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W Gorzowie od razu pojawiły się pytania, czy
władze naszego miasta skorzystają z tej
możliwości. A ja od razu odpowiadam, że  w
najbliższych miesiącach tak się nie stanie.
Dlaczego tak sądzę? Po pierwsze dlatego, że
centrum naszego miasta jest rozkopane i
długo jeszcze takie będzie, i w związku z tym
podnoszenie tam opłat za parkowanie byłoby
kretyńskim rozwiązaniem. Po drugie, skoro w
centrum miasta na ul. Sikorskiego ma powstać
deptak, to jak już powstanie nikt przy zdrowych
zmysłach nie będzie podnosił tam od razu
opłat za parkowanie, by gorzowian nie znie-
chęcać do przyjazdu w okolice deptaku. I
wreszcie po trzecie, zbliżają się wybory i
żaden kandydat na radnego czy prezydenta
nie będzie nawet śmiał zaproponować pod-
wyżki jakikolwiek opłat dla mieszkańców mias-
ta, poza tymi, które są naturalna koleją rzeczy.
Dopiero kiedy na tory wyjadą nowe tramwaje
mogą pojawić się nowe opłaty, by m.in. tym
sposobem zachęcać gorzowian do korzystania
z komunikacji miejskiej, która może być szyb-
sza i bardziej przyjazna, choć niekoniecznie
tańsza od jazdy samochodem i parkowania w
centrum. I tu np. zapłata 5-6 zł za godzinę par-
kowania w śródmieściu może być decydująca. 

Tylko czy będzie po co jechać i deptać w
centrum Gorzowa?

JAN DELIJEWSKI

Ave Maria, piękne ozdoby 
i skórzane buty 
W Oficynie Muzeum Lubuskiego archeologowie pokazują, jakie przedmioty znaleźli w katedralnej wieży po

fatalnym pożarze. Więcej na s. 8.

Tylko czy będzie po co
jechać do centrum?
Sejm przyjął ustawę, która pozwala
podnieść opłaty za parkowanie w
centrum miasta do 9 zł za godzinę. 
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ww    1.08.
1977 r. - do Gorzowa przyłączo-
no wsie Chróścik, Karnin,
Małyszyn, Zieleniec oraz część
sołectw Baczyna, Chwalęcice,
Kłodawa, Santocko, Wawrów i
Wieprzyce; powierzchnia miasta
wzrosła z 54 do 78 km kw.
1886 r. ur. Włodzimierz Korsak,
pisarz, podróżnik i  przyrodnik,
przez blisko 25 lat związany z
Gorzowem, zm. w  Krakowie w
1973 r.
ww    2.08.
2007 r. - po 59 latach zakoń-
czyło działalność kino „Słoń-
ce”.
1993 r. zm. Zygmunt Dolinkie-
wicz (48 l.), nauczyciel wf w SP
nr 9 i 15, szkoleniowiec piłkarzy
ręcznych; od 1994 r. w SP 15
odbywają się ogólnopolskie tur-
nieje młodzików jego imienia.
ww    3.08.
1997 r. - stadion żużlowy przy
ul. Śląskiej otrzymał imię Ed-
warda Jancarza.
ww    4.08.
1987 r. zm. Edward Borowski
(48 l.), elektryk z EC w Gorzo-
wie, w 1980 r. członek MKS, od
1981 r. - przewodniczący Za-
rządu Regionu Gorzowskiego
NSZZ „Solidarność”, następnie
w strukturach podziemnych.
2011 r. zm. Marek Pudełko (66
l.), aktor, nestor gorzowskiej
sceny; w Gorzowie z krótkimi
przerwami od 1976 r. 
ww    5.08.
1917 r. ur. Jerzy Uniecki, sto-
matolog i pionier Gorzowa, b.
żużlowiec, działacz sportów mo-
toryzacyjnych, współzałożyciel i
prezes Motoklubu Unia, kierow-
nik sekcji żużlowej Gwardii i
Stali, od 1956 r. - w Szczecinie,
zm. w 1983 r. 
ww    7.08.
1927 r.  ur. Stefan Kwaśny, le-
gendarny toromistrz Stali, wie-
lokrotnie honorowany tytułem
najlepszego toromistrza w kra-
ju, zm. w 1990 r.
1932 r.  ur.  Roman Dragon,
„Dragoner”, b. piłkarz,  czołowy
zawodnik Unii Gorzów, z którą
awansował w 1959 r. do II ligi,
zm. w Chorzowie w 1985 r..
ww    8.08.
1977 r. - w następstwie ponad
6-godzinej wieczorno-nocnej
burzy z ulewą w Gorzowie odno-
towano 77,4 mm opadu; jest to
rekord w historii miasta.
2013 r. - w Gorzowie zniesiono
zakaz deptania po trawnikach i
skwerach.
ww    10.08.
1947 r. - na bieżni lekkoatle-
tycznej stadionu przy ul. Myśli-
borskiej zorganizowano pierw-
szy Złoty Puchar Ziemi Lubu-
skiej na żużlu; wygrali
leszczynianie, najlepszy z go-
rzowian, Antoni Kapusta, zajął
III miejsce. 
2000 r. - oddano do użytku Ron-
do Santockie. 
ww    13.08.
2000 r. - bp Adam Dyczkowski
konsekrował kościół pw. św.
Maksymiliana Kolbe w Gorzo-
wie, budowany w latach 1986-
1994.
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Zaœ na terenie zarz¹dza-
nym przez Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji
ca³a sieæ liczy 795 kilomet-
rów. Czêœæ pochodzi jeszcze
z czasów budowy pierwszej
sieci wodoci¹gowej w starej
czêœci naszego miasta.
Przypomnijmy, ¿e pod ko-
niec XIX wieku ówczesny
Landsberg zaopatrywa³ siê
w wodê za pomoc¹ nie-
spe³na 70 publicznych oraz
300 prywatnych studni. W
1894 roku zapad³a decyzja o
budowie miejskiej sieci
wodoci¹gowej. Za ponad pó³
miliona ówczesnych marek
po dwóch latach oddano do
u¿ytku inwestycjê, a zak³ad
umiejscowiono przy dzisiej-
szej ulicy Kosynierów Gdy-
ñskich. Do dzisiaj zreszt¹
g³ówna siedziba zak³adu
znajduje siê w tym samym
miejscu, do dzisiaj równie¿
czêœæ rur wodoci¹gowych
pochodzi z tamtego okresu.
Czasami skutkuje to awaria-
mi, ale - jak mówi¹ specjali-
œci z PWiK - wiêkszym pro-
blemem s¹ przewody z lat
60-70. Ich jakoœæ w wielu
przypadkach jest bardzo
s³aba i to one w du¿ej czêœci
ulegaj¹ awariom.

- Zwiêkszenie awaryjnoœci
sieci odnotowujemy w okre-
sie zimowym ze wzglêdu na
przymarzanie gruntu - mówi
Daniel Tet³ak, kierownik wy-
dzia³u sieci wodoci¹gowej w
PWiK. - Ktoœ mo¿e powie-
dzieæ, ¿e ostatnia zima by³a
stosunkowo ³agodna, ale
mieliœmy okresy, ¿e zmarzli-
na siêga³a nawet do 80 cen-
tymetrów w g³¹b. Woda w
gruncie zamarzaj¹c zwiêk-
sza swoj¹ objêtoœæ powo-
duj¹c wzrost naprê¿eñ na
œciankê rury, naprê¿enie to
osi¹ga ponadprzeciêtne war-
toœci i wtedy rura pêka. Takie
zdarzenia dotycz¹ przede
wszystkim starych rur wyko-

nanych z ¿eliwa szarego i
stali. Najs³abszym elemen-
tem wieloletniej  sieci wodo-
ci¹gowej s¹ jej po³¹czenia
oraz armatura, szczególnie
zasuwy i nawiertki, czyli za-
suwy na przy³¹czach do in-
dywidualnych odbiorców -
wyjaœnia.

Jak t³umaczy dalej kierow-
nik Daniel Tet³ak, powodem
awarii jest ci¹g³a praca znaj-
duj¹cego siê w ziemi ruro-
ci¹gu, wady materia³owe,
b³êdy monta¿owe, projekto-
we, jak równie¿ korozja. Po-
nadto problemem ¿eliwnych
przewodów jest to, ¿e pêkaj¹
one na sporych
odleg³oœciach, co powoduje
od razu du¿e szkody.

- Jak pêknie rura o œredni-
cy 80 mm to skutki wycieku
wody nie s¹ a¿ tak widocz-
ne, ale kiedy przyk³adowo
nie wytrzyma ,,szeœæsetka’’,
to zaraz mamy powódŸ -
opowiada. - Niektóre awarie
s¹ wiêc drobne, na przyk³ad
na przy³¹czach
prowadz¹cych do jednego
lub kilku budynków. Bywaj¹
jednak bardzo uci¹¿liwe
awarie, które zmuszaj¹ nas
do zamkniêcia nawet ca³ej
ulicy lub kilku. Notujemy rów-
nie¿ zdarzenia na du¿ych ru-
roci¹gach, jak choæby na
Górczynie i wtedy taka awa-

ria zmusza nas do wy³¹cze-
nia pompowni. To z kolei po-
woduje odciêcie od zaopat-
rzenia w wodê mieszkañców
domostw po³o¿onych wy¿ej.
S¹ to wszystko stresuj¹ce
dla nas chwile, bo
najwa¿niejsze jest dobro
mieszkañców - wyjaœnia.

Jak informuje PWiK, rocz-
nie na terenie prowadzenia
przez zak³ad dzia³alnoœci
jest od 140 do 170 awarii o
ró¿nym natê¿eniu. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ awarii jest
zwi¹zana z zu¿yciem mate-
ria³u. W tym przypadku mó-
wimy g³ównie o instalacji po-
niemieckiej. Zdarzaj¹ siê
równie¿ przypadki degrada-
cji wadliwego materia³u, co
ujawnia siê dopiero po wielu
latach. Materia³, który powi-
nien s³u¿yæ przez 70-100 lat
okazuje siê, ¿e w wyniku
ukrytej wady ulega zniszcze-
niu ju¿ po kilku czy kilkunas-
tu. Nikt tego oczywiœcie nie
jest w stanie przewidzieæ.
Zdarzaj¹ siê poza tym awa-
rie wynikaj¹ce z prowadzo-
nych robót ziemnych przez
ró¿nych inwestorów i wyko-
nawców.

- Awarie s¹ nieuniknione -
przyznaje Daniel Tet³ak. -
Wa¿ne jest to, ¿e sukcesyw-
nie wymieniamy i remontuje-
my star¹ instalacjê, a inwe-

stycje te ostatnio realizujemy
na ogó³ we wspó³pracy z
miastem w przypadku re-
montów i przebudów dróg.
Obecnie jest przebudowywa-
na ulica Sikorskiego i my
tak¿e weszliœmy z nowymi
ruroci¹gami. Inwestycja jest
wielomilionowa, ale potrzeb-
na. Mamy przygotowane
projekty na wymianê sieci
wodoci¹gowej przy ulicach
Kazimierza Wielkiego,
Mieszka I-go, Chrobrego,
¯wirowej, Lipowej w Chwal-
êcicach i s¹ to nasze strate-
giczne projekty. Remontuje-
my GwiaŸdzist¹, w planie s¹
inne przygotowywane zada-
nia, jak choæby przy ulicach
Dowgielewiczowej, Korcza,
Hubala, Moœcickiego, Kosy-
nierów Gdyñskich, Spichrzo-
wej, Szczeciñskiej. S³owem,
d¹¿ymy do tego, ¿eby odno-
wiæ sieæ nie tylko w najstar-
szej czêœci miasta - dodaje.

Kierownik Tet³ak przyznaje,
¿e codzienne doraŸnie usu-
wanie awarii, ale równie¿
strategiczne inwestycje mo-
dernizacyjne, wi¹¿¹ siê z
wieloma utrudnieniami nie
tylko dla pracowników PWiK,
ale przede wszystkim miesz-
kañców. 

- Ka¿dorazowo musimy
prowadziæ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do maksymalnego
ograniczenia tych trudnoœci.
Nie wystarczy podstawiæ
beczkowozy. Przy d³u¿szych
pracach budujemy - mówi¹c
trochê medycznym jêzykiem
- bajpasy, ¿eby nie pozosta-
wiaæ mieszkañców bez wody
z sieci. Ma to wp³yw potem
na podniesienie kosztów i
wyd³u¿enia czasu prowadze-
nia inwestycji. Niemniej cho-
dzi o to, ¿eby przy okazji mo-
dernizacji i remontów dróg
remontowaæ tak¿e przewody
wodoci¹gowe - podkreœla.

Jak ju¿ wspomnieliœmy,
dawniej rury budowano w

wiêkszoœci z ¿eliwa szarego,
bêd¹cego odlewem ¿elazo-
wêglowym, w którym czêœæ
wêglowa stanowi grafit  w
postaci p³atków. Na pewno
g³ównymi w³aœciwoœciami te-
go stopu jest odpornoœæ na
œcieranie, pod warunkiem
dobrego wykonania i zacho-
waniami równomiernej gru-
boœci œcianek, co dawniej nie
zawsze mia³o miejsce.
Cech¹ negatywn¹ jest za to
s³aba plastycznoœæ i niska
wytrzyma³oœæ, st¹d od wielu
lat do produkcji rur wodo-
ci¹gowych poza rurami PE
stosuje siê ¿eliwo sferoidal-
ne. Jest to tak¿e stop odlew-
niczy ¿elaza z wêglem, w
którym wêgiel wystêpuje w
postaci grafitu kulkowego.
Pozwala to zwiêkszyæ wy-
trzyma³oœæ materia³u, pla-
stycznoœæ, odpornoœæ na wy-
sokie ciœnienie, posiada
mniejsz¹ sk³onnoœæ do na-
prê¿eñ.  

- Producenci obecnych rur
zapewniaj¹, ¿e ich wytrzy-
ma³oœæ ma byæ d³u¿sza ni¿
120 lat, nie mówi¹c tutaj
oczywiœcie o mechanicznych
uszkodzeniach. Do tego pa-
miêtajmy, ¿e przewody z
¿eliwa szarego z obu stron,
od œrodka i z zewn¹trz s¹ su-
rowe, co sprzyja osadom. To
powoduje, ¿e przy zamkni-
êciu na jakiœ czas ruroci¹gu i
ponownym jego uruchomie-
niu nastêpuje gwa³towne ze-
rwanie takich osadów, które
póŸniej p³yn¹ do kranów.
Oczywiœcie p³uczemy prze-
wody, ale nigdy nie mo¿na
tego uczyniæ idealnie. W
przypadku nowego materia³u
najwa¿niejsze jest, ¿eby nie
uszkodziæ warstwy antykoro-
zyjnej. Mam nadziejê, ¿e ko-
lejne remonty w miejscu
obecnie prowadzonych bêd¹
ju¿ robiæ nasze wnuki albo
prawnuki - koñczy.

ROBERT BOROWY

Jako jedyna zg³osi³a siê do
przetargu na sprzeda¿ willi
Pauckscha. Cena wywo³aw-
cza wynosi³a ponad 4 mln
851 tysiêcy z³otych, nabyw-
ca j¹ przebi³ do 4 mln 900
tys. z³. Radni podczas sesji

w lutym br. zgodzili siê na
sprzeda¿ ca³ej nieruchomo-
œci (budynek, powozownia,
park) z 80-procentow¹ boni-
fikat¹.  

Nabywca willi Pauckscha
jest zobowi¹zany do zako-

ñczenia prac adaptacyjnych
w terminie piêciu lat od dnia
zakupu nieruchomoœci. W
przeciwnym razie gro¿¹ mu
kary umowne: 100 tys. z³ za
ka¿dy rok zw³oki w rozpocz-
êciu remontu i tyle samo z

tytu³u nie zakoñczenia adap-
tacji w wyznaczonym termi-
nie. Je¿eli nabywca nie wy-
wi¹¿e siê z umowy lub prace
bêdzie tylko symulowa³, to
miasto ma prawo wykupienia
obiektu w ci¹gu piêciu lat od

sprzeda¿y. Interesy miasta
ma te¿ zabezpieczaæ hipote-
ka w kwocie 1 mln z³, która
bêdzie wykreœlona w chwili
oddania willi do u¿ytku. 

Źród³o: Wydzia³ Promocji i
Informacji  UM

Dawny Grodzki Dom Kultury sprzedany
Nabywc¹ zabytkowej nieruchomoœci przy ul. Wa³ Okrê¿ny jest firma Silcare z Gorzowa. 

Awarie wodociągów są
nieuniknione
W samym Gorzowie znajduje siê 370 kilometrów rur wodoci¹gowych.

Najsłabszym elementem wieloletniej  sieci wodociągowej są
jej połączenia oraz armatura
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2011 r. - otwarto wschodnią
część zmodernizowanego bul-
waru nad Wartą.
2008 r. zm. Róża Aleksandro-
wicz (75 l.), kupiec, b. radna
WRN i RM, b. przewodnicząca
gminy muzułmańskiej w Gorzo-
wie.
ww    15.08.
1945 r. - kardynał August
Hlond, prymas Polski, powołał
administrację kościelną na Zie-
miach Odzyskanych; utworzona
została Administracja Apostol-
ska Lubuska, Kamieńska i
Prałatury Pilskiej z siedzibą w
Gorzowie; Gorzów został przeka-
zany protokolarnie przez  so-
wieckie władze wojskowe admi-
nistracji polskiej; poświęcono
kościół pw. MB Anielskiej,
obecnie Wniebowzięcia NMP w
Osiedlu Poznańskim; w mieście
odbyła się pierwsza impreza
muzyczna 
ww    16.08
1950 r. zm. Władysław Andryka
(22 l.), chorąży AK, przywódca
organizacji „Młode Pokolenie
Walczy”; zginął podczas próby
aresztowania przez funkcjona-
riusza UB w kinie „Capitol”.  
ww    17.08.
1908 r. ur. wg wersji autobio-
graficznej - Papusza, czyli Bro-
nisława Wajs, pierwsza cygań-
ska poetka pisząca w języku
romskim, przez blisko 30 lat
związana z Gorzowem, zm. w
1987 r. w Inowrocławiu.
ww    18.08.
1926 r. ur. Bolesław Stocki,
nauczyciel, kombatant AK, twór-
ca gorzowskiego kajakarstwa,
budowniczy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportów Wodnych, zm.
w 1999 r.
ww    19.08.
1998 r. - podczas spotkania par-
lamentarzystów i wojewodów z
Gorzowa i Zielonej Góry, w
obecności biskupa A. Dyczkow-
skiego, w Gorzowie podpisano
wspólną deklarację, w której
opowiedziano się za równomier-
nym rozłożeniem kompetencji i
odpowiedzialności pomiędzy
obydwa miasta-stolice nowego
regionu
ww    20.08.
1946 r. - Szkoła Muzyczna za-
jęła budynek przy ul. Chrobrego
3, gdzie mieści się do dziś.
1937 r. ur. Edmund Migoś,
żużlowiec, zawodnik Stali Go-
rzów, trzykrotny medalista MŚ,
mistrz Polski z 1970 r., zm. w
2006 r.
1946 r. ur. Edward Jancarz,
żużlowiec, zawodnik Stali Go-
rzów i Wimbledon, 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny
uczestnik IMŚ, dwukrotny
mistrz Polski  (1975 i 1983),
trzykrotny zdobywca „Złotego
Kasku”, zm. w wyniku zabój-
stwa  w 1992 r.
ww    21.08.
1998 r. - w odremontowanym
pałacyku przy ul. Kazimierza
Wielkiego odbyły się pierwsze
śluby. 
ww    22.08.
1997 r.  - dokonano napadu na
oddział banku GBS  przy ul.
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Jego siedzib¹ bêdzie
Wy¿sza Szko³a Biznesu przy
ul. Walczaka, ale z pomocy
bêd¹ mogli korzystaæ wszys-
cy zainteresowani z ca³ego
województwa lubuskiego.

Konkurs na prowadzenie
LCAM wygra³o konsorcjum w
sk³ad, którego, oprócz
Wy¿szej Szko³y Biznesu,
wesz³y Zachodnia Izba Prze-
mys³owo-Handlowa oraz
Wielkopolska Izba Prze-
mys³owo-Handlowa.

Jak mówi rektor WSB dr
Anna Czekirda, zestaw part-
nerów nie jest przypadkowy.
Po pierwsze, wymagania
konkursowe stawiane przez
Ministerstwo Sprawiedliwoœci
by³y na tyle trudne do prze-
skoczenia, ¿e trzeba by³o za-
prosiæ do wspó³pracy pod-
miot maj¹cy ju¿ kilkuletnie
doœwiadczenie mediacyjne w
projekcie pilota¿owym na
utworzenie Centrum. Takie
doœwiadczenie posiada Wiel-
kopolska Izba Przemys³owo-
Handlowa, która tym samym
zosta³a liderem projektu.
Wy¿sza Szko³a Biznesu od
roku prowadzi Centrum Me-
diacji Si³a Zgody, z kolei Za-
chodnia Izba Przemys³owo-
Handlowa posiada doœwiad-
czenie w prowadzeniu S¹du
Arbitra¿owego i ma bardzo
du¿e doœwiadczenie w reali-
zacji projektów unijnych, co w
tym przypadku jest bardzo
wa¿ne, poniewa¿ projekt jest
realizowany za ponad 1,2 mi-
liona z³otych ze œrodków unij-
nych.

- Celem dzia³ania centrów
mediacji w ka¿dym woje-
wództwie jest przede wszyst-
kim poprawa jakoœci wyda-
wanych orzeczeñ oraz zwiêk-
szenie skutecznoœci ich
egzekwowania w s¹dach po-
wszechnych w sprawach
gospodarczych - mówi dalej
dr Anna Czekirda. - Ze
wzglêdu na to, ¿e projekt jest
kierowany przede wszystkim
do pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci wa¿ne jest
podniesienie ich wiedzy oraz
kompetencji, w tym mediato-
rów oraz promocja instytucji
mediacji wœród przedsiêbior-
ców. Jednym z najwa¿nie-
jszych celów projektu jest
tak¿e zachêcanie pracowni-
ków wymiaru sprawiedliwoœci
do kierowania spraw do me-
diacji - wymienia.

O tym, ¿e sprawy s¹dowe
czasami ci¹gn¹ siê latami
wiedz¹ wszyscy, którzy na-
wet w tych s¹dach nigdy nie

byli. W przypadku choæby
spraw gospodarczych stano-
wi to istotny problem i
przed³u¿aj¹ce siê rozprawy
mog¹ okazaæ siê szkodliwe
dla wszystkich uczest-
nicz¹cych w sporze stron.

- Mieliœmy sprawê, która w
s¹dach ci¹gnê³a siê od 2011
roku i dopiero teraz, kiedy tra-
fi³a do mediacji wystarczy³y
trzy spotkania, ¿eby temat
zamkn¹æ ku zadowoleniu obu
stron - mówi Rados³aw
Trzaskowski, mediator i pre-
zes Lubuskiego Centrum Ar-
bitra¿u i Mediacji.

Dlatego mediacje, jako for-
ma ugodowego za³atwienia
sporu, s¹ coraz powszech-
niejsze, ale dalej stanowi¹
niewielki odsetek wszystkich
spraw. W 2017 roku liczba
przeprowadzonych w pol-
skich s¹dach rejonowych i
okrêgowych mediacji nie
przekroczy³a 28 tysiêcy, przy
czym dotyczy to wszystkich
dziedzin prawa. Nie tylko
gospodarczego. Tych ostat-
nich by³o ponad szeœæ tysi-
êcy. Najwiêcej do mediacji
trafia spraw cywilnych.

- Jest takie powiedzenie, ¿e
ka¿da sprawa nadaje siê do
mediacji i to jest bardzo
dobre z promocyjnego pun-
ktu widzenia spostrze¿enie,
aczkolwiek jako sêdzia
muszê przyznaæ, ¿e jest gru-
pa spraw, które wymagaj¹ or-
zeczenia s¹dowego. Za-
chêcam jednak to tego, ¿eby
staraæ siê rozstrzygaæ sprawy
w drodze rozmów, nawet wte-
dy, gdy poziom emocji jest
bardzo wysoki. Mam tutaj na

myœli choæby sprawy rodzin-
ne. Prowadzone s¹ te¿ me-
diacje w sprawach karnych  -
mówi sêdzia Ma³gorzata
Gronowska-Plust, koordy-
natorka ds. mediacji S¹du
Okrêgowego w Gorzowie.

Liczba spraw kierowanych
do polubownego rozpatrze-
nia konfliktów jest nadal po-
ni¿ej jednego procenta. Do
2020 roku poziom ten ma
wzrosn¹æ do 1,1 procenta, do
2030 roku ma osi¹gn¹æ 3
procent, a w kolejnych latach
dojœæ do poziomu 10 procent.

Jakie s¹ ró¿nice pomiêdzy
mediacj¹ a spraw¹ toczon¹ w
s¹dzie? W przypadku media-
cji mamy du¿o ni¿sze koszty
postêpowania i zdecydowa-
nie krótszy czas. O wyroku
decyduj¹ strony i nie trzeba
przeprowadzaæ postêpowa-
nia dowodowego. Co naj-
wa¿niejsze, zainteresowane
strony zawsze odnosz¹ suk-
ces, dziêki czemu osi¹gaj¹
du¿y poziom satysfakcji. Me-
diacje s¹ do tego ca³kowicie
utajnione a wyjawione w trak-
cie rozmów informacje nie
mog¹ byæ potem nigdzie wy-
korzystane. Nawet w s¹dzie,
je¿eli ostatecznie nie dojdzie
do ugody i strony zdecyduj¹
siê na dalsze procesowanie.

Zanim LCAM w Gorzowie
rozpocznie dzia³alnoœæ po-
trzebne s¹ prace przygoto-
wawcze, które potrwaj¹ dwa
miesi¹ce. W planie jest przy-
gotowanie dokumentacji, sta-
tutu, odpowiednich regulami-
nów, a tak¿e bazy lokalowej
w siedzibie uczelni. Budynek
ma zostaæ przystosowany dla

osób niepe³nosprawnych.
Natomiast g³ównym zada-
niem bêd¹ szkolenia dla
sêdziów, prokuratorów i me-
diatorów. Do tego dojd¹ pa-
nele dyskusyjne, na które
bêd¹ zapraszani tak¿e przed-
siêbiorcy, pracownicy RIO
oraz studenci.

- Podsumowaniem tych
dzia³añ szkoleniowych bêdzie
wydanie poradnika dobrych
praktyk, który zostanie dys-
trybuowany wœród przedsi-
êbiorców i uczestników pro-
jektu - dodaje rektor WSB.

Lubuskie Centrum Arbitra¿u
i Mediacji bêdzie g³ównie zaj-
mowa³o siê mediacj¹ gospo-
darcz¹, choæ drzwi zostan¹
otwarte dla wszystkich form
polubownego rozstrzygania
spraw, z ka¿dej dziedziny
prawa.

- Warto iœæ w tym kierunku,
poniewa¿ w Polsce osi¹gamy
jeden z najwy¿szych wska-
Ÿników skutecznoœci w Euro-
pie, który wynosi 32 procent
- mówi sêdzia Ma³gorzata
Gronowska-Plust. - Jedn¹
z dobrodziejstw mediacji
jest równie¿ to, ¿e nawet
jak strony siê nie doga-
daj¹, to po powrocie do
s¹du s¹ inaczej nastawio-
ne do dalszego przebiegu
procesu i szybciej docho-
dzi do zakoñczenia spra-
wy. Poziom naszych me-
diatorów jest bardzo wy-
soki, do tego zaczynamy
zauwa¿aæ u nich zjawisko
specjalizacji. S¹ wiêc me-
diatorzy oferuj¹cy us³ugi w
sprawach gospodarczych,

ale i karnych, rodzinnych czy
cywilnych - wyjaœnia.

Wysoka skutecznoœæ pro-
wadzonych mediacji pozwala
odci¹¿yæ s¹dy od prowadzo-
nych spraw, co równie¿ jest
bardzo wa¿ne w sytuacji, kie-
dy s¹dy s¹ wprost zawalone
tysi¹cami spraw, mog¹cymi
byæ rozstrzygniêtymi w dro-
dze mediacji.

- Uda³o nam siê zmontowaæ
sieæ, która w stosunkowo
krótkim czasie powinna
wspomó¿ prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej lu-
buskim przedsiêbiorcom -
mówi Jerzy Korolewicz, pre-
zes ZIPH. - Od wielu lat po-
dejmowaliœmy liczne próby w
postaci choæby dzia³ania
s¹dów arbitra¿owych przy
naszej izbie czy przy sejmiku
gospodarczym, ale ¿ycie po-
kaza³o, ¿e by³y to bardziej
wydmuszki. Nie cieszy³y siê
one realnym zainteresowa-
niem przedsiêbiorców. Inn¹
spraw¹ jest, ¿e nie sprzyja³y
tej dzia³alnoœci œrodowiska
prawnicze. Najwiêksz¹ si³¹
wdra¿anego obecnie projektu
jest to, ¿e wyszed³ on wprost
z Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci i jest dedykowany dla œro-
dowiska sêdziowskiego oraz
prokuratorskiego. To daje
du¿¹ szansê dla rozwoju tego
pomys³u, ale wa¿na jest tutaj
nasza rola. Musimy stworzyæ
mo¿liwoœci do korzystania z
tych narzêdzi wszystkim
przedsiêbiorcom. Zarówno
tym dzia³aj¹cym w Gorzowie,
jak i tym z po³udnia woje-
wództwa. Szczególnie pod
k¹tem logistycznym - podkre-
œla.

Oczywiœcie nale¿y tu po-
twierdziæ, o czym wspom-
nia³a sêdzia Ma³gorzata Gro-
nowska-Plust, ¿e ugoda pod-
pisana z mediatorem jest
zatwierdzana przez sêdzie-
go, który wczeœniej sprawdza
j¹ z punktu widzenia formal-
nego i wtedy ma ona moc
ugody s¹dowej, mówi¹c
wprost, wyroku s¹dowego.

- Dlatego mediatorzy musz¹
zachowaæ dba³oœæ i staran-
noœæ przy sporz¹dzaniu ugo-
dy. Przez to tak wa¿ne bêd¹
szkolenia w ramach obecnie
wdra¿anego projektu, choæ
muszê powiedzieæ, ¿e gene-
ralne ugody trafiaj¹ce w tej
chwili do s¹dów s¹ na tyle
dobrze przygotowane, ¿e bar-
dzo rzadko dochodzi do sy-
tuacji ich nie zatwierdzenia -
t³umaczy sêdzia.

ROBERT BOROWY

Każda sprawa nadaje się
właściwie do mediacji
W Gorzowie rozpoczê³o dzia³alnoœæ Lubuskie Centrum Arbitra¿u i Mediacji. 

Od lewej: Anna Czekirda, Radosław Trzaskowski, Małgorzata Gronowska-Plust i Jerzy
Korolewicz
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Małorolnych; łupem bandytów
padło 100 tys. zł. 
ww    24.08.
1994 r. -  Henryk  Maciej  Woź-
niak  został  prezydentem  Go-
rzowa;  swą funkcję pełnił do
15.06.1998 r.
ww    25.08.
1989 r. - ks. Witold Andrzejew-
ski został proboszczem parafii
NP NMP przy ul. Mieszka I, ks.
Eugeniusz Drzewiecki - parafii
MB Różańcowej na Siedlicach;
a ks. Władysław Pawlik -nowej
parafii Pierwszych Polskich Mę-
czenników na Górczynie.
1915 r. ur. Otton Warda, ślu-
sarz, pionier miasta i ZM „Go-
rzów”,  działacz PPS, b. prezes
Stali (1951), zm. w 1987 r.
r26.08.
1989 r.  - rozpoczął się I Mię-
dzynarodowy Przegląd Cygań-
skich Zespołów Pieśni i Tańca,
obecnie „Romane Dyvesa”.
ww    27.08.
2001 r. - Gorzów jako pierwsze
miasto w kraju rozpoczął akcję
znakowania psów przy pomocy
identyfikatorów mikroproceso-
rowych, wszczepianych pod skó-
rę
ww    28.08.
1913 r. ur. Witold Karpyza, pio-
nier Gorzowa, nestor gorzow-
skich nauczycieli i instruktorów
harcerskich, podróżnik, rysow-
nik, gawędziarz i pamiętnikarz,
zm. w 2009 r.
ww    30.08.
1959 r. - odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Gorzowa na żużlu;
imprezę wygrał przebywający
na urlopie wojskowym Bro-
nisław Rogal z Legii, który
jeżdżąc na Rotrax JAP-ie był
klasą dla samego siebie i zdo-
był komplet punktów, drugie
miejsce zajął Tadeusz Stercel,
trzeci był Jerzy Flizikowski.
1969 r.  - rozebrany został za-
bytkowy Arsenał.
1982 r. - w rocznicę podpisania
porozumień gdańskich w śród-
mieściu Gorzowa doszło do sta-
rć zwolenników „Solidarności”
z milicją; oddziały ZOMO zaata-
kowały tłum, które zgromadził
się przy katedrze; po spacyfiko-
waniu Starego Rynku walki
przeniosły się na inne ulice
miasta, na ul. Chrobrego i
sąsiednich zbudowano kilka ba-
rykad.
1989 r. - w rocznicę Porozumień
Sierpniowych na cmentarzu ko-
munalnym odsłonięto pomnik na
grobie Edwarda Borowskiego.
1992 r. - zarejestrowana została
spółka Radio Gorzów, której
pierwszy udziałowcami zostali
kuria biskupia, wojewoda go-
rzowski, Urząd Miejski, Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich,
Towarzystwo Przyjaciół KUL i
osoby prywatne.
2002 r. - otwarte zostały ulice
Piłsudskiego i Górczyńska,
wzbogacone o drugie jezdnie,
dwa ronda i dwa przejścia pod-
ziemne
1930 r. ur. Edmund Wadzyński,
pionier gorzowskiego hokeja,
budowniczy „Lostostilu”, zm. w
2013 r. n
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- Czy w obliczu bardzo niskiego
bezrobocia w Gorzowie mo¿na jesz-
cze pozyskaæ dobrego pracownika?

- Pytanie, czy w Gorzowie w ogóle
jest bezrobocie, bo ten niski wskaŸnik
na ogó³ dotyczy osób, które z ró¿nych
powodów tak naprawdê nie poszukuj¹
pracy. Na obecn¹ chwilê chyba
wszyscy przedsiêbiorcy cierpi¹ z po-
wodu braku dobrych pracowników na
rynku. Dotyczy to wielu bran¿, poczy-
naj¹c od budowlanej, poprzez handel
i us³ugi, koñcz¹c na kierowcach. Z te-
go bior¹ siê dzia³ania doraŸne, czyli
sprowadzanie obcokrajowców, ale
czêsto pewn¹ barier¹ s¹ sprawy
urzêdowe. Œcie¿ka, od chwili przyjaz-
du obcokrajowca do zatrudnienia go
w firmie, jest d³uga i wyboista. Ma siê
wra¿enie, ¿e organy pañstwowe nie
za bardzo czuj¹ ten problem i w
d³u¿szej perspektywie mo¿e to byæ
powa¿ny hamulec rozwojowy dla
ca³ego kraju. 
- LOP uwa¿a, ¿e bardzo wa¿ne dla

naszego rozwoju gospodarczego
jest dalsze wzmacnianie Akademii
im. Jakuba z Parady¿a. Na czym
mia³oby to polegaæ?

- Na poszerzeniu wspó³pracy pomi-
êdzy uczelni¹ i przedsiêbiorcami,
g³ównie w zakresie rozwijania praktyk
zawodowych. Student poznaj¹cy dany
kierunek na uczelni w formie teoretycz-
nej powinien na bie¿¹co weryfikowaæ
tê wiedzê w praktyce w wybranym
zak³adzie. Jako œrodowisko gospodar-
cze proponujemy wprowadzenie, tam
gdzie jest to mo¿liwe, tak zwanych stu-
diów przemiennych. Polega³oby to na
tym, ¿e jeden semestr student poœwi-
êca³by na zajêcia na uczelni, a drugi
ju¿ pracowa³by w ramach praktyk. Ta-
kie dzia³ania nios¹ w sobie mnóstwo
korzyœci dla wszystkich stron. Student

przywi¹zuje siê do zak³adu, w którym
odbywa praktyki, wszystko poznaje od
podszewki, a dodatkowo mo¿e ju¿ za-
gwarantowaæ sobie pracê na
przysz³oœæ, o ile bêdzie chcia³, a firma
bêdzie z niego zadowolona. Ale chyba
najwa¿niejsz¹ zalet¹ jest poznawanie
zawodu od strony praktycznej, nie tyl-
ko z ksi¹¿ek. Pracodawcy równie¿ na
tym by korzystali, bo wol¹ zainwesto-
waæ w zdolnego studenta ni¿ szukaæ
kogoœ za granic¹. Nasza propozycja
zmierza równie¿ w kierunku udzielenia
pomocy m³odzie¿y, która chce studio-
waæ, chce siê rozwijaæ, ale za bardzo
nie staæ j¹ na drogie wyjazdy do innych
miast. Niech studiuj¹ w Gorzowie i nie-
ch tu odbywaj¹ wartoœciowe praktyki. 
- Toczy siê dyskusja w sprawie

strefy przemys³owej w rejonie ulicy
Mironickiej. Pojawiaj¹ siê jednak
g³osy, ¿e zamiast fabryk nale¿y sta-
wiaæ na innowacyjne us³ugi. Który
wariant jest panu bli¿szy?

- Jesteœmy ju¿ na takim etapie rozwoju
gospodarczego, ¿e poza produkcj¹
znaczna czêœæ Produktu Krajowego
Brutto pochodzi z obszaru us³ug ró¿nej
natury. Gorzów ma tradycje

przemys³owe, ale ostatnia du¿a fala
dop³ywu kadry technicznej mia³a miejsce
w czasach powstawania województwa
gorzowskiego, czyli w drugiej po³owie lat
siedemdziesi¹tych. Dziêki budowie
osiedli mieszkaniowych do naszego
miasta chêtnie przyje¿d¿ali m³odzi
in¿ynierowie i tu ju¿ pozostali. To pozwo-
li³o na powstanie naprawdê przyzwoitej
bazy technicznej i mo¿emy mówiæ jesz-
cze o okreœlonym zapleczu, z którego na-
dal warto korzystaæ. Rozumiem d¹¿enie
do rozwoju innowacyjnych us³ug, ale na-
wet jak zaczniemy korzystaæ z najnowo-
czeœniejszych narzêdzi, to gdzieœ ta pro-
dukcja równie¿ musi wystêpowaæ. Nawet
jak wymyœlimy najgenialniejsze rzeczy, to
i tak trzeba je potem wyprodukowaæ.
Ktoœ powie, postawmy na rozwój progra-
mów komputerowych. I s³usznie, ale do
tego potrzebne s¹ komputery i warto w
takich momentach zacz¹æ je produko-
waæ. To tylko jeden z przyk³adów. Gorzo-
wowi strefa przemys³owa jest bardzo po-
trzebna, wybór lokalizacji nie jest przy-
padkowy, poniewa¿ jest to zwi¹zane z
istniej¹cymi choæby rozwi¹zaniami ko-
munikacyjnymi. 
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Zaletą jest poznawanie zawodu od strony praktycznej
Trzy pytania do Krzysztofa Czêstochowskiego, wiceprzewodnicz¹cego Lubuskiej Organizacji Pracodawców

- W Gorzowie istnieje problem
osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym i zawodowym?

- Jak wszêdzie. Jako miasto finansuje-
my dwa Centra Integracji Spo³ecznej,
którego celem jest reintegracja spo³ecz-
no-zawodowa. Pierwsze centrum jest
prowadzone przez Stowarzyszenie Pra-
cowników S³u¿b Spo³ecznych „Kr¹g”,
drugie przez Stowarzyszenie Pomocy
BliŸniemu im. Brata Krystyna. Znajduj¹
siê tam grupy zawodowe, do których
kierowani s¹ bezrobotni na kilkumie-
siêczne, czasami trwaj¹ce nawet rok
szkolenia zawodowe. Oczywiœcie w
programie mog¹ braæ osoby
spe³niaj¹ce kryteria ustawy o zatrudnie-
niu socjalnym. Po szkoleniu dana oso-
ba jest przygotowana do podjêcia pracy
ju¿ na wolnym rynku, ale ró¿nie z tym
czasami bywa. Nie wszyscy daj¹ sobie
radê, aczkolwiek czêœæ po takim szkole-
niu odnajduje siê w normalnym ¿yciu.

Choæ od razu wyjaœniê, ¿e nikt tu nie
dzia³a na si³ê. Edukacji s¹ poddawani
jedynie ci, którzy naprawdê chc¹ zmie-
niæ swoje dotychczasowe ¿ycie. Nato-
miast powiem otwarcie, ¿e ca³y czas
mamy ob³o¿enie. W skali miasta nie s¹
du¿e liczby, bo w obu grupach jest to
kilkadziesi¹t osób, ale pokazuje, ¿e pro-
blem nie znika. Jak jedni odejd¹, zaraz
przychodz¹ nastêpni.

-  Wspó³praca miasta z Lubuskim
Oœrodkiem Wsparcia Ekonomii
Spo³ecznej zosta³a nawi¹zana w
ubieg³ym roku, ale dopiero niedaw-
no podpisano umowê. Co z niej wy-
nika? 

-  Umowa dotyczy dzia³añ w zakresie
podjêcia wspó³pracy na p³aszczyŸnie
wzmocnienia potencja³u gorzowskich
podmiotów dzia³aj¹cych w trzecim sekto-
rze. Mówi¹c wprost, bêdziemy prowa-
dziæ czynne dzia³ania w obszarze eko-
nomii spo³ecznej, anga¿uj¹c w to organi-
zacje pozarz¹dowe. Przede wszystkim
prowadzone bêd¹ szkolenia dla tych or-
ganizacji, które w niektórych obszarach
nie wykorzystuj¹ swojego potencja³u ze
wzglêdu na niedostateczn¹ wiedzê.
Choæby w obszarze komunikacji, bo dzi-
siejszy œwiat jest mocno oparty na otwar-
toœci, ale te¿ trzeba wiedzieæ jak dotrzeæ
do szerokiej publicznoœci. Dlatego szko-
lenia bêd¹ organizowane w ró¿nych ob-

szarach, m.in. public relations, nawi¹zy-
wania partnerstwa, umiejêtnoœci pro-
wadzenia rozmów z mediami. Wszyst-
kie dzia³ania prowadzone przez LO-
WES wpisuj¹ siê w program rozwoju
ekonomii spo³ecznej oparty na przyj-
êtej przez miasto strategii polityki
spo³ecznej. Dlatego jest ta umowa.
- Czy nasze miasto wspó³pracuje

ze spó³dzielniami spo³ecznymi po-
wsta³ymi w ramach dzia³alnoœci
LOWES?

- Takie próby s¹ czynione, ale po-
trzeba na to jeszcze czasu. LOWES
tak naprawdê realizuje swój projekt od
pó³tora roku i widaæ, ¿e zmierza w kie-
runku rozwijania polityki senioralnej.
To dobrze, ¿e chce opiek¹ obj¹æ aku-
rat tê grupê spo³eczn¹, poniewa¿
idealnie wkomponowuje siê to w pro-
gram, o którym wspomnia³am wcze-
œniej.  
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Jak jedni odejdą, zaraz przychodzą następni
Trzy pytania do Elizy Rudnickiej, dyrektora Wydzia³u Spraw Spo³ecznych UM

- Klub organizuje regularne wy-
cieczki tematyczne po pograniczu.
Sk¹d taki pomys³?

- Powodów jest kilka. Pierwszy to
by³ taki, ¿e kierowa³y mn¹ moje oso-
biste zainteresowania pograniczem.
Drugi powód to taki, ¿e nagle zebra³a
siê grupa osób, które podobnie jak i
ja lubi¹ jeŸdziæ po nieoczywistych
miejscach, poznawaæ je. Grupa ludzi,
która czuje siê ze sob¹ dobrze i do
której ka¿dy mo¿e siê do³¹czyæ. No i
po trzecie, to jest te¿ urozmaicenie
¿ycia emerytów (œmiech). To jest cie-
kawe doœwiadczenie, które wci¹ga.
- Dlaczego w³aœnie regionaliœci

je¿d¿¹ po pograniczu?

- Jeœli siê mieszka na pograniczu, a
my przecie¿ mieszkamy, naturalnym
jest jego poznawanie. Jeœli siê chce
oswoiæ historiê tych ziem, a my chce-

my, nie ma lepszego sposobu, ni¿ ta-
kie ich poznanie. W czasie takich
podró¿y odkrywamy to, co nas ³¹czy.
Prosty przyk³ad - byliœmy ostatnio w
Eberwalde. Ogl¹daliœmy koœció³, któ-
ry ma charakterystyczne cechy
wspólne z koœcio³em w Dobiegniewie.
Podobnie jest z istniej¹cym w prze-
sz³oœci przemys³em szklarskim - z
dzisiejszych Niemiec sztuka wytwa-
rzania szk³a przysz³a na nasze, dziœ
pod polsk¹ administracj¹ ziemie.
Szukanie takich wspólnych œladów,
wspólnych znaczeñ jest fascynuj¹ce i
my po te œlady jeŸdzimy.
- Trudno jest zorganizowaæ tak¹

wycieczkê?

- Przede wszystkim trzeba chcieæ.
Oczywiœcie nale¿y siê do takiego wy-
jazdu przygotowaæ. Oznacza to prze-
czytanie iluœ ksi¹¿ek, przygotowanie
trasy, w czym dziœ bardzo pomaga
komputer i Internet. Nastêpnie zwo³aæ
ekipê, a u nas uczestnictwo jest bar-
dzo dobrowolne. Rzecz bardzo istot-
na, to samochody, bo na nasze wy-
cieczki jeŸdzimy prywatnymi autami.
Potem to ju¿ sama przyjemnoœæ od-
krywania rzeczy ciekawych, które nie-
konieczne le¿¹ na oczywistych szla-
kach wycieczkowych. Dodam, Regio-
naliœci to otwarte towarzystwo. Mo¿na
siê do nas przy³¹czyæ.

RENATA OCHWAT

Poznawanie historii i sąsiadów jest fascynujące
Trzy pytania do Zbigniewa Czarnucha, regionalisty, historyka, szefa Klubu Gorzowskich Regionalistów
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

Na tê okolicznoœæ ciesz¹
siê zarówno mieszkañcy, jak
i urzêdnicy.

- Z zadañ wynikaj¹cych z
bud¿etów obywatelskich ma-
my ju¿ dwa zakoñczone -
mówi Pawe³ Nowacki
pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy
dyrektora Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej. Okazu-
je siê, ¿e bud¿ety obywatel-
skie zak³adaj¹ w³aœnie po-
prawê stanu podwórek, ale
tak¿e i niektórych chodni-
ków.

Już wypiękniało, za
chwilę wypięknieje

ZGM ju¿ zakoñczy³ re-
mont chodników przy Alei
Konstytucji 3 Maja 62-66.
Posz³o na to 55 tysiêcy
z³otych. Ale z bud¿etu oby-
watelskiego wyremontowa-
no tak¿e podwórko przy ul.
Strzeleckiej 12-14 i Poczto-
wej 3. - Sami mieszkañcy
nalegali na taki rozdzia³
pieniêdzy z bud¿etu obywa-

telskiego - zaznacza Pawe³
Nowacki.

ZGM ma ju¿ te¿ gotowy
projekt na przebudowê bar-
dzo du¿ego podwórka przy
ul. Kobylogórskiej-Zb¹szy-
ñskiej. - Koszt robót wyce-
niony zosta³ na 300 tysiêcy
z³otych i to bêdzie najwiêk-
sze zadanie w ramach
w³aœnie bud¿etu obywatel-
skiego - mówi Pawe³ Nowac-

ki. ZGM ma ju¿ wykonawcê,
wiêc prace powinny zostaæ
zakoñczone do koñca waka-
cji.

Podobnie jest z podwór-
kiem przy ul. S³onecznej 86-
96. - Tam powstanie wielo-
pokoleniowa strefa rekreacji.
I to te¿ sami mieszkañcy
chcieli takiego zagospodaro-
wania przestrzeni - akcentu-
je Pawe³ Nowacki. Poza tym

s¹ plany na poprawê podwó-
rek przy ul. Borowskiego 21,
30 Stycznia 19, 30 Stycznia
2A-D¹browskiego 7A i Wy-
szyñskiego 20-26. Jak
t³umacz¹ w ZGM, mieszka-
ñcy chc¹ przede wszystkim
utwardzania nawierzchni,
nowych miejsc parkingo-
wych lub stref rekreacji.

A tam będą Zielone
Podwórka

Dziêki œrodkom pozyska-
nym z innych projektów,
Miasto we wspó³pracy z
ZGM poprawi stan podwórek
nie tylko z bud¿etu obywatel-
skiego. Odrêbnym progra-
mem jest „Zielone Podwór-
ko”. I w ramach tego zadania
uporz¹dkowana zostanie
przestrzeñ zewnêtrzna -
zniknê³y miêdzy innymi czte-
ry gara¿e na podwórku przy
ul. Chrobrego 23, zaprojek-
towano nowe nawierzchnie,
nasadzenia i elementy ma³ej
architektury.

- Rozmawiamy i bêdziemy
czyniæ to nadal z mieszka-
ñcami innych kwarta³ów
w³aœnie o poprawie wy-
gl¹du podwórek i wiêkszym
zaanga¿owaniu siê w po-
prawê przestrzeni z której
korzystaj¹.  Korzystamy
zreszt¹ z innych rozwi¹zañ,
jak choæby ze wspó³pracy z
Castoram¹, która wyremon-
towa³a podwórko przy ul.
Sikorskiego-We³niany Ry-
nek, £okietka 9 czy 30
Stycznia 6 - mówi Pawe³
Nowacki.

Na pytanie, jak do wyre-
montowanych ju¿ prze-
strzeni podchodz¹ sami
mieszkañcy, dyrektor No-
wacki odpowiada, ¿e bar-
dzo ró¿nie. Jest zadowole-
nie z wykonania i poprawy
warunków, natomiast nie-
chêtnie mieszkañcy chc¹
uczestniczyæ w jego utrzy-
maniu, zdarza siê ¿e nie
dbaj¹.

ROCH

Pierwsze wspólnoty miesz-
kaniowe ju¿ w ca³oœci te kre-
dyty sp³aci³y.

- Dosta³am z Administracji
Domów Mieszkalnych infor-
macjê, ¿e moja wspólnota
ju¿ sp³aci³a kredyt zaci¹gni-
êty na KAWKÊ. Nie powiem,
ucieszy³o mnie to bardzo -
mówi mieszkanka jednej z
kamienic na Nowym Mie-
œcie. Pawe³ Nowacki
pe³ni¹cy funkcjê dyrektora
Zak³adu Gospodarki Miesz-
kaniowej potwierdza, ¿e rze-
czywiœcie, pierwsze wspól-
noty ju¿ sp³aci³y kredyty za-
ci¹gniête na miejskie ciep³o.

Sp³ata kredytu zaci¹gniête-
go przez wspólnotê oznacza
jedno. Musi siê zebraæ
wspólnota i zgodziæ siê na
obni¿enie op³at na tzw. fun-
dusz remontowy, bo na to
konto by³y zaci¹gane
po¿yczki na KAWKÊ. Jak
t³umacz¹ w ZGM, ¿adnej
wspólnoty nie by³o staæ na
to, aby KAWKÊ, czyli dopro-
wadzenie ciep³ej wody oraz
centralnego ogrzewania do
poszczególnych kamienic,
wprowadziæ z funduszu
zgromadzonego na wspól-
nym koncie. Wysokoœæ kre-

dytu uzale¿niona by³a
w³aœnie od zgromadzonej
kwoty na wspólnotowym
koncie oraz od wielkoœci po-
szczególnych mieszkañ zaj-
mowanych przez w³aœcicieli,
bo to oni musieli zap³aciæ z
w³asnej kieszeni za ciep³o.
Za mieszkañców komunal-
nych p³aci³o miasto, jako fa-
tyczny w³aœciciel danych lo-
kali. I w przypadku zaci¹gni-
êcia kredytu tak¿e wspólnota
musia³a siê na to zgodziæ
oraz na wy¿sz¹ sk³adkê na
ten fundusz. 

- Sami byliœmy zaskoczeni,
¿e to ju¿, ¿e kredyt zosta³

sp³acony - mówi¹ urzêdnicy
w ZGM. A sami w³aœciciele
przyznaj¹, ¿e na spotkania
wspólnot, na których decy-
duje siê o obni¿eniu stawki
funduszu remontowego idzie
siê z przyjemnoœci¹. Wspól-
noty, które sp³aci³y kredyty z
regu³y wracaj¹ do stawki
podstawowej, czyli 1 z³ za
metr mieszkania. 

- Dla takich wspólnot
sp³acony kredyt jest otwar-
ciem mo¿liwoœci kolejnych
remontów. Rzadko która
wspólnota decyduje siê na
zaci¹ganie kilku kredytów na
raz. Po sp³aceniu KAWKI

wspólnoty mog¹ planowaæ
kolejne rzeczy - dodaje Pa-
we³ Nowacki i wyjaœnia, ¿e
generalnie wspólnoty maj¹
czas na sp³acenie zaci¹gni-
êtych kredytów do 2021 ro-
ku. Ale jeœli któreœ uczyni¹ to
wczeœniej, to tym lepiej dla
nich.

Program KAWKA, czyli do-
prowadzenie miejskiego
ciep³a oraz ciep³ej wody do
kamienic w centrum miasta
odby³o siê na terenie tzw.
Nowego Miasta, czyli w
kwarta³ach ulic opisanych
ulicami: Kosynierów Gdy-
ñskich, Mickiewicza, Wyszy-
ñskiego, Jagie³³y i Wybickie-
go. W trakcie trzech lat
zak³adania ciep³a, czyli w la-
tach 2015-2017 do sieci wpi-
êto 239 budynków i tylko nie-
liczni mieszkañcy nie zdecy-
dowali siê na przy³¹czenie
swoich mieszkañ do miej-
skiego ciep³a. Dziœ tylko
wprawne oko dostrze¿e, któ-
re kamienice s¹ przy³¹czone
do KAWKI. Œwiadcz¹ o tym
nowe okienka piwniczne i
wywietrzniki zamontowane w
wêz³ach ciep³owniczych.  

Ca³oœæ kosztowa³a 63
mln z³otych, z tego 6,5 mln

z³ to by³ wk³ad w³asny
miasta, 9 mln z³ to by³a
po¿yczka z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska, 19 mln z³ po¿yczki
zaci¹gn¹³ partner miasta
czyli Elektrociep³ownia
Gorzów, a 29 mln z³ po-
chodzi³o z dofinansowania
z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska. I
w³aœnie ta dop³ata osta-
tecznie przekona³a miasto,
aby do programu podejœæ. 

Pierwsze wymierne suk-
cesy KAWKI uda³o siê
stwierdziæ w drugim roku
funkcjonowania - badania
powietrza na Nowym Mie-
œcie potwierdzi³y, i¿ skoko-
wo zmala³o zanieczysz-
czenie. Innego rodzaju po-
twierdzeniem powodzenia
i dobrej oceny programu
jest fakt, ¿e do ZGM ca³y
czas zg³aszaj¹ siê ludzie z
innych dzielnic miasta z
zapytaniem, kiedy KAWKA
u nich. - Jeœli by³by po-
nownie uruchomiony po-
dobny program, wówczas
bêdziemy rozwa¿aæ takie
rozwi¹zanie - mówi¹ w
ZGM.

ROCH

Podwórka wypięknieją za
pieniądze z różnych programów
Bud¿ety obywatelskie, ale i inne Ÿród³a finansowanie sprawi¹, ¿e czêœæ podwórek zyska nowy blask.

Część wspólnot już spłaciła
kredyty na KAWKĘ
Mniejsze op³aty na fundusz remontowy to efekt sp³aconego kredytu zaci¹gniêtego na za³o¿enie miejskiego ciep³a w
mieszkaniach. 

Budżety obywatelskie, ale i inne źródła finansowanie spra-
wią, że część podwórek zyska nowy blask.
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Pierwsze wspólnoty już spłaciły kredyty zaciągnięte na miej-
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To s¹ prze³omowe zmiany,
poniewa¿ do tej pory Specjalne
Strefy Ekonomiczne funkcjono-
wa³y na zaledwie 0,08% obsza-
ru Polski, a zasady ich dzia³ania
nie by³y zmieniane od przesz³o
dwudziestu lat. Ministerstwo
Przedsiêbiorczoœci i Technolo-
gii dostosowa³o funkcjonowanie
Stref do zmieniaj¹cych siê tren-
dów gospodarczych i dzia³añ
wskazanych w Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju. Dotychczasowa ustawa
przystawa³a do rzeczywistoœci
ekonomicznej Polski z lat 90, a
jej g³ównym celem by³o pobu-
dzenie bazy przemys³owej i lik-
widacja bezrobocia. 

- Prawo przesta³o nad¹¿aæ za
zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ gos-
podarcz¹ kraju i na œwiecie, co
skutkowa³o m.in. podzia³ami re-

gionalnymi. Ograniczenia tery-
torialne wymusza³y na przedsi-
êbiorcach i administracji wielo-
miesiêczne procedury, co
czêsto prowadzi³o do rezygnacji
z inwestowania. Czas korzysta-
nia z ulg podatkowych wyzna-
cza³a, ju¿ dwukrotnie zmienia-
na data koñcz¹ca funkcjonowa-
nie Stref. Obni¿a³o to
inwestycyjn¹ konkurencyjnoœæ
Polski na arenie miêdzynarodo-
wej” - mówi Jadwiga Emile-
wicz, minister przedsiêbiorczo-
œci i technologii. 

Jedna strefa inwestycyjna -
co się zmieni? 

- Zwolnienie podatkowe dla
inwestycji dostêpne w ca³ym
kraju, ze Strefami, które dosto-
sowuj¹ siê do potrzeb przedsi-
êbiorców. Dziêki odejœciu od

ograniczeñ terytorialnych,
MŒP nie musz¹ przenosiæ siê
do poszczególnych Stref i in-
westowaæ z dala od swojego
obszaru dzia³ania. Mog¹ to ro-
biæ tam, gdzie im wygodniej.
Prostsze i bardziej dostêpnie
inwestowanie dla mikro i œred-
nich przedsiêbiorstw, z ela-
stycznymi wymaganiami do-
stosowanymi do indywidual-
nych potrzeb. Gwarancja
czasu inwestycji - zwolnienia z
podatku wydawane na 10, 12
lub 15 lat. Premie dla tych
przedsiêwziêæ, które wp³ywaj¹
na konkurencyjnoœæ i innowa-
cyjnoœæ regionalnych gospo-
darek, a w konsekwencji na
rozwój gospodarczy Polski.
Nowe kryteria do uzyskania
ulg wspieraj¹ce niedoinwesto-
wane dot¹d regiony kraju. 

Co wa¿ne, utrzymany zostaje
dotychczasowy wk³ad przedsi-
êbiorców w rozwój polskiej gos-
podarki. - Zapewniamy bezpie-
czeñstwo ponad dwóm
tysi¹com inwestorom, którzy
zatrudniaj¹ ponad 300 tys. pra-
cowników - mówi Tadeusz Ko-
œciñski, wiceminister przedsi-
êbiorczoœci i technologii. - Nie
wprowadzamy zmian do naby-
tych przez nich praw, czyli
przedsiêbiorcy posiadaj¹cy ze-
zwolenie na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ na mocy ustawy o SSE,
bêd¹ zwolnieni z podatku do
2026 roku. Opieramy siê na do-
tychczasowej dzia³alnoœci Stref.
Dajemy im mo¿liwoœæ stania
siê g³ównym punktem kontaktu
w danym regionie. Razem z
now¹ ustaw¹, Strefy dostaj¹
narzêdzia do stworzenia w³as-

nego planu rozwoju inwestycji i
obs³ugi inwestorów na ka¿dym
etapie transakcji - zaznacza
wiceminister. 

Nowa ustawa szansą 
dla wszystkich 

Dziêki nowej ustawie zyskaj¹: 
Inwestorzy polscy - wymaga-

ne nak³ady bêd¹ dostosowane
do ich mo¿liwoœci; nie bêd¹ oni
zmuszeni, jak dotychczas do
zmiany lokalizacji swojej dzia³al-
noœci, poniewa¿ zachêty bêd¹
dostêpne na terenie ca³ej kraju. 

Inwestorzy zagraniczni - no-
we obszary i zagwarantowany
czas inwestycji przywracaj¹
Polsce konkurencyjnoœæ na
rynkach miêdzynarodowych. 

Pracownicy - przewidujemy,
¿e w ci¹gu najbli¿szych 10 lat
powstanie ponad 200 tys. no-

wych miejsc pracy na konku-
rencyjnych warunkach. 

Gminy we wszystkich regio-
nach - ka¿da gmina bêdzie pod
opiek¹ poszczególnych stref. 

Obecnie funkcjonuj¹ce Strefy
- mog¹ jeszcze skuteczniej lik-
widowaæ bariery inwestycyjne
oraz zyskuj¹ realny wp³yw na
rozwój gospodarczy swojego
regionu. 

Polska - wsparcie finansowe
dla inwestycji, które wp³ywaj¹
na rozwój gospodarczy kraju
ma dzia³anie d³ugofalowe i nie-
sie ze sob¹ m.in.: transfer wie-
dzy, wsparcie dla dzia³alnoœci
B+R, stabilne miejsca pracy dla
wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników, rozwój klastrów, lik-
widacjê bezrobocia na s³abiej
rozwiniêtych terenach.

ŹRÓD³O: www.mpit.gov.pl

Wsparcie dla nowych inwestycji
na terenie całej Polski
W ostatnim dniu czerwca wesz³a w ¿ycie d³ugo zapowiadana i oczekiwana ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na
którym mo¿na uzyskaæ zachêty podatkowe do niemal stu procent terenów inwestycyjnych w Polsce. 

- D³ugo wyczekiwana
ustawa o specjalnych stre-
fach ekonomicznych
wesz³a w ¿ycie. Na jakie
najwa¿niejsze jej zapisy
zwróci³by pan uwagê?

- W przypadku obecnie
dzia³aj¹cych przedsiêbior-
ców nic siê nie zmienia.
Mog¹ oni prowadziæ swoj¹
dzia³alnoœæ na dotychczaso-
wych zasadach. Istotne zaœ
zmiany bêd¹ w przypadku
udzielania pomocy publicz-
nej dla nowych projektów.
Du¿o zale¿eæ bêdzie od ro-
dzaju inwestycji, jak te¿
spe³nienia kryteriów przewi-
dzianych w ustawie oraz w
aktach wykonawczych. Po-
moc publiczna mo¿e byæ
nawet wy¿sza od dotych-

czasowej. Mówimy tu nie
tylko o kryteriach iloœcio-
wych, czyli wysokoœci
nak³adu inwestycyjnego
oraz iloœci tworzonych
miejsc pracy, lecz równie¿ o
kryteriach jakoœciowych. Po-
moc publiczna ma zachêcaæ
do inwestowania w nowo-
czesne rozwi¹zania gospo-
darcze, co pozwoli budowaæ
jak najwy¿sz¹ wartoœæ do-
dan¹. 
- Do tej pory niewielki ob-

szar kraju stanowi³ strefê
ekonomiczn¹, obecnie ta-
kie inwestycje bêdzie
mo¿na prowadziæ na tere-
nie niemal ca³ej Polski.
Czy nale¿y przez to rozu-
mieæ, ¿e wybór miejsca
prowadzenia dzia³alnoœci

bêdzie zale¿ny od inwesto-
ra?

- Odchodzimy od udziela-
nia pomocy publicznej jedy-
nie podmiotom inwestuj¹cym
w wybranych podstrefach,
który by³y geograficznie
okreœlone. Obecnie ka¿da
inwestycja w przypadku
spe³nienia wy¿ej wymienio-
nych kryteriów mo¿e uzys-
kaæ pomoc publiczn¹, co jest

rozwi¹zaniem w³aœciwym,
bardzo oczekiwanym przez
przedsiêbiorców. Mamy w
Polsce bardzo dobre miejs-
ca inwestycyjne, które nie
maj¹ statusu specjalnej
strefy ekonomicznej i przez
to nie ma mo¿liwoœci udzie-
lenia pomocy publicznej, co
utrudnia przyci¹ganie inwe-
stycji. Ponadto po zmianie
ustawy bêdziemy mogli po-
szerzyæ grupê inwestorów
choæby o centra badawcze
czy us³ugowe, co jest ko-
rzystne z punktu widzenia
wprowadzania najnowszych
rozwi¹zañ technologicz-
nych. Otwarte zostanie pole
do inwestowania w centrach
miast, gdzie czêsto s¹ naj-
lepsze warunki do prowa-

dzenia wybranego rodzaju
dzia³alnoœci. 
- Na nowej ustawie mo¿e

skorzystaæ Gorzów, który
pilnie potrzebuje nowych
terenów inwestycyjnych, a
tak¿e odpowiedniej tram-
poliny dla rozwoju innowa-
cyjnych us³ug?

- Ustawa mo¿e byæ pomoc-
na, lecz inicjatywa nale¿y do
samorz¹du. ¯aden akt praw-
ny nie zast¹pi rzeczywistych
dzia³añ. Niezbêdna jest kon-
kurencyjna oferta dla inwes-
tora zainteresowanego ulo-
kowaniem inwestycji. Wyma-
gania s¹ coraz wy¿sze i
oferta musi byæ komplekso-
wa i determinowana przez
coraz wiêcej czynników. Na
bazie nowej ustawy ta kon-

kurencyjnoœæ pomiêdzy loka-
lizacjami zapewne wzroœnie,
poniewa¿ poszerza siê nam
obszar oddzia³ywania. Kto
szybciej to zrozumie, ten
szybciej skorzysta. Szkolnic-
two zawodowe na wszyst-
kich szczeblach edukacji,
transport publiczny, sprawny
dojazd do terenów inwesty-
cyjnych, infrastruktura tech-
niczna terenów inwestycyj-
nych, umiejêtne wykorzysta-
nie znajduj¹cych siê w
pobli¿u g³ównych szlaków
drogowych i kolejowych, to
tylko niektóre czynniki wa-
runkuj¹ce atrakcyjnoœæ ofer-
ty. W gorzowskim przypadku
jest ci¹gle du¿o do zrobie-
nia. 

RB

Kto szybciej to zrozumie, ten szybciej skorzysta
Trzy pytania do Krzysztofa Kielca, prezesa Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

r  e  k  l  a  m  a

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



�7Sierpień 2018 r. bizNeS PO GORzOWSKu

Kibice œredniego i starsze-
go pokolenia doskonale pa-
miêtaj¹ triumf Lecha Piasec-
kiego w presti¿owym Wyœci-
gu Pokoju. W 1985 roku po
wygraniu prologu w Pradze
gorzowianin za³o¿y³ ¿ó³t¹ ko-
szulkê, której nie odda³ do
mety w Berlinie. W tym sa-
mym sezonie zosta³ trzecim
polskim kolarzem, który wy-
walczy³ szosowe mistrzo-
stwo œwiata amatorów. Suk-
cesy te spowodowa³y, ¿e pod
koniec roku przeszed³ na za-
wodowstwo i podpisa³ kon-
trakt na starty w zawodowej
grupie Del Tongo Colnago.
W 1988 roku zosta³ mistrzem
œwiata zawodowców w wy-
œcigu torowym na 5 kilomet-
rów. W sumie, jako zawodo-
wiec wygra³ 56 wyœcigów. W
Tour de France przez dwa
etapy by³ liderem, stawa³ na
podium poszczególnych eta-
pów tak¿e w Giro d’Italia.
Karierê zakoñczy³ w1991 ro-
ku.

Mistrzowskie rowery

Jak na mistrza kolarstwa
przysta³o Lech Piasecki po-
zosta³ przy rowerach. Mo¿e
nie od razu po rozstaniu siê
ze sportem, ale od dziesi-
êciu lat prowadzi najbardziej
znany w Gorzowie sklep z
wysokiej klasy sprzêtem. Jak
przyznaje, tworz¹c markê
,,Mistrzowskie Rowery’’ nad-
rzêdnym celem by³o przygo-
towanie oferty na
najwy¿szym poziomie dla
ka¿dego. Razem z tak zna-
nymi potentatami jak Trek,
Diamant czy Bontrager. To
œwiatowi liderzy produkcji ro-
werów oraz akcesoriów i od-
zie¿y.

- Postawi³em na rowery
najwy¿szej klasy, poniewa¿
gorzowianie ju¿ siê przeko-
nali, ¿e lepiej zainwestowaæ
trochê wiêcej w sprzêt
maj¹cy do¿ywotni¹ gwa-
rancjê, który sprawdza siê w
ka¿dych warunkach - mówi
Lech Piasecki. - W Gorzowie
jest mocno rozwiniêta sieæ
punktów sprzeda¿y i us³ug

rowerowych. Dla klientów
jest to œwietne rozwi¹zanie,
bo maj¹ szeroki wybór, tak¿e
marek - uwa¿a. 

Zainteresowanie jednoœla-
dami w Gorzowie wzros³o z
wielu powodów. Jednym z
nich s¹ znakomite warunki
do uprawiania kolarstwa w
ka¿dym wydaniu. Mamy te-
reny p³askie, górzyste, leœne,
a w samym mieœcie s¹ dobre
warunki do jazdy choæby w
parkach. 

- Bardzo fajnym szlakiem
jest te¿ dawna droga w kie-
runku Szczecina czy Skwie-
rzyny . Po uruchomieniu tra-
sy S-3 ta id¹ca teraz na
Ma³yszyn albo Deszczno jest
w miarê pusta i ciekawa do
rekreacyjnej jazdy - podpo-
wiada nasz mistrz.

Kierowcy zaczynają
doceniać rowerzystów

Kolejnym atutem jest sta³a
rozbudowa œcie¿ek rowero-
wych. Mo¿e nie zawsze in-
westorzy czyni¹ to w prze-
myœlany sposób, ale dobrze,
¿e coœ siê w ogóle ruszy³o w
tym kierunku. 

- Zdecydowana wiêkszoœæ
nowych œcie¿ek nadaje siê
tylko do rodzinnej jazdy na
rowerach turystycznych -
uwa¿a Lech Piasecki. - Na
œcie¿kach wybudowanych z
kostki nie mo¿na jeŸdziæ
szybko. Dlatego fajnie, ¿e
gorzowska policja ze zrozu-
mieniem i ¿yczliwoœci¹
spogl¹da na tych, co je¿d¿¹
na szosie. Zmienia siê po-
nadto podejœcie kierowców
aut do rowerzystów. Staj¹
siê bardziej wyrozumiali, a
nawet w wielu przypadkach
¿yczliwi. Zapewne ta zmiana
wynika z tego, ¿e coraz
wiêcej kierowców lubi te¿
rekreacyjnie jeŸdziæ na rowe-
rach - zaznacza.

Lech Piasecki uwa¿a, ¿e
najlepsza œcie¿ka w Gorzo-
wie znajduje siê przy ulicy
Koniawskiej. Jest ona na tym
samym poziomie co jezdnia,
zosta³a oddzielona jedynie li-
ni¹ i wa¿ne, ¿e jest asfalto-

wa. Istotnym plusem jest po-
nadto to, ¿e chodniki oraz
wyjazdy znajduj¹ siê po pra-
wej stronie, dziêki czemu ro-
werzyœci nie musz¹ co
chwilê pokonywaæ krawê¿ni-
ków i innych przeszkód. 

- To jest œcie¿ka, o której
mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest
bezpieczna. Zarówno dla sa-
mochodów, jak i rowerzys-
tów, bo nie znajduje siê tu¿
przy samych posesjach. Jest
to wa¿ne, bo przyk³adowo na
Wyszyñskiego œcie¿ka jest
blisko bram i wyjazdów,
chwilami strach tam jechaæ,
bo w ka¿dej chwili z posesji
mo¿e wynurzyæ siê samo-
chód - t³umaczy.

Turystyczny, szosowy czy
góral? 

Lech Piasecki przyznaje,
¿e rosn¹ce zainteresowanie
gorzowian jazd¹ na rowe-
rach, to równie¿ efekt zmiany
w ostatnich latach stylu
¿ycia. Dzisiaj jazda rowerem,
bieganie, chodzenie z kijka-
mi jest czymœ naturalnym,
powszechnym. 

- Dawniej, jak ktoœ biega³
by³ uwa¿any za dziwaka.
Dzisiaj biegaj¹ ludzie w
ró¿nym wieku, o ró¿nych syl-
wetkach, bo nie brakuje ta-
kich przy tuszy, którzy jed-
nak chc¹ poprawiæ sylwetkê.
Rower te¿ œwietnie nadaje
siê do uprawiania sportu, ale
nie tylko. W dzisiejszych rea-
liach trudnoœci poruszania

siê po mieœcie rower jest
bardzo dobrym i szybkim
œrodkiem komunikacji - wyja-
œnia.

Nasz dwukrotny by³y mistrz
œwiata i ekspert od rowerów
podkreœla, ¿e ten jednoœlad
powoli staje siê dla wielu na-
rzêdziem amatorskiego
uprawiania kolarstwa.
Przyk³adem tego jest
rosn¹ce zainteresowanie za-
kupami rowerów szosowych.
- Niekiedy ciê¿ko jest siê
przekonaæ do takich rowe-
rów, bo to ju¿ jest inny styl
jazdy, ale kiedy ju¿ ktoœ siê
zdecyduje szybko zauwa¿a
jego walory - t³umaczy.

Swoj¹ drog¹ wybór ideal-
nego pod siebie roweru wca-
le nie nale¿y do rzeczy pro-
stej. Trzeba najczêœciej zdaæ
siê na opiniê specjalistów.
Lech Piasecki jest jednym z
najlepszych znawców tema-
tyki i - jak mówi - wybór ro-
weru zale¿y od udzielenia
sobie odpowiedzi na pytanie,
do czego s¹ nam potrzebne
te dwa kó³ka?

- Je¿eli bêdê chcia³ poje-
Ÿdziæ wy³¹cznie rekreacyjnie
po mieœcie czy w nietrudnym
terenie na utwardzonych od-
cinkach, wybieram rower
miejski z pe³nym
wyposa¿eniem - kontynuuje.
- W przypadku, gdy bêdê
chcia³ czêœciej jeŸdziæ nad
jezioro, po lasach, parkach,
to najlepiej siêgn¹æ po popu-
larnego ,,górala’’. Osoby

wy¿sze powinny mieæ rower
na ko³ach o œrednicy 29 cali,
te ni¿sze zaœ mniejsze na
ko³ach 27,5 cala. Je¿eli
chcemy mieæ coœ szybszego
,,uniwersalnego’’, to stawia-
my na rower trekkingowy,
zaœ dla mi³oœników szybkiej,
dynamicznej jazdy polecam
wspomniany rower szosowy.
Klasyczna wyœcigówka jest
na bardzo w¹skich oponach i
œwietnie nadaje siê do star-
tów w zawodach szosowych
- wyjaœnia, zaznaczaj¹c jed-
noczeœnie ¿e wymieniony tu
podzia³ jest bardzo ogólny.

Z rowerami, 
jak z samochodami

Za rowery wysokiej jakoœci
trzeba nieco g³êbiej siêgn¹æ
po kieszeni. Jak mówi nasz
rozmówca, w przypadku
chêci zakupu wysokiej klasy
sprzêtu nie nale¿y nadmier-
nie oszczêdzaæ. W marke-
tach mo¿na kupiæ rower ju¿
za kilkaset z³otych, w profes-
jonalnych sklepach ta cena
jest nieco wy¿sza.

- Taki podstawowy, ale
markowy ju¿ rower mo¿na
kupiæ za 1.800-1.900
z³otych, natomiast jestem
zdania, ¿e je¿eli decydujemy
siê ju¿ na tak powa¿ny za-
kup postawmy na coœ lep-
szego. Na coœ co ma lepsze
komponenty, ró¿nego rodza-
ju wzmocnienia, które gwa-
rantuj¹ bardziej komfortow¹
jazdê, jak i wy¿szy poziom
wytrzyma³oœci i precyzji
dzia³ania. Przy dro¿szych
rowerach nieco wiêcej
zap³acimy jednorazowo, ale
potem bêdziemy mieli przez
lata wy¿szy poziom satys-
fakcji z jazdy, jak te¿ gwa-
rancjê mniejszej awaryjno-
œci, a w konsekwencji
ni¿szych wydatków na
ewentualne remonty - t³uma-
czy.

Rozpiêtoœæ cenowa jest
spora, bo wszystko zale¿y
od klasy roweru jak i
osprzêtu. Jak jednak zapew-
nia Lech Piasecki, dziêki tej
rozpiêtoœci ka¿dy zaintere-

sowany jest w stanie znaleŸæ
coœ dla siebie. 

- Z rowerami jest jednak jak
z samochodami. Ktoœ ma
kaprys kupiæ sobie auto za
pó³ miliona, bo dobrze siê w
nim czuje, a ktoœ kupi za 50
tysiêcy i równie¿ bêdzie wy-
godnie jeŸdzi³. Dlatego na-
sza oferta jest skierowana
dla wszystkich - dodaje. 

Sprzedawcy trzeba
spojrzeć w oczy

Kolejn¹ rad¹, jak¹ siê dzieli
z nami by³y mistrz kolarstwa,
to wybór miejsca zakupu ro-
werów i osprzêtu. Zauwa¿a
on, ¿e nawet w tej bran¿y
rozwinê³a siê sprzeda¿ inter-
netowa, ale lepiej wybieraæ
tradycyjne formy kupna.

- Mo¿e jestem cz³owiekiem
starej daty, ale zawsze wole
pójœæ do sklepu, g³êboko
spojrzeæ sprzedawcy w oczy
i wtedy podj¹æ decyzjê o za-
kupie - twierdzi. - W przy-
padku rowerów mówimy o
trzech istotnych rzeczach.
Jest to towar, który przed za-
kupem nale¿y dotkn¹æ,
sprawdziæ, mo¿e nawet w
praktyce. Druga sprawa to
wybór roweru pod konkretn¹
osobê, która bêdzie na nim
jeŸdzi³a. Mam tutaj na myœli
choæby wzrost. Czêsto ku-
puj¹cy o tym nie wiedz¹, ¿e
jest to bardzo wa¿ny ele-
ment wyboru. Trzecia spra-
wa to reklamacje. Je¿eli ku-
pujê towar w sklepie ³atwiej
jest mi potem do niego po-
wróciæ w przypadku jakiœ
problemów. Proszê mi wie-
rzyæ, ¿e sporo przychodzi
do nas ludzi z rowerami ku-
pionymi przez Internet i
ró¿ni¹ siê one od towaru tak
naprawdê zamówionego.
Nastêpna sprawa, sprze-
dawca internetowy naj-
czêœciej chce siê pozbyæ te-
go, co mu zalega na
pó³kach. Jeszcze inny plus
zakupu roweru w sklepie, to
póŸniejszy odpowiednio wy-
sokiej jakoœci serwis - ko-
ñczy. 

ROBERT BOROWY

Wybór roweru nie jest wcale
prostą sprawą
Lech Piasecki to legenda polskiego i gorzowskiego kolarstwa. 

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 sek-

tora 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.

L. Piasecki: Zainteresowanie jednośladami w Gorzowie
wzrosło z wielu powodów
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A gorzowianie siê dziwi¹,
sk¹d tam siê wziê³y buty, gu-
ziki i inne przedmioty co-
dziennego u¿ytku.

- Ta wystawa jest dedyko-
wana gorzowianom, bo
wszyscy kochaj¹ katedrê,
czekaj¹ na jej otwarcie - mó-
wi dr Ewa Pawlak, dyrektor
Muzeum Lubuskiego im. Ja-
na Dekerta. To w w³aœnie tu,
w Oficynie muzealnej do
po³owy wrzeœnia mo¿na
ogl¹daæ niezwyk³¹ wystawê
znalezisk archeologicznych.
I co wa¿ne, wejœcie na ni¹
jest bezp³atne. - Nie mo¿emy
i nie chcemy braæ pieniêdzy
akurat za tê ekspozycjê -
podkreœlaj¹ muzealnicy. Wy-
stawa „Niebiañska archeolo-
gia” zosta³a otwarta pod ko-
niec czerwca.

Ave Maria znów patrzy na
rzeczywistość

Ekspozycja to sugestywne
fotografie z akcji gaszenia
po¿aru katedralnej wie¿y,
który wybuch³ 1 lipca
ubieg³ego roku oraz szklane
gabloty z archeologicznymi
skarbami. Ale jeden ekspo-
nat jest umieszczony pod
œcian¹ Oficyny na specjal-
nym kubiku. To najstarszy,

bo odlany w XV wieku
dzwon Ave Maria. - To nie
my go znosiliœmy, to akurat
stra¿acy, którzy bali siê o
konstrukcjê - t³umaczy Sta-
nis³aw Sinkowski, kierownik
gorzowskich archeologów. 

Dzwon ma ciekaw¹ histo-
riê, bo wisi na wie¿y katedry
od pierwszej æwierci XVI
wieku. W 1708 roku w wie¿ê
katedry uderzy³ piorun i nie-
szczêœliwie przedziurawi³
Ave Mariê. Dzwon zamilk³.
Ale te¿ nie by³o jak go zdj¹æ

z wie¿y, dopiero tragedia z 1
lipca ubieg³ego roku spra-
wi³a, ¿e Ave Mariê mo¿na
podziwiaæ.

Tyle tu różnych
cudowności

Szklane gabloty kryj¹ skar-
by. Bo ka¿de œwiadectwo
ludzkiego ¿ycie sprzed wie-
ków jest skarbem. I tak
mo¿na podziwiaæ drewniane
³y¿ki, du¿o ró¿nych monet z
ró¿nych okresów w dziejach
miasta. Ale s¹ dzwoneczki,

drobne a zachwycaj¹ce
urod¹ elementy bi¿uterii. S¹
misterne okucia ksi¹¿ek, bo
w wiekach dawnych ksi¹¿ki
by³y przedmiotami wybitnie
drogimi, które oprawiano w
skórê i ozdabiano okuciami z
metalu. Mo¿na tak¿e popat-
rzeæ na dawne rêkopisy lub
czêœci gazet. Ale jest te¿ ce-
ramika oraz stare gotyckie
ceg³y o wcale niepospolitym
kszta³cie.

Jednak jedn¹ z najbardziej
przyci¹gaj¹cych gablot jest

ta ze skórzanymi butami
oraz z ró¿nymi narzêdziami
wykonanymi z drewna i
sznurka. - W wie¿y mieszkali
ludzie - mówi¹ archeologo-
wie. 

Niezwykłe badania 
w niezwykły sposób
prowadzone

Osobliwoœci¹ ca³ej wysta-
wy jest te¿ i to, sk¹d po-
chodz¹ te eksponaty. Po-
chodz¹ one bowiem z
warstw ziemi z kruchty pod-

wie¿owej, jak i z ziemi, która
stanowi³a element konstruk-
cyjny wie¿y, tzw. wype³nisko.
I to wype³nisko, czyli oko³o
30 m szeœciennych ziemi
zosta³o przewiezione do
zak³adu Eneris w Gorzowie.
Tam archeologowie pie-
czo³owicie przesiali tê górê
piachu i odnaleŸli w³aœnie to,
co miêdzy innymi zobaczyæ
mo¿na na wystawie. - Jak
znaleŸli œredniowieczn¹
szpilkê, to zwyczajnie im nie
uwierzy³am - opowiada dr
Ewa Pawlak.

Jak pokaza³a kwerenda w
Ÿród³ach, taki sposób bada-
nia sklepienia gotyckiego ko-
œcio³a odby³ siê w Polsce po
raz pierwszy. I to jest te¿ ko-
lejny element decyduj¹cy o
niezwyk³oœci tej ekspozycji.

- Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych, bo na-
prawdê mo¿na poznaæ ka-
wa³eczek ¿ycia miasta w
ró¿nych epokach - mówi¹
muzealnicy. A zdaniem go-
rzowian w³aœnie taka wysta-
wa jest najlepszym sposo-
bem upamiêtnienia rocznicy
po¿aru katedralnej wie¿y,
który wstrz¹sn¹³ niemal
wszystkimi.

ROCH

Ave Maria, piękne ozdoby 
i skórzane buty
W Oficynie Muzeum Lubuskiego archeologowie pokazuj¹, jakie przedmioty znaleŸli w katedralnej wie¿y po fatalnym po¿arze. 

Przedmioty codziennego użytku wykonane z drewna, rogu i
sznura
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Naparstki z mosiądzu, szpile z brązu, klamry do paska oraz
grzebienie
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Bêdzie je mo¿na ogl¹daæ w
Spichlerzu.

- To jest absolutny unikat,
skarb po prostu - mówi
Krzysztof Jêdrzejczak, od kil-
ku miesiêcy pracuj¹cy w Mu-
zeum Lubuskim IM. Jan De-
kerta i zajmuj¹cy siê kolekcj¹
Arsena³u’55. Ma na myœli 14
grafik na papierze, które wy-
sz³y z r¹k Izaaka Celnikiera,
jednego z najwa¿niejszych
uczestników s³ynnej Wysta-
wy M³odej Sztuki Arsena³
1955.

Grafiki na papierze gorzow-
skiemu muzeum ofiarowa³
Antoni Jacek Zieliñski, war-
szawski krytyk sztuki, ma-
larz, przyjaciel artystów z
Krêgu Arsena³u, jak siê dziœ
nazywa ówczesnych uczest-
ników wystawy, która w 1955
roku narobi³a du¿o szumu w
ówczesnej rzeczywistoœci.
Wystawa nosi³a bowiem tytu³
„Przeciw wojnie”, a w efekcie
sta³a siê manifestem sztuki
nowej, która z obowi¹zuj¹c¹

wówczas doktryn¹ socrealiz-
mu mia³a niewiele, albo i nic
wspólnego. 

W 1977 roku z inicjatywy
ówczesnego dyrektora Mu-
zeum Zdzis³awa Linkowskie-
go i w³aœnie Jacka Antonie-
go Zieliñskiego zaczê³a w
Gorzowie powstawaæ s³ynna
ju¿ w Polsce Galeria Arse-
na³u. Dyrektor Linkowski
stworzy³ przestrzeñ i mo¿li-
woœci, Jacek Antoni Zieliñski
mia³ kontakty. I tak przez lata
powsta³ najwa¿niejszy zbiór
sztuki wspó³czesnej w Go-
rzowie, ale mo¿na postawiæ
tezê, ¿e i na ca³ych Ziemiach
Zachodnich. Jednolity, sku-
piony wokó³ tematu wiod¹ce-
go, rozbudowany o kolejne
prace tych, którzy coœ zna-
czyli podczas s³ynnej Arse-
na³owej Wystawy. Do naj-
cenniejszych prac w ca³ej
kolekcji zaliczyæ trzeba prze-
de wszystkim „G³owê
mê¿czyzny na czerwonym
tle” Andrzeja Wróblewskie-

go, która zreszt¹ stale
gdzieœ podró¿uje i w³aœnie
prace Izaaka Celnikiera -ar-
tysty malarza, polskiego
¯yda, który przeszed³ kosz-
mar II wojny œwiatowej, ale
traumê tamtych czasów za-
klina³ w swoich pracach. Ar-
tysta po Arsenale wyjecha³
do Pary¿a i tam zosta³ na
sta³e. W polskich placów-
kach muzealnych niewiele
jest jego prac. Dlatego tym
cenniejszy jest dar Jacka

Antoniego Zieliñskiego, bo
dziêki niemu gorzowskie mu-
zeum wysuwa siê na
czo³ówkê instytucji posia-
daj¹cych w swoich zbiorach
tak unikatowe, a jednocze-
œnie tak wa¿ne dla polskiej
kultury i polskiej pamiêci pra-
ce.

- Proszê popatrzeæ, jakie to
piêkne prace - mówi Krzysz-
tof Jêdrzejczak i z pietyz-
mem przek³ada karty niebie-
skich kartonów, na których

przymocowane s¹ rysunki
Izaaka Celnikiera. Charakte-
rystyczna kreska, pe³ne dra-
matyzmu kompozycje, wœród
których dech zapiera rysu-
nek kobiecej g³owy. Nie wia-
domo, czy modelka œpi,
mo¿e myœli, ale praca ma
tak du¿¹ si³ê, ¿e przytrzymu-
je.

Muzeum Lubuskie przy-
mierza siê do przearan¿owa-
nia ca³ej kolekcji w taki spo-
sób, aby bardzo mocno uwy-
pukliæ temat martyrologii
narodu ¿ydowskiego pod-
czas II wojny œwiatowej, bo
ten temat powraca w pra-
cach Arsena³owców. Jest
stale obecny w³aœnie w grafi-
kach, rysunkach i obrazach
Izaaka Celnikiera, ale te¿
wa¿ny jest w pracach An-
drzeja Wróblewskiego czy
Marka Oberlaendera. A pra-
ce tych w³aœnie plus obrazy
Jacka Sienickiego Krzysztof
Jêdrzejczak zalicza do naj-
cenniejszych w gorzowskim

zbierze. I choæ na razie nik w
Muzeum nie umie podaæ da-
ty ewentualnych zmian, to
wiadomo, ¿e nie nast¹pi¹
one wczeœniej, ni¿ w przy-
sz³ym roku. 

Muzeum ju¿ nawi¹za³o te¿
wspó³pracê z Wojciechem
Luterkiem, mê¿em zmar³ej
przed kilku miesi¹cami Jani-
ny Janki Jasiñskiej. I te¿ jest
spora szansa, ¿e kolekcjê
gorzowsk¹ zasil¹ prace, któ-
re wysz³y spod jej rêki. Na
razie wiadomo, ¿e Muzeum
Lubuskie poka¿e jej prace
na specjalnej wystawie. -
Musimy i chcemy zrobiæ
wszystko, aby ta kolekcja w
koñcu sta³a siê szeroko zna-
na - mówi Krzysztof Jêdrzej-
czak.

Kolekcja Arsena³u jest ca³y
czas udostêpniona dla zwie-
dzaj¹cych. Znajduje siê na
ostatnim piêtrze Spichlerza i
zwiedzaæ j¹ mo¿na w godzi-
nach pracy muzeum.

ROCH

Unikalne grafiki trafiły do Muzeum Lubuskiego
Prace Izaaka Celnikiera to prawdziwe rarytasy. O 14 takich unikatowych grafik wzbogaci³o siê Muzeum Lubuskie. 

Krzysztof Jędrzejczak z duma prezentuje prace Izaaka Celnikiera
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- S³ysza³am, ¿e ostatnio
wzi¹³ pan udzia³ w wa¿nym
konkursie i to z sukcesem.
Co to za konkurs?

- To by³ konkurs, który od-
bywa³ siê w Pu³tusku pod na-
zw¹ „Kuchnia polska wczoraj
i dziœ”. Uda³o mi siê zdobyæ
pierwsze miejsce w tej roz-
grywce. To by³o moje trzecie
podejœcie i w koñcu sukces.
Uda³o siê wygraæ.
- Ale to tak siê nie udaje z

marszu wygraæ. Jakie dro-
gi wiod¹ do takich sukce-
sów?

- Tak, bez przygotowania to
raczej nie ma co marzyæ o
sukcesie w takim konkursie.
Na pewno nam by siê nie
uda³o, mówiê nam, poniewa¿
startowa³em z moim koleg¹
Tomaszem Szymañskim,
który pracuje w kuchni hotelu
Fado. Aby wygraæ taki kon-
kurs, trzeba siê do niego
konkretnie przy³o¿yæ. To wy-
maga naprawdê poœwiêce-
nia, a jak siê weŸmie pod
uwagê, ¿e oprócz pracy za-
wodowej mam jeszcze ¿onê i
troje dzieci, to naprawdê
trzeba siê porz¹dnie gimna-
stykowaæ. W naszym przy-
padku wygl¹da³o to tak, ¿e
po pracy, a w³aœciwie wieczo-
rami umawialiœmy siê tu, w
Smacznej Diecie, ¿eby w
spokoju siê przygotowaæ. Is-
totne jest, ¿e do takiego kon-
kursu trzeba siê zakwalifiko-
waæ. Trzeba by³o wykonaæ
danie z udŸca sarny i borowi-
ków jako g³ówne a na przy-
stawkê danie z miêtusa w
po³¹czeniu z jogurtem. Trze-
ba by³o opracowaæ grama-
turê na dziesiêæ dañ,
przes³aæ do komisji i czekaæ
na werdykt. Przygotowywali-
œmy siê podczas mo¿e piêciu
treningów. 

- Jak wygl¹da taki tre-
ning?

- No jest to mozolna praca.
Trzeba osi¹gn¹æ najlepszy
smak dania, ale te¿ liczy siê
styl pracy, czyli przygotowa-
nie produktów, ustawienie
sobie stanowiska pracy. No i
na treningach sporo czasu
poœwiêciliœmy na odmierza-
nie poszczególnych sk³adni-
ków, aby osi¹gn¹æ jak najlep-
sze proporcje. Dla przyk³adu
- sos, pozornie proste danie,
ale trzeba mieæ wszystko go-
towe w s³oiczkach, podzielo-
ne i przygotowane, tak, aby
podczas wykonywania dania
nie myœleæ o takich detalach.
To siê opracowuje na trenin-
gu. Podczas konkursu na
oba dania mamy 90 minut,
do tego doliczyæ trzeba te¿
stronê wizualn¹ ka¿dej potra-
wy, bo to obecnie jest rzecz
bardzo wa¿na. Tu trzeba
wszystkich zaskoczyæ. Po to
w³aœnie s³u¿¹ treningi. Udzia³
w konkursie nie jest ³atwy. Ja
w tym konkursie chcia³em
g³ównie sprawdziæ siebie.
Tym bardziej, ¿e w Smacznej
Diecie karmimy naprawdê
spora liczbê osób, które
zreszt¹ chwal¹ nasz¹ kuch-
niê. I przyznam, ¿e fajne jest,
kiedy ludzie chwal¹ moj¹
kuchniê. I skoro to smakuje
naprawdê d³u¿ej liczbie ludzi,
a nie tylko rodzinie, to czemu
siê nie zmierzyæ z wyzwa-
niem konkursowym.
- A co to jest w³aœnie ta

Smaczna Dieta?
- Smaczna Dieta, czyli

pierwszy catering dietetyczny
w Gorzowie i okolicach. Cza-
sami s³yszy siê te¿ zwrot:
dieta pude³kowa. Nasi klienci
ani nie robi¹ zakupów
spo¿ywczych, ani nie gotuj¹.
Przygotowujemy dla nich

piêæ posi³ków. Na ca³y dzieñ.
I staramy siê, ¿eby te posi³ki -
mimo, ¿e s¹ zdrowe i poda-
wane w pude³kach - smako-
wa³y i wygl¹da³y na restaura-
cyjnym poziomie. Do tego
nasi klienci sporo chudn¹.
Nie tak dawno na Facebooku
pokazywaliœmy pani¹, która
schud³a na naszych
pude³kach 40 kilo w oko³o
dziewiêæ miesiêcy.
- Jaka droga zaprowa-

dzi³a pana do funkcji szefa
kuchni?

- To by³ koniec lat 90. Sko-
ñczy³em liceum zawodowe w
gorzowskim gastronomiku i
to by³ profil kelner - barman.
W tamtych czasach by³ profil
kucharza, ale to by³a zawo-
dówka. Zreszt¹ do dziœ
¿a³ujê, ¿e jednak nie po-
szed³em do tej zawodówki,
bo by³bym o te kilka lat do
przodu. Ale wówczas by³y ta-
kie inne czasy. Wychowaw-
czyni przekona³a mamê, ¿e
zawodówka to nie dla mnie.

Zawodówek wszyscy siê bali,
bo rzekomo szli tam najgorsi.
Poszed³em wiêc do tego lice-
um, ale mia³em praktyki w
fajnym miejscu, w najlepszej
wówczas restauracji gorzow-
skiej, czyli w Don Vittorio. No
i tam siê praktycznie wszyst-
kiego nauczy³em. Rze-
mios³a zarówno od strony
barmañskiej, ale jak i od tej
drugiej strony, co teraz jest
mi bardzo przydatne. Ale
mnie tak naprawdê to za-
wsze do garnków ci¹gnê³o.
Wiem, ¿e to bana³, ale taka
prawda, ¿e do kuchni mnie
ci¹gnê³o w³aœnie od ma³ego.
Inna rzecz, ¿e ja mia³em
m³odsze rodzeñstwo, rodzi-
ce zajêci prac¹ nie bardzo
mieli czas na gotowanie,
wiêc na mnie to spad³o. No i
zaczyna³em od placków, na-
leœników i to jakoœ ca³y czas
sz³o w kierunku wielkiej ga-
stronomii. Ale zawodowo
kuchni¹ zajmujê siê od 12
lat. 

- Co pan lubi najbardziej
gotowaæ?

- Ogólnie to lubiê miêso.
Lubiê jagniêcinê, poza tym
lubiê poznawaæ takie mniej
znane, jak z wo³owych bawe-
ta, takie ciê¿sze, jak mostek
wo³owy, czyli takie, które wy-
magaj¹ trochê pracy, aby je
dobrze zamarynowaæ,
dobraæ odpowiedni¹ obróbkê
termiczn¹. I jeszcze wrócê
do konkursu, bo on da³ mi
w³aœnie mo¿liwoœæ pracy w
miêsem, którego siê raczej
na co dzieñ nie stosuje, czyli
udŸcem sarnim, miêsem bar-
dzo szlachetnym. Podobnie z
innymi sk³adnikami, jak je-
siotr, czy trufle. To wykwintne
jedzenie i raczej rzadko spo-
tykane. A proszê pamiêtaæ,
¿e sarnina dla przyk³adu nie
jest ³atwa, nie ka¿dy potrafi j¹
dobrze zrobiæ. No i na kon-
kursie to zosta³o zauwa¿one.
Jednym z jurorów by³ szef
wszystkich Radisonów Blue i
jemu siê podoba³o, ¿e nasza
sarnina by³a idealna, co in-
nym trochê nie wysz³o.
Dobrze, ¿e to siê sta³o razem
z kucharzami, którzy wysoko
mierz¹, a jednak to nas
chwalono. Podobnie by³o z
daniami z jesiotra. 
- Na czym w³aœciwie pole-

ga gotowanie dla klientów
Smacznej Diety, dla Re-
stauracji w pude³ku?

- To jest ca³kiem inne goto-
wanie ni¿ w tradycyjnej re-
stauracji. Tu mamy na goto-
wanie tych piêciu posi³ków
ca³y dzieñ. Co prawda pracy
jest trochê, bo tych pude³ek
jednak przychodzi nam szy-
kowaæ ca³kiem sporo. Bo
klientów nam jednak przy-
by³o. Ale nie ma presji czasu,
jak w typowej restauracji. Ale
za to jest coœ innego. Bo przy

ka¿dym kliencie trzeba siê
zastanowiæ, bo ktoœ nie jada
natki pietruszki, ktoœ szczy-
pioru, ktoœ czegoœ jeszcze in-
nego.
- Obecnie jest tak, ¿e go-

towanie sta³o siê modne.
Wszyscy gotuj¹. Z czego to
wynika?

- Decyduj¹ o tym programy
kulinarne. Inna rzecz, ¿e te
programy jakoœ tak Ÿle
przedstawiaj¹ zawód, ca³y
proces gotowania. Bo kuch-
nia to nie jest ³adny talerz z
telewizji. Bo ¿eby jednak ten
talerz zrobiæ, to trzeba siê
porz¹dnie spociæ, napraco-
waæ i jeszcze przy okazji coœ
wiedzieæ. No i co jeszcze -
pojawi³o siê du¿o pseudoku-
charzy. Zreszt¹ kucharze siê
podzielili na celebrytów i
tych, którzy rzeczywiœcie
coœ chc¹ w zawodzie
osi¹gn¹æ. Ja jestem szefem
kuchni, który gotuje. Dbam o
to, ¿eby wszystko wycho-
dzi³o z kuchni na jak naj-
wy¿szym poziomie. No i
mam stycznoœæ z m³odymi
ludŸmi. Bywa tak, ¿e przy-
chodz¹ do nas, popracuj¹
jeden dzieñ i na drugi ju¿ nie
przychodz¹, bo przekonuj¹
siê, ¿e to jest naprawdê
ciê¿ka praca. Jak dla
przyk³adu w szczycie, to
pracuje oko³o 25 osób,
ka¿dy coœ robi, piece pra-
cuj¹, inne urz¹dzenia te¿,
jest ha³as, g³oœno, gor¹co.
Jest jak na budowie i ma³o
kto to wytrzymuje. Kuchnia to
naprawdê ciê¿ka praca.
- Czego siê ¿yczy kucha-

rzowi?
- ¯eby nie straci³ smaku, bo

bez smaku nie ma kucharza,
a bez kucharza nie ma kuch-
ni.
- Dziêkujê.

Kuchnia to nie jest ładny
talerz z telewizji
Z Bartoszem Ludniewskim, szefem kuchni w Smacznej Diecie, rozmawia Renata Ochwat

B. Ludniewski z pucharem za wygraną w konkursie
„Kuchnia polska wczoraj i dziś”
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Kleszcze, bo o nich mowa,
to niewielkie paso¿yty z ro-
dziny pajêczaków. D³ugoœæ
ich cia³a wynosi od u³amków
milimetra do 30 mm, ale gdy
znajdzie ofiarê i opije siê je-
go krwi¹ zwiêksza swój roz-
miar nawet 200-krotnie. 

Kleszcze to jedne z najbar-
dziej niechcianych pami¹tek
z wakacyjnych wypadów do
lasów, parków czy na ³¹ki. To
one s¹ nosicielami boreliozy.
Prawdzie i mitom zwi¹zany-
mi z borelioz¹ poœwiêcone
by³o lipcowe spotkanie w ra-
mach Wszechnicy Zdrowia,
czyli cyklu spotkañ ze spe-
cjalistami z ró¿nych dziedzin
medycyny z mieszkañcami
Gorzowa i okolic. Tym, ra-
zem ekspertem by³a prof. Jo-
anna Zajkowska - z-ca kie-
rownika Kliniki Chorób Zaka-
Ÿnych i Neuroinfekcji
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Bia³ymstoku.
Spotkanie zorganizowane w
Wojewódzkiej i Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej im. Zbig-
niewa Herberta w Gorzowie
przyci¹gnê³o t³umy zaintere-
sowanych tematem osób.
Nic dziwnego, prawie
po³owê powierzchni naszego
regionu zajmuj¹ lasy, dlate-
go Lubuszanie s¹ szczegól-
nie nara¿eni na tê chorobê.

Borelioza jest stosunkowo
m³od¹ (odkryt¹ w latach 80-
tych XX wieku)
wielouk³adow¹ chorob¹ za-
kaŸn¹ wywo³ywan¹ przez
bakterie zaliczane do
krêtków: Borrelia burgdorferi,
Borrelia garinii, Borrelia afze-
lii, Borrelia japonica. Jest
przenoszona na cz³owieka i
niektóre zwierzêta przez
kleszcze.

Podczas pobytu w lesie czy
parku kleszcz sam nas znaj-
duje, bo doskonale wyczuwa
cz³owieka czy psa. Badania
wykazuj¹, ¿e przyci¹ga go
ciep³o naszego cia³a.
Kleszcz najczêœciej k³uje w
miejscach, w których
naj³atwiej jest mu przebiæ
skórê, czyli tam gdzie jest
ona cienka i delikatna. Za-
gnie¿d¿a siê w zgiêcia sta-
wów, w okolicach uszu,
pachwinach, szyi i za usza-
mi. Jego uk³ucia mo¿emy nie
poczuæ, bo œlina kleszczy
ma w³aœciwoœci znieczu-
laj¹ce. Zwykle zauwa¿amy
go dopiero po czasie, gdy z
cia³a „wyrasta” nam coœ na
kszta³t rodzynki. PóŸniej
zwykle (choæ nie zawsze)
pojawia siê charakterystycz-
ny rumieñ z jasnym œrod-
kiem, a miejsce uk³ucia za-
czyna boleæ lub drêtwieæ. 

- Jednym z typowych obja-
wów boreliozy jest pora¿enie
siódmego nerwu twarzowe-
go. Jego efektem jest brak
mo¿liwoœci zamkniêcia oczu,
problem z mimik¹ (pacjenci
m.in. nie mog¹ zmarszczyæ
czo³a czy w pe³ni siê
uœmiechn¹æ). Pacjenci
uskar¿aj¹ siê te¿ na bóle
stawów,  problemy z koncen-
tracj¹ i zaburzenia pamiêci -
mówi³a prof. Zajkowska. 

Borelioza jest niezwykle
trudna do zdiagnozowania,
przez wiele lat mo¿e nie da-
waæ ¿adnych objawów. Okre-
œlana mianem „cichej epide-
mii”, niszczy powoli, ale sku-
tecznie.  Na szczêœcie

borelioza jest coraz bardziej
poznana, a w zwi¹zku z tym
czêœciej i szybciej rozpozna-
walna. 

- Obecny standard leczenia
boreliozy rekomenduje za-
stosowanie jednego z dwóch
antybiotyków w nie d³u¿szym
ni¿ 28 dni czasie. To w zu-
pe³noœci wystarczy. Terapia
nie musi trwaæ miesi¹cami.
Wystarczy niespe³na mie-
si¹c. Niestety pacjenci za-
miast udaæ siê do lekarza,
najpierw ratunku szukaj¹ w
Internecie, który w sprawach
zdrowia nie jest najlepszym
doradc¹. Nie dajcie siê Pa-
ñstwo oszukaæ. Wystarczy
zrobiæ badania krwi i zazwy-

czaj wszystko staje siê jas-
ne. Nie ka¿de z³e samopo-
czucie po uk³uciu kleszcza
musi byæ neuroborelioz¹ -
apelowa³a prof. Zajkowska. 

Uk³ucie kleszcza oprócz
boreliozy mo¿e tak¿e prowa-
dziæ do odkleszczowego za-
palenia mózgu. Jak zatem
chroniæ siê przed tymi
ma³ymi ale groŸnymi pa-
so¿ytami?

Przed wyjœciem do lasu,
parku czy na ³¹kê najlepiej
siê odpowiednio zabezpie-
czyæ. Z pewnoœci¹ sprawdzi
siê nakrycie g³owy, koszula
czy bluza z d³ugim rêkawem,
pe³ne buty, d³ugie spodnie ze
œci¹gaczami i na³o¿one na
nie skarpetki. Po powrocie
do domu koniecznie trzeba
dok³adnie obejrzeæ swoje
cia³o. Jeœli wróciliœmy z wy-
cieczki z kleszczem przyssa-
nym do naszego cia³a nale¿y
go usun¹æ. Mo¿na siê
pos³u¿yæ specjalnymi karta-
mi, które szybko i skutecznie
usun¹ kleszcza. Jeœli nie
mamy takiej karty mo¿emy
u¿yæ pêsety. Aby skutecznie
usun¹æ paso¿yta nale¿y
chwyciæ go jak najbli¿ej skó-
ry, za przedni¹ czêœæ cia³a, a
nastêpnie lekko podwa¿yæ i
pewnym ruchem poci¹gn¹æ
ku górze (nie wykrêcaæ!). Po

wykonaniu tych czynnoœci
miejsce po usuniêciu klesz-
cza trzeba zdezynfekowaæ i
umyæ rêce. Proszê pami-
êtaæ, aby nie traktowaæ
kleszcza np. spirytusem sali-
cylowym przed jego usuni-
êciem, bo mo¿e to doprowa-
dziæ do wstrzykniêcia do
cia³a cz³owieka wiêkszej ilo-
œci materia³u zakaŸnego.

Prof. dr hab. n. med. Joan-
na Zajkowska jest absol-
wentk¹ Akademii Medycznej
w £odzi. Tytu³ doktora, dok-
tora habilitowanego i profe-
sora uzyska³a na Uniwersy-
tecie Medycznym w Bia³ym-
stoku. Jej zainteresowania
badawcze koncentruj¹ siê
g³ównie na chorobach prze-
noszonych przez kleszcze i
neuroinfekcjach. Borelioz¹
zajmuje siê od wielu lat w
Klinice Chorób ZakaŸnych i
Neuroinfekcji, prowadz¹c
w³asne prace badawcze jak
równie¿ pog³êbia³a studia w
Lyme Center na Uniwersyte-
cie SUNY w Stony Brook w
USA. Jest autork¹ i wspó³au-
tork¹ wielu publikacji z za-
kresu immunopatogenezy,
kliniki i epidemiologii chorób
przenoszonych przez klesz-
cze.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Borelioza - czy i czego należy się bać?
Maj¹ wielkoœæ g³ówki od szpilki czy zapa³ki, a mog¹ byæ œmiertelnie niebezpieczne.

Kleszcze to niewielkie pasożyty z rodziny pajęczaków.
Długość ich ciała wynosi od ułamków milimetra do 30 mm,
ale gdy znajdzie ofiarę i opije się jego krwią zwiększa swój
rozmiar nawet 200-krotnie

Fo
t. 

 A
rc

hi
wu

m
 p

ixa
ba

y.c
om

Dochodzi do niego, gdy za-
burzeniu ulega funkcjonowa-
nie naczyñ krwionoœnych do-
starczaj¹cych krew do móz-
gu. W Polsce ka¿dego roku
udar rozpoznaje siê u ponad
60 tys. osób. Oko³o 40% z
nich umiera. Udar jest te¿ naj-
czêstsz¹ przyczyn¹ inwalidz-
twa ludzi po 40. roku ¿ycia. 

- Czym jest udar mózgu?
W wiêkszoœci przypadków

jest spowodowany skrzepem
krwi lub zatorem têtniczym.
Czasem (w niewiele ponad
10% przypadków) wywo³uje
go pêkniêcie naczyñ krwio-
noœnych - wyjaœnia lek. Pa-
we³ Dura, neurolog z Wielo-
specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie.
- Jego objawami s¹ trudno-
œci w mówieniu, wykrzywio-
na twarz, parali¿ lub drêtwie-

nie koñczyn (zw³aszcza tylko
po jednej stronie cia³a),
os³abione czucie, zaburze-
nia widzenia czy zawroty
g³owy.

Na szczêœcie niektórym
skutkom udaru mo¿na sku-
tecznie zapobiec. Trzeba tyl-
ko wiedzieæ jak. W tym przy-
padku (w leczeniu i odwraca-
niu skutków choroby)
najwa¿niejszy jest czas.

Szybka reakcja i podjêcie
natychmiastowej terapii po-
zwala przywróciæ sprawnoœæ
fizyczn¹, unikn¹æ œmierci lub
trwa³ego inwalidztwa.

Wœród czynników ryzyka
lekarze wymieniaj¹: wiek (ry-
zyko wyst¹pienia udaru
wzrasta powy¿ej 55. roku
¿ycia), p³eæ (do udarów
czêœciej dochodzi u
mê¿czyzn), czynniki gene-

tyczne, inne wspó³istniej¹ce
choroby (np. cukrzyca, nad-
ciœnienie têtnicze), brak ak-
tywnoœci fizycznej, nadmier-
ne spo¿ywanie alkoholu, wy-
soki poziom cholesterolu czy
pochodzenie etniczne. Ryzy-
ko wyst¹pienia objawów
udaru zwiêksza tak¿e hor-
monalna terapia zastêpcza.

Zapobieganie udarom
wbrew pozorom jest pro-

ste. Wystarczy unikaæ
stresu, regularnie wykony-
waæ badania ciœnienia
krwi (i utrzymywaæ je w
normie), prawid³owo siê
od¿ywiaæ, kontrolowaæ po-
ziom glukozy we krwi i byæ
aktywnym fizycznie. Klu-
czem do sukcesu jest jed-
nak samodyscyplina i sys-
tematycznoœæ.

A.W.

Uwaga na udar, lepiej zapobiegać niż leczyć
Oprócz zawa³u serca, udar mózgu jest jednym z najczêœciej wystêpuj¹cych ciê¿kich powik³añ uk³adu kr¹¿enia. 
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W ci¹gu ostatnich trzech
lat ponad 100 osób uko-
ñczy³o logopediê na stu-
diach podyplomowych w
Akademii im. Jakuba z Pa-
rady¿a, uzyskuj¹c pe³ne
uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu. Podczas czte-
rech semestrów nauki, zdo-
bywaj¹c nie tylko niezbêdn¹
wiedzê teoretyczn¹, ale te¿
umiejêtnoœci prowadzenia
dzia³añ profilaktycznych,
diagnozy i terapii logope-
dycznej. Badania na temat
losów absolwentów wyka-
za³y, ¿e z ³atwoœci¹ znajduj¹
oni zatrudnienie w placów-
kach oœwiatowych, s³u¿bie
zdrowia b¹dŸ prowadz¹ pry-
watn¹ praktykê logope-
dyczn¹. Przewiduje siê, ¿e
w najbli¿szych latach sytua-
cja na rynku pracy nie zmie-
ni siê znacz¹co. Zapotrze-
bowanie na pracê logope-
dów bêdzie siê utrzymywaæ.
Wskazuj¹ na to miêdzy in-
nymi. analizy stanu mowy
dzieci w województwie lubu-
skim: niemal co drugi ma-
luch wymaga terapii logope-
dycznej. Mo¿na uznaæ to za
swego rodzaju paradoks:
mimo rosn¹cej liczby spe-
cjalistów grupa dzieci mó-
wi¹cych nieprawid³owo za-
sadniczo nie maleje. Przy-
czyn takiego stanu mo¿na
dopatrywaæ siê w niedosta-
tecznej wiedzy rodziców na
temat uwarunkowañ rozwoju
mowy. Poprawa warunków
¿ycia spowodowa³a, ¿e
dzia³aniom podejmowanym
wczeœniej niemal intuicyjnie,
wspó³czeœnie musi towarzy-
szyæ refleksja logopedycz-
na. Dotyczy to np. karmie-
nia: sposób odgryzania,
¿ucie, po³ykanie s¹ wa¿nymi
czynnikami warunkuj¹cymi
rozwój mowy. Odpowiednia
konsystencja i ró¿norodnoœæ
smakowa po¿ywienia za-
pewniaj¹ najlepszy trening
narz¹dów artykulacyjnych.

Zaœ zapach potraw przygo-
towywanych w domu za-
chêca do podjêcia æwiczeñ -
jedzenia. Utrzymywanie po-
wy¿ej roku ¿ycia dziecka
tzw. diety s³oiczkowej, poda-
wanie potraw rozdrobnio-
nych, drobno krojonych lub
popijanie w trakcie jedzenia
to czynniki silnie hamuj¹ce
prawid³owy rozwój mowy.
Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ fakt, ¿e coraz wiêcej
dzieci rodzi siê z ró¿nego
rodzaju deficytami. Nawet
tak nieznaczne niepra-
wid³owoœci w sferze moto-
rycznej jak niezdarnoœæ,
brak koordynacji - zaburzaj¹
rozwój artykulacji. Równie¿
pozornie ma³o groŸne cho-
roby typu przeziêbienie s¹
zagro¿eniem dla
prawid³owej wymowy.

W obiegowej opinii zawód
logopedy uwa¿any jest za
trudny, studia zaœ za inten-
sywne i wymagaj¹ce. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e w progra-
mie kszta³cenia znajduj¹ siê
treœci nie tylko typowo logo-
pedyczne, ale równie¿ z za-
kresu medycyny, jêzyko-
znawstwa, psychologii i pe-
dagogiki. Sk¹d wiêc du¿e
zainteresowanie studiami
podyplomowymi? To pytanie
co roku zadajemy nowo
przyjêtym s³uchaczom. Od-
powiedzi padaj¹ ró¿ne.
Czêsto s³yszymy, ¿e dziêki
tej formie studiów (podyplo-
mowe, czterosemestralne,
obejmuj¹ce powy¿ej 600
godzin zajêæ - przyp. aut.)
uzyskaj¹ pe³ne kwalifikacje
zawodowe, zdobêd¹ spe-
cjalnoœæ daj¹c¹ pewne za-
trudnienie. Niektórzy licz¹
na poprawê warunków pra-
cy: chc¹ prowadziæ zajêcia
indywidualnie lub w ma³ych
kilkuosobowych grupach.
Inni planuj¹ diametraln¹
zmianê miejsca pracy - za-
trudnienie w innych palców-
kach oœwiatowych, arty-

stycznych b¹dŸ medycz-
nych. Nierzadko wybór jest
niezwykle œwiadomy, prze-
myœlany, podyktowany pla-
nami dalszego rozwoju w
ramach wczeœniej obranych
specjalizacji logopedycz-
nych. Podczas dotychcza-
sowych edycji, tylko jedna
s³uchaczka przyzna³a, ¿e o
wyborze kierunku studiów
zadecydowa³ przypadek, a
w³aœciwie, jak doprecyzo-
wa³a, dyrektor szko³y, który
za ni¹ podj¹³ decyzjê, kie-
ruj¹c siê potrzebami pla-
cówki. Jako organizatorzy
studiów dostrzegamy, i¿
kandydaci przestali byæ jed-
norodn¹ grup¹. Pocz¹tkowo
na studia podyplomowe z
logopedii decydowali siê
g³ównie nauczyciele posia-
daj¹cy ju¿ pewne doœwiad-
czenie zawodowe. Obecnie
podejmuj¹ je coraz czêœciej
absolwenci ró¿nych kierun-
ków od razu po zdobyciu dy-
plomu. Kandydat do zawodu
logopedy powinien spe³niaæ
okreœlone warunki formalne.
Posiadanie tytu³u magistra,
dobry s³uch i nienaganna
wymowa s¹ bezwzglêdnie
wymagane. Przysz³y logo-
peda powinien te¿ lubiæ
pracê z ludŸmi, mieæ
³atwoœæ nawi¹zywania i pod-
trzymywania kontaktów. Po-
zosta³e kompetencje miêk-
kie s¹ rozwijane podczas
zajêæ na studiach. S³ucha-
cze poznaj¹ jak w sposób
zrozumia³y przekazywaæ
specjalistyczne informacje,
czasem trudne wyniki diag-
nozy. Rozwijana jest po-
mys³owoœæ i kreatywnoœæ,
niezbêdna w pracy logope-
dy do zaplanowania i prowa-
dzenia interesuj¹cych zajêæ.
Doskonali siê równie¿ zdol-
noœci organizacyjne, gdy¿
umiejêtnoœæ planowania i
realizowania zadañ
przek³ada siê na efekty tera-
pii logopedycznej. 

Wyk³ady, æwiczenia, zaj-
êcia praktyczne i praktyki s¹
doskona³¹ okazj¹ do zwery-
fikowania swoich wyobra¿eñ
o zawodzie logopedy. Nie-
którzy s³uchacze przyznaj¹,
¿e przed rozpoczêciem stu-
diów postrzegali przysz³¹
profesjê stereotypowo. Byli
przekonani, ¿e studia przy-
gotuj¹ ich do pracy
wy³¹cznie z dzieæmi z wa-
dami wymowy w wieku
przedszkolnym. Terapia
ograniczaæ siê bêdzie do
doœæ monotonnych æwiczeñ
oddechowych i popra-
wiaj¹cych sprawnoœæ jêzy-
ka. A najwa¿niejszymi ele-
mentami wyposa¿enia gabi-
netu bêdzie lustro, stolik i
dwa krzes³a. To przed lus-
trem bêdzie odbywa³a siê
ich codzienna praca. Ju¿ po
pierwszych zajêciach oka-
zuje siê, ¿e logopeda mo¿e
pracowaæ nawet z niemow-
lakami, oceniaj¹c predyspo-
zycje do mówienia: odruchy,
napiêcie miêœniowe, spo-
sób oddychania i karmienia.
W przypadku stwierdzenia
nieprawid³owoœci prowadzi
terapiê, czêsto jeszcze na
terenie szpitala. U nieco
starszych dzieci, nawet z
pozornie prostymi wadami
wymowy, logopeda zawsze
musi rozpoznaæ przyczynê
problemów. Nierzadko
k³opoty z prawid³ow¹ arty-
kulacj¹ s¹ konsekwencj¹ in-
nych dyskretnych zaburzeñ:
wad postawy, przetrwa³ych
odruchów niemowlêcych
b¹dŸ posturalnych, nad-
wra¿liwoœci lub podwra¿li-
woœci sensorycznej. Na
przyk³ad nieprawid³owa po-
zycja obrêczy miedniczej
poprzez uk³ad miêœniowo-
powiêziowy wp³ywa na
ustawienie koœci gnykowej i
¿uchwy. Mo¿e to doprowa-
dziæ do seplenienia boczne-
go. A niezintegrowany
(przetrwa³y) odruch d³onio-

wo-chwytny (Palmara), któ-
ry powoduje zaciœniêcie
palców u noworodka, utrud-
nia starszym dzieciom ma-
nipulowanie przedmiotami i
obni¿a sprawnoœæ ma-
nualn¹. Odruch ten jest
zwi¹zany z odruchem ssa-
nia, co oznacza silne po-
wi¹zania miêdzy d³oni¹ a
ustami. Dziecko z obecnym
odruchem Palmara nie tylko
brzydko pisze, ale i podczas
tej czynnoœci „pomaga so-
bie” jêzykiem: wysuwa go,
czêsto siê oblizuje. W kon-
sekwencji ma obni¿on¹
kontrolê nad miêœniami ar-
tykulacyjnymi i trudnoœci z
prawid³ow¹ wymow¹. W ta-
kich przypadkach oczywis-
tym jest, ¿e terapia sprzed
lustra musi przenieœæ siê na
dywanik, gdy¿ wiêkszoœæ
æwiczeñ powinna byæ wyko-
nywana na pod³odze. Ko-
nieczne jest wdro¿enie spe-
cjalnych zajêæ ruchowych,
których celem bêdzie uzys-
kanie kontroli nad swoim
cia³em, w³aœciwej postawy.
Jeszcze inn¹ grupê stano-
wi¹ dzieci mówi¹ce niepra-
wid³owo w wyniku niskiej
sprawnoœci artykulatorów
wywo³anej nadwra¿liwoœci¹
dotykow¹. Zazwyczaj bro-
ni¹ siê one przed dotykiem,
kontaktem fizycznym, przy-
wi¹zuj¹ siê do okreœlonych
ubrañ. Nie lubi¹ golfów,
szalików, czapek wi¹zanych
pod brod¹. Czêsto skar¿¹
siê, ¿e jakiœ element od-
zie¿y je „gryzie”. Ich dieta
jest monotonna i ma³o uroz-
maicona. Maj¹ swoje ulu-
bione dania, przesadnie
zwracaj¹ uwagê na tempe-
raturê posi³ków. Przewa¿nie
wybieraj¹ potrawy miêkkie,
które da siê szybko po³kn¹æ
lub du¿o pij¹ podczas je-
dzenia. Wszystko po to, by
jak najkrócej gryŸæ i ¿uæ.
Dzieci z niedowara¿liwoœci¹
odwrotnie: bêd¹ d³ugo prze-

trzymywa³y w buzi odgryzio-
ne kêsy. I w tym przypadku
æwiczenia warg, jêzyka czy
oddechowe, przeprowadza-
ne nawet pod kontrol¹
wzroku przed lustrem, bêd¹
d³ugotrwa³e, ¿mudne i…
nieskuteczne. Przyszli logo-
pedzi podczas zajêæ dowia-
duj¹ siê, ¿e lepiej jest siê
skoncentrowaæ na aktywno-
œciach rozwijaj¹cych inte-
gracjê dotykow¹. Zaskocze-
niem bywa równie¿ fakt, ¿e
terapia wad wymowy jest
jednym z wielu zaburzeñ, z
którymi bêd¹ siê mierzyæ
w pracy. S³uchacze poz-
naj¹ m.in. sposoby post-
êpowania z osobami
j¹kaj¹cymi siê, z opóŸnie-
niami w rozwoju mowy, z
rozszczepem podniebie-
nia, wargi i wyrostka zêbo-
do³owego, mózgowym po-
ra¿eniem dzieciêcym.
Przygotowuj¹ siê do pracy
z niemowlêtami, dzieæmi,
m³odzie¿¹, doros³ymi i
osobami w podesz³ym wie-
ku. Dowiaduj¹ siê w ten
sposób, ¿e mo¿liwy zakres
ich dzia³ania po ukoñcze-
niu studiów jest bardzo
szeroki: od prowadzenia
dzia³añ profilaktycznych,
diagnostycznych, terapeu-
tycznych po doskonal¹cych
prawid³ow¹ wymowê, jak
ma to miejsce w logopedii
artystycznej. 

Œmia³o mo¿na stwierdziæ,
¿e praca logopedy nie na-
le¿y do monotonnych. Co-
dziennie staje siê przed no-
wymi wyzwaniami wyni-
kaj¹cymi z dynamiki
zaburzeñ mowy i specyfiki
pracy z ludŸmi. Jedno jest
pewne - satysfakcji ze sku-
tecznie przeprowadzonej te-
rapii nie sposób porównaæ z
¿adn¹ inn¹.

dr Jolanta Gebreselassie 
Prodziekan ds. Organizacji i

Rozwoju Wydzia³u
Humanistycznego AJP

Przed lustrem lub na dywanie.
Różne oblicza pracy logopedy
Logopeda mo¿e pracowaæ nawet z niemowlakami, oceniaj¹c predyspozycje do mówienia.
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W poprzednim EchoGorzo-
wa.pl pisa³em o rzeczywiœcie
szerokim froncie inwestycyj-
nym w Gorzowie Wlkp. Wie-
lu tych, którzy ten artyku³
przeczytali t³umaczyli mi, ¿e
to wszystko w du¿ej czêœci
dziêki funduszom Unii Euro-
pejskiej. Byli te¿ i tacy, którzy
poddawali w ekonomiczn¹
w¹tpliwoœæ to dobrodziej-
stwo p³yn¹ce strumieniem
pieniêdzy z UE. Z jednym ze
sta³ych czytelników
wszed³em w polemikê, gdy¿
on te efekty inwestycyjne wi-
dzia³ bardzo sceptycznie.
Mówiê mu, ¿e przecie¿ nie
ruszylibyœmy z miejsca i wy-
gl¹dali byœmy jak dzisiejsza
Ukraina czy Bia³oruœ, gdyby
nie te unijne fundusze, a w
Gorzowie Wlkp. bez tej po-
mocy wielu prac inwestycyj-
nych by nie by³o, a przecie¿
widaæ je na prawie ka¿dej
ulicy, w œródmieœciu, przy
Dworcu PKP, jeŸdzimy  auto-
stradami i trasami szybkiego
ruchu, a tak¿e budujemy
drogi, wiadukty i mosty. Nie
daj¹c za wygrane w koñcu
mówi: „WeŸ Pan wiarygodne
analizy tych przep³ywów pie-
niê¿nych miêdzy Uni¹ a Pol-
sk¹, to siê Pan przekonasz.
Grecja, Hiszpania czy Portu-
galia, a teraz W³ochy s¹ na
granicy bankructwa” - powia-
da. Postanowi³em dotrzeæ
wiêc do analiz ekonomicz-
nych i uka¿ê to w kolejnym
artykule - zapewni³em. 

£adnie wygl¹daj¹ w Gorzo-
wie Wlkp. te œcie¿ki rowero-
we, Filharmonia, orliki, bul-
wary, drogi i autostrady, a to
efekt tylko w skali mikro. W
skali makro, na poziomie
bud¿etu centralnego, mo¿e
byæ inny rachunek ekono-
miczny. Mam goœcia ze
Szwecji i on od razu te dobre
zmiany zauwa¿y³. Mówi, ¿e
odnowione centra miast i wy-
budowane drogi to nie
wszystko, potrzebna jest no-
woczesna gospodarka i
dobrze op³acana praca ludzi.
To prawda, tylko Unia na
gospodarkê Polski za wiele
nie daje. Musimy byæ przy-
gotowani gospodarczo na
ró¿ne trudne warianty. Domi-
nuj¹c¹ potêg¹ lada moment
mog¹ byæ w Europie autory-
tarne Chiny ze sw¹ rynkow¹
i centralnie sterowan¹ gos-
podark¹, oraz byæ mo¿e
œwiat muzu³mañski. Tu¿ za
Chinami czaj¹ siê nie do ko-
ñca zdiagnozowane mo¿li-
woœci wielkiej Rosji, której
potencja³ mo¿e w ka¿dej
chwili „wystrzeliæ” na miarê
gospodarki  chiñskiej. Pisze
o tym w swej analizie Hal
Brands, w Amerykañska
Wielka Strategia w epoce
Trumpa (2018). Ale czy na-
sze ³adne miasteczka bêd¹
na to przygotowane? Doœæ

szybko trafi³em na kilka
opracowañ uznanych anali-
tyków ekonomicznych, któ-
rzy pokazuj¹ makroekono-
miczny bilans 14.letniej
obecnoœci Polski w UE.  Go-
rzów Wlkp. jest jednym z
najwiêkszych miast w Polsce
i powinniœmy rozumieæ
g³ówne czynniki trwa³ego
rozwoju naszego regionu.
Skoro jest tak dobrze, to dla-
czego ci¹gle pojawiaj¹ siê
koncepcje dwóch prêdkoœci
w UE, przy czym t¹ pierwsz¹
prêdkoœæ rozwija³aby gospo-
darka Niemiec z pod¹¿aj¹c¹
za ni¹ gospodark¹ francusk¹
i stref¹ euro. T¹ drug¹
prêdkoœci¹, jak wskazuje
prezydent Francji, poru-
sza³yby siê pañstwa z poza
strefy euro, te z Europy
Œrodkowowschodniej na
czele z Polsk¹. 

Czytaj¹c listopadowy nu-
mer z 2017 roku  ”Der Spie-
gel” mo¿na siê wiele dowie-
dzieæ o Republice  Federal-
nej Niemiec w perspektywie
roku 2040. Jest tam pokaza-
nych kilka wariantów Strate-
gii Niemiec, ale najciekaw-
szy wariant to ten, który
wskazuje na niemieck¹ myœl
przywódcz¹ w Europie z
”przygotowaniem siê na roz-
liczne konfrontacje”. St¹d
Niemcy staraj¹ siê podtrzy-
mywaæ w Polsce neolibe-
raln¹ myœl spo³eczno-gospo-
darcz¹, bo ona stwarza wa-
runki, ¿e silniejszy weŸmie
wszystko kosztem s³absze-
go. Od wejœcia Polski do Unii
Europejskiej w 2004 roku ob-
serwujemy ci¹g³e narzuca-
nie nam tzw. standardów
unijnych w celu tworzenia
dostêpu Polski do Funduszy
Spójnoœci i Strukturalnych.
„Przekonywano nas, ¿e UE
jest klubem altruistów, ¿e nie
istniej¹ ju¿ rywalizuj¹ce ze
sob¹ narodowe interesy. Ju¿
wiemy, ¿e to nieprawda.
Nauczyliœmy siê, ¿e musimy
broniæ naszych polskich inte-
resów (…) - powiedzia³ w
marcu 2017 roku dla Spiegla
minister  Waszczykowski. Tu
wymieni³ dziedziny, którymi
próbuje siê polski rozwój wy-
hamowaæ: energetykê z ga-
zoci¹giem Nord Stream, po-
litykê  klimatyczn¹ z kwota-
mi CO2, likwidacjê
polskiego przemys³u na ko-
rzyœæ niemieckiego, choæby
stocznie, cementownie,
przemys³ przetwórstwa
spo¿ywczego, itd. Dzisiaj
brak lokalnych przetwórni
powoduje, ¿e nie ma gdzie
przerabiaæ nadmiaru na-
szych p³odów rolnych,
ogrodniczych i sadowni-
czych. Narzucono nam mo-
del pañstwa peryferyjnego i
zacofanego, bez przemys³u,
jak w Gorzowie Wlkp., ale za
to model z filozofi¹ czystego

powietrza z ³adnymi centra-
mi miast. 
Jak wiêc wygl¹da  ten bi-

lans pomocy UE dla Pol-
ski? Szczególnie Niemcy
przypominaj¹ nam, ¿e jeste-
œmy najwiêkszym benefi-
cjentem funduszy UE i do
koñca 2020 roku otrzymamy
jeszcze 80 mld. euro. W mi-
êdzyczasie np. Niemcy na
polskim 40-milionowym ryn-
ku sprzedali swoje towary za
ponad 55 mld euro.  Nie jest
dzisiaj ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e
aby w Polsce realizowaæ
unijne projekty w ramach
funduszy strukturalnych to
70-80% towarów i us³ug na-
le¿a³o kupowaæ przewa¿nie
niemieckich. Przed akcesj¹
do UE politycy nam mówi-
li, ¿e fundusze struktural-
ne i spójnoœci s¹ rekom-
pensat¹ za otwarcie
du¿ego polskiego rynku
dla towarów z zachodu.
Dzisiaj chc¹ to zapomnieæ
wytykaj¹c, ¿e nam poma-
gaj¹… chyba, ¿e w likwidacji
naszego przemys³u. Dzisiaj
ta rzekomo Zjednoczona Eu-
ropa to przede wszystkim
Europa egoistycznych intere-
sów - mówi analityk ekono-
miczny Janusz Szewczak.
Idzie on jeszcze dalej w swo-
jej syntezie gospodarczej:
„Korzyœci dla Polski ze
wspó³pracy z tym towarzys-
twem coraz mniej albo w
ogóle nie ma ¿adnych”.
(WPIS, nr. 6, 2018). Koszt
utrzymania UE, mówi, jest
ogromny, a roz³o¿enie ich na
poszczególne  pañstwa nie-
sprawiedliwe. Wydawa³o by
siê, ¿e Niemcy na UE p³ac¹
wiêcej, a to nieprawda. Nasz

PKB wynosi 510mld dola-
rów, a Niemiec - a¿ 3685 mld
dolarów, czyli 7,1 razy
wiêcej. Niemcy, proporcjo-
nalnie do swojego bud¿etu,
powinni p³aciæ na utrzymanie
UE prawie 3 razy wiêcej ni¿
p³ac¹ obecnie. Analityk Ja-
nusz Szewczak obliczy³, ¿e
w ci¹gu 14 lat naszej obec-
noœci w UE dostaliœmy
³¹cznie ok 600 mld z³otych, a
zap³aciliœmy dla Brukseli tyl-
ko samych sk³adek ponad
200 mld z³otych. A wiêc do-
staliœmy 400 mld z³., co sta-
nowi tyle ile wydaje polski
bud¿et rocznie. Ale to æwieræ
prawdy. Z Polski od 14 lat co
roku transferowanych jest -
w postaci zysku i tzw. opty-
malizacji podatkowych oraz
op³at rebrandingowych 50 do
100 mld z³otych na rzecz
podmiotów zagranicznych,
g³ównie niemieckich, francu-
skich i holenderskich. Je¿eli
to wszystko podliczymy, to
wychodzi, ¿e Brukseli
zap³aciliœmy ok 700 mld z³
przez czas naszej obecnoœci
w Unii - pisze Janusz Szew-
czak w: WPIS, NR 6, 2018.
A przecie¿ by korzystaæ z
tych funduszy europejskich
polski Rz¹d musia³ siê
zad³u¿yæ, najczêœciej w za-
chodnich prywatnych ban-
kach, na kwotê ponad jedne-
go biliona z³otych. Samych
tylko odsetek od d³ugu p³aci-
my rocznie pañstwom i ban-
kom ok 30-40 mld z³otych,
które figuruj¹ jako koszt w
bud¿ecie pañstwa. Przynaj-
mniej dwa biliony z³otych
mamy jeszcze d³ugów samo-
rz¹dowych i firm. Kiedy to
sp³acimy? -  Za sto lat, a

mo¿e nigdy. Do tego, w
ci¹gu tych 14 lat, przy mil-
czeniu polskiego ówczesne-
go Rz¹du i przy cichej apro-
bacie zachodu, nale¿y doli-
czyæ ok. 250 mld z³
wyprowadzonych z Polski
niezap³aconego podatku
VAT. Z tego powodu Polska i
inne kraje Unii mia³a spory
deficyt w handlu zagranicz-
nym, a Niemcy ponad 250
mld euro nadwy¿ki. 

W tej sytuacji nie ma siê co
dziwiæ, ¿e Portugalia,
W³ochy, Grecja i  Polska mu-
sia³y cierpieæ na niedobór
pieniêdzy. Sytuacja finanso-
wa tych biedniejszych
pañstw w UE jeszcze siê po-
gorszy, gdy¿ Unia musi prze-
znaczyæ ok. 33 mld euro na
emigrantów i ochronê  gra-
nic. Polska p³aci rocznie do
bud¿etu Unii 20 mld z³
sk³adki, a kto wie czy na t¹
55-tysiêczn¹ armiê unijnych
biurokratów nie trzeba
bêdzie p³aciæ jeszcze wiêcej.
Tam 4,5 mld euro idzie rocz-
nie na pensje, które
kszta³tuj¹ siê na poziomie od
2,6 do 18 tysiêcy euro, a
œrednia emerytura przeciêt-
nego eurokraty wynosi 4,3
tyœ euro (19 tyœ z³). Nie spo-
sób w tym bilansie nie
uwzglêdniæ kosztów, jakie
Polska ponios³a przed 2004
rokiem w zwi¹zku z dostoso-
waniem polski do warunków
wyznaczonych nam przez
biurokracjê UE. Ten koszt
szacuje siê na ok 15 mld eu-
ro. Tylko ¿e to dostosowanie
polega³o najczêœciej na likwi-
dacji polskich przedsi-
êbiorstw i handlu, a czêsto
ca³ych sektorów gospodarki,
jak przyk³adowo przemys³
stoczniowy, maszynowy, ce-
mentowy, bankowy,  farma-
ceutyczny i drogeryjny,
spo¿ywczy czy hutniczy, i
wiele innych. To ”barbarzy-
ñstwo” likwidacji Polski trze-
ba by liczyæ w setkach miliar-
dów. W œwietle tego co napi-
sa³em jestem zdania, ¿e
Rz¹d Polski powinien siê
przestaæ cackaæ z ró¿nymi
Timmermansami i wy³o¿yæ w
Brukseli ca³¹ prawdê o tym
„wielkim interesie naszego
udzia³u” w UE. 

Ta jeszcze niezbyt dok³ad-
na analiza ju¿ przera¿a.
Gdzie ta Unia zmierza?
Czy¿by chcia³a wyci¹æ i
zmarginalizowaæ Europê
Œrodkowo-Wschodni¹, bo
zaczyna ona stanowiæ
znacz¹c¹ konkurencjê gos-
podarcz¹? Polska i Wêgry
jako pierwsze zauwa¿y³y, a
za nimi Grecja, Hiszpania,
Portugalia i teraz W³ochy, ¿e
s¹ intensywnie dojone i nie
chc¹ dalej likwidowaæ czy
sprzedawaæ swego maj¹tku
narodowego.  Wrêcz odwrot-
nie: Polska za czasu premie-

ra M. Morawieckiego jako
pierwsza zaczê³a go odbu-
dowywaæ, a szczególnie sek-
tor bankowy. To wcale entuz-
jazmu wœród niektórych
pañstw UE nie wywo³a³o.
¯yjemy blisko granicy nie-
mieckiej i nie mo¿e byæ nam
obojêtne, ¿e zwi¹zki Niemiec
i Rosji s¹ coraz silniejsze, a
Polska za ich przyczyn¹ „po-
niewierana” na arenie mi-
êdzynarodowej. Tak ju¿ w
polskiej historii bywa³o za
czasów dwóch niemieckich
królów saskich, marionetko-
wego króla Stanis³awa A.
Poniatowskiego i jego ko-
chanicy carycy Katarzyny II z
niemieckiego rodu Aska-
ñczyków. W dodatku ten
wrogi nam wtedy uk³ad by³
wzmacniany Targowic¹, na-
zywan¹ te¿ opozycj¹ totaln¹.
Nic dziwnego, ¿e w Nie-
mczech odradzaj¹ siê po-
mys³y na hegemoniê i na wy-
kluczenie Polski z gry geo-
strategicznej. W koñcu wiele
razy im siê ten manewr uda³,
a i dzisiaj widaæ, ¿e maj¹ w
Polsce sojuszników.  

Teraz nie wojn¹, a si³¹ gos-
podarki i finansami zniewala
siê ca³e narody. To co lokal-
nie wydaje siê nam piêkne
i dobre, ale w rachunku
makroekonomicznym wca-
le takie byæ nie musi. Piêk-
ne centra miast nie wy-
starcz¹. Premier M. Mora-
wiecki ma racjê, ¿e d¹¿y do
silnej gospodarczo i finanso-
wo Polski. Nie chcemy byæ
jak [piêkna] Grecja, która
w³aœciwie utraci³a swoj¹ su-
werennoœæ i sta³a siê protek-
toratem wierzycieli - mówi
prof. Jan Zielonka z Uniwer-
sytetu w Oksfordzie. „Pró-
buj¹ nas karaæ nie za brak
praworz¹dnoœci i demokra-
cji, bo wolnoœci w Polsce jest
wiêcej ni¿ w Niemczech,
Szwecji czy Francji. Karz¹
nas za proamerykañskie
sympatie, tworzenie bloku
Trójmorza, za chêæ przenie-
sienia amerykañskich baz z
Niemiec do Polski, ale te¿ za
rosn¹c¹ polsk¹ konkurencyj-
noœæ, repolonizacjê banków.
Równie¿ za chêæ opodatko-
wania zagranicznych hiper-
marketów czy za uszczelnie-
nie systemu podatkowego,
który uniemo¿liwia strzy¿enie
i drenowanie polskiej kasy na
setki miliardów z³otych(…)”-
pisze w „Czasie Stefczyka”
(nr 157,2018) Janusz Szew-
czak. Jak wiêc jest naprawdê
z t¹ pomoc¹ Unii Europej-
skiej dla Polski? Odpowiedz-
my sobie sami. Jedno chyba
jest pewne: pozostaj¹c
wa¿nym cz³onkiem UE musi-
my domagaæ siê zredefinio-
wania warunków trwa³ego i
równoprawnego uczestnict-
wa w jej strukturach.

AUGUSTYN WIERNICKI                                                                   

Jak wygląda  bilans pomocy UE dla Polski?
Pozostaj¹c w UE musimy domagaæ siê zredefiniowania warunków uczestnictwa w jej strukturach.

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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- Czym jest Anakonda?
- Fundacj¹, która zajmuje

siê zwierzêtami i ich prawa-
mi od siedmiu ju¿ lat.
Dok³adnie 26 sierpnia mija
siedem lat dzia³alnoœci, trud-
nej bardzo, zwi¹zanej z rato-
waniem zwierz¹t, ale tak¿e z
podejmowaniem niekiedy
bardzo trudnych decyzji.
Dzia³alnoœæ nasza to tak¿e
szukanie domów dla tych
zwierzaków, co jest bardzo
mi³e. Równie fajne jest, kiedy
zwierzaki wychodz¹ z
ró¿nych chorób, albo nagle
okazuje siê, ¿e taki psiak czy
kociak bez nogi nagle biega i
œwietnie sobie daje radê. 
- Nie zostaje siê cz³on-

kiem takiego stowarzysze-
nia, jeœli siê nie lubi
zwierz¹t. Pani jest kociar¹,
koniar¹ czy psiar¹?

- Ja jestem wszystko, ale
najbardziej chyba jednak lu-
biê koty. Mam psy i koty, ale
od chwili, kiedy kilka lat temu
w moim domu pojawi³ siê
pierwszy kot, to okaza³o siê,
¿e jednak jestem kociar¹.
Ale fundacja mia³a ju¿ pod
opiek¹ dwa konie, teraz ma
jednego. Miewamy ptaki,
choæ u nas nie ma zbyt wielu
ludzi, którzy siê zajmuj¹ pta-
kami, w³aœciwie to jest jedna
taka osoba. Inna rzecz, ¿e
ró¿ne zwierzêta siê u nas
przewijaj¹. By³a nawet sar-
na, by³ szop, czyli jak widaæ
bardzo ró¿ne zwierzêta.
- Jak w pani ocenie go-

rzowianie traktuj¹ swoje
zwierzêta?

- Myœlê, ¿e coraz lepiej. Jak
zaczynaliœmy kilka lat temu,
by³o trochê inaczej. Trzeba
by³o wiele rzeczy t³umaczyæ,
jak choæby koniecznoœæ ste-
rylizacji zwierz¹t. To jest
priorytetem naszych dzia³añ.
I moim zdaniem, powinno
byæ priorytetem innych orga-
nizacji zajmuj¹cych siê
zwierzêtami. My wspólnie z
Fundacj¹ Przyjaciele Czte-
rech £ap, która jest po-
mys³odawc¹ projektu Mopsik
polegaj¹cym na propagowa-
niu w³aœnie sterylizacji i kast-
racji zwierz¹t w³aœciciel-
skich, ale te¿ wolno ¿yj¹cych
kotów przede wszystkim, ro-
bimy to od czterech lat. Trze-

ba powiedzieæ, ¿e gorzowia-
nie s¹ ju¿ w miarê przekona-
ni do sterylizacji zwierz¹t.
Poza tym ucz¹ siê, jak dbaæ
o zwierzêta. Mamy coraz
wiêcej zg³oszeñ o ³amaniu
praw zwierz¹t. Ludzie zwy-
czajnie przestali siê baæ in-
formowaæ, ¿e s¹siad Ÿle trak-
tuje swego psa czy kota. A
jeszcze jakiœ czas temu obo-
wi¹zywa³a zasada, ¿e nic siê
o s¹siadach nie mówi³o. Jed-
nym s³owem, traktowanie
zwierz¹t idzie w dobrym kie-
runku. 
- A jak pani ocenia po-

mys³y co niektórych ludzi,
którzy mieszkaj¹ na czwar-
tym piêtrze w bloku lub ka-
mienicy i trzymaj¹ tam
du¿ego psa, jak owczarek
niemiecki czy husky?

- Nie mam nic przeciwko
temu, pod warunkiem, ¿e
w³aœciciel zapewni tym psom
odpowiednie warunki poza
tym domem, czyli maj¹ od-
powiedni wybieg. Opiekuno-
wie tych zwierz¹t maj¹ czas
na to, aby je wybiegaæ, za-
dbaæ o te wszystkie potrze-
by, jakie te zwierzêta maj¹.
Ja sama mam husky’ego i
jestem przeciwnikiem trzy-
mania tej rasy w mieszka-
niach. Ten, który do nas tra-
fi³, dziœ to starszy pan, bo ko-
ñczy 13 lat, by³ zakupiony
dla dziecka jako prezent
w³aœnie do mieszkania. I po
dwóch miesi¹cach okaza³o
siê, ¿e pies nie chce byæ ab-
solutnie w mieszkaniu. On
wiecznie le¿a³ przy
drzwiach, bo tam mia³ ch³od-
no, albo chcia³ siedzieæ na
balkonie z tego samego po-
wodu. I w³aœnie dlatego trafi³
do mnie. I Kofi, bo tak  ma na
imiê, przez pierwszy tydzieñ
chcia³ siedzieæ w domu, ale
potem mia³ ¿yczenie, ¿e o
drugiej lub trzeciej trzeba
wyjœæ z nim na dwór. No i
¿yczenie by³o te¿ takie, ¿e ja
mia³am tam siedzieæ z nim.
Ostatecznie zosta³ na dwo-
rze, absolutnie nie chce
mieszkaæ w domu. Na po-
dwórku ma wszelkie wygody.
Nie powinno siê takich ras,
jak w³aœnie husky, malamut
trzymaæ w mieszkaniach.
Dla nich tam jest zdecydo-

wanie za ciep³o. Te psy siê
mêcz¹. Poza tym one po-
trzebuj¹ naprawdê du¿o cza-
su, musz¹ byæ wybiegane. I
jak do tej pory spotka³am
mo¿e ze dwie osoby, które
mieszkaj¹ w bloku i rzeczy-
wiœcie poœwiêcaj¹ tym psom
tyle uwagi, ile one potrze-
buj¹. 
- A jeœli ktoœ w mieœcie

jednak chce mieæ psa w
domu, to jak¹ rasê powi-
nien wybraæ?

- Najfajniejsze s¹ kundelki
(œmiech). Natomiast jeœli
ktoœ chce rzeczywiœcie raso-
wego psa, to przede wszyst-
kim powinien on kupiony w
renomowanej hodowli. Na
pewno mo¿na adoptowaæ
zwierzê ze schroniska lub z
organizacji prozwierzêcej,
jak choæby nasza. A o do
wielkoœci, to tak naprawdê
trzeba braæ si³y na zamiary.
Bo mo¿e to by wilczur, ale
pod wieloma warunkami. In-
na rzecz, ¿e dla ka¿dego
psa, którego mamy w domu,
musimy mieæ czas. Mnie za-
wsze irytuje, jak widzê, kiedy
ktoœ wychodzi z psem -
wszystko jedno jakiej rasy,
daje mu siê chwilkê na siku i
natychmiast wraca siê do
domu. A w miêdzyczasie, w
trakcie tej krótkiej chwilki to
pan czy pani nie patrzy na
psa, a zajmuje siê swoim te-
lefonem. Jak nie mamy cza-
su, to nie bierzmy tego
zwierzêcia. Bo robimy mu
du¿¹ krzywdê. 

- Zwierzê na prezent?
- Absolutnie nie! My w oko-

licach œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia stale o tym przypomi-
namy, ¿e zwierzê nie mo¿e
byæ prezentem. Rzadko bo-
wiem, nie wiem, czy jeden
na sto przypadków jest rze-
czywiœcie przemyœlany,
chciany. W wiêkszoœci jed-
nak to s¹ b³êdne decyzje. To
jest zwyczajna g³upota. 
- Kiedy siê wyje¿d¿a za

granicê, to tam ka¿dy, ab-
solutnie ka¿dy sprz¹ta po
swoim psie. A pani zda-
niem, jak to wygl¹da w Go-
rzowie?

- W Gorzowie owszem,
widzê ludzi, którzy sprz¹taj¹
po swoich psach i to nale¿y
chwaliæ, natomiast wiêkszoœæ
ludzi nie sprz¹ta. Ma³o tego,
jeszcze udaj¹, ¿e zwyczajnie
nie widz¹, jak ich pies siê
za³atwia. Po to s¹ chyba po-
trzebne im te telefony, w które
siê wpatruj¹. Ja mam dwa
psy na podwórku i te¿ musze
po nich posprz¹taæ. Przecie¿
to jest normalne. A jak idê z
nimi na spacer, bo przecie¿
musz¹ wyjœæ, to te¿
sprz¹tam. Ja zwyczajnie nie
rozumiem, ¿e mo¿na tego nie
zrobi.
- Pani zdaniem, co trzeba

zrobiæ, ¿eby sytuacja sta³a
siê normalna, czyli, ¿eby
w³aœciciele sprz¹tali po
psie?

- Mo¿e kary by³by sposo-
bem, ale mówiê mo¿e. Ale
jestem przekonana, ¿e bar-

dziej skuteczna bêdzie edu-
kacja od najm³odszych lat.
Poza tym ci¹gle trzeba o tym
mówiæ, ca³y czas przypomi-
naæ o koniecznoœci sprz¹ta-
nia po w³asnych czworono-
gach. W tej chwili s¹ takie
sprzêty, ¿e to nie jest pro-
blem. Kwestia sprz¹tania czy
te¿ nie po psie jest kwesti¹
wychowania, manier wynie-
sionych z domu. Sprz¹taæ
trzeba, ale ca³y czas zbyt
ma³o ludzi to robi, czego ja
kompletnie nie rozumiem.
- Pani Ma³gorzato, iloma

zwierzakami siê obecnie
opiekuje Anakonda?

- W tej chwili, kiedy rozma-
wiamy, mamy 134 koty i 13
psów pod opiek¹. I te zwierz-
êta s¹ w domach tymczaso-
wych. Wolontariusze maj¹
czasami po 20 kotów. I to jest
olbrzymia praca. Oni musz¹
wstawaæ nawet ze trzy godzi-
ny wczeœniej, ¿eby ogarn¹ te
kuwety, pomyæ miski, nakar-
miæ ca³e towarzystwo, po-
sprz¹taæ, podaæ leki. Ale taki
stan rzeczy mo¿e siê zmieniæ
w ci¹gu jednego dnia nawet
kilka razy. Bo mo¿e byæ tak,
¿e jakieœ zwierzê pójdzie do
adopcji, ale przyjd¹ kolejne
trzy nastêpne. Trzeba powie-
dzieæ, ¿e przez siedem lat
dzia³alnoœci Anakondy to jest
najwy¿szy stan zwierz¹t, jaki-
mi nam siê przysz³o opieko-
waæ. My ju¿ zwyczajnie nie
mo¿emy ¿adnych zwierz¹t
przyjmowaæ, bo nie mamy
gdzie. Choæ muszê przyznaæ,
¿e trudno siê odmawia. Ale
generalnie jesteœmy w trudnej
sytuacji. 
- Co to znaczy?
- Znaczy to, co ju¿ powie-

dzia³am wczeœniej, 134 koty,
13 psów, siedmiu wolontariu-
szy, w tym dwie dziewczyny w
zaawansowanej ci¹¿y i 49 ty-
siêcy z³otych d³ugu. Utrzymu-
jemy siê dziêki darczyñcom,
do tego dochodzi 1 procent
od podatków, jaki nam prze-
kazuj¹ chêtni. Prowadzimy
ró¿nego rodzaju bazarki, im-
prezy, które robimy, w³aœnie
po to, aby pozyskaæ œrodki. W
niektórych miejscach, miêdzy
innymi w restauracji Dziki
Bluszcz, stoj¹ puszki, do któ-
rych mo¿na wrzucaæ datki.

Nie mamy ¿adnych sta³ych
dotacji. Choæ od dwóch lat
miasto wspomaga nas w ten
sposób, ¿e pomaga nam w
organizacji festynu Animalia,
który od siedmiu lat robimy.
No i jest firma Nesdent, która
nas stale wspomaga. Poma-
ga przy Animaliach, ale i
wspomaga w trakcie roku. 
- I co dalej zatem? Skoro

jest d³ug, to co, zamykacie
dzia³alnoœæ?

- Mam nadziejê, ¿e nigdy do
tego nie dojdzie. Robimy w
ka¿dym razie wszystko, ¿eby
do tego nie dosz³o. Bo za-
wsze okazuje siê, ¿e ktoœ po-
trzebuje naszej pomocy, no i
my jej nie odmawiamy. Jed-
nak mam nadziejê, ¿e przy
pomocy naszych darczy-
ñców, Animaliów, które znów
robimy, uda nam siê wyjœæ z
tej opresyjnej sytuacji. Ju¿ nie
raz byliœmy w opa³ach, co
prawda w a¿ takich to jednak
nie, i za ka¿dym razem uda-
wa³o nam siê z nich wyjœæ. Ta
sytuacja jest te¿ wynikiem te-
go, jakie zwierzêta do nas tra-
fiaj¹. Leczenie, ca³a diagno-
styka jest szalenie kosztow-
na. Dla przyk³adu - nawet
decyzjê o uœpieniu musimy
poprzedziæ w³aœnie diagno-
styk¹. Nie mo¿na powiedzieæ,
¿e tego usypiamy, bo bez no-
gi. On bez tej nogi potrafi so-
bie œwietnie poradziæ. To nie
s¹ proste decyzje. My mamy
obecnie dwa ma³e koty, które
maj¹ niedorozwiniête tylne
nogi. I w niczym im ta wada
nie przeszkadza. I co? Kto
podejmie decyzjê, ¿e je na-
le¿y uœpiæ? Przecie¿ dla kota
najwa¿niejsze s¹ w¹sy. I tak
ca³y czas siê coœ dzieje. Dzi-
êki wolontariuszom, którzy s¹
wspania³ymi ludŸmi jakoœ
nam to idzie. Bywaj¹ mocno
zmêczeni, ale nie odmawiaj¹
pomocy. Przydaliby nam siê ko-
lejni. No i jeœli ktoœ siê decyduje
na tak¹ formê pracy, to musi
byæ osob¹ samodzieln¹. Myœlê,
¿e Anakonda nie raz jeszcze
znajdzie siê w k³opotach, co nie
znaczy, ¿e maja one nas
z³amaæ. Wychodziliœmy z tara-
patów i mam nadziejê, ¿e tym
razem tak bêdzie.
- Czego pani ¿yczê i dziêkujê

za rozmowê.

Przecież dla kota i tak najważniejsze
są wąsy
Z Ma³gorzat¹ Jakubowsk¹, prezes Fundacji Obrony Praw Zwierz¹t Anakonda w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

M. Jakubowska: Działalność nasza to także szukanie domów
dla tych zwierzaków
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- Rozmawiamy tu¿ po tre-
ningu jednej z grup m³od-
zie¿owych, na stadionie w
Wojcieszycach, gdy¿ tu
macie swoj¹ drug¹ ju¿
bazê treningow¹?

- Zgadza siê, mamy swoje
boisko w Gorzowie przy Pla-
cu Jana Paw³a II na Manhat-
tanie, ale s³u¿y ono do trenin-
gów najm³odszym grupom
m³odzie¿owym. Natomiast
kilka miesiêcy temu adapto-
waliœmy boisko w Wojcieszy-
cach. To nie koniec, bo obok
g³ównej p³yty powstanie
wkrótce kolejne boisko. Tu
pragnê podziêkowaæ pani
wójt gminy K³odawa Alinie
Mo³odciak, która nas bardzo
wspiera w naszych
dzia³aniach
- Wyremontowaliœcie

równie¿ budynek klubowy,
który pamiêta jeszcze cza-
sy, gdy SHR Wojcieszyce
wystêpowa³ w trzeciej lidze
i goœci³ uznane firmy w ra-
mach rozgrywek Pucharu
Polski? 

- Budynek wewn¹trz by³ w
fatalnym stanie i dlatego wy-
maga³ remontu. S¹ nowe
szatnie z prysznicami, jest
sala multimedialna, mamy
te¿ monitoring, a czekaj¹
jeszcze na remont dwa po-
mieszczenia.
- Kilka miesiêcy temu

zosta³ pan tak¿e prezesem
klubu pi³karskiego w Woj-
cieszycach. Sk¹d ten po-
mys³?

- W Wojcieszycach brako-
wa³o chêtnych do uprawiania
pi³ki, stadion i szatnie by³y w
op³akanym stanie, a ¿e jest
tu bardzo blisko z Gorzowa
postanowiliœmy tu stworzyæ
swoj¹ bazê treningow¹. Tym
bardziej, ¿e w Gorzowie bra-
kuje boisk, a jest du¿o
szkó³ek. Zosta³em prezesem
klubu Progres SHR Wojcie-

szyce i chcemy, aby docelo-
wo ogrywali siê tu coraz star-
si nasi wychowankowie. Ce-
lem jest to, aby w przeci¹gu
kilku lat awansowaæ do
czwartej ligi.
- Ilu w tej chwili macie za-

wodników i trenerów?
-W klubie mamy w tej chwili

240 zawodników, którzy
uczestnicz¹ w ró¿nych roz-
grywkach organizowanych
przez Gorzowski Okrêgowy
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej i za-
trudniamy 9 trenerów.
- Wspomnia³ pan, ¿e jest

sporo szkó³ek pi³karskich
w naszym mieœcie. Jak
wiêc uk³ada siê wspó³pra-
ca miêdzy klubami w pi³ce
m³odzie¿owej?

- Brakuje wspó³pracy w
tych starszych kategoriach
wiekowych. Czêsto jest nie-
zdrowa rywalizacja. Zreszt¹,
niestety, w Gorzowie jest
sporo nieporozumieñ i po-
dzia³ów miêdzy klubami. 
- Prowadzeni przez pa-

na m³odzi zawodnicy
osi¹gnêli ju¿ pewne suk-
cesy. A zatem proszê siê
pochwaliæ?

- Rok temu m³odzicy z
rocznika 2004 byli najlepsi w
naszym województwie, a w
tym roku ch³opcy z rocznika
2005 powtórzyli ten sukces.
Poza tym powo³ania na Let-
ni¹ Akademiê M³odych
Or³ów otrzyma³o ju¿ trzech
moich wychowanków, czym
pochwaliæ siê nie mo¿e
¿aden klub z naszego mias-
ta, a nie wiem czy nie z wo-
jewództwa. Cieszymy siê,
wiêc, ¿e widaæ efekty naszej
pracy. 
- Ostatnio Pana klub or-

ganizowa³ „Mini Mistrzo-
stwa Œwiata”. Jak wypad³a
ta impreza?

- Uda³o siê nam zorganizo-
waæ turnieje w kilku katego-

riach wiekowych. Udzia³
wziê³o 10 klubów, które wy-
stawi³y nawet po trzy ze-
spo³y. By³o mnóstwo grania i
co jest najwa¿niejsze w
m³odszych kategoriach grali-
œmy bez statystyk.  Rozdali-
œmy ponad 300 medali. 
- A jak uk³ada siê

wspó³praca z rodzicami?

- Ha ha, na naszym obiek-
cie „Progres Aren” jest tabli-
ca o treœci „podczas trenin-
gów rodzice maj¹ zakaz
wchodzenia na p³ytê trenin-
gow¹” i to skutkuje. Staramy
siê t³umaczyæ rodzicom, ¿e
to pocz¹tek przygody z pi³k¹
ich dzieci i nie wiadomo kto
zostanie pi³karzem. Zawsze

jednak znajd¹ siê „ciœnie-
niowcy” i z takimi rodzicami
siê rozstajemy. Nie robimy
tego dla sk³adki, zale¿y nam
na rozwoju tych dzieci. Sko-
ro rodzic nie potrafi nam za-
ufaæ i siê wtr¹ca, to tak jak
wczeœniej powiedzia³em,
rozstajemy siê. W obecnej
chwili mamy rodziców, którzy

maj¹ ten sam cel, co my, tzn.
dzieci maj¹ byæ szczêœliwe.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bez
œwiadomych rodziców nie da
siê wychowaæ zawodnika. 
- Jakie plany na kolejny

sezon ma Progres?
- Plany to wybudowanie

piêknej bazy treningowej. Bez
odpowiedniej bazy nie da siê
szkoliæ i tego musimy byæ
œwiadomi. Na dzieñ dzisiejszy
w Gorzowie nikt nie ma tak
komfortowych warunków tre-
ningowych, du¿o przestrzeni
podczas treningów ma
ogromny wp³yw na szkolenie i
to nas wyró¿nia w Gorzowie. 
- Czy do klubu mo¿na

jeszcze zapisywaæ dzieci?
- Tak w obecnej chwili

og³osiliœmy dodatkowy na-
bór. Zapraszamy wszystkich
chêtnych od rocznika 2004
do rocznika 2013. Zapisy
pod numerem 669 645 057.

PRZEMYS³AW DYGAS

Klub ju¿ oficjalnie og³osi³ tê
chyba jednak zaskakuj¹c¹
wiadomoœæ, ale bardzo
wa¿n¹ w perspektywie dal-
szej budowy dru¿yny na no-
wy sezon.

Sharnee Zoll-Norman
pierwszy raz do Gorzowa
przysz³a w sezonie 2013/14 i
wystêpowa³a równie¿ w na-
stêpnym roku. Przez dwa lata
zagra³a u nas 49 spotkañ, w
których zdoby³a 756 punktów,
ale przede wszystkim mia³a
386 asyst, co w przypadku
rozgrywaj¹cej jest wskaŸni-
kiem szczególnie wa¿nym.

- Do naszego m³odego
zespo³u potrzebowaliœmy
doœwiadczonej rozgry-
waj¹cej o bardzo du¿ych
umiejêtnoœciach sporto-
wych. Sharnee jest praw-
dziwym genera³em
rz¹dz¹cym na boisku i jak
ma³o która zawodniczka
potrafi kierowaæ gr¹ ze-
spo³u i kreowaæ otwarte po-
zycje rzutowe dla
kole¿anek z dru¿yny - po-
wiedzia³ dla klubowej stro-
ny Dariusz Maciejewski,
trener AZS AJP Gorzów.

RB

Sharnee Zoll-Norman wraca
do Gorzowa!
Jedna z najlepszych rozgrywaj¹cych polskiej ligi znowu zagra w barwach AZS AJP Gorzów.

Sharnee Zoll-Norman dała się poznać w polskiej lidze jako
znakomita rozgrywająca
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Sł. Bednarczyk wraz ze swoimi podopiecznymi z klub Progres
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Tutaj dzieci mają być przede
wszystkim szczęśliwe
Rozmowa z trenerem i prezesem klubu pi³karskiego Progres Gorzów, S³awomirem Bednarczykiem



�15Sierpień 2018 r. SPORT

- Gorzowski boks ma siê
dobrze?

- Bywa³o lepiej. Obecnie
zainteresowanie uprawia-
niem sportów walki, nie tylko
w Gorzowie, ale w ca³ej Pol-
sce, jest nieco mniejsze ni¿
dawniej. Dotyczy to równie¿
piêœciarstwa, przez co w ha-
lach treningowych zrobi³o siê
luŸniej.
- Boks to jest jedna z nie-

wielu dyscyplin, która jest
uprawiana w naszym mie-
œcie praktycznie od zako-
ñczenia drugiej wojny
œwiatowej. W czym tkwi je-
go si³a? 

- W bogatej historii polskie-
go boksu, szczególnie doty-
czy to lat powojennych. Kie-
dy w 1948 roku Aleksy Ant-
kiewicz na igrzyskach
olimpijskich w Londynie wy-
walczy³ br¹zowy medal, je-
dyny dla Polski, popularnoœæ
piêœciarstwa w kraju od razu
mocno wzros³a. Na kolej-
nych igrzyskach by³y na-
stêpne medale i m³odzi lu-
dzie, nie maj¹c za bardzo in-
nych w tym czasie rozrywek,
pchali siê do sal bokser-
skich. To samo by³o w Go-
rzowie. Wiosn¹ i latem grano
w pi³kê, jesieni¹ i zim¹ bo-
ksowano. I co ciekawe, nie-
którzy zawodnicy potrafili
³¹czyæ boks z uprawianiem
innych dyscyplin.
Przyk³adem niech bêdzie go-
rzowski ¿u¿lowiec Edmund
Migoœ czy œwietnie znany do
dzisiaj specjalista od tenisa
sto³owego Ryszard Kulczyc-
ki. 
- Jak siêgniemy pamiêci¹

do historii okazuje siê, ¿e
Orkan jest tym klubem,
który naj³agodniej prze¿y³
turbulencje w ca³ej historii
gorzowskiego boksu.
Wczeœniej, sekcja bo-
kserska w Stali Gorzów
trzykrotnie upada³a i by³a
reaktywowana. Bokserzy
byli te¿ w Gwardii, Sokole
czy Stilonie i wszêdzie mu-
sieli rzuciæ rêcznikiem na
ring. A w Orkanie od 27 lat
mamy godn¹ podziwu sta-
bilizacjê. Czyja to zas³uga?

- Ca³ego œrodowiska bo-
kserskiego w mieœcie.
Wa¿ne to by³o szczególnie w
momencie budowy klubu na
pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych. Kiedy w Stali posta-
nowiono ratowaæ tylko ¿u¿el,
ktoœ musia³ zaj¹æ siê bo-
ksem i pojawi³o siê spore
grono dzia³aczy oraz by³ych
zawodników. Ci ostatnio za-
czêli nam pomagaæ jako in-
struktorzy i trenerzy. By³ to
czas, w których chêtnych do
uprawiania sportu jeszcze

by³o sporo, dlatego konty-
nuowaliœmy seriê sukcesów
w postaci zdobywania meda-
li mistrzostw Polski w
ró¿nych kategoriach wieko-
wych. A to z kolei budowa³o
dobry klimat. 
- Kiedy spojrzy siê na

listê sukcesów, to trzeba
obiektywnie powiedzieæ,
¿e to Orkan jest najbar-
dziej utytu³owanym go-
rzowskim klubem bokser-
skim w historii miasta. Po-
twierdza pan moj¹ ocenê?

- Tak, bo z faktami siê nie
dyskutuje. Nasi zawodnicy
przywieŸli ju¿ sporo medali
nie tylko z mistrzostw Polski,
ale i Europy. Nasz¹ naj-
wiêksz¹ gwiazd¹ w historii
klubu by³a Aleksandra Pacz-
ka, która zdoby³a m.in. piêæ
z³otych medali mistrzostw
Polski seniorek oraz jeden
juniorek. Mia³a tak¿e sporo
medali innych kolorów. By³a
ponadto br¹zow¹ medalistk¹
Unii Europejskiej. Kolejn¹
nasza gwiazd¹ jest Tomek
NiedŸwiecki (wczeœniej Boh-
danowicz), który w wadze
ciê¿kiej w mistrzostwach
Polski seniorów wywalczy³
ju¿ komplet medali, by³ te¿
mistrzem kraju
m³odzie¿owców. Sporo suk-
cesów w kategoriach junior-
skich odniós³ Kamil Holka. Z
kolei Kamil Offman przed
dwoma laty zosta³ srebrnym
medalist¹ m³odzie¿owych
mistrzostw Europy, ma rów-
nie¿ medale mistrzostw Pol-
ski juniorów. Jego si³a ciosu
jest tak du¿a, ¿e koœci w
d³oni nie zawsze to wytrzy-
muj¹, przez co ³apie sporo
kontuzji. W bie¿¹cym sezo-
nie br¹zowy medal w m³od-
zie¿owych mistrzostwach
Europy zdoby³ Oskar Kopera

w wadze super ciê¿kiej,
bêd¹cy te¿ mistrzem Polski
juniorów. W sierpniu jedzie
na mistrzostwa œwiata. Wy-
mieni³em tak naprawdê tylko
kilka tych najwa¿niejszych
sukcesów, bo medali mist-
rzostw kraju jest kilka wor-
ków.
- ¯eby wychowaæ meda-

listê mistrzostw Polski,
wystarczy trafiæ na utalen-
towanego zawodnika?

- Materia³ ludzki jest oczy-
wiœcie potrzebny, ale sam ta-
lent to zdecydowanie za
ma³o. Nawet najbardziej
zdolny kandydat musi oddaæ
siê treningom, wylaæ hektolit-
ry potu. W boksie wa¿na jest
systematyczna praca. Salê
treningow¹ trzeba odwie-
dzaæ od trzech do piêciu ra-
zy w tygodniu. Ale to nie
wszystko. Wa¿ni s¹ wyso-
kiej klasy trenerzy. Naszym
szkoleniowcem jest Grze-
gorz Swadowski, który kie-
dyœ boksowa³, ale ju¿ w la-
tach osiemdziesi¹tych, jesz-
cze w Stali Gorzów,
najpierw uczy³ siê pracy tre-
nerskiej przy bardziej do-
œwiadczonych szkoleniow-
cach, potem zrobi³ odpo-
wiednie uprawnienia i ju¿
ponad 30 lat zajmuje siê tre-
nowaniem m³odzie¿y. W
rankingu prowadzonym
przez Polski Zwi¹zek Bo-
kserski znajduje siê w trójce
najlepszych polskich trene-
rów.
- A Orkan w ogólnopol-

skich rankingach na jakim
miejscu móg³by siê znaj-
dowaæ?

- Najwy¿sz¹ pozycjê uzys-
kaliœmy siedem lat temu, zaj-
muj¹c trzecie miejsce w kra-
ju. W 2016 roku byliœmy na
pi¹tej pozycji. W pozosta³ych

latach najczêœciej plasujemy
siê w pierwszej dziesi¹tce.
- W sporcie

m³odzie¿owym najwa¿nie-
jsze jest zdobywanie punk-
tów, bo to one przek³adaj¹
siê potem na poziom dofi-
nansowania klubów. Czy w
boksie m³odzie¿owym po-
goñ za tymi punktami nie
zabija poziomu szkolenia?

- Jest to problem, ale ina-
czej nie mielibyœmy wystar-
czaj¹cych œrodków na pro-
wadzenie dzia³alnoœci.
Urz¹d Marsza³kowski, jak i
pion Ludowych Zrzeszeñ
Sportowych, do którego na-
le¿ymy, dotacje oblicza na
podstawie w³aœnie punktów
zdobytych w imprezach
mistrzowskich. Inaczej wy-
gl¹da to w przypadku samo-
rz¹du miejskiego, który ma
dobre rozeznanie, co siê
dzieje w klubach sporto-
wych i bardziej sprawiedli-
wie nalicza te dotacje. W
mojej ocenie czyni to pra-
wid³owo, a jest to mo¿liwe
dziêki wypracowaniu kon-
sensusu w œrodowisku spor-
towym i przyjêciu odpowied-
niego regulaminu. Wa¿ne,
¿eby doceniaæ kluby za
pracê, za sukcesy, nie tylko
za punkty. 
- A jak wygl¹da ca³e fi-

nansowanie sekcji?
- Poza wspomnianymi do-

tacjami mamy grono przyjaz-
nym nam sponsorów, ale
tak¿e s¹ sk³adki cz³onkow-
skie. Poza trenerem nikt w
klubie nie zarabia. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e u nas jeszcze
uchowa³ siê prawdziwy sport
amatorski. Jedynie za naj-
wiêksze sukcesy nasi meda-
liœci otrzymuj¹ skromne na-
grody, ale w formie bardzo
symbolicznej.

- Kto dzisiaj tak na-
prawdê chce siê jeszcze
boksowaæ?

- Ka¿dego roku przez na-
sz¹ salê przewija siê kilkaset
dziewcz¹t i ch³opców, ale
bardzo szybko siê wykru-
szaj¹ i po krótkim czasie
zostaj¹ tylko najtwardsi. Bo-
ksowaæ przychodz¹ ci, któ-
rzy chc¹ osi¹gn¹æ sukces.
Szczególnie, ¿e mog¹ treno-
waæ razem z medalistami
mistrzostw Polski i Europy,
co jest czynnikiem dodatko-
wo motywuj¹cym. Ale, jak
wspomnia³em, niewielu ma
tak silny charakter, ¿eby
wejœæ w re¿im treningowy i
kilka razy w tygodniu ciê¿ko
pracowaæ.  
- M³odzie¿ ci¹gnie do bo-

ksu czy jednak woli inne
odmiany sportów walki?

- Myœlê, ¿e to zaintereso-
wanie rozk³ada siê równo-
miernie i m³odzi ludzie s¹ go-
towi popróbowaæ ró¿nych
form walki. W Gorzowie ten
wybór jest mo¿e trochê ogra-
niczony, ale przyk³adowo w
Zielonej Górze tych klubów
jest zdecydowanie wiêcej. I
inne formy sztuk walki wy-
par³y tam boks. Szczególnie
popularny sta³ siê kickboxing
i ró¿ne jego odmiany. My
równie¿ siê zastanawialiœmy
nad rozszerzeniem oferty,
ale ostatecznie pozostaliœmy
tylko przy boksie, w którym
osi¹gamy najlepsze wyniki.
- Kiedy trzeba rozpocz¹æ

treningi, ¿eby mo¿na by³o
potem liczyæ na sukcesy
sportowe?

- Ju¿ w wieku 10-12 lat. 
- Przez lata problemem

Orkanu by³ brak ringu. To
tak jakby pi³karze nie mieli
boiska, a ¿u¿lowcy toru.
Na szczêœcie ring jest ju¿
w klubie, po latach oczeki-
wañ…. 

- W czerwcu go otrzymali-
œmy. Na razie jest zmagazy-
nowany. Poprzedni ring do-
staliœmy w 2002 roku na
Ogólnopolsk¹ Olimpiadê
M³odzie¿y, ale nie by³ nowy,
lecz zbudowany sposobem
cha³upniczym. Mia³ nam
s³u¿yæ krótko, s³u¿y³ kilkana-
œcie lat. Kiedy ju¿ siê rozsy-
pa³ musieliœmy go w celach
bezpieczeñstwa zez³omo-
waæ. Przy okazji chcia³bym
podziêkowaæ w³adzom mias-
ta, w tym prezydentowi Jac-
kowi Wójcickiemu, pracowni-
kom odpowiedzialnym w
Urzêdzie Miasta za sport
oraz radnym. Tym ostatnim,
a zw³aszcza wiceprzewod-
nicz¹cemu rady Janowi Ka-
czanowskiemu, dziêkujê
przede wszystkim za to, ¿e

od lat nas wspieraj¹. To dzi-
êki ich zaanga¿owaniu obec-
na nasza sala treningowa
wygl¹da bardzo nowocze-
œnie, posiadamy bardzo
dobre wyposa¿enie i nie ma-
my ju¿ czego siê wstydziæ.
Wiele klubów bokserskich
zazdroœci nam obecnych wa-
runków.

- Skoro jest ju¿ ring, to
kiedy bêdzie jego spraw-
dzian w oficjalnych zawo-
dach?

- Przez wiele lat nie mogli-
œmy zaprosiæ kibiców boksu
na wystêpy naszych zawod-
ników. Nie tylko ze wzglêdu
na brak ringu, ale i odpo-
wiedniej hali. Przed dwoma
laty z okazji 25-lecia jubileu-
szu klubu wypo¿yczyliœmy
ring z Chojnic, przywieŸliœmy
go do I Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹cego przy ul. Puszkina i
zorganizowaliœmy pokazow¹
galê. Cieszy³a siê ona spo-
rym zainteresowaniem,
zw³aszcza ¿e zaprosiliœmy
do nas czo³owych polskich
bokserów w poszczególnych
wagach, którzy walczyli z na-
szymi zawodnikami. Teraz
maj¹c ring bêdzie nam
³atwiej o podobne imprezy.
Pierwsz¹ z nich zorganizuje-
my 1 grudnia w hali przy ul.
Czereœniowej. Bêdzie to rów-
nie¿ coœ na wzór gali boksu
amatorskiego. Z jednej stro-
ny wystawimy reprezentacjê
województwa lubuskiego, a
ich rywalami bêd¹ czo³owi
polscy bokserzy. Mam na-
dzieje, ¿e z czasem bêdzie-
my mogli organizowaæ du¿e
imprezy w nowej hali
maj¹cej powstaæ przy
S³owiance.
- To jaka bêdzie

najbli¿sza przysz³oœæ klu-
bu?

- Pod wzglêdem sporto-
wym jestem spokojny i liczê
na kolejne du¿e sukcesy. Nie
zawsze one przek³adaj¹ siê
na wspomniane punkty, gdy¿
mamy mniej trenuj¹cych i
przez to mniej szans na zdo-
bywanie punktów do klasyfi-
kacji klubowej. Dlatego za-
chêcam m³odych ludzi do
spróbowania si³ w naszym
klubie. Staramy siê nawi¹zy-
waæ wspó³pracê ze
szko³ami, chodzimy na po-
kazowe lekcje, lecz nie
wszyscy dyrektorzy szkó³
chêtnie nas do siebie
wpuszczaj¹. Szkoda, bo
uwa¿am, ¿e takie pokazowe
lekcje stanowi¹ pewn¹ at-
rakcjê, a i tak decyzja o tym,
czy dany dzieciak spróbuje
swoich si³ nale¿y do niego
oraz rodziców. 
- Dziêkujê za rozmowê.

Jest wreszcie ring, bądą 
i bokserskie gale w Gorzowie
Z Andrzejem Nowakiem, honorowym prezesem Orkana Gorzów, rozmawia Robert Borowy

A. Nowak: Przez wiele lat nie mogliśmy zaprosić kibiców boksu na występy naszych zawod-
ników…
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