nikach na przejœciach to ju¿ nie ma co
wspominaæ. Je trzeba po prostu
szybko likwidowaæ. Miasto nie jest
oczywiœcie niczemu winne, to od nas
mieszkañców zale¿y, czy bêdziemy
dobrze tutaj ¿yli. Mam nadziejê, ¿e
pierwsze efekty naszej pracy w radzie
bêd¹ widoczne jeszcze w tym roku.
RB
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Impulsy rozwojowe dla krajowej
gospodarki
Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonuj¹ w Polsce ju¿ ponad dwie dekady.
Powsta³y po to, by pobudziæ inwestycje i zlikwidowaæ
wysokie bezrobocie strukturalne, które w niektórych rejonach kraju siêga³o w
po³owie lat 90. nawet 40 procent. Obecnie w Polsce
dzia³a czternaœcie SSE i stanowi¹ one istotny element
relacji z inwestorem. Jedn¹ z
najbardziej dynamicznie siê
rozwijaj¹cych stref jest Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna, który w
tym roku osi¹ga najlepsze
wyniki ekonomiczne w swoje
dotychczasowej historii.

W oczekiwaniu na
gospodarczy przełom

Fot. Archiwum

Niemniej, wraz z up³ywem
lat dzia³alnoœci SSE, nie dostosowano przyjêtych za³o¿eñ
ich oddzia³ywania do zmieniaj¹cych siê potrzeb i wyzwañ ekonomicznych. Brak
wyd³u¿enia ich funkcjonowania (wed³ug obecnej ustawy
maj¹ dzia³aæ do 2026 roku)
spowodowa³by gwa³towne
ograniczenie inwestycji w najbli¿szych latach. Obecnie instrument ten jest mniej atrakcyjny, bo daje dziewiêcioletnie
zwolnienia, zw³aszcza w porównaniu do innych krajów,
gdzie zwolnienie standardowo
trwa przynajmniej dziesiêæ lat.
Zidentyfikowanie nieefektywnych procesów i ich szybka
optymalizacja doprowadzi³a do
wdro¿enia nowej koncepcji
wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnieñ podatkowych tak, by korzystnie
wp³yn¹æ na rozwój gospodarczy Polski poprzez stymulowanie wysokojakoœciowych inwestycji.
Instrument zwolnieñ podatkowych dostêpny bêdzie dla nowych inwestycji spe³niaj¹cych
kryteria iloœciowe rozumiane ja-

r e k l a m a

Jedną z najbardziej dynamicznie się rozwijających stref jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna, który w tym roku osiąga najlepsze wyniki ekonomiczne w swoje
dotychczasowej historii.

ko nak³ady inwestycyjne oraz
kryteria jakoœciowe zgodne z
Strategi¹ na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególnie cenione bêd¹ takie inwestycje, które maj¹ pozytywne
prze³o¿enie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz
zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników.
- To co dziœ proponujemy
nie jest drobn¹ korekt¹, tylko
prawdziwym prorozwojowym
prze³omem w dotychczasowej polityce gospodarczej
Polski - mówi wicepremier,
minister rozwoju i finansów
Mateusz Morawiecki. Ka¿da gmina bez wzglêdu
na wielkoœæ i swój charakter,
ka¿dy kilometr z ponad 312
tysiêcy kilometrów kwadratowych Polski, mo¿e staæ siê
atrakcyjn¹ stref¹ inwestycyjn¹. Tego oczekiwali od

nas polscy przedsiêbiorcy,
polscy inwestorzy oraz polscy samorz¹dowcy i z myœl¹
g³ównie o nich przygotowaliœmy prezentowane rozwi¹zanie systemowe - podkreœla i
zaraz dodaje, ¿e preferencje
podatkowe bêd¹ uzale¿nione
od trzech podstawowych, a
zarazem jasnych i czytelnych
kwestii: lokalizacji inwestycji,
charakteru inwestycji i jakoœci tworzonych miejsc pracy.
- W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest te¿
przyk³adem tego, w jaki sposób powa¿ne, nowoczesne i
przedsiêbiorcze
pañstwo
mo¿e tworzyæ impulsy rozwojowe s³u¿¹ce ca³ej krajowej gospodarce - t³umaczy
premier Morawiecki.

Nowe kryteria dostępu

Najwa¿niejsze za³o¿enia w
projektowanej nowej ustawie

id¹ w kierunku budowy nowoczesnego
standardu
obs³ugi inwestora, czym
zajm¹ siê spó³ki zarz¹dzaj¹ce. Spó³ki odegraj¹
now¹, wzmocnion¹ rolê w
przyci¹ganiu inwestycji oraz
bêd¹ zarz¹dza³y nowym instrumentem zawartym w
ustawie. Bêd¹ g³ównym punktem kontaktu w regionie w
ramach systemu obs³ugi inwestora, a tak¿e regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnieñ
podatkowych i dotacji rz¹dowych.
Spó³ki, bêd¹ce centrum
wiedzy dla inwestora, bêd¹
dzia³a³y w ramach rejonizacji
opartej o powiaty okreœlone
w rozporz¹dzeniu wykonawczym do ustawy. Ka¿da z
nich bêdzie mia³a przydzielone powiaty, na obszarze któ-

rych bêdzie mog³a prowadziæ dzia³alnoœæ. Jeden
punkt kontaktu dla inwestora
bêdzie stanowi³ kompleksow¹ us³ugê, a tak¿e istotn¹ pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych, choæby
w obszarze skrócenia czasu
procedur.
Nastêpnym wa¿nym krokiem ma byæ odejœcie od
ograniczeñ terytorialnych. W
nowej koncepcji zachêty podatkowe bêd¹ dostêpne na
ca³ym terytorium Polski, ale
z zachowaniem zasad dotycz¹cych przeznaczenia terenu. Dziêki temu zlikwidowana zostanie d³ugotrwa³a i
obci¹¿aj¹ca przedsiêbiorcê
procedura zmiany granic
specjalnych stref ekonomicznych. Do tej pory obszar objêty wsparciem wynosi³ 25
tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowa³o ograniczenia w dostêpie do wartoœciowych terenów inwestycyjnych. Po
zmianie, wykorzystany zostanie potencja³ ca³ego kraju, co jest szczególnie wa¿ne
dla du¿ych inwestycji.
Trzecim elementem maj¹
byæ tzw. inwestycje z jakoœci¹, zrównowa¿ony rozwój
i nowe kryteria dostêpu. Instrument zwolnieñ podatkowych bêdzie dostêpny dla
nowych inwestycji, które
zgodnie z definicj¹ Komisji
Europejskiej
obejmuj¹
utworzenie
nowego
zak³adu
produkcyjnego
oraz reinwestycjê. Do tej
pory by³y to tylko kryteria
iloœciowe. Z now¹ ustaw¹
inwestor bêdzie musia³
spe³niæ zarówno kryteria
iloœciowe, jak i przede
wszystkim jakoœciowe, które dopasowane bêd¹ do
warunków konkretnej loka-

lizacji. Inwestycje bêd¹ musia³y spe³niæ kilka innych kryteriów. Wa¿nym przyk³adowo
elementem bêdzie rozwój
naukowy oraz klastry sektorowe. Dodatkowe punkty
bêd¹
przyznawane
za
wsparcie dla mikro, ma³ej i
œredniej przedsiêbiorczoœci,
a tak¿e za wsparcie œrednich
i ma³ych miast oraz wsi. Niemniej istotny ma byæ rozwój
zasobów ludzkich.
Koniec z datami granicznymi
Zostanie ponadto wyznaczony okres korzystania ze
zwolnienia podatkowego i
wprowadzona przejrzysta
zasada - im wy¿sza intensywnoœæ pomocy publicznej
w województwie dozwolona
przez Unie Europejsk¹, tym
d³u¿szy okres zwolnienia.
Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana bêdzie na
czas okreœlony od 10 do 15
lat. Do czasu wygaœniêcia
aktualnej ustawy do 2026
roku okres ten mo¿e byæ
wyd³u¿ony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie objêtych statusem SSE. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dla dotychczas
dzia³aj¹cych inwestycji pozostan¹ niezmienne warunki.
W wyniku zak³adanych
zmian Polska ma poprawiæ
konkurencyjnoœæ w stosunku do innych krajów z regionu
Europy
ŒrodkowoWschodniej. Zró¿nicowanie
kryteriów pod k¹tem jakoœci, jakiego nie ma w innych
krajach V4, pozwoli na
skoncentrowaniu oferty na
inwestycjach wnosz¹cych
najwy¿sz¹ wartoœæ dodan¹
dla polskiej gospodarki.
Opracowano na podstawie
materia³ów Ministerstwa Rozwoju
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Część ludzi nie płaciła, nie płaci
i nie będzie płacić
Z Paw³em Jakubowskim, by³ym ju¿ dyrektorem Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat
stêpczyni¹, pani¹ Mari¹ Góralczyk-Krawczyk i wbrew
wszystkim pracownikom.
- Jaka to by³a decyzja?
- By³o to wprowadzenie indywidualnych rachunków na
poszczególne
wspólnoty
mieszkaniowe.
- Co to znaczy?
- Do 2007 roku by³ jeden rachunek, na który wp³acali
czynsze wszyscy mieszkañcy. By³ jeden rachunek bankowy i by³o tylko rozliczenie
papierowe. Od 2007 roku
zmieni³o siê to w taki sposób,
¿e ka¿da wspólnota mieszkaniowa ma dwa rachunki bankowe, czyli generalnie zamiast tylko jednego rachunku
zrobi³o nam siê ich 2 tysi¹ce.
W praktyce wygl¹da to tak,
¿e jest umowa z kominiarzem, ale nie jedna na ca³y
zasób, a z tysi¹cem wspólnot. Tak samo ze wszystkimi
mediami. Na zwyk³y jêzyk to
siê przek³ada tak, ¿e ka¿dy
budynek ma swój w³asny rachunek w banku. Ka¿da
wspólnota jest odrêbnym
podmiotem prawnym.
- Dlaczego tak?
- Dlatego, ¿e wspólnoty
sta³y siê partnerem banków,
partnerem w pozyskiwaniu
œrodków na remonty i inne
zmiany, prawdziwym podmiotem gospodarczym, czyli jeœli
wspólnota podjê³a decyzjê o
remoncie,
to
mog³a
zaci¹gn¹æ taki kredyt. Do
2007 roku nie by³o takiej
mo¿liwoœci, poniewa¿ stron¹
nie by³a wspólnota a Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej.
Ta decyzja by³a ogromn¹ rewolucj¹ i naprawdê bardzo
d³ugo pracownicy nie kochali
mnie za ten krok. Dostarczy³em im bowiem ca³¹ masê
dodatkowej pracy. Ja wiedzia³em, ¿e to jest dobry krok
i dobrze, ¿e mia³em wsparcie
w osobie mojej zastêpczyni.
Razem ci¹gnêliœmy ten wózek. Wiedzieliœmy, ¿e jest to
dobre, bo to mia³o daæ pewnego kopa, daæ mo¿liwoœci.
- I jak to siê prze³o¿y³o na
¿ycie?
- By³em przekonany, ¿e jak
tylko wprowadzimy te zmiany,
to wspólnoty rusz¹ z kopyta.
Ale niestety, tak siê nie sta³o.
Pierwsze budynki, które zaczê³y coœ robiæ, by³y przy ul.
Broniewskiego, tam namówiliœmy wspólnotê na zaci¹gniêcie kredytu na inwestycjê
wart¹ oko³o 500 tys. z³. Zmodernizowaliœmy ten budynek i
myœla³em, ¿e inni pójd¹ tym
œladem. Ale niestety, tak siê
nie sta³o. Musieliœmy namawiaæ kolejne wspólnoty,
trochê to trwa³o, ale siê
uda³o. I obecnie z 1200 bu-

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

- Panie dyrektorze 12 lat
pracy jako dyrektor, 20 lat
w ogóle pracy w firmie i
perspektywa taka, ¿e odchodzi pan z Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. Co
siê sta³o?
- Przez te 20 lat jakiegoœ
tam
doœwiadczenia
nabra³em. Pracowa³em na
ró¿nych stanowiskach, bo i w
dziale technicznym, by³em
zastêpc¹ dyrektora, a wczeœniej by³em kierownikiem Administracji Domów Mieszkalnych nr 3. Akurat tak siê
z³o¿y³o, ¿e dosta³em propozycjê innej pracy, w sektorze
prywatnym. Przemyœla³em
ofertê, przyj¹³em j¹ i z koñcem wrzeœnia odchodzê z
tej pracy.
- Przysz³a praca jest tak¿e
zwi¹zana z mieszkalnictwem?
- Tak, zwi¹zana z mieszkaniówk¹ i zarz¹dzaniem.
- Panie dyrektorze z perspektywy tych 20 lat pracy,
co jest najtrudniejsze w zarz¹dzaniu miejsk¹ substancj¹ mieszkaniow¹?
- Przede wszystkim najwa¿niejszym jest mieæ dobry
zespó³ ludzi. Taki, ¿eby by³a
dobra komunikacja miedzy
ludŸmi, ¿eby pracownikom
chcia³o siê chcieæ, ¿eby
chcieli pracowaæ, ¿eby czuli,
¿e praca to nie tylko odsiedzenie oœmiu godzin a potem
do widzenia i ju¿ mnie nic nie
obchodzi, ¿eby czuli, ¿e ta
praca jest pewnego rodzaju
misj¹. Mo¿e nie wszyscy to
czuj¹, ale na pewno kadra
kierownicza przez te lata ju¿
siê nauczy³a takiej postawy i
ju¿ inaczej podchodzi do
mieszkañców. Jeœli chodzi o
sam¹ substancjê komunaln¹,
to trzeba powiedzieæ, ¿e jest
to zasób bardzo trudny. Trzeba pamiêtaæ, ¿e to jest ponad
tysi¹c budynków, które maj¹
ponad 100 lat. I tu jest problem ze wszystkim. Te budynki, przynajmniej w czêœci,
dochodz¹ do kresu swoich
mo¿liwoœci, poniewa¿ budynki
maj¹
granice
wytrzyma³oœci obliczone na
oko³o w³aœnie 100-150 lat.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e te budynki nie doœæ, ¿e nie id¹ do
rozbiórki, ale przez te lata
zyska³y now¹ jakoœæ. Wiêkszoœæ przecie¿ uda³o siê
zmodernizowaæ, dociepliæ,
zrewitalizowaæ.
Jednym
s³owem, wygl¹daj¹ ³adniej ni¿
kilkanaœcie lat temu. W trakcie tych lat mojej dyrekcji by³a
jedna prze³omowa decyzja,
jak¹ podj¹³em. To by³ rok
2007, to by³o naprawdê
wa¿ne, bo to by³a rzecz, któr¹
podj¹³em sam ze swoj¹ za-

Paweł Jakubowski właśnie
pożegnał się z dyrektorowaniem i pracą w ZGM.

dynków oko³o 300 jest ju¿ po
procesie termomodernizacji.
Dlatego uwa¿am, ¿e to
prze³omowa rzecz w skali
kraju. Nie wszystkie miasta
zdecydowa³y siê na takie rozwi¹zanie, poniewa¿ to jest
du¿o, du¿o wiêcej pracy. Ale
trzeba by³o to zrobiæ, bo to
da³o korzyœci mieszkañcom,
miastu. To by³a tak¿e korzyœæ
wizerunkowa. Podkreœlam,
¿e wiem tym, ¿e pracownicy
maj¹ znacznie wiêcej pracy.
Ale takie rozwi¹zanie stworzy³o naprawdê wielkie mo¿liwoœci dla wspólnot.
- Znaczy to te¿, ¿e gdyby
nie ta decyzja, to nie by³oby
programu KAWKA?
- Dok³adnie tak. Ka¿da
wspólnota to odrêbny podmiot prawny. I w programie
KAWKA partnerami s¹ poszczególne wspólnoty, ale w
imieniu których wystêpuje zarz¹dca, czyli Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej. Podobnie jest zreszt¹ z innymi programami,
do
których
przystêpuj¹ wspólnoty. Tak,
jak choæby „Mieszkaæ lepiej”,
do którego podchodzi pond
40 wspólnot. Uwa¿am, ¿e ta
decyzja o rozdzieleniu wspólnot by³a najlepsz¹, jak¹ nam
siê uda³a przeprowadziæ. Jako ciekawostkê powiem, ¿e
kiedy
przeprowadzaliœmy
postêpowanie przetargowe w
imieniu wspólnot w³aœnie w
tym 2007 roku na prowadzenie kont bankowych i wygra³
bank PKO SA. W jednym momencie bankowi przyby³o 2
tys. klientów, czyli 2 tys. rachunków. Rozmawia³em z
ówczesnym dyrektorem i
us³ysza³em, ¿e centrala w
Warszawie go wezwa³a na
rozmowê i dosta³ zadanie, ¿e
w przysz³ym roku ma mu
przybyæ jeszcze wiêcej klientów. No i d³u¿sz¹ chwilê
zajê³o dyrektorowi, aby wyjaœniæ ca³¹ sprawê i powiedzieæ, ¿e to jednorazowy taki
przyp³yw. Inna rzecz, ¿e jak
za³o¿yliœmy te rachunki, to
bank wcale nie by³ przekonany do wspólnot.

- Dlaczego?
- Poniewa¿ w mniemaniu
banku to nie by³ pewny klient.
Musieliœmy doœæ d³ugo z bankami negocjowaæ, ¿eby
udziela³y kredytów termomodernizacyjnych, remontowych
czy inwestycyjnych. Trzeba
by³o przekonywaæ, ¿e wspólnoty p³ac¹ regularnie. I w
trakcie dwóch czy trzech lat
zmieni³o siê podejœcie do
wspólnot. Banki zaczê³y
udzielaæ kredytów, zobaczy³y,
¿e to siê zwyczajnie op³aca. I
docieplenie budynku dziœ, to
nie jest tylko zwyczajnie docieplenie, to by³a ca³a d³uga i
niekiedy czasoch³onna procedura, ¿eby do tego doprowadziæ.
- Tajemnic¹ nie jest, ¿e
spora czêœæ mieszkañców
obszaru komunalnego, to
ludzie niezamo¿ni i na dodatek roszczeniowi. Jak siê
zarz¹dza takim zasobem?
- Nie ukrywam, ¿e to jest
specyficzny klient. To nie s¹
ludzie, którzy nabyli mieszkanie na w³asnoœæ. To ludzie,
którzy otrzymali mieszkania z
miasta, mo¿na powiedzieæ,
¿e prawie za darmo. Jednak
zdecydowana wiêkszoœæ najemców p³aci w terminie
czynsze i to s¹ dobrzy mieszkañcy. Ale jest te¿ spora
czêœæ bardzo roszczeniowych w³aœnie. Oznacza to, ¿e
nie daj¹ nic od siebie. Nie
chc¹ naprawiaæ stolarki
okiennej, pod³óg, remontowaæ innych rzeczy. Oczywiœcie czêœæ zadañ nale¿y do
w³aœciciela, a czêœæ do najemcy, lokatora. No i tu zaczynaj¹ siê trudne rozmowy.
Ale i z takimi ludŸmi te¿ sobie
dajemy radê.
- A zdarzaj¹ siê tacy klienci, którzy przychodz¹ do
pana i mówi¹, ¿e trzeba pomalowaæ okno, wiêc przyszli po farbê?
- Oczywiœcie, ¿e tak. Zdarzaj¹ siê tacy klienci, ¿e przychodz¹ i mówi¹, ¿e okno siê
Ÿle zamyka, wiêc proszê podregulowaæ zawiasy, pomalowaæ okna czy drzwi, no i w
akcie swojej ³aski taki lokator
sam to zrobi, ale trzeba mu
daæ w³aœnie puszkê farby. Takich ludzi nie jest du¿o, ale
jednak siê jeszcze zdarzaj¹. I
trzeba dodaæ, ¿e regularnie
co tydzieñ, co dwa przychodz¹ po tê puszkê farby.
- Ale z drugiej strony widaæ, ¿e te mieszkania w
starych kamienicach na
Nowym Mieœcie czy Zawarciu zaczynaj¹ siê cieszyæ
popularnoœci¹.
- Fakt. Nie jest tak, ¿e Zawarcie to jakaœ upoœledzona
dzielnica. Coraz wiêcej ludzi

decyduje siê na mieszkanie
w³aœnie tam. Ludzie z centrum czy innych osiedli chc¹
siê przenieœæ na Zawarcie, bo
blisko do centrum, a dzielnica
nie jest niebezpieczna. Chyba
skoñczy³ siê mit o niebezpiecznej okolicy. Na Zakanalu
te¿ dobrze siê mieszka.
- Kiedyœ przecie¿ mówiono, ¿e Kwadrat jest niebezpieczn¹ okolic¹, co to ju¿
jest miejsk¹ legend¹.
- Fakt. Obecnie Kwadrat
jest modernizowany. Poza
tym przez KAWKÊ podnieœliœmy wartoœæ mieszkañ na
Nowym Mieœcie. Jednym
s³owem, coraz lepiej siê tam
mieszka.
- No to s³ów parê o KAWCE. Jakie opinie docieraj¹
do pana w³aœnie na ten temat? Bo dwa modu³y s¹ zakoñczone i dobiega koñca
trzeci, ostatni.
- Opinie w zdecydowanej
czêœci s¹ bardzo pozytywne.
Ale zdarzaj¹ siê opinie, ¿e to
nie jest tanie. Co jest oczywiœcie prawd¹, bo to nie jest tanie. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e te stare budynki nie
do koñca maj¹ tak¹ izolacjê,
jak nowe. Mieszkania w nich
s¹ wysokie, czêsto nie
mo¿na obni¿yæ sufitów ze
wzglêdu na okna. Ale przecie¿ tak czy inaczej zim¹
mieszkania trzeba ogrzewaæ.
A wêgiel przecie¿ kosztuje.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e w
tych mieszkaniach s¹ takie
pomieszczenia, w których
nigdy nie by³o ciep³o, jak
kuchnie czy przedpokoje. A
teraz jest równomierna temperatura w mieszkaniu, co
jest komfortem. Niezadowoleni mog¹ byæ tylko ci mieszkañcy, którzy wykonali na
w³asny koszt eta¿owe ogrzewanie. Bo ono jest bardzo
drogie. Namawiamy tych ludzi, aby jednak siê w³¹czyli
do miejskiego ciep³oci¹gu.
- S¹ g³osy z miast, które
maj¹ problemy ze smogiem, ¿e zazdroszcz¹ nam
KAWKI. Czy ten program
jest nowatorski, czy te¿ staje siê powszechny?
- Wrócê do kwestii tych indywidualnych kont wspólnotowych. To w³aœnie one sprawi³y, ¿e przeprowadzenie programu KAWKA sta³o siê
mo¿liwe. By³y dwa sposoby
podejœcia do tematu. Mo¿na
by³o powiedzieæ - Kochane
wspólnoty, macie jakiœ fundusz, my siê dorzucimy i radŸcie sobie sami. Tak zrobiono
w Krakowie i efekt jest ¿aden.
U nas to my, ZGM, wziêliœmy
na siebie ciê¿ar obróbki dokumentów koniecznych do
przeprowadzenia inwestycji i

ciê¿ar pilotowania tego tematu. Wiedzia³em, ¿e jeœli my tego nie zrobimy, to wspólnoty
same tematu nie udŸwign¹.
No i znów do³o¿y³em pracy
swoim pracownikom, ale
efekt jest.
- A co siê przez tych 12 lat
szefowania ZGM nie uda³o?
- Bol¹czk¹ moj¹ jest windykacja. Przez te lata wypróbowaliœmy wszystkich metod
œci¹gania op³at. Bo bezpoœrednio siê z mieszkañcami
kontaktujemy, wpisujemy do
Krajowego Rejestru D³ugów,
mieliœmy firmê windykacyjn¹,
mamy Biuro Zamiany Mieszkañ. Ale stosujemy te¿ eksmisje do pomieszczeñ tymczasowych, a jednak d³ug narasta.
- Mówimy o zad³u¿eniu
mieszkañców wobec miasta?
- Tak, bo ZGM nie ma ¿adnych d³ugów. Trzeba jasno
powiedzieæ, ¿e za ZGM, za
instytucj¹ bud¿etow¹ miasta,
nie ma ju¿ nic. Oznacza to,
¿e jeœli s¹ eksmisje z TBS,
spó³dzielni mieszkaniowych
czy zasobów prywatnych, to
ci ludzie trafiaj¹ do zasobu
komunalnego, czyli do zasobu miasta. My mamy tych
najtrudniejszych klientów,
którzy nie p³ac¹. I mimo
wszelkich starañ i tysi¹ca
spraw s¹dowych, niestety
windykacja kuleje. Choæ z
drugiej strony trzeba przyznaæ, ¿e jest na niez³ym poziome, bo jest na poziomie
90 procent odzysku. Ale 10
procent stale jest nie do odzyskania. Teraz jest to oko³o
3 mln z³ przyrostu co roku.
Obecnie zad³u¿enie mieszañców wobec miasta to 54 mln
z³. To jest wszystko zaleg³oœæ podstawowa plus
odsetki. Myœlê, ¿e to bêdzie
bardzo ciê¿ko odzyskaæ.
- Z czego to wynika, ¿e ludzie nie p³ac¹ czynszów?
- Jest czêœæ ludzi, która nie
p³aci³a, nie p³aci i nie bêdzie
p³aciæ. Tak robi³ dziadek, ojciec i teraz nastêpne pokolenie. Owszem, s¹ wyroki eksmisyjne, ale do lokali socjalnych, które musi zapewniæ
miasto. A jeœli takich lokali nie
ma, a nie ma, to zad³u¿eni
nadal mieszkaj¹ w tych lokalach. Ja móg³bym na tê
chwilê podaæ kilkadziesi¹t rodzin, które w³aœnie tak maj¹,
¿e nie p³ac¹. Dochody maj¹,
ale nie p³ac¹, bo po co. Nie
ma tu skutecznego rozwi¹zania, bo prawo nie daje skutecznych metod. Miasto musi
zapewniæ lokatorom lokale. I
tu jest w³aœnie ten problem.
- Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê powodzenia w nowym miejscu pracy.
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KAWKA finiszuje, ale pozostają
budynki z piecami na węgiel
Miejskie ciep³o i ciep³¹ wodê w sumie zyska³o 239 budynków na Nowym Mieœcie.

Fot. Archiwum

Pozostaje jednak trochê takich, gdzie nadal mieszkañcy paliæ bêd¹ ró¿nymi substancjami.
- W komunalnych lokalach
w budynkach wytypowanych
do programu KAWKA doprowadziliœmy ciep³o i ciep³¹
wodê - mówi Maria Góralczyk-Krawczyk, wicedyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, który jest koordynatorem tego wielkiego programu.
Choæ program zak³ada³
wpiêcie w miejsk¹ sieæ
ciep³ownicz¹ maksymalnie
wielu budynków i lokali, to
jednak pozostaj¹ takie, których w³aœciciele nie skorzystali z tej mo¿liwoœci. Nadal
wiêc bêd¹ ogrzewaæ swoje
mieszkania, pal¹c ró¿ne
substancje. - Nie ma ¿adnego prawa, które by regulowa³o, czym mo¿na ogrzewaæ
mieszkania, co mo¿na paliæ
w piecach - mówi Maria Góralczyk-Krawczyk. I t³umaczy, ¿e jeœli z kominów takich
domów wydobywa siê podejrzany dym - mocno smolisty,
œmierdz¹cy czy kolorowy, bo
i tak te¿ bywa, to w takim
przypadku z mocy prawa
zadzia³aæ mog¹ stra¿nicy
miejscy oraz urzêdnicy z wydzia³u ochrony œrodowiska,
bo to generalnie do nich trafiaj¹ skargi na lokatorów, którzy ogrzewaj¹ swoje mieszkania, pal¹c ró¿ne dziwne
rzeczy. - W takim przypadku
tylko te s³u¿by mog¹ wejœæ,
skontrolowaæ palenisko i
wówczas zastosowaæ na-

Już poprzedniej zimy zauważalne było mniejsze zanieczyszczenie powietrza w centrum miasta.

pomnienie lub karê - mówi
Maria Góralczyk-Krawczyk.
Sami mieszkañcy Nowego
Miasta ju¿ wpiêci w sieæ
KAWKA chwal¹ program,
choæ podkreœlaj¹, ¿e jednak
trochê zwiêkszy³y im siê
koszty mieszkania w centrum. - Powietrze jest inne,
co by³o czuæ ju¿ ubieg³ej jesieni. Ale wygoda z ciep³a w
ca³ym domu i ciep³ej wody
jednak by³a warta tego - mówi jeden z lokatorów z ul. 30
Stycznia. I dodaje, ¿e Ÿle
zrobili ci, którzy nie zdecydowali siê na takie rozwi¹zanie.

- Przecie¿ i tak trzeba kupiæ
wêgiel, drewno, tachaæ to
wszystko do mieszkania, potem popió³ na dó³. Inna
rzecz, ¿e ludzie pal¹
zwyk³ymi œmieciami. Ale
bêdziemy patrzeæ, jaki dym z
komina leci - mówi.
Jak informuje ZGM, do programu KAWKA nie zosta³y
w³¹czone nieliczne mieszkania, gdzie by³o nowe,
za³o¿one przez lokatorów
ogrzewanie eta¿owe zasilane gazem. Chodzi o lokale
komunalne, w których najemcy zamontowali taki rodzaj

ogrzewania sami. Nie ma
jednak przeszkód, aby i je
w³¹czyæ w system KAWKA.
Co z kamienicami, w których s¹ piece, ale które nie
wesz³y w program? Bo te¿
ZGM dostaje zapytania o
mo¿liwoœæ w³¹czenia ich do
miejskiego ciep³oci¹gu. Tu
ju¿
musz¹
decydowaæ
wspólnoty i ponosiæ koszty
tego przy³¹cza, które jednak
mog¹ byæ doœæ wysokie.
Jak na razie nie ma podobnego programu dla Zawarcia, które te¿ w powa¿nej
czêœci jest wpisane do rejes-

tru zabytków. A do ZGM trafiaj¹ zapytania od mieszkañców tego obszaru o mo¿liwoœci wprowadzenia takiego
rozwi¹zania, jakie zosta³o
zastosowane na Nowym
Mieœcie. ZGM jednak nie wyklucza przeprowadzenia takiego rozwi¹zania pod warunkiem, ¿e znów uda siê
zdobyæ tak wysokie finansowanie zewnêtrzne, jak to
by³o w przypadku KAWKI.
Jak podaje ZGM: W ramach zrealizowanej ju¿
czêœci projektu KAWKA w latach 2015-2016 zlikwidowano 2112 pieców wêglowych i
47
sztuk
ogrzewania
eta¿owego wêglowego, prace mia³y miejsce w 170 budynkach. Najwiêcej prac wykonano w roku 2016, gdzie
do sieci ciep³owniczej zosta³o przy³¹czonych a¿ 96 budynków z obszaru tzw. Nowego Miasta. Zlikwidowano
wówczas 1208 pieców
wêglowych i 22 szt. ogrzewania eta¿owego wêglowego - to o 12 pieców wêglowych wiêcej ni¿ planowano.
W 2017 roku, czyli w trzecim
i ostatnim etapie programu
wpiêtych w sieæ zostanie 69
kamienic. W sumie bêdzie to
239 budynków.
Program KAWKA przek³ada
siê dwojako na dane. Liczba
kamienic i mieszkañ robi
wra¿enie, a jak do tego dodaæ kilka ton py³ów, które nie
trafiaj¹ do atmosfery, to
wra¿enie jest jeszcze wiêksze.
ROCH

W tym roku mniejszy przyrost
zadłużenia
Nieznacznie poprawi³a siê œci¹galnoœæ czynszów w lokalach komunalnych.
- Jest odrobinê lepiej, ni¿ w
ubieg³ym roku, poniewa¿
wzrós³ nam wskaŸnik windykacji- mówi Dorota Benowska,
g³ówna
ksiêgowa
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej i podaje wskaŸniki.
Otó¿ na koniec ubieg³ego roku wskaŸnik windykacji dla
lokali mieszkalnych wyniós³
88,34 procent, natomiast w
pierwszej po³owie tego roku 89,9 procent.
Jak t³umacz¹ w ZGM, w
mieœcie s¹ rodziny, które
mieszkaj¹ w zasobach komunalnych, a nie p³ac¹ czynszów. I to w³aœnie tacy lokatorzy g³ównie nabijaj¹ licznik

zad³u¿enia. - W pierwszym
pó³roczu
tego
roku
zad³u¿enie lokatorów wobec
miasta wynios³o 50,934 tys.
z³, w tym 16,954 tys. z³ to odsetki. Na koniec ubieg³ego
roku kwoty te wynosi³y
49,419 tys. z³, w tym odsetki
16,191 tys. z³. Ale zaznaczam, ¿e jest to zad³u¿enie
siêgaj¹ce od kiedy istnieje
ZGM - mówi Dorota Benowska.
Nale¿noœci w pierwszym
pó³roczu wzros³y o 1,514 tys.
z³, w porównaniu do pierwszego pó³rocza ubieg³ego roku, kiedy to wzros³y o 1,618
tys. z³. Oznacza to, ¿e w tym

roku ZGM zanotowa³ mniejszy przyrost zad³u¿enia, czyli jest to sygna³, ¿e coœ siê w
kwestii p³acenia zmienia.
Jak t³umaczy Dorota Benowska, ZGM idzie na rêkê
tym lokatorom, którzy chc¹
sp³acaæ zad³u¿enie. - Trzeba
do nas przyjœæ, trzeba siê z
nami porozumieæ. W chwili,
kiedy taki d³u¿nik przychodzi
i mówi, ¿e ma wolê sp³aty
d³ugu, my mamy kilka opcji
do zaoferowania - t³umaczy
g³ówna ksiêgowa ZGM i wylicza sposoby sp³aty.
D³u¿nicy mog¹ poprosiæ o
roz³o¿enie zaleg³oœci na raty.
- A my mo¿emy w takiej sy-

tuacji zawiesiæ naliczanie odsetek od d³ugu, na co pozwala nam uchwa³a Rady
Miasta - mówi Dorota Benowska. Okazuje siê, ¿e
ZGM w tym roku roz³o¿y³ na
raty zad³u¿enie dla 148 osób
na kwotê 1,377 tys. z³. Inn¹
mo¿liwoœci¹ jest odpracowanie d³ugu. Przez osiem miesiêcy tego roku lokatorzy odpracowali zaleg³oœci na 58
tys. z³.
Lokatorów permanentnie
niep³ac¹cych czynszu ZGM
mo¿e podaæ do s¹du, który
mo¿e i z regu³y zas¹dza eksmisjê. Jednak miastu stale
brakuje lokali socjalnych, do

których takich niep³ac¹cych
mo¿na przenieœæ. Ostatnio
przepisy daj¹ mo¿liwoœæ, ale
jest to œrodek ostateczny,
eksmisji do pomieszczeñ
tymczasowych. Dorota Benowska wspomina, ¿e kiedy
odby³y siê pierwsze w dziejach ZGM eksmisje do takich
pomieszczeñ, wówczas to
zad³u¿enie na siedmiu lokalach odzyskiwanych przez
miasto wynios³o ponad 500
tyœ. z³.
- To ca³y czas s¹ olbrzymie
sumy, ale my nie tracimy nadziei, ¿e ludzie zaczn¹ p³aciæ
- mówi Dorota Benowska.
ROCH

Adresy

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

10

prosto z miasta

Październik 2017 r.

Po pomoc lekarską na SOR i POZ
w szpitalu
1 paŸdziernika 2017 r. zaczê³a obowi¹zywaæ znowelizowana ustawa o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, tworz¹ca tzw. sieæ szpitali.
Nowy system ma zabezpieczaæ dostêp do œwiadczeñ w
zakresach: leczenia szpitalnego, œwiadczeñ wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej,
programów lekowych, leków
stosowanych w chemioterapii
oraz nocnej i œwi¹tecznej
opieki zdrowotnej.
Ustawa o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej dzieli placówki na 3 poziomy referencyjnoœci. Gorzowski szpital
ze wzglêdu na swoj¹ strukturê i wieloprofilowoœæ (czyli
mo¿liwoœæ leczenia w wielu
ró¿nych specjalnoœciach)
znalaz³ siê w trzecim poziomie lecznictwa szpitalnego.
To najwy¿szy poziom w leczeniu podstawowym oznaczaj¹cy, ¿e w danym szpitalu
znajduje siê m.in. Szpitalny
Oddzia³ Ratunkowy, anestezjologia i intensywna terapia, nefrologia, neurochirurgia, chirurgia ogólna, ortopedia, chirurgia dla dzieci,
okulistyka i po³o¿nictwo.

Jednym z filarów ustawy o
tzw. sieci szpitali jest
na³o¿enie na lecznice obowi¹zku zapewnienia pacjentom œwiadczeñ z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej po godzinach pracy ich
lekarza rodzinnego (miêdzy
godzin¹ 18.00 a 8.00 w dni
powszednie oraz soboty, niedziele i œwiêta). Dla mieszkañców Gorzowa i okolic
oznacza to, ¿e od 8 rano
1 paŸdziernika szpital uru-

chomił przychodniê tzw. nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej.
- W naszym szpitalu pacjenci najciê¿ej chorzy, którzy oczekuj¹ na przyjêcie do
szpitala w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie
musz¹ konkurowaæ z tymi,
którzy s¹ przeziêbieni, którym zabrak³o leków w chorobie przewlek³ej lub po prostu
nie zd¹¿yli do swojego lekarza rodzinnego. Dla nich ma-

my oddzielne wejœcie, gabinety lekarskie, poczekalniê i
rejestracjê. Jest te¿ oddzielny zespó³ lekarski. - wyjaœnia
Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiego szpitala. - SOR
nadal jest przeznaczony
wy³¹cznie dla pacjentów wymagaj¹cych pomocy w stanie zagro¿enia ¿ycia, powa¿nego urazu czy zatrucia.
W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim przychodnia POZ „nocna i

œwi¹teczna” zosta³a zlokalizowana w s¹siedztwie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, a dok³adnie znajduje
siê bezpoœrednio pod nim, w
miejscu, gdzie w godzinach
rannych
i
wczesnym
popo³udniem funkcjonuje
Planowa Izba Przyjêæ. Lecznica jest dobrze oznakowana. Drogê dojœcia do przychodni POZ u³atwia ujednolicony system oznakowañ
(tablice informacyjne i naklejki znajduj¹ w newralgicznych punktach) w kolorze
b³êkitnym.
- Dla pacjentów POZ przygotowaliœmy 3 dodatkowe
gabinety (w tym jeden dedykowany wy³¹cznie dzieciom)
i oddzieln¹ poczekalniê dla
dzieci - dodaje prezes gorzowskiej lecznicy.
Dziêki w³¹czeniu nocnej i
œwi¹tecznej opieki medycznej w struktury szpitala pacjenci bêd¹ mogli zostaæ zaopatrzeni ma miejscu i korzystaæ z ca³ej dostêpnej w
szpitalu bazy diagnostycznej, a w razie potrzeby zos-

taæ skierowani na leczenie w
oddzia³ach.
Przy okazji reformy systemu opieki zdrowotnej w szpitalu zosta³y uruchomione
dwie dodatkowe poradnie.
To poradnia ginekologicznopo³o¿nicza i poradnia nefrologiczna dla dzieci. Obie
znajduj¹ siê w g³ównym budynku szpitala przy ul. Dekerta. Poradnia „K” przyjmuje pacjentki w poniedzia³ki i
pi¹tki od godz. 10.00 do
14.00, a w czwartki od godz.
14.00 do 18.00. W poradni
nefrologicznej dla dzieci lekarze bêd¹ czekaæ na
ma³ych pacjentów w pi¹tki
od 12.00 do 15.00.
Niebawem szpital czekaj¹
dalsze zmiany. W pierwszej
po³owie 2018 r. w lecznicy
(w budynkach przy ul. Dekerta) ma zostaæ uruchomione centrum rehabilitacyjne.
Bêd¹ z niego korzystaæ - w
trybie dziennym - pacjenci
wymagaj¹cy m.in. rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

III edycja programu Zdrowe Płuca Lubuszan
Jesteœ w wielu 55-80 lat i palisz co najmniej 1 paczkê papierosów dziennie?
By³eœ(aœ) na³ogowym palaczem, ale uda³o Ci siê rzuciæ
palenie (w ostatnich 15 latach) bez objawów choroby
nowotworowej? Ten program
jest dla Ciebie. Zg³oœ siê na
bezp³atne badania przesiewowe do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. ¯eby skorzystaæ z badañ nie jest
potrzebne skierowanie.
G³ównym celem programu
jest zmniejszenie zachoro-

r e k l a m a

walnoœci i umieralnoœci z powodu nowotworów oskrzeli i
p³uc, wykrycie jak najwiêkszej liczby nowotworów we
wczesnych postaciach oraz
zmniejszenie liczby osób
pal¹cych wœród mieszkañców naszego regionu.
W pakiecie badañ s¹ dwie
bezp³atne konsultacje lekarskie-pulmunologiczne
i
bezp³atna niskodawkowa tomografia komputerowa klatki
piersiowej wraz z opisem.

Taki zestaw badañ pozwala
na wykrycie schorzenia
uk³adu oddechowego i
zmian nowotworowych na
bardzo wczesnym etapie, a
to daje wiêksze szanse na
wyleczenie i powrót do zdrowia i pe³ni si³.
Konsultacje odbywaj¹ siê w
Wojewódzkiej Poradni GruŸlicy i Chorób P³uc przy ul.
Walczaka 42. Lekarz przyjmuje w poniedzia³ek i pi¹tek
od godz. 11.00 do 13.00,

oraz we wtorek od godz.
15.00 do 18.00. Wymagana
jest wczeœniejsza rejestracja.
Na konsultacje i badania
mo¿na siê zapisywaæ osobiœcie w Wojewódzkiej Poradni
GruŸlicy i Chorób P³uc przy
ul. Walczaka 42 w poniedzia³ek, œrodê, czwartek i
pi¹tek od godz. 8.00 do
13.00, we wtorek od godz.
9.00 do 18.00 lub telefonicznie od poniedzia³ku do
pi¹tku od godz. 8.00 do

13.00 pod numerem telefonu
95 7331 862.
Badania tomografem komputerowym s¹ wykonywane
od poniedzia³ku do pi¹tku od
godz. 8.00 do 17.30 w
Zak³adzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej WSzW w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Dekerta 1.
Program jest finansowany
z bud¿etu Samorz¹du Województwa Lubuskiego
A.W.

akademia im. jakuba z paradyża
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Na filologii polskiej można wybrać aż 4 specjalizacje
S¹ to: komunikacja medialna, logopedia, bibliotekoznawstwo, jêzyk rosyjski.
Coś dla wrażliwców, coś
dla pasjonatów

Bardzo dobre wykszta³cenie,
wiedza i umiejêtnoœci komunikowania siê s¹ dziœ poszukiwane na rynku pracy. Akademia im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim oferuje studentom polonistyki
mo¿liwoœæ zdobycia wymarzonego zawodu, a przy tym rozwijanie i pielêgnowanie pasji.
Uczelnia umo¿liwia studiowanie filologii polskiej (studia
licencjackie; I stopnia), po
których ka¿dy absolwent
otrzymuje dyplom uprawniaj¹cy do nauczania jêzyka
polskiego, a dodatkowo zostaje wyposa¿ony w wiedzê i
umiejêtnoœci jednej z 4 dziedzin: komunikacji medialnej,
logopedii, jêzyka rosyjskiego
(jako dodatkowego) i bibliotekoznawstwa. Dziêki temu poloniœci mog¹ znaleŸæ pracê
nie tylko w szkole, ale i bibliotekach, redakcjach, wydawnictwach, biurach promocji.
Ogromnym atutem dla osób
pragn¹cych pracowaæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ s¹ zajêcia
zwi¹zane z logopedi¹.
Na studiach magisterskich
filologii polskiej (II stopnia)
mo¿na uzyskaæ dyplom uzupe³niaj¹cy
wykszta³cenie.
Osoby, które chc¹ podj¹æ

pracê w szkole, mog¹ wybraæ
specjalnoœæ nauczycielsk¹, dla
studentów nieczuj¹cych powo³ania pedagogicznego przygotowano zajêcia zwi¹zane z
komunikacj¹ medialn¹, które
prowadz¹ zarówno naukowcy,
jak i praktycy, cenieni specjaliœci w swoich zawodach.

Język i literatura

Studenci filologii polskiej
maj¹ zwykle ulubion¹ dziedzinê, w której siê specjalizuj¹, jedni wol¹ zajêcia
zwi¹zane z jêzykoznawstwem, inni wybieraj¹ literaturoznawstwo. Ma³gorzata z II
roku studiów licencjackich
zdecydowanie woli historiê literatury. Pisze wiersze - podpowiadaj¹ kole¿anki z roku.
Na razie do szuflady, ale w
przysz³oœci kto to wie.
- Przede wszystkim literatura, to ona próbuje pokazaæ
nam nas samych, jakimi jesteœmy, czêsto zadaje trudne
pytania o sens bycia cz³owiekiem i nasze miejsce w otaczaj¹cym œwiecie. Pasjonuj¹ce jest odkrywanie innej
wra¿liwoœci, spotkania z odmiennymi pisarzami, bohaterami, problemami. Omawiamy teraz literaturê na œwiecie,
to dopiero coœ wyj¹tkowego.
Uwielbiam czytaæ coraz to nowe powieœci, poznawaæ kolej-

nych poetów. Przygoda z
ksi¹¿k¹ nigdy siê nie koñczy,
tylko pog³êbia - mówi Gosia.
Jej kole¿anka Angelika woli
kursy jêzykoznawcze. Wybra³a
studia filologiczne, bo pasjonuje
siê sportem, zw³aszcza siatkówk¹ i pi³k¹ rêczn¹, a w przysz³oœci chcia³aby zostaæ dziennikarzem sportowym. Wyk³adowcy podpowiadaj¹ jej równie¿, ¿e
nie powinna porzucaæ myœli o
pracy w reklamie, skoro ma do
tego talent. Nie wiadomo, co
mo¿e siê przydaæ i dok¹d zaprowadzi nas los, a specjalnoœci i
specjalizacje w AJP daj¹ szerokie mo¿liwoœci wyboru pracy.
- Poloniœci to nie mole
ksi¹¿kowe, ale praktycy, którzy chc¹ znaæ jêzyk, jego historiê, a dziêki temu rozumieæ
zachodz¹ce procesy, umieæ
siê lepiej komunikowaæ. Historia jêzyka, kultura jêzyka
polskiego, stylistyka - wylicza
Angelika - to przedmioty
w³aœciwie dla ka¿dego. Dziêki
nim dostajemy wa¿ne narzêdzia. Czy ktoœ zostanie
dziennikarzem, nauczycielem
czy bibliotekarzem, zawsze
mu siê przydadz¹.

Nie tylko studiami
człowiek żyje

Angelika interesuje siê nie
tylko sportem. Prowadzi w³asny blog i zajmuje siê fotogra-

fi¹, jej dzie³em s¹ zdjêcia z
wielu uroczystoœci.
- Nie ma problemu z pogodzeniem zajêæ w ramach studiów i
prac¹, która tak naprawdê bardzo mnie wci¹gnê³a. Mam jeszcze czas na ogl¹danie meczów,
czytanie informacji sportowych.
Wszystko mo¿na robiæ, nie warto zasklepiaæ siê tylko w jednym. Studia i pasje da siê pogodziæ - mówi.
Godzi to wszystko z wymagaj¹cymi systematycznoœci i
du¿ego nak³adu pracy studiami, a stopnie w indeksie ma
znakomite, tak jak jej kole¿anka Alina, doje¿d¿aj¹ca na
uczelniê z okolic Gorzowa. W
AJP studiuj¹ gorzowianie,
mieszkañcy województwa lubuskiego i s¹siednich, jak równie¿ m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ca
z dalszych regionów Polski. S¹
równie¿ obcokrajowcy. Przyci¹gnê³a ich atmosfera, któr¹
tworzy ca³a spo³ecznoœæ akademicka. Wymagania, którym
musz¹ sprostaæ i wyk³adowcy
(praca naukowa jest oceniana
tak, jak w innych uczelniach
akademickich, w tym na uniwersytetach), i studenci, nie
wykluczaj¹ dobrej wspó³pracy,
a tak¿e wzajemnej ¿yczliwoœci.
- Poznajê tu nowych ludzi,
zdobywam doœwiadczenie,
uczê siê jêzyka polskiego stwierdza Nastka z Ukrainy.

Przy tym uczelnia wspiera
osoby pragn¹ce siê rozwijaæ.
Dla pasjonatów nauki s¹ organizowane w AJP konferencje naukowe, w których
mog¹ braæ udzia³, a najlepsi
spróbowaæ swoich si³ i
wyg³osiæ referaty. Odbywaj¹
siê tu ró¿norodne imprezy
kulturalne i sportowe, a
tak¿e
ogólnouczelniane
spotkania na weso³o, takie
jak Dzieñ Patrona czy Piknik
u Jakuba. Trzeba tylko
trochê chcieæ, aby siê
dobrze bawiæ i wynieœæ z
murów Alma Mater wiele ciekawych wspomnieñ i anegdotek, które siê bêdzie opowiadaæ przez wiele lat.

Fascynacje z dyplomem

Wyzwaniem staje siê dla wielu studentów przygotowanie
pracy dyplomowej. Tu widaæ
wyraŸne preferencje literaturoznawcze i jêzykoznawcze. Niektórzy maj¹ ju¿ sprecyzowane
zainteresowania, jak Ma³gorzata, która chce pisaæ o memach internetowych.
- Fascynuj¹ce zagadnienie przekonuje. - Internauci bardzo szybko i w specyficzny
dla nich sposób reaguj¹ na
wszystko, co siê dooko³a nich
dzieje. Mam nadziejê, ¿e uda
mi siê przygotowaæ ciekaw¹
pracê.

Studentka, tak jak jej koledzy i kole¿anki, zawsze mo¿e
liczyæ na promotora. Oprócz
osoby prowadz¹cej seminarium, pomoc¹ s³u¿¹ równie¿
inni naukowcy specjalizuj¹cy
siê w interesuj¹cych m³odzie¿
zagadnieniach.
Najwybitniejsz¹ specjalistk¹ w Polsce
od memów internetowych jest
prof. dr hab. Agnieszka Niekrewicz, której ksi¹¿ka „Od
schematyzmu do kreacyjnoœci. Jêzyk memów interenetowych” wzbudzi³a ogromne zainteresowanie. Na AJP spotkaæ mo¿na znanego w
Europie historyka jêzyka polskiego prof. dr hab. Bogdana
Walczaka. Tu pracuj¹ cenione
w œrodowisku naukowym prof.
dr hab. El¿bieta SkorupskaRaczyñska i prof. dr hab. Joanna Rychter, specjalizuj¹ce
siê w jêzyku pisarzy i zagadnieniach stylistycznych, prof. d
hab. Franciszek Pilarczyk, wybitny bibliotekoznawca, prof.
Sylwester Dworacki, znawca
staro¿ytnej kultury i literatury i
wielu innych badaczy.
- Czy jeszcze raz zdecydowalibyœmy siê na te studia?
Tak, warto by³o tu przyjœæ.
Szkoda tylko, ¿e studia trwaj¹
tak krótko - mówi¹ zgodnie
studenci.
dr JOWITA
¯URAWSKA - CHASZCZEWSKA
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Nie za bardzo to wszystko idzie
w dobrym kierunku
Z pos³ank¹ Krystyn¹ Sibiñsk¹ z Platformy Obywatelskiej rozmawia Robert Borowy
- Konkretnie, gdzie i jakie
s¹ pope³niane b³êdy?
- ¯eby prawid³owo zrealizowaæ inwestycjê potrzebne s¹
dwa elementy. Przygotowanie projektu i nadzór. Bywa,
¿e prace nad dobrym projektem trwaj¹ d³u¿ej ni¿ realizacja samej inwestycji. Nie
bêdê tutaj szczegó³owo omawia³a poszczególnych punktów procedur administracyjnych, ale na jedn¹ rzecz
chcê zwróciæ uwagê. Na
umowê pomiêdzy miastem i
wykonawc¹. M¹drzy prawnicy mówi¹, ¿e umowê nie
podpisuje siê na czas
wspó³pracy a na czas konfliktu. Dlatego w ka¿dych okolicznoœciach podstaw¹ jest
zabezpieczenie wszystkich
interesów miasta.
- Zgoda, ale wa¿ny jest
chyba sam wybór wykonawcy?
- Nie zawsze jednak
bêdziemy mieli tak¹ pewnoœæ, nawet przy zachowaniu maksymalnej ostro¿noœci. Procedury przetargowe
s¹ takie jakie s¹, choæ w tej
chwili lepsze ni¿ by³y wczeœniej. Nie trzeba ju¿ za
wszelk¹ cenê wybieraæ najtañszej firmy. Mo¿na zwracaæ
uwagê na inne czynniki, w
tym rekomendacje. Samorz¹dowcy jednak najczêœciej
stawiaj¹ na najtañszych. Bez
wzglêdu jednak na ten wybór, podstaw¹ jest wspomniana umowa. Nie chodzi w
niej tylko o wpisanie terminu
realizacji, ale zabezpieczenie
tego terminu poprzez roszczenia. O tym w Gorzowie
chyba przy paru inwestycjach zapomniano.
- Co rozumie pani pod pojêciem
,,prawid³owego
nadzoru’’?
- Tu nie ma ¿adnej filozofii.
Nadzór nale¿y prowadziæ na
bie¿¹co i na bie¿¹co nale¿y
interweniowaæ.
Przecie¿
mo¿emy odst¹piæ od umowy,
nawet zerwaæ kontrakt,
wprowadziæ wykonawstwo
zastêpcze. Je¿eli wykonawca mia³ zrealizowaæ inwestycjê w cztery miesi¹ce a
nie mo¿e uporaæ siê z ni¹ w
ponad rok, to coœ tu nie zagra³o w nadzorze. I to od samego pocz¹tku. ¯eby to
wszystko by³o jednak nale¿ycie pouk³adane potrzebni s¹ specjaliœci najwy¿szej
klasy.
- Okazuje siê, ¿e rozpoczêcie nastêpnych inwestycji
w rozs¹dnym czasie jest
zagro¿one z ró¿nych powodów. Prezydent Artur
Radziñski mówi, ¿e czêsto
na procedury administracyjne miasto nie ma

Fot Robert Borowy

- Jak siê obecnie ¿yje na
Wiejskiej?
- Zupe³nie inaczej ni¿ w poprzedniej kadencji. Pierwsze,
co rzuca siê w oczy, to jeden
wielki chaos. Jad¹c na posiedzenie sejmu nie wiem, na ile
dni jadê, nad jakimi sprawami bêdziemy pracowaæ, jakie
i kiedy bêd¹ g³osowania?
Wszystko praktycznie dzieje
siê ad hoc. Nagle s¹ wrzucane projekty, najczêœciej poselskie, nad którymi œcie¿ka
legislacyjna jest inna ni¿ w
przypadku projektów rz¹dowych. Przykre jest tak¿e to,
¿e na ka¿dym kroku jest
³amany regulamin sejmu. Do
tego atmosfera jest fatalna.
Kiedyœ, nawet jak siê nie zgadzaliœmy, dyskusje by³y prowadzone w formie dialogu.
- To dlaczego, skoro jest
tak Ÿle, frakcja rz¹dz¹ca
ca³y czas ma wysokie poparcie spo³eczne, a opozycja nie potrafi przestawiæ
rozs¹dnego
programu
dzia³ania?
- Na pewno swoje robi rozdawnictwo ze strony rz¹du.
Wczeœniej czy póŸniej poniesiemy tego konsekwencje.
Najwiêkszy problem bêd¹
mia³y nasze dzieci. Nie
mo¿na bowiem na prawo i lewo rozdawaæ pieni¹dze, nie
zabezpieczaj¹c na to œrodków z nowych Ÿróde³ finansowania. Wp³yw na wysokie
poparcie rz¹du maj¹ te¿ media, do niedawna znane jako
publiczne, teraz zamienione
na partyjne. Ale rzeczywiœcie
wa¿niejsze jest to, ¿eby opozycja dociera³a do spo³eczeñstwa i przekonywa³a, ¿e
obecnie prowadzona polityka
jest zgubna dla kraju.
- I co w tym kierunku robi
opozycja?
- Uwa¿am, ¿e powoli, ale
docieramy do coraz szerszej
grupy spo³eczeñstwa. Je¿eli
chodzi o sonda¿e, na razie
nie przywi¹zywa³abym do
nich wiêkszej roli. Pytanie tylko, a na ile nasi rodacy
znajd¹ w sobie si³ê i odwagê,
¿eby w nastêpnych wyborach odsun¹æ PiS od w³adzy? Oczywiœcie rz¹dz¹cy
maj¹ prawo realizowaæ swój
program, ale nie maj¹ prawa
demolowaæ kraju, niszczyæ
konstytucji i sk³ócaæ nas z
wszystkimi s¹siadami.
- Jest pani in¿ynierem budownictwa. Kiedy widzi pani prowadzone w Gorzowie
inwestycje, to co pani sobie myœli?
- Nie za bardzo to wszystko
idzie w dobrym kierunku.
Rêce opadaj¹, kiedy patrzê
na niektóre dzia³ania miasta
w zakresie remontów dróg.

Krystyna Sibińska: Podziwiam mieszkańców, że są bardzo
cierpliwi.

wp³ywu. Przekonuj¹ pani
takie wyjaœnienia?
- Wrócê do tego, co powiedzia³am przed chwil¹. Potrzebni s¹ fachowcy, a tych w
urzêdzie miasta brakuje. To
ludzie przygotowuj¹ specyfikacje, projekty, umowy, potem nadzoruj¹. Rozmawiamy
naprawdê o powa¿nych sprawach, a nie prostych remontach. Je¿eli przyk³adowo
chodzi o ulicê Kostrzyñsk¹,
to mówimy o niej od ponad
20 lat i kiedy pojawia siê
szansa jej modernizacji nagle na przeszkodzie staj¹
sprawy zwi¹zane z œrodowiskiem naturalnym. To pokazuje kompletn¹ amatorszczyznê. Przecie¿ o tych
wszystkich
siedliskach,
pêdzliczku
zielonawym,
drzewach wiemy od tych 20
lat, albo i d³u¿ej. Znamy terminy, w których jedne drzewa
mo¿na wycinaæ, drugich nie.
To wszystko powinno zostaæ
przygotowane w pierwszej kolejnoœci. Za g³owê siê ³apiê,
jak s³yszê, ¿e mamy w mieœcie ruszaæ w jednym czasie z
remontami Kostrzyñskiej, Myœliborskiej, Walczaka w kierunku Ró¿anek czy planem
transportowym. Kto nad tym
zapanuje, skoro brakuje specjalistów. Albo sprawa boiska
przy Krasiñskiego. Okazuje
siê, ¿e po badaniach geologicznych trzeba wzmocniæ
grunt i inwestycja jest zagro¿ona. Przecie¿ ten grunt
jest tam od zawsze. Mo¿e najpierw nale¿a³o to sprawdziæ.
Przepraszam, ale chwilami
mam wra¿enie, ¿e ogl¹dam
filmy Stanis³awa Barei.
- Trudno chyba winiæ
miasto w sytuacji, kiedy
niektóre inwestycje opóŸniaj¹ siê z powodów niezale¿nych od miasta?
- Pracuj¹c jeszcze w
Urzêdzie Gminy Witnicy
zrealizowa³am mnóstwo projektów inwestycyjnych z
nie¿yj¹cym ju¿ burmistrzem
Andrzejem Zab³ockim. Ja-

kieœ tam doœwiadczenie w tej
bran¿y wiêc mam i oczywiœcie zgadzam siê, ¿e ka¿da
wiêksza inwestycja nigdy nie
jest prosta. Zawsze mo¿na
natrafiæ na niespodzianki w
postaci choæby wykopalisk
archeologicznych, os³abionych fragmentów gruntu, nie
ewidencjonowanych przewodów. Niemniej na to wszystko
administracyjnie trzeba byæ
przygotowanym. I natychmiast reagowaæ. Z tym bywa
u nas ró¿nie. Swoj¹ drog¹
podziwiam mieszkañców, ¿e
s¹ bardzo cierpliwi, zw³aszcza ¿e czêsto o remontach
dowiaduj¹ siê, jak na ich
ulicê wje¿d¿a ciê¿ki sprzêt.
- Cierpliwoœci¹ bêd¹ chyba musieli siê wykazaæ
równie¿ w przysz³ym roku,
kiedy na realizacjê inwestycji na³o¿y siê kampania
wyborcza, której paliwem
stan¹ siê zapewne wszystkie te problemy?
- Oby kampania nie by³a
prowadzona na placach budowy, bo to bêdzie oznacza³o, ¿e nie wszystko przebiega zgodnie z przyjêtym
harmonogramem. Nie uciekniemy jednak od kampanii,
która jest swoist¹ rywalizacj¹
ró¿nych ugrupowañ. Mam
nadziejê, ¿e nawet w twardej
walce ponad wszystkim
bêdzie interes Gorzowa i gorzowian. Ze swojej strony zadeklarowa³am prezydentowi
Jackowi Wójcickiemu pomoc
w ka¿dym zakresie, w jakim
jest to mo¿liwe. Efektem tego
jest spore wsparcie w
urzêdzie marsza³kowskim,
za który politycznie odpowiada moja partia. Naturalnym
jest, ¿e ka¿demu zale¿y na
tym, ¿eby jak najwiêcej œrodków unijnych trafi³o do naszego miasta. Jako pos³anka
partii opozycyjnej moje
mo¿liwoœci dzia³ania w sejmie s¹ skromne, ale te¿ staram siê z innymi naszymi
parlamentarzystami promowaæ dzia³ania na rzecz Go-

rzowa. Wiêcej mog¹ zrobiæ
politycy PiS. Szkoda, ¿e nie
udaje im siê zdobyæ œrodków
na wa¿ne z wojewódzkiego
punktu widzenia inwestycje
drogowe, zw³aszcza obwodnicê Kostrzyna, Strzelec Krajeñskich czy Krosna Odrzañskiego. A szanse ku temu
by³y spore. Polityka, polityk¹,
ale wierzê, ze kampania nie
zaszkodzi rozwojowi miasta.
Najwa¿niejsze, ¿eby prezydent nie dawa³ ku temu
postaw. Jak zacznie znowu
pudrowaæ, to da asumpt do
krytykowania i zbijania politycznego kapita³u.
- Jak jest z nasz¹ aktywnoœci¹ w przekonywaniu
PKP do elektryfikacji linii
203 z Kostrzyna do
Krzy¿a?
- Przed 2-3 laty zbieraliœmy
podpisy, nawet na Przystanku Woodstock, zachêcaj¹ce
do w³¹czenia elektryfikacji
naszej linii do Krajowego
Programu Inwestycji Kolejowych. Razem z ówczesnym
wiceprezydentem
miasta
£ukaszem Marcinkiewiczem
zawieŸliœmy te podpisy do
Ministerstwa Infrastruktury,
ale us³yszeliœmy, ¿e elektryfikacja stoi pod du¿ym znakiem zapytania. G³ówny problem to koszty oraz brak
chêci realizacji podobnej inwestycji po stronie niemieckiej. Nadal mamy na
szczêœcie sojusznika w
postaci PKP Intercity, które
równie¿ z³o¿y³o taki wniosek.
Dzisiaj sporo projektów kolejowych jest nieprzygotowanych, a pieniêdzy do wydania naprawdê sporo. Dlatego
zgadzam siê, ¿e ca³y czas
powinniœmy siê o to upominaæ, w³¹czyæ w te dzia³ania
s¹siedniej gminy, ale Gorzów
jako lider przedsiêwziêcia
powinien tutaj wykazaæ siê
wiêksz¹ aktywnoœci¹. Podstawy s¹, bo jeszcze za czasów wojewody Jerzego
Ostroucha zosta³y podpisane
w tej sprawie listy intencyjne.
- Spó³ka PKP PLK
og³osi³a konkurs na zrealizowanie studium wykonalnoœci dla tej inwestycji. Celem jest nie tylko wyliczenie
kosztów
ca³ego
przedsiêwziêcia, ale przede wszystkim sprawdzenie
jej zasadnoœci. Pani zdaniem analiza mo¿e wypaœæ
na nasz¹ korzyœæ?
- Obawiam siê, ¿e dane dotycz¹ce samych przep³ywów
pasa¿erskich mog¹ nie byæ
optymistyczne, ale trzeba
stawiaæ na inne silne argumenty. Na potrzebê ochrony
œrodowiska,
a
przede
wszystkim korzyœci gospo-

darcze, poprzez rozwój
transportu towarowego. Jestem zdania, ¿e mamy spore
szansê przekonania inwestora. Dobrym przyk³adem jest
remont estakady. Pamiêtam,
¿e dziewiêæ lat temu, jeszcze
jako przewodnicz¹ca rady
miasta, spotka³am siê z dyrektorem Józefem Matuszczakiem ze szczeciñskiego
oddzia³u Centrum Realizacji
Inwestycji PKP PLK. Przeprowadziliœmy pierwsze rozmowy na temat tego remontu, ale nie by³o wiêkszych
chêci. Nic dziwnego, skoro
kosztuje to 100 milionów
z³otych. Ju¿ jako pose³ na
ka¿dej komisji infrastruktury
upomina³am siê o tê estakadê. Przywioz³am do Gorzowa
odpowiedzialnego
wtedy za kolejnictwo ministra
Andrzeja Massela, ¿eby pokazaæ mu na ¿ywo stan naszej estakady. I powiedzia³am, ¿e jak nie zostanie
to zrobione, inspektorzy nadzoru budowlanego wy³¹cz¹ z
u¿ytkowania. Cel zosta³
osi¹gniêty. Trzeba walczyæ,
ale wspólnie.
- Czy gorzowski szpital
doczeka siê urz¹dzenia do
pozytonowej tomografii
emisyjnej, znanego jako
PET?
- Uwa¿am, ¿e ani przez
chwilê nie powinniœmy zastanawiaæ siê nad zakupem tego urz¹dzenia i miasto powinno zaanga¿owaæ siê w ten
projekt finansowo. Przypomnê, ¿e zarówno w bud¿ecie
wojewódzkim, jak i naszym
miejskim, s¹ zapisane œrodki
na bazê ratownictwa medycznego. Ze wzglêdu na przeci¹gaj¹ce siê rozstrzygniêcie
przetargowe, w tym roku te
œrodki nie zostan¹ wykorzystane. Dlatego narodzi³ siê pomys³, by oba urzêdy przesunê³y je na zakup PET. Zarz¹d
województwa
ju¿
zadeklarowa³ przekazanie
kwoty 1,6 mln z³otych, ale gorzowski magistrat zwleka z
podjêciem decyzji o wykorzystaniu podobnej kwoty na ten
cel. Resztê, w razie potrzeby,
do³o¿y szpital. Ten skaner jest
bardzo potrzebny w diagnostyce onkologicznej, i nie tylko. W komplecie z budowan¹
radioterapi¹ mielibyœmy naprawdê œwietne warunki do
przeprowadzania badañ i leczenia naszych pacjentów.
Dlatego mocno zachêcamy
prezydenta do przekazania
tych pieniêdzy. Tu nie ma znaczenia, czyj to jest pomys³. Tu
nale¿y dzia³añ ponad podzia³ami partyjnymi.(…).
Ca³a
rozmowa
na
www.echogorzowa.pl
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Gorzów jest dobrym miejscem dla biznesu
Rozmowa z Jackiem Wójcickim, prezydentem Gorzowa
potrzeb. Mo¿emy jednak
spodziewaæ siê sporego zatrudnienia, gdy¿ rozbudowie
poddane zostan¹ obiekty
produkcyjne i magazynowe.
Zwrócê przy okazji na
uwagê, ¿e to nie jedyna taka
inwestycja, bo ju¿ trwa rozbudowa
kilku
innych
zak³adów. Przewidujê, ¿e w
sumie mo¿emy spodziewaæ
siê w krótkim czasie kilkuset
nowych miejsc pracy. Swoj¹
drog¹, mo¿emy byæ naprawdê dumni, jak nas postrzegaj¹ inni. W otrzymanym liœcie od dyrektora gorzowskiej
fabryki
SC
Johnson Roberta Wisza
mog³em przeczytaæ, ¿e jako
miasto oferujemy firmie nie
tylko strategiczn¹ lokalizacjê
w sercu Europy, ale równie¿
dostêp do wykwalifikowanej i
zaanga¿owanej kadry pracowniczej. Ma³o tego, Instytut Great Place to Work przyzna³ SC Johnson w Gorzowie
tytu³
najlepszego
miejsca pracy w 2017 roku.
Myœlê, ¿e powinniœmy cieszyæ siê z takich rzeczy, bo
one motywuj¹ do jeszcze
bardziej aktywnych dzia³añ.
- Prowadzone a obecnie
rozmowy z nastêpnymi inwestorami?
- Rozmowy biznesowe nie
lubi¹ rozg³osu, dlatego jakiekolwiek informacje tak naprawdê mo¿emy upubliczniæ
dopiero po podpisaniu przynajmniej listów intencyjnych.
Mogê jednak zapewniæ, ¿e
tych rozmów jest naprawdê
sporo. Gorzów w oczach inwestorów sta³ siê bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia lub zak³adania
dzia³alnoœci. Zainteresowanie takie wyra¿aj¹ przede
wszystkim zak³ady produkcyjne. W ró¿nych bran¿ach,
poczynaj¹c od najbardziej
chyba popularnej automotive, poprzez spo¿ywcze,

Fot. Robert Borowy

- Firma SC Johnson, wystêpuj¹ca u nas wczeœniej
jako Bama, przekaza³a informacjê o planach budowy nowych obiektów produkcyjnych w Gorzowie. O
czym to œwiadczy?
- Jest to oczywiœcie dobra
wiadomoœæ, motywuj¹ca nas
do realizacji dalszych planów
budowy atmosfery sprzyjaj¹cej biznesowi i inwestycjom w mieœcie. Nasze
dzia³ania od dwóch lat maj¹
bardzo realny wp³yw na to,
co dzieje siê w tym obszarze
w mieœcie. Firma SC Johnson dysponuje 14-hektarowym terenem, co daje naprawdê ogromne mo¿liwoœci
rozwojowe. Mnie to cieszy,
bo daje nadziejê, ¿e koncern
bêdzie systematycznie rozbudowywa³ produkcjê, a za
tym pójd¹ du¿e korzyœci dla
ca³ego miasta. Je¿eli koncern bêdzie w przysz³oœci
potrzebowa³ dodatkowych
dzia³ek myœlê, ¿e nie bêdzie
z tym problemów. Z naszej
strony zapewni³em firmê, ¿e
zrobimy wszystko, aby
wszelkie procedury administracyjne zosta³y zrealizowane
w jak najkrótszym czasie.
Przypomnê, ¿e nie dbamy
tylko o du¿ych inwestorów,
ale oferujemy ca³y zestaw
zni¿ek dla drobnych przedsiêbiorców, zarówno tych rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ,
jak te¿ tych prowadz¹cych,
ale maj¹cych chwilowe problemy choæby ze wzglêdu na
prowadzone prace remontowe w mieœcie.
- Ile nowych miejsc pracy
pojawi siê w chwil¹ uruchomienia nowej inwestycji?
- Produkcja w SC Johnson
powinna zostaæ uruchomiona w 2019 roku i wówczas
dok³adnie poznamy potrzeby
firmy. W tej chwili nie okreœli³a ona jeszcze konkretnych

Prezydent Jacek Wójcicki: Potrzebujemy kilku lat, a efekty
przerosną oczekiwania.

koñcz¹c na drzewnych. Lada
chwila zostan¹ otwarte u nas
magazyny logistyczne Biedronki, a w dalszej perspektywie czekaj¹ nas kolejne ciekawe inwestycje. Cieszê siê
te¿, ¿e sporo zapytañ mamy
ze
strony
mniejszych
zak³adów, bo zale¿y nam
tak¿e na rozwijaniu drobnego biznesu, który z czasem
mo¿e przerodziæ siê w mocniejszy. Pamiêtamy, jak kilkanaœcie lat temu zaczê³y u
nas powstawaæ ma³e montownie. Dzisiaj na ich bazie
s¹ to czêsto du¿e firmy, kompletne, potrzebuj¹ce coraz
silniejszej kadry in¿ynierskotechnicznej.
- Jak wygl¹da obecnie
gorzowski rynek pracy?
- Zacznê od tego, ¿e
wed³ug ostatnich danych
GUS-u Gorzów ponownie
staje siê atrakcyjnym miejscem do ¿ycia. Dziêki temu,
¿e sporo u nas siê dzieje,
rozwija siê gospodarka coraz szersze grono ludzi zauwa¿a, i¿ warto zwi¹zaæ
swoje ¿ycie z naszym miastem. Wbrew ró¿nym pesymistycznym
spojrzeniom
ostatnio wzros³a liczba

mieszkañców. Pod tym
wzglêdem jesteœmy naprawdê jednym z niewielu
wiêkszych miast w kraju,
który ma dodatni wspó³czynnik migracyjny. W 2016 roku
wyniós³ on 119 osób. Oczywiœcie, ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e jest to niewiele w
przypadku blisko 120-tysiêcznego miasta, ale liczy
siê odwrócenie tendencji ze
spadkowej na wzrostow¹.
Mo¿na by³oby oczywiœcie na
si³ê w³¹czyæ do Gorzowa
gminy, lecz by³by to sztuczny
ruch, niewiele daj¹cy. Dlaczego o tym wspominam?
Bo to jest w³aœnie najlepsza
odpowiedŸ na powy¿sze pytanie. Jak miasto rozwija siê
gospodarczo, to za tym idzie
rozwój rynku pracowniczego
i rosn¹ca liczebnoœæ mieszkañców. To efekt mobilnoœci,
ale tym nie mo¿emy siê zadowoliæ.
- Co tzreba zrobiæ, ¿e tendencja rozwojowa nie falowa³a, a mia³a sta³y kurs?
- Musimy dzia³aæ wielotorowo. Z jednej strony rozpoczêliœmy wielk¹ modernizacjê
miasta, które musi byæ dostosowane do dzisiejszych

realiów. Potrzebujemy kilku
lat, a efekty przerosn¹ oczekiwania. Tego jestem pewny.
Z drugiej strony trzeba stawiaæ na edukacjê i tu nie odkryjê Ameryki. Przy czym nie
chodzi tylko o wy¿sze uczelnie czy Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu. Bardzo wa¿ny jest rozwój na
najni¿szym szczeblu. Mam
na myœli ¿³obki i przedszkola.
To jest bowiem stabilnoœæ
dla rodziców, którzy w spokoju mog¹ rozwijaæ siê zawodowo. Wa¿ne s¹ dobre
szko³y podstawowe i œrednie, bo one przygotowuj¹
uczniów pod wybór kierunków na uczelniach. Dlatego
miasto dzia³a na wszystkich
szczeblach i dlatego te¿
mocno w³¹czy³o siê w rozwój
akademii gorzowskiej. Chcemy, ¿eby kszta³cenie by³o
œciœle ukierunkowane pod
nasz¹ gospodarkê. Oczywiœcie to wszystko wymaga
czasu.
- Pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e
nie nad¹¿amy z przygotowywaniem nowych terenów inwestycyjnych.
- Nie zgodzê siê z tym, bo
naprawdê krok po kroku realizujemy wyznaczone w tym
kierunku zadania. Nied³ugo
zaczniemy uzbrajaæ 20 hektarów terenu w okolicach ulicy Dobrej. Bêdzie on przeznaczony pod us³ugi i logistykê. Nie na wszystko
miasto jednak wp³yw. Podam przyk³ad. Mamy œwietne tereny przy ul. Mironickiej, które jednak nale¿¹ do
Instytutu Hodowli Roœlin. W
tej chwili prowadzimy rozmowy na temat zamiany
gruntów, poniewa¿ s¹ to tereny z przygotowanym planem
zagospodarowania
przestrzennego i dla miasta
s¹ naprawdê bardzo cenne
pod k¹tem dalszego rozwoju gospodarczego. Nic nie

mo¿emy na razie tam zrobiæ, póki nie zostan¹ za³atwione sprawy w³asnoœciowe.
- Wróci³a dyskusja na temat elektryfikacji linii kolejowej nr 203 na odcinku
od Kostrzyna przez Gorzów do Krzy¿a. Czy Gorzów trzyma rêkê na pulsie?
- Oczywiœcie, jest to dla
nas jedna z najwa¿niejszych
spraw inwestycyjnych dla
przysz³oœci miasta. W tej
chwili czekamy na rozpoczêcie prac analitycznych, w
których chcemy braæ aktywny udzia³. Mamy przygotowane dane, potwierdzaj¹ce
potrzebê elektryfikacji tej linii g³ównie na potrzeby rozwoju gospodarczego ca³ego
regionu. Chcemy przekonaæ
inwestora do posiadanego
potencja³u, liczymy na dobr¹
wspó³pracê w tym obszarze
z wszystkimi s¹siednimi
gminami. Trzeba jednak sobie jasno powiedzieæ, ¿e poza formalnymi zabiegami,
prezentacj¹ danych, przygotowaniem informacji oraz
wspó³uczestniczeniem w
dzia³aniach analitycznych,
potrzebny jest lobbing polityczny. Ca³y czas pracujemy
nad przekonaniem parlamentarzystów nie tylko z naszego regionu, a tak¿e odpowiedzialnych ministrów,
¿e elektryfikacja naszej linii
niesie szersze korzyœci dla
ca³ego kraju. Oczywiœcie
bardzo wa¿nym zadaniem
jest tak¿e przekonanie naszych niemieckich partnerów, ¿eby oni równie¿ zainwestowali w elektryfikacjê
od granicy w Kostrzynie do
Berlina. Je¿eli Niemcy by
siê na to zgodzili, by³by to
zapewne argument nie do
odrzucenia za modernizacj¹
linii na naszym odcinku.
ROBERT BOROWY

Market z wieloma sklepami, który stał się marką
Kupiec Gorzowski ju¿ dziesiêæ lat przyci¹ga kolejnych klientów.
- U nas ka¿dy sklep, ka¿dy
punkt to osobny podmiot. My
to nazywamy sklepami autorskimi - mówi prezes Kupca
Zbigniew Kacza³ko. I zauwa¿a, ¿e w Kupcu handluj¹
ludzie, którzy z tym biznesem zwi¹zani siê od lat, bywa ¿e najpierw handlowa³
dziadek, potem ojciec a dziœ
dzieci i wnuki.
Pocz¹tek Kupca Gorzowskiego to rok 2004, kiedy
prezydent Tadeusz Jêdrzejczak podj¹³ decyzjê o likwidacji bazaru nad Wart¹ i budowie tam bulwaru. - Trzeba

by³o coœ wymyœliæ. Mogliœmy
oczywiœcie stworzyæ inny bazar, ale chodzi³o o stworzenie cywilizowanych warunków handlu. To by³ bardzo
dobry moment, aby w³aœnie
to uczyniæ - opowiada prezes
Zbigniew Kacza³ko.
To wtedy zapad³a decyzja o
powo³aniu spó³ki i budowie
w³aœnie takiego miejsca, jakie dzia³a od dziesiêciu lat
przy ul. Witosa. - Inaczej
handluje siê ze szczêk czy
na bazarach, a inaczej, kiedy
wszystko jest pod dachem,
kiedy jest ciep³o. Ludzie

mog¹ tu przyjœæ na zakupy,
mog¹ sobie posiedzieæ w cywilizowanych warunkach.
Mog¹ coœ zjeœæ. Tak siê powinno teraz pracowaæ t³umaczy prezes Kupca. Poza tym
atutem miejsca jest rozleg³y
parking.
Kupiec Gorzowski to nie
tylko swego rodzaju market z
wieloma sklepami, ale te¿
spó³ka, która podejmuje siê
organizacji i wspó³organizacji ró¿nych imprez. - Od samego pocz¹tku tak by³o, ¿e
anga¿owaliœmy
siê
i
anga¿ujemy w ró¿ne impre-

zy. Od lat wspó³pracujemy z
policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹.
Wspó³organizujemy fina³y
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy czy inne imprezy. To siê te¿ przek³ada na
markê - mówi Zbigniew Kacza³ko. I dodaje, ¿e takie zaanga¿owanie spo³eczne powoduje, ¿e klienci inaczej postrzegaj¹ takie instytucje. Klient widzi, ¿e coœ siê dzieje, mo¿e tego samego dnia
nie przyjdzie na zakupy, ale
po jakimœ czasie na pewno.
Kupiec ma sta³ych klientów
i to nie tylko z okolic ul. Wito-

sa. - Mnie siê tu dobrze robi
zakupy, bo jest przestronnie, jasno, jak siê zmêczê,
to mo¿na przysi¹œæ na ³awce albo pójœæ na pierogi mówi Janina Zieliñska, która do Kupca przyje¿d¿a z
centrum. Dodaje, ¿e mo¿e
nie bywa tu codziennie, ale
w miarê regularnie. - Zawsze to jakaœ wycieczka z
centrum na Manhattan ¿artuje i dodaje, ¿e w centrum praktycznie ju¿ nie ma
gdzie zrobiæ zakupów, a
galerii handlowych zwyczajnie nie lubi, bo i tak

tam nie ma takich sklepów,
jakie j¹ interesuj¹. I jednym
tchem wymienia: zdrowa
¿ywnoœæ, du¿y wybór jarskiego jedzenia, ale te¿
ró¿nego rodzaju sprzêtu
domowe czy drobne rzeczy
na prezenty.
Podobnego zdania s¹
tak¿e i ci, którzy na co dzieñ
robi¹ zakupy w Kupcu. Czysto, przestronnie, ciep³o
w zimie, co chcieæ wiêcej.
No i jeszcze s¹ umiarkowane ceny w poszczególnych
sklepach - mówi¹ klienci.

RENATA OCHWAT
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Alkohol zbyt łatwo można kupić
Mia³em zaszczyt byæ cz³onkiem zespo³u organizacyjnego Narodowego Kongresu TrzeŸwoœci.
wynikiem popytu. Potwierdzaj¹ to badania w USA H.
Holdera. Dla prywatnych
sklepów zysk jest podstawowym motywem aktywnoœci
gospodarczej i ograniczanie
sprzeda¿y alkoholu nie stoi
w ich interesie. Dzia³alnoœæ
prywatnych licencjonowanych sklepów si³¹ rzeczy
prowadzi do zwiêkszenia
konsumpcji alkoholu i problemów alkoholowych. W sklepach detalicznych stanowi¹cych monopolistyczn¹
w³asnoœæ pañstwa skala tych
problemów jest zredukowana w zwi¹zku z celem, jakim
jest troska o zdrowie i bezpieczeñstwo publiczne (np.
Norwegia). W systemie licencji prywatnych regulacje
prawne musz¹ byæ wymuszane, zwykle przez agentów pilnuj¹cych przestrzeganie prawa, a regulacje prawne zawsze s¹ w pewnym
stopniu nieprzestrzegane. H.
Holder stwierdza: „Przestrzeganie zasad polityki alkoholowej, jest wy¿sze w sytuacji monopolu ni¿ w sytuacji licencji prywatnych. W
sytuacjach prywatnych punktów sprzeda¿y, nastawionych na zysk, osoby pij¹ce
du¿e iloœci alkoholu s¹ najwiêkszym Ÿród³em dochodów i konsumpcji ponad
50% sprzedanego alkoholu”.
Jest wiêc jasne, ¿e kierownik
pañstwowego sklepu monopolowego dzia³a wed³ug innych wzorców ni¿ w³aœciciel
prywatnego sklepu na licencji. Prywatne sklepy nie
bêd¹ nastawione na rzecz
realizacji polityki alkoholowej pañstwa, ale te¿ nie
jest rozs¹dne i by³oby naiwne aby oczekiwaæ, ¿e
prywatne sklepy bêd¹
dzia³aæ na ograniczenie
konsumpcji
alkoholu.
WHO równie¿ zaleca monopolizacjê detalicznego
handlu alkoholem, czas
sprzeda¿y nie d³u¿ej ni¿ 8
godzin dziennie i nie wiêcej
sklepów ni¿ jeden punkt
sprzeda¿y na 1000 osób napojów pow. 18% alkoholu.
W³adze UE w Brukseli zaleca³y w 2012r. rozwi¹zania
dot. ograniczeñ konsumpcji
alkoholu takie, jak obowi¹zywa³y wówczas w Skandynawii, a wiêc monopol pañstwa. UE widzi problem alkoholu w Europie tyle, ¿e
jak dot¹d dyrektywami
krêpuje ustawodawstwa krajowe.
Polska
powinna
upomnieæ siê o mo¿liwoœæ
samodzielnego rozwi¹zywania alkoholowych problemów.
Przyk³adem
jest
Szwecja, która mia³a dobre
rozwi¹zania kwestii alkoholowej i musia³a w ostatnich
latach dostosowaæ swoje
rozwi¹zania do liberalnych

Fot. Archiwum

Kongres obradowa³ w
dniach 21-23 wrzeœnia br. w
Warszawie na Uniwersytecie
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. G³ównym organizatorem by³ Zespó³ ds. TrzeŸwoœci Konferencji Episkopatu
Polski
pod
przewodnictwem JE bpa Tadeusza Bronakowskiego, a
patronatem Kongres obj¹³
prezydent dr Andrzej Duda.
Uczestniczyli przedstawiciele rz¹du, samorz¹dów i organizacji spo³ecznych. Byli najwybitniejsi ludzie nauki prezentuj¹cy w referatach
problematykê do jakiej zapewne trudno by³oby dotrzeæ
w³asnym staraniem. Z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry
by³a du¿a grupa uczestników, w tym wicemarsza³ek
województwa Romuald Gawlik, burmistrz i wiceburmistrz
Witnicy, wiceburmistrz Kostrzyna Nad Odr¹ - zatroskani
o trzeŸwoœæ. Spotka³em
przedstawicieli z wielu innych samorz¹dów i organizacji naszego województwa.
Stanowiliœmy jedn¹ z aktywniejszych grup. W porz¹dku
obrad pierwszego dnia Kongresu uwzglêdniono moje
wyst¹pienie na temat optymalnego i komplementarnego modelu zmniejszenia
spo¿ycie alkoholu w Polsce.
W drugim dniu do dyskusji
zaproszono ks. kan. Henryka Grz¹dko i jak zwykle naukowo wypowiadaj¹cego siê
prof. Jacka Kurzêpê. Nasze
wyst¹pienia nie pozosta³y
bez znaczenia w dyskusjach
i podsumowaniu Kongresu.
Narodowy Program TrzeŸwoœci postanowiono wiêc
dopracowaæ i og³osiæ w 2018
roku. Prace nad nim trwaæ
bêd¹ nadal, tak¿e z naszym
udzia³em. Oto treœæ naszego lubuskiego i diecezjalnego Stanowiska (w skrócie) dorêczone delegatom,
które mia³em zaszczyt
wyg³osiæ:
G³ównym warunkiem obni¿enia konsumpcji alkoholu w Polsce jest opracowanie nowej Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, w której powinny znaleŸæ siê nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia:
1. Ustanowienie pañstwowego monopolu sprzeda¿y
detalicznej
alkoholu.
Istniej¹ mocne dowody empiryczne na to, ¿e monopol
na sprzeda¿ detaliczn¹ alkoholu ma najwiêksze
mo¿liwoœci ograniczenia
dostêpnoœci i zmniejsza konsumpcjê alkoholu. W sytuacji
monopolu
pañstwowego
ustanawianie iloœci punktów
sprzeda¿y, czasu sprzeda¿y,
ceny i zysku oraz lokalizacja
punktów sprzeda¿y nie jest

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.

przepisów UE, powoduj¹cych
powa¿ny wzrost spo¿ycia alkoholu.
Skoordynowane
dzia³anie w tym zakresie w
ca³ej Unii Europejskiej, która
„alkoholem p³ynie”, mo¿e zapocz¹tkowaæ Polska
2. Zmniejszenie iloœci
placówek sprzeda¿y alkoholu pod kontrol¹ pañstwa.
Ograniczenia dostêpnoœci
alkoholu poprzez regulacje
prawne by³y najwa¿niejszym
elementem wysi³ków politycznych w tym zakresie w
Kanadzie, USA oraz w
Szwecji, Norwegii i Islandii.
Tam, gdzie podstaw¹ ograniczenia konsumpcji by³o
prawne ustanowienie monopolu pañstwa jako narzêdzia
polityki alkoholowej z ograniczeniem dostêpnoœci, tam
spadek konsumpcji by³
znacz¹cy i otwarta droga do
dobrobytu. Badania wykaza³y, ¿e im wiêcej punktów
sprzeda¿y alkoholu, tym
wiêksze jest jego spo¿ycie i
wiêcej problemów spo³ecznych ³¹cznie z du¿ym marginesem biedy.
3. Wyznaczenie dni, godzin i sposobu sprzeda¿y
alkoholu.
Nale¿y wprowadziæ zakaz
sprzeda¿y w niedzielê napojów o zawartoœci powy¿ej

18% alkoholu, oraz ograniczyæ sprzeda¿ tych napojów
w sobotê do godz. 1400. W
pozosta³ych dniach tygodnia
ustanowiæ czas sprzeda¿y
alkoholu pow. 18% przez 8
godzin dziennie, np. od
godz. 1000 do 1800. Smith,
w latach 1987-1988, w badaniach w Australii wykaza³
uderzaj¹cy zwi¹zek godzin i
dni sprzeda¿y z iloœci¹ problemów alkoholowych. W
Szwecji, wed³ug badañ Olsona i Wikstroma (1982), zamkniêcie na niedzielê sklepów z alkoholem spowodowa³o 8% spadek jego
sprzeda¿y i odpowiadaj¹ce
temu spadkowi zmniejszenie
liczby osób zatrutych i interwencji policyjnych w awantury domowe. Zakup alkoholu
w Polsce powinien odbywaæ
siê jedynie w tradycyjnym
systemie sprzeda¿y, przy
stanowisku kasjera, gdy¿ zapewnia to pewien rodzaj
„moralnej kontroli”, która powstrzymuje przed zakupem
wiêkszej iloœci, „na zapas”.
Wprowadzenie od 1991r. samoobs³ugi do sklepów monopolu w Szwecji usprawni³o
proces zakupu, ale sta³o siê
przyczyn¹ wzrostu konsumpcji alkoholu. Z podobnych
powodów nie mo¿na dopuœciæ do sprzeda¿y alkoholu z

dostaw¹ do domu i w systemie sprzeda¿y internetowej.
4. Ustanowienie wieku
dostêpnoœci do alkoholu
na 20 - 21 lat.
W pañstwach, gdzie zastosowano tê zasadê dostêpnoœci w zale¿noœci od wieku,
np. w USA, w Kanadzie czy
w Norwegii, konsumpcja alkoholu znacznie zosta³a
ograniczona, a szczególnie
wœród dzieci i m³odzie¿y.
Wprowadzono przy tym obligatoryjny nakaz legitymowania osób m³odych w celu potwierdzania
wieku
upowa¿niaj¹cego do alkoholu, co znacznie wzmocni³o
prewencyjny efekt wzrostu
sprzeda¿y dla nieletnich.
Podniesienie wieku dostêpnoœci do alkoholu od 21
lat zmniejszy³o o 30 procent
liczbê przysz³ych alkoholików w USA i Norwegii
5. Zakaz reklamy napojów alkoholowych.
Ogromn¹ rolê w promowaniu i zwiêkszaniu konsumpcji
odgrywa wyrafinowana reklama i specjalny marketing.
Znaczna czêœæ reklam adresowana jest do m³odzie¿y i
kobiet, stanowi¹cych najbardziej nienasycony rynek napojami alkoholowymi. Bazowano na takich has³ach jak:
przyjaŸñ, sport, seks, relaks i
wypoczynek. Reklamy alkoholu trafia³y w ideologiê subkultur m³odzie¿owych, gdzie
pojawia³y siê zwyczaje ¿ycia
towarzyskiego z kuflem piwa
czy kieliszkiem koniaku. Pisze o tym Katarzyna
D¹browska z Zak³adu Badañ
nad Alkoholizmem w Warszawie.
6. Podniesienie ceny detalicznej alkoholu.
Cena jest doœæ skutecznym
narzêdziem ograniczania
poziomu konsumpcji, ale nie
do koñca skuteczna w przypadku osób uzale¿nionych
od alkoholu. Po podwy¿ce
cen alkoholu w 1974r w Polsce ma³o pij¹cy pili jeszcze
mniej, ale ci uzale¿nieni i
nadmiernie pij¹cy szybko
przyzwyczaili
siê
do
wy¿szych cen kosztem ¿ycia
rodziny. Wykazano, ¿e im
bardziej ograniczona jest dostêpnoœæ alkoholu, tym
mniejszy jest wp³yw zmian
cen i dochodów konsumentów alkoholu (Saffer i Grosssman, 1987). W 1991r.
Leung i Phelps z USA zbadali wra¿liwoœci podwy¿ki
cen dla ludzi m³odych, 16-21
lat. Stwierdzili oni, ¿e ceny
odgrywaj¹ du¿¹ rolê w poziomie konsumpcji napojów
spirytusowych i piwa wœród
m³odych. Ustalili, ¿e wzrostowi cen piwa nie towarzyszy
wzrost konsumpcji wódki i
wina. Wykryli oni, ¿e 10%
wzrost ceny piwa skutkuje

27,3% spadkiem liczby
pij¹cych wódki w du¿ej iloœci,
a na³o¿enie wysokich podatków na alkohole powoduje
zmniejszenie spo¿ycia alkoholu. Jest tu du¿a w¹tpliwoœæ czy osoby uzale¿nione
poddaj¹ siê prawom ekonomii. Niektórzy mówi¹, ¿e
ustawa w Polsce jest dobra,
tylko trzeba wzmocniæ system profilaktyki. Takie podejœcie odwraca uwagê od
g³ównych przyczyn problemów alkoholowych Polski,
któr¹ jest przede wszystkim
wadliwe prawo i du¿a dostêpnoœæ do alkoholu. Stare
mocno siê broni.
7. Zniesienie ustawowej
zasady tworzenia miejskich i gminnych funduszy
profilaktyki alkoholowej z
op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu.
Sama ta zasada generuje
wzrost iloœci sklepów z alkoholem, nawet w ma³ych
miejscowoœciach po kilka na
jednej ulicy, blisko szkó³ i koœcio³ów. Tworzenie funduszu
na profilaktykê alkoholow¹
nie mo¿e byæ powi¹zane ze
wzrostem iloœci punktów
sprzeda alkoholu, co generuje ustawa. Fundusz ten powinien byæ tworzony centralnie i stanowiæ dotacjê celow¹
dla samorz¹dów gminnych.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e im
wiêcej pijemy tym wiêcej mamy funduszy na rozwi¹zywanie problemów alkoholowych. Absurd, w dodatku
ustawowy!
8. Wpisanie do Polskiej
Konstytucji troski o trzeŸwoœæ jako wa¿nego warunku zdrowia narodu.
Zakoñczenie. Najwiêkszy
efekt ograniczenia spo¿ycia
alkoholu i maksymalne obni¿enie problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu mo¿na uzyskaæ przy
zastosowaniu wy¿ej przedstawionego pe³nego modelu.
Je¿eli chcemy dobrobytu
to dorobku nie mo¿emy
przepijaæ. Wybiórcze zastosowanie czynników, które
mog¹ w pewnym stopniu
ograniczyæ spo¿ycie alkoholu bêdzie rozwi¹zaniem
cz¹stkowym, kompromisowym i pod wzglêdem efektu
niepe³nym, a w d³u¿szym
czasie zadzia³a destrukcyjnie. O to zapewne chodzi
lobby alkoholowemu, w koñcu mo¿e straciæ nawet ponad 30 mld obrotów. Nale¿y
spodziewaæ siê oporu i
obiektywnych trudnoœci na
drodze wprowadzania skutecznych dzia³añ obni¿ania
spo¿ycia alkoholu w Polsce,
tak wewnêtrznych jak i tych
id¹cych z UE. Ale o tym
bêdzie w nastêpnym EchuGorzowa.pl.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Na dwóch kołach każdy kilometr jest inny
Wiêkszoœæ polskich klubów motocyklowych nosi nazwy anglojêzyczne.

Fot. Archiwum

Wp³ynê³a na to zapewne
moda wywo³ana przez amerykañskie filmy i publikacje i
,,¿elazna kurtyna’’ oddzielaj¹ca nas od zachodniego
œwiata motocykli. Jeden z
dzia³aj¹cych w Gorzowie klubów nosi polsk¹ i bardzo
sympatycznie brzmi¹c¹ nazwê „Miœ”.
- Czêsto kierujemy siê jakimiœ wewnêtrznymi nalecia³oœciami i próbujemy przeszczepiæ coœ zagranicznego
na polski grunt, uwa¿am ¿e
to nie do koñca jest w porz¹dku - mówi motocyklista
klubu ,,Miœ’’ Bogus³aw Andrzejczak. Dodaj¹c, ¿e motocykle w dzisiejszym tego
s³owa znaczeniu zaczê³y siê
w naszym kraju dosyæ póŸno
i chocia¿by dlatego warto zachowaæ i podkreœlaæ nasz¹
oryginalnoœæ. Polskie motocykle ciê¿kie zniknê³y wraz z
epok¹ Junaka. PóŸniej produkowane ma³e maszynki
dwusuwowe g³ównie s³u¿y³y
jako œrodki codziennego
transportu.
Technicznie
opiera³y siê na przedwojennej DKW RT, podobnie jak
wiele zbli¿onych konstrukcji
przeró¿nych producentów.
Wszystko zaczê³o siê zmie-

r e k l a m a

B. Andrzejczak, na co dzień prezes gorzowskiego PWiK, w wolnych chwilach wsiada na
motocykl i jedzie przed siebie.

niaæ w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Pocz¹tkowo nowoczesne motocykle g³ównie japoñskie straszy³y wysokimi cenami.
Wraz z up³ywem czasu zacz¹³ powstawaæ i rozwijaæ

siê tzw. rynek wtórny. Mo¿na
by³o spe³niaæ marzenia za
kilka
tysiêcy
z³otych.
Wspó³czesne ciê¿kie maszyny nawet z pokaŸnym przebiegiem s¹ nadal niezawodne i pozwalaj¹ na uprawianie

szeroko rozumianej turystyki. Jazda motocyklem nawet
w czasach dwusuwowych
Jaw i MZ by³a zupe³nie nieporównywalna do jazdy samochodem.
Na dwóch
ko³ach ka¿dy kilometr do-

starczyæ mo¿e niezapomnianych wra¿eñ, potêgowanych
jeszcze przez œwiadomoœæ,
¿e jedziemy wœród przyjació³. Na postojach mo¿emy
dzieliæ siê wra¿eniami a jednoczeœnie mamy pewnoœæ,
¿e w razie jakichkolwiek problemów koledzy poœpiesz¹ z
pomoc¹. W grupie raŸniej i
bezpieczniej.
Gorzowski ,,Miœ’’ oficjalnie
nie jest klubem, ale grup¹
motocyklow¹. Nie jest oficjalnie zarejestrowanym stowarzyszeniem, dziêki czemu
nie musi spe³niaæ wymagañ
prawnych dotycz¹cych stowarzyszeñ, a zarazem utrudniaj¹cych dzia³anie. Jego
cz³onkiem mo¿e byæ ka¿dy,
kto kocha motocyklow¹ turystykê. Nie ma równie¿ specjalnych
wymagañ
dotycz¹cych maszyn. ,,Misiowie’’ je¿d¿¹ na cruiserach,
nakedach i wszelkich mo¿liwych klasach motocykli. Na
trasy ruszaj¹ zarówno Yamahy Drag Star jak i Hondy Valkirie i Goldwing, BMW,
Triumphy i Ducati. Zupe³nie
inaczej ni¿ w zamerykanizowanych klubach tzw. MC
gdzie wymaga siê np. maszyn Harley - Dawidson,

marki która nie wszystkim
pasuje.
Grupa Motocyklowa ,, Miœ’’
powsta³a w 2005 roku i mia³a
ju¿ okazjê obchodziæ 10 rocznicê istnienia. Wszystko wskazuje na to, ¿e œwiêtowaæ
bêdzie kolejne dekady. Motocykliœci bior¹ oczywiœcie udzia³ w
akcji ,, Podaruj misia’’ ale
oprócz niej maj¹ o czym opowiadaæ. Minione lata przynios³y
wiele wra¿eñ z podró¿y np. do
Chorwacji, W³och, Czech itd.
- Czasami szukamy czegoœ
po Europie a okazuje siê, ¿e
jest to bardzo blisko. Czêsto
wiêkszych wra¿eñ ni¿ odlegle kraje dostarczaj¹ okolice
Gorzowa - mówi Bogus³aw
Andrzejczak.
Gorzowskie
,,
Misie’’
czêsto odwiedzaj¹ Przelewice, Sosny i inne ciekawe
miejsca w pobli¿u rodzinnego miasta. Przy okazji ucz¹
jak jeŸdziæ motocyklem, skuterem i jakie zasady obowi¹zuj¹ w jeŸdzie grupowej.
Z tego co robi¹ czerpi¹ nie
tylko radoœæ i satysfakcje,
ale dziel¹ siê wiedz¹ z
ka¿dym, kto na dwóch
ko³ach chce bezpiecznie
przemierzaæ drogi.
RAR

16

rozmowa

Październik 2017 r.

Najlepiej zabytki pozostawić
w oryginalnym stanie
Z B³a¿ejem Skaziñskim, kierownikiem gorzowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Spali³a siê czêœæ wie¿y
katedry gorzowskiej. Jak
to by³o mo¿liwe?
- Nie wiemy, jaka jest tego
przyczyna. Nie wiemy, czy to
jest b³¹d ludzki, czy by³o to
zdarzenie niezale¿ne, wynikaj¹ce z czegokolwiek, co
by³o niemo¿liwe do przywidzenia. Na razie nie znany
przyczyny.
- Czy tego typu budowle,
zabytki s¹ generalnie chronione przed po¿arem?
- Niektóre zabytki posiadaj¹ na przyk³ad system sygnalizacji po¿aru.
- Co to znaczy?
- To znaczy, ¿e posiadaj¹
zamontowan¹
instalacjê,
która reaguj¹c na zadymienie, sygnalizuje po¿ar. Rzadziej jest tak¿e automatyczny system gaszenia mg³¹
wodn¹. Tego typu instalacje
s¹ montowane w lubuskich
koœcio³ach. Dotacje na tego
typu zadania s¹ przyznawane przez m.in. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Œrodki by³y przeznaczane g³ównie na instalacje w obiektach drewnianych
lub ryglowych, czyli najbardziej zagro¿onych po¿arem.
Zreszt¹ tak na marginesie, to
niektóre obiekty zabytkowe
maj¹ zainstalowane tak¿e
systemy sygnalizacji w³amania i napadu, zw³aszcza te,
które posiadaj¹ bogaty wystrój i wyposa¿enie wnêtrz.
Oczywiœcie tych instalacji nie
ma tyle, ile chcielibyœmy. S¹
doœæ kosztowne, ale s¹ stale
montowane. Inn¹ kwesti¹
jest rola administratora zabytku, np. Koœcio³a, który powinien dbaæ o to, ¿eby instalacje by³y poddawane zabiegom konserwacyjnym, no i
przede wszystkim uzbrajane.
Brak dba³oœci mo¿e powodowaæ powstawanie fa³szywych alarmów. Jest to o tyle
niebezpieczne, poniewa¿
powstaje wówczas tolerancja
na wysy³ane sygna³y. Mo¿e
byæ tak, ¿e faktyczne zagro¿enie mo¿e zostaæ zignorowane.
- A co na to prawo? Nie
mo¿na
wymagaæ
od
w³aœcicieli, aby mieli takie

r e k l a m a

Błażej Skaziński: Każda nieprzemyślana ingerencja w historyczny obiekt zabytkowy może
się okazać niepożądana, nawet niezbezpieczna.

urz¹dzenia ochraniaj¹ce
zabytki?
- Jest lista obiektów, dla
których tego typu urz¹dzenia
s¹ obligatoryjne. W pozosta³ych przypadkach mo¿na
zalecaæ ich monta¿. Ponadto
zabytki s¹ kontrolowane
przez urz¹d konserwatorski,
ale te¿ przez inne s³u¿by, np.
przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹, czy Powiatowych
Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W uzasadnionych przypadkach w³aœciciel
lub posiadacz zabytku otrzymuje
zalecenia,
które
nak³adaj¹ okreœlone obowi¹zki.
- Dla przyk³adu jakie?
- Mog¹ to byæ zalecenia dotycz¹ce
podejmowania
wskazanych prac, np. modernizacji instalacji elektrycznej. Mo¿e to byæ wskazanie Stra¿y Po¿arnej dotycz¹ce monta¿u hydrantu,
choæ nie zawsze jest to byæ
mo¿liwe w obrêbie obiektu
zabytkowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w obiektach zabytkowych, w³aœnie ze wzglêdu

na ich charakter, mog¹ byæ
odstêpstwa od generalnych i
œciœle przestrzeganych zasad ochrony przeciwpo¿arowej. S¹ równie¿ wymogi odnosz¹ce siê do bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z
obiektów zabytkowych, np.
dotycz¹ce
oznakowania
dróg ewakuacyjnych.
- Ostatnio zrobi³a siê moda na wieszanie na
wie¿ach stacji przekaŸnikowych telefonii komórkowej. Czy to jest dobre dla
zabytków?
- Z mojego punktu widzenia, najlepiej by tak by³o, aby
wszystkie zabytki pozostawiæ
w stanie oryginalnym, bez
jakiejkolwiek ingerencji. Naturalnie z uwagi na wymogi
wspó³czesnoœci nie zawsze
jest to mo¿liwe i wykonalne.
Ka¿dy nowy element stwarza potencjalne niebezpieczeñstwo. Dotyczy to równie¿ stosowania nowych materia³ów oraz technologii w
obiektach zabytkowych. To
mo¿e wydawaæ siê nam konieczne, ale to jest zawsze

jakaœ ingerencja, a skutek
tego mo¿e byæ stopniowy,
roz³o¿ony na lata, b¹dŸ
nag³y i absolutnie nieobliczalny. To dotyczy wszystkiego, czyli równie¿ monta¿u
urz¹dzeñ, o których mowa.
Nie zawsze zreszt¹ monta¿
tego typu urz¹dzeñ jest z organem ochrony zabytków
uzgodniony. Powtórzê raz
jeszcze. Z mojego punktu
widzenia ka¿da nieprzemyœlana ingerencja w historyczny obiekt zabytkowy lub
w jego oryginaln¹ substancjê budowlan¹ mo¿e siê
okazaæ niepo¿¹dana, szkodliwa, a nawet potencjalnie
niebezpieczna. Jeœli to
mo¿liwe wystrzegajmy siê
tego.
- Spróbujmy odejœæ od
koœcio³ów. Mamy w mieœcie kilka ciekawych budynków, jak willa muzealna, Spichlerz, jak ³adne
kamienice przy ul. £okietka choæby. Jak to jest w
przypadku takich obiektów z ochron¹ przeciwpo¿arow¹?

- Obiekty takie jak np. muzea musz¹ obligatoryjnie posiadaæ pe³n¹ ochronê przeciwpo¿arow¹, w tym instalacjê sygnalizacji po¿aru.
Istniej¹ przepisy, które reguluj¹ ten obowi¹zek. A co
wiêcej, takie systemy w muzeach i wyselekcjonowanych
zabytkach mog¹ zak³adaæ
tylko wykonawcy posiadaj¹cy specjalistyczne przeszkolenie z atestem Narodowego Instytutu Muzealnictwa. Bo proszê pamiêtaæ, ¿e
jest to nie tylko rzecz
z³o¿ona technicznie, ale
tak¿e kwestia estetyczna.
- A jeœli chodzi o inne
obiekty, ale wpisane do rejestru zabytków?
- Zawsze w takich przypadkach maj¹ zastosowanie
przepisy przeciwpo¿arowe.
Jeœli dochodzi do kompleksowych remontów, czy te¿
adaptacji, to zawsze te wymogi s¹ uzgadniane ze
Stra¿¹ Po¿arn¹. Przypomnê
tak¿e, ¿e ka¿dy obiekt budowlany musi posiadaæ
ksi¹¿kê obiektu budowlanego i tam dokonuje siê niezbêdnych adnotacji dotycz¹cych okresowych przegl¹dów dokonywanych przez
specjalistów. I to jest najlepszy system prewencyjny. W
przypadku jakiegokolwiek
zagro¿enia w³aœciciel lub posiadacz zobligowany jest do
poinformowania o tym fakcie
urzêdu konserwatorskiego.
Ponadto s³u¿by dokonuj¹
kontroli oraz przedk³adaj¹
zalecenia pokontrolne, lub
jeœli jest taka koniecznoœæ,
wydaj¹ nakazy dotycz¹ce
przeprowadzenia okreœlonych prac. Prowadzimy równie¿ kontrole w ramach programu „Razem bezpieczniej”, czyli z Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru
Budowlanego i Policj¹.
Wówczas pod ka¿dym
wzglêdem taki obiekt jest
oceniany. Ka¿dy specjalista
formu³uje wnioski w swojej
dziedzinie. W kolejnym etapie sprawdza siê, czy
w³aœciciel lub posiadacz siê
do tego zastosowa³.

- A jeœli w³aœciciel siê nie
zastosuje, to co? Kara?
- Na pewno s¹ sankcje wynikaj¹ce z przepisów, ale
traktujemy to jako ostatecznoœæ. Chodzi o to, aby
w³aœciciel lub posiadacz zabytku by³ w pe³ni œwiadomy
zagro¿eñ i odpowiednio na
nie reagowa³. To le¿y w jego
interesie i musi to rozumieæ.
- Pana zdaniem, obiekty
zabytkowe s¹ chronione
dobrze?
- Czyli zapytajmy czy s¹
bezpieczne. A to jest mo¿liwe wówczas kiedy jednoczeœnie jest odpowiednia ochrona i odpowiednia opieka. To
s¹ dwie ró¿ne rzeczy.
- No to rozró¿nijmy zatem.
- Ochrona to m.in. dzia³ania
podejmowane przez organy
administracji
publicznej
maj¹ce na celu zapewnienie
odpowiednich
warunków
prawnych, organizacyjnych
i finansowych, zapobieganie zagro¿eniom, czy te¿
udaremnienie niszczenia
oraz niew³aœciwego korzystania z zabytku. Natomiast
opieka jest wy³¹czn¹ domen¹ w³aœciciela lub posiadacza zabytku i polega
m.in. na zabezpieczeniu i
utrzymaniu obiektu w nale¿ytym stanie oraz korzystaniu z zabytku w sposób
zapewniaj¹cy jego zachowanie. To s¹ fundamentalne zasady.
- Bywaj¹ takie sytuacje,
¿e ktoœ dzwoni do pana i
mówi, ¿e coœ siê dzieje nie
tak w obiekcie zabytkowym?
- Mo¿e zadzwoniæ, przyjœæ
osobiœcie, wnieœæ pismo, a
nawet poinformowaæ urz¹d
drog¹ elektroniczn¹. Niektóre sprawy nie dotycz¹ naszych kompetencji i s¹ przekazywane innym organom
administracji. Pozosta³e informacje s¹ sprawdzane i
je¿eli jest taka koniecznoœæ
to reagujemy, dokonuj¹c
kontroli i przedk³adaj¹c zalecenia. (…).
Ca³a
rozmowa
www.echogorzowa.pl
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Filharmonia Gorzowska bardziej
otwiera się na widzów
Wiêcej koncertów z udzia³em filharmoników jako solistów, wiêcej kameralistyki, bli¿sza wspó³praca ze szko³ami muzycznymi.
Tak ma wygl¹daæ nadchodz¹cy sezon 2017-2018
w Filharmonii Gorzowskiej.
- Zale¿y nam na tym, ¿eby
Filharmonia by³a instytucj¹
otwart¹ dla ka¿dego - mówi
Mariusz Wróbel, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. I dlatego w tym sezonie w instytucji bêdzie trochê zmian. O
tym, co czeka melomanów
mówi³ na konferencji prasowej, w której udzia³ wzi¹³
tak¿e Jacek Kraszewski, kierownik muzyczny orkiestry
Filharmonii Gorzowskiej i
pierwszy dyrygent.

Bliżej szkół, bliżej
środowiska

Fot. Archiwum Filharmonii Gorzowskiej

Więcej koncertów

laków i uczniów najm³odszych klas szkó³ podstawowych poprowadzi altowiolistka Anna Rutkiewicz. Niezale¿nie inni muzycy bêd¹
braæ udzia³ w tych projektach.

Wœród najistotniejszych nowoœci bêdzie poszerzenie
liczby koncertów. Bêdzie ich
relatywnie wiêcej, ni¿ w
ubieg³ych sezonach. - Chcemy, ¿eby nasi muzycy prezentowali siê jako soliœci,
aby byli bardziej rozpoznawalni - mówi Urszula Œliwiñska, rzeczniczka Filharmonii
Gorzowskiej. Oznacza to, ¿e
czêœciej bêdzie mo¿na

Dyrygent Jacek Kraszewski i dyrektor Mariusz Wróbel chcą, żeby nowy sezon artystyczny
był trochę inny od poprzednich.

pos³uchaæ ma³ych, kameralnych sk³adów, czyli zespo³ów
stworzonych przez muzyków
Filharmonii Gorzowskiej. Generalnie ka¿dego miesi¹ca
zaplanowano koncert kame-

ralny. Poza tym Filharmonia
stawia na swoich muzyków
tak¿e i w taki sposób, ¿e
bêdzie ich obsadzaæ w rolach solistów w poszczególnych koncertach.

Promocja
muzyków
bêdzie siê tak¿e odbywa³a
przez to, ¿e poprowadz¹ oni
niektóre projekty edukacyjne. I tak Akademiê Muzyki,
czyli zajêcia dla przedszko-

Od chwili powstania Filharmonia Gorzowska wspó³pracowa³a ze szko³ami muzycznymi oraz szeroko pojêtym
œrodowiskiem muzycznym.
Teraz ta wspó³praca ulegnie
jeszcze wiêkszemu zacieœnieniu. - Przyk³adem mo¿e
byæ koncert z okazji 11 Listopada, który przygotuj¹ i
zaprezentuj¹ po³¹czone si³y
szkó³ muzycznych oraz chór
Cantabile - mówi Urszula
Œliwiñska.
Poza tym w drugiej
po³owie
sezonu
ruszy
Szko³a Muzyki Suzuki, która
bêdzie dope³nieniem propozycji edukacyjnych i skierowana bêdzie do dzieci od
trzeciego roku ¿ycia.

Bez festiwalu w tym roku,
ale z piknikami

Zmian¹ w stosunku do
ubieg³ych lat jest tak¿e odst¹pienie od organizacji Festiwalu Muzyki Wspó³czesnej.
- Nie znaczy to, ¿e zupe³nie z
niego rezygnujemy. Na pewno w przysz³ym sezonie siê
odbêdzie. Chcemy popracowaæ nad jego formu³¹ - mówi
dyrektor Mariusz Wróbel.
Filharmonia oceni³a tak¿e
przebieg Pikników Chopinowskich, które odbywa³y siê
w ka¿d¹ niedzielê podczas
wakacji. - Formu³a zagra³a
niezwykle. Okaza³o siê, ¿e
publicznoœæ przychodzi³a i liczyliœmy j¹ w setki, bo zwykle jednego koncertu s³ucha³o
oko³o 300-400 osób. Dlatego
ju¿ wiadomo, ¿e powtórzymy
pikniki po zakoñczeniu sezonu - mówi Urszula Œliwiñska.
Ksi¹¿ek, uczestnik Konkursu Chopinowskiego w 2015
roku, a ca³oœæ poprowadzi
maestro Jacek Kraszewski.
ROCH

Inny Hamlet na gorzowskiej scenie
Teatr im. J. Osterwy wchodzi w nowy sezon po kolejnej renowacji.

r e k l a m a

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ale teatr to przede wszystkim widz i spektakl. Sezon
otworzy³a „Kolacja na cztery
rêce” Paula Barza o Bachu, o
Haendlu. Graj¹ Micha³ Anio³ Bach i Krzysztof Tuchalski Haendel oraz Bartek Bandura. Spektakl mia³ ju¿ swoj¹
prapremierê 24 sierpnia w
Lesznie. Teraz miga j¹
ogl¹daæ gorzowscy widzowie.
Ponadto na afiszu znajdzie

Fot. Teatr im. J. Osterwy

Nowy sezon w Teatrze
Osterwy to piêknie wyremontowane foyer, piêkna
szatnia, czyli placówka zyska³a na pierwszym wra¿eniu,
kiedy siê do niej wchodzi. Nareszcie mamy tak¿e ca³¹
now¹ instalacjê elektryczn¹.
Spe³ni³y siê nasze marzenia
- mówi dyrektor Osterwy Jan
Tomaszewicz. Poza tym koñca dobiegaj¹ prace przy
scenie dydaktycznej. Na ni¹
Teatr dosta³ pieni¹dze z Mi-

„Żona potrzebna od zaraz” była udanym przedsięwzięciem
teatru Osterwy w minionym sezonie.

siê „Hamlet” Williama Szekspira. Realizuje ten spektakl
B³a¿ej Peszek i ma to byæ z
lekka inny Hamlet od tradycyjnie klasycznych wykonañ.
Specjalny utwór do spektaklu
nagra³a ju¿ Marysia Peszek.
Premiera zapowiedziana jest
na otwarcie Gorzowskich
Spotkañ Teatralnych. W przysz³ym roku na afisz wejdzie
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Narodowy epos wyre¿yseruje dobrze znany w

Gorzowie Rafa³ Matusz. Jeœli
bêd¹ pieni¹dz, to w planach
jest spektakl w re¿yserii
Krzysztofa Garbaczewskiego.
Pod koniec sezonu, czyli
ju¿ w 2018 roku zacznie siê
d³ugo oczekiwany remont
g³ównej sali w teatrze. Blask
odzyskaj¹ wszystkie freski. I
bêdzie to ostatni etap kompleksowego remontu, pierwszego takiego od zakoñczenia II wojny œwiatowej.
ROCH

prosto z miasta
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Jak car z królem się spotkali
i co świnia miała do tego
W 1712 roku w Landsbergu spotkali siê car Rosji Piotr Wielki i król Polski August II Mocny.

Za sprawą rozmów, ale o
czym, nikt nie wie

fot. Wolne zasoby wiki

Mieszczanie landsberscy o
niezwyk³ym spotkaniu dwóch
w³adców, w tym jednego naprawdê potê¿nego, jakim by³
car Rosji Piotr I Wielki dowiedzieli siê w ostatniej chwili i
to z rozporz¹dzenia w³aœnie
cara. Có¿ by³o zrobiæ, trzeba
by³o prze³kn¹æ wiadomoœæ i
przygotowaæ siê na niecodzienn¹ wizytê. Historiê ca³¹
opisa³a w 1995 roku w „Nadwaciañskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” pani
Stanis³awa Janicka.
Obu w³adców, czyli car i
król August II Mocny zjecha³o
siê 1 sierpnia 1712 roku do
Landsbergu, poniewa¿ mieli
przeprowadziæ jakieœ bardzo
wa¿ne rozmowy O czym, o
tym Ÿród³a milcz¹. Byæ mo¿e
chodzi³o o jakieœ kwestie
zwi¹zane z wojn¹, jak¹ od 12
lat prowadzi³y zjednoczone
si³y Rosji, Polski, Saksonii i
Dani przeciwko Szwecji. Car
Piotr I Wielki postanowi³ udaæ
siê w pobli¿e frontu, aby
wzi¹æ udzia³ w manewrach
floty duñskiej w okolicach
Greifswaldu i Stralsundu.
Dzieñ przed 1 sierpnia w³adca z towarzysz¹cym mu orszakiem znalaz³ siê w Drawsku, sk¹d ruszy³ do wsi
Klasztorne. I st¹d poinformowa³ mieszczan landsberskich, ¿e jeszcze tego samego dnia do miasta zjedzie.
W tym samym czasie do
Landsbergu pod¹¿a³ z orszakiem Sas. Tyle, ¿e jecha³
przez Miêdzyrzecz i Skwierzynê.
Doœæ istotnym tu jest, aby
dodaæ, ¿e Landsberg w tamtych czasach by³ takim sobie
zapyzia³ym miasteczkiem
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Król Polski August II Mocny i car Rosji Piotr Wielki.

licz¹cym oko³o 4 tys. mieszkañców le¿¹cym na dalekich
wschodnich rubie¿ach Prus,
którymi w³ada³ król Fryderyk I
z dynastii Hohenzollern.

Egzotyczni Rosjanie, a
najbardziej carowa żona

Jak chc¹ Ÿród³a, orszak
króla Augusta II Mocnego
Sasa nie budzi³ jakichœ wiêkszych wzruszeñ. Sasi wygl¹dali bowiem i siê zachowywali jak szlachta europejska znana w pewien sposób i
mieszczanom landsberskim.
Poza tym Sas mia³ gest,
p³aci³ za siebie na bie¿¹co.
No w ka¿dym razie jego ludzie jakoœ mocno za skórê
mieszczanom landsberskim
nie zaleŸli.
Co innego Rosjanie. Nie
doœæ, ¿e wygl¹dali egzotycznie, to jeszcze pozostawili po
sobie d³ugi. Ale na pocz¹tku
wizyty nikt w mieœcie siê tego
nie spodziewa³. Natomiast
egzotyczni przybysze budzili
ciekawoœæ wielka.

A poniewa¿ car z orszakiem goœci³ u ówczesnego
poczmistrza Johanna Dietricha Rettela, który nie móg³
siê opêdziæ od wizyt ciekawskich znajomych, którzy marzyli o tym, ¿eby egzotycznych przybyszów z bliska poogl¹daæ.
Bo Rosjanie z orszaku cara
byli
krzepkimi
facetami
nosz¹cymi (w sierpniu!)
d³ugie futra, podbite takim¿e
futrem surduty, poobszywane
z³otem i srebrem kamizelki, z
broni¹ zatkniêta za pasy oraz
w czapkach z piórami i diamentami.
Ale najwiêksze zainteresowanie budzi³a carska ¿ona,
Katarzyna - najwiêksza
mi³oœæ Piotra, który dla niej
pierwsz¹ sw¹ ¿onê zamkn¹³
w klasztorze jako rzekomo
szalon¹. Tak Katarzynê opisuje piekielnie inteligentna i
nieco z³oœliwa Wilhelmina z
domu Hohenzollern, hrabina
von Bayreuth, prywatnie ukochana siostra przysz³ego kró-

la Prus, Fryderyka II Wielkiego: „By³a to ma³a, gruba, o
ciemnej cerze kobieta, nosi³a
suknie jakby kupiona na tandecie, obszyt¹ wielk¹ liczb¹
z³otych i srebrnych medalików
z wizerunkami œwiêtych, co
przy poruszaniu siê czyni³o
chrzêst i pobrzêkiwanie jakby
siê s³ysza³o przechodz¹cego
obok objuczonego mu³a”. W
chwili wizyty w Landsbergu
Katarzyna mia³a 28 lat.

Od markietanki do carycy

Warto tu uczyniæ dygresjê
w³aœnie o Katarzynie. Niepospolita to by³a kobieta. Pochodzi³a z Litwy, by³a córk¹
litewskiego ch³opa i mia³a na
imiê Marta. Na scenê wielkich wydarzeñ historycznych
wkroczy³a jako szwedzka
markietanka. Zreszt¹ jej
pierwszym
mê¿em
by³
szwedzki dragon - co na
wspó³czesny jêzyk t³umaczy
siê - szeregowy piechoty.
Podczas wojny pó³nocnej
wpad³a w rosyjsk¹ niewolê.

Na dworze ksiêcia feldmarsza³ka Aleksandra Mienszykowa, zreszt¹ wielkiego totumfackiego cara, wypatrzy³
Katarzynê Piotr I. Car zakocha³ siê w niej natychmiast.
Do tego stopnia, ¿e przekona³ Martê, aby przesz³a na
prawos³awie i zosta³ jego legaln¹ ¿on¹. Musia³a mieæ
coœ w sobie, bo choæ by³a
analfabetka, to jednak potrafi³a siê poruszaæ w wielkim
œwiecie. Doœæ powiedzieæ, ¿e
po œmierci Piotra I Wielkiego,
dziêki pomocy ksiêcia Mienszykowa zosta³a caryc¹ Katarzyn¹ I. I to w³aœnie ona
postawi³a swemu mê¿owi jego najbardziej znany pomnik,
który do dziœ mo¿na podziwiaæ w Sankt Petersburgu.
Na cokole widnieje napis Piotrowi - Katarzyna.

No i pojawia się w końcu
świnia

Jak ju¿ zosta³o powiedziane,
Rosjanie byli egzotyczni. Na
tyle, ¿e nie chcieli p³aciæ ra-

chunków. Po ich wyjeŸdzie zaczê³a siê ¿enuj¹ca korespondencja miêdzy miastem a
rz¹dem Nowej Marchii w Kostrzynie nad Odr¹. Mieszczanie
landsberscy narzekali, ¿e carscy nie doœæ, ¿e nie zap³acili
za kwatery, to jeszcze na dodatek nie zap³acili za konie i
uprz¹¿, która zaginê³a. A na
dodatek okaza³o siê, ¿e carscy ukradli œwiniê biednemu
mieszczaninowi i co rz¹d ma
zamiar zrobiæ w tej sprawie, bo
wszak deklarowa³ daleko
id¹c¹ pomoc oraz opiekê.
Rz¹d siê bardzo mocno obruszy³, nie na informacje o
d³ugu, ale w³aœnie o owej œwini. W Kostrzynie bowiem
uznano, ¿e zadoœæuczynienie
po stracie œwini owemu ubogiemu mieszczaninowi powinno daæ miasto, a nie rz¹dowi
g³owê zawracaæ.
Koniec koñców okaza³ siê taki, ¿e zaleg³e rachunki za pobyt cara w Landsbergu
zap³aci³ rz¹d, ale dwa lata póŸniej, i to na polecenie króla
Fryderyka Wilhelma I, nastêpcy Fryderyka I.
Kto zap³aci³ i czy zap³aci³ za
œwiniê, do dziœ nie wiadomo.
Faktem jednak jest, ¿e sprawa ta na zawsze ju¿ znalaz³a
siê w dokumentach miejskich.
A o dziwnym pobycie
dwóch w³adców w ma³ym
Landsbergu
mieszczanie
jeszcze przez kilka d³ugich
lat rozmawiali.
ROCH

Korzysta³am z: Stanis³awa Janicka, Car Piotr Wielki i August II
Mocny w Gorzowie (Landsbergu) 1-5 sierpnia 1712, „Nadwarciañski Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1995, s.189-192 oraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Mienszykow
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Kto nie siedział po uszy w układach
Z Liwiuszem Sieradzkim, by³ym pi³karzem i wieloletnim kierownikiem dru¿yny Stilonu Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- W tym roku pi³karski Stilon œwiêtuje 70 lat dzia³alnoœci. W tym czasie uda³o
siê zbudowaæ markê klubu,
która wszêdzie jest szanowana, ale czy uda³o siê
osi¹gn¹æ sukcesy na miarê
oczekiwañ œrodowiska i kibiców?
- Na pewno nie. Je¿eli chodzi o wspomnian¹ markê, to
muszê tutaj pochwaliæ siê, ¿e
w latach naszej gry w dawnej
drugiej lidze byliœmy rozpoznawalni w ca³ym kraju. Wynika³o to z tego, ¿e wszystkie
sportowe gazety ogólnokrajowe bardzo du¿o pisa³y o ligach centralnych a by³ to
pierwszy i drugi poziom rozgrywek. Pamiêtam te wielkie
tytu³y, w których pojawia³a siê
nazwa naszej dru¿yny, a poczytnoœæ gazet by³a du¿o
wy¿sza ni¿ teraz, bo nie funkcjonowa³o coœ takiego jak Internet. Pamiêtam, ¿e jak jeŸdzi³em do centrali PZPN z
wa¿nymi
sprawami
do
za³atwienia to wszystkie drzwi
otwiera³y siê na dŸwiêk s³owa
Stilon.
- Do dzisiaj wielu sympatyków zastanawia siê, dlaczego nie uda³o siê
osi¹gn¹æ
bardziej
znacz¹cych sportowych
sukcesów?
- Je¿eli wspominamy historiê stilonowskiego futbolu to
podzieli³bym j¹ na kilka etapów. Pierwszy to awans do
drugiej ligi w 1959 roku. Pamiêtam ten sukces, choæ niewiele o nim mogê powiedzieæ.
Tylko tyle, ¿e mocno kibicowa³em pi³karzom, a na meczach podawa³em im pi³ki.
Potem zacz¹³em graæ i w
1971 roku zbudowaliœmy
œwietn¹ dru¿ynê, która powinna awansowaæ do drugiej ligi.
Obok mnie grali m.in. Piotr
Trzêsiok, Edward Krygiel,
Walerian Nowakowski, Antoni
Galiñski, Jan Kopiec, Jan Pindrys, Jan Suwary. Niestety,
na poziomie wojewódzkim
zawaliliœmy sprawê, remisuj¹c bezbramkowo ostatni
mecz z Wart¹ Gorzów. Jako
ciekawostkê powiem, ¿e
przed spotkaniem pi³karze
Warty, nasi w sumie koledzy,
przyszli do nas i wprost powiedzieli, ¿e zostali mocno
,,zmotywowani’’ przez zielonogórski Zastal. Zapowiedzieli jednoczeœnie, ¿e bêd¹
gryŸli trawê i liczyli chyba na
to, ¿e przebijemy stawkê.
Nam do g³owy jednak to nie
przysz³o i choæ ca³y mecz siedzieliœmy na ich po³owie nie
zdobyliœmy gola. PóŸniej mieliœmy bara¿ z Zastalem w Miêdzyrzeczu, który w mocno
kontrowersyjnych okolicznoœciach przegraliœmy 1:2,
trac¹c gole po kilkumetrowym
spalonym i dziwnym rzucie

Liwiusz Sieradzki był świadkiem wielu sukcesów i niepowodzeń gorzowskiej piłki.

karnym. Sêdzia by³ akurat z
¯ar. Zaraz póŸniej okaza³o
siê, ¿e zielonogórzanie w wyniku reorganizacji znaleŸli siê
w drugiej lidze. Uwa¿am, ¿e
straciliœmy wtedy wiele lat.
- By³ równie¿ s³ynny strajk
po tej pora¿ce z Zastalem.
W jakich okolicznoœciach
do niego dosz³o?
- Nazajutrz po meczu w Miêdzyrzeczu trzech naszych
pi³karzy,
Nowakowski,
Trzêsiok i Krygiel by³o ju¿ w
Zastalu. Od razu zrozumieliœmy, dlaczego oni wyj¹tkowo
s³abo zagrali w tym bara¿u.
Zarz¹d Stilonu stanowczo zaprotestowa³ przeciwko rozmontowaniu zespo³u, ale decyzje zapada³y na szczytach
w³adzy wojewódzkiej. Awantura by³a ostra i kiedy rozpocz¹³ siê nowy sezon… zastrajkowaliœmy. Nie zagraliœmy kilku meczów w lidze
okrêgowej, lecz na d³u¿sz¹
metê nie mia³o to sensu. Kiedy nam zagro¿ono porz¹dnymi dyskwalifikacjami, klub
musia³ siê ugi¹æ. I powróciliœmy na boisko w mocno okrojonym sk³adzie.
- Do drugiej ligi zdo³aliœcie
awansowaæ dopiero w 1978
roku.
- Ju¿ wtedy nie gra³em,
by³em pracownikiem klubu,
natomiast
kierownikiem
dru¿yny by³ Adam Ritter, od
którego obowi¹zki przej¹³em
za namow¹ trenera Ksola w

1979 roku. Po zaledwie
trzech latach od naszego debiutu pojawi³a siê pierwsza, a
rok póŸniej druga okazja do
awansu do ekstraklasy.
- Co by³o prawdziw¹ przyczyn¹, ¿e nie doczekaliœmy
siê tego awansu?
- To by³y czasy, kiedy powstawa³y silne kluby oparte
na du¿ych przedsiêbiorstwach, stawiaj¹ce przed
sob¹ wyraziste cele. Najczêœciej
awansu
do
najwy¿szej ligi. I mia³y one
du¿e pieni¹dze. My mogliœmy
o takich jedynie pomarzyæ,
choæ na pewno byliœmy bardzo stabilnym i solidnym klubem. Niemniej problem tkwi³
w braku zdecydowania. Nigdy
tak naprawdê w zak³adzie nie
podjêto konkretnej decyzji, co
chcemy
tak
naprawdê
osi¹gn¹æ.
Brakowa³o
zwyk³ego powiedzenia ze
strony dyrekcji zak³adu. Wystarczy³o jedno zdanie:
,,S³uchajcie, macie tu wszystko co potrzebne i w ci¹gu 2-3
lat awansujcie do ekstraklasy’’.
- A prawd¹ jest chyba, ¿e
sami pi³karze unikali ekstraklasy jak ognia?
- Na pocz¹tku lat 80-tych
mieliœmy zawodników, którzy
bardzo chcieli awansowaæ.
Mo¿e dlatego, ¿e pi³karsko
byli przygotowani na grê w
najwy¿szej klasie rozgrywek.
Zreszt¹ budowa tej dru¿yny

trwa³a kilka dobrych lat, a takim motorem napêdowym by³
Micha³ Leœniak, który przyszed³ w 1975 roku ze Szczecina do Urzêdu Wojewódzkiego i razem z Romkiem Bukartykiem oraz komendantem
miejskim milicji Leonem Bukañskim przekonali dyrekcjê
zak³adu, ¿e trzeba ostro
postawiæ na futbol w nowo
powstaj¹cym województwie
gorzowskim. Pojawi³ siê trener Eugeniusz Ksol i bardzo
szybko sprofesjonalizowaliœmy pi³kê w mieœcie. Zespó³ z
roku na rok stawa³ siê coraz
lepszy i w 1981 roku ograliœmy ca³¹ górê drugiej ligi, ale
polegliœmy z zespo³ami, które
spad³y potem z ligi.
- Do dzisiaj na dŸwiêk
Kryszta³ Stronie Œl¹skie u
wielu starszych kibiców
otwiera siê nó¿ w kieszeni.
- Nie byliœmy w tym czasie
jeszcze wprowadzeni w tajniki
grania na tym poziomie. Po
latach dowiedzia³em siê, ¿e
pi³karze Kryszta³u byli mocno
motywowani finansowo przez
piêæ klubów, ¿eby tylko odebraæ nam punkty. Przecie¿
oni w meczach z nami grali
jak szaleñcy. Nigdy nie widzia³em tak zdeterminowanych graczy. Podobnie by³o w
meczach z innymi zespo³ami,
które nie mia³y ju¿ szans na
utrzymanie, ale w pojedynkach z nami góry przenosili.
Nas zaœ zacz¹æ parali¿owaæ

strach, bo ka¿da kolejna pora¿ka by³a przez otoczenie
odbierana jako oddawanie
punktów, ¿eby tylko nie wejœæ
do ekstraklasy.
- Co mamy rozumieæ pod
pojêciem ,,nie byliœmy wtajemniczeni w tajniki grania
na poziomie drugiej ligi’’?
- Dzisiaj wszyscy doskonale
wiemy, jak funkcjonowa³a ta
nasza pi³ka przez dziesi¹tki
lat, a wiedzy dostarczy³a nam
s³ynna afera „Fryzjera”, czyli
znanego dzia³acza z Wronek.
To funkcjonowa³o we wszystkich ligach ju¿ w latach 70 czy
80-tych. Nikt jednak dawniej
tym siê nie zajmowa³, a jak
gdzieœ pojawi³a siê drobna
afera ukrêcano jej ³eb.
- Chyba nie do koñca. W
Gorzowie wielu jeszcze pamiêta turniej bara¿owy w
Koninie w 1976 roku, gdzie
Stilon walczy³ o wejœcie do
drugiej ligi?
- Na ten temat niewiele
mogê powiedzieæ, bo akurat
przebywa³em w tym czasie w
Belgii. Sprawa by³a jednak
g³oœna, przez wielu nazwana
afer¹ koniñsk¹. Ch³opacy odpuœcili jeden mecz, sprawa
wysz³a na wierzch i skoñczy³o
siê powa¿nymi sankcjami.
Nasz zespó³ karnie zosta³
zdegradowany do klasy A,
posypa³y siê indywidualne kary. Niektórzy pi³karze zostali
zatrzymani i przes³uchiwani w
Warszawie
w
siedzibie
Sto³ecznej Komendy MO na
Rakowieckiej. Jak wróci³em z
Belgii byliœmy we wspomnianej klasie A i przez to opóŸni³
siê czas awansu do drugiej ligi. Nie kryjê jednak, ¿e ta afera d³ugo siê za nami ci¹gnê³a.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to
czarna plama na honorze klubu.
- W œrodowisku pi³karskim wszyscy wiedzieli, ¿e
nie zawsze mecze s¹ czyste?
- Bardziej siê domyœlaliœmy,
szczególnie w pierwszych latach pobytu w drugiej lidze.
Bo w du¿ej mierze nie sprzedawano
meczów
za
pieni¹dze. Wyniki by³y ustawiane bardziej na zasadach
meczów
przyjaŸni
czy
ró¿nych uk³adów. Szczególnie, kiedy interes mia³y dwie
graj¹ce ze sob¹ dru¿yny.
Skoro do osi¹gniêcia celu wystarcza³ im remis, nie przeszkadzano sobie. Albo pod
koniec sezonu ktoœ potrzebowa³ punktów to je dostawa³ i
oddawa³ na pocz¹tku nastêpnego sezonu. My d³ugo
nie mogliœmy za³apaæ o co
chodzi, a poza tym, po tej aferze koniñskiej, baliœmy siê
zrobiæ jakikolwiek ruch, który
móg³by sugerowaæ, ¿e coœ
kombinujemy. Wszyscy mieli
na nas baczenie. By³y te¿

uk³ady sêdziowskie. Arbitrzy
czêsto byli powi¹zani z klubami. I miêdzy sob¹ ustalali, kto
komu pomo¿e. Niestety, tak
to wygl¹da³o.
- Na ile Janusz Zaorski odda³ tamt¹ rzeczywistoœæ w
filmie ,,Pi³karski poker’’?
- W ca³oœci. Tak po prostu
by³o i dzisiaj nie ma co tego
ukrywaæ. U nas w Gorzowie
zawsze sêdziowie byli goszczeni w stilonowskim hotelu,
czêstowani dobr¹ kolacj¹ i
ca³ymi reklamówkami prezentów. Obowi¹zkowym zestawem by³y ¿y³ki wêdkarskie i
taœmy magnetofonowe. Nasze prezenty oczywiœcie nie
robi³y na nich wra¿enia.
Gdzie indziej mieli lepsze prezenty. Cztery ko³a do malucha, nowe opony, maszyny
do szycia, kryszta³y. Trudno
by³o z tymi klubami rywalizowaæ o sêdziowskie wzglêdy.
Po iluœ tam latach gry wchodzi³y jeszcze tak zwane sympatie. Jak któryœ arbiter przyjecha³ do Gorzowa po raz enty, to najczêœciej mogliœmy
liczyæ na jego drobn¹
przys³ugê. Ale zdarza³y siê
sytuacje, o których wiem z
opowiadañ, ¿e byli sêdziowie,
którzy brali ³apówki od obu
dru¿yn za… uczciwe poprowadzenie spotkania. Jak ju¿
dobrze pozna³em œrodowisko
pi³karskie, to z wielu stron
us³ysza³em, ¿e w ekstraklasie
kr¹¿y³y du¿e pieni¹dze. Zdobycie mistrzostwa Polski bez
odpowiedniego wsparcia finansowego nie by³o dawniej
mo¿liwe. Najbardziej œmialiœmy siê z tych trenerów, którzy z dum¹ podkreœlali, ¿e
wywalczyli mistrzostwo kraju,
zapominaj¹c
dodaæ,
i¿
dzia³acze kupili mu przyk³adowo osiem meczów.
- Powróæmy do straconych szans. Ma³o siê o tym
mówi, ale w 1982 roku równie¿ by³a du¿a szansa
awansu. Czego wtedy zabrak³o?
- Jesieni¹ zespó³ prowadzi³
Stanis³aw Adamski i wszystko
uk³ada³o siê œwietnie. Na
pó³metku do lidera traciliœmy
tylko jeden punkt. Rada
dru¿yny w tym momencie
wysz³a z projektem… zwolnienia trenera i zatrudnienia
kogoœ z ,,nazwiskiem’’. Po
odejœciu Adamskiego w Polsce wprowadzono stan wojenny i zostaliœmy na lodzie.
Tak trochê na zasadzie
³apanki pojawi³ siê u nas Witold Szygu³a z Chorzowa. By³
bardzo przesympatyczny, ale
nic wielkiego nie wniós³.
Dru¿yna gra³a dobrze, lecz
bez odpowiedniego polotu i
trochê do tego awansu zabrak³o.
- Pozosta³ on jednak w Stilonie, po czym zosta³ zwol-

niewiele mógł zdziałać
niony w przedziwnych okolicznoœciach.
- Latem zorganizowa³ obóz
w Chorzowie i tam w ci¹gu
oœmiu dni rozegraliœmy szeœæ
sparingów
w
upa³ach.
Dru¿yna zosta³a wykoñczona,
po czym zaczê³a siê liga a
my nie mogliœmy wygraæ ¿adnego spotkania. Lali nas
wszyscy, czasami wpad³ jakiœ
remis. I zapad³a decyzja, ¿e
nale¿y zwolniæ trenera.
Zbli¿a³ siê jednak pojedynek z
Odr¹ Opole, który mia³
sêdziowaæ Marian Dusza,
wielki przyjaciel Szygu³y. Mówiê na zarz¹dzie klubu, ¿e
zwolnijmy go, ale po meczu. I
nagle do akcji wesz³y w³adze
wojewódzkie i nakaza³y natychmiastowe rozwi¹zanie
umowy z Szygu³¹. Po paru latach gry w drugiej lidze poznawa³em panuj¹ce uk³ady i
walczy³em do upad³ego o zatrzymanie trenera, ale decyzja by³a stanowcza. Jeszcze w
trakcie przedmeczowej kolacji
sêdzia Dusza z wyrzutem sumienia powiedzia³ do mnie,
¿e ,,Witka zwolni³em’’. T³umaczy³em mu, jakie by³y okolicznoœci, ale on obstawa³ przy
swoim. Przegraliœmy 1:3 i po
spotkaniu mówiê do sêdziego, z którym dobrze siê ju¿
zna³em, ¿e móg³ sêdziowaæ
normalnie. A on do mnie:
,,Witka zwolniliœcie’’.
- W 1991 roku ponownie
pojawi³a siê nadzieja na
awans. Czy wtedy pi³karze
tak¿e chcieli tego awansu?
- Myœlê, ¿e nie wszyscy,
choæ dru¿ynê mieliœmy na
ekstraklasê. Zawodnicy obawiali siê o swoje miejsca,
choæ wszyscy mieli zapewnienie, ¿e po awansie otrzymaj¹ szansê pozostania w
zespole. Jesieni¹ ch³opacy
grali kapitalnie, u siebie stracili tylko dwa punkty i jednego
gola. Wiosna równie¿ zaczê³a
siê wyœmienicie od czterech
zwyciêstw i czterech remisów.
Na 11 kolejek przed koñcem
byliœmy liderem drugiej ligi.

●
rekrutacja
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Nagle przysz³a seria piêciu
pora¿ek z rzêdu, po których
dru¿yna ponownie od¿y³a.
- I przyszed³ s³ynny mecz
w £odzi z tamtejszym Widzewem. Podobno chcia³
pan sêdziego Romana
Kostrzewskiego ustrzeliñ
strza³ami ³uczniczymi przywiezionymi z Gorzowa?
- A¿ tak ostro nie by³o, ale
faktem jest, ¿e mia³em strza³y,
które dosta³em od gorzowskich ³uczników. Mia³em je
przekazaæ jednemu obserwatorowi z Bydgoszczy, z którym dobrze siê zna³em.
Chcia³em uczyniæ to za poœrednictwem sêdziego Kostrzewskiego, mieszkaj¹cego
te¿ w Bydgoszczy. Kiedy po
meczu wœciek³y wpad³em
do szatni arbitrów, to rzuci³em
w
niego
tymi
strza³ami, krzycz¹c, ¿eby je
przekaza³ naszemu wspólnemu znajomemu. Pod tym
pokojem sta³ zreszt¹ kapelan Widzewa i widz¹c jak
biegnê z tymi strza³ami
wpad³ w panikê i zacz¹³
krzyczeæ. Do dzisiaj mam
¿al o ten mecz, bo nasi
pi³karze naprawdê zostawili
na boisku serce, ale nie
mogli wygraæ. Do tego Zenek Burzawa i Józef Ludniewski za krytykowanie
orzeczeñ sêdziowskich zobaczyli czerwone kartki. Powiedzieli wprost, ¿e z
czarn¹ mafi¹ nie wygramy.
Ja zaœ powiedzia³em Kostrzewskiemu, ¿e wiêcej w
¿yciu nie chcê widzieæ go na
oczy. Po latach przyjecha³
do Gorzowa sêdziowaæ jako
sêdzia boczny. Rzuci³ siê na
mnie z radoœci, ja mówiê
mu, ¿eby zostawi³ mnie w
spokoju, a on siê t³umaczy³,
¿e g³upio by³oby wtedy, gdyby wszed³ Stilon a nie Widzew.
- A jak sêdziowa³ to spotkanie na linii?
- By³o to z Ark¹ Gdynia za
czasów ju¿ trenera Eugeniusza Ró¿añskiego. Tak sêdzio-

wa³, ¿e myœla³em, i¿ trener
gdynian zawa³u dostanie.
Mecz spokojnie wygraliœmy.
- Ostatnia szansa walki o
awans pojawi³a siê w 1992
roku, to wtedy te¿ zespó³
doszed³ a¿ do pó³fina³u Pucharu Polski. I nagle sta³a
siê rzecz dziwna, kilku
pi³karzy zosta³o odsuniêtych od dru¿yny. Co by³o
tego powodem?
- Znajdowaliœmy siê blisko
czo³ówki, awansowaliœmy do
pó³fina³u Pucharu Polski i
przyszed³ mecz w O³awie,
który Ÿle nam wygl¹da³. Przegraliœmy go g³adko 0:4 i trener
Mieczys³aw Broniszewski postanowi³ odsun¹æ do sk³adu
paru zawodników tu¿ przed
wyjazdem do Legnicy na
mecz o awans do fina³u PP.
Przegraliœmy tam g³adko 0:3,
choæ do dzisiaj uwa¿am, ¿e
nawet gdybyœmy pojechali z
wszystkimi pi³karzami maksymalnie zmotywowani nie dalibyœmy rady. Kiedy okaza³o
siê, ¿e bêdzie nam sêdziowa³
Piotr Werner, natychmiast
wys³aliœmy pismo do PZPN o
zmianê arbitra, argumentuj¹c
¿e prowadzi³ on nam mecz ligowy dwa tygodnie wczeœniej, ewidentnie pomagaj¹c
rywalom w zwyciêstwie. Nie
dostaliœmy ¿adnej odpowiedzi, przyje¿d¿amy do Legnicy
a tam uœmiechniêty od ucha
do ucha Werner pyta: ,,No i
co? Odwo³aæ mnie chcieliœcie’’. Podajê to jako przyk³ad,
¿e na pewne sprawy nie by³o
rady. Kto nie siedzia³ po uszy
w uk³adach niewiele móg³
zdzia³aæ. A co do odsuniêtych
pi³karzy, nie wszyscy prowadzili w tym czasie sportowy
tryb ¿ycia i sprawiali
wra¿enie, ¿e nie s¹ zainteresowani dobrymi wynikami.
- Czy dzisiaj futbol jest ju¿
czysty, nie ma w nim pozasportowych wp³ywów na
wynik?
- Myœlê, ¿e po tej aferze z
„Fryzjerem”, tak. Sêdziowie
do tego s¹ zawodowi, silny

jest nacisk opinii publicznej,
ale przede wszystkim œwietny
jest przekaz telewizyjny. Nikt
œwiadomie nie bêdzie szarga³
swojej opinii, bo szybko wyleci z tego towarzystwa. Ponadto dawniej tych sêdziów wyznaczonych do prowadzenia
spotkañ by³o mnóstwo i rzadziej mieli okazjê prowadziæ
mecze. Dzisiaj jest wyselekcjonowana grupa, która z tego normalnie ¿yje.
- Jubileusz 70-lecia stilonowskiej pi³ki obchodzimy
w nieco smutnych nastrojach, bo ta nasza pi³ka ma
liczne problemy. Czego brakuje, ¿eby wnieœæ nasz futbol na wy¿szy poziom?
- Jeszcze niedawno, za czasów Sylwestra Komisarka,
mieliœmy pierwsz¹ ligê ale zabrak³o w³aœciwego zarz¹dzania. Samo posiadanie pieniêdzy nie oznacza, ¿e odniesie siê sukces. Trzeba
jeszcze
umieæ
nimi
zarz¹dzaæ. Myœlê, ¿e w dzisiejszych czasach najwa¿niejsze jest zbudowanie silnej organizacji, w której wa¿n¹ rolê
spe³niaj¹
menad¿erowie.
Czas klasycznych dzia³aczy
min¹³. Co ja mogê przyk³adowo wnieœæ do dzisiejszych
realiów? Mogê co najwy¿ej
s³u¿yæ doœwiadczeniem, coœ
tam podpowiedzieæ, ale nie
poprowadzê klubu. Teraz jest
czas dla m³odych, dobrze wykszta³conych ludzi, maj¹cych
w ma³ym paluszku zasady
funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Bo klub to
organizacja porównywalna do
nowoczesnego przedsiêbiorstwa. Potrzebny jest tak¿e porz¹dny stadion. Kibice dzisiaj
inaczej postrzegaj¹ ogl¹danie
widowisk sportowych. Myœlê,
¿e staæ Gorzów na nowoczesny 10-tysiêczny kryty
obiekt z oœwietleniem. Bez tego trudno bêdzie cokolwiek
konstruktywnego zrobiæ, aczkolwiek nawet w obecnych
realiach Gorzów powinien
mieæ przynajmniej drug¹ ligê.

Turniej, tablica
pamiątkowa i ksiażka
dla trenera
W³odzimierz Æwiertniak to postaæ doskonale
znana, choæ nieco ju¿ zapomniana.
By wychowawc¹ wielu pokoleñ koszykarek, choæ
swoj¹ pracê zaczyna³ od
szkolenia ch³opców. Mia³ w
œrodowisku opiniê œwietnego trenera. Uwielbia³ pracê
u podstaw. W 1984 roku
wprowadzi³ gorzowski Znicz
do drugiej ligi. Potem przez
kilka lat prowadzi³ zbudowan¹ przez siebie dru¿ynê
bêd¹c¹ w strukturach ZKS
Stilon. Nie dane mu by³o
awansowaæ do ekstraklasy,
ale to on zbudowa³ zespó³,
który od 1989 roku przez
wiele kolejnych lat dzielnie
walczy³ na parkietach najwy¿szej klasy rozgrywek.
I choæ legendarnego trenera nie ma ju¿ z nami od
2005 roku to pamiêæ pozosta³a. 25 wrzeœnia, przy
udziale wielu by³ych zawodniczek i zawodników, wychowanków trenera, cz³onków rodziny, przyjació³, ale
tak¿e parlamentarzystów,
radnych i w³adz miejskich w
hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul.
Czereœniowej ods³oniêto
tablicê pami¹tkow¹ W³odzimierza Æwiertniaka. Jej autork¹ jest artystka-rzeŸbiarka Zofia Biliñska.
Wczeœniej, przez cztery
dni w hali sportowej I LO
odbywa³y siê memoria³owe
turnieje koszykówki dru¿yn
klubowych kadetek i kadetów oraz ch³opców szkó³
ponadgimnazjalnych.
W
trakcie uroczystoœci wyró¿niono ponadto 34 by³e
zawodniczki i zawodników
oraz dzia³aczy koszykówki
medalami
Polskiego
Zwi¹zku Koszykówki „Za
zas³ugi dla rozwoju koszykówki” i medalami Polskiego Komitetu Olimpijskiego
„Za zas³ugi dla polskiego
ruchu olimpijskiego” oraz
z³otymi i srebrnymi honoro-

Książka o Włodzimierzu
Ćwiertniaku to kawał historii
gorzowskiej koszykówki.

wymi odznakami PZKosz.
Prezes PZKosz - Grzegorz
Bachañski przekaza³ pani
Dorocie Æwiertniak medal
„Za zas³ugi dla rozwoju koszykówki” przyznany poœmiertnie jej ojcu przez
PZKosz.
Odby³a siê równie¿ promocja ksi¹¿ki pt. „W³odka
Æwiertniaka ¿ycie pod koszem” autorstwa Jerzego
Kilczewskiego i Jana Delijewskiego. Czytelnicy monografii znajd¹ w niej historiê nadwarciañskiej koszykówki
kobiet
z
lat
poprzedzaj¹cych dzia³alnoœæ szkoleniow¹ W³odzimierza Æwiertniaka, opis jego
sportowych osi¹gniêæ, tabele II ligi koszykówki kobiet z lat 1985-89, statystyki, ciekawostki, wspomnienia i rozmowy z ludŸmi,
którzy wspó³pracowali z
W³odzimierzem Æwiertniakiem, jak równie¿ reporta¿e
sportowe z lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia
odnosz¹ce siê do tego wybitnego trenera . Ksi¹¿kê
uzupe³nia bogaty serwis
zdjêæ i ilustracji. Ksi¹¿kê
mo¿na nabyæ w biurze firmy
Reklama - Borowczyk przy
ul. Wodnej 14.

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

Poszukujemy współpracowników
piszących o sporcie

W związku z rozwojem działu sportowego, redakcja echogorzowa.pl nawiąże współpracę z osobami zainteresowanymi pisaniem
o sporcie. Wymagana jest oczywiście umiejętność pisania i znajomość gorzowskiego sportu. Zainteresowanych prosimy o kontakt
mailowy lub pisemny z redakcją.
Redakcja echogorzowa.pl
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Start w europejskich pucharach
dodaje nam wartości
Z Romanem Sondejem, dyrektorem generalnym LUW oraz wiceprezesem AZS AJP Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Od pewnego czasu
wie¿owiec LUW jest obstawiony rusztowaniami i
trwaj¹ prace termomodernizacyjne. Z czego wynika
ta koniecznoœæ?
- Budynek nie by³ praktycznie remontowany od czasu
jego budowy, czyli od po³owy
lat 70. Odbywa³y siê jedynie
doraŸne prace wewn¹trz
obiektu. Warunki pracy s¹ w
tej chwili takie, ¿e przy
ka¿dym wiêkszym deszczu
czêœæ pomieszczeñ jest zalewanych. Z kolei w czasie
upalnych dni mamy silne
przegrzanie budynku, zim¹
k³opoty z dogrzaniem pomieszczeñ. Za³o¿yliœmy wymianê ca³ej elewacji zewnêtrznej, docieplenie stropodachów, zmianê systemu
wentylacji i ogrzewania oraz
oœwietlenie leadowe w ca³ym
obiekcie. Efektem tych
zmian bêdzie nie tylko widoczna zmiana warunków
pracy, ale równie¿ spore
oszczêdnoœci. WskaŸnik wyliczony przez audytora pokazuje, ¿e oszczêdnoœci na
energii wynios¹ ponad 60
procent w stosunku do obecnych wydatków. I choæby te
dwa elementy pokazuj¹, ¿e
inwestycja jest w pe³ni uzasadniona.(…).
Zostawmy
sprawy
urzêdowe i przejdŸmy do
koszykówki, gdy¿ jest pan
wiceprezesem klubu z ekstraklasow¹ dru¿yn¹, która
znowu weŸmie udzia³ w
europejskich pucharach.
Czy klub staæ na to?
- Decyzja zapad³a po bardzo dok³adnej analizie. Nowy zarz¹d klubu, który dzia³a
od roku, przyjmuj¹c na siebie obowi¹zki za³o¿y³ systematyczn¹ tendencjê rozwojow¹. Nikt nie by³ ju¿ zainteresowany stagnacj¹, jaka
ogarnê³a klub po wczeœniejszych latach. Po dobrym i atrakcyjnym
widowiskowo
ostatnim sezonie musieliœmy
zrobiæ nastêpny krok. ¯eby
mia³o to sens, trzeba by³o
zakontraktowaæ koszykarki o
sporych ju¿ umiejêtnoœciach, a zarazem na miarê
naszych finansowych mo¿liwoœci. W takim momencie
zawsze trzeba znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, jak
przekonaæ dobre zawodniczki do przyjœcia za niewielkie
pieni¹dze? Jedyn¹ drog¹
prowadz¹c¹ do tego celu
jest gra w europejskich pucharach. Ka¿da niemal koszykarka, z któr¹ podejmowaliœmy rozmowy pyta³a,
czy planujemy grê na europejskich parkietach.

Roman Sondej: Bardzo byśmy chcieli znaleźć się w strefie medalowej, ale takiej presji nie
wywieramy.

- Tak, ale wystêpy w pucharach nios¹ jednak za
sob¹ du¿e koszty?
- Nie porywaliœmy siê z motyk¹ na s³oñce. Dok³adnie
przeanalizowaliœmy wszystkie koszty. Zacznijmy od tego, ¿e w polskiej lidze nast¹pi³o ujednolicenie przepisów
dotycz¹cych
gry
zawodniczek z ró¿nych krajów. To jest wa¿ne, bo tym
samym sk³adem mo¿na teraz wystêpowaæ w lidze i pucharach. Wczeœniej dru¿yny
musia³y mieæ zakontraktowanych wiêcej koszykarek. Dalej, porozumieliœmy siê z zespo³ami, z którymi zagramy
w grupie, ¿e ka¿dy gospodarz bierze na siebie koszty
utrzymania dru¿yny przyjezdnej. Oznacza to, ¿e jad¹c
na wyjazd pokrywamy tylko
podró¿, reszta spada na
gospodarzy. Oczywiœcie w
Gorzowie my pokrywamy
koszty noclegów, jedzenia i
innych spraw, ale to nas
bêdzie kosztowa³o zdecydowanie mniej ni¿ gdybyœmy
mieli p³aciæ za siebie na wyjazdach.
- Jak ocenia pan klasê
dru¿yn, z którymi nasze
dziewczêta powalcz¹ w
EuroCup?
- Kiedy po losowaniu zobaczy³em, z jakimi zespo³ami
przyjdzie nam zmierzyæ siê

w grupie od razu zapyta³em
trenera Dariusza Maciejewskiego, czy nie pomyliliœmy
siê i czy przypadkiem nie trafiliœmy do koszykarskiej ligi
mistrzów. Zagramy przecie¿
ze znanymi markami: Besiktasem Stambu³, TTT Ryg¹ i
Olympiakosem Pireus. Potraktujemy te spotkania jako
prezentacjê naszej dru¿yny i
promocjê miasta. Chcemy
przypomnieæ, ¿e Gorzów to
uznany oœrodek koszykarski.
Liczê na zaanga¿owanie zawodniczek, atrakcyjne mecze, a wynik trzeba bêdzie
wywalczy na parkiecie.
- Mamy k³opot z hal¹
sportow¹, bo ta obecna
nie spe³nia wymogów wystêpów w pucharach, zaœ
o nowej ci¹gle tylko marzymy. Jak rozwi¹zaæ ten
problem?
- Graæ w hali przy ulicy
Chopina jeszcze mo¿emy.
Zwrócê uwagê, ¿e choæ jest
tu ma³a widownia to jednak
zaplecze jest znakomite. W
obiekcie
znajduje
siê
si³ownia, gabinety odnowy
biologicznej, sauna, warunki
s¹ naprawdê dobre i
spe³niaj¹ wszystkie wymagania potrzebne do dobrego
przygotowania sportowego.
Z punktu widzenia rozgrywania meczów hala wci¹¿ jest
naszym atutem. Jest specy-

ficzna, ma swój niepowtarzalny klimat, mnóstwo
dru¿yn przyje¿d¿aj¹cych do
nas nie kryje, ¿e trudno im
siê tu walczy. Szczególnie,
¿e ten kontakt widzów z placem gry jest bliski. A nasi kibice potrafi¹ wspaniale dopingowaæ, stwarzaj¹ super
atmosferê i to jest bardzo
du¿a wartoœæ dodana. Do
czasu kiedy w Gorzowie nie
mamy wiêkszego obiektu,
musimy sobie radziæ i tu naprawdê du¿e podziêkowania
trzeba kierowaæ w stronê
Akademii im. Jakuba z Parady¿a, która nam pomaga.
- Wierzy pan, ¿e powstanie nowa hala, bo niektórzy mówi¹ ju¿ wprost, ¿e z
tym obiektem jest jak z serialow¹ ¿on¹ porucznika
Columbo? Wszyscy o niej
mówi¹, ale nikt jej nie widzia³.
- Tematem budowy nowej
hali interesujê siê szczegó³owo, poniewa¿ na etapie
opiniowania ró¿nych koncepcji uczestniczy³em w rozmowach. Zwi¹zane to by³o z
tym, ¿eby wybraæ takie rozwi¹zanie architektoniczne,
aby spe³nia³o ono oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Nie tylko œrodowiska
koszykarskiego, ale i pi³ki
rêcznej czy siatkówki. Najwa¿niejsze jest, ¿eby projekt

zosta³ skonstruowany w ten
sposób, aby zosta³ utrzymany kontakt kibiców ze sportowcami. Niestety, ale w Polsce powsta³o kilka obiektów,
gdzie ogl¹danie meczów,
choæby koszykówki, nie jest
atrakcyjne. Widownia mocno
odsuniêta nie daje tej specyficznej atmosfery. Pamiêtajmy, ¿e ró¿ne dyscypliny
maj¹ ró¿nego rodzaju wymiary boisk. Wracaj¹c jednak do meritum pytania powiem w ten sposób; nie
wszystko zale¿y od klubów,
najwa¿niejsz¹ rolê do odegrania ma miasto. Z naszej
strony zrobiliœmy du¿o. Dziêki zaanga¿owaniu minister
El¿biety Rafalskiej i przychylnoœci ministra sportu Witolda
Bañki uda³o siê pozyskaæ
gwarancjê sfinansowania inwestycji w po³owie. Wszystkie kluby gwarantuj¹ partycypowanie w utrzymaniu
obiektu. Administratorem hali bêdzie spó³ka miejska, co
jest dobrym pomys³em. Hala
ma naprawdê szansê przynieœæ wiele korzyœci równie¿
pozasportowych.
- Nie przera¿a pana, ¿e
termin jest ci¹gle przesuwany?
- Sytuacja jest w sumie
czytelna. Je¿eli s³u¿by prezydenta zd¹¿¹ do maja 2018
roku przygotowaæ projekt, to
wtedy zostanie podpisana
umowa równie¿ z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Wtedy bêdzie mo¿na zacz¹æ
inwestycjê.
Je¿eli
nie
zd¹¿ymy
z
projektem,
wszystko mo¿e siê posypaæ,
ale powtórzê, tu pi³eczka jest
ju¿ po stronie prezydenta
miasta.
- Ponownie trzeba by³o
przemeblowaæ sk³ad, co
nie jest do koñca sprzyjaj¹ce, gdy¿ co sezon trener Dariusz Maciejewski
musi na nowo uk³adaæ
wszystkie klocki. Dlaczego
nie potrafimy utrzymaæ w
dru¿ynie czo³owych zawodniczek?
- To jest kwestia tylko pieniêdzy. Dam taki przyk³ad.
Wartoœæ rynkowa Stephanie
Talbot po sezonie w polskiej
lidze wzros³a trzykrotnie. A
teraz, kiedy trafi³a jeszcze do
WNBA, o jej pozyskaniu
mog¹ marzyæ tylko potentaci. Taka jest specyfika tej
dyscypliny. My wyszukujemy
m³ode, ambitne zawodniczki,
potem one siê u nas promuj¹
i
wybieraj¹
silniejsze
dru¿yny. Mnie cieszy, ¿e
wszystkie koszykarki, które
do nas przychodz¹ i potem
odchodz¹, zawsze ciep³o siê

o nas wypowiadaj¹. S¹ sytuacje, ¿e te¿ wracaj¹. Najlepszym przyk³adem jest Julia Dureika, obecnie po wyjœciu za m¹¿ Rystikawa.
Powróci³a do nas po siedmiu
latach i jestem przekonany,
¿e bêdzie silnym ogniwem
dru¿yny. Mamy m³od¹, 20letni¹ S³owenkê Annemariê
Prezelj i z ni¹ podpisaliœmy
kontrakt na dwa lata, co pozwoli odwa¿niej na ni¹ stawiaæ. Do tego podpisaliœmy
jeden kontrakt zawodowy
wiêcej ni¿ w poprzednim sezonie, a to z kolei pozwoli na
wiêksze mo¿liwoœci taktyczne prowadzenia zespo³u.
- W ostatnim sezonie
dru¿yna zajê³a szóst¹ pozycjê, bêd¹c o krok od
miejsce w czwórce. Jaki
cel sportowy zosta³ wyznaczony
zespo³owi
na
bie¿¹ce rozgrywki ligowe?
- Je¿eli przypomnimy sobie
æwieræfina³owe boje z CCC
Polkowice czy niedawny
mecz rewan¿owy ¿u¿lowców
Stali ze Spart¹ Wroc³aw,
œmia³o mo¿emy powielaæ
teoriê o nieprzewidywalnoœci
sportu. Nie naciskamy sztabu szkoleniowego i samych
koszykarek, nie stawiamy
przed nimi wielkiego celu.
Chcemy zrobiæ kolejny krok
do przodu i poprawiæ
osi¹gniêcie z ostatniego
sezonu. Miejsce powy¿ej
szóstego uznamy za dobre.
Oczywiœcie bardzo byœmy
chcieli znaleŸæ siê w strefie
medalowej, ale takiej presji
nie wywieramy. Dla nas
jest najistotniejsze, ¿eby
mecze w wykonaniu akademiczek cieszy³y oko kibica.
Wymagamy walki i pe³nego
zaanga¿owania w ka¿dym
spotkaniu. Je¿eli zawodniczki dadz¹ z siebie
wszystko, to ka¿dy wynik
zostanie przyjêty pozytywnie.
- Czy w tym sezonie liga
równie¿ bêdzie tak wyrównana, ¿e trudno w tej chwili wskazaæ faworytów?
- W tej kwestii nic siê nie
zmieni³o, powiem wiêcej, liga
mo¿e byæ jeszcze bardziej
wyrównana ni¿ ostatnio.
Wiele dru¿yn z œrodka tabeli
wzmocni³o siê i to zapowiada
super emocje. Oczywiœcie
trudno tutaj dorównaæ najbogatszej dru¿ynie ligi CCC
Polkowice, ale przypomnê,
¿e na parkiecie nie graj¹ pieni¹dze i wcale nie jest powiedziane, ¿e to w³aœnie ten zespó³ jest murowanym kandydatem
do
mistrzostwa
Polski.
- Dziêkujê za rozmowê.
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50 lat polskiego Fiata 125 p
Jesieni¹ 1967 pierwsze polskie Fiaty 125 p trafi³y do sieci sprzeda¿y Polmozbytu.
wolucjê. Zakupiono samochód œredniej klasy dostosowany do polskich mo¿liwoœci
technicznych. Nadwozie Fiata 125 wyposa¿ono w proste i
niezawodne silniki wczeœniejszych modeli 1300/1500.
Gwarantowa³o to szybsze
opanowanie ich produkcji ni¿
wystêpuj¹cego w oryginalnym, w³oskim modelu silnika
1,6 l z dwoma wa³kami rozrz¹du wymagaj¹cego znacznie wiêkszej dok³adnoœci
monta¿u i lepszych materia³ów. Równie¿ wnêtrze
polskiego samochodu zapo¿yczono z poprzednika.
Wraz z samochodem i liniami do jego produkcji do Polski trafi³a licencja na odpowiedni olej, fabryka we
W³oc³awku zaczê³a opano-

Fot. Archiwum

Powojenne próby odbudowy
przemys³u motoryzacyjnego
spe³z³y na niczym. Podpisana
ju¿ umowa licencyjna z Fiatem zosta³a anulowana. Zamiast nowoczesnych aut z
Italii przyjecha³ poci¹g z dokumentacj¹ przestarza³ej i prymitywnej Pobiedy M 20. Zamiast nowoczesnych na owe
czasy linii i maszyn urz¹dzono fabrykê na ¯eraniu na
wzór wschodniego s¹siada.
Odwil¿ lat piêædziesi¹tych
przynios³a nowe konstrukcje
takie jak Mikrus, Smyk Meduza i Syrena, z których przetrwa³a tylko ta ostatnia produkowana systemem podobnym
do Warszawy, czyli polskiej
wersji Pobiedy.
Kolejne podejœcie do licencji Fiata mia³o przynieœæ re-

Polski Fiat 125p w wersji rajdowej różnił się jednak od seryjnego.
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wywaæ produkcjê lakierów
samochodowych, zastrzyk
technologii dosta³y fabryki
opon, a do Polmozbytów zaczê³y trafiaæ nieznane dot¹d
narzêdzia i sprzêt diagnostyczny. Ponadto Fiat zobowi¹za³ siê do szybkiego
wprowadzenia nastêpcy modelu 125, aby nie rozwijaæ
wzajemnej konkurencji na
œwiatowych rynkach i wspomóc eksport polskiego sa-
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mochodu. Szybko pojawi³ siê
obok luksusowego 130 model 132 i 125 sta³ siê polsk¹
specjalnoœci¹.
Niestety samochód nie
móg³ siê staæ ,,autem dla ludu’’. Pierwsze egzemplarze
z lat 1967, 1968 z silnikami
1300 ccm kosztowa³y 180
tys. ówczesnych z³otych. Za
oko³o 100 tys. mo¿na by³o
kupiæ niez³¹ czesk¹ Skodê,
a krajowa Syrena by³a

znacznie tañsza. W³aœciciele pierwszych 125 p równie¿
nie mieli ³atwego ¿ycia. Produkcja materia³ów eksploatacyjnych rozwija³a siê powoli i nierównomiernie. Ratowa³ Pewex, gdzie za
zwykle nielegalnie kupowane dolary lub ich polskie odpowiedniki zwane bonami
Pekao mo¿na by³o kupiæ
olerj czy p³yn hamulcowy. Z
czasem jednak sytuacja po-

prawia³a siê, ros³a kultura
techniczna w warsztatach i
rós³ optymizm. Niestety,
okaza³o siê, ¿e planowa
gospodarka PRL nie jest w
stanie rozwijaæ przemys³u
samochodowego. Jakoœæ
auta spada³a a¿ w koñcu
Fiat mia³ dosyæ i odebra³ licencjê. Pozosta³ FSO 1500,
ale to ju¿ zupe³nie inna historia.
RAR
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