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Katedra odzyska dawny blask,
inaczej przecież być nie może

Fot. Archiwum

To już rok, jak płonęła gorzowska katedra, co wywołało wielkie poruszenie niemal w całej Polsce.
Więcej na s. 12-13.
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Domowe odpady
będą jeszcze droższe
Tego należało się spodziewać, gdyż
prędzej lub później musiało to
nastąpić.
O stycznia 2019 r. zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Wywóz segregowanych odpadów
ma kosztować 2 zł więcej (w sumie15 zł), a
niesegregowanych 22 zł (wzrost o 3 zł). I nie
będzie od tego odwołania. Wcześniej jednak,
bo już od lipca br. zwiększyć się ma częstotliwość wywozu śmieci, i tak np. papier, plastik
czy szkło mają być zabierane nie raz w miesiącu a przynajmniej dwa razy, by nie dochodziło do przepełnienia pojemników. Inaczej
wywoźnicy będą płacić kary. Mają także pojawić się nowe pojemniki z otworami wlotowymi,
by konieczne było np. zgniecenie kartonu czy
plastikowych butli, co pozwoli upchnąć w pojemniku znacznie więcej odpadów.
Wszystko to ma związek z rozstrzygniętym
niedawno przetargiem na wywóz śmieci, na
którym pojawiły się znacznie większe kwoty
niż do tej pory, a które Związek Celowy Gmin
MG-6 odpowiadający w mieście za gospodarkę śmieciowa zaakceptował. Firmy pozostają
te same, ale mają działać po nowemu, za co
my w nowym roku dodatkowo zapłacimy. Dzięki temu może znikną wianuszki pojemników
wokół altan śmietnikowych, które w tej chwili w
nich się nie mieszczą, my zaś może uważniej
będziemy segregować swoje domowe odpady,
które już teraz są nam drogie, a będą jeszcze
droższe.
JAN DELIJEWSKI
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w 1.07.
1949 r. - w budynku PCK przy
ul. Kosynierów Gdyńskich 21
powstała stacja Pogotowia Ratunkowego.
1959 r. - Dzielnicowy Dom Kultury przy ul. Wawrzyniaka został
przemianowany na „Dom Metalowca”, czyli Zakładowy Dom
Kultury ZM „Gorzów”, dziś MCK
„Zawarcie”.
2006 r. - premierą sztuki „Nocleg w Apeninach” otwarto Teatr
Letni.
w 2.07.
1257 r. - założono miasto Gorzów.
1997 r. - w 740. rocznicę
założenia miasta na Starym
Rynku ponownie uruchomiono
zrekonstruowaną po 55 latach
fontannę Pauckscha.
2008 r. - zamknięto Kapsułę
Czasu na placu Grunwaldzkim.
w 3.07.
1950 - z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął
trzeci ogólnodiecezjalny zjazd
księży w Gorzowie.
1954 r. ur. się Tadeusz Kudelski, gorzowski alpinista, pierwszy lubuski zdobywca
najwyższej góry świata, a także
11 najwyższych szczytów w Andach i góry Kilimandżaro na rowerze, zginął w 1999 r.
schodząc ze szczytu Mount Everest.
1986 r. zm. Władysław Kosowicz (60 l.), b. żołnierz AK, trener i nauczyciel wf w „Ekonomiku”, twórca gorzowskiej siatkówki
86 lat temu ur. się Stanisław Lisowski, najsłynniejszy gorzowski rajdowiec i konstruktor samochodów terenowych, pionier
miasta i gorzowskiej motoryzacji, zm. w 2014 r.
w 4.07.
1945 r. - w Gorzowie powstała
stacja meteorologiczna PIHM,
obecnie IMiGW.
w 5.07.
1979 r. - w hali sportowej przy
ul. Czereśniowej odbył się międzypaństwowy mecz siatkówki,
w którym reprezentacja Polski
pokonała Japończyków 3:2; w
drużynie Huberta Wagnera zagrali: Ryszard Bosek, Wiesław
Gawłowski, Leszek Molenda,
Tomasz Wójtowicz, Mirosław
Rybaczewski, Lech Łasko oraz
Włodzimierz Stefański, Włodzimierz Nalazek, Ireneusz Kłos,
Wiesław Czaja; odnotowano
nadkomplet widzów - 1300 kibiców.
w 6.07.
1945 r. - powstał Obwodowy
Urząd Miar w Gorzowie, jedyna
polska instytucja w mieście
funkcjonująca do dziś w tym samym miejscu.
w 7.07.
1904 r. - linię tramwajową
przedłużono od Chyży (okolice
dawnej drukarni) do Placu
Słonecznego.
1951 r. - z udziałem premiera
Józefa Cyrankiewicza nastąpiło
uruchomienie Gorzowskich
Zakładów Włókien Sztucznych,
następnie Zakładów Włókien
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W ścisku i tłoku szynobusem
w świat
W czerwcu na niedogodnoœci podró¿owania skar¿yli siê pasa¿erowie korzystaj¹cy z linii ³¹cz¹cej Zielon¹ Górê z
Gorzowem.
Polregio t³umaczy, ¿e trudno
przewidzieæ, kiedy d³ugi szynobus wróci na tory. Ale sytuacja nie jest nowa, bo w szynobusach czêsto jest t³ok, œcisk i
mordêga podró¿owania
- Czas powrotu du¿ego autobusu jest w tym momencie
trudny do okreœlenia. Wed³ug
uzyskanych informacji minimalny czas w jakim pojazd
wróci na tory to pó³tora tygodnia - mówi³ 20 czerwca Pawe³
Nijaki, rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych spó³ka z
o.o. w Zielonej Górze.
Niedziela wieczór. Na stacjê
na trasie pomiêdzy Zielon¹
Gór¹ a Gorzowem wje¿d¿a
szynobus. Nie doœæ, ¿e spóŸniony kilka minut, to jeszcze
zamiast d³ugiego, na blisko
300 osób jest krótki na 90.
Zdumieni pasa¿erowie patrz¹,
jak z wnêtrza ma³ego pojazdu

wysiada trochê podró¿nych.
Ich miejsca zajmuj¹ ci, którzy
czekali na stacji. W ma³ym pojeŸdzie œcisk jest taki, ¿e nawet klimatyzacja nic nie daje.
WyraŸnie zmêczony konduktor rozk³ada rêce i t³umaczy, ¿e
jest awaria i zwyczajnie nie ma
innego poci¹gu, aby puœciæ go
na to po³¹czenie. Pasa¿erowie, którzy czêsto je¿d¿¹ t¹ lini¹ komentuj¹ ironicznie, ¿e
zawsze jak siê gdzieœ jakiœ
szynobus popsuje, to na
po³¹czenie Gorzów - Zielona
Góra trafia ten ma³y, bo wiêksze potrzebne s¹ w Zielonej
Górze.
Okazuje siê, ¿e taki stan, kiedy na oblê¿onej doœæ linii kursuje ma³y szynobus trwa od
pewnego czasu. Sprawa jest
na tyle wa¿ka, ¿e napisa³ o
niej bran¿owy portal kolejowy
rynek.

Organizatorem przewozów
regionalnych na danym ternie
jest Urz¹d Marsza³kowski. I
on w³aœnie udostêpnia Oddzia³owi Lubuskiemu spó³ki
Przewozy Regionalne 19 pojazdów. Tymczasem na dzieñ
7 czerwca wy³¹czonych z eksploatacji by³o a¿ 11 sk³adów.
Jak t³umacz¹ urzêdnicy, przyczynami wy³¹czeñ s¹ naprawy
bie¿¹ce i powypadkowe, przegl¹dy okresowe oraz rutynowa
wymiana zu¿ytych czêœci.
I w³aœnie z tej przyczyny, ¿e
czêœæ taboru stoi w oczekiwaniu na naprawê lub niezbêdny
przegl¹d, wiêksze sk³ady zastêpowane s¹ przez mniej pojemne, co powoduje t³ok w poci¹gach. Tak jest w³aœnie na linii ³¹cz¹cej Zielona Góra Gorzów. No i na razie nie wiadomo, kiedy to siê mo¿e poprawiæ, czyli kiedy sytuacja

wróci do normy. Jak t³umaczy
rzecznik - mo¿e, ale gwarancji
na to nie ma ¿adnej.
Gorzowianie od jakiegoœ
czasu maj¹ te¿ trudniej z
podró¿owaniem na linii Gorzów - Kostrzyn nad Odr¹. Ze
wzglêdu na remont estakady
podró¿ni z Gorzów Centralny
najpierw musieli dojechaæ na
w³asn¹ rêkê lub komunikacj¹
zastêpcz¹
do
Gorzów
Wschodni, sk¹d ju¿ dalej
podró¿owali szynobusami.
Od kilku tygodni komunikacja
zastêpcza jednak jedzie dalej, bo Santoka. I choæ generalnie pasa¿erowie rzadko
siê uskar¿aj¹ na niedogodne
warunki podró¿y, to jednak w
weekendowe spiêtrzenia ruchu pasa¿erów w³aœnie na
tym odcinku trudno mówiæ o
komforcie
podró¿owania.
Wyd³u¿enie trasy komunika-

cji zastêpczej te¿ jest spowodowane pracami remontowymi zwi¹zanymi z przebudow¹
estakady.
- Tu sytuacje, kiedy komunikacja zastêpcza jeŸdziæ
bêdzie do Santoka potrwa do
10 wrzeœnia - mówi Pawe³ Nijaki.
Na ten termin planowane
jest zakoñczenie wszystkich
prac remontowych na estakadzie. Jak na razie inwestor
nie alarmuje, ¿e data ta
mia³aby ulec zmianie. - Oby,
oby, bo to jest jednak niewygodne, kiedy tak siê trzeba
przesiadaæ, a jak jedzie
m³odzie¿ do szkó³ albo studenci to zwyczajnie jest
okropnie - mówi¹ pasa¿erowie, którzy od strony Krzy¿a
doje¿d¿aj¹ do pracy w Gorzowie.
ROCH

Jak żyć w remontowanym mieście?
OpóŸnienia na Sikorskiego nie mo¿na porównywaæ z tym, co siê dzia³o na Walczaka i Warszawskiej.
Tak przynajmniej twierdz¹
prezydenccy urzêdnicy odpowiedzialni za remonty
dróg w mieœcie. I dodaj¹
przy tym, ¿e widz¹ dobr¹
wolê u wykonawcy remontu
na Sikorskiego, bo jego problemy to pok³osie sytuacji na
rynku, gdzie brakuje ludzi i
materia³ów.
Co fakt, to fakt - brakuje ludzi i materia³ów, bo mamy
boom budowlany i jak Polska
d³uga i szeroka wszêdzie siê
buduje i remontuje. Tylko z
dobr¹ wol¹ jest jak z dobrymi
chêciami, którymi piek³o jest
wybrukowane.
Zreszt¹,
mieszkañców ma³o obchodzi

Fot. Stanis³aw Miklaszewski
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mija dzień

Remont ul. Sikorskiego urzędnicy magistratu mogą obserwować na żywo każdego dnia

wola czy niewola, gdy¿ chc¹
jedynie, by prace nie przeci¹ga³y siê ponad miarê i
da³o siê ¿yæ w miarê normalnie w tym naszym modernizowanym spiesznie i niespiesznie mieœcie. Dlatego
psu na budê takie gadanie, z
którego dla tempa prac i naszego samopoczucia nic nie
wynika. I równie wa¿ne s¹
etapowe cele i terminy, jak i
termin zakoñczenia ca³ej inwestycji, która przynajmniej
na razie bardziej nas z³oœci
ni¿ daje radoœci.
Ale niech ¿ywi nie trac¹ nadziei!

JAN DELIJEWSKI
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Tu chodzi o podniesienie
komfortu życia
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji szykuje siê do kolejnej du¿ej inwestycji.

Fot. PWiK

Celem jest budowa w rejonie ulicy Szczeciñskiej sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Dlatego PWiK w kwietniu podpisa³o umowê z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na realizacjê projektu pn. ,,Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.’’
Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 15.844.224,00 z³
brutto,
zaœ
netto
12.948.800,00 z³, a wartoœæ
dofinansowania
wynosi
8.254.860,00 z³.
Jak mówi Tomasz Czornak, kierownik Dzia³u Inwestycji i Rozwoju w PWiK, planowany zakres rzeczowy
projektu to przede wszystkim
budowa 8,42 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczeciñskiej. Inwestycja
dotyczy takich ulic jak
Szczeciñska,
Moryñska,
Stargardzka, Lipiañska, Nowogardzka,
Woliñska,
Pe³czycka, Cedyñska, Koszaliñska, Policka, Gryfiñska, Ko³obrzeska, Chojeñska,
Goleniowska, Pyrzycka i Metalowców. Ca³e to przedsiêwziêcie musi zostaæ wykonane
do koñca 2019 roku.
Przetarg
planujemy
og³osiæ na pocz¹tku przysz³ego roku i po jego rozstrzygniêciu ruszyæ z pracami budowlanymi. W ramach
tego projektu mamy jeszcze
dostawê i monta¿ mieszade³
wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie
beztlenowej oczyszczalni
œcieków „Goœka”, dostawê i
monta¿ separatora piasku
oraz zakup samochodu specjalistycznego do obs³ugi
sieci kanalizacyjnej - dodaje
kierownik.
Istotne z punktu widzenia
mieszkañców jest to, ¿e
oprócz dokumentacji projektowej, obejmuj¹cej sieæ kanalizacji sanitarnej, wykonane zosta³y równie¿ projekty
przy³¹czy od sieci do samego budynku.
- Natomiast je¿eli chodzi o
budowê, to naszym zadaniem, jako inwestora, bêdzie
wybudowanie sieci wraz z
odcinkami do granic poszczególnych nieruchomoœci. Reszta, czyli budowa
przewodu kanalizacyjnego w
granicach prywatnej posesji,
nale¿y ju¿ do ich w³aœcicieli.
Jednak mieszkaniec nie musi wystêpowaæ o warunki
techniczne do PWiK i wykonywaæ projektu budowlanego przy³¹cza, a jego zadanie
ogranicza siê jedynie do budowy przewodu, jego inwen-

Zadaniem PWiK, jako inwestora, będzie wybudowanie sieci wraz z odcinkami do granic poszczególnych nieruchomości.

taryzacji geodezyjnej i
zg³oszeniu przy³¹cza do odbioru w Biurze Obs³ugi Klienta PWiK - wyjaœnia kierownik
Czornak.
Ostatnim krokiem bêdzie
zawarcie umowy na odbiór
œcieków. Projekt przy³¹cza
zostanie udostêpniony przez
firmê nieodp³atnie. To jest
oszczêdnoœæ nie tylko finansowa, ale i czasowa. Jest to
zwi¹zane z efektem ekologicznym, jaki musi zostaæ
osi¹gniêty w ramach projektu dla zachowania pe³nego
dofinansowania. W tym przypadku wzrost liczby u¿ytkowników korzystaj¹cych z
pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej musi wynieœæ co
najmniej 240 osób.
W tej chwili nie wszyscy
mieszkañcy wyra¿aj¹ chêæ
pod³¹czenia siê do planowanej sieci, a czêsto jest to
zwi¹zane z posiadaniem
przydomowej oczyszczalni
œcieków.
- Œcieki odprowadzane do
gruntu z przydomowych
oczyszczalni winny byæ jednak badane pod k¹tem
spe³nienia wymagañ jakoœciowych i w przypadku gdy
parametry œcieków nie s¹
w³aœciwe to takie oczyszczalnie powinny byæ zlikwidowane - uwa¿a Tomasz
Surdacki, zastêpca dyrektora ds. technicznych w PWiK i
przypomina, ¿e w obrocie
prawnym znajduje siê rozporz¹dzenie dotycz¹ce warunków, jakie nale¿y spe³niæ

przy wprowadzaniu œcieków
do wód lub do ziemi.
- Mówiê o parametrach jakoœciowych œcieków, a ¿eby
je poznaæ nale¿y je poddawaæ analizom laboratoryjnym, przynajmniej dwukrotnie w roku - kontynuuje dyrektor. - Takie badania
wykonuje równie¿ nasze laboratorium, jednak nikt z
mieszkañców nie zleca nam
tych analiz. Inn¹ spraw¹ jest,
¿e kiedyœ budowano przydomowe oczyszczalnie w
dobrej wierze. W³aœciciele
nieruchomoœci otrzymywali
nawet dofinansowanie, ale
wymagania co do parametrów zmieni³y siê i s¹ bardziej
rygorystyczne. Przez to do
gruntu odprowadzane s¹
œcieki nie spe³niaj¹ce dzisiejszych norm, a ich w³aœciciele
nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e
zanieczyszczaj¹ œrodowisko
- stwierdza.
Prezes PWiK Bogus³aw
Andrzejczak zauwa¿a, ¿e
posiadacze przydomowych
oczyszczalni œcieków aktualnie nie maj¹ obowi¹zku
przy³¹czania siê do powstaj¹cej sieci kanalizacji
sanitarnej. Wynika to z legalnoœci zainstalowania oczyszczalni, dziêki czemu nadal
mog¹ z nich korzystaæ.
Musz¹ jednak zacz¹æ, o ile
tego dotychczas nie czynili,
zgodnie z wymaganiami
prawnymi badaæ œcieki i prawid³owo utylizowaæ osady.
- Ktoœ zapewne kiedyœ tym
siê zainteresuje, bo gra idzie

w pierwszej kolejnoœci o
ochronê œrodowiska. Je¿eli
Unia Europejska przeznacza
spore kwoty na przedsiêwziêcia z ekonomicznego punktu widzenia nieop³acalne, to
czyni to w interesie tak naprawdê nas wszystkich - zaznacza prezes. Dyrektor Tomasz Surdacki dodaje, ¿e w
tym wszystkim chodzi o zlikwidowanie szamb i innych
urz¹dzeñ, które nie zapewniaj¹ odpowiedniej jakoœci
oczyszczania.
- Swoj¹ drog¹ od razu zapewniam wszystkich, ¿e
koszty odprowadzania œcieków do kanalizacji zbiorczej
zawsze bêd¹ ni¿sze od
kosztów prawid³owego utrzymywania oczyszczalni czy
szamb - mówi dalej dyrektor
Surdacki.
¯ywotnoœæ
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych
jest mocno ograniczona, od
piêciu do maksymalnie
oœmiu lat, co powoduje, ¿e
nale¿y ca³y czas w nie inwestowaæ. Je¿eli policzylibyœmy te inwestycje, utylizacjê
odpadów, koszty zwi¹zane z
badaniem laboratoryjnym i
inne, to myœlê, ¿e kwoty
by³yby porównywalne do tego co p³ac¹ dzisiaj korzystaj¹cy z sieci kanalizacyjnej,
a komfort obs³ugi wy¿szy i
jest zachowana dba³oœæ o
œrodowisko.
Oczywiœcie
du¿o zale¿y od iloœci odprowadzanych odpadów. W
przypadku szamb nie ma za
to w¹tpliwoœci, ¿e te koszty
s¹ wy¿sze. Chyba, ¿e ktoœ

ma nieszczelny zbiornik i tak
naprawdê wszystko idzie od
razu do gruntu, truj¹c œrodowisko i nas wszystkich - wyjaœnia.
Jeszcze innym k³opotem, z
którym trzeba sobie poradziæ
do chwili rozpoczêcia prac
budowlanych jest uzyskanie
zgody od wszystkich w³aœcicieli jednej z dróg, w której
ma zostaæ zlokalizowana
sieæ kanalizacyjna, a któr¹ to
w chwili obecnej jest
wy³¹czona z projektu budowlanego.
- Jest to wa¿ne, bowiem
tylko tym odcinkiem mo¿emy
doprowadziæ kanalizacjê
do kilku kolejnych dzia³ek,
których
w³aœciciele
wyra¿aj¹
chêæ
do
pod³¹czenia siê do sieci mówi prezes Bogus³aw Andrzejczak. - Ci mieszkañcy
powo³ali nawet komitet popieraj¹cy nasze dzia³ania
za co nale¿¹ im siê podziêkowania. To wa¿ne, ¿e
widz¹ spo³eczn¹ potrzebê
dzia³ania w ochronie œrodowiska. Komitet ten oddzia³uje na s¹siadów, ¿eby
nie blokowali inwestycji.
Oczywiœcie czynimy starania prawne, ¿eby uzyskaæ
tak¹ zgodê, ale wola³bym,
¿eby nie musia³o odbywaæ
siê to na drodze prawnej,
bo tu chodzi równie¿ o
podniesienie
komfortu
¿ycia. Wszystkim, obecnie
sprzeciwiaj¹cym siê naszym pracom te¿. - koñczy.
ROBERT BOROWY
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Chemicznych „Stilon”, ostatnio
„Stilon” S.A.
w 8.07.
1966 r. - po raz pierwszy i jedyny w swej historii, w ramach
III Festiwalu Telewizyjnego,
Teatr im. Juliusza Osterwy wystąpił przed kamerami TV ze
sztuką „Don Alvares” H. Lubomirskiego w reżyserii Ireny
Byrskiej.
2007 r. - na linii Krzyż - Kostrzyn pojawił się pierwszy szynobus.
w 9.07.
1959 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin zadebiutował w żużlowej reprezentacji
Polski, startując w międzypaństwowym meczu z Austrią, rozegranym w Nowej Hucie, który
Polacy wygrali 73:35.
2007 r. - odremontowana wieża
katedralna udostępniona została
jako wieża widokowa mieszkańcom i turystom.
w 11.07.
1999 r. - gorzowianki Beata Sokołowska i Aneta Pastuszka zdobyły trzy złote medale na kajakowych ME w Zagrzebiu
w 12.07.
1986 r. - w Gorzowie rozpoczął
się pierwszy dwudniowy festiwal „Reggae nad Wartą”.
1992 r. - organizowano pierwszy
Memoriał Edwarda Jancarza na
żużlu.
w 13.07.
1942 r. - z fontanny Pauckscha
zostały zdjęte figury z brązu, w
1997 r. zostały one zrekonstruowane i na powrót umieszczone.
1948 r. - w Gorzowie gościł po
raz pierwszy Władysław Broniewski.
1905 r. ur. się dr Stanisław Kirkor, lekarz weterynarii, badacz
pszczół, twórca polskiej apiopatologii, b. zastępca kierownika
Oddziału Państwowego Instytutu
Weterynarii w Gorzowie, zm. w
1963 r.
2009 r. zm. Ryszard Straszyński (60 l.), nauczyciel wf w VIII
LO, b. szczypiornista i trener
piłki ręcznej.
w 14.07.
1959 r. - na ul. Podmiejskiej
doszło do największej w historii
miasta katastrofy tramwajowej:
pociąg złożony z 3 wagonów wykoleił się na łuku torów, a wagon motorowy rozbił się o słup
przy ul. Warszawskiej; rannych
zostało ok. 60 osób; w wyniku
obrażeń zm. dr Wacława Barska, popularna w mieście lekarka.
1995 r. zm. Ryszard Nieścieruk
(46 l.), b. kierownik drużyny
Stali (1972-1979 i szkoleniowiec żużlowców, b. trener żużlowej kadry narodowej, niegdyś
czołowy pływak i trener pływaków Warty.
w 15.07.
1526 r. - na wieży Kościoła Mariackiego zawieszono zegar; jego ćwierćgodziny wybijał dzwon
„Ave Maria” z 1498 r.; najstarsza wzmianka o zegarze miejskim.
1945 r. - w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22-23
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Trzy pytania do dr Joanny Pisarewicz, kierownik dzia³u marketingu i pozyskiwania funduszy zewnêtrznych Filharmonii Gorzowskiej

Fot. Renata Ochwat

- Urz¹d Marsza³kowski przeka¿e
Filharmonii Gorzowskiej 100 tys.
z³otych na organizacje Festiwalu
Muzyki Wspó³czesnej im. Wojciecha Kilara. To znacz¹ce pieni¹dze
przy organizacji takiej du¿ej imprezy?
- Bardzo znacz¹ce. Ca³y bud¿et
festiwalu oscyluje wokó³ 250 tys.
z³otych, podobnie jak w poprzednich
latach. Dlatego takie wsparcie jest
bardzo znacz¹ce. Tym bardziej, ¿e
w tym roku niestety, nie uda³o siê
dostaæ wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozosta³a kwota na sfinansowanie festiwalu pochodziæ bêdzie ze sprzeda¿y biletów oraz z planów bud¿etu
instytucji.

- Na co s³uchacze mog¹ liczyæ?
- Tegoroczna, jesienna edycja wydarzenia koncentrowaæ siê bêdzie
wokó³ dwóch biegunów: polskiej muzyki symfonicznej ubieg³ego stulecia
oraz muzyki filmowej, która od
pierwszej edycji festiwalu stanowi integraln¹ czêœæ festiwalowego programu. Wszystkie wydarzenia artystyczne w ramach szóstej edycji zostan¹ zrealizowane w ci¹gu jednego
tygodnia. W programie festiwalu, jak
co roku, znajd¹ siê du¿e projekty orkiestrowe - koncert. Ponadto w ramach festiwalu zrealizowane zostan¹ dwa wydarzenia, adresowane
do m³odszych odbiorców.
- Od pocz¹tku festiwal cieszy siê
zainteresowaniem. Czy spodzie-

wa siê pani tego samego w tym
roku?
- Obserwujemy od pocz¹tku festiwalu znaczy przyrost widzów, którzy
przychodz¹. Mieszkañcy Gorzowa,
ale i regionu, bo do nich te¿ ta oferta jest kierowana, przekonuj¹ siê do
muzyki wspó³czesnej. I to w coraz
wiêkszym stopniu. Oczywiœcie tradycyjnie najwiêkszym powodzeniem
ciesz¹ siê koncerty, podczas których prezentowana jest muzyka filmowa i tej muzyki tak¿e w tym roku
nie zabraknie. Staramy siê, aby
oferta festiwalowa by³a interdyscyplinarna i taka te¿ bêdzie. Mamy nadziejê, ¿e publicznoœæ znów dopisze.
RENATA OCHWAT

Starość wcale nie musi być nudna czy smutna
Trzy pytania do Czes³awa Gandy, rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Mija 25 lat od powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie. Co to jest za uczelnia?
- To jest uczelnia, która skupia w
swoich murach osoby w wieku pozaprodukcyjnym. To ludzie, którzy przeszli na emeryturê, na rentê. Ci ludzie
niejednokrotnie mieli dylemat, co dalej. Proszê pamiêtaæ, ¿e jakkolwiek to
zabrzmi, cz³owiek jest istota stadn¹,
potrzebuje kontaktu z innymi ludŸmi, a
renta czy emerytura powodowa³y, ¿e
tacy ludzie czuli siê wyrzuceni na margines. No i w³aœnie UTW daje takim
osobom mo¿liwoœæ czynnego spêdzania czasu. Proszê pamiêtaæ, ¿e Polska
by³a trzecim krajem, w którym Uniwersytety zaczê³y powstawaæ. Pierwszy to
ponad 40 lat temu w Warszawie, a potem zaczê³y siê one tworzyæ w kolej-

Fot. Renata Ochwat

założono szpital PCK, którego
pacjentkami były więźniarki z
Ravensbrück.
2011 r. - otwarto wschodnią
część bulwaru nad Wartą.
1906 r. ur. się Tadeusz Byrski,
reżyser teatralny i radiowy, dyrektor teatrów w Kielcach, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku,
współtwórca (1962-1966) sukcesów artystycznych Teatru im
Juliusza Osterwy w Gorzowie
pod kierownictwem jego żony
Ireny Byrskiej (1901-1997), zm.
w 1987 r.
w 16.07.
1950 r. - Mieczysław Cichocki
wygrał zawody żużlowe o „Stalowy But” w Gorzowie, zorganizowane przez KS Stal.
2008 r. - na bulwarze odsłonięto
pomnika legendarnego przewoźnika Pawła Zacharka.
2004 r. - w czasie karambolu na
ul. Wybickiego w Gorzowie z
udziałem dwóch autobusów
MZK marki solaris i dwóch samochodów osobowych rannych
zostało 29 osób.
w 18.07.
1972 r. - z powodu wyjątkowych
upałów w Gorzowie zaczęło
brakować wody w kranach.
2004 r. zm. Florian Kroenke (95
l.), honorowy obywatel Gorzowa, organizator polskiej administracji w Gorzowie, pełnomocnik rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, następnie
wicewojewoda poznański i kierownik Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (19461949).
2013 r. zm. Jerzy Krajewski (58
l.), b. kajakarz i trener kajakarzy Admiry
w 19.07.
1975 r. - na Placu Grunwaldzkim odsłonięto pomnik Braterstwa Broni dłuta Leszka Krzyszowskiego; od 1998 r. - Pomnik Niepodległości.
w 20.07.
1963 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
(Stilon) uruchomiono produkcję
taśmy magnetofonowej.
w 21.07.
1951 r. - otwarto po odbudowie
most kołowy na Warcie, który
otrzymał imię Manifestu Lipcowego; wznowiono komunikację
tramwajową na Zamościu, która
funkcjonowała do 1967 r.; z tej
samej okazji oddano też do
użytku stadion żużlowy przy ul.
Śląskiej, wybudowany w czynie
społecznym
2001 r. zm. prof. Henryk Szukalski (81 l.), gorzowski badacz
związany od 1950 r. z oddziałem
PINGW, IUNG i IHAR w Gorzowie, gdzie do 1991 r. kierował
Zakładem Ekologii, autor kilkuset publikacji naukowych.
w 22.07.
1949 r. - z okazji Święta Odrodzenia Polski w Gorzowie uroczyście uruchomiono tkalnię
jedwabiu przy Państwowej Fabryce Sztucznego Włókna, która
dała początek „Silwanie”; przy
ul. Drzymały 13 otwarto siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie umieszczono także
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Gorzowianie przekonują się do muzyki współczesnej

nych miastach, najpierw tych wiêkszych, jak Gorzów, a potem coraz
ni¿ej, w coraz mniejszych miejscowoœciach, na zasadzie filii.
- Czy UTW w Gorzowie te¿ ma tak¹
filiê?
- Oczywiœcie. Obecnie mamy dwie filie: w Kostrzynie nad Odr¹ i Strzelcach
Krajeñskich. Mieliœmy tak¿e jeszcze
dwie inne w Skwierzynie i Sulêcinie,
ale ju¿ siê usamodzielni³y, zreszt¹ tylko z sukcesami dla nich. Wi¹¿e siê to
z finansowaniem UTW. W³adze lokalne, gminne zdecydowanie szybciej i
proœciej dofinansuj¹ jak¹œ organizacjê
u siebie, ani¿eli UTW w Gorzowie, który potem przeka¿e te pieni¹dze swojej
filii. Ale muszê dodaæ, ¿e my na sta³e
wspó³pracujemy z naszymi by³ymi filiami. Wiele rzeczy robimy razem.

- Co UTW daje swoim studentom?
- Uwa¿am, ¿e du¿o. Mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym, jak choæby wyjœcia do teatru, Filharmonii, czytanie ksi¹¿ek, a potem
rozmowy o tym, to ju¿ jest coœ. Przecie¿ na takie spotkanie trzeba siê odpowiednio ubraæ, potem wyjœæ z domu. To ju¿ jest aktywnoœæ nie do przecenienia. Poza tym mamy wyk³ady ze
zdrowego ¿ywienia, zdrowego trybu
¿ycia, mamy rehabilitacjê, gimnastykê
i inne aktywnoœci ruchowe. Zajêcia u
nas prowadz¹ specjaliœci z Zamiejscowego Wydzia³u Akademii Wychowania
Fizycznego, i bardzo sobie zreszt¹ te
zajêcia chwal¹. UTW powoduje, ¿e
staroœæ zwyczajnie nie musi byæ nudna czy smutna.

RENATA OCHWAT

Chodzi o umiejętność zachowania się i o porządek
Trzy pytania do Rados³awa Sujaka, wiceprezydenta Gorzowa
- Jakie przes³anki sprawi³y, ¿e
w³adze
wyrazi³y
zgodê
na
spo¿ywanie alkoholu na bulwarze?
- Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi pozwala gminom na
odstêpstwa od zakazu spo¿ywania
alkoholu w miejscu publicznym.
Uznaliœmy, ¿e w przypadku Gorzowa
dobrym miejscem bêdzie bulwar, który jest miejscem rekreacyjnym, wypoczynkowym i turystycznym. Z
wy³¹czeniem oczywiœcie placu zabaw. Warunkiem zastosowania takiego przepisu jest uznanie, ¿e nie
bêdzie mia³o to negatywnego wp³ywu
na kszta³towanie polityki spo³ecznej w
zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Rol¹ polityki spo³ecznej jest
miêdzy innymi edukacja spo³eczeñstwa i dlatego wyszliœmy z propozycj¹ do rady miasta, ¿eby pozwoliæ
mieszkañcom i goœciom na spo¿ywanie alkoholu na bulwarze.
- Na czym ma polegaæ ta edukacja?

Fot. Robert Borowy
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- Na kulturze spo¿ywania alkoholu.
Na pocz¹tek bêdzie to piwo. Jako
w³adze miasta wyszliœmy z otwart¹
propozycj¹. Osobiœcie by³em za tym,
¿eby mo¿na by³o spo¿ywaæ alkohole
do 18 procent, ale radni przeg³osowa-

li inny wniosek. To wszystko jest
zreszt¹ kwesti¹ estetyki, nie ,,procentów’’. Podam taki przyk³ad. Dwóch
m³odych ludzi w dresach i kapturami
na g³owach, pij¹cy piwo na schodach
bulwaru, zostanie ocenionych przez
spo³eczeñstwo jako patologia. Z kolei
dwie ³adne dziewczyny w sukienkach, pij¹ce na tych samych schodach wino z plastikowych kieliszków,
zostan¹ porównane do zachodniego
modelu kulturalnego picia alkoholu.
Myœlê, ¿e powinniœmy jednak sprzeciwiaæ siê takim podzia³om i zarazem
d¹¿yæ do tego, ¿eby wszyscy nauczyli siê piæ alkohol w przestrzeni
publicznej sposób w pe³ni kulturalny.
Chodzi równie¿ o umiejêtnoœæ zachowania siê i o porz¹dek. To te¿ jest
edukacja. Jak ktoœ bêdzie pijany w
sztos lub bêdzie œmieci³, chuligani³ i
niszczy³ mienie, odpowie z ca³¹ stanowczoœci¹ za swoje wybryki, tak jak
teraz.
- Czy wyra¿enie takiej zgody nie
zadzia³a przeciwko dzia³aj¹cym w

centrum lokalom gastronomicznych?
- W chwili obecnej trwa remont estakady i w niszach nie dzia³aj¹ ¿adne
lokale gastronomiczne, ani inne sklepy. Jak wiadomo, nisze nale¿¹ do
PKP i to ta firma bêdzie je na nowo
wynajmowaæ. Powiem szczerze, ¿e
nie wiem, komu bêd¹ przydzielane te
miejsca. Nie chce mi siê wierzyæ, ¿e
ktoœ w innym mieœcie bêdzie przy podejmowaniu decyzji przejmowa³ siê,
komu dany lokal wynajmie? Zapewne,
je¿eli bêd¹ to czyniæ, to jedynym kryterium bêdzie cena za wynajem a nie rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci. Mo¿e
siê okazaæ, ¿e znajd¹ siê tam same
banki i apteki. Nawet, je¿eli na nowo
zostan¹ otwarte lokale gastronomiczne, to jestem przekonany, ¿e bêd¹ one
mia³y sta³ych klientów. Jest spora grupa ludzi, którzy wol¹ usi¹œæ pod parasolem i wypiæ zimne piwo w ogródku
ni¿ pobiec do sklepu, kupiæ tam piwo i
potem wypiæ je na schodach bulwaru.
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Zostawił but w mieszkaniu, które próbował okraść
10 lat pozbawienia wolnoœci grozi 23-letniemu mê¿czyŸnie, który próbowa³ okraœæ mieszkanie w centrum Strzelec Krajeñskich.
W czerwcowy dzieñ policjanci ze Strzelec Kraj. otrzymali zg³oszenie od mieszkañców jednej z kamienic w
centrum miasta o próbie
w³amania do mieszkania.
Pracuj¹cy na miejscu zdarzenia mundurowi ustalili, ¿e
póŸnym wieczorem, kiedy
domownicy spali w swojej
sypialni, w pewnym momencie obudzi³a ich osoba
wchodz¹ca do mieszkania.
Lokatorzy na pocz¹tku nie
nabrali ¿adnych podejrzeñ,
byli przekonaniu, ¿e do
mieszkania wszed³ ich syn.
Dopiero, kiedy w³amywacz

wszed³ do sypialni znajduj¹cej siê na górnym poziomie mieszkania, w³aœciciele
zorientowali siê, ¿e ktoœ obcy
w³aœnie wszed³ do ich sypialni. Nie mniej zdziwiony by³

w³amywacz, który widz¹c lokatorów ruszy³ z ucieczk¹.
Wybra³ do tego uchylone
okno. Warto wspomnieæ, ¿e
mieszkanie znajdowa³o siê
na pierwszym piêtrze. Czujni

w³aœciciele postanowili ruszyæ w pogoñ i w ostatniej
chwili chwycili w³amywacza
za nogê. Ten jednak zdo³a³
siê uwolniæ i niczym kot
uciek³ po okolicznych dachach. Nie zd¹¿y³ niczego
zabraæ z mieszkania. Na jego nieszczêœcie na miejscu
zdarzenia zostawi³ but. Zaraz po zg³oszeniu sprawê
przejêli policjanci z wydzia³u
kryminalnego, którzy wykonali szereg czynnoœci procesowych, w tym zabezpieczyli
but.
By³ to kluczowy dowód w
sprawie. Praca dochodze-

niowo-œledcza po³¹czona z
operacyjn¹ ju¿ po kilku
dniach przynios³a wymierne
rezultaty. Kilka dni póŸniej
kryminalni zatrzymali w
zwi¹zku ze spraw¹ 23-latka.
Mê¿czyzna w chwili zatrzymania mia³ przy sobie narkotyki. W czasie przes³uchania
przyzna³ siê do usi³owania
kradzie¿y z w³amaniem oraz
do tego, ¿e jest w³aœcicielem
buta, którego zostawi³ na
miejscu
zdarzenia.
Za
usi³owanie kradzie¿y z
w³amaniem oraz posiadanie
narkotyków grozi mu do 10
lat pozbawienia wolnoœci. n

127 zarzutów oszustwa, ponad 300 tysięcy złotych strat
Gorzowscy policjanci przedstawili 31-latkowi zarzuty dotycz¹ce oszustw, a tak¿e podszywania siê pod inn¹ osobê.
Funkcjonariusze o przestêpczym procederze dowiedzieli siê w 2016 roku. To
wtedy ofiar¹ oszusta pad³ jeden z mieszkañców powiatu
gorzowskiego. Œledczy dotarli do kolejnych osób pokrzywdzonych z ro¿nych
czêœci kraju. Analiza materia³u dowodowego doprowadzi³a do zatrzymania podejrzanego 31-latka z województwa pomorskiego.
Mê¿czyzna przestêpczy
proceder rozpocz¹³ od zaoferowania do sprzeda¿y na
portalach internetowych samochodów osobowych, któ-

rych nie posiada³. Pojazdy
mia³y cieszyæ siê sporym zainteresowaniem, dlatego oferuj¹cy je 31-latek ¿¹da³
wp³acenia zaliczki za rezerwacjê pojazdu. Zdarza³y siê
sytuacje, w których tego samego dnia mê¿czyzna
przyj¹³ wiêcej ni¿ jedn¹
przedp³atê od zainteresowanych osób. Umawia³ spotkania, by obejrzeæ samochód,
do których jednak nigdy nie
dosz³o. Po wykonanym przelewie ze sprzedaj¹cym nie
mo¿na by³o nawi¹zaæ kontaktu. Do „oferty” oszusta
do³¹czy³y naczepy do samo-

chodów ciê¿arowych. Zainteresowani kupnem wp³acali
zaliczki od kilkuset do nawet
kilku tysiêcy z³otych. W sumie za pojazdy oszust
przyj¹³ ponad 150 tysiêcy
z³otych.
31-latek zna³ tak¿e rynek
transportowy i zasady panuj¹ce na gie³dach, gdzie takie us³ugi s¹ oferowane.
Wiedzia³, które firmy maj¹
zobowi¹zania wobec swoich
kontrahentów. Te informacje
pozwoli³y mu na wprowadzenie w b³¹d stron transakcji.
Przekonywa³, ¿e dosz³o do
zmiany konta i kwotê za

us³ugê nale¿y wp³aciæ na
nowy numer bankowego rachunku. Oszustwo wysz³o
na jaw, gdy z zobowi¹zanymi kontaktowa³y siê firmy,
oczekuj¹ce na wp³atê. W sumie pokrzywdzeni stracili w
ten sposób 150 tysiêcy
z³otych.
Zadanie postawione przed
gorzowskimi œledczymi nie
nale¿a³o do naj³atwiejszych.
Ka¿de przestêpstwo by³o
szczegó³owo przez nich analizowane. Policjanci ustalili,
¿e konta otwierane by³y na
podstawione osoby. To
utrudnia³o dotarcie do osoby

podejrzanej. Czynnoœci realizowane w tej sprawie doprowadzi³y ostatecznie do 31latka z województwa pomorskiego.
Gorzowscy policjanci pod
nadzorem
prokuratury
zebrali materia³ dowodowy,
który pozwoli³ na przedstawienie 127 zarzutów dotycz¹cych oszustw, a tak¿e
podszywania siê pod inn¹
osobê. Za pope³nione przestêpstwa,
podejrzanemu
grozi do 8 lat pozbawienia
wolnoœci. Akt oskar¿enia w
tej sprawie trafi³ do s¹du.
n

Ukradzionym samochodem spowodował kolizję i uciekał
Policjanci ruchu drogowego zatrzymali mê¿czyznê, który spowodowa³ kolizjê i odjecha³ z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze w czerwcowy poranek otrzymali informacjê o ucieczce z miejsca zdarzenia sprawcy kolizji.
Pokrzywdzony zg³osi³, ¿e na
ul. Myœliborskiej w ty³ jego
hondy uderzy³ passat. Po
krótkiej wymianie zdañ
mê¿czyzna odpowiedzialny
za zderzenie zacz¹³ szybko
uciekaæ w stronê centrum
Gorzowa.
Pokrzywdzony

mia³ w zasiêgu wzroku uciekaj¹cego i jak relacjonowa³,
widzia³ jego szaleñcz¹ jazdê,
powoduj¹c zagro¿enie dla
innych kierowców. Kierowca
hondy by³ w kontakcie z oficerem dy¿urnym gorzowskiej
komendy. Policjant przekazywa³ nastêpnie patrolom w
mieœcie informacje dotycz¹ce trasy ucieczki. Koordynacja dzia³añ pozwoli³a

podj¹æ szybkie i w³aœciwe
decyzje. Policjanci w bia³ych
czapkach zajechali drogê
uciekaj¹cemu na jednokierunkowym odcinku ul. Kosynierów Gdyñskich. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany przez
policjantów.
Funkcjonariusze gorzowskiej komendy sprawdzili
volkswagena na niemieckich
tablicach rejestracyjnych w

bazach
informatycznych.
Szybko okaza³o siê, ¿e samochód zosta³ skradziony na
terenie naszych zachodnich
s¹siadów dzieñ wczeœniej.
Zatrzymany nie posiada³
przy sobie dokumentów, dlatego funkcjonariusze potwierdzaj¹ jego to¿samoœæ.
O zakresie jego odpowiedzialnoœci i ewentualnych
zarzutach bêdzie mo¿na mó-

wiæ po szeregu czynnoœci
procesowych.
Odzyskany przez policjantów pojazd zosta³ poddany
szczegó³owym oglêdzinom.
Zabezpieczony volkswagen
trafi³ na policyjnym parking, a
nastêpnie wróci do w³aœciciela. Nad wyjaœnianiem tej
sprawy pracuj¹ policjanci
kryminalni i œledczy gorzowskiej komendy.
n

Pijany miał problemy z zaparkowaniem... pod komendą
Ta sytuacja by³a dla policjantów niezrozumia³a i wzbudzi³a ich podejrzenia.
W niedzieln¹ noc, kilka minut po pó³nocy zastêpca
dy¿urnego gorzowskiej policji oraz operator monitoringu
dostrzegli dziwn¹ sytuacjê.
Na parking przy komendzie
podjecha³ osobowy ford. Nie
by³o by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e
na parkingu, gdzie by³o wiele

pustych miejsc, kierowca nie
móg³ sobie poradziæ z zaparkowaniem pojazdu. Zanim
wykona³ jakikolwiek manewr,
przez d³u¿szy czas sta³ w
miejscu. Dodatkowo dwukrotnie zmienia³ œwiat³a z mijania na drogowe. Ta sytuacja by³a dla policjantów niezrozumia³a i wzbudzi³a ich

podejrzenia, ¿e kierowca forda mo¿e byæ nietrzeŸwy.
Gdy do niego podeszli, aby
to sprawdziæ, od razu wyczuli siln¹ woñ alkoholu. W
zwi¹zku z tym, funkcjonariusze sprawdzili stan trzeŸwoœci mê¿czyzny i okaza³o siê,
¿e mia³ on w organizmie ponad promil alkoholu. 33-letni

obywatel Ukrainy odpowie
teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci
oraz za brak posiadanego
przy sobie prawa jazdy podczas
kierowania.
Jak
oœwiadczy³ 33-latek dokument zostawi³ w swoim miejscu zamieszkania na Ukrainie.

Dziêki czujnoœci zastêpcy
dy¿urnego gorzowskiej policji i operatora monitoringu
oraz ich zdecydowanej reakcji mê¿czyzna, który wsiad³
za kierownicê pojazdu po alkoholu odpowie za swoje zachowanie. Grozi mu za to do
2 lat pozbawienia wolnoœci.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
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KALENDARIUM
Lipiec 2018
Powiatową Bibliotekę Publiczną; stację Pogotowia Ratunkowego PCK przy ul. Kosynierów Gdyńskich 21; otwarto też i
Gospodę Spółdzielczą przy ul.
Chrobrego 5.
1965 r. - otwarto po modernizacji Park Wiosny Ludów.
1956 r. ur. się Piotr Głażewski,
trener kajakarek, zm. w 2010.
w 23.07.
1946 r. - ul. Wielka w Gorzowie
została przemianowana na ul.
gen. W. Sikorskiego.
1944 r. ur. się Bożydar Bibrowicz,
b. wicedyrektor WPHW, działacz
społeczny, żeglarz, założyciel Ligi
Obywatelskiej na Siedlicach i Nowego Towarzystwa Upiększania
Miasta, zm. w 2007 r.
w 25.07.
1961 r. - oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w
Gorzowie przekształcił się w Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne.
2010 - nad Kłodawką przy ul.
Łokietka runęła 130-letnia topola czarna, jedna z najstarszych
w mieście.
2005 r. zm. Włodzimierz Ćwiertniak (58 l.), nauczyciel wf,
twórca gorzowskiej koszykówki
żeńskiej
2011 r. zm. Aleksander Ilnicki
(80 l.), działacz sportowy, b.
kierownik drużyny Stali i stadionu żużlowego (1970-1980).
w 27.07.
1851 r. - otwarto linię kolejową
Krzyż-Piła-Bydgoszcz, która 6
lat później została przedłużona
przez Gorzów do Kostrzyna.
w 28.07.
1998 r. zm. Zbigniew Herbert
(74 l.), jeden z najwybitniejszych polskich poetów, dramaturg, b. kierownik literacki Teatru im. Osterwy w Gorzowie
(1965/66).
w 29.07.
1988 r. - w gorzowskiej stoczni
odbyło się ostatnie wodowanie;
była to 130-tonowa barka górnopokładowa, jej matką chrzestną
była Janina Łaszuk, żona kierownika stoczni.
w 30.07.
1978 r. - na stadionie przy ul.
Myśliborskiej, w obecności ponad 10 tys. widzów, rozegrany
został pierwszy od 18 lat mecz
II-ligowy (dziś I liga), w którym
Stilon Gorzów przegrał 0:2 z
Wartą Poznań.
1994 r. zm. - Bronisław Rogal
(57 l.), legenda gorzowskiego
żużla, wychowanek i jeden z
najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962).
w 31.07.
1981 r. - założone zostało Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie.
2007 r. - po przeniesieniu dwóch
ostatnich oddziałów - wewnętrznego i zakaźnego - zamknięty
został ostatecznie szpital przy
ul. Warszawskiej.
1925 r. ur. się Zdzisław Kołosiewicz, b. prezes KS Stal (19531964), współtwórca gorzowskien
go żużla, zm. w 2006 r.
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zaKŁad GOSPOdaRKi mieSzKaNiOWej

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/

Kolejne fasady zabytkowych
kamienic będą odnowione
Okolice Kwadratu zaczynaj¹ piêknieæ. Do koñca roku now¹ twarz zyskaj¹ trzy budynki.
Kolejne remonty dofinansuje Miejski Konserwator Zabytków.
- To pierwszy raz od lat,
kiedy dostajemy pieni¹dze
na remont fasad w kamienicach - mówi Pawe³ Nowacki
pe³ni¹cy funkcjê dyrektora
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i dodaje, ¿e to bardzo
dobra informacja dla ca³ego
ZGM.

Procedura się zaczyna

Do remontu id¹ fasady
trzech kamienic: D¹browskiego 25, 30 Stycznia 2a D¹browskiego 27a oraz 30
Stycznia 4. - Mamy dofinansowanie w wysokoœci 50
procent wartoœci prac ze
œrodków Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pozosta³e
pieni¹dze wy³o¿¹ wspólnoty
mieszkaniowe, które siê ju¿
na to zgodzi³y - mówi Pawe³
Nowacki.
ZGM ma ju¿ zreszt¹ gotowe wszystkie niezbêdne dokumenty, jak pozwolenia na
budowê, uzgodnienia konserwatorskie. - Kamienice
znajduj¹ siê w obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
si³¹ rzeczy musimy wiêc tego
typu prace uzgadniaæ z konserwatorem - t³umaczy Pawe³ Nowacki.
Remonty fasad wpisuj¹ siê
w politykê odnawiania okolic
Kwadratu. - Plac ju¿ zyska³
nowy kszta³t. Cieszy siê popularnoœci¹. Przystêpujemy
wiêc do zagospodarowania

Fot. Archiwum

Adresy

Lipiec 2018 r.

Kamienica przy Dąbrowskiego 25 jeszcze w tym roku ma wyglądać jak nowa

okolic tak, aby ca³oœæ jakoœ
dobrze wygl¹da³a - mówi dyrektor ZGM.

Fasady, ale nie tylko

Remonty fasad to nie tylko
prace na froncie budynków.
W przypadku kamienicy przy
ul. 30 Stycznia 4 dojdzie do
tego termoizolacja budynku,

wymiana instalacji, remont
klatki schodowej oraz kilka
innych rzeczy zwi¹zanych z
remontem. W przypadku kamienicy 30 Stycznia i
D¹browskiego 27a to uzupe³nienie wczeœniej przeprowadzonych remontów balkonów, a tych w tych budynkach jest sporo.

- Musimy zadbaæ o szczegó³y architektoniczne, o detal, o kolor. Czuwa nad tym
konserwator - podkreœla Pawe³ Nowacki.

Odejście od Królewskiego
Szlaku

Remonty tych trzech kamienic to bardzo dobra pro-

gnoza na przysz³oœæ. Kilkanaœcie lat temu magistrat
wyremontowa³ fasady na ul.
Chrobrego i Mieszka I. Remontów doczeka³y siê tak¿e
elewacje przy Krzywoustego. - Teraz odchodzimy od
Szlaku, wchodzimy w ulice
odchodz¹ce od g³ównej osi mówi Pawe³ Nowacki.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej bardzo by chcia³,
aby takich remontów udawa³o siê przeprowadziæ
wiêcej, ale wszystkie one zale¿¹ od zasobnoœci wspólnot
mieszkaniowych, jak i innych
pieniêdzy, które uda siê pozyskaæ ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
Jak t³umacz¹ w ZGM, fasady musz¹ zostaæ wyremontowane do koñca bie¿¹cego
roku, bo do koñca grudnia
ZGM musi siê rozliczyæ ze
œrodków pozyskanych od
konserwatora zabytków. Dlatego te¿ na dniach zaczn¹
siê przetargi zmierzaj¹ce do
wy³onienia wykonawców poszczególnych robót.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
miasto Gorzów w przypadku
remontów zabytkowych kamienic jest w doœæ dobrej sytuacji.
W Archiwum Pañstwowym bowiem znajduj¹ siê niemal kompletne plany budowlane kamienic wchodz¹cych w sk³ad
historycznego Nowego Miasta.
A trzy remontowane fasady
znajduj¹ siê w jego centralnej
czêœci.
ROCH

Wspólnotowa kasa, czyli kto na co płaci
Trzeba w kamienicy zrobiæ remont. Mieszka w niej kilkoro w³aœcicieli, a czêœæ mieszkañ jest w³asnoœci¹ komunaln¹.
Wszyscy musz¹ siê z³o¿yæ
na to, aby prace przeprowadziæ.
- Jeœli jest wspólnota
mieszkaniowa, to na ka¿dy
remont, nie jest istotne, du¿y
lub ma³y, musz¹ siê zgodziæ
w³aœciciele - t³umaczy Pawe³
Nowacki pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy dyrektora Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.

Na koncie jest, więc nie
ma problemu

Ca³y mechanizm najproœciej
przedstawiæ
na
przyk³adzie. Jeœli w kamienicy mieszkania s¹ wykupione
przez prywatnych w³aœcicieli
oraz czêœæ z nich jest komunalnych, to na zaplanowane
prace musz¹ siê zgodziæ
wszyscy w³aœciciele wykupionych mieszkañ oraz miasto, w imieniu którego wy-

stêpuje Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej, a dok³adnie
w³aœciwa dla danej kamienicy Administracja Domów
Mieszkalnych.
- Jeœli dajmy na to pan Nowak, prywatny w³aœciciel
mieszkania w kamienicy, ma
na funduszu remontowym
zgromadzone wystarczaj¹ce
œrodki, aby pokryæ swój
udzia³ przypadaj¹cy za remont dachu, klatki schodowej lub innej wspólnej
czêœci, to siê nie musi o nic
martwiæ. Za œrodki zgromadzone na koncie wspólnoty
prace zostan¹ wykonane t³umaczy Pawe³ Nowacki.

Nowak bierze kredyt

Schody siê zaczynaj¹, kiedy pan Nowak nie ma
w³aœciwej, koniecznej kwoty
na koncie remontowym. - Ta-

ki pan ma wówczas kilka
wyjœæ. Mo¿e wp³aciæ gotówk¹ swoj¹ czêœæ za wykonanie prac. Mo¿e sam prywatnie zaci¹gn¹æ kredyt w
banku, wp³aciæ pieni¹dze a
potem indywidualnie go
sp³acaæ, lub te¿ wzi¹æ udzia³
w zaci¹gniêciu kredytu przez
ca³¹ wspólnotê - mówi Pawe³
Nowacki.
I jak siê okazuje, taka opcja
wydaje siê byæ najlepsza,
poniewa¿ Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej mo¿e wyst¹piæ o bardzo nisko oprocentowane kredyty dla
wspólnot - maj¹ one wysokoœæ oprocentowania oko³o 4
procent z niewielkim haczykiem.

Nowak spłaca zadłużenie

Zobowi¹zanie kredytowe
sp³acane jest poprzez fun-

dusz remontowy. Wysokoœæ
zaliczki wyliczana jest dla
wspólnoty i zale¿na jest od
wysokoœci zaci¹gniêtego
kredytu i okresu kredytowania. To przek³ada siê na wysokoœæ op³at miesiêcznego
obci¹¿enia ka¿dego w³aœciciela, poniewa¿ wyliczane
jest od powierzchni lokalu.
Oznacza to, ¿e ka¿dy
w³aœciciel sp³aca kredyt w
proporcji do zajmowanego
przez siebie lokalu. Jeœli ktoœ
ma du¿e mieszkanie, wówczas p³aci wiêcej ni¿ ten, który mieszka w mniejszym.
- Zanim przyst¹pimy do robót czekamy do chwili, a¿ na
funduszu remontowym poszczególnych
kamienic
znajd¹ siê wystarczaj¹ce
œrodki, zabezpieczaj¹ce w
ca³oœci realizacjê inwestycji zaznacza Pawe³ Nowacki.

Tak by³o w przypadku
wielkiej inwestycji, jak¹ by³
program KAWKA, tak jest z
programem „Mieszkaæ lepiej”, ale tak samo jest w
przypadku koniecznoœci remontu dachu, fasady, klatki
schodowej, wstawiania nowych okienek piwnicznych,
czy jakichkolwiek prac na
tak zwanych czêœciach
wspólnych budynków, z których korzystaj¹ wszyscy
mieszkañcy.
Po zakoñczeniu sp³aty
kredytu za wykonanie remontu, ZGM skrupulatnie
rozlicza siê z w³aœcicielami.
- To nasz obowi¹zek - mówi
Pawe³ Nowacki i dodaje, ¿e
jak ju¿ kredyty zosta³y
sp³acone, mo¿na myœleæ o
kolejnych pracach w danej
kamienicy.
ROCH
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Gorzów nie będzie już białą plamą
Jest umowa na zakup, dostawê i monta¿ akceleratorówdla Oœrodka Radioterapii.
- To prze³omowy moment.
Najdro¿sza inwestycja od
czasów budowy szpitala przy
ul. Dekerta, czyli od ponad 30
lat. Rozpoczynamy nowy
etap dzia³alnoœci Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie - mówi³ tu¿ przed podpisaniem
umowy na zakup, dostawê i
monta¿ akceleratorów dla
Oœrodka Radioterapii prezes
gorzowskiej lecznicy Jerzy
Ostrouch.
I nie ma w tym krzty przesady, bo budowa oœrodka radioterapii - inwestycji najbardziej wyczekiwanej przez
mieszkañców
pó³nocnej
czêœci regionu - poch³onie
prawie 66 mln z³otych, a samo jego wyposa¿enie w niezbêdny sprzêt medyczny to
koszt niespe³na 27 mln.

Dziêki budowanemu od
kwietnia 2017 r. oœrodkowi,
Gorzów nie bêdzie ju¿ bia³¹
plam¹ na onkologicznej mapie kraju. Do tej pory by³o to
jedyne miasto wojewódzkie,
w którym chorzy na choroby
nowotworowe nie mogliby
byæ poddawani radioterapii
bez koniecznoœci odbywania
d³ugich i mêcz¹cych wyjazdów do innych oœrodków medycznych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze czy
Bydgoszczy.
Ju¿ od grudnia tego roku
specjaliœci w dziedzinie onkologii oraz pacjenci onkologiczni bêd¹ mogli korzystaæ z
najwy¿szej klasy zaawansowanych technologii terapeutycznych, w celu dok³adnego
zlokalizowania i zniszczenia
komórek rakowych, przy jed-

noczesnej ochronie jak najwiêkszej liczby zdrowych tkanek. Gorzowski oœrodek zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o
zapewnieniu odpowiedniej
diagnozy, terapii, oraz wsparcia udzielanego pacjentom
onkologicznym w celu utrzymania ich ¿ycia rodzinnego,
zawodowego, a tak¿e prywatnego na poziomie mo¿liwie najbardziej zbli¿onym do
normalnego.
Oœrodek radioterapii w Gorzowie skupi w jednym miejscu wszystkie poradnie
zwi¹zane z leczeniem onkologicznym, m.in. poradniê onkologiczn¹, poradniê onkohematologiczn¹, oraz poradniê
ginekologii onkologicznej. W
oœrodku radioterapii przewidziano te¿ miejsce dla oddzia³u onkologii klinicznej

oraz hostelu (dla osób, u których mo¿na zastosowaæ terapie w trybie ambulatoryjnym).
Ca³oœæ dope³ni¹ dwa akceleratory liniowe, tomograf komputerowy, pomieszczenia dla
pracowni planowania radioterapii oraz pomieszczenia dla
pracowni fizyki medycznej. W
Oœrodku radioterapii w gorzowskim szpitalu ka¿dego
roku bêdzie siê leczy³o oko³o
1000 osób.
Przedmiotem podpisanej w
pi¹tek umowy jest zakup i dostawa linii terapeutycznej
sk³adaj¹cej siê z dwóch
urz¹dzeñ, które od strony technicznej mog¹ byæ uznane za
najnowoczeœniejsze w Polsce.
Pozwol¹ napromieniæ ka¿d¹
lokalizacjê nowotworu zakwalifikowanego do radioterapii (poza guzami w ga³ce ocznej i gu-

zami klinicznie zdyskwalifikowanymi ze wzglêdu na np.
stan ogólny pacjenta) oraz w
ka¿dej technice dostarczania
dawki promieniowania. Oznacza to, ¿e ¿aden pacjent z powodów technicznych nie musi
byæ kierowany do innych
oœrodków. Przeciwnie, nasz
szpital bêdzie móg³ przyj¹æ
ka¿dego pacjenta kierowanego z innych oœrodków.
Zalet¹ tej linii terapeutycznej jest równie¿ skrócenie
czasu wykonywania procedur
medycznych, co przek³ada
siê zarówno na wzrost komfortu leczenia dla pacjenta,
jak i zwiêkszenie efektywnoœci ekonomicznej szpitala. Linia terapeutyczna jest zaopatrzona w elementy i mechanizmy
umo¿liwiaj¹ce
ka¿d¹ kontrolê jakoœci. Sys-

temy kontroli ruchu oddechowego, budowa kolimatora w
akceleratorach, automatyzacja ruchów poszczególnych
elementów akceleratorów
oraz najnowsze algorytmy
obliczeniowe pozwalaj¹ na
du¿o dok³adniejsz¹ deponacjê dawki w nowotworze z
wyraŸnym ograniczeniem dawek w tkankach zdrowych, co
przek³ada siê na wzrost wyleczalnoœci i bezpieczeñstwa,
przy jednoczesnym zachowaniu komfortu ¿ycia pacjentów
(np. mniejsze powik³ania).
Zgodnie z umow¹ z firm¹
Varian Medical Systems dostawa i monta¿ akceleratorów
ma siê zakoñczyæ do 28 listopada 2018 r. Zakup akceleratorów zosta³ dofinansowany
ze œrodków UE.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Niezbędnik dla lekarza i ratownika medycznego
Koperta ¿ycia powinna siê znaleŸæ w ka¿dej lodówce samotnych osób.

r e k l a m a

zalet¹. Jej atutem s¹ informacje, które w krótkim czasie trafi¹ do lekarzy i ratowników o nieprzytomnej osobie. To taki niezbêdnik, który
powinien siê znaleŸæ w
ka¿dym polskim domu - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.
Kopertê nale¿y umieœciæ w
lodówce, a naklejkê informuj¹c¹ o tym, ¿e w³aœnie
tam siê znajduje nale¿y przykleiæ na drzwiach lodówki.
Dlaczego w³aœnie tam? Bo to
element
wyposa¿enia
ka¿dego mieszkania
- Te koperty naprawdê
mog¹ pomóc uratowaæ ¿ycie.
W chwili zagro¿enia ¿ycia
czas ma niebagatelne znaczenie. Liczy siê ka¿da minuta, a nawet sekunda.
Wiedz¹c jakie leki przyjmuje
pacjent, a na co jest uczulony, mo¿emy tej pomocy

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Dane o stanie zdrowia, lista
przyjmowanych leków, informacje o alergiach, imiê i nazwisko, numer PESEL, a
tak¿e dane kontaktowe do
najbli¿szych. To podstawowe
informacje, które powinny
znaleŸæ siê w kopercie ¿ycia.
Mog¹ siê one przydaæ, gdy
osobie samotnej bêdzie potrzebna pomoc lekarza czy
ratownika medycznego.
Zespo³om ratownictwa medycznego ³atwiej bêdzie
udzieliæ pomocy, gdy bêd¹
znali medyczn¹ „przesz³oœæ”
swojego pacjenta. Koperty
¿ycia bêdzie mo¿na odbieraæ m.in. w hallu g³ównym
W i e l o s p e c j a l i s t yc z n e g o
Szpitala
Wojewódzkiego
oraz w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym.
- Taka koperta to ma³a,
mo¿na powiedzieæ niepozorna, rzecz. Nie jej rozmiar
jednak jest jej najwiêksza

To taki niezbędnik, który powinien się znaleźć w każdym
polskim domu - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala

udzieliæ szybciej, i nie musimy zgadywaæ. Daj¹c sobie, a
przed wszystkim pacjentowi
szansê na uratowanie - wyjaœnia dr n. med. Sybilla Brzozowska, kierownik Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego.
Koperty ¿ycia to pomys³,
który w Gorzowie od

pocz¹tku forsowa³a Gorzowska Rada Seniorów.
- Nas seniorów jest w Gorzowie spora grupa. Prawie
30 tysiêcy. Czêœæ z nas ¿yje
samotnie, inni maj¹ rodziny,
ale te mieszkaj¹ daleko i nie
mog¹ sprawowaæ takiej opieki nad osob¹ starsz¹ jak by-

œmy sobie mogli tego
¿yczyæ. Koperty ¿ycia maj¹
byæ kopalni¹ wiedzy o
ka¿dym z nas - mówi³a Barbara Wierzbicka-Ga³gañska
z Gorzowskiej Rady Seniorów.
Koperty ¿ycia to wspólne
dzia³anie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z
o.o. i gorzowskiego magistratu.
- Urz¹d Miasta zleci³ druk
3 tysiêcy kopert, szpital domówi³ drugie tyle. W sumie
do seniorów trafi wiêc 6 tysiêcy kopert - mówi³ Rados³aw Sujak, wiceprezydent Gorzowa odpowiedzialny za sprawy spo³eczne. Przy takich partnerach jak
szpital w Gorzowie czy Gorzowska Rada Seniorów z
pewnoœci¹ zrobimy jeszcze
nie jeden uk³on w stronê
osób z grupy „60+”.

Koperty
¿ycia
to
pocz¹tek. My idziemy dalej.
Szpital z³o¿y³ wniosek do
wojewody lubuskiego o dopisanie w ksiêdze rejestrowej
szpitala - Poradni Geriatrycznej. Ju¿ jest og³oszony
konkurs na jej prowadzenie.
Zamierzamy w nim wystartowaæ i oczywiœcie go wygraæ.
Jeœli siê nam to uda, to koperty ¿ycia bêd¹ dostêpne
tak¿e w tej poradni - powiedzia³ wiceprezes Robert Surowiec.
Kopertê ¯ycia mo¿na nieodp³atnie odebraæ w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
Punkcie Informacyjnym Szpitala (w holu g³ównym), Wydziale Spraw Spo³ecznych,
ul. Teatralna 26, I piêtro, pok.
nr 6, Urzêdzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obs³ugi
Klienta, stanowisko nr 12.
A.W.
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Bogdaniec turystyką,
ale i rolnictwem także stoi
M³ynarzówka, piêkne przyrodnicze obszary od moreny do Warty, œwietne skomunikowanie.

Wójt Krystyna Pławska od pięciu kadencji zarządza gminą
Bogdaniec i ma swój udział w jej rozwoju

Fot. Archiwum

potrzebne. - No i w koñcu
zbrojenie terenów pod przysz³e inwestycje, co jest
rzecz¹ wrêcz konieczn¹ wylicza Krystyna P³awska.
Poza tym gmina chce przebudowaæ jeden z obiektów
na nowoczesn¹ salê wiejsk¹,
ale i klub seniora. - Niektórzy
siê uœmiechaj¹, kiedy s³ysz¹
te plany, ale naszym zdaniem w³aœnie w takich Stanowicach taki klub jest potrzebny. Seniorzy przecie¿
maj¹ podobne potrzeby, jak i
w wiêkszych oœrodkach mówi wójt Bogdañca i precyzuje, ¿e ma na myœli Kino na
24 krzes³a. - Uœmiechaj¹ siê
mieszkañcy, bo nie bardzo w
to wierz¹, uœmiechaj¹ siê inni, bo te¿ jakby nie wierzyli.
Ale uda³o nam siê kiedyœ
szko³ê wybudowaæ i to bardzo nowoczesn¹, wiêc dlaczego mia³aby nam siê nie
udaæ z Kinem na 24 krzes³a mówi Krystyna P³awska.
Promocja
lokalnych
przedsiêbiorców
Krystyna P³awska t³umaczy, ¿e promocja gospodarcza, któr¹ bêd¹ realizowaæ
gminy, w tym jej, ma polegaæ
tak¿e na promocji drobnych
lokalnych przedsiêbiorców.
Tacy przedsiêbiorcy maj¹
wówczas szansê powodzenia, kiedy informacja o nich
jest podana nie tylko na obszarze powiatu gorzowskiego, ale wychodzi znacznie
szerzej. I wójt Bogdañca wylicza ró¿nego rodzaju targi

Fot. Archiwum

To g³ówne atuty podgorzowskiej gminy. I w³aœnie na
nie gmina zamierza stawiaæ
w przysz³oœci, i dlatego tak¿e
korzysta ze wspólnej promocji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- Jesteœmy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, jak i inne podgorzowskie
gminy.
Zdecydowaliœmy siê przyst¹piæ do tego programu, bo
wiêkszy mo¿e wiêcej, lepiej
siê radzi w grupie z problemami. No i gdybyœmy nie
przyst¹pili do tego programu, to nie skorzystalibyœmy
z dodatkowych pieniêdzy, a
to niebagatelna kwota oko³o
10 mln z³ - mówi Krystyna
P³awska, wójt Bogdañca od
piêciu kadencji i wspó³twórczyni prosperity gminy. I dodaje, ¿e dla gminy, której
roczny bud¿et siêga kwoty
30 mln z³, to rzecz zwyczajnie nie do odrzucenia.
Pieni¹dze na ró¿ne cele
Gmina za tê kwotê zamierza nie tylko promowaæ siê
gospodarczo.
Znaczna
czêœæ tych pieniêdzy pójdzie
na przebudowê biblioteki
gminnej, na Gminny Dom
Kultury, termomodernizacjê
dwóch obiektów szkolnych w
Lubczynie i Jeninie. Poza
tym gmina zamierza przebudowaæ sieæ komunikacji lokalnej, rozbudowaæ przy tym
œcie¿ki rowerowe, bo w opinii
urzêdników s¹ one bardzo

Młynarzówka, będąca placówka gorzowskiego muzeum, od
lat przyciąga turystów, ale wymaga też remontu

krajowe, zagraniczne, studyjne wizyty u zaprzyjaŸnionych partnerów. - No i my
w³aœnie zaczynamy tego typu dzia³ania. Ma to byæ szeroka promocja gmin podgorzowskich wraz z miastem
Gorzów - mówi Krystyna
P³awska. I jako pierwszy
krok podaje udzia³ przedsiêbiorców w targach gospodarczych w Warszawie. Oczywiœcie udzia³ weŸmie,
kto bêdzie chcia³, ale jak
znam ludzi, chêtnych nie zabraknie. Pojad¹, poka¿¹ siê,
zapromuj¹. Zawsze to jest
jakiœ krok do przodu - mówi
Krystyna P³awska.
Jedyna taka gmina damska
Gminê Bogdaniec na tle innych podgorzowskich wyró¿nia jeszcze jedna rzecz.
To gmina, gdzie u steru
w³adzy s¹ same kobiety. Rzeczywiœcie tak jest. Ja to
zawsze t³umaczê tak - my
kobiety musimy siê bardzo
mocno pilnowaæ. Ci¹gle pokutuje to przeœwiadczenie,
¿e jeœli za sterem jest
mê¿czyzna, jeœli pomys³ ma
mê¿czyzna, jeœli zarz¹dza
przedsiêbiorstwem
mê¿czyzna, to na pewno siê
to uda. Natomiast jeœli kobieta, no to ró¿nie mo¿e byæ. Bo
mo¿e ta tak zwana damska
logika nie pozwala na reali-

zacjê pewnych dzia³añ. Dlatego my jesteœmy uparte i
staramy siê udowadniaæ, ¿e
mo¿emy coœ w tym ¿yciu politycznym, spo³eczny, gospodarczym zdzia³aæ - mówi
Krystyna P³awska.
W Bogdañcu bowiem tak
siê z³o¿y³o, ¿e damska ekipa
dobra³a siê szybko, z chêciami do pracy, z wyobraŸni¹ i
mo¿liwoœciami. W poprzednich latach by³o sporo so³tysek, teraz proporcje mêskodamskie siê wyrówna³y. Ale
na kluczowych stanowiskach
w gminie nadal s¹ same panie - pani wójt, skarbnik gminy, sekretarz. - Ale przewodnicz¹cym Rady Gminy jest
mê¿czyzna. Tak samo kierownik referatu infrastruktury. - Przecie¿ musimy siê
uzupe³niaæ, tak jak w rodzinie - ¿artuje Krystyna P³awska i ju¿ ca³kiem serio dodaje,
¿e parytet bardzo dobrze siê
sprawdza w przypadku jej
gminy.
Gmina ciekawa, ³adnie
po³o¿ona i z potencja³em
Bogdaniec
oraz
wsie
wchodz¹ce w sk³ad gminy
maj¹ bardzo wiele mocnych
stron. Przed wszystkim samo po³o¿enie jest niebagatelnym plusem, bo Bogdaniec le¿y na historycznej trasie miêdzy Berlinem z
Landsbergiem - dziœ Gorzo-

wem i dalej w kierunku na
wschód. Ponadto le¿y przy
historycznej linii kolejowej
203 ³¹cz¹cej Berlin z Królewcem, dziœ Berlin z Gorzowem i dalej z Krzy¿em. Poza
tym gmina jest po³o¿ona blisko granicy z Niemcami, bo
zaledwie 30 km od niej. Kolejnym plusem jest ekologia,
czyli nieska¿one ekologicznie i przez przemys³ tereny.
Kolejn¹ mocn¹ stron¹ jest
ukszta³towanie terenu. Mocnym niezwykle punktem jest
œrodowisko lokalne, znakomici ludzie, którzy tu mieszkaj¹. I jak dodaje Krystyna
P³awska, ludzie s¹ zaanga¿owani w sprawy lokalne,
interesuj¹ siê tym, co siê
dzieje.
Coœ do poprawy
Wœród s³abych stron gminy
Krystyna P³awska widzi
s³ab¹ infrastrukturê drogow¹, bo wsie oddalone od
centrum gminy maj¹ jednak
s³abe drogi z niekoniecznie
najlepszym asfaltem i to jest
do poprawy. Inn¹ s³ab¹
stron¹ jest nie do koñca rozwiniêta sieæ œwietlic œrodowiskowych, ale jak zaznacza
wójt, jest to do nadrobienia.
A jest to kwestia o tyle istotna, ¿e takie œwietlice daj¹
mo¿liwoœæ
aktywnego
spêdzania czasu dzieciom i
m³odzie¿y, ale tak¿e doros³ym. Okazuje siê, ¿e ca³y
czas ¿ycie kulturalne gminy
koncentruje siê w jej stolicy,
a dobrze y by³o, ¿eby to siê
zmieni³o. Kolejn¹ s³ab¹
stron¹ jest nie do koñca
dobrze rozwiniêta komunikacja zbiorowa - po³¹czeñ z
miejscowoœci do miejscowoœci wewn¹trz gminy jest
zwyczajnie zbyt ma³o, poza
tym ceny biletów s¹ zbyt wysokie. - Te wszystkie plusy i
minusy wychodz¹ w ankietach, jakie od czasu do czasy prowadzimy wœród mieszkañców - mówi Krystyna
P³awska. Ale wœród bol¹czek
jest niedostateczna liczba
miejsc w przedszkolach,
choæ gmina stara siê tworzyæ

oddzia³y przedszkolne w
szko³ach, w tym w tej nowej
w stolicy gminy.
I dla turysty, i dla biznesu
Bogdaniec chce byæ gmin¹
atrakcyjn¹ zarówno dla turystów, jak i do biznesu. - Do
nas ju¿ trafiaj¹ turyœci przyci¹gniêci zarówno urod¹ moreny, wzgórz, ale i B³ot Warciañskich - mówi Krystyna
P³awska. I dodaje, ¿e oczywiœcie widzi te¿ miejsce dla
inwestorów, ale z takim biznesem, który nie bêdzie
zak³óca³ równowagi ekologicznej. - Widzia³abym biznes zwi¹zany z przetwórstwem rolnym, bo taka jest
potrzeba tych du¿ych rolników, którzy obecnie dzia³aj¹
na terenie gminy - t³umaczy
Krystyna P³awska.
Ale kiedy siê mocniej zastanowiæ, to Bogdaniec i
okoliczne wsie œci¹gaj¹
przede wszystkim walorami
przyrodniczymi. Sprzed wejœcia do urzêdu widaæ Bogdanieckie Bieszczady, czyli
morenê czo³ow¹ z niezwyk³¹
liczb¹ szlaków turystycznych
wiod¹cych po najciekawszych zak¹tkach malowniczego terenu. - Mamy trzy
rezerwaty choæby w obrêbie
tego terenu - potwierdza Krystyna P³awska. I przypomina, ¿e na tym terenie zlokalizowano dwie platformy widokowe. - Ta wiêksza le¿y ju¿
na terenie gminy Witnica, ale
jest tak blisko nas, ¿e mo¿na
siê ni¹ te¿ chwaliæ - mówi
wójt Bogdañca. I mówi, ¿e
w³aœnie te walory œci¹gaj¹
widoczn¹ liczbê turystów.
Poza tym turystów przyci¹ga
M³ynarzówka, jak mówi wójt
P³awska, nasze, ale jednak
lubuskie muzeum, Dolina
Trzech M³ynów. - Nie jesteœmy bogaci w jeziora, jak
K³odawa, ale za to mamy
coœ innego, dla piechurów i
nie tylko - t³umaczy Krystyna
P³awska. I dodaje, ¿e turystyka jest bardzo silnym
magnesem i stron¹ dodatni¹
gminy.

RENATA OCHWAT

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sektora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.
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Jak po skończeniu studiów mieć
3,5 roku doświadczenia
Studia dualne na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a s¹ spe³nieniem oczekiwañ.
ny dynamicznie rozwija
wspó³pracê z firmami i instytucjami, ukierunkowanymi na
nowoczesne technologie i
ci¹g³y rozwój we wspó³pracy
z nauk¹. Dotychczasowa
wspó³praca to m. in. udzia³
przedstawicieli firm w Konwencie Wydzia³u, wizyty studyjne i zajêcia warsztatowe
studentów w zak³adach pracy. Udzia³ firm w budowie
procesu kszta³cenia zapewnia jego dostosowanie do
wymogów rynku pracy, a potrzebê takiej wspó³pracy i jej
wysok¹ ocenê potwierdzaj¹
raporty
zespo³ów
wizytuj¹cych kierunki prowadzone w Wydziale przez Polsk¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
Codzienna obecnoœæ firm
w ¿yciu Wydzia³u Technicznego przyczyni³a siê równie¿
do pojawienia siê koncepcji
studiów dualnych. Dziêki zaanga¿owaniu siê w przedsiêwziêcie
KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Lubu-

Fot. Archiwum AJP

Rozwój technologii, który
obserwujemy na przestrzeni
ostatnich lat, spowodowa³
koniecznoœæ zmian w sposobach kszta³cenia przysz³ych
in¿ynierów. Kluczowa sta³a
siê w tym zakresie wspó³praca uczelni z szeroko pojêt¹
gospodark¹. Kierunki studiów in¿ynierskich prowadzone na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim, tj. informatyka, mechanika i budowa maszyn,
energetyka
oraz
in¿ynieria bezpieczeñstwa,
jak i mechanika i budowa
maszyn na poziomie magisterskim, realizuj¹ profil praktyczny, co zwi¹zane jest z
obecnoœci¹ w procesie
kszta³cenia firm otoczenia
spo³eczno-gospodarczego.
Na Wydziale Technicznym
zajêcia prowadzone s¹ przez
nauczycieli posiadaj¹cych
doœwiadczenie zawodowe
zdobyte poza uczelni¹, dziêki czemu Wydzia³ Technicz-

Studia dualne stanowią połączenie studiowania z pracą
zawodową studenta

skiego Klastra Metalowego
firmy z naszego regionu wyrazi³y chêæ wspó³pracy w zakresie prowadzenia studiów
dualnych i zatrudniania przysz³ych absolwentów. Dla
przysz³ych studentów ozna-

cza to mo¿liwoœæ uczestnictwa w studiach, prowadzonych w bardzo œcis³ej
wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, których podstawow¹
cech¹ jest po³¹czenie studiowania z prac¹ zawodow¹

studenta - sta¿em w zak³adzie pracy. Dotychczas absolwent Wydzia³u Technicznego zdobywa³ doœwiadczenie
podczas trzymiesiêcznych
praktyk zawodowych oraz
wspomnianych wizyt studyjnych i zajêæ warsztatowych u
pracodawców. Zgodnie z
za³o¿eniami studiów dualnych w czasie 3,5 roku studiów a¿ 20 miesiêcy bêdzie
zdobywa³ doœwiadczenie w
konkretnym zak³adzie pracy.
System organizacji takiego
toku studiów przewiduje w
trakcie jednego roku 6 miesiêcy nauki spêdzonych na
uczelni oraz 6 miesiêcy
spêdzonych w zak³adzie pracy. Takie rozwi¹zanie gwarantuje gruntowne kszta³cenie praktyczne, co umo¿liwia
podjêcie zatrudnienia na takich stanowiskach jak programista, administrator systemów komputerowych, projektant sieci komputerowych,
automatyk, mened¿er produktu, specjalista ds. przy-

gotowania produkcji, specjalista ds. zarz¹dzania produkcj¹, technolog, konstruktor, specjalista ds. jakoœci,
elektroenergetyk, specjalista
ds. odnawialnych Ÿróde³
energii.
25 czerwca 2018 r. rozpocz¹³ siê nabór na pilota¿owy program STUDIÓW
DUALNYCH, gdzie oprócz
udzia³u w tradycyjnych
wyk³adach, laboratoriach,
projektach i æwiczeniach,
studenci bêd¹ podejmowaæ
pracê w ponad 40 du¿ych,
ma³ych i œrednich firmach z
naszego regionu. Pozwoli to
studentom nie tylko na zdobycie kluczowych kwalifikacji
i kompetencji, ale tak¿e na
zdobycie doœwiadczenia i
pracy ju¿ na etapie studiów.

DR IN¿. ALEKSANDRA
RADOMSKA-ZALAS
PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I
ROZWOJU
WYDZIA³ TECHNICZNY AKADEMII
IM. JAKUBA Z PARADY¿A
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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Te dzieła naprawdę są piękne
i niepowtarzalne
Jednym z wa¿niejszych zadañ realizowanych w ramach ekonomii spo³ecznej jest zrównowa¿ony rozwój wspólnot.

Fot. Archiwum LOVES

Najlepsz¹ ku temu drog¹
jest w³¹czenie do wspólnej
pracy ró¿ne instytucje publiczne, samorz¹dowe, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarz¹dowych oraz
mieszkañców.
Znane, dla wielu mo¿e nawet nieco wyœwiechtane
has³o,
,,wiêkszy
mo¿e
wiêcej’’,
w
przypadku
dzia³aj¹cego na naszym terenie Lubuskiego Oœrodka
Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej jest drogowskazem prowadz¹cym do osi¹gniêcia
wielu wczeœniej wyznaczonych celów. Zarówno w obszarze aktywizacji spo³eczno-zawodowej, jak przede
wszystkim budowania i
wspierania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju
ekonomii spo³ecznej. S¹ to
nie tylko spotkania, warsztaty, debaty, szkolenia, ale
przede wszystkim podejmowanie wspó³pracy z organizacjami i podmiotami trzeciego sektora. Takim znakomitym przyk³adem jest
rozwijaj¹ca siê dzia³alnoœæ
targowa.
- Obecnie niemal co tydzieñ s¹ organizowane
ró¿nego rodzaju wydarzenia
targowe na terenie ca³ego
województwa lubuskiego mówi Katarzyna Micza³ z
LOWES. - Do udzia³u w imprezach zapraszamy stowarzyszenia,
fundacje,
spó³dzielnie socjalne, które
powsta³y dziêki wsparciu LOWES, ale i te, które dzia³aj¹
ju¿ od d³u¿szego czasu. Naszym zadaniem jest promocja ekonomii spo³ecznej.
Wiadomo, ¿e znajduj¹ce siê
w omawianym obszarze
podmioty i instytucje realizuj¹ ró¿ne cele. Jedni
dzia³aj¹ w sektorze pomocowym, inni na p³aszczyŸnie
rozwijania pasji. Zachêcamy
wszystkich, bo chcemy, ¿eby
ka¿dy móg³ siê realizowaæ w
wybranym przez siebie kierunku - wyjaœnia.
Podczas czerwcowych Dni
Gorzowa LOWES razem ze
swoim partnerami przygotowa³ Lubuskie Targi Aktywnoœci i Biznesu Spo³ecznego.
Impreza cieszy³a siê du¿¹
popularnoœci¹, a wœród wy-

Fot. Archiwum LOVES

Podczas czerwcowych Dni Gorzowa LOWES razem ze swoim partnerami przygotował
Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

Te dzieła naprawdę są piękne, często wykonane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie

stawców i stoisk mo¿na by³o
dojrzeæ wiele ciekawych propozycji. Na jednym z nich
swoje prace wystawi³o Stowarzyszenie na rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji ,,StellaPolaris’’
z
Sulechowa.
Ogromne wra¿enie robi³y
szczególnie niewielkie obrazy malowane na liœciach. Jej
autorka Ewa Lipnicka od 40
lat pasjonuje siê malarstwem.
Zaczyna³a
na
p³ótnie, ale dziewiêæ lat temu

zafascynowa³a siê liœæmi.
Pocz¹tek, jak opowiada, by³
trudny, bo tylko trzy osoby w
Polsce tym siê zajmowa³y.
- Musia³am sama wynaleŸæ
technologiê gruntowania i
preparowania liœci, tak jak
robi siê to w przypadku malowania obrazów olejnych mówi. - Zdarza mi siê malowaæ nawet na liœciach wielkoœci dwuz³otówki. Potem
je¿d¿ê na ro¿nego rodzaju
targi i sprzedajê te dzie³a,

¿eby mieæ pieni¹¿ki na robienie kolejnych. Mnie to fascynuje i uwielbiam nad tym
pracowaæ - zaznacza.
Z kolei Katarzyna W³odarczyk z tego samego Stowarzyszenia zafascynowa³a siê
szyciem ró¿nego rodzaju torebek z szerokiej gamy materia³ów. I cieszy siê, ¿e
wzbudza to zainteresowanie,
bo te je dzie³a s¹ niepowtarzalne. - Nie muszê konkurowaæ z galeriami, poniewa¿

tam dominuje seryjna produkcja chiñska. Moje wyroby
s¹ polskie i ludzie z ochot¹
je nabywaj¹ - twierdzi.
Podstawow¹ misj¹ Stowarzyszenia jest propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, archiwizowanie, finansowanie i
szeroko rozumiane rozpowszechnianie
wszelkiej
dzia³alnoœci w zakresie kultury, edukacji, sztuki oraz komunikacji spo³ecznej.
Katarzyna Micza³ zwraca
uwagê, ¿e promowanie ekonomii spo³ecznej poprzez organizacjê targów jest bardzo
dobrym kierunkiem, co widaæ po zainteresowaniu ze
strony innych wystawców.
- Szczególnie dotyczy tych,
którzy maj¹ do zaoferowania
ciekawy towar. Wa¿ny jest
ponadto odbiór spo³eczny,
bo sama prezentacja oferty
handlowej to trochê za ma³o.
Dlaczego staramy siê ³¹czyæ
œrodowiska, jak to mia³o
miejsce podczas Dni Gorzowa.
Zaprosiliœmy
do
wspó³pracy
Gorzowsk¹
Radê Seniorów, muzyków alternatywnych czy choæby futbolistów amerykañskich podkreœla.
Inicjatywie przyklasnêli reprezentanci Grizzlies Gorzów, którzy w trakcie targów
zaprezentowali pokaz swoich sporych umiejêtnoœci i
zaprosili gorzowian na tegoroczne mecze ligowe w futbolu amerykañskim.
- Wspó³praca z LOWES ju¿
procentuje tym, ¿e mo¿emy
nawi¹zaæ bezpoœredni kontakt z mieszkañcami i zachêcaæ ich do zainteresowania siê naszymi wystêpami. mówi prezes Grizzlies Micha³ Chudy. - Dla wielu jesteœmy trochê egzotyczni, ale
to fajnie, bo wzbudzamy zainteresowanie. Uwa¿am, ¿e
sport to równie¿ wa¿na dziedzina ekonomii spo³ecznej,
godna promowania. Je¿eli
wspó³pracujemy w du¿ej
grupie, ³atwiej jest dotrzeæ do
potencjalnych dla nas kibiców. Dlatego zapraszamy na
mecze. W wakacje zagramy
u siebie 29 lipca i 19 sierpnia
na stadionie Stilonu - koñczy.

Warsztat Terapii Zajêciowej
w Kamieniu Wielkim, utworzony przy Domu Pomocy
Spo³ecznej, dzia³a ju¿ od 22
lat. Jest to placówka pobytu
dziennego, która realizuje
zadania w zakresie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
zmierzaj¹cej do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawnoœci ka¿dego uczestnika. A
tak¿e zdobycia umiejêtnoœci
niezbêdnych do prowadzenia przez osoby niepe³nosprawne niezale¿nego i aktywnego ¿ycia w swoim œrodowisku
na
miarê
indywidualnych mo¿liwoœci.
- Zajêcia s¹ prowadzone w
kilku pracowniach - mówi
Paulina Oczkowska, terapeuta zajêciowy. - S¹ to
pracownie gospodarstwa
domowego, technik ró¿nych,
plastyczna, ogrodnicza czy
ceramiczna. W ramach programów indywidualnych prowadzone s¹ równie¿ zajêcia
w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz zajêcia taneczne. W sumie mamy 30
uczestników z ca³ego niemal
powiatu, ka¿dy jest przydzielany do okreœlonych
zajêæ na podstawie posiadanych predyspozycji - wyjaœnia.
Karolina Lasota, która jest
instruktorem w pracowni
ogrodniczej, pokazuje nam
ca³y zestaw wyrobów przygotowanych przez podopiecznych. Rzeczywiœcie
jest na co popatrzeæ, jest
równie¿ co podziwiaæ.
- Te dzie³a naprawdê s¹
piêkne, czêsto wykonane
przez osoby niepe³nosprawnie intelektualnie - chwali pani Karolina. - Choæby obrazy,
które robi¹ na ka¿dym
wra¿enie czy rzeŸby wykonane z gliny lub inne rêcznie
wykonane dzie³a z filcu podkreœla, zwracaj¹c uwagê,
¿e do Gorzowa przyjechali
pierwszy raz na zaproszenie
LOWES-u.
- Dla nas to wspania³a promocja i mam nadziejê, ¿e
czêœciej teraz bêdziemy
obecni na ró¿nego rodzaju
targach i kiermaszach poza
naszym rejonem dzia³ania koñczy.
RB
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Był czas, że strach było wysyłać
towar do odbiorcy
Przez trzy dekady firma GOREX budowa³a swoj¹ markê i pozycjê na rynku.

Fot Archiwum

- Diamentów od Forbesa
nie dostajemy za d³ugowiecznoœæ, a za profesjonalizm,
solidnoœæ i uczciwoœæ w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej - mówi Ryszard Barañski, szef rady nadzorczej i
wspó³w³aœciciel Gorzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego GOREX. Firmy,
która w³aœnie obchodzi 30-lecie dzia³alnoœci.
GOREX ma w swojej kolekcji ju¿ trzy takie diamenty
oraz kilkadziesi¹t innych
presti¿owych wyró¿nieñ. - To
buduje nasz autorytet u klientów i cieszê siê, ¿e przez te
trzy dekady potrafiliœmy zbudowaæ markê i jesteœmy oceniani jako firma wiarygodna.
Do tego jesteœmy firm¹ trzy w
jednym. Pod wzglêdem zatrudnienia jesteœmy firm¹ mikro, bo mamy poni¿ej dziesiêciu pracowników, pod
wzglêdem obrotów jesteœmy
firm¹ œredni¹, a w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze zostaliœmy przypisani do firm
du¿ych - œmieje siê Ryszard
Barañski.

Pierwsze były barki do
Hamburga

GTHZ GOREX jest œwietnie
znan¹ firm¹, która dzia³alnoœæ rozpoczê³a jeszcze w
czasach dawnego systemu
ustrojowo-gospodarczego.
Jak opowiada Ryszard Barañski, pracuj¹cy wówczas jako
przewodnicz¹cy wojewódzkiej komisji planowania w gorzowskim Urzêdzie Wojewódzkim, w 1988 roku praktycznie zaczê³a upadaæ
wspó³praca z odbiorcami w
ZSRR. Odczuwa³y to szczególnie mniejsze zak³ady, w
tym Pañstwowe Gospodarstwa Rolne oraz przedsiêbiorstwa drzewne.
- Musieliœmy jakoœ uaktywniæ dzia³ania eksportowe mówi Ryszard Barañski. Oczywiœcie w tym czasie
dzia³a³y wielkie centrale
handlu zagranicznego, ale
one zajmowa³y siê g³ównie
du¿ymi kontraktami. Po analizie sytuacji, rozmowach w
Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, z inicjatywy i
udzia³em ówczesnego wojewody gorzowskiego Stanis³awa Nowaka powo³aliœmy
podmiot mog¹cy zaj¹æ siê
obs³ug¹ eksportu na szczeblu lokalnym. Chodzi³o przede
wszystkim o produkcjê roln¹ i
drzewn¹ - podkreœla.
Chêæ stworzenia spó³ki,
maj¹cej zaj¹æ siê handlem
zagranicznym, wyrazi³o 38
zak³adów i spó³dzielni. Biuro
umiejscowiono w jednym z
pomieszczeñ w Urzêdzie

Czesław Kutereba, Małgorzata Nowak oraz Ryszard Barański prezentują statuetkę i dyplom
od Forbesa

Wojewódzkim. Dyrektorem
handlowym zosta³ Czes³aw
Kutereba, obecny prezes
GOREX-u.
- Pierwsze kroki skierowaliœmy oczywiœcie na zachodnioniemiecki rynek, bo po
pierwsze by³ to nasz najbli¿szy partner w zachodniej
Europie, po drugie mieliœmy
tam ju¿ przetarte szlaki wspomina Czes³aw Kutereba. - Przeliczniki by³o bardzo
korzystne, ale dla nas
wa¿niejsze by³o dzia³anie
dwustronne. Z Niemcami pocz¹tkowo handlowaliœmy barterowo. Im sprzedawaliœmy
œrutê rzepakow¹, któr¹ wysy³aliœmy barkami do Hamburga. Od nich braliœmy zaœ
komponenty do produkcji
pasz, z czego bardzo cieszy³y
siê PGR-y. Potem doszed³
eksport tarcicy i tak to siê
wszystko rozkrêci³o - t³umaczy i wyjaœnia, ¿e nie musieli
siê wcale promowaæ, bo Niemcy szybko dowiedzieli siê o
istnieniu nowej spó³ki.
- To by³y czasy, ¿e trzeba
by³o otrzymaæ koncesjê na
handel zagraniczny. Nie
ka¿dy móg³ eksportowaæ. I
kiedy otrzymaliœmy koncesjê
pod oknami zaczê³y pojawiaæ
siê sznury niemieckich kontrahentów, chc¹cych z nami
wspó³pracowaæ. Musieliœmy
ich jakoœ weryfikowaæ, bo
strach by³o wysy³aæ towar nie
bêd¹c pewnym, kim jest odbiorca. Pocz¹tkowo ocenialiœmy klientów po marce… samochodu, potem zaczêliœmy
¿¹daæ przedp³at i wtedy od
razu odpada³o nam 80 procent klientów, bo nie chcieli
tego robiæ - œmieje siê prezes.

Kupowali kaprolaktam,
żeby ratować Stilon

Z czasem produkcja rolna w
Polsce zaczê³a mocno kuleæ,

a nawet upadaæ. PGR-y
szybko znika³y, ale GOREX
trzyma³ siê mocno, wykupuj¹c uprzednio od nich akcje.
Nawi¹za³
tak¿e
wspó³pracê ze Stilonem, który by³ wiêkszoœciowym
udzia³owcem spó³ki. Jak
przyznaje po latach Ryszard
Barañski, ta wspó³praca
mia³a na celu dzia³ania ratuj¹ce firmê przed upadkiem.
- Stilon niemal ca³¹ produkcjê sprzedawa³ do ZSRR,
ale kiedy przysz³o za³amanie
nie mia³ rynków zbytu - opowiada. - Dyrektor Janusz
Gramza zwróci³ siê z propozycj¹ wspó³pracy. Na terenie
zak³adu utworzyliœmy w³asny
oddzia³ i zaczêliœmy dzia³aæ.
Stosunkowo szybko rozwinêliœmy handel do wielu krajów, nawet azjatyckich, ale
dla nas wa¿ne by³o równie¿
to, ¿e szybko zaczêliœmy
sprowadzaæ do Polski strukturyzowany poliester. By³a to
specjalna odmiana przêdzy,
któr¹ zaopatrywaliœmy chyba
wszystkie przêdzalnie w £odzi, ale nie tylko, bo równie¿
wiele innych zak³adów w kraju. Bywa³o, ¿e w obie strony
wywoziliœmy i przywoziliœmy
do stu ton przêdzy miesiêcznie - podkreœla.
Z czasem drogi GOREX-u i
Stilonu rozsta³y siê, Stilon wykupi³ nawet oddzia³, ale nadal
potrzebowa³ pomocy w innej
formule.
Maj¹c
spore
zad³u¿enie w pañstwowych
urzêdach, w tym skarbowym,
oraz liczne kredyty na g³owie
nie by³ dobrym klientem dla
producentów kaprolaktamu.
Czyli g³ównego surowca do
produkcji przêdz poliamidowych.
- Jedynym ratunkiem by³o
dogadanie siê z Urzêdem
Skarbowym oraz znalezienie
kogoœ, kto bêdzie kupowa³
dla nich surowiec. Z urzêdem

siê dogadali, my zaœ zaczêliœmy im sprowadzaæ surowiec
i tak prze¿ywali najtrudniejsze chwile do momentu
sprzeda¿y firmy zagranicznym kontrahentom. Dla nas
to by³ te¿ trudny moment, bo
w ka¿dej chwili mogliœmy
upaœæ poci¹gniêci przez Stilon - wyjaœnia pan Ryszard.
GOREX pozosta³ jeszcze
przez pewien czas przy
handlu przêdzami, gdy¿
podj¹³ równie¿ wspó³pracê z
Silwan¹. - Im sprowadzaliœmy
przêdzê nawet z Iranu, Chin
oraz Korei P³d., a tym g³ównie
zajmowa³ siê by³y dyrektor
przedsiêbiorstwa, którego
wziêliœmy do siebie na pó³
etatu, jak ju¿ by³ na emeryturze. Na wszystkim siê zna³ przypomina.
Handel przêdzami tak naprawdê upad³ w chwili, kiedy
Korea P³d. zaczê³a sprzedawaæ na rynki œwiatowe tkaniny w cenach… przêdzy.

Bazują na wysokim
poziomie logistyki

Obaj nasi rozmówcy przyznaj¹, ¿e przez minione trzy
dekady czêsto czerpali satysfakcjê ze swojej pracy. Czêsto zg³asza³y siê do nas
firmy bêd¹ce w potrzebie i
potrafiliœmy im pomóc w rozwi¹zaniu problemów, a nikt
inny tego nie potrafi³ - mówi
Ryszard Barañski. - Bazujemy na wysokim poziomie logistyki. Nie mamy magazynów, nie sprowadzamy towaru do siebie. Je¿eli ktoœ
czegoœ potrzebuje, zamawia
u nas, a my przywozimy mu
bezpoœrednio do firmy, co minimalizuje wszelkie koszty. To
pozwala byæ nam konkurencyjnym - wyjaœnia.
Z kolei prezes Czes³aw Kutereba cieszy siê, kiedy
dzwoni klient i od razu prosi,
¿eby przys³aæ mu tyle a tyle

ton konkretnego towaru. - Nawet nie zapyta siê o cenê, co
pokazuje z jak¹ ufnoœci¹ jesteœmy traktowani - twierdzi.
Co ciekawe, GOREX nigdy
na ¿adnej transakcji nie straci³, choæ zdarza³y siê trudne
chwile, kiedy odbiorcy towarów nie op³acali faktur.
- Najgorszy okres by³ na
prze³omie wieków, kiedy w
modzie sta³o siê nie realizowanie faktur - opowiada. By³y te¿ problemy wynikaj¹ z
upad³oœci wielu firm, szczególnie w bran¿y rolniczej. Nasze wyniki finansowe zapewne by³yby du¿o lepsze, gdyby
nie trochê nieodpowiedzialne
zachowania wielu kontrahentów, ale tak¿e brak stabilnoœci w ca³ej gospodarce. Nie
brakowa³o w tamtych czasach równie¿ oszustów - mówi¹ obaj panowie, co potwierdza obecna dyrektor firmy
Ma³gorzata Nowak.
- Jak sobie przypomnê
pierwsze lata pracy w GOREX-ie, a minê³o ich ju¿ 23,
to rzeczywiœcie by³ to trudny
czas. Mieliœmy naprawdê
du¿e problemy ze œci¹ganiem nale¿noœci - przyznaje.
Niektórzy nie przetrzymali
tych czasów. Jak zwracaj¹
uwagê nasi rozmówcy, w
chwili kiedy budowali oni
spó³kê, podobne powsta³y w
innych
województwach,
s¹siaduj¹cymi wówczas z
województwem gorzowskim.
I niemal wszystkie szybko
upad³y. Sytuacja znacz¹co
zmieni³a siê w chwili wejœcia
Polski do Unii Europejskiej,
co nie oznacza, i¿ nie nale¿y
zachowaæ czujnoœci.

Zawsze są krok przed
innymi

Si³¹ GOREX-u by³o to, ¿e
zdywersyfikowa³ on swoj¹
dzia³alnoœæ i stawia³ na ró¿ne
asortymenty. Z czasem skupi³ siê jednak na produktach
rolnych i dzisiaj zajmuje siê
importem towarów s³u¿¹cych
do produkcji pasz dla drobiu
oraz zwierz¹t domowych. Takich, których w wiêkszoœci w
Polsce brakuje. S¹ to m.in.
olej sojowy, œruta s³onecznikowa, melasy. Tylko w zesz³ym roku firma sprowadzi³a
i potem sprzeda³a ponad 50
tysiêcy ton towarów, w zdecydowanej wiêkszoœci z Ukrainy, ale wspó³pracuje ponadto
z Litw¹, S³owacj¹ i dalej z
Niemcami. Tak¿e w obszarze
eksportu. Wartoœæ obrotów
wynios³a 85 milionów z³otych.
- Dzisiaj zaopatrujemy wytwórnie pasz w ca³ym kraju zwraca uwagê Ryszard Barañski. - I co ciekawe, zmieniliœmy kierunek dzia³ania. Daw-

niej naszym kierunkiem eksportu i importu by³y g³ównie
Niemcy, tak teraz skierowaliœmy siê na wschód, g³ównie
Ukrainê. By³o nam to o tyle
³atwiej, ¿e polskie firmy generalnie obawiaj¹ siê podejmowaæ wspó³pracy z Ukraiñcami
ze wzglêdu na niestabilnoœæ
gospodarcz¹ w tym kraju. My
jednak zaryzykowaliœmy t³umaczy pan Ryszard, zaœ
prezes Kutereba szybko dodaje, ¿e przez 30 lat firma
stara³a siê iœæ zawsze krok
przed innymi.
- Kiedy pojechaliœmy pierwszy raz na Ukrainê zwróciliœmy uwagê, ¿e oni naprawdê
chc¹ z Polakami wspó³pracowaæ - kontynuuje prezes. Stawiali tylko warunek, ¿e dostarcz¹ towar, ale musz¹ byæ
przedp³aty, bo nie mieli ¿adnych pieniêdzy. Przypadkowo
spotka³em siê z naczelnikiem
tamtejszego urzêdu celnego i
dowiedzia³em siê wtedy, ¿e
Ukraiñcy musz¹ wszystkie
kontrakty sk³adaæ urzêdzie,
co mia³o gwarantowaæ przejrzystoœæ i uczciwoœæ ich realizacji. I rzeczywiœcie, je¿eli
taka firma nie wys³a³a towaru
w okreœlonym w umowie czasie, na który by³a zrobiona
przedp³ata, to szefa takiej firmy zamykano. To nas upewni³o, ¿e warto podj¹æ
wspó³pracê i sporo skorzystaliœmy na tym - wyjaœnia.
Nie zawsze jednak jest kolorowo. Jak mówi pani Ma³gorzata Nowak, obecnie bardzo
wa¿ne jest sprawdzanie nowo powstaj¹cych firm, bo
zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e rejestruj¹ siê one tylko w celu
wy³udzenia towaru.
- I to trzeba sprawdzaæ w
obu kierunkach, czyli zarówno odbiorców, jak i dostawców towarów. W pierwszym
przypadku mówimy o groŸbie
wy³udzenia towaru, w drugim
wy³udzenia przedp³aty - wyjaœnia, a prezes Kutereba dodaje, ¿e przedp³aty s¹ dokonywane po odprawie towaru
przez ukraiñskie s³u¿by celne,
co daje gwarancje, ¿e wszystko przebiega prawid³owo.
- Ale nawet w takich przypadkach nie mo¿na byæ niczego pewnym. Przydarzy³o
siê ju¿ nam, ¿e Ukraiñcy
wys³ali poci¹g z towarem, po
czym odstawili na bocznicê,
bo nie mieli lokomotywy, a
œwinki u naszego odbiorcy
czeka³y na paszê. W takich
chwilach musimy reagowaæ i
w trybie alarmowym œci¹gn¹æ
dodatkowy towar od innego
dostawcy. To s¹ te nerwowe
chwile w pracy - koñczy
Czes³aw Kutereba.
ROBERT BOROWY
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Katedra odzyska dawny blask, i
To ju¿ rok, jak p³onê³a gorzowska katedra, co wywo³a³o wielkie poruszenie niemal w ca³ej Polsce.
Dziœ gêste rusztowania
oplataj¹ katedraln¹ wie¿ê. Po
fatalnym po¿arze na ratunek
najstarszej
gorzowskiej
œwi¹tyni ruszyli niemal wszyscy.
- Trwaj¹ prace remontowe
wewn¹trz. Miêdzy innymi
znik³y ju¿ malunki na sklepieniach wewn¹trz - mówi jeden
z gorzowskich historyków,
który mia³ szansê podejrzeæ,
jak id¹ prace. A ¿e id¹, gorzowianie widz¹ codziennie, bo
wokó³ gotyckiego koœcio³a
ca³y czas widaæ pracowników.

Nikomu się nie śniło, że
coś takiego można się
wydarzyć

- Mama, katedra siê pali - te
s³owa ma³ego ch³opca ju¿
przesz³y do historii miasta.
Od tych s³ów zaczê³a siê wielka akcja ratowania p³on¹cej
katedralnej wie¿y. Te s³owa
us³yszeli doroœli 1 lipca 2017
roku kilka minut po 18.00 i nie
uwierzyli. Niemal w tym samym momencie rozdzwoni³y
siê telefony w stra¿y po¿arnej. Bo nie tylko ma³y
ch³opiec zauwa¿y³ k³êby dymu unosz¹ce siê nad wie¿¹.
Trwa³y Dni Gorzowa. T³umy
gorzowian przechadza³y siê
po nadwarciañskich ³¹kach i
bulwarach. I najpierw z niedowierzaniem, a potem ze
zgroz¹ patrzy³y w rzecz
trudn¹ do uwierzenia. P³onê³a
wie¿a katedry.
Szczêœciem w tej dramatycznej chwili by³o i to, ¿e w
mieœcie w³aœnie skoñczy³y siê
zawody stra¿ackie. Natychmiast zaczê³a siê akcja gaszenia po¿aru. S³u¿by szybko
odgrodzi³y przestrzeñ przy
koœciele. A przecie¿ w œwi¹tyni trwa³a msza. - S³ysza³am
jakieœ piski, ale myœla³am, ¿e
to czyjaœ komórka dzwoni.
Potem zauwa¿y³am stra¿aka,
który podszed³ do ksiêdza,
coœ mu powiedzia³. No i poproszono nas o opuszczenie
koœcio³a. Nie by³o paniki. Dopiero na zewn¹trz dowiedzia³am siê, ¿e trwa po¿ar.
Stanê³am przy tym ogrodzeniu i tak sta³am - opowiada
Maria Porzêcka. Krótko po
tym ochotnicy zaczêli wynosiæ z katedry ró¿ne sprzêty,
bo zwyczajnie istnia³a obawa,
¿e ulegn¹ zniszczeniu.
Stra¿acy ofiarnie gasili
po¿ar, a w³aœciwie walczyli po
omacku, bo nie by³o wiadomo, co siê pali. Na wie¿ê la³y
siê hektolitry wody ci¹gniêtej
z Warty. T³um zamar³ w grozie, kiedy nad wie¿¹ pokaza³y
siê jêzyki ognia.
Niemal natychmiast te¿ do
miasta zaczêli siê zje¿d¿aæ
wa¿ni i prominentni ludzie.
Przyjecha³ mocno zatroskany
ksi¹dz biskup Tadeusz Lityñski, ordynariusz diecezji. Po-

jawi³a siê marsza³ek El¿bieta
Polak, z konwencji partyjnej
przyjecha³a pose³ El¿bieta
Rafalska.
Ale przede wszystkim stali
oniemieli z grozy wydarzenia
gorzowianie. Prezydent Jacek Wójcicki natychmiast odwo³a³ wszystkie imprezy
zwi¹zane z Dniami Gorzowa.
Katedra siê pali³a, a œwiêto
smêtnie dogorywa³o nad
Wart¹. - Przecie¿ to niemo¿liwe, niemo¿liwe, ¿eby katedra
siê pali³a - mówili ludzie. Nikomu siê w g³owie nie mog³o
pomieœciæ, ¿e pali siê w³aœnie
ten koœció³.

Pomoc od pierwszej chwili

Pierwsze deklaracje o koniecznoœci remontu pad³y natychmiast. By³y deklaracje zarówno po stronie rz¹dowej,
jak i koœcielnej. Ale i gorzowianie spontanicznie w³¹czyli
siê do akcji zbiórki pieniêdzy.
Spontaniczne, prywatne, ale
chwilê potem ju¿ instytucjonalne. Jeszcze nie by³o
dobrze wiadomo, co siê sta³o,
jaka jest skala zniszczeñ, ale
wiadomo by³o, ¿e remont
bêdzie i bêdzie kosztowny.
Ruszy³y zbiórki w kilku diecezjach, miêdzy innymi w
p³ockiej, bo kiedy pali³a siê
tamtejsza katedra, gorzowianie wsparli dzie³o odbudowy.
D³ugo trwa³o, nim sta³o siê
wiadome, co spowodowa³o
po¿ar. Okaza³o siê, ¿e by³o to
zwarcie w instalacji elektrycznej. Ustalanie skali zniszczeñ
te¿ trwa³o bardzo d³ugo. Okaza³o siê, ¿e trzeba zdemontowaæ kopu³ê, oczyœciæ stare
ceg³y, zdemontowaæ czêœæ
wewnêtrznych
konstrukcji
drewnianych. Szczêœciem
ocala³a wiêŸba podtrzymuj¹ca katedralne dzwony.
Jednak woda lana przez ca³¹
noc uszkodzi³a i to doœæ
znacznie katedralne organy,
które trafi³y do specjalistycznej firmy do remontu.

Prace się zaczęły

Gorzowianie odetchnêli, kiedy pojawi³y siê pierwsze rusztowania, oko³o 100 ton
sprzêtu
przyjecha³o
z
Wroc³awia. Ludzie przychodzili patrzeæ, jak lekka konstrukcja pnie siê do góry.
PrzyjaŸnie komentowali, ¿e
pracownicy
siê
nie
oszczêdzaj¹ i pracuj¹ do
ciemnej nocy.
A potem przyszed³ drugi historyczny moment, kiedy specjaliœci zdemontowali kapsu³ê
czasu z katedralnej wie¿y i
uroczyœcie zosta³a otwarta w
Archiwum Pañstwowym.
Kapsu³ê czasu otwiera³ proboszcz katedry ks. dr Zbigniew Kobus w towarzystwie
dyrektora Archiwum dr. hab.
Dariusza A. Rymara, B³a¿eja

Skaziñskiego, kierownika delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie, prof. Rados³awa Gaziñskiego, kierownika zak³adu
historii nowo¿ytnej i archiwistyki Uniwersytetu Szczeciñskiego i dr. Tadeusza Szczurka,
eksperta numizmatycznego.
W kapsule znaleziono trzy
dokumenty. Dwa z nich to odpisy, a jeden jest dokumentem oryginalnym. Pierwszy
odpis pochodzi z roku 1781.
Kolejny dokument pochodzi z
lat 20. XIX wieku. Trzeci dokument to przes³anie burmistrza z 1934 roku. W kapsule
znaleziono tak¿e monety i
banknoty. S¹ to tzw. notgeldy,
czyli pieni¹dze zastêpcze.
A przy katedrze stanê³a specjalna konstrukcja, gdzie
umieszczono zwieñczenie
wie¿y.

Prace cały czas trwają

Œwi¹tynia ca³y czas jest
ogrodzona. Wiadomo, ¿e
specjaliœci czyœcili ceg³y, ca³y
czas tak¿e trwaj¹ prace wewn¹trz. Zniknê³y malunki na
sklepieniach, poniewa¿ zda-

niem historyków sztuki by³y
wspó³czesne i niezgodne z
porz¹dkiem historycznym.
Ca³y czas wnêtrze jest wietrzone, bo jak mówi¹ specjaliœci - mrok, ciep³o i wilgoæ to
najlepsza po¿ywka dla grzybów i roztoczy zabójczych gotyckich wnêtrz.
Na rekonstrukcjê zwieñczenia czeka wie¿a. Trzeba naprawiæ zegar, wybudowaæ nowy he³m wie¿y.
Trudno uzyskaæ wiarygodne
informacje o kosztach remontu, ale wiadomo, ¿e s¹ du¿e,
¿e wynios¹ przynajmniej kilkanaœcie milionów z³. Dlatego
ca³y czas trwaj¹ zbiórki pieniêdzy. Chêtni do pomocy
mog¹ wp³acaæ datki na konto:
81 1020 1954 0000 7602
0101 3754. I choæ opad³y ju¿
pierwsze emocje zwi¹zane z
fatalnym po¿arem, nikt w Gorzowie, ale i w diecezji nie ma
w¹tpliwoœci. Katedra odzyska
blask, inaczej przecie¿ byæ
nie mo¿e. Dlatego na naszych zdjêciach prezentujemy
katedrê, jak¹ pamiêtamy i
chcemy znowu ogl¹daæ.
ROCH
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Inwestycje z myślą o przyszłości miasta
Trudno jest przejechaæ przez centrum Gorzowa, a muszê codziennie dostaæ siê na ul. Garbary, a póŸniej na S³oneczn¹.
Kolega mi mówi, ¿e turystów
prawie nie by³o przed robotami, teraz bêdzie ich jeszcze
mniej, a zielonogórzanie
w³aœciwie nie maj¹ po co tu
przyje¿d¿aæ od kiedy maj¹
wielk¹ zielonogórsk¹ aglomeracjê, a jak ju¿ przyjad¹
do nas to sobie poradz¹ i …
jakoœ wyjad¹. Ale czy ponownie wróc¹? Jak bêdzie
³adnie i ciekawie to wróc¹,
choæby zobaczyæ i sprawdziæ, co te¿ Gorzów Wlkp.
solidnego zrobi³ w ramach
ostatniego rozdania lubuskich funduszy - powiadam.
Prawd¹ wiêc jest, ¿e w
historii Gorzowa Wlkp.
nigdy nie by³o tak du¿ego
bud¿etu
skierowanego
przede wszystkim na inwestycje drogowe, siêgaj¹cego ok. 300 mln z³otych. Co
by nie powiedzieæ, to s¹ inwestycje miejskie na du¿¹
skalê, nastawione na przysz³oœæ Gorzowa Wlkp. i
przez to musz¹ cieszyæ i napawaæ optymizmem.
Na pierwszy rzut oka efekty korzystania z funduszy
strukturalnych zasilaj¹ce ten
du¿y fundusz inwestycji drogowych, s¹ widoczne i wydaj¹ siê wielkim dobrodziejstwem napêdzaj¹cym nasz
rozwój. Jestem ekonomist¹ i
finansist¹ i w ocenie z regu³y
siê nie opieram na efekcie
wizualnym. Prawdziwa ocena zjawisk gospodarczych to
nie to co siê widzi, ale to co
siê solidnie kalkuluje w
d³u¿szym okresie czasu. Bo
piêkne i ³adne czêsto niewiele ma z ekonomicznoœci, a
na pewno bêdzie Ÿród³em
przysz³ych kosztów. Wpad³a
mi do r¹k analiza pogarszaj¹cej siê sytuacji Grecji,
upadaj¹cych
finansów
W³och, które jeszcze w poprzedniej dekadzie by³y
jedn¹ z najbogatszych gospodarek UE, a tak¿e
rosn¹cej w si³ê niedawno, a
teraz z ogromnymi k³opotami
Hiszpanii. Te gospodarki dzisiaj bankrutuj¹, s¹ na kredytowej „kroplówce” UE, a raczej Niemiec jako najsilniejszej gospodarki europejskiej.
W Grecji, któr¹ uwa¿amy za
najwa¿niejsze centrum staro¿ytnej cywilizacji, emerytury obni¿ono o 30%, bezrobocie siêga 1 obywateli, a co
czwarty m³ody cz³owiek nie
ma pracy. Podobnie dzieje
siê w Hiszpanii i W³oszech.
Dlaczego? Tam przecie¿ te¿
siê bardzo du¿o ³adnych i
przydatnych przedsiêwziêæ
inwestycyjnych robi³o, i co?
Musimy sobie stawiaæ pytanie, czy nie idziemy t¹ sam¹
drog¹? Póki co, zapoznamy
siê z polityk¹ inwestycyjn¹
Gorzowa Wlkp., która chyba
jednak jest naszym powodem zadowolenia. Gorzów

Fot. Archiwum

I tak je¿d¿¹c codziennie
monitorujê postêp prac na
rozkopanych ulicach miasta.
Ka¿dy postêp w tych robotach cieszy, a przede
wszystkim daje nadziejê, ¿e
przyjdzie w koñcu taki czas,
¿e szybciej dojadê do swoich
codziennych celów. Widzê z
bólem serca jak sklepy przy
Sikorskiego zablokowane remontem ulicy i te w bliskim
s¹siedztwie po prostu bankrutuj¹, a niektóre znajduj¹
siê na krawêdzi upadku. Czy
przetrwaj¹? Jeden z wysokich urzêdników powiedzia³
tamtejszemu przedsiêbiorcy,
¿e przy takich inwestycjach
ofiary musz¹ byæ, a je¿eli nie
wytrzymaj¹ to s¹ s³abi i ich
problem. Ciekawe urzêdnika
podejœcie do lokalnego biznesu. Znam czasy tzw.
g³êbokiej komuny, ale nawet
wtedy nie odwa¿y³ by siê
¿aden ówczesny komuch na
takie podejœcie do obywateli.
A tu dzisiaj m³ody cz³owiek
epatuje libertyñstwem, bezdusznoœci¹ i wrêcz objawem
braku troski o tych, którzy
podatkami stanowisko miejskie mu utrzymuj¹. Nie znosi³em dawniej i dzisiaj te¿ nie
zniosê arogancji podszytej
pych¹ urzêdnicz¹!
Ale nie o tym bêdê pisa³.
No w³aœnie… Jadê sobie po
gorzowskich ulicach i
widzê codziennie ogrom
rozpoczêtych i dalej rozpoczynanych robót, przede
wszystkim
drogowych.
Kluczê po tych remontowanych ulicach, omijam zatory,
wpadam w korki i to w³aœnie
wtedy kiedy siê najbardziej
spieszê. Pokonujê w koñcu
jak¹œ uliczn¹ blokadê i znowu nadziewam siê na znak
œlepej ulicy z koniecznoœci¹
objazdu. Nie mam zwyczaju
narzekaæ, ale czujê jakieœ
podenerwowanie kiedy na
czas do firmy, do pracy dojechaæ nie mogê. A co dopiero
maj¹ robiæ klienci tych
ma³ych sklepików rodzinnych? Oni w wiêkszoœci wybrali ju¿ konkurencjê tam
gdzie dojazd i parking dla
nich stoi otworem. Sklepikarze pocieszaj¹ siê, ¿e to tylko jeszcze najwy¿ej kilka
miesiêcy. Czy przetrwaj¹ i
nadrobi¹ straty? W¹tpliwe.
Rozumiem, ¿e przecie¿
miasto rozpoczê³o gigantyczne roboty, w dodatku w
czêœci za unijne pieni¹dze,
których bez przejœciowych
utrudnieñ nie da siê przerobiæ. Codziennie zadajê sobie
pytania, jak radz¹ sobie turyœci w tym rozkopanym Gorzowie, czy przyjezdni choæby z Zielonej Góry. Bo jak
radz¹ sobie klienci tych
ma³ych sklepów to wiem: po
prostu szukaj¹ ³atwiejszego
dojazdu do hipermarketów.

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.

Wlkp. startuje dzisiaj z
niez³ej pozycji, nie by³ zbytnio zad³u¿ony, jak to bywa w
wielu polskich gminach. Prezydent Gorzowa Wlkp.
du¿ych inwestycji typowo
kosztotwórczych raczej unika i trzyma siê pewnej równowagi kosztowo-dochodowej. Realizowane inwestycje
we wstêpnej ocenie wydaj¹
siê mieæ charakter prorozwojowy.
No wiêc zobaczmy w co
inwestuje Gorzów Wlkp.,
czy z tego kiedyœ „chleb
bêdzie czy same utrapienia”. Realizacja „Systemu
zrównowa¿onego transportu
miejskiego w Gorzowie
Wlkp.” obejmuje zakup tramwajów, modernizacjê wrêcz
od podstaw trakcji tramwajowych i ulic z torowiskami, ale
te¿ budowê ca³kiem nowego
centrum przesiadkowego.
Je¿eli do Gorzowa Wlkp. ma
wracaæ nowoczesny przemys³, a byæ mo¿e i powróc¹
ci, których bieda wygna³a na
Zachód, to te rozwi¹zania
wpisuj¹ siê w optymistyczny
wariant naszego rozwoju.
Ca³oœæ ma kosztowaæ ponad
90 mln z³otych. Gdyby nie teraz, to w zasadzie chyba nigdy - jeŸdzilibyœmy starymi z
minionej epoki tramwajami,
po „roz³a¿¹cych” siê torowiskach ze star¹ i ci¹gle naprawian¹ trakcj¹ elektryczn¹. W
koñcu po wielu latach dyskusji remont Kostrzyñskiej
te¿ ju¿ trwa. Mo¿e nie w takim zakresie jakiego byœmy
sobie ¿yczyli, ale w koñcu
now¹ dwupasmówk¹ do
osiedli i wêz³a przy S3 dojedziemy.

Na ponad rok czasu
mieszkañcy
musz¹
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ z
powodu niedogodnoœci, z
tramwajów przesi¹œæ siê
na autobusy i nauczyæ siê
omijaæ drogowe roboty. Z
tymi dojazdami bêdzie
³amig³ówka, któr¹ trzeba
bêdzie codziennie rozwi¹zywaæ, jak np. z Wieprzyc dojechaæ do œródmieœcia czy
na Górczyn. Trochê œlimacz¹
siê roboty przy ul. Sikorskiego. Jak miejska wieœæ niesie,
brakuje robotników, a w dodatku trafiaj¹ tam na jakieœ
pozosta³oœci minionych epok
i tym zajmowaæ siê musi archeolog. Przed³u¿anie siê
remontu ul. Sikorskiego bardzo utrudnia funkcjonowanie
ma³ego i rodzinnego handlu
w centrum. W³aœnie t¹ ulicê
wraz ze zniszczonym torowiskiem trzeba solidnie przebudowaæ komunikacyjnie a¿
do Wieprzyc.
Na 100-letniej estakadzie
praca wre. Dwukilometrowy
obiekt, którego remont warty
jest ok 120 milionów z³otych,
trwa³ bêdzie przynajmniej do
wrzeœnia. Jednak rozmiar robót i poziom skomplikowania
mo¿e skoñczyæ siê poœlizgiem. Ten solidny remont
cieszy, bo przynajmniej za
naszego i naszych dzieci pokolenia bêdziemy mieæ spokój z tym historycznym i tak
charakterystycznym dla Gorzowa Wlkp. wiaduktem i jego niszami, które uzyskaj¹
nowy i atrakcyjny wygl¹d. Na
remont i przebudowê czeka
ul. Kazimierza Wielkiego,
mo¿liwe, ¿e te¿ Sulêciñska i
ju¿ rozpoczêta ca³a Gwia-

Ÿdzista. Na rozpoczêcie
przebudowy czeka tez obiekt
Centrum Edukacji Zawodowej, które powstanie na terenie by³ego szpitala przy ul.
Warszawskiej.
Poziom
uci¹¿liwoœci dla mieszkañców z tytu³u tych remontów
jest du¿y, a szczególnie dla
tego small biznesu, którego
funkcjonowanie graniczy z
przetrwaniem. Miasto powinno pomyœleæ, jak ul¿yæ
tym gorzowskim przedsiêbiorcom, którzy trac¹
bezpowrotnie na tych remontach dróg, jak im pomóc. Mo¿e radni powinni
rozpatrzyæ
mo¿liwoœæ
okresowego obni¿enia lokalnego podatku, mo¿e
tych
najbardziej
zagro¿onych przez odciêcie klientom dojazdu
ca³kowicie zwolniæ z podatku gruntowego na czas
remontu ulic. „Takie zwolnienia ³atwo naszym rajcom
przychodzi³y kiedyœ wobec
obcych, na pewno by siê pochylono nad hipermarketem
gdyby by³ blokowany remontem drogi dojazdowej. Ale lokalna firma? Ona jest s³aba i
nic siê nie stanie jak zbankrutuje, s³abe polskie musi
upaœæ. A ¿e to nasze, to gorzej dla naszego” - tak siê
wyrazi³ przedsiêbiorca, jeden
z bardziej pokrzywdzonych
remontami ulic. W gronie
radnych, po za jednym znanym i odwa¿nym mecenasem, jak na razie nie s³ychaæ
wra¿liwoœci na sprawy lokalnego biznesu ograniczanego, a nawet niszczonego
blokad¹ dojazdu do ich sklepów i firm. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e co niektórzy inni
radni te¿ poka¿¹ troskê o
tych skrzywdzonych blokad¹
dojazdu do ich sklepów.
Bardzo wa¿ne jest, ¿e
przy przebudowie dróg
uwzglêdniono przebudowê
chodników, zjazdów, na
pewno prawo- i lewoskrêty
oraz tak potrzebne i deficytowe w mieœcie zatoki
postojowe. Bêdzie te¿
wszêdzie nowa kanalizacja
deszczowa, sanitarna i instalacja oœwietleniowa. Kanalizacja deszczowa, to w wielu
miejscach miasta wyj¹tkowe
w¹skie gard³o, które ujawni³o
siê podczas ostatnich ulewnych deszczów. T¹ kompleksowoœæ i solidnoœæ w planowaniu robót trzeba wyj¹tkowo pochwaliæ. A propos;
dolny bieg K³odawki jest nie
uregulowany, zasypany gruzem, kamieniami i ceg³ami, a
wiele ich dodatkowo spad³o
jeszcze do rzeki z remontowanego wiaduktu. To powoduje, ¿e lustro wody podczas
ulewy podnosi siê w K³odawce i zalewa w przyrzecznych
domach piwnice, a woda co-

fa siê przepe³nion¹ kanalizacj¹ deszczow¹ zalewaj¹c
wszystko dooko³a. Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e budynki
nad K³odawk¹ pêkaj¹, a wiele z nich nadaje siê ju¿ tylko
do rozbiórki. To najczêstszy
efekt zaniedbañ w regulacji
dolnej K³odawki, któr¹ to nale¿y jak najszybciej uj¹æ w
planie melioracyjnym. Mo¿e
jeszcze t¹ resztówkê budynków przy K³odawce da siê
uratowaæ czyszcz¹c koryto
rzeki, obni¿aj¹c poziom jej
rw¹cego nurtu i likwiduj¹c
podmakanie fundamentów.
Miasto og³osi³o zagospodarowanie skwerów przy filharmonii i muzeum oraz przy
£aŸni Miejskiej. Bêd¹ nowe
nasadzenia drzew, ró¿nych
roœlin ozdobnych, pojawi¹
siê tam ³awki, nowe chodniki
i plac zabaw. Skwer przed
£aŸni¹ uzyska nowy i atrakcyjny wygl¹d, nawi¹zuj¹cy
do zabytkowego charakteru
£aŸni. Przy nowo wyremontowanej ulicy Walczaka z
rondem przy Bia³ym Koœciele daleko zaawansowany
jest chodnik i œcie¿ka rowerowa. A na popularnym
Kwadracie po remoncie
têtni ju¿ ¿ycie. To wszystko
³adnie wygl¹da, ale ¿eby to
póŸniej utrzymaæ to trzeba
mieæ Ÿród³a dochodów do
miejskiej kasy. Miasto o to
zadba³o i zaplanowa³o
strefê przemys³ow¹ w rejonie ul. Mironickiej i trasy
S3. Pobliskim mieszkañcom zbytnio siê to nie podoba, ale innych terenów
uzbrojonych na tak¹ skalê
miasto nie ma, a te tereny
tu¿ przy trasie S3 s¹ idealnie skrojone na strefê ekonomiczn¹, a bez niej , bez
rozwoju przemys³u wszystkie te wymienione inwestycje by³yby tylko kwiatkiem
do ³adnego miasta bez
przysz³oœci.
Na koniec pozosta³o aktualne od wielu lat pytanie:
co dalej z hal¹ sportow¹?
Ponoæ prezydent mia³ powiedzieæ: do³o¿ymy starañ i
w ci¹gu dwóch lat rozpoczniemy, a pozwolenie na budowê mamy. Dobrze, ¿e
miasto nie zaczê³o inwestowania od hali sportowej,
choæ ona jest potrzebna i
na ni¹ przyjdzie kolej. Parafrazuj¹c prezydenta USA
chcia³oby siê powiedzieæ
dla przestrogi: ”Po pierwsze
gospodarka, a potem zbytki, durniu” . Ale tego mówiæ
nie musimy, bo rozs¹dek i
roztropnoœæ w inwestowaniu widaæ. Trzymaæ kurs na
rozwój i pobudzanie gospodarki, a scenariusz grecki
ani w³oski nam nie zagrozi,
ale o tym napiszê w nastêpnym EchuGorzowa.pl.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Gorzów wydaje się być najbrudniejszym
miastem w Polsce
Z Mart¹ Bejnar Bejnarowicz, szefow¹ klubu radnych ,,Kocham Gorzów’’, rozmawia Robert Borowy
przyk³ad holenderskie, ale
nie czujê z nimi takiego
,,po³¹czenia”, jak z Gorzowem. Nie mam takich
wspomnieñ, tak dobrze ich
nie znam. Studiowa³am w
Szczecinie i mam tam kilka
ulubionych miejsc, budynków, placów - gdy tam jestem, wracaj¹ mi dobre
wspomnienia. Ale nie czujê
siê tam, jak w domu. A o
dom siê dba, dom siê buduje
stale, w domu siê pilnuje
ogniska, tworzy siê ciep³o,
mi³oœæ, poczucie bezpieczeñstwa. Jacek Wójcicki bardzo siê stara³ udowodniæ, ¿e
„jest st¹d”, nawet zainwestowa³ spore pieni¹dze w akcjê
promuj¹c¹ to has³o, jednak
po jego dzia³aniach widaæ,
¿e nie zrozumia³ dok¹d
p³ynie statek o imieniu Gorzów i krêci tym sterem - to w
prawo to w lewo. To kupi biurowiec, to sprzeda dzia³kê, to
chce budowaæ instytut Papuszy, to bibliotekê, to coœ rozkopie, coœ zamknie, coœ
otworzy. A inne miasta sun¹
do przodu w jasnym, klarownym kierunku. W tym tempie
jutro bêdziemy miastem powiatowym.
- Jakie najwiêksze b³êdy
pope³ni³ prezydent w mijaj¹cej kadencji?
- Nie s³ucha³ ludzi m¹drych.
M¹drzy s¹ niepokorni, ci¹gle
szukaj¹, myœl¹, analizuj¹,
próbuj¹, testuj¹, nie boj¹ siê.
M¹dry cz³owiek to trudny
partner do rozmowy, trzeba
byæ przy nim ci¹gle na wysokich obrotach, dorównaæ mu
intelektualnie. Trzeba przy
m¹drych umieæ przyznaæ siê
do niewiedzy, do b³êdów i
przyj¹æ krytykê czy inne rozwi¹zania. Byæ dojrza³ym i
pokornym, ale ci¹gle równaæ
w górê. To trudne. £atwiej
zainwestowaæ w powiedzonko „fajnie” i s³uchaæ pochlebców. To przyjemniejsze, jednak niestety nie rozwija.
Prezydent
Ÿle
odpowiedzia³ sobie na pytanie, czy lepiej byæ g³ow¹ myszy, czy ogonem lwa.
- A pani, jako radna, szefowa klubu, który liczy³ na
pocz¹tku siedmiu radnych,
potem jednak zmniejszy³
stan posiadania do zaledwie czterech radnych, jest
bez skazy?
- Moja skaza jest wielka i
niestety siê nie zmniejszy³a.
Ja wierzê w ludzi. Decyzje
zawsze chcia³am podejmowaæ kolegialnie, w oparciu o
dyskusjê, argumenty, analizê
,,za i przeciw”. W pewnym
momencie okaza³o siê, ¿e w
moim zespole nie ka¿dy jest
zainteresowany treœci¹. Nie

Fot. Robert Borowy

- Decyduj¹c siê na nazwê
nowo powsta³ego klubu
radnych ,,Kocham Gorzów’’ chcia³a pani razem z
radnymi z Nowoczesnego
Gorzowa pokazaæ, ¿e inni
nie do koñca kochaj¹ w³asne miasto?
- Czêsto s³yszê pytania:
„Po co pani to robi? Kosztem
rodziny, pracy, œwiêtego spokoju…?”. Nie mam innej odpowiedzi jak ta, ¿e ja po prostu kocham to miasto. Klub
powsta³ z chêci wspólnego
dzia³ania najbardziej zaanga¿owanych radnych, których na przestrzeni ostatnich
kilku lat ³¹czy³y wspólny cel:
poprawa jakoœci ¿ycia naszych mieszkañców. To pokazuje jedynie, ¿e nazwa
jest odzwierciedleniem pobudek, dla których dzia³amy.
Robimy i bêdziemy robiæ
wszystko, aby ustrzec miasto
przed kolejnymi b³êdami,
opóŸnieniami i kosztami, jakie z tych b³êdów wynikaj¹.
Przyk³adem jest 50 milionów
straty
za
nieporadne
dzia³ania w kolejnych czterech postêpowaniach przetargowych na DK22, czy
znana ju¿ wszystkim Kostrzyñska, która po trzech latach dziwacznych zbiegów
okolicznoœci w koñcu dochodzi do skutku, a efekt jest taki, ¿e za te same pieni¹dze
zamiast czteropasmowej ulicy bêdziemy mieli dwupasmow¹.
- Jak nale¿y rozumieæ
mi³oœæ do w³asnego miasta czy regionu?
- Pewnie trochê tak, jak
mi³oœæ matki do swojego problematycznego
dziecka:
czasem przyniesie dwójê,
czasem siê pobije z bratem,
czasem wybije szybê, czasem wpadnie w z³e towarzystwo - ale to dobre dziecko.
Z potencja³em. I tak jak
dziecku z problemami, tak i
miastu trzeba poœwiêciæ wiele czasu i pracy, ale przede
wszystkim wytyczyæ mu
dobre kierunki. Pokazaæ, w
co warto inwestowaæ czas,
jak byæ ciekawym i interesuj¹cym. I z miastem tak
w³aœnie
jest.
Ile
zaanga¿owania
w
nie
w³o¿ymy, tyle bêdzie lepsze,
atrakcyjniejsze i… kochane.
- Czy pani zdaniem obecnie urzêduj¹cy prezydent
miasta Jacek Wójcicki nie
uto¿samia siê z nim?
- To¿samoœæ to relacja. Relacja z histori¹, lokalnymi
uwarunkowaniami, identyfikowanie siê z mieszkañcami.
To¿samoœæ to zwyczaje,
œwiadomoœæ. Mnie bardzo
podobaj¹ siê miasta, na

M. Bejnar Bejnarowicz: Dziś nasz klub ma znów siedmiu
radnych, a zmiana jakościowa jest widoczna gołym okiem

zgodzi³am siê na polityczne
„deale”, uk³adanki i sta³e
koalicje partyjne. Chcia³am
rozmawiaæ na konkretne tematy. Jeœli projekt by³ dobry,
to go popiera³am bez
wzglêdu na to kto go
zg³asza³. Jeœli niós³ zagro¿enia, to chcia³am go
zmieniaæ. Panowie, z którymi szliœmy do wyborów, którzy obecnie zapisali siê do
tzw. klubu „konfiturowego”
byli - jak to sami okreœlili - za
Jackiem. A ja jestem za Gorzowem. Te drogi siê w czasie kadencji rozesz³y, bo nie
by³o sposobu, aby bezrefleksyjnie wspieraæ prezydenta
bez wzglêdu na to co robi i
jednoczeœnie byæ za rozwojem miasta. Ale jak to mówi¹: „Lepiej z m¹drym zgubiæ, ni¿ z g³upim znaleŸæ”.
Dziœ nasz klub ma znów
siedmiu radnych, a zmiana
jakoœciowa jest widoczna
go³ym okiem.
- Bêd¹c pierwsz¹ kadencjê w radzie miasta co
najbardziej pani¹ zaskoczy³o?
- Ludzie i ich koniunkturalizm. Brak merytorycznoœci
w radzie i dba³oœæ o interesy
partii, a nie miasta. I zaskoczy³o mnie zaskoczenie innych,
¿e
mo¿na
zaanga¿owaæ siê na sto procent w pe³nienie mandatu
radnego.
- Maj¹c obecny baga¿ doœwiadczeñ co by pani
zmieni³a w swojej dzia³alnoœci?
- Towarzystwo. Co zreszt¹
zrobi³am. Od Jerzego Synowca, Jerzego Wierchowicza i Krzysztofa Kochanowskiego dostajê bardzo du¿o
wsparcia. Wiele kompensujê
czerpi¹c z doœwiadczenia. W
po³¹czeniu z zaanga¿owaniem Marcina Kazimierczaka
czy Grzeœka Musia³owicza

jest to naprawdê zacny
team.
- Jakie widzi pani przed
Gorzowem najwa¿niejsze
priorytety na kolejn¹ kadencjê?
- Wyznaczenie celów strategicznych w oparciu o szerok¹ dyskusjê merytoryczn¹
na temat kierunków rozwojowych (think-tanki), tak¿e z
osobami, które maj¹ inne
zdanie. Je¿eli chodzi o przygotowanie miasta pod nowy
profil inwestora strategicznego, postawi³abym na us³ugi.
Bardzo wa¿na jest wysoka
jakoœæ inwestycji miejskich,
jak te¿ zrównowa¿enie po
kilku latach „padaczki” inwestycyjnej zamiast kumulacji
w roku wyborczym. Dalej,
postawi³abym na racjonalne
wydatkowanie
pieniêdzy
publicznych. Wspiera³abym
inicjatywy obywatelskie i realizacjê potrzeb mieszkañców,
zg³aszanych
w
bud¿ecie obywatelskim chodniki, drogi, komunikacja
miejska. Wa¿ne jest podniesienie jakoœci nauczania w
szko³ach, zwiêkszenie liczby
miejsc w ¿³obkach i przedszkolach. Do tego oczywiœcie dochodzi czystoœæ i porz¹dek. Dziœ Gorzów wydaje
siê byæ najbrudniejszym
miastem w Polsce.
- Trwa o¿ywiona dyskusja
na temat budowy nowej
strefy przemys³owej. W
którym miejscu powinna
ona powstaæ?
- Stworzy³abym strefê
us³ugow¹
a
nie
przemys³ow¹.
Natomiast
wracaj¹c do pytania: wed³ug
ustawy o ochronie œrodowiska strefê przemys³ow¹ tworzy siê, je¿eli nie mog¹ byæ
dotrzymane standardy jakoœci œrodowiska. Zatem, jeœli
ma to byæ taka strefa - to nigdzie. I tu nie chodzi o mchy i

porosty, ale o to, ¿e zaczynaj¹ nas dziesi¹tkowaæ nowotwory, bo pijemy ska¿on¹
wodê, oddychamy ska¿onym
powietrzem i jemy ¿ywnoœæ
naszprycowan¹ chemi¹. Co
z tego mamy? Najni¿sze zarobki w kraju, wyje¿d¿aj¹c¹ z
miasta m³odzie¿ i tysi¹ce ju¿
ludnoœci nap³ywowej z Ukrainy, która zast¹pi nas ochoczo w pracy za 13 z³, jeœli my
ju¿ nie damy rady wy¿yæ od
pierwszego do pierwszego.
Z dostêpnych analiz ogólnopolskich tendencji rynkowych wynika, ¿e czas na
przemys³ w polskich miastach ju¿ dawno min¹³. Rozwój w najbli¿szych dziesiêcioleciach bêdzie siê opiera³ na us³ugach. Kto siê
wstrzeli w dobr¹ niszê bêdzie móg³ budowaæ. Pozostali zostan¹ w tyle.
- Gorzów, zmieniaj¹c
przeznaczenie
terenów
rekreacyjnych i us³ugowych na przemys³owe zamknie sobie drogê do rozwoju w przysz³oœci?
- Oczywiœcie. Do tego
koszty uzbrojenia terenu i
budowy dróg dojazdowych
do Mironic, o tym rejonie
rozmawiamy, bêd¹ wiêksze
ni¿ cena, jak¹ miasto uzyska
ze sprzeda¿y dzia³ek. A pieni¹dze z tej sprzeda¿y i tak
pewnie pójd¹ na imprezy,
samochody, nowe logo i stare biurowce. Inwestorzy, którzy kupili tam dzia³ki pod
mieszkaniówkê ju¿ dziœ sygnalizuj¹, ¿e mog¹ wyst¹piæ z
roszczeniami wobec miasta
z powodu obni¿enia wartoœci i atrakcyjnoœci terenu.
Spo³eczeñstwo Gorzowa siê
starzeje - potrzebna jest
opieka medyczna, rehabilitacyjna, przyjazne miasto,
dostosowane do pieszych,
porz¹dna komunikacja miejska - a na to potrzeba
ogromnych pieniêdzy. Specjalne strefy ekonomiczne
s¹ zwolnione z podatków,
zatem od nich nie dostaniemy finansowania dla naszych potrzeb. Bezrobocia w
Gorzowie praktycznie nie
ma, wiêc nie bardzo wiadomo, kto mia³by pracowaæ w
kolejnej montowni? Zap³acimy sowicie z w³asnych kieszeni za drogi i sieci do nowych, prywatnych magazynów a sami bêdziemy siê
t³uc po dziurawych chodnikach z lat osiemdziesi¹tych.
Ponadto pod potrzeby strefy
zostanie z czasem zabudowany klin napowietrzaj¹cy
ca³e miasto. Dziœ tego nie
czujemy, bo wiatry zachodnie nios¹ do miasta masy
œwie¿ego powietrza przez

niezabudowane tereny przy
Mironicach. Po zabudowie
tego terenu bardzo siê to
zmieni. I to na zawsze.
- Skoro miasta nie staæ
na remont takich zabytków, jak wille Jaehnego
czy Pauckscha, to nie ma
pani obaw, ¿e remont starych obiektów przy Obotryckiej na potrzeby magistratu pozostanie w sferze marzeñ?
- Po pierwsze, miasto staæ
na ten remont. Co roku w
kasie miejskiej pozostaj¹
niewykorzystane œrodki a do
tego zupe³nie nie skorzystano z mo¿liwoœci, jakie daje
dziœ partnerstwo publicznoprywatne. Z planowanych na
ten rok inwestycji zrealizowano nieco ponad 60 procent.
Podobnie rok wczeœniej.
Prawdziwy problem jest taki,
¿e prezydent sobie nie radzi
z inwestycjami. W mojej ocenie remont zabytków jest
mo¿liwy, a poza tym to nasz
obowi¹zek. Praca tych kilkudziesiêciu projektantów, którzy w³o¿yli serce w pomys³y
na piêkniejszy Gorzów nie
mo¿e byæ zmarnowana.
- Jaki ma pani pomys³ na
remont starych kamienic,
znajduj¹cych siê g³ównie
w œródmieœciu, ale i te¿ na
Zawarciu?
- Wiêkszoœæ kamienic to
w³asnoœæ prywatna, w³aœcicielami
s¹
cz³onkowie
wspólnoty. Niezbêdny jest
specjalny program wspieraj¹cy remonty tych kamienic, na wzór innych miast.
S¹ te¿ œrodki zewnêtrzne,
jak na przyk³ad z programu
,,Mieszkaæ Lepiej”.(…).
- Bêdzie pani kandydowa³a na prezydenta czy, co
sugeruj¹ politycy Platformy Obywatelskiej, dojdzie
do porozumienia i jako
klub ,,Kocham Gorzów’’
bêdziecie popieraæ w wyborach Roberta Surowca?
- Bawi mnie kreatywnoœæ w
tej sprawie kolegów z Platformy, ale nie bêdziemy
wspieraæ ¿adnej partii politycznej. Partie szkodz¹ samorz¹dom lokalnym. Zachêcamy ich natomiast do
wsparcia naszego kandydata. Mamy na pok³adzie doœwiadczonych ludzi: Jerzego
Synowca, Jerzego Wierchowicza, Krzysztofa Kochanowskiego,
Alinê
Czy¿ewsk¹ czy Arnolda Siwego. A Robertowi Surowcowi, póki co, ¿yczê sukcesów w maratonach!
- Dziêkujê za rozmowê.
Ca³a
rozmowa
www.echogorzowa.pl
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Muzeum zawsze było otwarte, ale trochę cicho
Z dr Ew¹ Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, rozmawia Renata Ochwat

●

du¿¹ potrzebê zajêæ dla dzieci wykazuj¹ rodzice, bo przecie¿ jakoœ trzeba zagospodarowaæ te dwa miesi¹ce. Nie
wszyscy mog¹ sobie pozwoliæ na wys³anie dzieci gdziekolwiek poza Gorzów albo
zapewniæ im opiekê. My mamy wszystkie mo¿liwe narzêdzia, mamy ludzi, mamy
chêci, a tak¿e kompetencje
do tego, aby zaproponowaæ
wypoczynek dla dzieci, ale
wypoczynek ze sztuk¹, z
wiedz¹ o muzeum, z turystyk¹, architektur¹, z tym
wszystkim, na czym my siê
znamy, no i dlatego proponujemy dzieciom pobyt u nas i
to pod ró¿nymi has³ami.
Bêdzie papier, bêdzie kraina
zabawek, bo chcemy pokazaæ, jak dawniej dzieci siê
bawi³y. Nie chcemy, ¿eby
dzieci siedzia³y ca³y czas z
telefonami komórkowymi czy
przed komputerami. U nas
maj¹ profesjonalne zajêcia,
wycieczki. To jest taka edukacja przysz³ych odbiorców
naszych dzia³añ.
- No to teraz o nieco innej
rzeczy. Ca³y czas, wszystkie dyrekcje muzeum boryka³y siê z problemem Bogdañca. A dok³adnie z remontem M³ynarzówki. Pani
dyrektor, co pani chce zrobiæ z tym problemem?
- Bogdaniec bardzo mi le¿y
na sercu….
- Wiem, przecie¿ pani tam
mieszka.
- Mieszkam. Ale pamiêtam,
gdy przyjecha³am tam pierwszy raz, to by³o jakieœ dziesiêæ lat temu, to zwyczajnie
siê w tym obiekcie zakocha³am. Zreszt¹ jak wiêkszoœæ ludzi, którzy siê z tym
obiektem stykaj¹. Bogdaniec
le¿y na granicy Obszaru Natura 2000, tam s¹ wyj¹tkowe
walory przyrodnicze, dodatkowo Bogdaniec le¿y na terenie Parku Kulturowego, dodatkowo w Dolinie Trzech
M³ynów. No i jeszcze jest to
obiekt z wyj¹tkow¹ histori¹.
Trudn¹ histori¹. Warto poczytaæ wspomnienia choæby
ostatniej mieszkanki tego
m³yna, mo¿emy siê dowiedzieæ du¿o o ¿yciu ludzi w
tamtych czasach, ale i o historii tych ziem, ale i ludzi, którzy st¹d musieli uciekaæ. Mamy wiêc splot ró¿nych aspektów, a do tego prawie 200 lat
historii tego obiektu. No i niestety, od 2008 roku decyzj¹
Powiatowego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego
obiekt prawie ca³kowicie zosta³ wy³¹czony z u¿ytkowania i
udostêpniania, co jest przykre. Jeœli spojrzeæ na województwo lubuskie, to takich

Fot. Archiwum

- Du¿o siê ostatnio tu
dzieje. A to koncert, a to
spektakl, a to Noc Muzeów,
a to ciekawa wystawa. To
jest pani sposób na otwarcie muzeum?
- Myœlê, ¿e muzeum zawsze by³o otwarte. Tyle tylko,
¿e byæ mo¿e za ma³o by³o informacji na temat tego, co tu
siê dzieje. I w³aœnie na tym
trzeba siê skupiæ. Oprócz tego, ¿e realizujemy swoje cele
statutowe, to jeszcze musimy
mówiæ o tym, co tu siê dzieje.
- Co pani rozumie pod pojêciem - cele statutowe?
- To s¹ te wszystkie zadania, które wynikaj¹ z ustawy
o muzeach. I oczywiœcie
pierwszym zadaniem jest
gromadzenie zbiorów. Nasz¹
misj¹ jest ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
ludzkoœci. Musimy dbaæ o to
dobro, o zabytki, o zbiory, ale
te¿ naszym zadaniem statutowym jest prowadzenie i
wspieranie na przyk³ad
dzia³alnoœci kulturalnej, artystycznej. My po prostu to robimy. Zdobywamy na to œrodki. Zawsze muzeum realizowa³o wiele fantastycznych
wydarzeñ. Wystawy, koncerty, ale jednak ma³o osób o
tym wiedzia³o. By³a s³aba
promocja. A teraz mam
wra¿enie, ¿e coraz wiêcej
osób dowiaduje siê o nas i s¹
zdziwieni, ¿e w muzeum koncert. Podam przyk³ad. Gdy
zrobiliœmy koncert na walentynki, nie spodziewaliœmy
siê, ¿e zape³nimy salê. Co
prawda, jest to sala dla 50
lub 60 widzów, ale i tak mieliœmy ca³¹ j¹ wype³nion¹. A jeden z uczestników, wychodz¹c, powiedzia³ tak, ¿e
nie spodziewa³ siê czegoœ takiego. Bo przyszed³ na koncert, a wyszed³ z butelk¹ wina oraz bukietem kwiatów.
Zrobiliœmy bowiem przy
okazji konkursy, uda³o siê
znaleŸæ sponsora. Dodam,
koncert by³ na najwy¿szym
poziomie artystycznym, bo
innych zwyczajnie nie robimy.
- Przed nami wakacje.
Muzeum
zaprasza
najm³odszych na Wakacje
z Muzami. Zim¹ te¿ by³y
warsztaty dla dzieci. To te¿
bêdzie jakiœ wa¿ny obszar
dzia³añ?
- Tak. Dopóki bêdzie zainteresowanie tego typu formami, dopóty bêdziemy je proponowaæ. Po naszej ankiecie, po rozmowach z
naszymi odbiorcami, z ludŸmi, którzy tu przychodz¹,
mamy wnioski, co do tego, w
jakim kierunki powinniœmy
iœæ. I faktycznie w wakacje

E. Pawlak: Zależy nam, aby edukować ludzi, aby jak najwięcej wiedzieli

obiektów zwyczajnie nie ma.
Pomijam skansen w Ochli,
bo to zupe³nie inna jakoœæ.
Takiego kameralnego mieszkania m³ynarza w naturalnym
otoczeniu zwyczajnie nie ma.
No i mimo starañ poprzednich dyrekcji nie uda³o siê o
tej pory zdobyæ œrodków na
to, ¿eby kompleksowo wyremontowaæ te obiekty. Dlatego nie pozosta³o nam nic innego, jak skorzystaæ z ostatniej prawdopodobnie ju¿
szansy i aplikowaæ o œrodki
unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z³o¿yliœmy w kwietniu wniosek opiewaj¹cy na
blisko 7 mln z³. Jeœli przejdzie, to pozwoli nam kompleksowo
wyremontowaæ
wszystkie obiekty, odtworzyæ
ich œwietnoœæ i udostêpniæ do
zwiedzania wraz z atrap¹
ko³a m³yñskiego. Ale jednoczeœnie trzeba siê przygotowaæ na to, ¿e przez dwa lata
obiekt bêdzie zamkniêty. Ja
trzymam mocno kciuki za to,
¿e uda siê znaleŸæ wykonawców, bo to jest problem.
M³ynarzówka jest obiektem
zabytkowym. I ju¿ zachêcam,
aby œledziæ nasze strony internetowe, poniewa¿ bêdziemy poszukiwaæ wykonawców.
Mam nadziejê, ¿e w okresie
wakacyjnym bêdziemy wiedzieli, czy uda nam siê te pieni¹dze
pozyskaæ.
Jeœli
wszystko pójdzie po naszej
myœli, to Œwiêto Chleba odbêdzie siê jeszcze bezpiecznie w Bogdañcu, a ju¿ po œwiêcie bêdziemy og³aszaæ przetargi i byæ mo¿e rozpoczynaæ
jakieœ pierwsze prace.
- A co z Santokiem? Bo
wydaje siê, ¿e tam sytuacja
jest niez³a.

- Santok ma szczêœcie, z
czego ja siê bardzo cieszê.
To jest przecie¿ wyj¹tkowe
miejsce na mapie Polski i
chyba nikomu nie trzeba
t³umaczyæ, co tam siê dzia³o i
dzieje. Od lat s¹ prowadzone
badania archeologiczne grodu Santok na grodzisku i to
wespó³ z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk - tu dr
Kinga Zamelska-Monczak
jest tak¹ nieformaln¹ szefow¹ tych badañ. Przecie¿
nie bez powodu Gall Anonim
pisa³ w swojej Kronice o Santoku jako kluczu i stra¿nicy
Królestwa Polskiego. Tak te¿
zatytu³owaliœmy nasz projekt,
który z³o¿yliœmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. I szczêœliwie
uda³o nam siê pozyskaæ pieni¹dze na unowoczeœnienie
aran¿acji wnêtrza. Drugim
torem, wczeœniej, pieni¹dze
pozyska³a gmina, poniewa¿
budynek Muzeum Grodu
Santok nale¿y w³aœnie do
gminy. Ze Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych ze
œrodków unijnych gmina dosta³a ponad 1 mln z³. Tak
wiêc budynek zostanie odnowiony, uporz¹dkowane zostanie tak¿e jego otoczenie.
A my pozyskaliœmy 342 tys.
z³, w³aœnie z programu ministra kultury. Mamy zabezpieczony wk³ad w³asny w wysokoœci 120 tys. z³. Projekt
jest rozpisany na dwa lata.
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w drugiej
po³owie 2019 roku Muzeum
Grodu Santok zyska nowy
blask, nowoczesnoœæ. Forma
zwiedzania te¿ siê troszeczkê zmieni. Ta koncepcja powsta³a wespó³ z naszymi archeologami. Cieszymy

siê, ¿e wniosek zyska³ akceptacjê w ministerstwie, bo
na 261 wniosków, które
wp³ynê³y do ministra, nasz
uplasowa³ siê na dziesi¹tym
miejscu. Zosta³ wysoko oceniony, dosta³ bardzo wiele
punktów. I to tylko dodatkowo
œwiadczy, jak wa¿ne jest to
miejsce.
- No i wolnym krokiem
zbli¿yliœmy siê do g³ównej
siedziby, czyli kompleksu
willowo-ogrodowego. I co
tu trzeba?
- Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e wszystko jest w
dobrym stanie. Obiekty - Willa, Spichlerz s¹ po remontach sprzed oœmiu lat. Maj¹
nowe elewacje. Natomiast w
Spichlerzu ci¹gle mamy azbest i do 2030 roku musimy
siê go pozbyæ, bo takie s¹
przepisy. Tam te¿ nas czeka
powa¿na ingerencja. W
Spichlerzu jest ci¹gle ten
przykry zapach, o którym
wszyscy wiedz¹. Mam w planie, oczywiœcie potrzebne s¹
na to pieni¹dze, koniecznoœæ
zbadania tego dra¿ni¹cego
zapachu i mo¿e jakoœ go wyeliminowaæ. Kr¹¿y taka informacja, ¿e to zapach œrodków
u¿ytych do konserwacji
drewna, a nie do koñca jest
to s³uszne. Trzeba jednak
g³êbiej wnikn¹æ w temat. Zleciæ ekspertyzy. Myœl technologiczna idzie naprzód. Teraz
s¹ ju¿ takie narzêdzia i metody, ¿e byæ mo¿e uda siê to
zbadaæ, ale jak mówi³am, jest
to kosztowne. Natomiast jeœli
chodzi o Willê, to sytuacja
jest rzeczywiœcie dobra, ale
problemem s¹ magazyny.
Nie mieœcimy siê bowiem w
naszych. To jest doœæ trudne
wyzwanie. Natomiast Oficy-

na jest siedzib¹ naszej administracji. Rzeczywiœcie wymaga kompleksowego remontu. Mamy piwnice, które
mo¿na
zagospodarowaæ,
mo¿e na jakieœ ciekawe
przeznaczenie. A mo¿e
w³aœnie na magazyny. Jestem po pierwszych konsultacjach z architektami i mam
nadziejê, ¿e uda mnie siê pozyskaæ pieni¹dze na to, aby
zleciæ kompleksowy projekt
architektoniczny z koncepcj¹
funkcjonaln¹ i u¿ytkow¹, tak
aby w najbli¿szych latach
zaj¹æ siê w³aœnie Oficyn¹. S¹
takie plany, ¿eby wydzieliæ
miejsce na sanitariaty dla
zwiedzaj¹cych, bo w Willi
mamy, ale to s¹ zabytkowe
rzeczy, ju¿ generalnie do
ogl¹dania, a nie korzystania.
Ponadto brakuje nam profesjonalnych sal edukacyjnych,
bo tego nie mamy. W Willi nie
mo¿emy prowadziæ wszêdzie
edukacji, zakazy po¿arowe
to uniemo¿liwiaj¹. Dlatego
myœlimy o przeznaczeniu sali
w Oficynie na parterze na te
cele. Mo¿e zamienimy j¹ na
wielofunkcyjn¹. To zale¿y od
m¹drego architekta, który
podpowie nam, jak to zrobiæ.
I to s¹ kolejne wydatki, a my,
gdzie mo¿emy, aplikujemy o
pieni¹dze. Jednak mamy
jeszcze jedno wielkie wyzwanie.
- Jakie?
- Ogród. Znajdujemy siê
przecie¿ w zabytkowym kompleksie, gdzie tak¿e ogród
jest zabytkiem. Nie jest to
ogród dendrologiczny sensu
stricte, sensu ustawowego.
Jednak w rozumieniu przyrodniczym jak najbardziej,
poniewa¿ mamy tu gatunki
dendrologiczne, rzadkie, eg-

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

Naczynia z motywem ptaka, paciorki i ma³e koniki, unikatowa bi¿uteria, sztylety kultowe.
To
wszystko
znaleŸli
mieszkañcy Gorzowa i okolic. A teraz te skarby znajduj¹ siê w Muzeum.
- Tu wszystko jest unikatem, jednak ja jestem pod
najwiêkszym
wra¿eniem
tych naczyñ - mówi Stanis³aw Sinkowski, kierownik
archeologów w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta.
Prowadzi do gabloty, w której wyeksponowano wypolerowane miedziane naczynia
z motywem ptaków. Znalaz³
je Piotr Woliñski w Miêdzyrzeczu i przekaza³ do Muzeum.

Kunsztowne, znaczy nie
na co dzień

Fot. Renata Ochwat

mowano to, co ludzie przynieœli w darach, w tym tak¿e
artyœci. I jeœli chodzi o artystów z krêgu Arsena³u’55, to
otworzy³a nam siê taka pewna furtka. Jesteœmy bowiem
w sta³ym kontakcie z panem
Wojciechem
Luterkiem,
mê¿em zmar³ej Janiny Janki
Jasiñskiej- Luterek. By³a ona
jedn¹ z inicjatorek tej wystawy w Arsenale warszawskim.
Pan Wojciech opowiedzia³
nam wiele niezwyk³ych historii, jak to siê u nich w domu,
wówczas maleñkim warszawskim mieszkanku, odbywa³o. No i wszystko zmierza
do tego, ¿e w pierwsz¹ rocznicê œmierci Janiny Jasiñskiej, czyli w lutym, bêdziemy mogli otworzyæ wystawê bo m¹¿ podarowa³ nam naprawdê wiele dzie³ swojej
¿ony. A przy okazji rozmawiamy o tym, jak promowaæ
nie tylko dzie³a sztuki tych artystów z naszych zbiorów,
ale te¿ i ca³¹ historiê, czyli co
to by³o za wydarzenie. Dlaczego te dzie³a powsta³y? Co
to by³a za wystawa? Jakie
trudnoœci ci artyœci mieli?
Musimy byæ wra¿liwi i
ostro¿ni, jeœli chodzi o tê
kwestiê. Ale musimy o tym
mówiæ. Musimy przekonywaæ
i wskazywaæ, ¿e jest to wielki
potencja³, ale i wielkie dziedzictwo, którym mamy przyjemnoœæ zarz¹dzaæ.
A jeœli chodzi o Album
Pa³ahickie to podobnie. Mamy to szczêœcie, ¿e mamy
bardzo œwiadomych i cudownych nauczycieli z Liceum Plastycznego, którzy co
rusz przychodz¹ do nas ze
swoimi uczniami i odbywaj¹
tutaj lekcje. A inni, na
przyk³ad rodzice, którzy
przyprowadzaj¹ swoje dzieci do nas na formy wakacyjne, te¿ ogl¹daj¹. Bo my ich
tak trochê ukradkiem namawiamy, aby odwiedzili te
sale, ¿eby sami zobaczyli,
a potem to ju¿ poczta pantoflowa, Facebook dzia³a.
To praca u podstaw. Noc
Muzeów te¿ temu s³u¿y.
Promocja, promocja i jeszcze raz promocja. Jak 18
maja, w³aœnie w Noc Muzeów podjecha³am do nas,
to widzia³am t³umy, które
sz³y do Filharmonii, na jej
siódme urodziny. I siê zwyczajnie przerazi³am. Bo do
nas nikt. Ale okaza³o siê, ¿e
nie, nie wszyscy poszli do
Filharmonii, wielu ludzi
przysz³o do nas na otwarcie
wystawy archeologicznej.
Okazuje siê, ¿e jest zainteresowanie i tak¹ form¹, jak
koncert, ale i tak¹ form¹,
jak nasza. Myœlê, ¿e wiele
pracy przed nami, ale i wiele nadziei.
- Bardzo dziêkujê za rozmowê.

Niezwykłe skarby znalezione
przez zwykłych ludzi

Miedziane wypolerowane
naczynia zdecydowanie wygl¹daj¹ inaczej, ni¿ pozosta³e skarby. B³yszcz¹ siê i s¹
ozdobione motywem ptaków. Zwa¿ywszy, ¿e maj¹
coœ ze 3 tys. lat, ich uroda
zwyczajnie pora¿a. - Te naczynie zmieniaj¹ nasze wyobra¿enie o tamtych czasach. Bo skoro komuœ
chcia³o siê robiæ coœ takiego,
ze szlachetnego stopu,
ozdobiæ motywem ptaka,
oznacza, ¿e by³ wra¿liwy t³umaczy Stanis³aw Sinkowski.
W tym samym stanowisku
odnaleziono oko³o 30 ozdób
koñskich zaprzêgów oraz
elementy wózków kultowych.
I tu te¿ kryje siê tajemnica.
Na jednym z dyszelków
naukowcy odnaleŸli œlady
wosku. - A w tamtych czasach, przynajmniej jak do tej
pory s¹dzono, nie u¿ywano
wosku do celów kultowych.
Czy¿by uda³o nam siê coœ
nowego ustaliæ - mówi gorzowski archeolog.

Tak prezentują się sztylety obrzędowe z Świętojańska

Fot. Renata Ochwat

o nim było
zotyczne. Ogród ma przecie¿
ponad trzy hektary powierzchni. Ju¿ w tym roku
uda³o mi siê zdobyæ œrodki
na dokumentacjê architektoniczn¹, na inwentaryzacjê,
bo obowi¹zuj¹ca pochodzi z
lat 70. Mamy obietnicê prezydenta, mam nadziejê, ¿e radni oka¿¹ siê przychylni, na 60
tys. z³, pani marsza³ek województwa zadeklarowa³a 75
tys. z³ i ta kwota pozwoli
przygotowaæ aktualn¹ inwentaryzacjê i dokumentacjê architektoniczn¹. A to jest podstaw¹, aby aplikowaæ gdziekolwiek o jakiekolwiek œrodki.
Mamy takie plany z naszym
partnerem z Niemiec, który
sam siê do nas zg³osi³ z Bad
Freienwalde. I nawet podpisaliœmy list intencyjny w
sprawie wspólnego aplikowania o œrodki z programu Interreg 5A, ale z Meklemburgii,
bo tam s¹ jeszcze takie
mo¿liwoœci. Mam nadziejê,
¿e to siê uda. Póki co, nasz
partner siê nie wycofuje z tej
wspó³pracy. I po to s¹ niezbêdne te wszystkie zabiegi
na pozyskanie pieniêdzy na
dokumentacjê. Jeœli nie Interreg, to znowu minister, znowu bêdziemy szukaæ w innych dostêpnych miejscach.
Bo zwyczajnie trzeba ten
ogród odtworzyæ, zapewniæ
bezpieczeñstwo chodzenia
po nim. Trzeba zadbaæ o
œcie¿ki, przywróciæ zieleni,
która siê rozros³a, parkowy
kszta³t. Zale¿y nam, aby edukowaæ ludzi, aby jak najwiêcej wiedzieli o tym ogrodzie.
Aby te¿ jak najwiêcej czasu
tu spêdzali, bo tu jest zwyczajnie piêknie. Tu siê oddycha.
- Pani dyrektor, muzeum
ma kilka skarbów, jak kolekcja Arsena³u 1955, Album Pa³ahckie czy ostatecznie zbiory malarstwa
mistrza Jana Korcza. Jaki
ma pani pomys³, ¿eby
„sprzedaæ” te zbiory, zainteresowaæ nimi i je wypromowaæ?
- Gdy zaczê³am pracê w
Muzeum,
spróbowa³am
zdiagnozowaæ, wed³ug jakiego klucza kszta³towane s¹
tutaj kolekcje albo prowadzone zbiory. Wysz³o, ¿e nie ma
takiego klucza. Podczas konkursu sama siebie zobowi¹za³am przed komisj¹,
zreszt¹ zainspirowana rozmow¹ z komisj¹, do opracowania takiej polityki gromadzenia zbiorów. Obecnie to
jest standard. Wiêkszoœæ
muzeów ma taki standard,
czyli co chce przez swoje kolekcje osi¹gaæ, jak je
kszta³towaæ, co kupowaæ. A
przez wiele lat nie by³o œrodków, aby kupowaæ do kolekcji
dzie³a sztuki, to nie ma siê co
dziwiæ, ¿e do zbiorów przyj-
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Kultowe i ozdobne

W innej gablocie mo¿na
podziwiaæ trzy sztylety. - To
s¹ na pewno sztylety kultowe, czyli s³u¿¹ce do obrzêdów religijnych - mówi
Stanis³aw Sinkowski. I jak
siê im dok³adnie przyjrzeæ, to
ka¿dy jest nieco innego
kszta³tu, ma inne zdobienie.
I maj¹ oko³o czterech tysiêcy
lat. To znalezisko odkryli Maciej Grochocki i Lucjan Piworun z Gorzowa w okolicach
Œwiêtojañska pod Krzeszycami. Oprócz sztyletów znaleŸli tak¿e naszyjniki i bransolety z br¹zu.
Ciekawe bransolety, niezwykle rzadko spotykane,
trafi³y siê Piotrowi Jaszczakowi w Borku. -To s¹ tak
zwane bransolety mankietowe - wybitnie rzadkie. Znalezisko uzupe³niaj¹ naramienniki, naszyjniki, które te¿

Miedziane naczynia ze skarbu w Międzyrzeczu

mog¹ mieæ oko³o 4 tysiêcy
lat.

Solarne znaczy związane
ze słońcem

Wybitn¹ rzadkoœci¹, skarbem s¹ tak¿e dwa dyski solarne znalezione przez Jana Monika w Chycinie. To drugie takie znalezisko w Polsce,
pierwsze
pochodzi
z
pocz¹tków XX wieku. Dyski
mog³y byæ kalendarzami lub
przedmiotami
kultowymi.
Mog³y byæ te¿ czêœci¹ wiêkszej
ca³oœci, na co wskazuj¹ otwory
w obu tarczach. A znalazca
opowiada³, ¿e trafi³ na nie przy
drodze, któr¹ pokonywa³ wiele
razy. Zwyczajnie sobie le¿a³y.
W gablotach w Oficynie
znalaz³ siê tak¿e br¹zowy
naszyjnik - bardzo bogato
zdobiony, ale jeszcze przed
konserwacj¹, jak zastrzega
Stanis³aw Sinkowski, czyli

jeszcze g³ówne atrakcje
przed nami. Ale ju¿ zachwyca urod¹, drobnymi i wypracowanymi elementami. Tak
bogate naszyjniki z oko³o
900-1000 lat p.n.e. nale¿¹
do rzadkoœci. A na œliczn¹
ozdobê w Rogach trafili Beata Jeda i Robert Burza.
Na ekspozycji nie mog³o
zabrakn¹æ
skarbu
z
Deszczna, odnalezionego
przez Micha³a Plutê. Odnalaz³ on broñ i przedmioty
u¿ytkowe z br¹zu, ale tak¿e
zwróci³ uwagê na walaj¹ce
siê wokó³ skorupy, które archeolodzy zidentyfikowali jako garnek - naczynie, w którym przez wieki skarb siê
przechowa³ do naszych czasów, a ma oko³o 3 tys. lat.

Świadectwo znalazców

Wszystkie przedmioty
trafi³y do Muzeum Lubu-

skiego dziêki tym, ¿e znalazcy zdecydowali siê je
przekazaæ. Za to zostali
uhonorowani nagrodami
Muzeum ale i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie bowiem z
prawem, co wykopane z
ziemi, nale¿y do pañstwa.
Ale jak mówi Micha³ Pluta, znalazca skarbu w
Deszcznie - do koñca
œwiata bêdzie wiadomo,
¿e te rzeczy znalaz³em ja.
Specjalna
wystawê
„Skarby archeologiczne
kultur unietyckiej i ³u¿yckiej w zbiorach Muzeum
Lubuskiego” mo¿na by³o
ogl¹daæ do 25 czer wca,
ale z pewnoœci¹ niezwyk³e te skarby bêdzie
mo¿na zobaczyæ jeszcze
przy wielu innych okazjach.
ROCH
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Od ataku słownego do agresji jest tylko krok
Z Monik¹ Wilk-Kang, etnologiem, dyrektor Biblioteki Gminnej w Bogdañcu rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

Ja zwyczajnie nie wierzy³am,
¿e coœ siê zmienia. Wydawa³o mnie siê, ¿e to dotyczy
jakichœ skrajnych organizacji, gdzieœ tam daleko. Wydawa³o mi siê, ¿e nietolerancja, rasizm dotyczy skrajnych
œrodowisk
prawicowych. Ale okaza³o
siê to nieprawd¹. Niestety,
polityka i straszenia obcymi
przynosi efekty. Pamiêtam,
kilka lat temu ka¿dy obcokrajowiec by³ przyjmowany z
uœmiechem, z zaciekawieniem. Nie by³o niegrzecznych zachowañ. Natomiast
dziœ, kiedy rozmawiam z ludŸmi, zw³aszcza z takimi, którzy nie wiedz¹, ¿e mam za
mê¿a cudzoziemca, s³yszê
ró¿nego rodzaju komentarze
pod adresem obcokrajowców - ¿eby nie przyje¿d¿ali.
Czasami jak ktoœ wie o moim
mê¿u, to stara siê to skomentowaæ tak, jak mówi³am
wczeœniej, ¿e dobrze, ¿e nie
jest kimœ tam. Ja zawsze odpowiadam, ¿e najwa¿niejsze
jest, jakim on jest cz³owiekiem. Jednoczeœnie muszê
stwierdziæ, ¿e my osobiœcie ja, mój m¹¿, syn, córka, tu,
gdzie mieszkamy, nigdy nie
doœwiadczyliœmy z³ych czy
negatywnych
zachowañ.
Mo¿e to wynikaæ z tego, ¿e
Bogdaniec nie jest du¿y i
wszyscy wiedz¹, ¿e Lipu to
mój m¹¿. I si³¹ rzeczy nie
jest on osob¹ anonimow¹.
Mój m¹¿ jest bardzo pozytywnie odbierany. Du¿o bardziej pozytywnie, ni¿ siê
spodziewa³am. M¹¿ chodzi
na zakupy i w sklepie ludzie
go czymœ czêstuj¹. Albo siê
œmiej¹, ¿e siê nie mog¹ z
nim dogadaæ, bo na przyk³ad
poszed³ po kurczaka, a przyniós³ wieprzowinê. Nie ma
k³opotów czy w Urzêdzie
Gminy, czy w szkole, bo
przecie¿ m¹¿ odprowadza
dzieci do szko³y i przedszkola. Zreszt¹, syn te¿ nie ma
k³opotów, wrêcz przeciwnie,

Fot. Archiwum Moniki Wilk-Kang

- Nadal prowadzi pani w
szko³ach i przedszkolach
zajêcia dla dzieci, w których przybli¿a pani wiedzê
o cudzoziemcach i uchodŸcach?
- Naturalnie. To bardzo
wa¿ne, ¿eby m³odzie¿, dzieci wyczuliæ na problemy ludzi
z innych krajów. Chodzi o to,
¿eby byæ tolerancyjnym,
wiêcej rozumieæ z tego œwiata, który nas otacza. Im
mniej znamy innych, tym
mniej jesteœmy otwarci na
œwiat, tym bardziej zamykamy siê we w³asnych czterech
œcianach. Jeœli nie znamy innych to siê ich boimy. A te
lêki trzeba prze³amywaæ,
przekuwaæ na znajomoœæ
kultury innych krajów. Dzieci
nie maj¹ uprzedzeñ. Dla nich
nie liczy siê kolor skóry. I to
jest bardzo dobry moment,
¿eby uczyæ ich tolerancji. I
tylko edukacja mo¿e tutaj
spowodowaæ
zmianê
postaw, budowê w³aœciwe
zachowania wobec innych.
Nale¿y uczyæ otwartoœci na
œwiat.
- Ma pani mê¿a Chiñczyka. Czy z tego tytu³u spotka³ pani¹ kiedykolwiek
ostracyzm?
- Nie. Ale spotyka³y mnie
takie komentarze, ¿e dobrze
wybra³am, bo nie mam za
mê¿a Araba, albo Czarnoskórego, albo, co mnie najbardziej dra¿ni, ciapatego.
Moim zdaniem, to jest jedno
z najohydniejszych okreœleñ
drugiego cz³owieka. Ale z
drugiej strony zdarzaj¹ siê i
przyjemne wydarzenia. Czasami s¹ to zabawne, czasami zaskakuj¹ce zdarzenia takie jakie spotykaj¹ przecie¿ ka¿dego z nas.
- Jak pani s¹dzi, z czego
wynika
negatywna
postawa wobec obcokrajowców?
- Coœ siê zmieni³o. Zwyczajnie zmieni³o siê podejœcie do osób z innych krajów.

M. Wilk-Kang: Zmieniło się podejście do osób z innych krajów

jest bardzo lubiany. Wszyscy
chc¹ siê z nim bawiæ i to jest
bardzo dobre. Ogólnie obaj
s¹ pozytywnie odbierani. Ale
czasami zmienia siê to, kiedy m¹¿ jedzie do Gorzowa.
- Dla przyk³adu, co siê
dzieje?
- My z mê¿em rozmawiamy
po angielsku. No i na ulicach
s³yszê nierzadko za nami komentarze, a ja zreszt¹ doœæ
chiñsko wygl¹dam, wiêc ktoœ
mo¿e przypuszczaæ, ¿e nie
rozumiem tego co mówi¹.
No i s³yszê ró¿ne rzeczy. Ale
nie t³umaczê ich mê¿owi. Bo
i po co. Ale podczas weekendu byliœmy nad morzem i
znów wszyscy super odbierali zarówno mê¿a, jak i syna. Nie by³o ¿adnych rasistowskich komentarzy. Ale
chcia³abym wróciæ do Gorzowa. Mnie w ubieg³ym roku
zaskoczy³o jedno wydarzenie. To by³o jeszcze przed

przyjazdem mê¿a. Utrzymywa³am ju¿ wówczas kontakty
z Chiñczykami, chcia³am
wiedzieæ, co mo¿e go spotkaæ. I od nich us³ysza³am, ¿e
teraz na zakupy to oni wychodz¹ trójkami. No i zwyczajnie nie mog³am uwierzyæ, ¿e w Gorzowie ktoœ
mo¿e siê czuæ zagro¿ony.
Tym bardziej, ¿e miasto jest
wielokulturowe. A tu siê okazuje, ¿e jak Chiñczycy wychodzili pojedynczo, to byli
zaczepiani, komentowano
ich obecnoœæ negatywnie. I
to przez jakichœ tam nastolatków. No i tu mi siê zapali³a
czerwona lampka - dlaczego? Jak coœ takiego mo¿e
siê wydarzaæ. I to w mieœcie,
gdzie tych ludzi jest sporo,
bo pracuj¹ w ca³kiem sporej
fabryce. Przyjechali tu do
pracy, a nie na czyjœ koszt.
By³o to dla mnie trudne do
zrozumienia. Opowiem jesz-

cze jedno zdarzenie. Otó¿
jak ostatnio by³am w Gorzowie, to zasz³am do pewnego
kebabu, który prowadzi Hindus. On mówi s³abo po polsku, ale zwróci³ uwagê na
fakt, ¿e ktoœ jak wchodzi³ do
jego baru to nazwa³ go terroryst¹. To ju¿ totalny brak wiedzy, ¿e o kulturze tej osoby
nie wspomnê.
- I to siê dzieje w Gorzowie?
- Tak, w Gorzowie. Szczególnie takie zachowania zdarzaj¹ siê wieczorami. Ten
cz³owiek z Indii z tego kebabu us³ysza³ kilka razy, jak
ktoœ mówi³ do niego ciapaty.
Ale najsmutniejsze w tym
wszystkim jest to, ¿e jeszcze
jakiœ czas temu chcia³ do
Gorzowa sprowadziæ rodzinê. Ale teraz ju¿ tego nie
zrobi. Zwyczajnie zacz¹³ siê
baæ. I dla mnie to jest prosty
wskaŸnik, ¿e coœ jest mocno
nie tak, skoro ktoœ siê boi
sprowadziæ tu rodzinê.
Zw³aszcza jeœli chodzi o kogoœ, kto tu mieszka, ¿yje i
pracuje. Mówiê o tym, bo nagle gdzieœ zaczê³o pokutowaæ pojêcie, ¿e ci ludzie ¿yj¹
z naszych podatków. Ja
zreszt¹ bardzo nie lubiê takich uogólnieñ, ¿e oni chc¹,
oni ¿yj¹ z naszych podatków.
Ma³o kto wie, ¿e aby przyjechaæ do Polski i dostaæ status uchodŸcy, to trzeba pokonaæ olbrzymie trudnoœci,
masê biurokracji i trwa to
bardzo d³ugo. No i status
uchodŸcy dostaje zaledwie
piêæ procent ludzi, którzy siê
o to ubiegaj¹. Ponadto obcokrajowcy, którzy nie s¹
uchodŸcami, tak¿e ¿eby pracowaæ i ¿yæ w Polsce musz¹
sporo siê nachodziæ po
urzêdach. Niczego nie dostaj¹ za darmo. Pracuj¹
dok³adnie tak samo jak Polacy na ca³ym œwiecie. Chc¹
po prostu godnie ¿yæ.
- Od pewnego czasu w
mieœcie i powiecie, podob-

nie jak i w kraju, pracuje
sporo Ukraiñców. Jak pani
ocenia zachowania wobec
tej nacji?
- Ró¿nie. Wystarczy wejœæ
w Internet i poczytaæ sobie
bardzo niewybredne komentarze w³aœnie pod adresem
Ukraiñców. Lub siê ustawiæ
w kolejce w McDonalds w
Gorzowie, to s³ychaæ mocno
niewybredne komentarze
wobec tych pañ, które tam
pracuj¹, ¿e powinny mówiæ
lepiej po polsku. I powiem,
¿e bardzo mnie boli, kiedy
s³yszê takie komentarze.
Wydaje mi siê, ¿e od ataku
s³ownego do agresji jest tylko krok. Trzeba siê takim zachowaniom przeciwstawiaæ z
moc¹, choæby tym, ¿e wchodzimy i mówimy w sklepach
dzieñ dobry, uœmiechamy siê
do obcokrajowców, jak trzeba, to mocniej siê przeciwstawiamy.
Chcia³abym jeszcze dodaæ
kilka pozytywnych zachowañ
w Gorzowie, bo przecie¿ to
moje
rodzinne
miasto,
czêsto tu bywam. Nie jest
tak, ¿e wszyscy s¹ dla nas
niemili, czy siê nie uœmiechaj¹. Tak nie jest. Mamy
wielu przyjació³, spotykamy
siê z ludŸmi i rozmawiamy.
Po prosto z³e zachowania s¹
bardziej widoczne, ja osobiœcie bardziej je prze¿ywam,
bo przecie¿ dotycz¹ mojej
rodziny. Ale jest te¿ wielu naprawdê pozytywnych ludzi,
oni nie raz nam pomogli i
sk³ama³abym,
gdybym
uwa¿a³a, ¿e moje rodzinne
miasto sk³ada siê z ludzi Ÿle
wychowanych i nietolerancyjnych. Chcia³abym wróciæ
do pocz¹tku mojej rozmowy. Uczmy ludzi tolerancji,
otwartoœci - zacznijmy od
szkó³ i miejmy nadzieje, ¿e
poma³u wrócimy do otwartoœci i goœcinnoœci z której
s³ynêliœmy na ca³ym œwiecie.
- Dziêkujê.
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„Słowik” dla Stowarzyszenia Sztuka Miasta
Obywatelska nagroda im. Janusza S³owika trafi³a do r¹k cz³onków Stowarzyszenia Sztuka Miasta.

r e k l a m a

go sprawozdania Ania,
cz³onek Stowarzyszenia, z
ma³ym Witkiem. Stowarzyszenie Sztuka Miasta rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ
w Gorzowie we wrzeœniu
2011 roku. Prezesem zarz¹du jest Pawe³ Kurtyka dzia³acz na rzecz poprawy
estetyki przestrzeni miejskiej, orêdownik rozwoju ruchu rowerowego w mieœcie.
Cz³onkami zarz¹du s¹: Sebastian Siuda - muzyk,
cz³onek zespo³u „Ma³a Fuzja”, twórca literatury sience
fiction i Tomasz Malewicz dziennikarz i komentator
kultury, w³aœciciel CKN
„Centrala”, laureat Nagrody
im. Janusza S³owika. Stowarzyszenie, na przestrzeni
lat 2012 - 2017, zainicjowa³o
wiele
wydarzeñ
maj¹cych na celu poprawê
estetyki przestrzeni miejskiej. Z ich inicjatywy powsta³ mural na œcianie kamienicy przy ul. Walczaka,
przedstawiaj¹cy najs³ynniejszy obraz z gorzowskiej
kolekcji “Kr¹g Arsena³u”,
czyli „G³owê mê¿czyzny na
czerwonym tle” Andrzeja
Wróblewskiego. Wspó³pracowali równie¿ z Plastykiem Miejskim przy organizacji konkursu na mural nawi¹zuj¹cy
do
kasety
stilonowskiej, który powsta³
przy ul. Spichrzowej 3. Kolejna seria murali Sztuki
Miasta powsta³a w ramach
realizacji projektu „Landsberg - Gorzów” , którego
celem jest przedstawienie
w przestrzeni miejskiej,
osób zwi¹zanych z naszym
miastem. Pierwsza ods³ona
projektu mia³a miejsce w
2015 r., kiedy powsta³y dwa
murale: Zbigniewa Herberta i Christy Wolf. Oba murale znacz¹co o¿ywi³y przestrzeñ miejsk¹. Œwietnie widoczne z przeje¿d¿aj¹cych
przez Gorzów poci¹gów,
zachêcaj¹ wygl¹dem do

Fot. Marian £azarski

Piêkn¹ statuetkê, rzeŸbê
wykonan¹ przez nasz¹ znakomit¹ rzeŸbiarkê Zofiê Biliñsk¹, odebra³ w czerwcowy wieczór w Jazz Club’ie
Pod Filarami prezes Stowarzyszenia, Pawe³ Kurtyka.
Kapitu³a Nagrody pod przewodnictwem
Janusza
Dreczki, zdecydowa³a uhonorowaæ za 2017 rok, tê
w³aœnie twórcz¹ grupê gorzowian. Decyzja zapad³a
ju¿ w styczniu 2018 roku.
Uroczyste wrêczenie nagrody, odby³o siê 15 czerwca
2018 roku, w goœcinnym
klubie gorzowskiego jazzu,
prowadzonym przez Bogus³awa Dziekañskiego,
cz³onka Kapitu³y Nagrody.
Wspólne œwiêtowanie z
udzia³em El¿biety S³owik,
¿ony Janusza, przyjació³
Stowarzyszenia i mi³oœników, jak mawia³ za gorzowskiego ¿ycia Kazimierz Furman:
Gorzowszczyzny!
By³y chwile podnios³ej atmosfery, chwile wspomnieñ
o Januszu S³owiku, Annie
Makowskiej-Cieleñ oraz takiej bardzo przyjacielskiej i
rodzinnej atmosfery. Marian
£azarski, cz³onek kapitu³y,
utrwali³ uroczystoœæ w fotografii, Sebastian Siuda
cz³onek zarz¹du nagrodzonego Stowarzyszenia, z
przyjacielem z Zielonej Góry - Kajetanem Suderem
dŸwiêkami gitar i œpiewem
wprowadzili wszystkich w
uroczy klimat m, in,: estoñskiej muzyki, a Julia, przyjació³ka Stowarzyszenia,
m³oda piosenkarka z Jenina, akompaniuj¹c sobie na
fortepianie
zachwyci³a
wszystkich
wspania³ym
œpiewem, dobr¹ muzyk¹ i
niebanalnymi tekstami swoich piosenek.
O najwa¿niejszych projektach grupy mi³oœników Gorzowa, opowiedzia³ prezes
Pawe³ Kurtyka. Czuwa³a
nad poprawnoœci¹ swoiste-

Laureaci za 2017 r. wraz z członkami kapituły nagrody im.
Janusza Słowika

bli¿szego poznania. Po
rocznej przerwie, w grudniu
2017 r., miasto ozdobi³y kolejne dwa murale. Pierwszy
znajduje siê przy ulicy Zielonej i przedstawia Egometa Brahtza, a drugi zobaczyæ mo¿na przy ulicy Kolejowej i widnieje na nim
Bo¿ydar Bibrowicz. Oprócz
walorów edukacyjnych, popularyzuj¹cych
historiê
miasta, projekt da³ równie¿
mo¿liwoœæ stworzenia dzie³
wielkoformatowych artystom lokalnym, m.in. Beacie
Stanek i Krzysztofowi Matuszakowi.
Stowarzyszenie Sztuka
Miasta sta³o siê tak¿e organizacj¹ - opiekunem, pomagaj¹c innym dzia³aczom
przy sk³adaniu, koordynowaniu i rozliczaniu wniosków dotacyjnych. Sta³o siê
tak
przy
organizacji
Ciê¿kiego Festiwalu i projektu „Haloo Chopin”, które
Stowarzyszenie realizowa³o
we wspó³pracy z Marcinem
Ciê¿kim oraz w pracy przy
projekcie „Gorzów miastem
w cyberprzestrzeni”, przeprowadzonym wraz z Ew¹
Kozubal i Ew¹ Bone. Innymi dzia³aniami Stowarzyszenia widocznymi w prze-

strzeni miejskiej s¹ chocia¿by rzeŸby Gorzowskiej
Orkiestry Dêtej, ustawione
w Parku Ró¿ (chocia¿ jak
sam Pawe³ Kurtyka powiedzia³: rzeŸby mia³y stan¹æ
przed g³ównym wyjœciem z
dworca PKP, aby witaæ
przyje¿d¿aj¹cych do naszego miasta, po ciê¿kiej
podró¿y) oraz stojaki rowerowe w kszta³cie kasety stilonowskiej.
Spoœród
dzia³añ edukacji kulturalnej, cz³onkowie Stowarzyszenia zorganizowali Galeriê Bezbronn¹ w 2013 roku
i warsztaty sitodruku. Presti¿ow¹ nagrodê im. Janusza S³owika za 2017 rok,
Stowarzyszenie
Sztuka
Miasta w Gorzowie otrzyma³o za niekonwencjonalne i twórcze dzia³ania
wzbogacaj¹ce pejza¿ kulturowy naszego miasta.
Dotychczas tê obywatelsk¹ i honorow¹ nagrodê
otrzymali:
za 2006 rok BARBARA
SCHROEDER, za utworzenie salonu literackiego „Na
Zapiecku” z jego bogat¹,
spo³eczn¹ i twórcz¹ dzia³alnoœci¹;
za 2007 rok MAREK PIECHOCKI, za spo³eczn¹

pasjê organizacji koncertów
muzyki klasycznej z cyklu
„Klasycznie pod Filarami”;
za 2008 rok JERZY SYNOWIEC, za finansowanie i
realizacjê pomników znanych gorzowian;
za 2009 rok DANIEL
ADAMSKI, za niekonwencjonaln¹ i kreatywn¹ integracjê œrodowiska m³odych
artystów Gorzowa Wielkopolskiego;
za 2010 rok, JANUSZ
DRECZKA, za dzia³ania na
rzecz upowszechniania literatury gorzowskich twórców,
ze
szczególnym
uwzglêdnieniem promocji
poety Kazimierza Furmana;
za 2011 rok CZES£AW
GANDA, za d³ugoletni¹ i
owocn¹ dzia³alnoœæ Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Gorzowie Wielkopolskim;
za 2012 rok ADAM
BA£DYCH, za wybitne
osi¹gniêcia w tworzeniu i
upowszechnianiu muzyki
jazzowej w regionie, kraju i
na œwiecie;
za 2013 rok MICHA£
WRÓBLEWSKI, za osi¹gniêcia twórcze w pianistyce
jazzowej;
za 2014 rok TOMASZ MALEWICZ, za zorganizowanie Centrum Kultury Niezale¿nej i twórcz¹ dzia³alnoœæ;
za 2015 rok B£A¯EJ
KRÓL, za twórcze, swobodne i z sukcesami poruszanie siê we wspó³czesnych
nurtach muzycznych;
za 2016 rok, Kapitu³a Nagrody im Janusza S³owika,
postanowi³a dedykowaæ pamiêci ANNIE MAKOWSKIEJ - CIELEÑ (zm.
21.XII.2016 r.) wybitnej
dzia³aczce gorzowskiej kultury i regionalistce, która
zainicjowa³a i zgromadzi³a
stosowne gremium, niekonwencjonalny sposób upamiêtnienia postaci Janusz

S³owika,
urzêdnika,
spo³ecznika, organizatora,
cz³owieka zwi¹zanego z
gorzowsk¹ kultur¹ ponad
25 lat. Wspó³twórcê nowej,
jak na tamte lata, awangardowej jakoœci funkcjonowania i promocji gorzowskiej
kultury.
Nagroda
im.
Janusz
S³owika, przyznawana jest
osobom ró¿nych profesji,
którzy swoj¹ dzia³alnoœci¹
oraz inicjatyw¹ efektywnie
upowszechniaj¹ kulturê,
kontynuuj¹c ideê Janusza
S³owika, czyli mówi¹c jego
s³owami: wzbogacaj¹ pejza¿ kulturalny miasta. Nagrodê przyznaje siê raz w
roku. Jest ni¹ pami¹tkowa
statuetka wykonana (nieodp³atnie) przez artystê
plastyka Zofiê Biliñsk¹.
Koszty wykonania odlewu
statuetki, pokrywaj¹ cz³onkowie kapitu³y oraz sponsorzy. Kapitu³ê Nagrody stanowi¹ inicjatorzy Nagrody
oraz laureaci dotychczasowych edycji Nagrody - na
zasadzie dobrowolnoœci,
którzy zg³aszaj¹ i wybieraj¹
laureata kolejnej edycji. Nagroda jest wrêczana podczas uroczystoœci organizowanej przez Kapitu³ê Nagrody.
Czerwcowy wieczór XI
edycji nagrody im. Janusza
S³owika, zakoñczy³ toast,
aby nigdy nie zabrak³o w
Gorzowie ludzi, który swoj¹
dzia³alnoœci¹ potrafi¹ wzbogacaæ pejza¿ kulturalny naszego miasta, wzniesiony
przez Sebastiana Siudê.
PóŸniej by³a dyskusja i
plumkanie na fortepianie
Marka Piechockiego, którego poprzedzi³ w grze Leszek Boñczuk, jakby odzyskuj¹cy sprawnoœæ panowania nad klawiatur¹! Nad
ca³oœci¹ poprawnoœci dŸwiêków i œwiate³ czuwa³ Hubert Zbiorczyk.
JANUSZ DRECZKA
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Kosmiczny łazik dla NASA
skonstruował też gorzowianin
Marsjañski l¹downik studentów z Wroc³awia znalaz³ siê w œcis³ej pi¹tce presti¿owego amerykañskiego konkursu.

Fot. Archiwum

Konstruktorzy jad¹ do
USA, ale ju¿ interesuj¹ siê
nimi ró¿ne wa¿ne instytucje.
- Wszystko zaczê³o siê od
prac koncepcyjnych. Spotykaliœmy siê, dyskutowali, jak
to mo¿e wygl¹daæ, jakie materia³y, co jest tanie, co drogie, co zadzia³a, co mo¿e
nie zadzia³aæ. Trochê to
trwa³o - opowiada Grzegorz
Bielawski, gorzowianin, student III roku mechaniki i budowy maszyn Politechniki
Wroc³awskiej. Jest wœród
grupy 15 studentów tej
uczelni, która skonstruowa³a
³azik, który by³by w stanie
wywieŸæ na Marsa ³adunek
wa¿¹cy 10 ton.
Grzegorz Bielawski ju¿ w
szkole œredniej, czyli w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
wiedzia³, ¿e interesuje go
technika. - By³em w klasie
politechnicznej z rozszerzon¹ matematyk¹ i fizyk¹ mówi. Po maturze wybór
wiêc by³ prosty. Wydzia³ mechaniki i budowy maszyn
Politechniki Wroc³awskiej
nale¿y do najlepszych w
kraju. Szybko te¿ trafi³ do
ko³a naukowego na macierzystej uczelni i to ko³o
w³aœnie podjê³o wyzwanie,
czyli stanê³o do konkursu
Red Eagle og³oszonego
przez The Mars Society i
NASA na budowê marsjañskiego l¹downika. Zespo³owa praca przynios³a
ju¿
wymierny
skutek.
Wroc³awscy studenci znaleŸli siê w œcis³ej czo³ówce
konkursu, czyli wœród piêciu
wybranych do fina³u zespo³ów z ca³ego œwiata. No i
s¹ jedynymi Polakami w tym
finale. Jak t³umaczy Grzegorz Bielawski, o tym, jak
trudne to zadanie œwiadczy
fakt, ¿e dotychczas najwiêk-

Fot. Archiwum

Studenci - zespół, który zaczynał pracę nad kosmicznym łazikiem

r e k l a m a

Tak może wyglądać marsjański łazik na Czerwonej Planecie

szy ³adunek, jaki ludzkoœæ
dostarczy³a na Marsa, to
wa¿¹cy oko³o jedn¹ tonê

³azik Curiosity. - Projekt powsta³ w ramach dzia³alnoœci
Ko³a Naukowego Pojazdów

Niekonwencjonalnych OFFROAD na Politechnice
Wroc³awskiej, znanego z

wielokrotnie nagradzanych
na miêdzynarodowych zawodach ³azików marsjañskich Scorpio. W tym roku
zmierzyliœmy siê z trudniejszym wyzwaniem, które od
wielu lat nurtuje wszystkie
agencje kosmiczne i blokuje
mo¿liwoœæ zasiedlenia nie
tylko Marsa, ale i innych pobliskich planet. - mówi Justyna Pelc, lider Projektu
Eagle.
Praca nad projektem okaza³ siê trudna. Tak trudny
problem wymaga³ kompleksowego podejœcia. Zespó³
z³o¿ony by³ ze specjalistów
z zupe³nie ró¿nych dzia³ek od mechaników i elektroników, przez in¿ynierów materia³owych po biologów
oraz fizyków. Ze wzglêdu na
specyfikê projektu, konieczne by³o te¿ wsparcie merytoryczne specjalistów z
bran¿y. Swoj¹ pomoc zaoferowali pracownicy z podmiotów takich, jak ESA,
CERN oraz Mars Society
Polska.
Grzegorz Bielawski odpowiada³ miêdzy innymi za
konstrukcjê ramy noœnej. Trochê mnie kosztowa³o
pracy, ale warto by³o. Pracowa³em na specjalnym programie3D opowiada. I dodaje, ¿e ca³oœæ zajê³a mu i
innym uczestnikom projektu
ponad pó³ roku.
Zreszt¹ z problemami
l¹downików marsjañskich
mierz¹
siê
obecnie
najtê¿sze umys³y amerykañskiego œwiata technicznego. I co ciekawe, w dniu wysy³ania koñcowego raportu
do organizatorów konkursu,
NASA opublikowa³o film
przedstawiaj¹cy po raz
pierwszy ich koncepcjê
l¹downika marsjañskiego.

Studenci
Politechniki
Wroc³awskiej pomys³owoœci¹ dorównuj¹ najwiêkszym „mózgom” bran¿y kosmicznej, poniewa¿ ich koncepcja pod¹¿a³a w tym
samym kierunku.
Wroc³awscy studenci ju¿
maj¹ zaproszenie do USA. Lecimy tam w sierpniu. Mamy zaproszenie na dwa tygodnie. Bêdziemy mogli popracowaæ w ich laboratoriach. Inna rzecz, ¿e ju¿
zaczê³o siê robiæ o nas
g³oœno w Polsce. Ró¿ne instytucje i firmy zwi¹zane z
kosmosem siê nami interesuj¹ - mówi Grzegorz Bielawski.
Ale jest jeden problem. Taki wyjazd kosztuje ogromne
pieni¹dze. - Szukamy osób i
podmiotów, które chcia³yby
nas wesprzeæ. Jako jedna z
piêciu dru¿yn na œwiecie i jedyna z Polski, bêdziemy na
tych zawodach reprezentowaæ nie tylko nasz¹ uczelniê,
ale i ca³y Polski Sektor Kosmiczny. - mówi Ania Wójcik,
lider techniczny projektu.
Na ju¿ studenci maj¹
s³owa wsparcia macierzystej
uczelni. Ale szukaj¹ dalej. Sam fakt, ¿e jesteœmy w
œcis³ej czo³ówce, to ogromny presti¿. Jakbyœmy wygrali, to ten presti¿ by³by jeszcze wiêkszy i jakieœ 10 tys.
dolarów nagrody - mówi
Grzegorz. Ale ju¿ udzia³ w
tym projekcie mo¿e sobie
zapisaæ w zawodowym CV i
ma wielk¹ kartê przetargow¹ w walce o ciekaw¹
pracê w przysz³oœci. Bo
rzadko który in¿ynier ma na
koncie udan¹ konstrukcjê
marsjañskiego ³azika, który
mo¿e wynieœæ na Czerwon¹
Planetê a¿ 10 ton ³adunku.
RENATA OCHWAT
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Tu spalili zdrajczynię, a tam ponoć
czołg się kryje
Wystarczy przymkn¹æ oczy, by zobaczyæ ducha Dziewczyny. Czy nieszczêœliwych kochanków.
A jakby i tego by³o ma³o, to
wystarczy przypomnieæ sobie opowieœci o landsberskich czarownicach.
Ka¿de miasto ma swoj¹ alternatywn¹ historiê, gdzie
pojawiaj¹ siê duchy, postaci
niezwyczajne, dziej¹ siê niezwyk³e wydarzenia. Tak¿e i
Gorzów takie miejsca ma, a
tworz¹ one niebanalny szlak
spacerowy, na który wcale
nie trzeba siê osobiœcie wybieraæ, bo wystarczy wyobraziæ sobie te miejsca.

No i ze wzglêdu na swoj¹
profesjê kaci s¹ na zawsze
potêpieni. Jak do tej pory nie
ma nikogo, to by w Zau³ku
mistrza topora w jego charakterystycznym stroju spotka³,
ale kto, mo¿e i tam siê on kiedy objawi.

Jeziorko z tajemnicami

Panie, jam niewinna

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Wielu przechodniów zastanawia obrys z czerwonej
ceg³y w przykatedralnym
bruku przy po³udniowej œcianie œwi¹tyni. To kaplica œw.
Urbana, a wi¹¿e siê z ni¹
bardzo romantyczna historia.
Przenosimy siê do 1433 roku. Przez Europê id¹ Sierotki, czyli czeska husycka armia zwana tez taborytami.
To bicz Bo¿y ówczesnej Europy. Nie ma takiej si³y, a
w³aœciwie niewiele ich jest,
które stanê³yby na drodze tego wybitnie walecznego, karnego i skutecznego wojska.
P³onie Dolny Œl¹sk, p³onie
Santok. Taboryci podchodz¹
pod Landsberg. Tu mury
miejskie i determinacja
mieszkañców w obronie
swego staj¹ im naprzeciw.
Oblê¿enie trwa. Z murów
miejskich
egzotycznemu
wojsku przygl¹daj¹ siê nie
tylko wojskowi, ale i mieszczanie, wœród nich przepiêkna kupcówna. Dziewczynie
w oko wpada jasnow³osy,
muskularny ¿o³nierz.
Przez tajn¹ furtkê dziewczyna wymyka siê poza mury. Los chce, ¿e m³odzi siê
spotykaj¹. Ch³opak to Polak
w czeskiej s³u¿bie. Iskra
przeskakuje, dziewczyna siê
zakochuje, a W³adys³aw postanawia to wykorzystaæ.
Namawia zakochan¹ dziewczynê do pokazania drogi,
tajemnej drogi. Tunel ma siê
znajdowaæ na lewym brzegu
Warty, a jego drugie wyjœcie
w³aœnie w kaplicy œw. Urbana, w samym œrodku miasta.
Pech jednak chce, ¿e
mieszczanie
przy³apuj¹
dziewczynê, jak wraca ze
schadzki z ch³opakiem do
miasta. Zostaje skazana na
ciê¿kie przes³uchanie, siedzi
w lochu i czeka, co jej los
przyniesie.
Husyci na pró¿no czekaj¹
na pokazanie im przejœcia do
miasta. Po czasie odstêpuj¹
od miasta i ruszaj¹ w dalszy
podbój ju¿ Pomorza Zachodniego, w swoim marszu, a
wraz z nimi zdradziecki ko-

Dziś dzieci uwielbiają wrzucać do Studni Czarownic drobne monety

chanek dotr¹ a¿ do Gdañska.
A dziewczyna? A dziewczyna za zdradê us³ysza³a - szubienica. Miejsce straceñ w
ówczesnym Landsbergu mieœci³o siê na obecnej ul. Grottgera. Kiedy na kaŸñ j¹ prowadzono, a listopad ju¿ by³,
na pró¿no przekonywa³a, ¿e
ona niewinna, ¿e wszystko to
mi³oœæ. Powieszono dziewczynê. A w mgliste listopadowe wieczory, zw³aszcza kiedy jest wilgotno, w³aœnie przy
ul. Grottgera mo¿na spotkaæ
eteryczn¹ m³od¹ kobietê w
bia³ej sukni, która nagabuje
przechodniów i powtarza Panie, jam niewinna, to z
mi³oœci…

Czarownice z Landsbergu

Dziœ dzieci uwielbiaj¹ wrzucaæ do Studni Czarownic
drobne monety. Od 1997 roku
stoi ona na skrzy¿owaniu ul.
We³niany Rynek i Hawelañskiej, choæ pierwotnie sta³a
gdzie indziej, a mianowicie na
dziedziñcu landsberskiego
magistratu. A upamiêtnia rzeczywiste wydarzenia, które
wydarzy³y siê 24 czerwca
1565 roku. Wówczas w Landsbergu spalono na stosie
kobiety oskar¿one o czary.
A by³o tak. Najpierw o
czarn¹ magiê oskar¿ono

¿onê aptekarza Müllera, która na torturach wyda³a trzy
s¹siadki, i to je spalono na
stosie. Potem trzy kobiety z
przedmieœcia pos¹dzono o
czary, po d³ugich torturach
przyzna³y siê do winy i zosta³y skazane na stos w imiê
czystoœci religii luterañskiej.
Na szczêœcie interweniowa³
margrabia i niewinne kobiety
zosta³y oczyszczone z zarzutów, jednak jedna z nich
w wyniku tortur zmar³a.
Ale legenda mówi, ¿e tymi
spalonymi kobietami by³y
trzy siostry, piêkne, zdolne,
córki niezamo¿nej wdowy.
Kiedy doros³y do wieku, w
którym mo¿na ju¿ wychodziæ
za m¹¿, do ich matki zwróci³
siê o rêkê jednej z nich stary
gospodarz z s¹siedniej wsi.
¯adna z dziewcz¹t nie
chcia³a takiego mê¿a. Gospodarz siê zemœci³ i rozpuœci³ plotkê o tym, ¿e dziewczêta siê paraj¹ czarn¹ magi¹.
Ludzie uwierzyli, stos
zap³on¹³. Do pala przywi¹zano trzy siostry. Kiedy ³una
ognia poszybowa³a w niebo,
na stos skoczy³a matka
dziewcz¹t,
bo
nie
wyobra¿a³a sobie ¿ycie bez
nich. I teraz niekiedy zawodzenia i jêki mo¿na us³yszeæ
na Wieprzycach, bo jak chce
ta legenda, tam w³aœnie stos

z czarownicami, które nimi
nie by³y, sp³on¹³.

Tamtędy lepiej nie
chodzić

Dziœ uliczka Zau³ek jest raczej rzadko odwiedzana.
Znaj¹ j¹ dobrze bywalcy Klubu Muzycznego C-60, który
zaprasza na ró¿ne koncerty.
Tak¿e w œredniowieczu tamtêdy nikt nie chodzi³. Tu¿ za
tym zau³kiem przebiega³y mury miejskie i strzeg¹cy do
¿o³nierze raczej gapiów przeganiali, bo nie lubili, jak im siê
kto pod murami pl¹ta³. Ale w
przypadku akurat tej uliczki
by³a jeszcze jedna przyczyna,
¿e nawet ciekawskie zwykle
dzieciaki szerokim ³ukiem j¹
omija³y.
Sta³ tu bowiem domek kata
miejskiego.
Do
jego
obowi¹zków nale¿a³o miêdzy
innymi usuwanie padliny, ale
przede wszystkim odpowiada³
za
torturowaniem
oskar¿onych, ch³ostaniem i
wypêdzeniem z miasta przestêpców, a tak¿e leczeniem
rannych i chorych wiêŸniów,
grzebaniem szcz¹tków skazañców i innych osób,
zmar³ych „z³¹ œmierci¹”. Kaci
równie¿ publicznie og³aszali
zarz¹dzenia s¹dowe. To
w³aœnie kat zapala³ stosy i
wiesza³.

Le¿¹ce na Piaskach i
licz¹ce oko³o3,2 ha powierzchni jeziorko B³otne znane jest od 1517 roku. Ma³e
oczko, ale jakie wa¿ne.
Wszak regularne wojny o nie
toczono. Pierwsza odby³a siê
w 1594 r. miedzy mieszkañcami Landsbergu a Mironic.
Posz³o o ryby. Landsberczanie przeprowadzili nawet regularne oblê¿enie akwenu.
Na szczêœcie jednak potyczkê uda³o siê zakoñczyæ
wspólnym piknikiem przy ...
baraninie i brukwi.
Druga, podjazdowa, odby³a
siê ju¿ w nowo¿ytnych czasach. Do walki stanêli w 2002
roku okoliczni mieszkañcy
przeciw
magistrackim
urzêdnikom. Ludzie chcieli
wykarczowaæ krzaki, zarybiæ
jeziorko i uczyniæ z niego
k¹pielisko. Chcieli w zamian
tylko ogrodziæ akwen i mieæ
go dla siebie. Urzêdnicy siê
nie zgodzili i wojnê wygrali.
Dziœ jeziorko jest ogólnie dostêpne.
Ale ma ono swoje legendy.
Jedna z nich powiada, ¿e
najg³êbszym miejscu zmieœci³aby siê katedra z wie¿¹, a
ta jak powszechnie wiadomo,
liczy sobie ponad 60 m.
Znawcy przedmiotu mówi¹,
¿e coœ w tym musi byæ, skoro
niemal przy samym brzegu
jest g³êbia licz¹ca 3 m.
Druga, romantyczna i nieco
ju¿ zapomniana legenda, dotyczy dwojga m³odych ludzi,
którzy rzekomo spoczywaj¹
na dnie jeziora. Spacerowicze
lubi¹cy nocne przechadzki
opowiadaj¹, ¿e z fal jeziorka
czêsto dobiegaj¹ jakieœ tajemnicze szepty, chichoty,
nierzadko œmiech. Tylko nielicznym dane by³o zobaczyæ o
pó³nocy parê m³odych ludzi
ubranych w dziwaczne, stare
stroje. M³odzi siedzieli przytuleni do siebie nad brzegiem
jeziorka. Zniknêli, kiedy zegar
mariackiego koœcio³a wybi³
godzinê 1. w nocy. M³odym
wolno siê z jeziorka wynurzyæ
raz na dziesiêæ lat i tylko na
jedn¹ godzinê.
Wed³ug legendy dziewczyna by³a córk¹ bardzo bogatego rz¹dcy klasztornych dóbr
w Mironicach. Zakocha³a siê
w biednym leœniczym. O ich
zwi¹zku nie chcia³ s³yszeæ ojciec dziewczyny, który dla

córki pragn¹³ bogatego mê¿a
i dostatniego ¿ycia. Nie pozwala³ jedynaczce wyjœæ za
mizeraka. Zrozpaczony m³odzieniec podstêpem porwa³
ukochan¹ pannê. Obydwoje
uciekli powozem z mironickiego
klasztoru.
Kiedy
przeje¿d¿ali ko³o B³otnego jeziorka skierowali swój powóz
prosto w jego toñ. Nieszczêsnych
kochanków
mo¿na spotkaæ w œwiêtojañsk¹ noc, a sztuka ta udaje
siê tylko urodzonym w niedzielê.

A w tym drugim czołg

Niektórzy myl¹ Jezioro
B³otne z Ruskim Stawkiem,
który tak¿e ma swoje legendy.
Doœæ przypomnieæ, ¿e to
zbiornik obok obecnego
Urzêdu Stanu Cywilnego.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ istnia³o tu miejskie regularne
k¹pielisko. Po wojnie zosta³o
zaniedbane jezioro, o którym
okoliczni najstarsi mieszkañcy
mówi¹, ¿e utopi³ siê w nim wysoki oficer NKWD, który syna
swego spod lodu usi³owa³ wyci¹gn¹æ, bo ch³opaka zanios³o
na ³y¿wy. Inni natomiast z
przekonaniem twierdz¹, ¿e na
dnie spoczywa czo³g, który siê
tu utopi³ podczas II wojny
œwiatowej. Dowodem maj¹
byæ œwiat³a, jakie w niektóre
noce mo¿na zobaczyæ pod
tafl¹ wody. I s¹ tacy, którzy
twierdz¹, ¿e takie w³aœnie
œwiat³a widzieli.

Źródło siły i mocy

Jest w Gorzowie pewne
miejsce, do którego siê chodzi, aby dobrej energii z³apaæ.
To sztuczne ruiny na wzgórzu
w parku w Muzeum Lubuskim
im. Jana Dekerta.
Ponoæ mieœci siê tu jeden z
mniejszych czakramów Ziemi. Czakramy to miejsca
emanuj¹ce moc¹, daj¹ce si³ê
i energiê. Najbardziej znany
to wawelski w Krakowie zreszt¹ dyrekcja Wawelu zirytowana ci¹g³ymi pielgrzymkami do tej œciany w królewskim
zamku zagrodzi³a pod pretekstem remontu dostêp do niej.
Inne równie s³ynne to: B³êdne
Ska³y na Dolnym Œl¹sku,
miejsce na wroc³awskim
Ostrowie Tumskim, „egipski”
grobowiec w Ropie na województwie warmiñsko-pomorskim czy kamienne krêgi w
Odrach w województwie pomorskim.
A w Gorzowie to wspomniane wzgórze. I jak opowiadaj¹
niektórzy, co tam regularnie
chodz¹, po spacerze w³aœnie
do tego miejsca czuj¹ siê tacy
pe³ni energii, tacy radoœni i silni.

22

SPORT

Lipiec 2018 r.

W lidze nie było zawodu,
choć mogło być lepiej
InvestInTheWest AZS AJP wygrywa w krajowej rywalizacji na najlepiej szkol¹cy klub.

Fot. Kamil Lewera

Tegoroczny sezon koszykarski, dla sponsorowanego
przez Kostrzyñsko-S³ubick¹
Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹, AZS AJP Gorzów
mo¿na zaliczyæ jako jeden z
lepszych w ostatnich latach,
choæ postawa seniorek w
rozgrywkach Basket Ligi Kobiet nie wszystkich mog³a w
pe³ni zadowoliæ.
- Oceniaj¹c wynik sportowy, liczyliœmy na niespodziankê, lecz skoñczy³o siê
na siódmej pozycji, co jest
wynikiem adekwatnym do tego, co pokaza³y nasze zawodniczki w trakcie rozgrywek - mówi Krzysztof Kielec, prezes klubu i szef firmy
g³ównego sponsora. - W walce o awans do strefy medalowej nasz zespó³ rywalizowa³ z utytu³owan¹ Wis³¹
Can Pack Kraków i nie wygra³ ¿adnego pojedynku.
Sportowo odbiegaliœmy od
krakowianek, choæ by³a
szansa na zwyciêstwo w Gorzowie. Gdyby nie pewne
kontrowersje sêdziowskie
Wis³a musia³aby pomêczyæ
siê z nami bardziej - przypomina.
Je¿eli chodzi o grê w sezonie zasadniczym, to tym razem dru¿ynie zabrak³o
wiêkszej
determinacji.
Mo¿na by³o tak¿e po niektórych koszykarkach spodziewaæ siê lepszej gry, a ju¿
szczególnie bardziej stabilnej. Jak zwraca uwagê prezes Krzysztof Kielec, gorzowianki potrafi³y w najmniej
oczekiwanych chwilach rozegraæ naprawdê dobre
spotkanie i powalczyæ z
du¿o wy¿ej notowanym rywalem, by dos³ownie kilka
dni póŸniej przegraæ ze
s³abszym przeciwnikiem.

r e k l a m a

Nie tylko występami seniorek żyją gorzowscy kibice

Taka typowa sportowa przeplatanka.
- Nie zawsze mo¿na idealnie trafiæ z transferami zwraca uwagê nasz rozmówca. - Przed rokiem mieliœmy wyœmienite dwie Australijki, Stephanie Talbot i Nicole
Seekamp
oraz
Amerykankê Courtney Hurt.
Pod ich wodz¹ byliœmy o
krok od medalu. Jestem
przekonany, ¿e maj¹c te zawodniczki w tym roku walczylibyœmy nie tylko o
czwórkê, ale i w europejskich pucharach wyszlibyœmy z grupy. Ich zalet¹ by³o
to, ¿e potrafi³y zagraæ indywidualnie i w decyduj¹cych
chwilach wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za wynik
dru¿yny. Natomiast w minionym sezonie niemal wszystkie zagraniczne koszykarki
swoj¹ postaw¹ trochê nas
rozczarowa³y - twierdzi i jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e
zespó³ zatraci³ swój najwiêkszy atut, czyli szybki atak,

jak i kontratak. Spory wp³yw
na to mia³a kontuzja… Aleksandry Bunton.
- Przypomnê, ¿e dru¿ynê
mieliœmy budowaæ wokó³ tej
znakomitej œrodkowej z Australii, lecz w ostatniej chwili
wypad³a ona ze wzglêdu na
kontuzjê i przez to zaczêliœmy szybko szukaæ alternatywnego rozwi¹zania - przypomina. - Najlepszym wyborem w tym czasie by³a
Carolyn Swords. Amerykanka nie do koñca dopasowa³a
siê do gry preferowanej
przez nasz zespó³. Ponadto
nowe rozgrywaj¹ce potrzebowa³y wiêcej czasu na adaptacjê, wiêc przysz³a do
nas doœwiadczona Natalie
Hurst w styczniu. To wszystko spowodowa³o, ¿e nie
zdo³aliœmy
zbudowaæ
dru¿yny maj¹cej swój specyficzny styl gry. Nie by³ to jednak stracony rok, poniewa¿
po wielu latach powróciliœmy
do europejskich pucharów uwa¿a.

Prezes Krzysztof Kielec,
podobnie jak trener gorzowskich koszykarek Dariusz
Maciejewski t³umacz¹, ¿e w
obecnych realiach wystêpy
na europejskich parkietach
staj¹ siê koniecznoœci¹.
Praktycznie wszystkie zagraniczne zawodniczki w pierwszej kolejnoœci zwracaj¹
uwagê na to, czy dana
dru¿yna zg³osi³a siê do miêdzynarodowej rywalizacji.
Je¿eli nie, to ich wymagania
finansowane nagle mocno
wzrastaj¹.
- Je¿eli chcemy mieæ ambitne koszykarki musimy im
coœ zaoferowaæ - kontynuuje
prezes. - Gra na europejskich parkietach daje szanse koszykarkom na wypromowanie samych siebie oraz
klubu, sponsorów (w tym
KSSSE S.A.) i miasta. To
jest równie¿ pewna nobilitacja. Gorzów s³ynie z ¿u¿la,
lecz te¿ z koszykówki i jesieni¹ warto poogl¹daæ nie tylko ligê, która oczywiœcie ma

dla nas priorytet, ale i mecze
pucharowe. Zw³aszcza, ¿e z
bud¿etu miasta na ten cel
przeznacza siê zaledwie kilka procent tego, co wydaje
siê na ¿u¿lowe Grand Prix zwraca uwagê.
Obecnie w klubie trwaj¹
prace nad zbudowaniem
sk³adu na nastêpny sezon.
Nie jest to zadanie proste do
realizacji, zw³aszcza ¿e sporo zawodniczek opuœci³o
klub. Najbardziej ¿al odejœcia Pauliny Misiek, która
przez ostatnie dwa sezony
bardzo siê u nas rozwinê³a.
Jak przyznaje Krzysztof Kielec, kiedy w klubie dowiedziano siê, jak¹ ofertê dla
kapitan
InvestInTheWest
AZS AJP z³o¿y³ Basket 90
Gdynia, to sta³o siê jasne, i¿
nasz klub nie ma szans konkurowaæ z gdyniankami.
- Nie zniechêca nas to jednak do pracy i mam nadziejê, ¿e do po³owy lipca
bêdziemy znali ju¿ trzon ekipy. Na razie nie chcia³bym
tu wiêcej cokolwiek mówiæ,
poniewa¿ konkurencja nie
œpi. Swoj¹ drog¹ wiem, ¿e
inne dru¿yny tak¿e siê
zbroj¹, co zapowiada, ¿e
nadchodz¹ce
rozgrywki
mog¹ staæ na jeszcze
wy¿szym poziomie - podkreœla.
Nie tylko wystêpami seniorek ¿yj¹ gorzowscy kibice.
Miniony sezon dostarczy³
sporych emocji, je¿eli chodzi o wystêpy juniorek (do
18 lat) i kadetek (do 16 lat).
W fina³ach rozegranych w
Gorzowie w obu tych kategoriach nasza m³odzie¿
siêgnê³a po mistrzostwo
Polski. Od wielu lat szkolenie w Gorzowie nale¿y do
jednych z lepiej zorganizo-

wanych w kraju, a od kilku
lat AZS AJP wygrywa w krajowej rywalizacji na najlepiej
szkol¹cy klub.
- To jest nasz najwiêkszy
skarb - mówi wprost nasz
rozmówca. - Mo¿na powiedzieæ, ¿e zbudowaliœmy organizacjê, gdzie jest zachowany ca³y cykl szkolenia, od
najm³odszych dziewczynek
do seniorek. W klubie jest
kilkaset zawodniczek, wspaniale ogl¹da siê ich zabawê,
treningi czy turnieje podczas ró¿nych pikników, które
organizujemy. To jest bardzo buduj¹ce tak¿e z punktu widzenia sponsora. Naszym celem nie jest tylko
wspomaganie
pierwszej
dru¿yny, lecz dzia³ania
spo³eczne w regionie i to
szkolenie fantastycznie siê
wpisuje w ten obraz - t³umaczy.
Prezes Krzysztof Kielec
oczywiœcie bardzo by chcia³,
¿eby to szkolenie przenios³o
siê te¿ na czêstsze wystêpy
naszych wychowanek w lidze, co niestety nie jest takie proste. Przeskok z juniorek do seniorek mo¿na porównaæ do ¿ycia ka¿dego z
nas. Nie jest ³atwo nagle z
m³odzieñca staæ siê osob¹
doros³¹.
- U wielu tych dziewcz¹t
potencja³ jest i jako klub robimy naprawdê du¿o, ¿eby
najbardziej zdolne zawodniczki by³y wprowadzane
umiejêtnie do seniorskiej
dru¿yny. Mogê zapewniæ,
¿e maj¹ one pierwszeñstwo, bo wiemy, ¿e wychowane u nas zawodniczki zawsze oddadz¹ kibicom i klubowi na sportowej arenie
wiêcej serca ni¿ przyjezdne
- koñczy.
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Śmietankę zawsze spijają inni
Z dr. Robertem Nog¹, dziennikarzem oraz znawc¹ historii ¿u¿la i autorem ksi¹¿ek o tej tematyce, rozmawia Robert Borowy
- To by³ jeden z wielu socjalistycznych
paradoksów.
Chciano coœ rozwijaæ, a zaczêto zwijaæ, wzoruj¹c siê na
systemie
panuj¹cym
w
ZSRR. Choæ te¿ trzeba
obiektywie powiedzieæ, ¿e
tworz¹c zrzeszenia mocno
wzmocniono
¿u¿el
w
g³ównych oœrodkach. Poza
tym nie by³o w tym czasie
specjalistycznego sprzêtu.
Angielskiej JAP-y trzeba by³o
kupowaæ za dewizy i chodzi³o
równie¿ o to, ¿eby nie by³o
zbyt wielu oœrodków, bo wtedy nie trzeba by³o kupowaæ
za wiele tych motocykli. Z dzisiejszej perspektywy mo¿na
powiedzieæ, ¿e w niektórych
przynajmniej
oœrodkach
¿u¿el na tyle okrzep³, ¿e da³
podstawy do budowy silnej
dyscypliny w kraju. Kiedy na
bazie politycznej odwil¿y, jak i
dziêki rozpoczêciu produkcji
polskich motocykli FIS, zapalono zielone œwiat³o dla
wszystkich ¿u¿el trafi³ na podatny grunt w wielu miastach.
I jak choæby w Gorzowie,
gdzie rozmawiamy, czy w
moim Tarnowie zaczêto budowaæ podwaliny pod silne
potem dru¿yny ligowe.
- Skoro w³adza chcia³a
rozwoju ¿u¿la, to dlaczego
tak póŸno polscy zawodnicy zaczêli rywalizowaæ z
ówczesnymi
potêgami
¿u¿lowymi, jak Anglia czy
Szwecja?
- W czasach stalinowskich
by³a blokada na ró¿nego rodzaju kontakty z przedstawicielami pañstw zachodnich.
Dopiero w drugiej po³owie lat
50. zaczêliœmy siê przebijaæ i
dosyæ szybko z³apaliœmy ten
kontakt, bo w 1961 roku nasi
¿u¿lowcy zostali pierwszy raz
dru¿ynowymi mistrzami œwiata, a potem pojawi³y siê
br¹zowe medale najpierw
Antoniego Woryny w 1966 roku, potem Edwarda Jancarza
dwa lata póŸniej w indywidualnych
mistrzostwach
œwiata. Natomiast trudno by³o
rozwijaæ siê naszym ¿u¿low-

Fot. Robert Borowy

- W pierwszych latach powojennych ¿u¿el sta³ siê
jedn¹ z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Polsce. Z czego to
wynika³o?
- Z³o¿y³o siê na to sporo
czynników. Ka¿dy naród ma
jak¹œ swoj¹ ulubion¹ dyscyplinê. Przyk³adowo Czesi i
S³owacy s¹ zakochani w hokeju, my siê zaraz po wojnie
zakochaliœmy w ¿u¿lu. Mo¿e
dlatego, ¿e Polacy byli zafascynowani motorami jeszcze
przed wojn¹. Trzeba dodaæ,
¿e w³adze PRL-u mocno stawia³y akurat na ¿u¿el, a dobitnym tego przyk³adem by³o to,
¿e sport ten znalaz³ siê w planie szeœcioletnim, który zawiera³ budowê podstaw socjalizmu na lata 1950-55.
¯u¿el by³ sportem uprawianym g³ównie przez robotników i rolników. Nie chcê,
¿eby to zabrzmia³o Ÿle, ale
mówi¹c wprost by³ ho³ubiony
przez prostych ludzi, co w³adzy ludowej pasowa³o. Oni nie
stawiali na sport akademicki. Jeszcze innym czynnikiem by³o to, ¿e w³adza
chcia³a
promowaæ
w
spo³eczeñstwie
motoryzacjê. Nie by³o nikogo staæ
na produkcjê, potem zakup
samochodów. Z motocyklami by³o ³atwiej. O tym, jak
wa¿ny by³ ¿u¿el dla w³adzy
ludowej œwiadczy przyk³ad,
o którym kiedyœ opowiedzia³
mi pierwszy dwukrotny
mistrz Polski W³odzimierz
Szwendrowski. Zreszt¹ jako
pierwszy Polak pokona³ on
na torze aktualnego w tamtym czasie mistrza œwiata
Petera Cravena. Za swoje
zas³ugi by³ przyjmowany na
politycznych salonach, miêdzy innymi przez premiera
Józefa Cyrankiewicza, co
stanowi³o wielkie wydarzenie.
- To dlaczego w 1951 roku
postawiono na centralizacjê w formie zrzeszenia,
rozpoczynaj¹c tym samym
proces upadku ¿u¿la w
mniejszych oœrodkach?

R. Noga: Mamy kozaków potrafiących wygrywać turnieje
Grand Prix, zdobywać medale, ale po tytuły sięgają inni

com w strefie socjalistycznej,
bo Rosjan to my uczyliœmy
¿u¿la, gdy¿ wczeœniej oni jeŸdzili praktycznie tylko na lodzie. Czesi natomiast byli
s³absi, zaœ wszêdzie indziej
praktycznie dopiero stawiano
pierwsze kroki lub nie
je¿d¿ono w ogóle.
- Dlaczego tak naprawdê
nigdy nie uda³o nam siê
rozwin¹æ produkcji sprzêtu
¿u¿lowego, przez co zawsze byliœmy skazani na
innych?
- W tym przypadku
zadzia³a³y prawa rynku. Nie
maj¹c dostêpu do sprzêtu
¿u¿lowego rozpoczê³a siê u
nas produkcja wspomnianych
FIS-ów, ale kiedy Czechos³owacy rozpoczêli produkcjê Eso, potem Jawy,
okaza³o siê, ¿e jest to lepszy
sprzêt i tak upad³a produkcja
FIS-ów. Eso zreszt¹ by³o ju¿
w latach 50. testowane na
wielu polskich torach.
- Co jest najwiêkszym
problemem dzisiejszego
¿u¿la?
- Komercjalizacja. Imprezy
¿u¿lowe zaczynaj¹ przypominaæ show, wielkie widowiska.
Za ma³o w ¿u¿lu jest samego
¿u¿la, za du¿o natomiast cyrku. Nie rozumiem, i zapewne
nie tylko ja, dlaczego odchodzi siê od piêknej tradycji fina³ów dru¿ynowych mistrzostw œwiata? Dlaczego ileœ
lat temu zlikwidowano mistrzostwa œwiata par, a teraz
próbuje siê je wskrzesiæ pod

dziwaczn¹ nazw¹ Speedway
of Nations. Ma³o tego, dalej
nie wiemy, czy to s¹ w ogóle
jakieœ mistrzostwa czy kontynuacja komercyjnych zawodów Speedway Best Pairs organizowana od kilku lat przez
polsk¹ firmê One Sport. Martwi te¿ malej¹ca liczba zawodników je¿d¿¹cych na
owalach, coraz mniejsza grupa ¿u¿lowców obstawia coraz wiêcej impreza. To z³y
kierunek.
- Czy mo¿na coœ zrobiæ,
¿eby powróciæ do tamtego
¿u¿la, choæ w nowoczesnym opakowaniu?
- Wszystkie karty w rêku
maj¹ dzia³acze FIM i FIM-Europe.
To
s¹
agendy
zarz¹dzaj¹ce tym sportem i
od ich poczynañ zale¿y, czy
¿u¿el zacznie na nowo zdobywaæ popularnoœæ. Na pewno nie zacznie, je¿eli kontynuowana bêdzie dzia³alnoœæ
likwiduj¹ca tradycjê. Przy
czym pamiêtajmy te¿, ¿e
wszêdzie g³ówn¹ barierê,
czêsto nie do pokonania, s¹
kwestie finansowe. Dzisiaj
tak naprawdê œwiatowy ¿u¿el
utrzymuje Polska.
- Za nami pó³metek rundy
zasadniczej w PGE Ekstralidze. Czy pana zdaniem
by³a to dobra runda dla najwa¿niejszych krajowych
rozgrywek?
- To wszystkiego zale¿y od
tego, kto to ocenia? Zapewne
dla kibiców Fogo Unii Leszno
by³a to znakomita runda, bo

ich dru¿yna nie przegra³a meczu. Inne nastroje panuj¹
choæby w Grudzi¹dzu czy Toruniu. Moim zdaniem pierwsza czêœæ sezonu niczym
specjalnym nie zaskoczy³a.
Nie mieliœmy jakiœ zaskakuj¹cych rozstrzygniêæ. Powiem wiêcej, typy ekspertów
co do uk³adu tabeli mniej
wiêcej siê sprawdzi³y. Prawda
jest te¿ taka, ¿e na prawdziwe emocje trzeba poczekaæ
do play off. Pamiêtam, jak w
2014 roku Unia Tarnów
wszystkich la³a, przyszed³
play off, pojawi³y siê kontuzje
i ledwo uda³o siê tej dru¿ynie
zdobyæ br¹zowy medal. W
zesz³ym roku najlepszy by³
Falubaz, a zakoñczy³ rok bez
medalu. Uwa¿am, ¿e ju¿ dzisiaj mo¿na wskazaæ przynajmniej trzy dru¿yny, które pojad¹ o medale. S¹ to ekipy z
Leszna, Wroc³awia i Gorzowa. Zagadk¹ jest to, który zespó³ uzupe³ni czwórkê? Ciekawie zapowiada siê walka o
utrzymanie. Myœlê, ¿e walka
rozstrzygnie siê pomiêdzy
Tarnowem, Grudzi¹dzem i
Zielon¹ Gór¹. (…).
- Trwaj¹ równie¿ rozgrywki Grand Prix. Widzi pan
Polaków w gronie faworytów?
- Zawsze przy takich okazjach mówimy o szansach Polaków i zawsze ¿yczymy,
¿eby któryœ stan¹³ na najwy¿szym stopniu podium.
Historia tych rozgrywek pokazuje jednak, ¿e nie jest to
proste do zrealizowania zadanie. Bia³o-czerwoni w ca³ej
historii indywidualnych mistrzostw œwiata maj¹ mniej tytu³ów ni¿ sam Nicki Pedersen. Jakoœ tak ju¿ bywa, ¿e
mamy kozaków potrafi¹cych
wygrywaæ turnieje Grand
Prix, zdobywaæ medale, ale
po tytu³y siêgaj¹ inni.
- Dlaczego nikt nie potrafi
postawiæ tej przys³owiowej
kropki nad ,,i’’?
- To jest pewien paradoks,
¿e bêd¹c od lat centrum
œwiatowego ¿u¿la, maj¹c naj-

lepsze i najbogatsze rozgrywki ligowe, organizuj¹c
najwiêcej turniejów Grand
Prix, dominuj¹c w rywalizacji
dru¿ynowej, indywidualnie
nie mo¿emy siêgn¹æ po z³oto
od czasów, kiedy na najwy¿szym stopniu stan¹³ Tomasz Gollob. Nie potrafiê racjonalnie powiedzieæ czego
brakuje. Zawsze w danym
sezonie znajdzie siê ktoœ lepszy. Przypomnê, ¿e Gollob
przez 20 lat d¹¿y³ do wywalczenia z³otego medalu i tylko
raz mu siê uda³o. A walcz¹cy
z nim Tony Rickardsson
siêgn¹³ w tym okresie po
szeœæ z³otych medali.
- Mo¿e naszym brakuje
jeszcze pe³nego profesjonalizmu, umiejêtnoœci budowania hierarchii wartoœci imprez?
- Myœlê, ¿e nie jest to zale¿ne od nacji, a indywidualnie od ka¿dego zawodnika.
Jeden walczy na maksimum
umiejêtnoœci w ka¿dych zawodach, drugi mobilizuje siê
na z góry okreœlone rozgrywki. Nie zmienia to faktu, ¿e
coœ w tym jest, ¿e my dominujemy, ale œmietankê zawsze spijaj¹ inni. Mo¿e w tym
sezonie to siê zmieni.
- Dziêkujê za rozmowê.
Robert Noga - doktor nauk
humanistycznych. Wyk³adowca akademicki, dziennikarz,
którego zainteresowania koncentruj¹ siê wokó³ historii
sportu i kultury fizycznej. Autor lub wspó³autor ksi¹¿ek o
tej tematyce. Jego praca
,,¯u¿el w PRL’’ by³a pierwsz¹
w kraju rozpraw¹ doktorsk¹
poœwiêcon¹ historii sportu
¿u¿lowego i zosta³a potem
wydana w formie ksi¹¿kowej.
Publicysta prasowy oraz komentator radiowy i telewizyjny, wspó³pracowa³ miêdzy innymi z Wizj¹ TV, TVP Sport,
Polskim Radiem. Laureat
wielu nagród dziennikarskich.
Ca³a
rozmowa
na
www.echogorzowa.pl

Co dalej z turniejami Grand Prix w Gorzowie?
W sierpniu Gorzów bêdzie gospodarzem jednej z rund tegorocznych indywidualnych mistrzostw œwiata na ¿u¿lu.
To ju¿ po raz ósmy na stadion im. Edwarda Jancarza
zjad¹ najlepsi ¿u¿lowcy œwiata, ¿eby walczyæ o punkty do
klasyfikacji mistrzostw. Zanim jednak poznamy triumfatora gorzowskiej ods³ony
mistrzostw powinniœmy ju¿
wiedzieæ, czy w kolejnych latach nasze miasto dalej
bêdzie organizowa³o turnieje
Grand Prix. Jak wiadomo,
obecna umowa koñczy siê w
tym roku i je¿eli gorzowscy
kibice nadal maj¹ siê emo-

cjonowaæ tymi rozgrywkami
musi dojœæ do porozumienia
pomiêdzy miastem, klubem
oraz brytyjsk¹ firm¹ BSI, zarz¹dzaj¹c¹ tymi zawodami.
- Negocjacje wchodz¹ na
ostatni¹ prost¹, a decyzja
powinna zapaœæ jeszcze w
lipcu - mówi Ireneusz Maciej
Zmora, prezes Cash Broker
Stali Gorzów. Jednoczeœnie
przyznaje, i¿ g³oœno o organizowaniu tych turniejów wypowiadaj¹ siê w³odarze Betard
Sparty Wroc³aw, co oznacza,

¿e Gorzów ma przynajmniej
jednego konkurenta w wyœcigu po ten turniej. Nieoficjalnie BSI sonduje te¿ £ódŸ
oraz Chorzów. Prezes Zmora
zapewnia, ¿e nic nie bêdzie
czynione za wszelk¹ cenê,
bo w takich negocjacjach zadowolone musz¹ byæ wszystkie strony. Pytany o wiêcej
szczegó³ów prezes nie jest
ju¿ taki rozmowny, ale to zrozumia³e, bo negocjacje nie
lubi¹ rozg³osu. - Mogê powiedzieæ tyle, ¿e chcemy by

Grand Prix nadal by³o rozgrywane w naszym mieœcie dodaje.
Podobnie wygl¹da to w
przypadku przysz³orocznego
fina³u… I tu mamy problem,
co wpisaæ? Jak wiadomo, w
2015 roku miasto podpisa³o z
BSI umowê, na bazie której
w latach 2016-18 Stal mia³a
zorganizowaæ trzy turnieje
Grand Prix oraz w 2019 roku
fina³ Dru¿ynowego Pucharu
Œwiata. O ile z wype³nieniem
pierwszej czêœci umowy nie

ma ¿adnego problemu pojawia siê k³opot, co ujrzymy w
przysz³ym roku. Czy bêdzie
to DPŒ czy Speedway of Nations?
- Ka¿dy scenariusz jest
mo¿liwy - kontynuuje prezes
Cash Broker Stali. - Po tym
co widzieliœmy w trakcie
inauguracyjnej edycji SoN
we Wroc³awiu, jako klub
bêdziemy stali na stanowisku, ¿e wolimy organizowaæ
rywalizacjê dru¿ynow¹, nie
parow¹. Rozmowy mniej lub

bardziej
zobowi¹zuj¹ce
trwaj¹ od kilku miesiêcy,
choæ prawd¹ jest, ¿e wszyscy czekaliœmy na to co siê
wydarzy we Wroc³awiu. Dzisiaj wszyscy wiedz¹, jak to
wypad³o, dlatego teraz pomni
doœwiadczenia przyst¹pimy
do decyduj¹cych ju¿ rozmów
- koñczy.
Dodajmy jeszcze, ¿e nie
wypad³o to najlepiej, o czym
œwiadczy³y pustki na trybunach Stadionu Olimpijskiego.
ROBERT BOROWY

24
r e k l a m a

Lipiec 2018 r.

