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Czterech mocnych,
w tym jeden mocniejszy

Fot. Stanisław Miklaszewski

1 sierpnia 2018 r. minęła 132 rocznica urodzin Włodzimierza Korsaka. Ten wybitny Z dniem ogłoszenia daty wyborów samorządowych na
21 października kampania wyborcza została rozpoczęta
człowiek lasu, myśliwy i podróżnik, pisarz i autor książek przyrodniczych przez ponad
W Gorzowie objawiło się nam do tej przeprowadzać inaczej, sprawniej,
20 lat związany był z Gorzowem. Więcej na s. 14
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pory czterech mocnych kandydatów
na urząd prezydenta miasta. Z wszelkich sondaży oraz różnych ulicznych
opinii wynika jednak, że na dzisiaj
zdecydowanym faworytem jest urzędujący prezydent Jacek Wójcicki. To
on ma wszelkie dane ku temu, by ponownie wygrać w Gorzowie wybory,
choć z zupełnie innym zapleczem politycznym i innymi ludźmi.
Czy kampania wyborcza może
zwiększyć szansę w tym wyścigu do
ratusza pozostałych kandydatów?
Oczywiście, że tak. Pod warunkiem
wszak, że Marta Bejnar-Bejnarowicz
(Kocham Gorzów), Sebastian Pieńkowski (PiS) lub Robert Surowiec
(PO) zdobędą się na działania, które w równym stopniu przekonają wyborców do ich programów, co zmienią postrzeganie osoby oraz rządów
Jacka Wójcickiego, a to już będzie
szalenie trudne. Mieszkańcy Gorzowa, w swej masie, mają bowiem to
do siebie, że widzą wielkie zmiany
zachodzące w mieście, które po latach oczekiwań bardzo ich cieszą,
ale już nie chcą wchodzić w szczegóły, poddawać je analizie i wyciągać wnioski, że można było je

szybciej i z większym pożytkiem dla
miasta oraz jego mieszkańców. I nie
chcą przy tym pamiętać, że w dużej
mierze zostały one przygotowane
przez poprzednika, który pod koniec
swojej prezydenckiej kariery co
prawda mocno oderwał się od ziemi
i przyziemnych spraw, ale jednak
myślał o inwestycjach, czynił stosowne przygotowania i miał swoje
wizje. Oczywiście wyznacznikiem
oraz punktem odniesienia były i są
tu pieniądze unijne, które płyną szerokim strumieniem, ale to tak oczywiste, że do niepamiętania. Poza
tym wielu mieszkańcom Jacek Wójcicki jawi się jako swój chłop, nie
żałuje przy tym grosza na sportowe
wydarzenia i ludyczną rozrywkę,
które radują gorzowian kilka razy do
roku, a czego wcześniej trochę brakowało. A błędy, zaniechania i zaniedbania? Kto ich nie robi? Tylko
ten, co nic nie robi…
Jeszcze będzie ciekawie, jeszcze
się będzie działo, ale pomysłów na
skuteczną kampanię u konkurentów
urzędującego prezydenta, na razie
przynajmniej, jakoś nie widzę.
JAN DELIJEWSKI
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U Babci Noñci obiad
lub wczesna kolacja
Jasne œciany, wsmakowana grafika, zreszt¹ na talerzach te¿ taki sam motyw - w kuchni pracuj¹ Romki.
- No i w koñcu uda³o nam
siê otworzyæ. Mam nadziejê,
¿e bêdzie to miejsca, do którego gorzowianie zechc¹ zagl¹daæ - mówi Robert Doliñski, szef gorzowskiego oddzia³u Zwi¹zku Romów
Polskich, g³ówny mentor
otwarcia restauracji U Babci
Nonci, pierwszej romskiej w
mieœcie. Prywatnie wnuk
Babci Noñci czyli Alfredy
Markowskiej,
Honorowej
Obywatelki Miasta Gorzowa.
To w³aœnie jej przydomek
sta³ siê nazw¹ restauracji.

Codziennie na rosołek

Choæ otwarcie restauracji
trochê trwa³o, to jednak
wszystko skoñczy³o siê sukcesem. Wnêtrze przy ul.
Chrobrego jest bardzo przytulne, ma ³adny wystrój. Do
restauracji wchodzi siê
wprost z chodnika. - No
trochê siê napracowaliœmy,
ale efekt jest - cieszy siê Robert Doliñski.
W karcie same romskie
przysmaki, bo i œwietny domowy roso³ek, który ju¿
zd¹¿y³ podbiæ okolicznych
mieszkañców, ale i zupa z
pulpetami, ale i kilka rodzajów miêsa podawanego na
ró¿ne sposoby. - Mo¿na
spróbowaæ orzeŸwiaj¹cego
kompotu z owocami, takiego
prosto z taborowego jedzenie - zachwalaj¹ Romki, które pracuj¹ w niezwyk³ej restauracji.
Do przysmaków, jakich
mo¿na skosztowaæ, na pewno nale¿¹ miêsa podawane
z owocami, placki i ciekawe
ciasta. Jak spojrzeæ w kartê,
to ceny te¿ s¹ na ka¿d¹ kieszeñ. - Zale¿y nam, ¿eby ludzie do nas zagl¹dali i próbowali naszego jedzenia podkreœla Robert Doliñski.
Zaznacza, ¿e restauracja u
Babci Noñci czynna bêdzie
od 12.00 do 20.00, czyli
mo¿na wpaœæ na obiad lub
na wczesn¹ kolacjê.

Fot. Archiwum ZRP

w 1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzowie popłynął pierwszy prąd
elektryczny; doprowadzenie
energii elektrycznej związane
było z budową tramwaju elektrycznego w mieście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
2003 r. - na trasie Gorzów Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
w 2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na
Placu Grunwaldzkim.
2007 r. - otwarto zmodernizowany plac Grunwaldzki,
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniewski (71 l.), pionier Gorzowa, b.
żużlowiec i trener żużla, twórca
silnika żużlowego, który w 1955
pozwolił Stali startować w II lidze; pierwszy indywidualny
mistrz okręgu zielonogórskiego
w 1950, pierwszy trener Jancarza, Migosia, Padewskiego i
Dziatkowiaka.
w 3.09.
1989 r. - na Górczynie erygowano parafię św. Pierwszych Męczenników Polskich, Świętych
Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna; była to 12 parafia katolicka w mieście.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski
r4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie.
2010 r. zm. Ryszard Major (62
l.), aktor, reżyser, b. dyrektor
Teatru Osterwy (1995-2002).
w 5.09.
1945 r. - Polska Żegluga Państwowa w Poznaniu uruchomiła
regularną linię pasażersko-towarową z Poznania do Obornik Obrzycka - Wronek -Sierakowa Międzychodu - Skwierzyny - Gorzowa i z powrotem, która
obsługiwały parowce „Poznań’ i
„Gorzów”.
w 6.09.
1968 r. - 22-letni Edward Jancarz został w Göteborgu II wicemistrzem świata.
1975 r. - w wyniku połączenia
miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej powstała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Gorzowie, dziś WiMBP.
1926 r. ur. się Zdzisław Morawski, pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK,
zm. 1992 r.
w 8.09.
1945 r. - z okazji I Dożynek Lubuskich w Gorzowie rozpoczął
się ogólnopolski zjazd gwiaździsty, pierwsza motorowa impreza na Ziemi Lubuskiej; w jej
następstwie w Gorzowie zawiązał się Motoklub „Unia” jako
sekcja poznańskiego klubu, który istniał do 1950 r.
1962 r. - uroczyście otwarto odbudowany dworzec PKP.
w 9.09.
1957 r. - otwarto ogród botaniczny przy gorzowskim muzeum.
1984 r. - bp Wilhelm Pluta poświęcił kościół pw. NMP Królo-
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Mam nadzieję, że będzie to miejsca, do którego gorzowianie zechcą zaglądać - mówi Robert Doliński, szef gorzowskiego
oddziału Związku Romów Polskich, główny mentor otwarcia restauracji U Babci Nonci, pierwszej romskiej w mieście

Fot. Archiwum ZRP
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Spółdzielnia pracy

Restauracja zosta³a otwarta dziêki dotacji z Unii Europejskiej. Lubuski Oœrodek
Wsparcia
Ekonomii
Spo³ecznej wspar³ Romów
kwota 180 tys. z³. Przez
pierwsze pó³ roku pieni¹dze

Wnętrze restauracji przy ul. Chrobrego jest bardzo przytulne, ma ładny wystrój

maj¹ pomóc w rozruszaniu
biznesu, aby póŸniej móg³
on ju¿ dzia³aæ bez wsparcia.
Jak zaznacz Robert Doliñski, Restauracja u Babci
Noñci ma byæ swego rodzaju spó³dzielni¹ pracy. Maj¹
tu pracowaæ przede wszyst-

kim Romowie. Ale otwarta
jest oczywiœcie dla wszystkich.
Na pytanie o nazwê mówi
wprost - nie by³o lepszej nazwy. Alfreda Markowska,
Babcia Noñcia cieszy siê
bowiem niezwyk³¹ estym¹
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wœród Romów, zreszt¹
olbrzymim szacunkiem obdarzaj¹ j¹ ci, którzy znaj¹
koleje nie³atwego ¿ycia.
Historiê tê spisa³a Halina
Daszkiewicz, ale dostêpna
jest ona tylko w jêzyku romani.

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Stanisław
Miklaszewski, Renata Ochwat, Ryszard Romanowski.
Skład: Radosław Pieluszczak.

Sami gorzowianie now¹
inicjatywê oceniaj¹ bardzo
pozytywnie
Bardzo
dobrze, ¿e jest takie miejsce. Im wiêcej, tym ciekawiej,
a zupka pyszna, palce lizaæ
- mówi¹ pierwsi klienci.
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Elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta PWiK
Klienci Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji mog¹ korzystaæ z udogodnieñ, jakie daje rozwój informatyki.

Fot. Robert Borowy

Uruchomione zosta³o bowiem Elektroniczne Biuro
Obs³ugi Klienta, w skrócie eBOK oraz Geoportal, w którym to znajdziemy wszystkie
istotne informacje przestrzenne.
- W przypadku Elektronicznego Biura Obs³ugi Klienta
mo¿emy mówiæ o naprawdê
powa¿nym przedsiêwziêciu,
którego wartoœæ zapewne
szybko doceni¹ nasi klienci mówi Rafa³ KoŸlik, kierownik sekcji informatyki w
PWiK. - Ju¿ zachêcam do
szybkiej rejestracji poprzez
nasz¹ stronê www.pwik.gorzow.pl {http://www.pwikgorzow.pl}. Rejestracja jest bardzo prosta, zreszt¹ znajduje
siê tam przewodnik, który
ka¿dego naszego klienta
przeprowadzi przez ten proces. Do zarejestrowania potrzebny jest tylko numer faktury i numer klienta, który
znajduje siê na ka¿dej fakturze. Mo¿na skorzystaæ z faktury z ostatnich dwóch lat.
Przy czym od razu wyjaœniam, ¿e zalogowaæ mog¹
siê tylko klienci, którzy maj¹
podpisane umowy bezpoœrednio z nasz¹ firm¹. Ci,
którzy s¹ rozliczani przez
Administracjê
Domów
Mieszkalnych, spó³dzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe takiej mo¿liwoœci nie maj¹, ale
i takiej potrzeby nie maj¹, bo
wszelkie sprawy za³atwiaj¹
ze swoimi administratorami
- podkreœla.
Platforma e-BOK to nic innego jak wygodny i prosty
sposób kontrolowania przez
klientów nale¿noœci finansowych wobec dostawcy wody.
Ka¿dy zarejestrowany nie
bêdzie musia³ ju¿ zastanawiaæ siê, czy zap³aci³ za dany rachunek. Wystarczy, ¿e
wejdzie na konto i momentalnie sprawdzi. e-BOK to
tak¿e miejsce, gdzie mo¿na
szybko, zza domowego
biurka, zg³aszaæ stany podwodomierzy ogrodowych.
Do tej pory bywa³y z tym
k³opoty, a to oznacza³o niekiedy wy¿sze koszty dla
klientów. Takie same jak za
wodê wykorzystywan¹ do
mycia naczyñ czy higieny
osobistej, poniewa¿ naliczane by³y te¿ koszty
zwi¹zane z odprowadzaniem œcieków. Kolejna sprawa, która jest dla klientów
wa¿na, to dostêp do pe³nej
informacji o umowach,
urz¹dzeniach czy historii
zu¿ycia wody w ostatnich
dwóch latach. Poprzez eBOK
mo¿na
ponadto
sk³adaæ reklamacje czy
za³atwiaæ wnioski choæby na

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pomoże załatwić właściwie każdą sprawę

zaplombowanie licznika lub
podwodomierza.
W ramach zrealizowanego
projektu uruchomiony zosta³
te¿ Geoportal, otwarty ju¿
dla wszystkich. Umo¿liwia
on dostêp do informacji o
awariach i planowanych
przerwach w dostawach wody. Pozwala szybko na
sprawdzenie lokalizacji awaryjnych punktów poborów
wody, najczêœciej s¹ to beczkowozy.
- Ka¿dy beczkowóz posiada GPS i teraz wystarczy
spojrzeæ na mapê i od razu
bêdzie mo¿na zobaczyæ, w
których dok³adnie miejscach
siê znajduj¹ - t³umaczy Rafa³
KoŸlik.
Dziêki Geoportalowi ka¿dy
mo¿e zapoznaæ siê równie¿
z
zasiêgiem
sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
- W nied³ugiej przysz³oœci
bêdziemy mogli uruchomiæ
meilow¹ us³ugê powiadamiania klientów, posiadaj¹cych
u nas indywidualne konta, o
wystêpuj¹cych w ich regionie
awariach i naprawach sieci
wodoci¹gowej. Z czasem
chêtni bêd¹ takie informacje
otrzymywaæ za pomoc¹ esemesów - t³umaczy Bogus³aw Andrzejczak, prezes PWiK.
Platforma ta pozwala na
zg³aszanie awarii i innych
uwag o dzia³aniu sieci, jak
te¿ zawiera listê planowanych inwestycji. W tym ostatnim przypadku jest to wa¿ne
choæby dla tych, którzy planuj¹ kupno dzia³ek budowlanych. Bêd¹ mogli szybko
sprawdziæ, czy w interesuj¹cym ich rejonie s¹ pro-

wadzone lub planowane w
okreœlonym czasie inwestycje zwi¹zane z budow¹ sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
- Oczywiœcie chc¹c poznaæ
szczegó³y ka¿dorazowo nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem o
wydanie warunków technicznych - kontynuuje kierownik
KoŸlik. - Geoportal zawiera
jednak na tyle podstawowe
informacje, na bazie których
mo¿na ju¿ stwierdziæ, czy w
interesuj¹cym nas miejscu
mówimy o bia³ej plamie inwestycyjnej, czy jednak o
miejscu, w którym PWiK planuje rozwijaæ sieæ. S¹ tak¿e
przedstawione orientacyjne
terminy naszych dzia³añ podkreœla.
Dodajmy jeszcze, ¿e ca³a
inwestycja zosta³a zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuskie 2020. Projekt nosi³ nazwê: ,,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
GIS w Przedsiêbiorstwie
Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolski’’. Wartoœæ projektu
to 1.048.708,14 z³, z czego
dofinansowanie wynios³o 85
procent.
ROBERT BOROWY

Opis e-us³ug:
• Zg³oszenia aktualnego
stanu podwodomierza
W ramach tej us³ugi klient
ma mo¿liwoœæ przes³ania aktualnych wskazañ podwodomierzy w celu rozrachunkowym. Us³uga ta daje mo¿liwoœæ wgl¹du do uprzednio
zarejestrowanych wskazañ.
• Z³o¿enie wniosku o wydanie warunków technicz-

nych w³¹czenia nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
W ramach tej us³ugi klient
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ, po
z³o¿eniu wniosku, zapoznania siê ze statusem sprawy,
zwrotnie otrzymuj¹ odpowiedŸ.
• Z³o¿enie wniosku o wymianê lub plombowanie
licznika lub podwodomierza
W ramach tej us³ugi klient
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ, po
z³o¿eniu wniosku, zapoznania siê ze statusem sprawy,
ponadto zostaje o poinformowany o proponowanym terminie wykonania us³ugi.
• Z³o¿enie wniosku o
monta¿ wodomierza lub
podwodomierza
W ramach us³ugi klient
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ, po
z³o¿eniu wniosku, zapoznania siê ze statusem sprawy,
ponadto zostaje o poinformowany o proponowanym terminie wykonania us³ugi.
• Wgl¹d do zrealizowanych p³atnoœci
W ramach tej us³ugi klient
ma mo¿liwoœæ sprawdzenia
poprawnoœci zarejestrowanych przez system bilingowy
p³atnoœci oraz zapoznania
siê z aktualnym stanem salda. Dane s¹ prezentowane w
formie graficznej i tabelarycznej.
• Wgl¹d do zarejestrowanych zu¿yæ wody
W ramach tej us³ugi klient
ma mo¿liwoœæ zapoznania
siê z histori¹ odczytów
wodomierzy, posiada mo¿liwoœæ
podgl¹du
faktur
zwi¹zanych z poszczególnymi odczytami. Dane s¹ pre-

zentowane w formie graficznej i tabelarycznej.
• Moje faktury
W ramach us³ugi klient posiada mo¿liwoœæ zapoznania
siê z poszczególnymi fakturami, jest informowany o statusie p³atnoœci, terminie p³atnoœci.
• Moje umowy
W ramach us³ugi klient ma
mo¿liwoœæ zapoznanie siê z
wykazem zawartych z PWiK
umów, okresów ich obowi¹zywania oraz zakresu
œwiadczonych us³ug.
• Moje dane
Us³uga ta umo¿liwia klientowi z³o¿enie wniosku o dokonywania korekty danych
dotycz¹cych klienta na podstawie których wystawiana
jest faktura.
• Zg³aszanie awarii
W ramach tej us³ugi klient
ma mo¿liwoœæ wskazania na
mapie miejsca zaobserwowanej awarii dotycz¹cej sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej. Zwrotnie klient otrzyma informacjê o usuniêciu
nieprawid³owoœci.
• Awarie i wy³¹czenia planowane
W ramach tej us³ugi klient
ma mo¿liwoœæ zapoznania
siê na mapie z miejscem wyst¹pienia awarii oraz zasiêgu
jej oddzia³ywania. Us³uga ta
daje mo¿liwoœæ zapoznania
siê z obszarami objêtymi
planowan¹ przerw¹ w dostawie wody. Klient mo¿e zapoznaæ siê z aktualn¹ pozycj¹
zastêpczego punktu dostawy
wody (beczkowozy). Klienci
zarejestrowani w e-Bok maj¹
mo¿liwoœæ otrzymania informacji e-mail w przysz³oœci
sms o przerwach w dostawie
wody.
• Mapa bran¿owa
Us³uga prezentuj¹ca przebieg sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Us³uga ta
wspiera inwestorów w podejmowaniu decyzji dotycz¹cej
budowy przy³¹czy wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
• Inwestycje
W ramach tej us³ugi klient
posiada mo¿liwoœæ zapoznania siê z obszarami planowanych inwestycji w zakresie
rozbudowy sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacyjnej.
Klient uzyska informacjê dotycz¹cej przewidywanych
terminów realizacji poszczególnych zadañ.
• Hydranty p.po¿. (dostêpne dla stra¿y po¿arnej)
Us³uga prezentuj¹ca informacjê na temat hydrantów.
Dziêki tej us³udze istnieje
mo¿liwoœæ wizualizacji rozmieszczenia przestrzennego
hydrantów.
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wej Polski przy ul. Żeromskiego
22 i erygował nową dziesiątą
parafię katolicką w mieście.
2006 r. - w Gorzowie otwarto zach. część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
w 11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamoście i Gorzów Główny.
2005 r. zm. Ludwina Nowicka
(76 l.), wybitna aktorka lubuska, pionierka Gorzowa, do
ostatnich dni aktywna animatorka amatorskich teatrów w Gorzowie
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hrybacz (86 l.), ekonomista, b.
wykładowca i prorektor PWSZ,
b. poseł (1991-1993), b. radny
WRN (1988-1990) i RM (19942006), b. delegat Pełnomocnika
Samorządu Terytorialnego na
woj. gorzowskie (1990).
w 12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo
(61 l.), nauczyciel i instruktor
muzyczny, współtwórca zespołów wokalnych „Jankiele”,
„Aster”, „Kominek”, Apassionata”, działających przy DK
„Kolejarz” i „Małyszyn” oraz w
klubie „Pogodna Jesień”.
w 13.09.
1980 r. - w Gorzowie powstał
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ pod przewodnictwem Tadeusza
Kołodziejskiego; zastępcami
byli Edward Borowski i Zbigniew Zięba, a członkami
Grzegorz Fronckiewicz, Ryszard Chromicz i Ireneusz
Meres.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund
Nowicki, więzień obozów hitlerowskich, pierwszy administrator diecezji gorzowskiej (19451951), późniejszy biskup gdański, zm. w 1971 r.
w 14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowalski, artysta-plastyk, pierwszy
szef delegatury ZPAP i pierwszy
plastyk miejski (1975-1976),
zm. w 2001 r.
w 15.09.
1912 r. - uruchomiono linię kolejową Gorzów-Myślibórz i stację Wieprzyce; ruch pasażerski
na tej linii został wstrzymany w
1991 r., w grudniu 2000 r.
wstrzymano ruch całkowity.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego
hokeja, budowniczy „Lodostilu”.
w 17.09.
1979 r. - Teresa Jura i
Wiesława Gąsiorek jako ajentki
WSS „Społem” otworzyły przy
ul. Łokietka 35 bar naleśnikowy
„U Bartosza”, który działa do
dziś; najstarszy taki lokal w
mieście.
w 18.09.
1972 r. - rozpoczęto budowę linii tramwajowej na Piaski.
1975 r. - przedpremierowym
pokazem „Nocy i dni” zainaugurowało działalność
kino „Kopernik”, czynne do
2007 r., rozebrane w 2009
r.
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Trzy pytania do Henryka Macieja WoŸniaka, prezesa zarz¹du Lubuskiej Organizacji Pracodawców
- W Centrum KonferencyjnoSzkoleniowym CYSTERS w Mironicach ju¿ 7 wrzeœnia odbêdzie siê
XVI Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne dla cz³onków Lubuskiej
Organizacji Pracodawców. To jest
wa¿ne wydarzenie dla œrodowiska
pracodawców?
- Mo¿na by rzec, ¿e jest to
najwa¿niejsze wydarzenie dla naszej
Organizacji, z wielu wzglêdów. Po
pierwsze, od 15 lat corocznie spotykamy siê najczêœciej w pierwszy poniedzia³ek wrzeœnia i rozmawiamy w
przyjaznej atmosferze o naszych
sprawach, o warunkach prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, o problemach i barierach, a tak¿e o mo¿liwoœciach ich wspólnego rozwi¹zywania.
Czynimy to w trakcie czêœci oficjalnej
oraz potem w czêœci maj¹cej charakter spotkania towarzyskiego, integruj¹cego nasze œrodowisko. Po drugie, goœcimy osoby z najwy¿szych
poziomów w³adzy pañstwowej rz¹dowej i samorz¹dowej. Ws³uchujemy siê w to co maj¹ nam do powiedzenia ministrowie, marsza³kowie,
wojewodowie, starostowie i burmistrzowie. Oczywiœcie, wyra¿amy w³asne zdanie, zderzamy pogl¹dy i opinie
po to by wp³ywaæ na mo¿liwie optymalny kszta³t prawa oraz decyzji reguluj¹cych warunki prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, a co za
tym idzie rozwoju gospodarczego
naszego kraju i regionu. Po trzecie
wreszcie, jest to te¿ okazja do
uhonorowania
najbardziej
zas³u¿onych pracodawców odznaczeniami za zas³ugi dla kraju, województwa lubuskiego i miasta Gorzowa. Mowa tu o osobach anga¿uj¹cych siê przez wiele lat nie
tylko w rozwój gospodarczy, ale w
rozwój oœwiaty, kultury czy sportu.
No i od kilku lat wrêczamy nasz
LOP-owski tytu³ honorowy Lubuski
Przyjazny Pracodawca, tym pracodawcom,
którzy
przejawiaj¹
wyj¹tkowe zaanga¿owanie na rzecz
rozwoju wspólnot lokalnych. S¹ lud-

Fot. Robert Borowy

w 19.09.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), honorowy obywatel miasta, zm. w
2012 r.
w 20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze w Rybniku zdobyli drużynowe mistrzostwo świata; w
drużynie polskiej obok Wyglendy, Tkocza, Gluecklicha występowali gorzowianie Edward Jancarz i Andrzej Pogorzelski.
2000 r. zm. Ryszard Sawicki (62
l.), specjalista rehabilitacji,
działacz opozycyjny, więziony w
latach 80., b. dyrektor ZOZ
(1991-1997), pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Gorzowie.
w 21.09.
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko,
kręgielnia, kawiarnia) Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym
fragmentem trasy średnicowej
w 23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Robert Sycz zdobyli złoty medal w
olimpijskich regatach wioślarskich dwójek podwójnych w
Sydney
2003 r. - 25-letnia gorzowska
alpinistka Sylwia Bukowicka
stanęła na szczycie Cho Oyu
(8201) w Himalajach, stając się
najmłodszą Polką na ośmiotysięczniku.
1935 r. - urodził się Edward Pilarczyk, b. żużlowiec gorzowski
(1952-1964) i mechanik klubowy, zm. w 1994 r.
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przyrodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek podróżniczych, m. in. „Ku indyjskiej rubieży”, poradnika „Rok
myśliwego” oraz gawęd przyrodniczych „Las mi powiedział”.
w 24.09.
1985 r. - na skrzyżowaniu ul.
Garbary i Sikorskiego doszło do
wypadku drogowego, w wyniku
którego tramwaj przełamał barierę mostku na Kłodawce, ścinając ostatni w mieście słup latarni gazowej.
1999 r. - odbył się ostatni apel
4. Nadwarciańskiej Brygady Saperów, d. Łużyckiej, i pożegnanie sztandaru; istniejąca od
1944 r. i stacjonująca od 1947
r. w Gorzowie jednostka została
rozformowana z dniem
30.09.1999 r.
w 25.09.
1949 r. - na Stadionie Miejskim
przy ul. Myśliborskiej zorganizowane zostały wyścigi motocyklowe na żużlu o mistrzostwo
okręgu poznańskiego pomiędzy
KS Gwardia Poznań, KS Kolejarz Poznań i KS Gwardia Gorzów.
1962 r. - decyzją Prezydium
MRN w Gorzowie zamknięty został cmentarz świętokrzyski.
2010 r. - Tomasz Gollob został
indywidualnym mistrzem świata.
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Staramy się wylansować modę na wykształcenie techniczne

Ÿmi
przyjaznymi
wobec
potrzebuj¹cych pomocy.
- Jakie s¹ pana oczekiwania
wzglêdem wrzeœniowego spotkania?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e te oczekiwania s¹ niezmienne. Chcia³bym by
pracodawcy mogli prowadziæ partnerski dialog z politykami, bo przecie¿ w
gruncie rzeczy „interes” jest wspólny.
Nam chodzi o to by trwa³a wysoka dynamika rozwoju polskiej gospodarki.
Problemem jest trochê ró¿na optyka
obu œrodowisk. Jeœli bêd¹ warunki do
rozwoju firm, a o to chodzi pracodawcom, to bêdzie rozwijaæ siê gospodarka, a jeœli tak, to bud¿et pañstwa i
bud¿ety samorz¹dów bêd¹ w stanie
sprostaæ wydatkom. Zarówno inwestycyjnymi, jak i socjalnym, które tak
przecie¿ lubi¹ politycy. To jest jasne i
proste. Mówiê to jako cz³owiek
³¹cz¹cy te doœwiadczenie. Osobiœcie
chcê przekonywaæ do wzmocnienia
prawnej pozycji pracodawców w relacjach z pracownikami. Jestem wielkim orêdownikiem zapewniania pracownikom nale¿ytej p³acy oraz
dobrych warunków pracy. Jednak¿e
dzisiejsza sytuacja, któr¹ mo¿na
okreœliæ mianem rynku pracownika,
powoduje nadu¿ywanie swej pozycji
przez niektórych pracowników, co
dezorganizuje pracê firm i demoralizuje m³odych pracowników. Trzeba
te¿ zastanowiæ siê powa¿nie nad
przemodelowaniem s³u¿b zatrudnie-

nia. Dzisiaj bowiem ju¿ urzêdy pracy
bardziej zajmuj¹ siê sob¹ ni¿ rynkiem
pracy. Nie wspomnê ju¿ o podatkach,
bo to odrêbny temat.
- Podczas ubieg³orocznego, jubileuszowego spotkania stwierdzi³
pan, ¿e polska gospodarka znalaz³a siê w takim momencie, ¿e albo otrzyma silne impulsy prorozwojowe w obszarze pracowniczym,
albo nie bêdzie nad¹¿aæ za Europ¹.
Czy przez ostatni rok nast¹pi³y
zmiany, które moglibyœmy zaliczyæ
do wspomnianych impulsów prorozwojowych?
- Myœlê, ¿e tamte s³owa trafi³y na
dobry grunt. Nie przypisujê sobie cudzych zas³ug, chcê jedynie powiedzieæ, ¿e nie tylko w Mironicach przed
rokiem, ale znacznie wczeœniej i
wszêdzie, gdzie to mo¿liwe zwracaliœmy uwagê w³adz na od lat nierozwi¹zany problem upadku kszta³cenia
zawodowego oraz nowy wielki problem deficytu r¹k do pracy. W obu
tych kwestiach wiele zmienia siê na
lepsze i to za spraw¹ rozwi¹zañ legislacyjnych, tworz¹cych nowe podstawy programowe kszta³cenia zawodowego oraz u³atwiaj¹cych nap³yw i zatrudnianie u nas zagranicznych
pracowników. Doceniæ zatem trzeba i
to co robi rz¹d w kwestii nad¹¿ania
nowelizacji prawa za zmieniaj¹c¹ siê
dynamicznie sytuacj¹ na rynku pracy.
Podkreœliæ nale¿y zaanga¿owanie
„naszej pani minister pracy” El¿biety

Rafalskiej, jak równie¿ to co na poziomie województwa robi marsza³ek
El¿bieta Anna Polak dla stwarzania
nowych warunków dla kszta³cenia zawodowego.
Tak¿e
wojewoda
W³adys³aw Dajczak du¿o czyni choæby w obszarze zapewnienia mo¿liwie sprawnego wydawania decyzji
umo¿liwiaj¹cych
obcokrajowcom
okresowe zamieszkiwanie i pracê na
terenie naszego województwa. Piszemy o tych sprawach do premiera
rz¹du, rozmawiamy o nich na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu
Spo³ecznego, czy Rady ds. Rozwoju
Województwa. Wszystko po to, by
zwiêkszaj¹c elastycznoœæ rynku pracy, zmieniaj¹c priorytety wyboru
przez m³odych ludzi zawodu na rzecz
zawodów technicznych a nie humanistycznych oraz zwiêkszaj¹c dop³yw
obcokrajowców do pracy w Polsce,
utrzymaæ wysoki poziom rozwoju
gospodarczego polskiej gospodarki,
a tym samym zamo¿noœæ naszych rodaków. Pragnê podkreœliæ z wielk¹
przyjemnoœci¹, ¿e nasze skromne
starania w tych kwestiach s¹ w pe³ni
spójne z ogromnym zaanga¿owaniem najwiêkszej polskiej organizacji
zrzeszaj¹cej pracodawców, do której
równie¿ LOP nale¿y. Pracodawcy
Rzeczpospolitej Polskiej z jej prezydentem Andrzejem Malinowskim s¹
czo³owym partnerem dialogu z
rz¹dem,
zaanga¿owanym
w
rozwi¹zywanie problemów rynku pracy.
Zwrócê jeszcze uwagê, ¿e staramy
siê wylansowaæ modê na wykszta³cenie techniczne, st¹d choæby nasze
zaanga¿owanie w du¿y projekt edukacyjny „Zawodowcy w Gorzowie”.
Uwa¿amy, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
m³odzie¿y powinna kszta³ciæ siê w zawodach technicznych - to bowiem zadecyduje o tempie rozwoju naszej gospodarki i kraju oraz dobrobycie Polaków, dlatego zdecydowanie mówimy o
koniecznoœci „politechnizacji ju¿ od
przedszkola”.
RB

Upamiętnić trzeba z przyczyn historycznych i urbanistycznych.
Trzy pytania do B³a¿eja Skaziñskiego, kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gorzowie
- Ostatnio g³oœno jest o odnalezieniu pozosta³oœci Bramy Santockiej w mieœcie. Jak powinno siê zaznaczyæ ten zabytek w przestrzeni
miejskiej?
- Na pewno tak, aby by³o wiadomo,
¿e znajduje siê w danym miejscu.
Mo¿na to zrobiæ np. poprzez zaznaczenie zarysu budowli w nawierzchni
ulicy. Nale¿a³oby zastosowaæ w tym
miejscu szlachetny materia³, np. klinkier lub kamieñ. W takim przypadku
zabytek nale¿y dobrze opisaæ, zadokumentowaæ, zasypaæ piaskiem i
przykryæ now¹ nawierzchni¹. Oczywiœcie trzeba obok umieœciæ tablicê informacyjn¹ i mo¿e pokusiæ siê o coœ
takiego, jak ostatnio w Strzelcach
Krajeñskich - fotoplastikon, gdzie
bêdzie mo¿na zobaczyæ bramê na
dawnych widokach miasta.
- Dlaczego nie mo¿na zastosowaæ
na przyk³ad takiego rozwi¹zania,
¿e zabytek zostanie podœwietlony i

Fot. Robert Borowy
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TRzY PYTaNia

przykryty
szklan¹
pancern¹
szyb¹?
- Teoretycznie mo¿na. Ale ja nie jestem zwolennikiem takich rozwi¹zañ.
Nie bardzo wiemy, ile z tej bramy zosta³o, w jakim jest stanie - to po pierwsze. Po drugie zastosowanie szyby w
takim miejscu jest problematyczne.
Zawsze rodz¹ siê k³opoty z wentylo-

waniem takich obiektów. Oznacza to
skraplanie siê pary wodnej pod spodem szyby. Po drugie z czasem nastêpuje zniszczenie faktury szk³a. To
wszystko przek³ada siê na problemy z
czytelnoœci¹
i
widocznoœci¹.
Przyk³adem jest ekspozycja konstrukcji murowanych na rynku zielonogórskim. Z kolei tego typu rozwi¹zania

sprawdzaj¹ siê w pomieszczeniach
zamkniêtych - np. w pa³acu w Mierzêcinie, gdzie mo¿na ogl¹daæ ceramiczne sklepienie. Jeszcze innym
rozwi¹zaniem mo¿e byæ poddanie
muru konserwacji, wykonanie pomostów dla zwiedzaj¹cych, przykrycie dachem i stworzenie plenerowej ekspozycji. W tym jednak przypadku powinny byæ spe³nione dwa warunki.
Zachowana konstrukcja o du¿ej czytelnoœci i brak kolizji, choæby np. z torowiskiem. Oczywiœcie musi byæ otwartoœæ
inwestora na takie wyzwanie.
- A w ogóle jest sens zachowywaæ i pokazywaæ w ten czy inny
sposób takie zabytki?
- Jak najbardziej. I to ze wzglêdów
historycznych i urbanistycznych.
Trzeba o nie dbaæ, trzeba je upamiêtniaæ. Przecie¿ to historia miasta i
œwiadectwo jego œredniowiecznych
korzeni.
RENATA OCHWAT
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Tani Chruścik, lecz
śmieci drogie
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Od kilku lat gorzowskie sk³adowisko odpadów nie podnosi cen za ich przyjêcie, mimo ¿e lokalne stawki s¹ jednymi z
najni¿szych w kraju.

Fot. Archiwum Inneko

Mimo to, zapewne dla przeciêtnego mieszkañca, cena
jak¹ p³aci za odbiór œmieci
nie wydaje siê nisk¹. Warto
przyjrzeæ siê temu co dzieje
siê w œwiecie odpadów, bo
dzieje siê bardzo du¿o. Kto
wie czy nie wiêcej ni¿ w czasach s³ynnej „rewolucji œmieciowej”.
Niestety, od roku 2019 ceny
wzrosn¹ tak¿e na Chruœciku.
Podwy¿ki, które zosta³y
wprowadzone ju¿ dawno u
innych, my mamy dopiero
przed sob¹ - t³umaczy Artur
Czy¿ewski, prezes spó³ki Inneko i wyjaœnia, ¿e zmiany
wprowadzone w przedsiêbiorstwie w roku 2016 i
2017, pozwoli³y w bie¿¹cym
na utrzymanie niskich cen
sk³adowania, choæ op³ata
œrodowiskowa wzros³a o 3
mln z³otych. Te pieni¹dze Inneko po prostu zaoszczêdzi³o.
Z czego wynikaj¹ zatem
podwy¿ki cen za przyjêcie
odpadów? Wiele wyjaœnia
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z grudnia 2017 r. Mówi
ono o tym, ¿e op³aty za
sk³adowanie odpadów w
ci¹gu najbli¿szych 3 lat bêd¹
systematycznie wzrasta³y.
Dla porównania: sk³adowanie tony odpadów w zesz³ym
roku kosztowa³o spó³kê 74 z³,
w tym jest to ju¿ 140 z³, a w

Oprócz opłaty środowiskowej są jeszcze inne koszty składowania i przetwarzania odpadów

2020 r. bêdzie to ju¿ 270 z³!
Prawie czterokrotny wzrost!
W tym zakresie to polityka
pañstwa i decyzje, które zapadaj¹ na szczeblu centralnym, maj¹ kluczowe znaczenie. Mo¿na wyobraziæ sobie jak odczulibyœmy to w
portfelach gdyby w ci¹gu 3
lat cena ropy wzros³a z 4,5
z³ do na przyk³ad 15 z³ za
litr. Dok³adnie takie zjawi-

sko obserwujemy w œwiecie odpadów
Kolejne liczby równie¿ wiele mówi¹. Spó³ce Inneko w
bie¿¹cym roku za przyjêcie
tony odpadów komunalnych
do instalacji trzeba zap³aciæ
232 z³, podczas gdy w
Ko³obrzegu to ju¿ 240 z³, w
Zawierciu 290 z³, a w Legnicy 340 z³. Inneko jest te¿
jedn¹ z najtañszych w skali

kraju instalacji, jeœli chodzi o
ceny za przyjêcie odpadów
zielonych - w Gorzowie za
tonê p³acimy tylko 41,6 z³,
gdy np. w Bielsku-Bia³ej 295
z³. - Trudno dziœ przes¹dzaæ
o wysokoœci op³at za sk³adowanie w kolejnych latach,
gdy¿ stale zmieniaj¹ siê
przepisy dotycz¹ce sposobów sk³adowania czy ochrony przeciwpo¿arowej. Obok

samej op³aty œrodowiskowej,
to w³aœnie te czynniki maj¹
istotny wp³yw na wysokoœæ
kosztów sk³adowania i przetwarzania odpadów - mówi
A. Czy¿ewski.
W Gorzowie trwa te¿ dyskusja na temat przetargów w
ZCG MG-6. Ju¿ teraz wiadomo, ¿e od nowego roku za
œmieci
bêdzie
trzeba
zap³aciæ wiêcej. - Cena
przyjêcia odpadów od przewoŸnika przez Inneko nie ma
decyduj¹cego wp³ywu na
kszta³towanie ceny w przetargu. Wystarczy porównaæ
ceny z sektorów I i III, które
w nowym przetargu zyska³y
ni¿sze ceny mimo zapowiedzianych podwy¿ek. powodem tego spadku jest wzrost
konkurencji w naszym regionie, który zawdziêczamy
równie¿ aktywnoœci naszej
spó³ki - dodaje A. Czy¿ewski.
Pojedyncza cena jednak
nie jest w stanie zmieniæ
ogólnego kierunku. Ceny zagospodarowania odpadów
bêd¹ ros³y w ca³ej Polsce.
Nowe ceny za przyjêcie odpadów na sk³adowisko w
Chróœciku zaczn¹ obowi¹zywaæ od przysz³ego
roku lecz nadal bêd¹
ni¿sze od wiêkszoœci
sk³adowisk.
RED. INNEKO

r e k l a m a

●
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1949 r. ur. się Kuba Zaklukiewicz, wł. Kazimierz Jakub Zaklukiewicz, aktor scen polskich,
od 1996 r. w Teatrze im. Osterwy, zm. w 1998 r. w skutek obrażeń odniesionych w czasie napadu rabunkowego podczas tournée w Wilnie.
w 26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy
ul. Żwirowej dokonano pierwszego pochówku.
w 27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został indywidualnym mistrzem Polski
na żużlu.
1979 r. - podczas uroczystości z
okazji Dnia Energetyka pracownicy gazowni pożegnali swój
zakład, który po wprowadzeniu
gazu ziemnego w mieście zaprzestał produkcji koksu; zgodnie z decyzją resortu gazownia
miała zostać rozebrana.
1995 r. - otwarto nowo zbudowaną ul. Olimpijską.
1852 r. ur. się Ernst Henseler,
syn wieprzyckiego rybaka, artysta malarz, profesor muzeum
rzemiosł artystycznych w Berlinie; jego obraz „Bismarck w
niemieckim Reichstagu” znajdował się przed 1945 r. w gorzowskim muzeum miejskim,
zm. w 1940 r.
w 28.09.
1975 r. - 29-letni Edward Jancarz, wywalczył w Częstochowie
po raz pierwszy tytuł mistrza
Polski na żużlu,
w 29.09.
1960 r. - w kinie „Słońce” odbyła się gorzowska premiera filmu „Krzyżacy”; bilety zostały
wykupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40
i 4.00.
1974 r. - Gorzów był gospodarzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; tytuł
mistrzowski, już po raz drugi,
wywalczył Zenon Plech; wicemistrzem został Edward Jancarz.
1998 r. - rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmechanizowana, do 1995 r. - 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odrodzenia Polski i Roosevelta); w
okolicznościowym pikniku
uczestniczył prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licznych grafik erotycznych, ilustracji, a także obrazów o tematyce
sakralnej.
w 30.09.
1969 r. - uruchomiono piekarnię
mechaniczną przy ul. Koniawskiej 11 o mocy produkcyjnej 20
ton pieczywa dziennie; była to
pierwsza piekarnia mechaniczna w Gorzowie.
2007 r. - otwarto galerię „Askana”.
2007 r. - po wygranym 49:41
meczu z Intarem Lazur Ostrów
Stal Gorzów wróciła po 5 latach
n
do ekstraklasy.
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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/

Firmy maj¹ sprz¹taæ klatki, chodniki przed domami, odchwaszczaæ trawniki.
Musz¹ te¿ raz w sezonie
wymieniæ piasek w piaskownicach. Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej w³aœnie szuka tych, którzy zadbaj¹ o
czystoœæ w miejskim zasobie.
- Zgodnie z wymaganiami
musimy og³aszaæ przetargi
na wykonywanie takich
us³ug, jak utrzymanie czystoœci, wiêc to robimy - mówi¹ w
ZGM. W³aœnie trwa przetarg,
który na pocz¹tku wrzeœnia
wy³oni firmy sprz¹taj¹ce zasób ZGM. I jak mo¿na
przeczytaæ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mo¿e to byæ jedna firma,
ale mog¹ to byæ ró¿ne firmy.
Miasto bowiem podzielonej
jest na piêæ Administracji Domów Mieszkaniowych i w
ka¿dym ADM mo¿e przetarg
wygraæ inna firma.

Fot. Archiwum

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

ZGM już przygotowuje się
do zimy i przyszłej wiosny

Gruby i szczegółowy
dokument

Specyfikacja to doœæ obszerny dokument, w którym
dok³adnie wymienione, czego
Zak³ad
Gospodarki
Mieszkaniowej oczekuje od
przysz³ych
firm
sprz¹taj¹cych. Dla mieszkañców ca³ego zasobu komunalnego, w tym równie¿ dla
wspólnot
zarz¹dzanych
przez ZGM, wa¿ne s¹ zadania, jakie miasto stawia.

Do obowiązków firm sprzątających należy także wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw

I tak oczywiœcie firma musi
sprz¹taæ zarówno klatki
schodowe, korytarze piwniczne, wózkarni i pralnie,
czyli wszystkie czêœci wspólne, to musi tak¿e zadbaæ o
czystoœæ podwórek oraz
czystoœæ chodników, przy
których s¹ po³o¿one kamienice. W zimie oznacza to miêdzy innymi usuwanie zalodzenia, œniegu i dbanie, aby
chodniki by³y bezpieczne dla

przechodniów. Ponadto trzeba dbaæ o ¿ywop³oty, trawniki, te nale¿y odchwaszczaæ,
ale te¿ sprz¹tacze bêd¹ mieli w obowi¹zku dostarczanie
mieszkañcom poczty od
ZGM, sprawdzanie stanu
wodomierzy, monitorowanie
stanu czystoœci pomieszczeñ.

Dokładnie wiadomo, kiedy
i co trzeba robić

Ale w specyfikacji zapisano
znacznie dok³adniej obowi¹zki firm. Poniewa¿ przetarg obejmuje okres œwiadczenia us³ug od 1 listopada
tego roku do 30 kwietnia przysz³ego, wiêc zamawiaj¹cy
u³o¿y³ niejako grafik czynnoœci.
I ju¿ wiadomo, ¿e klatki
maj¹ byæ zamiatane w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. Musz¹
byæ myte raz na dwa tygod-

nie, a lamperie w tych, gdzie
s¹, przynajmniej raz w miesi¹cu. Drzwi, zwane w starych kamienicach bramami,
musz¹ byæ myte raz w miesi¹cu, a stolarka okienna dwa
razy w czasie trwania umowy
na us³ugê. Natomiast piwnice,
pralnie, wózkarnie - jednym
s³owem inne pomieszczania
wspólne - sprz¹tane maj¹ byæ
dwa razy w miesi¹cu.
Wiadomo te¿, ¿e firma musi
raz w okresie trwania us³ugi
wymieniæ piasek w piaskownicy - i tu pada okreœlony termin
- miêdzy 1 a 30 kwietnia przysz³ego roku. Utylizacja starego piasku i zakup oraz wsypanie nowego le¿y po stronie
firmy sprz¹taj¹cej. - No i bardzo dobrze, ¿e miasto stosuje
takie surowe wymagania. My
tam te¿ sprawdzamy, jak wygl¹da sprz¹tanie, bo przecie¿
za to p³acimy - mówi¹ mieszkañcy kamienic komunalnych.
I dodaj¹, ¿e ju¿ od jakiegoœ
powa¿nego czasu bardzo
rzadko lub prawie wcale siê
nie zdarza, aby ktoœ nie dotrzyma³ swoich obowi¹zków.
Nadzór
nad
firmami
sprz¹taj¹cymi maj¹ kierownicy poszczególnych Administracji i to oni najczêœciej reaguj¹,
kiedy
firmy
nie
wywi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków.
ROCH

Więcej pięknych klatek
schodowych się pojawia
Stiuki i plafon ozdabiaj¹cy lampê pojawi³ siê na remontowanej klatce schodowej przy ul. 30 Stycznia.
W innej klatce zostan¹ odnowione i przywrócone inne
detale. ZGM t³umaczy, ¿e
coraz wiêcej jest wspólnot,
które chc¹ tak przywracaæ
blask swoim kamienicom.
- Mamy sta³¹ praktykê, ¿e
jak s¹ stiuki w klatkach schodowych, to je odtwarzamy mówi Robert Jankowski, kierownik Administracji Domów
Mieszkalnych nr 3. To
w³aœnie tu mieœci siê kamienica, jedna z wielu, która ju¿
zachwyca, choæ remont jeszcze trwa.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Adresy
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Białe stiuki, biały plafon,
jak w jakim pałacu

Przez szeroko otwarte
drzwi wiod¹ce do kamienicy
przy ul. 30 Stycznia widaæ
wysokie rusztowania i fachowca pieczo³owicie maluj¹cego drobne elementy

Stiuki i plafon ozdabiający lampę pojawił się na remontowanej klatce schodowej przy ul. 30 Stycznia

uk³adaj¹ce siê w œliczny stiukowy szlak tu¿ pod sufitem
wysokiej klatki. Jak siê lepiej
przyjrzeæ, to spoza rusztowañ mo¿na zobaczyæ ju¿ odnowion¹ ozdobê wokó³ lampy. Ale to nie wszystko, re-

montowana jest tak¿e oficyna. I te¿ z zachowaniem i odtworzeniem istniej¹cych detali architektonicznych.
Co jakiœ czas przy otwartych drzwiach kamienicy zatrzymuj¹ siê przechodnie. -

No jak ³adnie, jak nie w kamienicy, a w jakim pa³acu komentuj¹ niektórzy. Bo rzeczywiœcie tak prowadzony
remont mo¿e siê podobaæ. Nas bardzo ciesz¹ takie
g³osy, bo staramy siê robiæ
wszystko, ¿eby te nasze kamienice wygl¹da³y jak najlepiej - mówi Dorota Benowska, która dzieli obowi¹zki dyrektora ZGM wraz Paw³em
Nowackim.
A piêkniej¹ca klatka podoba siê tak¿e samym mieszkañcom. - Bêdzie piêknie i
wytwornie - mówi¹.

Jest stiuk, jest posadzka,
będą tralki

Okazuje siê, ¿e klatka
schodowa przy ul. 30 Stycznia to nie jest wyj¹tek. - Podobnie wyremontowaliœmy
jedn¹ z klatek przy £okietka.

Te¿ by³y bogate stiuki i te¿
zosta³y zachowana. W innej kamienicy u³o¿yliœmy
now¹ posadzkê tak, ¿e
przypomina star¹ - opowiada Robert Jankowski.
Dodaje, ¿e takie remonty,
z odtwarzaniem starej
substancji
s¹
nieco
dro¿sze, ale efekt jest tego wart i coraz wiêcej
wspólnot siê decyduje na
takie remonty.
- W³aœnie siê przygotowujemy do remontu jednej
z klatek przy ul. Kosynierów Gdyñskich. Mieszkañcy za¿yczyli sobie, aby
otworzyæ stare tralki w porêczach. Chc¹ te¿, aby
schody by³y drewniane, jak
dawniej. W³aœnie jedna z
firm ju¿ odtwarza te detale
- mówi Robert Jankowski.
ROCH
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Jesteśmy wyjątkowi i trzeba o tym
ciągle mówić
Rozmowa z Sebastianem Pieñkowskim, przewodnicz¹cym Rady Miasta w Gorzowie

r e k l a m a

pu S3, kolej, podniesie jakoœæ danego terenu. Dlatego
przestañmy mówiæ o terenach zbyt mocno oddalonych od drogi szybkiego ruchu, jakim jest droga S-3.
Ma³o tego, musimy tereny w
rejonie ulicy Mironickiej staraæ siê poszerzyæ, ale przede wszystkim jak najszybciej
zainwestowaæ w ich uzbrojenie. Naprawdê dzisiaj mam
uzasadnione pretensje do
prezydenta Jacka Wójcickiego i jego zastêpców, ¿e nie
zajêli siê tym zaraz po wziêciu w³adzy, bo kilka lat bezpowrotnie nam uciek³o.
- W maju na sesji Rady
Miasta nie dosz³o do zmiany uchwa³y w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
co
pozwoli³oby
rozpocz¹æ
prace nad budow¹ strefy w
omawianym miejscu.
- Mam nadziejê, ¿e nast¹pi
to na wrzeœniowej sesji. W
maju projekt tej uchwa³y zosta³ zablokowany przez radnych z komisji gospodarki i
rozwoju, konkretnie z klubu
Kocham Gorzów. Na sesji
czerwcowej poszerzyliœmy
sk³ad komisji o radnych, którzy chc¹ rozwoju Gorzowa i
maj¹c wiêkszoœæ w tej komisji
zapalimy
zielone
œwiat³o do rozpoczêcia prac
nad powstaniem strefy przemys³owej. Ponadto intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem terenu do inwestycji
w Gorzowie i z pomoc¹
rz¹du RP mo¿e siê to udaæ.
Nie chcia³bym tutaj mówiæ
wiêcej, bo osobiœcie zaanga¿owa³em siê w pewne negocjacje w sprawie przejêcia
gruntów pod inwestycje i na
tym etapie wymaga to jeszcze dyskrecji. Dodam jedy-

Fot. Archiwum

- Czy pana zdaniem poszerzenie strefy specjalnej
na ca³y kraj to dzia³anie w
dobrym kierunku?
- Tak, poniewa¿ dotychczas
inwestorzy byli ograniczeni
miejscem dzia³ania. Mogli jedynie lokowaæ dzia³alnoœæ w
wyznaczonych strefach. Teraz, po spe³nieniu warunków,
mog¹ wybraæ sobie miejsce
w ka¿dej praktycznie czêœci
kraju. Natomiast funkcjonuj¹ce u nas Specjalne Strefy Ekonomiczne staj¹ siê teraz podmiotem, którego
g³ównym zadaniem jest
obs³u¿enie takiego inwestora. Ten model z du¿ym powodzeniem zastosowali kiedyœ Czesi i sprowadzili do
siebie wielu bardzo atrakcyjnych inwestorów.
- W jakim kierunku nale¿y
pójœæ z budow¹ w Gorzowie strefy przemys³owej,
¿eby w ramach nowego
prawa zachêciæ inwestorów do budowy firm na naszym terenie?
- Zwróæmy uwagê, ¿e na
bazie nowej ustawy trzeba
spe³niæ okreœlone warunki,
¿eby móc uzyskaæ pomoc
publiczn¹. Jednym z tych
warunków jest okreœlony poziom bezrobocia, a jak wiemy, w Gorzowie akurat z tym
nie mamy wiêkszych problemów. Oznacza to, ¿e na starcie nieco tracimy w porównaniu do wielu innych obszarów, dlatego musimy szukaæ
innych sposobów. W mojej
ocenie, jedynie poprzez budowê tzw. atrakcyjnoœci terenu jesteœmy w stanie zachêciæ inwestorów do zwrócenia uwagi na nasze
miasto. Tylko budowa strefy
przemys³owej, uzbrojonej w
wodê, pr¹d, drogi dojazdowe, w pobli¿u odpowiednich
wêz³ów komunikacyjnych ty-

S. Pieńkowski: Należy sięgnąć po wszystkie możliwe atuty,
a mamy ich w samym mieście, jak i w subregionie sporo

nie, ¿e jest to o tyle wa¿ne,
¿e potrzebujemy du¿ego terenu pod potrzeby du¿ych inwestorów zaawansowanych
technologicznie. Pozyskaniem takich inwestorów zajmuje siê Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która bardzo nam
sprzyja, lecz nic nie zrobi,
je¿eli sami nie stworzymy ku
temu warunków.
- Na jak¹ grupê inwestorów, z jakich dok³adnie
bran¿, powinniœmy siê nastawiæ?
- Na pewno z punktu widzenia kadry pracowniczej
jesteœmy przygotowani na
bran¿e motoryzacyjne, chemiczne czy budowlane. Ktoœ
powie, chemiczne? Nie mam
oczywiœcie na myœli produkcji przypominaj¹cej tê w
dawnym Stilonie, ale mówiê
o firmach maj¹cych rozwiniête,
najnowoczeœniejsze
technologie, gdzie nie ma
mowy o jakimkolwiek zanieczyszczeniu œrodowiska, a
sama praca przypomina
pracê laboratoryjn¹.
- A jakimi sposobami powinniœmy szukaæ inwesto-

rów i zachêcaæ ich do
przyjœcia do Gorzowa?
- Nale¿y siêgn¹æ po
wszystkie mo¿liwe atuty, a
mamy ich w samym mieœcie,
jak i w subregionie sporo.
Niestety, niewykorzystane.
Nale¿y przygotowaæ solidn¹
ofertê inwestycyjn¹ i kadrow¹. Jeœli nasza Akademia
wpisze siê w tak¹ politykê
rozwoju miasta, to dostarczy
potrzebne kadry techniczne,
in¿ynierów, którzy za bardzo
dobre pieni¹dze bêd¹ tu pracowaæ, zak³adaæ rodziny i
p³aciæ podatki. Wiem, ¿e
Akademia prowadzi ju¿ takie
dzia³ania i przy wsparciu
miasta mo¿emy zbudowaæ
kolejny silny filar rozwoju
miasta, jakim jest edukacja.
By to przyœpieszyæ trzeba jak
najszybciej doprowadziæ do
po³¹czenia naszych uczelni i
postawiæ na kierunki techniczne. Musimy wreszcie
zbudowaæ Centrum Edukacji
Zawodowej i Biznesu. Id¹c
dalej, przyszed³ czas na wyeksponowanie turystycznych
walorów miasta i regionu.
Póki co, obecna w³adza nie
dopracowa³a siê najprost-

szego folderu ogólnie dostêpnego o mieœcie. Pamiêtajmy, ¿e w tej chwili mamy
dobry teren, który trzeba
uzbroiæ. Mamy sprzyjaj¹cy
nam rz¹d, mamy KSSSE,
która zawsze chêtnie nam
pomo¿e, ale musimy wreszcie zacz¹æ dawaæ coœ od
siebie. Potrzebni do tego s¹
wyspecjalizowali ludzie w
magistracie, którzy zajm¹ siê
ró¿nymi obszarami, dziêki
czemu potem wszelkie atuty
bêdzie mo¿na przekuæ na
ofertê dla inwestora. Nawet
pole golfowe jest takim atutem, bo inwestor mo¿e byæ
wielkim mi³oœnikiem gry w
golfa, a jeœli nie jest, to trzeba go przekonaæ do tego, ¿e
on zawsze by³ mi³oœnikiem
golfa, tylko jeszcze o tym nie
wiedzia³. I choæby z tego powodu powinien tu zainwestowaæ. We wspó³pracy z gminami trzeba rozwijaæ sieæ
œcie¿ek rowerowych, budowaæ oœrodki wypoczynkowe
przy naszych piêknych jeziorach, tworzyæ szeroko pojêt¹
infrastrukturê turystyczn¹.
Dlatego, ¿e ka¿dy inwestor
musi wiedzieæ, ¿e lubuskie
to 50% lasów, piêknej przyrody, gdzie on, jego kadra
kierownicza i pracownicy, jak
tu przyjad¹, to nie bêd¹
chcieli st¹d wyjechaæ, ¿e inwestowanie i ¿ycie tutaj to
czysta przyjemnoœæ w ekologicznej enklawie, której w
Europie Zachodniej ju¿ nie
ma. Marketing w tym kierunku musi zostaæ wreszcie postawiony na w³aœciwe tory.
Myœlê, ¿e powoli powinniœmy
myœleæ w Gorzowie o
za³o¿eniu wydzia³u zajmuj¹cego siê przygotowywaniem profesjonalnych ofert
dla inwestorów zagranicznych np. we wspó³pracy z
KSSSE. W takiej ofercie

musz¹ znaleŸæ siê ró¿ne
elementy, nie tylko bezpoœrednio zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Trzeba przygotowaæ
jasny przekaz, ¿e jesteœmy
wyj¹tkowi i ci¹gle o tym mówiæ.
- Czy dobrym kierunkiem
promocji jest tak¿e gra gorzowskich koszykarek w
europejskich pucharach,
które - jak wiemy - promuj¹
dzia³alnoœæ KSSSE i miasta?
- Oczywiœcie, i to w dwóch
kierunkach. Po pierwsze same wystêpy sportowe pozostawiaj¹ w ró¿nych czêœciach
Europy œlad w postaci nazwy
miasta i spó³ki, a po drugie
jest to dobry sposób na nawi¹zywanie wspó³pracy z tymi miastami, przedsiêbiorcami, potencjalnymi inwestorami w tych miastach.
Takie wyjazdy powinny byæ
wykorzystane przez w³adze
miasta do spotkañ z w³adzami odwiedzanego miasta i
szukania potencjalnych inwestorów, szerokiego promowania miasta. Graj¹c w
europejskich pucharach koszykarki s¹ naprawdê atrakcyjnym partnerem do promowania naszych atutów za
stosunkowo niewielkie pieni¹dze.
W ten sposób nie tylko
mo¿na œci¹gn¹æ inwestora,
ale znaleŸæ sponsora, który
poprzez sport chcia³by siê
reklamowaæ. To równie¿
mo¿na przedstawiæ w ofercie, gdy¿ taka propozycja
daje korzyœci obu stronom.
Nie musz¹ to byæ jedynie
koszykarki, mog¹ to byæ i inne dru¿yny sportowe, czy
te¿ instytucje kultury. Wachlarz w tym zakresie jest szeroki.
ROBERT BOROWY
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Kroki milowe w rozwoju dziecka
Ka¿de dziecko jest inne, i ka¿de rozwija siê we w³asnym tempie.
jakie oznaki œwiadcz¹ o gotowoœci do kolejnych etapów
rozwoju
motorycznego
dziecka w pierwszym roku
¿ycia.
- Pierwsze 12 miesiêcy to
okres wielkich zmian w ¿yciu
nowo narodzonego dziecka i
jego rodziców. Na pocz¹tku
noworodek czy niemowlê tylko le¿y, z czasem uczy siê
raczkowaæ, siadaæ, by w
okolicach 1. roku ¿ycia stawiaæ pierwsze kroki. Od
chwili porodu maleñstwo
uczy siê i poznaje œwiat, którego do tej pory nie zna³o.
Ale uczy siê nie tylko ono.
Wiele sytuacji zwi¹zanych z
rozwojem dziecka jest nowych tak¿e dla jego rodziców. Chcemy im pomóc jak
najlepiej przygotowaæ siê na

Fot. Archiwum WSzW w Gorzowie

Czy i kiedy kupiæ noside³ko
lub le¿aczek? Jakie konsekwencje mo¿e mieæ zbyt
wczesne sadzanie dziecka,
a jaki wp³yw na rozwój motoryczny dziecka maj¹ skoczkihuœtawki czy chodziki? Jak
rozpoznaæ czy dziecko jest
ju¿ gotowe do pionizacji oraz
czy moje dziecko prawid³owo
siê rozwija? Tego typu pytania zadaje sobie ka¿dy rodzic.
Odpowiedzi na nie z ³atwoœci¹ znajduj¹ uczestnicy
zajêæ w Szkole Rodzenia
W i e l o s p e c j a l i s t yc z n e g o
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie podczas spotkañ z
mgr Ann¹ Kalinieck¹ - fizjoterapeutk¹, która podczas
swoich zajêæ opowiada (i pokazuje) przysz³ym rodzicom

Odpowiedzi na wiele pytań znajdują uczestnicy zajęć w
Szkole Rodzenia Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie

to co ich czeka, stad pomys³
nawi¹zania wspó³pracy z doœwiadczonym fizjoterapeut¹ -

mówi mgr Wioletta Gêbicz po³o¿na prowadz¹ca szpitaln¹ szko³ê rodzenia.

Zajêcia prowadzone przez
Annê Kalinieck¹ - cz³onka
Zespo³u Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
dzia³aj¹cego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
oparte s¹ na tzw. krokach
milowych czyli umiejêtnoœciach nabywanych przez
dziecko w odpowiednim dla
siebie czasie.
- Ka¿de dziecko jest inne, i
ka¿de rozwija siê we w³asnym tempie. Wa¿ne jest, by
zdobywane umiejêtnoœci nastêpowa³y po sobie, bo opanowanie jednych jest podstaw¹ do przejœcia do nastêpnego etapu. Te kroki
milowe to m.in. reagowanie
na otoczenie, g³u¿enie, podnoszenie klatki piersiowej i

g³owy, chwytanie, zmiana
pozycji z brzucha na plecy (i
odwrotnie),
gaworzenie,
raczkowanie, siadanie, stanie, reagowanie na imiê i
chodzenie - mówi Anna Kaliniecka.
Podczas zajêæ rodzice poznaj¹ te¿ czynniki zaburzaj¹ce prawid³owy rozwój
motoryczny dziecka w pierwszym roku ¿ycia, oraz podstawy pielêgnacji wed³ug
koncepcji NDT-Bobath pomagaj¹cej w rozwoju niemowl¹t, które maj¹ k³opoty z
napiêciem miêœniowym, asymetriê u³o¿enia, albo urodzi³y siê przedwczeœnie i potrzebuj¹ odpowiedniej stymulacji,
by
dogoniæ
rówieœników.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Związkowcy z gorzowskiego
szpitala protestują
Strata szpitala za pierwszych szeœæ miesiêcy tego roku ju¿ siêga szeœæ milionów z³otych.
Zwi¹zki
zawodowe
dzia³aj¹ce przy gorzowskim
szpitalu rozpoczê³y protest w
sprawie finansowania szpitali, a w³aœciwie mocnego jego
ograniczenia przez Lubuski
Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Jako zwi¹zki zawodowe
podjêliœmy wspólne stanowisko i na razie nasz protest
ma charakter informacyjny mówi Andrzej Andrzejczak,
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ przy WSzW w Gorzowie. - Wi¹¿ê siê on z oflagowaniem budynków oraz
naszym wyst¹pieniem do
Andrzeja Jacyny, prezesa
Narodowego
Funduszu
Zdrowia, z którym zreszt¹
ju¿ rozmawia³em w tej sprawie - wyjaœnia.

r e k l a m a

Problem dotyczy pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej szpitala, a zwi¹zane jest
to z nowym rycza³towym finansowaniem œwiadczeñ. W
pierwszym pó³roczu Lubuski
Oddzia³ NFZ zakontraktowa³
najmniej œwiadczeñ w kraju,
gdy¿ tylko 45% rocznego
planu. W innych województwach wygl¹da to zupe³nie
inaczej, s¹ takie, gdzie ten
wskaŸnik wyniós³ nawet 54
procent.
- To powoduje, ¿e strata
szpitala za pierwszych szeœæ
miesiêcy tego roku ju¿ siêga
szeœæ milionów z³otych - kontynuuje Andrzej Andrzejczak. - Ma³o tego, brak kontraktowania na w³aœciwym
poziomie
prowadzi
do

wyd³u¿enia siê kolejek, ale
tak¿e, co nasz bardzo martwi, dalej nie ma kontraktu
na finansowanie badañ PET.
Obserwujemy jakieœ zakulisowe gry w tej sprawie, co
jest niedopuszczalne, poniewa¿ urz¹dzenie to pozwala
na wysok¹ wykrywalnoœæ
chorób nowotworowych i powinno byæ maksymalnie wykorzystywane.
Ponadto
chcemy zacz¹æ rozmawiaæ
na temat urealnienie kontraktu na kolejny rok - t³umaczy.
Zwi¹zkowcy przypominaj¹
równie¿, ¿e kiedy z nadludzkim wysi³kiem odd³u¿ano
szpitala od tamtej pory najwa¿niejszym zadaniem ca³ej
za³ogi jest takie prowadzenie

jednostki, ¿eby nie wpaœæ w
ponown¹
w
spiralê
zad³u¿enia.
Obecne
dzia³ania Lubuskiego Oddzia³u NFZ temu nie sprzyjaj¹. Kolejn¹ spraw¹ s¹ planowane podwy¿ki dla za³ogi.
Nie mo¿na ich w pe³ni zrealizowaæ bez otrzymania odpowiednich œrodków w ramach
kontraktu. Wspomnia³a o
tym ju¿ kilka dni temu marsza³ek województwa El¿bieta Polak.
- Gdybyœmy tak, jak np. w
województwie ma³opolskim
otrzymali co najmniej 54% w
kontraktach, to prezesi i dyrektorzy lubuskich szpitali
mieliby mo¿liwoœæ podniesienia p³ac pracownikom,
przede wszystkim œredniemu

personelowi medycznemu i
administracji - zauwa¿a marsza³ek.
Przewodnicz¹cy Andrzejczak zapewnia jednak, ¿e
protest nie jest skierowany
w stronê podniesienia p³ac.
- Kiedy szpital by³ reformowany zapewniliœmy nasz¹
za³ogê, ¿e bêdziemy z
uwag¹ patrzyli na dzia³ania
p³atnika i w sytuacji pewnych w¹tpliwoœci bêdziemy
natychmiast reagowali. Podobnie jak na wydatki w samym szpitalu. Przecie¿ to
s¹ nasze wspólne œrodki i
mamy pe³ne prawo wskazywaæ na niedoskona³oœci,
jak coœ siê dzieje nie tak.
Skoro nasz szpital dzia³a
coraz
lepiej,
realizuje

wiêcej us³ug, to NFZ powinien im w tym tylko pomagaæ, a nie rzucaæ k³ód pod
nogi. Zupe³nie nie rozumiemy polityki prowadzonej
przez dyrektora Lubuskiego
Oddzia³u NFZ Piotra Brombera. Przed rokiem by³o podobnie, czego efektem by³o
to, ¿e dopiero w listopadzie
pojawi³a siê mo¿liwoœæ zakontraktowania us³ug do
wysokoœci 100 procent. Nie
by³o wtedy jednak ju¿ czasu, przez co trzy procent
rocznego bud¿etu trzeba
by³o oddaæ - koñczy.
W akcji uczestnicz¹ NSZZ
Solidarnoœæ, MZZ POZ oraz
Zak³adowa
Organizacja
Zwi¹zkowa OZZPiP.
RB
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Specjalność: gospodarka regionalna
i lokalna
Gospodarka regionalna i lokalna stanowi jedn¹ z oferowanych specjalnoœci w ramach kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym AJP.
Przewidziane studia I stopnia na tym kierunku trwaæ
maj¹ 6 semestrów. W trakcie
studiów student zdobêdzie
wszechstronn¹ wiedzê z zakresu przedmiotów ekonomicznych oraz nabêdzie
umiejêtnoœci i kompetencje
niezbêdne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu
gospodarki i jej podmiotów.
Studenci równie¿ doskonaliæ
bêd¹ swoje umiejêtnoœci
jêzykowe (na poziomie B2).
Specjalnoœæ: gospodarka
regionalna i lokalna umo¿liwi
tu studentom zdobycie wiedzy z zakresu teorii i praktyki
funkcjonowania systemów
ekonomiczno-spo³ecznych
ró¿nych jednostek samorz¹du terytorialnego. W ramach tej specjalnoœci studenci nabêd¹ wiedzê dotycz¹c¹
gospodarowania zasobami
kapita³u finansowego, rzeczowego i ludzkiego ró¿nych
podmiotów gospodarki regionalnej i lokalnej. Studenci
uzyskaj¹ wiedzê na temat
dzia³alnoœci gospodarki na
poziomie miast, gmin i regionów.

Specjalnoœæ ta skierowana
jest szczególnie do osób
chc¹cych nabyæ niezbêdne
kompetencje do pracy w instytucjach administracji pañstwowej i samorz¹dowej, w
tym przede wszystkim w
urzêdach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich. Po ukoñczeniu specjalnoœci studenci zdobêd¹
wiedzê przydatn¹ do rozwi¹zywania rzeczywistych
problemów, przed którymi
staj¹ instytucje administracji
pañstwowej i samorz¹dowej.
Studenci posi¹d¹ umiejêtnoœci
wykorzystania w praktyce instrumentów oddzia³ywuj¹cych
na procesy w gospodarce regionalnej i lokalnej oraz skutecznego dzia³ania na rzecz
jej rozwoju.
Wiedza i umiejêtnoœci nabyte w trakcie studiów bêd¹
predysponowaæ absolwenta
tej specjalnoœci do podjêcia
pracy w charakterze specjalisty, doradcy, mened¿era w
ró¿nych instytucjach gospodarki regionalnej i lokalnej.
Gospodarka regionalna posiada przy tym swój aspekt
teoretyczny i praktyczny.

Aspekty te przyszli studenci
bêd¹ mogli poznaæ na takich
przedmiotach jak: administracja i gospodarka samorz¹dowa, statystyka, demografia
czy marketing terytorialny.
Poznaj¹ te¿ metody iloœciowe
jako narzêdzia badawcze
gospodarki regionalnej. Celem ich stosowania jest niezbêdne wsparcie w zakresie
wykonywania analiz empirycznych dotycz¹cych monitorowania rozwoju regionu.
Rozwój gospodarki regionalnej jest bowiem zjawiskiem
ekonomicznym podlegaj¹cym
licznym analizom i ocenom.
W tym wzglêdzie wystêpuje
du¿e zapotrzebowanie na
miarodajne informacje dotycz¹ce funkcjonowania województwa, jak równie¿ powiatów i gmin. Wymaga to umiejêtnego
doboru
metod
przetwarzania informacji oraz
poprawnej interpretacji wyników.
Do kierunków wykorzystania metod iloœciowych nale¿¹
tu: diagnozowanie rozwoju
regionu (pomiar tempa rozwoju, identyfikacja stymulant
i destymulant), planowanie i

modelowanie (analiza trendów, prognozowanie), ewaluacja rozwoju (weryfikacja
wielkoœci planowanych i rzeczywistych). Wœród ró¿nych
metod wykorzystywanych do
tego celu wymieniæ mo¿na:
metody taksonomiczne, syntetyczne mierniki rozwoju,
metody analizy korelacji i modele regresyjne oraz metody
analizy czynnikowej.
Na potrzeby prowadzenia
bie¿¹cej oceny rozwoju nieodzowne jest w tym zakresie
odpowiednie przygotowanie
metodyczne. Z uwagi na
obiektywizm uzyskiwanych
wyników metody iloœciowe
wspomagaj¹
proces
zarz¹dzania rozwojem m.in.
przez ocenê realizacji przyjêtych celów strategii d³ugoterminowych. Wymagane jest
jednak, obok zgromadzenia
niezbêdnych danych statystycznych i ich iloœciowej
analizy, aby ocena uzyskanych wyników by³a uzupe³niona przez analizê czynników
jakoœciowych.
Przedstawione na ró¿nych
konferencjach przez autora
artyku³u badania wskazuj¹,

¿e województwo lubuskie ze
wzglêdu na wielkoœæ i liczbê
ludnoœci jest jednym z mniejszych województw w Polsce.
Pozostaje tak¿e przez to w
pewnym opóŸnieniu do innych województw w kraju.
Bior¹c na przyk³ad pod
uwagê PKB na mieszkañca,
województwo jest niejako na
uboczu wzglêdem takich regionów jak mazowieckie, dolnoœl¹skie, wielkopolskie i pomorskie.
Analizy wskazuj¹ tak¿e, ¿e
PKB ma równie¿ wp³yw na
kszta³towanie siê salda migracji w regionie. Szczególnie
z tymi województwami, w których wskaŸnik ten wraz ze
stop¹ bezrobocia jest korzystniejszy bilans migracji w
regionie jest negatywny. Na
poziomie gmin natomiast
znaczenie czynników ekonomicznych dla salda migracji
okazuje siê mniejsze. Wiêkszy wp³yw ma liczba mieszkañ oddanych do u¿ytku.
Jednak równie¿ w przypadku
gmin przewa¿a ujemne saldo
migracji. Do przyczyn opóŸnieñ rozwojowych regionu
zaliczyæ tak¿e nale¿y jakoœæ

infrastruktury regionalnej, a w
tym zaplecza badawczo-rozwojowego w województwie.
Z drugiej strony wa¿ny
czynnik rozwoju stanowi sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Zwróciæ tu uwagê
nale¿y na potencja³ iloœciowy
sektora i jego udzia³ w zatrudnieniu. Mniejszy ni¿ ogólnie w kraju jest udzia³ w zatrudnieniu przedsiêbiorstw
du¿ych. Drugi czynnik stanowi liczna na tle danych dla
kraju grupa podmiotów z
udzia³em kapita³u zagranicznego. Podmioty te przyczyniaj¹ siê do nap³ywu kapita³u
zewnêtrznego i tak¿e tworz¹
miejsca w pracy w regionie.
Istotnym czynnikiem s¹ równie¿ walory turystyczne województwa. Wœród walorów
tych wymieniæ mo¿na: du¿¹
lesistoœæ, liczne jeziora i szlaki turystyczne. Wa¿nym zagadnieniem jest tak¿e problematyka
wielofunkcyjnego
rozwoju wsi i rolnictwa w regionie.

DR PRZEMYS³AW SZCZUCIÑSKI
Wydzia³ Ekonomiczny
Akademia im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim
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Nawigator Biznesu MOF GW
- konkurs dla firm
W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowany jest projekt ,,Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca,
Deszczna, K³odawy i Santoka”.
Dziêki po³¹czeniu dzia³añ
wspieraj¹cych i promuj¹cych
przedsiêbiorczoœæ, nasi lokalni biznesmeni, maj¹
okazjê poznaæ wzajemnie
swoj¹ pracê i jej efekty. Realizacja projektu doprowadzi³a nas do momentu, w
którym pora, by najlepsze
wzorce wyeksponowaæ i nagrodziæ.
- Tak jak bud¿et obywatelski ma budowaæ spoiwo pomiêdzy mieszkañcami, poprawiaæ relacje, powo³ywaæ
do ¿ycia nieformalne grupy,
by realizowaæ wspólne inicjatywy i braæ wspó³odpowiedzialnoœæ za otaczaj¹ca
nas rzeczywistoœæ, tak samo
biznes powinien byæ wyró¿niany i promowany. Dziêki temu mo¿emy wskazywaæ najlepsze kierunki jego
rozwoju - przekonuje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
Odpowiedzi¹ na to wyzwanie jest organizowany po raz
pierwszy konkurs „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW” jest on wyró¿nieniem dla
najbardziej korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych
œrodowisku dzia³añ inwestycyjnych prywatnych przedsiêbiorców z terenu Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wielkopolskiego
(MOF). W Konkursie uczestnicz¹ podmioty zarejestrowanie na terenie MOF w formie:
· jednoosobowej dzia³alnoœæ gospodarczej,
· dzia³alnoœci gospodarczej
prowadzonej w formie spó³ki
cywilnej,
· dzia³alnoœci gospodarczej
prowadzonej w formie spó³ki
w rozumieniu Kodeksu
Spó³ek Handlowych,
· oddzia³u zagranicznego
przedsiêbiorcy,
· w innej formie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z wy³¹czeniem przedsiêbiorstw pañstwowych i ko-

munalnych oraz samorz¹dowych jednostek organizacyjnych,
Konkurs podzielony zosta³
na etapy, które realizowane
s¹ w nastêpuj¹cych terminach:
Etap 1: Zg³oszenie pisemne do konkursu - przyjmowanie zg³oszeñ odbywa siê od
1 sierpnia 2018 r. do 5 wrzeœnia 2018 r.
Etap 2: Ocena formalna na
podstawie
w³aœciwie
wype³nionych formularzy dokonywana jest przez Sekretariat Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych od
daty zakoñczenia naboru
wniosków.
Etap 3: Kapitu³a na podstawie formularzy zakwalifikowanych w etapie 2, omawia
przed³o¿one kandydatury i w
trybie g³osowania dokonuje

wyboru laureatów - obrady
Kapitu³y odbêd¹ siê w dniu
14 wrzeœnia 2018 r.
Etap 4: Przyznanie nagród
podczas uroczystej Gali, która odbêdzie 21 wrzeœnia
2018 r. o godz. 20.00 w Filharmonii Gorzowskiej, na
która wszystkich serdecznie
zapraszamy.
Kategorie konkursowe:
1. Debiut, dla firm:
a. które rozpoczê³y dzia³alnoœæ w ostatnich 2-ch latach
na terenie jednej z 5 gmin
MOF i dzia³aj¹cych nieprzerwanie do dziœ, lub
b. które w ostatnich 2-ch
latach stworzy³y i wprowadzi³y z sukcesem na rynek
lokalny, regionalny, krajowy,
zagraniczny nowy produkt/us³ugê.
Kandydaci bêd¹ oceniani
pod wzglêdem:

a. Pomys³u, koncepcji i
okolicznoœci powstania firmy/produktu/us³ugi,
b. Pomys³u na jego realizacjê,
c. Wizji i strategii rozwoju
firmy/produktu/us³ugi,
d. Wskazania potrzeb otoczenia, które produkt/us³uga
zaspokaja,
2. Firma z Mark¹, Kandydaci bêd¹ oceniani pod
wzglêdem:
a. zastosowania nowych,
ciekawych form promocji,
b. formy prezentacji w mediach i przestrzeni publicznej,
c.powi¹zania
produktu/us³ugi z lokalnoœci¹/cechami regionu,
d. stopnia wykorzystania
wspó³czesnych narzêdzi komunikacji,
e. przyk³adania wagi do
wysokich
standardów

dba³oœci o klienta i obs³ugi
klienta (uczciwe praktyki promocji, przeciwdzia³anie nieuczciwej konkurencji, inne),
f. budowania brand`u popartego wiarygodnymi ocenami otoczenia lokalnego
(referencje, rekomendacje,
opinie, szczególne wyró¿nienia, komentarze w mediach).
3. Biznes Œwiadomy
Spo³ecznie, dla firm Stosuj¹cych
zasady
CSR
(normê ISO 26000).
Kandydaci bêd¹ oceniani
pod wzglêdem przejrzystego
i etycznego zachowania w
kluczowych obszarach, takich jak:
· ³ad organizacyjny,
· prawa cz³owieka,
· relacje z pracownikami,
· œrodowisko naturalne,
· uczciwe praktyki rynkowe,
· relacje z konsumentami,

· zaanga¿owanie spo³eczne i rozwój spo³ecznoœci lokalnej.
4. Ambasador Gospodarczy
Kandydaci bêd¹ oceniani
pod wzglêdem:
a. wp³ywu na integracjê lokalnego œrodowiska gospodarczego,
b. aktywnoœci w ró¿nego
rodzaju rankingach, z efektem zdobycia certyfikatów,
wyró¿nieñ, uznania w konkursach bran¿owych, czym
aktywnie przyczyniaj¹ siê do
promocji obszaru w regionie
i kraju,
c. tworzenia „tradycji gospodarczych” w regionie, pozycji na rynku wynikaj¹cej z
d³ugoletniej dzia³alnoœci i powi¹zaniami konkretnie z t¹
czêœci¹ województwa lubuskiego.
5. Innowator Roku
Kandydaci bêd¹ oceniani
pod wzglêdem stopnia innowacyjnoœci wprowadzonych
na przestrzeni ostatnich 5 lat
nowych lub znacz¹co udoskonalonych rozwi¹zañ:
· technologicznych,
· produkcyjnych,
· us³ugowych,
· marketingowych
· organizacyjnych.
Rozwi¹zania te mog¹ byæ
opracowane samodzielnie
przez firmê lub wywodziæ siê
z innych firm lub podmiotów.
Nominowani, laureaci i wyró¿nieni w nagrodzie nie
otrzymuj¹ z tego tytu³u jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy te¿ u³atwieñ w
prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej, mog¹ natomiast wykorzystywaæ fakt jej
otrzymania w materia³ach
promocyjnych i reklamowych.
Nagroda w konkursie na charakter honorowy i przyznawana jest w formie statuetki oraz
tytu³u „NAWIGATORA BIZNESU MOF GW”.
WYDZIAŁ OBS³UGI INWESTORA
I BIZNESU UM

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sektora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.
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Polityka rolna wpędziła polską wieś w ślepą uliczkę
Dzisiaj problemem naszego rolnictwa jest to, ¿e producenci rolni, ogrodnicy i sadownicy s¹ coraz biedniejsi.
raz musimy odbudowaæ. Na
prze³omie lipca i sierpnia br.
przedstawi³ now¹ politykê
roln¹, która ma uzdrowiæ chory system tego sektora. Jest
nadzieja dla rolnictwa, przemys³u spo¿ywczego i tak¿e
dla gorzowskiego handlu rolnego - plan w oœmiu punktach:
- utworzenie Narodowego
Holdingu
Spo¿ywczego,
zwiêkszenie sprzeda¿y bezpoœredniej produktów rolnych
w handlu detalicznym prosto
z zagrody, postawienie na
rozwój ¿ywnoœci wysokiej jakoœci, wsparcie rolnictwa na
terenach górskich, przeciwdzia³anie suszy, wiêksze dofinansowanie paliwa rolniczego, zastêpowanie importowanej soi polskimi roœlinami
bia³kowymi, rozwój rolnictwa
ekologicznego. Kilka dni temu
minister rolnictwa zapowiedzia³ powo³ywanie radców rolnych, którzy maj¹ pomagaæ w
intensyfikacji eksportu rolnego
ze
szczególnym
uwzglêdnieniem œrednich i
ma³ych gospodarstw. Zapowiada siê rozs¹dny model
sektora rolno-spo¿ywczego.
G³ównym dzisiaj problemem naszego rolnictwa
jest to, ¿e producenci rolni,
ogrodnicy i sadownicy s¹
coraz biedniejsi, a poœrednicy dyktuj¹cy niskie ceny
w skupie s¹ coraz bogatsi.
Bliska mi znajoma prowadzi
gospodarstwo ekologiczne, z
którego p³ody musi sama
sprzedawaæ na targowisku,
bo do ¿adnego hipermarketu
jej tego nie wezm¹, a gdyby
nawet wziêli to po cenach niewolniczej pracy. Ma hodowlê
ekologicznych gêsi, a to istny
horror i dyktatura poœredników. Widzê jak siê mêczy by
przetrwaæ. Podziwiam j¹
widz¹c, jak wczeœnie rano jedzie na targowisko by spieniê¿yæ cokolwiek ze swej ekologicznej produkcji. W tych
problemach nie jest odosobniona. W zesz³ym roku, w jednym z podgorzowskich gospodarstw sadowniczych widzia³em stosy zebranej wiœni,
przy których by³a ka³u¿a wyciekaj¹cego soku, a u innego
sadownika stosy jab³ek, których nikt do przetwórstwa nie
chcia³. Gdzie indziej spotka³em hektary porzeczki i
marniej¹cej truskawki, której
nie op³aca³o siê zbieraæ bo
poœrednicy zani¿yli ceny skupu, a w dodatku sprowadzili
tañsze z zagranicy. Owoców
nawet nie op³aca siê podnieœæ z ziemi, a co dopiero
zrywaæ - mówi jeden z w³aœcicieli sadu, który obficie mu
obrodzi³. Zbieraj pan ile
chcesz, bo i tak siê zmarnuj¹
- mówi³ do mnie tydzieñ temu!
W skupie proponuj¹ mi 60
groszy za kg jab³ek, za 1 kg

Fot. Archiwum

Trudno zaprzeczyæ, ¿e istnieje pilna potrzeba naprawy
gospodarki, a w pierwszej kolejnoœci odzyskania sektora
handlu, odbudowy zniszczonego przemys³u i rolnictwa i
spi¹æ to polsk¹ bankowoœci¹.
Sektor rolny zasilany funduszami z dop³at do produkcji
rolnej znacznie siê wzmocni³.
Polska od pocz¹tku cz³onkostwa w UE otrzyma³a na gospodarkê ¿ywnoœciow¹ ponad
47 mld euro. Dop³aty te by³y i
s¹ znacznie mniejsze od tych,
które dosta³o zachodnie rolnictwo. Ch³op polski dziêki
swojej pracowitoœci trochê
wiatru w ¿agle dosta³ i zacz¹³
produkowaæ znacznie taniej
ni¿ te zachodnie uprzywilejowane. Polityka dop³at UE
spowodowa³a jednak, ¿e nawet uprawy pietruszki i marchewki w zagrodach przydomowych przesta³y siê op³acaæ
i zaczê³y masowo znikaæ.
Pierwsze co zrobiono w Polsce to pozbyto siê rodzimego
handlu rolno-spo¿ywczego.
Hipermarketyzacja bez opamiêtania to majstersztyk tzw.
in¿ynierii ekonomicznej przeciw naszej gospodarce. Polityka rolna wpêdzi³a polsk¹
wieœ w œlep¹ uliczkê, w której
kierunku „jazdy” nie by³o widaæ. Bo jak odbudowaæ to, co
praktycznie przesta³o istnieæ?
Zlikwidowano system kontraktacji producentom rolnym,
zlikwidowano punkty skupu
p³odów, miejski i wiejski handel, przetwórstwo rolnospo¿ywcze,
ale
przede
wszystkim polikwidowano izby handlu zagranicznego,
które pilotowa³y eksport produktów rolnych. Pamiêtam
przetwórnie w Dêbnie i w Miêdzychodzie, czy skup warzyw i owoców w Gorzowskiej
Spó³dzielni Ogrodniczej na
potrzeby wytwórni soków, na
eksport i do przechowalni.
Wspomnê tylko gorzowskie
makarony, PZZ, nowoczesn¹
jak na ówczesne czasy mleczarniê, zak³ady miêsne w
Gorzowie i Zielonej Góry, te
wielkie gospodarstwa rolne
wokó³ Gorzowa „pêkaj¹ce w
szwach” z pe³nymi oborami
krów, bukatów miêsnych,
owiec i trzody chlewnej. To
wszystko w ostatecznym
³añcuchu wytwórczym trafia³o
do du¿ych i nieŸle prosperuj¹cych
terenowych
zak³adów przemys³u spo¿ywczego, ale i do mniejszych w
ka¿dej gminie pod szyldem
PSS Spo³em czy Gminnej
Spó³dzielni. Jasne, ¿e by³o to
przestarza³e, nie przystawa³o
do europejskich standardów i
zamiast usprawniaæ i unowoczeœniaæ - likwidowano robi¹c
przestrzeñ dla obcego kapita³u. Premier Mateusz Morawiecki wspomnia³, jak beztrosko wszystko niszczono, a te-

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.

maliny mo¿e 30 groszy wiêcej
- tym nawet nie zap³acê pracownikowi za ich zebranie. A
na straganie i w hipermarkecie jab³ka ju¿ po 2,50 z³. za
kg,
malina
w
ma³ym
pude³eczku 5-6 z³otych, a
œliwki po 3 z³ote. To wygl¹da
na zmowê cenow¹! - krzyczy.
Przecie¿ ta rolna gospodarka
jest chora - mówi dalej mój
rozmówca. S³usznie wiêc premier Mateusz Morawiecki powiedzia³, ¿e trzeba polskie rolnictwo uzdrowiæ. WeŸmy tylko
kilka jego propozycji dobrej
zmiany w rolnictwie. Podwy¿szono do 40.000 z³ limit
zwolnionych z podatku dochodowego przychodów
rolnych sprzeda¿y detalicznej. Ma to o¿ywiæ handel
rolny. Sprzeda¿ dopuszczona bezpoœrednio u producenta, przed sklepami, w miejscach wyznaczonych przy
chodnikach, w miejscach
publicznych, na festynach, a
przede wszystkim na targowiskach i straganach u³atwi
zbyt rolnikom. W Gorzowie
pojawiaj¹ siê stragany z
produktami prosto z gospodarskiej zagrody co œwiadczy o przychylnoœci w³adz
miasta do tej nowej polityki
rolnej, do rolniczego handlu. Trzeba jednak prawdê
powiedzieæ, ¿e nie zadbano
o nowoczesne gie³dy i targowiska, w które trzeba by
by³o parê milionów zainwestowaæ. By³y nawet na to
centralne fundusze. Nie poradzono sobie z gie³d¹ na Baczynie, która a¿ siê prosi ¿eby
j¹ zrobiæ wielk¹ regionaln¹
gie³d¹
towarowo-rolnospo¿ywcz¹ niczym podwar-

szawskie Bronisze, Wielkopolska Gie³da Rolno-Ogrodnicza pod Poznaniem czy
Gie³da Szczecin-Przec³aw.
Na tle tych gie³d dobrze zorganizowanych, te gorzowskie wygl¹daj¹ jak ubogie
krewne. Gie³dy lokalne s¹ warunkiem koniecznym wewnêtrznego obrotu towarowego i bazy eksportowej oraz logistycznym
oœrodkiem
aktywizacji produkcji rolnoogrodniczo-sadowniczej.
Z danych Instytutu Ekonomii
Rolnej i Gospodarki ¯ywnoœciowej wynika, ¿e w 2017 roku eksport polskiej ¿ywnoœci
przekroczy³ 26 mld euro i od
2003 roku wzrós³ 5,5-krotnie,
a w stosunku do 2016 roku
wzrós³ ok. 10 %. Eksport produktów mleczarskich wzrós³
w 2017 roku o 40 %. Polska w
ci¹gu kilku ostatnich lat staje
siê roln¹ potêg¹ Europy i atrakcyjnym eksporterem œwiatowym. Z tych optymistycznych dla rolnictwa danych powinien wnioski wyci¹gn¹æ
magistrat, któremu nie powinno zabrakn¹æ odwagi na
rzecz wzmacniania obrotu rolnego w Gorzowie. Radni powinni rozumieæ, ¿e pojawia
siê nowa szansa rozwojowa,
której warunkiem jest rolniczy
handel, a szczególnie silne
gie³dy towarowe. Potrzebne
te¿ s¹ dzisiaj dobre targowiska rolno-spo¿ywcze na
ka¿dym osiedlu zapewniaj¹ce niskie ceny i œwie¿¹, i
zdrow¹ ¿ywnoœæ prosto od
producenta, lepsz¹ ni¿ ta w
hipermarketach. Tym bardziej, ¿e handel straganowy
znacznie siê wzmocni³ po
wprowadzeniu wolnych nie-

dziel w hipermarketach, podaje IERiG¯.
Po tzw. transformacji od
1989 roku zapalaj¹c „zielone
œwiat³o” dla zachodniego wielkopowierzchniowego handlu,
podciêto podstawy zw³aszcza
dla
drobnych
i
specjalizuj¹cych siê gospodarstw rolnych oraz przemys³u przetwórczego. Po
2002 roku, w ci¹gu tylko 8 lat
upad³o w Polsce 665 600
gospodarstw rolnych. Tak
„skrêcono” model rozwoju
gospodarki rolno-spo¿ywczej,
¿e nic rozwijaæ siê nie mog³o poza oczywiœcie obcym kapita³em przejmuj¹cym nasz
konsumencki rynek. Tylko w
ci¹gu ostatniego roku zlikwidowano 14,3 tyœ. placówek handlowych, przede
wszystkim spo¿ywczych
(dane GUS). Od stycznia do
czerwca 2018 r. zlikwidowano
ponad 8,8 tyœ. polskich sklepów, najwiêcej spo¿ywczych i
odzie¿owych. Te dwie bran¿e
wypychane s¹ z polskiego
rynku co na pewno odbije siê
te¿ na polskiej produkcji.
Ekonomiœci rolni mówi¹, ¿e
specjalistyczne gospodarstwa
rolno-ogrodnicze czy sadownicze nie musz¹ byæ obszarowo du¿e, bo wystarczy kilka
hektarów na uprawê cebuli,
marchewki czy pietruszki, do
uprawy zió³ leczniczych i
przyprawowych, czy groszku i
fasoli konserwowej.
Ówczesne pañstwo polskie
nie mia³o woli aby stworzyæ
kompleksowe warunki specjalizacji ma³ych gospodarstw. Ze wsi polskiej, tak¿e
z tych przy gorzowskich wiosek, ruszy³a wtedy ogromna
emigracja na zachód. Pojawi³o siê bezrobocie we
wsiach i ma³ych miastach popegeerowskich, st¹d tyle tam
problemów ³¹cznie z powszechnym pijañstwem. Teraz trzeba tê po transformacji
„drogê do dobrobytu” pilnie i z
ogromnym wysi³kiem naprawiaæ. Nowoczesne rolnictwo i
ziemia w rêkach polskiego
rolnika jest podstawowym
warunkiem strategicznego
bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, warunkiem przetrwania i suwerennoœci. Ziemi
trzeba broniæ niczym niepodleg³oœci, bo „tyle wolnoœci
ile polskiej w³asnoœci„. O
ma³o co, a powsta³y by wielkie latyfundia, jak magnackie
ksi¹stewka na tysi¹cach hektarów, niczym obce wyspy na
polskiej ziemi. Z lasami by³o
by podobnie i ca³e szczêœcie,
¿e tym liberalnym reformatorom zabrak³o czasu na dokonanie dzie³a zniszczenia z
konsekwencjami na setki lat.
Lasy konstytucyjnie powinny
pozostaæ zawsze pañstwowe
i byæ naszym wspólnym
dobrem. Tego trzeba siê do-

magaæ od naszych pos³ów i
senatorów.
Kolejn¹ i bardzo wa¿n¹
zapowiedzi¹ premiera M.
Morawieckiego jest Utworzenie Narodowego Holdingu Spo¿ywczego, którego
g³ównym zadaniem bêdzie
wprowadzenie mechanizmu stabilizacyjnego cen,
u³atwienie rolnikom sprzeda¿y bezpoœredniej i walka
np. ze skutkami suszy.
- Bêdziemy do tego d¹¿yæ,
¿ebyœmy kontrolowali poszczególne kategorie produktów rolnych odpowiednio
wczeœnie w procesie wegetacyjnym. Wiosn¹, dla owoców
miêkkich, a nie kiedy jest za
póŸno - powiedzia³ premier
M. Morawiecki. Zapowiedzia³
tak¿e odbudowê pañstwowej
interwencji w rolnictwie i stworzenie specjalnej pañstwowej
grupy produkcyjnej. Rolnicy
maj¹ otrzymaæ pomoc w rozwijaniu produkcji ekologicznej i wolnej od GMO, co
mo¿e byæ polsk¹ specjalnoœci¹. To nawet rozs¹dnie
wszystko
wygl¹da
i
w³aœnie dlatego nale¿y
spodziewaæ siê, podobnie
jak z kornikiem drukarzem
w Puszczy Bia³owieskiej,
koalicji sprzeciwu si³ w³asnych i obcych, co mo¿e
byæ trudna do pokonania.
„Istnieje bowiem tylko jeden
sposób zdemaskowania pustych hase³ i fa³szywych
doktryn… Sposobem tym
jest rachunek ekonomiczny” powiedzia³ Ludwig von Mises. Ten rachunek polskiej
gospodarki, o dziwo, jest jak
dot¹d wyj¹tkowo dobry i
wprowadza w zak³opotanie
niejedne si³y w UE, które
wcale nie ¿ycz¹ Polsce wybicia siê na œwiatow¹ podmiotowoœæ z rolnicz¹ samowystarczalnoœci¹.
Mam nadziejê, ¿e w³aœnie teraz dla
gospodarki rolnej uruchomiona zosta³a w³aœciwa droga
rozwoju po przez naprawê
tego co dotychczas zd¹¿ono
zepsuæ. Gorzów, jako najwiêksze miasto w kierunku
na Berlin i dalej na zachód,
mo¿e staæ siê g³ównym
oœrodkiem w wewnêtrznym i
zagranicznym obrocie rolnospo¿ywczym zachodniej Polski z wzorow¹ w tym
wzglêdzie gie³d¹ towarow¹,
silnym Gorzowskim Handlem
Hurtowym, nowoczesnymi
targowiskami i sklepami rolnych grup producenckich na
ka¿dym osiedlu oferuj¹cych
ekologiczn¹ zdrow¹ ¿ywnoœæ. To jak na razie wydaje
siê byæ g³ówn¹ drog¹ do odzyskania handlu rolnospo¿ywczego. Jest tylko jeden warunek powodzenia:
wiedza, determinacja i praca
Pro publico bono.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Wolimy wymyślać sami, najczęściej b
Z Ryszardem Broniszem, gorzowianinem zaanga¿owanym w sprawy miasta, prezesem PTTK-Stilon, rozmawia Robert Borowy

Fot.

- Gorzów przez ostatnie
cztery lata zmieni³ siê na
korzyœæ?
- Odpowiem krótko: uleg³
zamro¿eniu. I to w odniesieniu do wszystkiego. Nie chcê
tutaj nikogo krytykowaæ, na
nikogo narzekaæ, ale mam
wra¿enie, ¿e na tym etapie
ulegliœmy hibernacji i dalej w
niej tkwimy.
- Kiedyœ jednak ten lód
musi siê stopiæ?
- Nie potrafiê przewidzieæ
przysz³oœci. ¯yczê sobie i
mieszkañcom oby jak najszybciej.
- Ale gdzieœ te pierwsze
³opaty zosta³y wbite, stare
tramwaje zniknê³y, a lepiej
to dopiero ma byæ?
- Byæ mo¿e. Wierzê w to. Co
z tych wielkich planów wyjdzie, zobaczymy za kilka lat.
Wtedy bêdziemy oceniaæ.
Dlaczego tak mówiê? Jak obserwujê prowadzone w tej
chwili inwestycje to widzê, ¿e
tylko kilkanaœcie procent prac
jest realizowanych na odpowiednio wysokim poziomie.
- Czyli coœ tam siê dzieje,
a nawet potrafimy coœ zrobiæ?
- Raczej nie my, a firmy.
Czasami uda siê trafiæ i wybraæ profesjonalistów, którzy
bez specjalnego nadzoru potrafi¹ budowaæ na europejskim poziomie. I wykorzystuj¹
do tego nowoczesne rozwi¹zania. Niemniej nadal dominuje bylejakoœæ. I to warto
w pierwszej kolejnoœci szybko
zmieniæ. G³ównie tzw. nadzór
w³aœcicielski.
- Jak przys³uchuje siê pan
lokalnej debacie o mieœcie,
to co pan sobie myœli?
- Mam wra¿enie, ¿e nie potrafimy rozmawiaæ, a ju¿ na
pewno nie potrafimy doprowadziæ pewnych spraw do koñca.
Takim
klasycznym
przyk³adem by³y s³ynne alejki
lipowe przy ul. Marcinkowskiego. To one tak naprawdê
zmiot³y poprzedniego prezydenta i sta³y siê trampolin¹
dla nowej si³y politycznej w
mieœcie. Niedawno by³em na
Marcinkowskiego i zobaczy³em obraz nêdzy i rozpaczy. Tak siê zastanawiam, po
co nad czymœ dyskutowaæ,
równie¿ w mediach spo³ecznoœciowych, jak s³owa i tak
trafiaj¹ w pró¿niê.
- Mo¿e chodzi³o tylko,
¿eby goniæ króliczka, a nie
go od razu z³apaæ?
- Jak rozmawiam ze znajomymi na temat rozwoju miasta, to niemal wszyscy s¹
zgodni, ¿e najlepiej wychodzi
nam gra w ,,pomidora’’. Nawet jak ktoœ powie coœ na-

●

Na pewno nie potrafimy doprowadzić pewnych spraw do końca

prawdê bardzo m¹drego, wartego szerszej dyskusji, najczêœciej s³yszy ,,pomidor’’.
Ka¿dy jest przy w³asnym zdaniu, nawet gdyby by³o ono nie
najlepsze.
- Dyskusja na miejskie tematy powinna byæ chyba
sprowadzona do prezentacji konkretnych pomys³ów i
propozycji, z unikniêciem
elementów partyjno-politycznych?
- Najczêœciej rozdzwaniaj¹
siê dzwoneczki, pojawiaj¹ siê
zapowiedzi, konsultacje, ludzie przestawiaj¹ pomys³y i
zapada g³êboka cisza. Po
czasie dowiadujemy siê, ¿e to
czy tamto zostaje od³o¿one w
czasie. Jestem za tym, ¿ebyœmy nie tworzyli wielkich planów na kilka lat, ale w miarê
naszych mo¿liwoœci skonkretyzowali, co chcemy zrobiæ w
najbli¿szym czasie, na co nas
staæ i zacznijmy to robiæ.
- Niedawno powsta³a Gorzowska Rada Seniorów.
Czy oznacza to, ¿e lokalne
w³adze chc¹ korzystaæ z
doœwiadczeñ
starszych
mieszkañców?
- Nie tylko ze wzglêdu na
wiek mam szeroki kontakt z
seniorami ale równie¿ jako
prezes Oddzia³u Zak³adowego PTTK-Stilon. W naszym

stowarzyszeniu dzia³a 250
osób, z których zdecydowana
wiêkszoœæ to emeryci. Nie odczuwam tego, ¿ebyœmy byli
proszeni i zachêcani do dzielenia siê naszym doœwiadczeniem, wiedz¹. W Gorzowie
jest oko³o 30 tysiêcy seniorów. To jest potê¿na armia
wyborców, która w ka¿dej
chwili mo¿e przewróciæ ka¿d¹
w³adzê w mieœcie. Lokalni politycy zdaj¹ sobie z tego
sprawê. Dlatego ja postrzegam te dzia³ania jako chêæ
przeci¹gniêcia ich na swoj¹
stronê.
- Nie za ostra to ocena?
- Mo¿e s¹ to mocne s³owa,
ale tak to odbieram. A dlaczego? Bo widzê, ¿e dla
m³odych ludzi œwiat tak naprawdê powsta³ z chwil¹ ich
pojawienia siê na nim. I to
co oni teraz wymyœlaj¹ jest
najlepsze, idealne i jedynie
m¹dre. A naprawdê w mieœcie mamy spor¹ grupê
osób dojrza³ych, bardzo
m¹drych, z du¿ym potencja³em intelektualnym i dorobkiem zawodowym, które
mog³yby jeszcze du¿o wnieœæ
w rozwój miasta. Dobr¹
rzecz¹ by³o na pewno utworzenie Karty Seniora, bo dla
jest wielu emerytów o skromnych dochodach, dla których

oszczêdnoœæ ka¿dej z³otówki
jest wa¿na.
- Od wielu lat mamy otwarty œwiat, mieszkamy w pobli¿u kilku du¿ych miast, a
nawet jednej stolicy bardzo
wa¿nego pañstwa europejskiego. Jako gorzowianie
umiemy czerpaæ od nich
wzorce?
- Bardziej konsumujemy ni¿
czerpiemy przyk³ady. Ze
wzglêdów rodzinnych mam
okazjê czêsto jeŸdziæ do Berlina i znam sporo osób, które
chêtnie tam siê wybieraj¹,
¿eby korzystaæ z dobrodziejstw kulturalnych, sportowych czy innych, jakie oferuje
to miasto. Podobnie jest z
Poznaniem czy ze Szczecinem.
Koszty
dojazdów,
szczególnie w wiêkszych grupach s¹ niewielkie. Mo¿na
wybraæ siê nawet na jeden
dzieñ i sporo ciekawych rzeczy obejrzeæ. Natomiast nie
czerpiemy wzorców, nie staramy siê adaptowaæ ciekawych rozwi¹zañ na gorzowski
grunt. Wolimy wymyœlaæ sami, najczêœciej bezskutecznie.
- Dlaczego?
- Ponownie muszê dokonaæ
pewnego podzia³u wiekowego. Inaczej na to wszystko
spogl¹daj¹ osoby, które w

dawnych czasach mog³y tylko
pomarzyæ o wyjeŸdzie za granicê, a inaczej ci, dla których
to jest coœ naturalnego. I zapewne w trakcie tych wyjazdów nie zwracaj¹ uwagi na
detale. Dla nich wszystko jest
normalne. Poza tym, ktoœ musia³by zawodowo tym siê
zaj¹æ?
- Prezydent, urzêdnicy,
radni…. Oni przecie¿ te¿
je¿d¿¹ po œwiecie i chyba
nie s¹ obojêtni na ciekawe
pomys³y, którymi potem
mogliby wykorzystaæ w
swej pracy?
- Przyznajê tu racjê. Niedawno by³em z grup¹ z
PTTK-u na wycieczce objazdowej szlakiem winnic i miodu wokó³ Zielonej Góry.
Wszyscy byliœmy zachwyceni. Podobny szlak jest w rejonie Mierzêcina, gdzie znajduje siê kilka winnic wcale
nie gorszych od tych na
po³udniu
województwa.
Myœlê, ¿e takie rzeczy powinny byæ szerzej eksponowane
tak¿e przez Gorzów, jako
stolicê pó³nocnej czêœci województwa. To tylko drobny
przyk³ad.
A
czy
potrafimy
wspó³pracowaæ z s¹siednimi gminami w zakresie turystyki?

- Nie potrafimy stworzyæ nawet porz¹dnego punktu informacji turystycznej, a co dopiero mówiæ o szerokiej
wspó³pracy. Naprawdê nie
trzeba tutaj wielkich fajerwerków. Wystarczy pojechaæ do
Zielonej Góry i zobaczyæ w
ratuszu
jak
powinien
wygl¹daæ porz¹dny punkt informacyjny. Zachêcam, ¿eby
odpowiedzialny za promocjê
miasta urzêdnik przejecha³
siê do naszych s¹siadów. Od
tego nale¿a³oby zacz¹æ.
- Co potem?
- Odpowiedzieæ sobie na pytanie, w jakim celu i po co goœcie mieliby przyje¿d¿aæ do
Gorzowa? Nie jesteœmy Poznaniem czy Szczecinem, ale
posiadamy sporo walorów.
Jednym z nich s¹ wnukowie
landsberczyków,
którzy
chêtnie przyje¿d¿aj¹ do nas.
Przez nich mo¿na by³oby naprawdê siê dobrze promowaæ, ale trzeba stworzyæ ku
temu warunki. Powinniœmy
jeszcze mocniej otworzyæ siê
na historiê miasta. Miasto nie
ma nawet w³asnego muzeum.
Równie¿ poprzez wspó³pracê
z gminami warto stworzyæ dogodne warunki wypoczynkowe, traktuj¹c Gorzów jako
g³ówn¹ bazê. Na razie jednak
jest tak, ¿e jak my robimy Dni
Gorzowa, to w Santoku robi¹
swoje dni. Dlaczego nie
mo¿na ich po³¹czyæ z wykorzystaniem potencja³u Warty?
- Ostatnio mia³ pan okazjê
zwiedziæ kraje skandynawskie. Co by pan przeniós³
stamt¹d na nasz grunt?
- Komunikacjê kolejow¹.
Ona nie jest doceniana,
zw³aszcza
w
obszarze
czêstotliwoœci i punktualnoœci
kursowania poci¹gów w najbli¿szym otoczeniu. To nie
musz¹ byæ du¿e sk³ady. Chodzi o to, ¿eby na powrót przyzwyczaiæ ludzi do poruszania
siê poci¹gami na krótkich trasach. Bardzo dobrze zaczyna
to wygl¹daæ ju¿ w Wielkopolsce, gdzie ruszy³a Poznañska
Kolej Metropolitarna. Grupuje
ona dziewiêæ miast w rejonie
Poznania.
Przejazd
przyk³adowo z W¹growca do
Poznania trwa niespe³na pó³
godziny. Samochodem jedzie
siê przynajmniej godzinê, a
autobusem jechaliœmy 2,5
godziny.
- Gorzów sam w sobie nie
ma takich mo¿liwoœci, ¿eby
zbudowaæ
tak¹
siatkê
po³¹czeñ z najbli¿szymi
miejscowoœciami.
- Zgadza siê, ale trzeba zachêcaæ kolej do takich
dzia³añ. Mamy przecie¿ liniê

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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bezskutecznie Pieczątkarstwo to zawód,
byœmy dysponowali odpowiednio przygotowanymi oœrodkami
i wykwalifikowan¹ kadr¹. Takie
jakie s¹ choæby w Krakowie.
Tam znajduj¹ siê centra pracuj¹ce dla potrzeb firm europejskich. A u nas, co mamy? Kiedy
by³em w Estonii mia³em przyjemnoœæ byæ w oœrodku innowacyjno-wdro¿eniowym w pobli¿u
Tallina, który dzia³a w ramach
Unii Europejskiej. Tam projektowane s¹ trasy przebiegu Rail
Baltica, czyli kolei wokó³ Ba³tyku. Pracuje siê nad koncepcj¹
budowy tunelu miêdzy Tallinem
i Helsinkami. M³odzi in¿ynierowie zastanawiaj¹ siê nad formu³¹ przewozów z wykorzystaniem kapsu³ magnetycznych.
Analizuj¹ te¿ lory wagonowe.
To pokazuje, jak œwiat biegnie
do przodu, a innowacyjnoœæ to
nie proste s³owa. Za tym kryj¹
siê ogromne pieni¹dze. Dlatego
mówmy o konkretach, które s¹
realne do zrealizowania.
- Kierowany przez pana oddzia³ zak³adowy PTTK-Stilon
w ubieg³ym roku obchodzi³
50-lecia dzia³alnoœci. Dlaczego ci¹gle w nazwie jest
zak³adowy oraz Stilon, skoro
z przedsiêbiorstwem nie macie ju¿ nic wspólnego?
- Nie w nazwie rzecz, a w aktywnoœci. To równie¿ sentyment. Stilon zawsze kojarzony
jest i bêdzie z Gorzowem. Jesteœmy stowarzyszeniem nie
prowadz¹cym dzia³alnoœci gospodarczej. Dzia³amy na rzecz
naszych cz³onków na zasadzie
wolontariatu. Sami zbieramy
œrodki na dzia³alnoœæ, wynajmujemy ma³e biuro, ale najwa¿niejsze, ¿e potrafimy w ci¹gu roku
zorganizowaæ ponad 30 ciekawych imprez. Ró¿nych, od jednodniowych do nawet dziesiêciodniowych. Nasz¹ tegoroczn¹ sztandarow¹ wypraw¹
bêdzie sierpniowy wyjazd na
Roztocze, w rejon Kazimierza i
Zamoœcia. Jak wspomnia³em,
mamy 250 cz³onków p³ac¹cych
sk³adki, ale do tego nale¿y doliczyæ grupê sympatyków, którzy
je¿d¿¹ z nami po ca³ej Polsce
na ciekawe wydarzenia muzyczno-kulturalne. W tym gronie brakuje m³odzie¿y i osób ze
œredniego pokolenia, ale nie
dlatego, ¿e nie s¹ oni zainteresowani turystyk¹. Wol¹ jednak
bardziej ekstremalne wypady.
My jesteœmy bardziej zachowawczy. Ostatnio byliœmy w Sudetach po stronie czeskiej i zaplanowaliœmy sobie wejœcia na
takie „górki” aby wszyscy mogli
na nie wejœæ i zejœæ. By³y to
górki o wysokoœci niewiele ponad 1200 metrów. Oczywiœcie
byli tacy, którzy mogliby pójœæ
du¿ej wy¿ej, ale nie w tym
rzecz. Chodzi o to, ¿ebyœmy
wszyscy czerpali przyjemnoœæ z
wêdrowania.
- Dziêkujê za rozmowê.
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl

który ma jednak przyszłość
Ma³y zak³ad na pierwszym piêtrze kamienicy zawieszony jest dyplomami, poœwiadczeniami
mistrzowskimi i wzorami wykonywanych us³ug. Ma³o kto wie, ¿e piecz¹tki z gorzowskiej Alby
trafiaj¹ na ca³y œwiat.
Stara kamienica przy ul.
Wodnej. O tym, ¿e mieœci siê
tu od 1945 roku firma Alba
informuje nienachalny szyld.
W domofonie trzeba przycisn¹æ cyfrê 1 po chwili ju¿
drewnianymi, w¹skimi i wychodzonymi
schodami
mo¿na wejœæ na I piêtro. Tu,
niemal od pocz¹tku, dzia³a
firma Alba za³o¿ona przez
Lucjana Lepkê, rzemieœlnika
i mistrza piecz¹tkarstwa z
Poznania, a od jego œmierci
kierowana
przez
syna
Zdzis³awa.

Gorący telefon z Berlinem

Fot. Renata Ochwat

kolejow¹ z Kostrzyna przez
Gorzów do Krzy¿a i dalej w Polskê. Gorzów przez PKP zawsze
traktowany by³ po macoszemu.
Dostrzegam brak wspó³pracy
w³adz
miasta
z
PKP.
Przyk³adem jest k³adka na moœcie.
- Pytanie, czy by³oby zainteresowanie
ze
strony
pasa¿erów?
- Z takim samymi w¹tpliwoœciami borykali siê w Poznaniu.
Najwa¿niejsze jest przekonanie
do korzystania z kolei, która zaczyna byæ pod wieloma
wzglêdami najatrakcyjniejsz¹
form¹ przewozów. Przy stacjach musz¹ byæ parkingi, ¿eby
ludzie mogli zostawiæ na kilka
godzin auto lub rower i dalej poruszaæ siê poci¹giem. Proszê
spojrzeæ, ¿e by³y obawy z
po³¹czeniami z Kostrzyna do
Berlina i dalej do Gorzowa.
Okazuje siê, ¿e ludzie chêtnie
je¿d¿¹. Dobrze by³oby tylko,
¿eby w okresie letnim ostatni
poci¹g ze stolicy Niemiec wyje¿d¿a³ nieco póŸniej ni¿ teraz
ma to miejsce.
- Zapewne Gorzowska Kolej
Metropolitalna to melodia
przysz³oœci. A co by pan
przeniós³ ,,od rêki’’?
- Porz¹dek. Ja tam nigdzie nie
widzia³em pojemników z odpadami na ulicach. Przestrzeñ jest
wolna od niechlujnych banerów
i ró¿nej maœci reklam. Widaæ,
¿e tamtejsza ustawa krajobrazowa dzia³a prawid³owo. Do
tego widaæ, ¿e elewacje budynków s¹ robione pod czujnym
okiem architektów. U nas jak
spojrzymy choæby na dachy budynków od strony Wa³u
Okrê¿nego, to od razu na myœl
przychodzi brzydkie powiedzenie ,,ka¿dy dach z innej hurtowni’’. Skoro ju¿ coœ remontujemy
róbmy to z sensem. Mamy ³adny bulwar, zaraz bêdzie ³adna
estakada i oczy dalej bêd¹ kierowane na brzydkie budynki.
Tego powinniœmy unikaæ,
zw³aszcza ¿e mamy architekta
odpowiedzialnego za nadzór.
Rozumiem, ¿e nie wszystkich
staæ na efektowne remonty, ale
niech bêdzie przynajmniej
schludnie. (…)
- Du¿o mówi siê o rozwoju
gospodarczym miasta, cokolwiek to mia³oby znaczyæ. Na
co by pan postawi³: przemys³
czy innowacyjne us³ugi?
- I znowu padaj¹ tylko has³a.
Co oznacza pojêcie ,,innowacyjne us³ugi’’? Kiedyœ pracuj¹c
w dawnym Spo³em w komórce
innowacyjno-wdro¿eniowej
opracowywaliœmy nowe rodzaje
chleba. Maj¹c do dyspozycji
wspania³ych technologów nie
by³o to trudne. Problemem by³o
zdobycie odpowiednich surowców. Potrafiliœmy wtedy wyprodukowaæ kilkanaœcie rodzajów
chleba. Dzisiaj jest to ju¿ powszechne. O innowacyjnoœci
moglibyœmy mówiæ wtedy, gdy-

W niewielkim pomieszczeniu, gdzie na œcianach wisz¹
dyplomy mistrzowskie £ucjana i Zdzis³awa oraz potwierdzenie przynale¿noœci do
bardzo elitarnego klubu, jakim jest Klub Stemplarzy
Polskich, jak i dziesi¹tki
ró¿nych podziêkowañ, wzory
wykonywanych
us³ug,
w³aœnie dwoje m³odych ludzi
zamawia piecz¹tki. - A nie
lepiej je wyrównaæ, tak, ¿eby
optycznie wygl¹da³y lepiej podpowiada Zdzis³aw Lepka,
który na kartce pokazuje gotowe wzory zamówionych
stempli. Ch³opak sam za
bardzo nie chce podejmowaæ takiej decyzji, dzwoni do
kogoœ w Berlinie. Okazuje
siê, ¿e zleceniodawca jest
ojcem ch³opaka i mieszka na
sta³e w³aœnie w stolicy Niemiec. Potem jeszcze kilka razy telefonuje, bo Zdzis³aw
Lepka chce znaæ wszystkie
szczegó³y
zamawianych
piecz¹tek. Uzgadnianie zajmuje oko³o pó³ godziny.
M³odzi ludzie wychodz¹ z
zak³adu z pe³n¹ wiedz¹, czyli kiedy maj¹ zamówienie
odebraæ oraz ile przyjdzie im
za to zap³aciæ. Widaæ, ¿e s¹
zadowoleni. - U nas jest ca³y
czas w³aœnie tak. Ci¹gle s¹
klienci. No i nasze piecz¹tki
s¹ w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, w kilku
krajach Afryki - opowiada
w³aœciciel Alby i dodaje, ¿e
niekiedy to ma wra¿enie, i¿
klient przyjecha³ zamówiæ
piecz¹tkê, a czas oczekiwania skraca sobie, pij¹c
gdzieœ kawê.

Wojna przygnała tu
rodziców

Pierwsza Alba powsta³a na
krótko przed wybuchem II
wojny œwiatowej na poznañskiej Górnej Wildzie. - Tak,
tak, w przysz³ym roku
bêdziemy obchodziæ 80-lecie
firmy - potakuje Zdzis³aw
Lepka.

Z. Lepka zamykać firmy nie myśli, bo przecież te 80 lat tradycji do czegoś obliguje

Firmê prowadzi³ tylko ojciec
obecnego w³aœciciela. Mama
Joanna zajmowa³a siê wychowywaniem
piêciorga
dzieci. Zreszt¹ historia poznania obydwojga przypomina opowieœæ jak z filmu. Moja mama pochodzi³a z zamo¿nej rodziny spod Poznania i przyje¿d¿a³a do krawca,
gdzie wówczas szyto sobie
odzie¿. Pañstwo m³odzi zakochali siê w sobie. Dosz³o
do œlubu. A potem przysz³a II
wojna i Lucjan lepka musia³
uciekaæ z Poznania. Osiad³
w podpoznañskim Ostrorogu. Tam zajmowa³ siê pomoc¹ ludziom w ró¿nych
sprawach ¿yciowych. Nawet
ludziom z podziemia pomaga³ papiery za³atwiæ - opowiada Zdzis³aw Lepka.
Po zakoñczeniu wojny Lucjan mia³ do wyboru dwie
drogi. Wracaæ do Poznania,
na stare œmieci, albo jechaæ
na ówczesny Dziki Zachód,
gdzie tworzy³a siê nowa jakoœæ. - I tak tata wybra³ Gorzów. Dosta³ przydzia³ na
mieszkanie przy ul. Krzywoustego, ale bardziej mu siê
spodoba³a ulica Wodna, ten
balkon, to mieszkanie, w którym do dziœ jest firma- mówi
Zdzis³aw Lepka.
Lucjan Lepka wybra³ siê
wiêc do starej Niemki, pani
Emmy, jak mówi Zdzis³aw,
aby j¹ namówiæ do tego, by
rodzinê do siebie przyjê³a.
Niemka mieszka³a tu tylko ze
starym psem. Kobieta zgodzi³a siê wzi¹æ do siebie
Lepków, co by³o tylko z korzyœci¹, bo mieszanie by³o
du¿e, siedem pokojów.
Sama firma powsta³a na
parterze, w naro¿nym pomieszczeniu, w którym kiedyœ by³a karczma Rzym, a
dziœ jest sklep z upominkami
i balonikami. - Ale komuniœci
ojca z tego pomieszczenia

przegnali i tak firma zamontowa³a siê na pierwszym
piêtrze, gdzie jest do dziœ mówi Zdzis³aw.
Pani Emma ostatecznie
odesz³a za Odrê. Zabra³a ze
sob¹ tylko kilka rzeczy i swojego psa. - Zosta³y po niej jakieœ meble, talerze. Ale zosta³ te¿ metalowy stojak na
wino pe³en dobrego francuskiego szampana i koniaku.
Mój ojciec ten markowy alkohol spo¿ytkowa³ na moje
chrzciny - œmieje siê w³aœciciel Alby. Ca³kiem na powa¿nie dodaje, ¿e stojak ma
do dziœ i do dziœ mu s³u¿y.

Przejął firmę, choć chciał
iść na prawo

Po pracowni ojca, która
przylega³a bezpoœrednio do
mieszkania, od dziecka
krêci³ siê Zdzis³aw. - Tu siê
ci¹gle coœ dzia³o. Zreszt¹
mia³em talent manualny opowiada. Skoñczy³ Szko³ê
Podstawow¹ nr 3, II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, zda³ nawet na prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu, jednak ostatecznie studiów nie zrobi³. - Trzeba by³o podj¹æ decyzjê co do
firmy. Musia³em j¹ przej¹æ,
bo jakoœ trudno by³o mi myœleæ, ¿e j¹ sprzedam, pójdzie
w obce rêce - mówi. I tak od
1974 roku jest g³ównym
w³aœcicielem i naczelnym
szefem Alby. - Ale potem, tak
dla siebie zrobi³em jeszcze
dwa i pó³ roku studiów na
AWF - dodaje. Dziœ w firmie
pracuje jego córka, wiêc jakby co, to ci¹g³oœæ jest zapewniona, choæ Zdzis³aw
Lepka doœæ sceptycznie patrzy na przysz³oœæ swego fachu. - Myœlê, ¿e elektronika
zast¹pi piecz¹tki. Choæ
oczywiœcie bêd¹ grupy ludzi,
którzy bêd¹ siê pos³ugiwaæ
pieczêciami, jak choæby no-

tariusze czy inni - mówi. Jednak na razie firmy zamykaæ
nie myœli, bo przecie¿ te 80
lat tradycji jednak do czegoœ
obliguje.

Przez dziurę w ścianie

Firma ma te¿ bardzo ciekaw¹ historiê zwi¹zan¹ z
czasami stanu wojennego.
Wówczas w³adza zaplombowa³a wejœcie do firmy. A zamówienia siê sypa³y, bo
ka¿da komórka Solidarnoœci
musia³a i chcia³a mieæ
piecz¹tkê. Bez stempla ¿adna powa¿na organizacja jakoœ sobie dzia³ania nie wyobra¿a³a. - Wybiliœmy wiêc
dziurê w œcianie od strony
mieszkania i praca sz³a. Nie
trzeba by³o dodatkowego
œwiat³a, ha³asu te¿ nie by³o.
Pracowaliœmy niemal na
okr¹g³o - wspomina Zdzis³aw
Lepka.
To by³y takie czasy, kiedy
piecz¹tki robiono metodami
zecerskimi. Dziœ to jest
znacznie ³atwiejsze, bo technika posz³a do przodu. I
choæ generalnie klienci zamawiaj¹ plastikowe stemple
automatyczne, to jednak bywaj¹ i tacy, którzy decyduj¹
siê na stary typ, taki do którego potrzebna jest poduszka z tuszem. Zgodnie z zasad¹ - klient nasz pan, dla
Alby to ¿aden problem, aby i
taki stempel b³yskawicznie
wykonaæ. - Stosujemy plastikowe korpusy, ale jak sobie
klient za¿yczy drewnianego,
te¿ dostanie - t³umaczy
Zdzis³aw Lepka.
Firma to tak¿e grawerowanie
napisów - na tabliczkach, na
piórach wiecznych czy d³ugopisach, ale i drukowanie wizytówek czy innych rzeczy ulotnych. - Pracy jest naprawdê
du¿o. I bardzo dobrze, ¿e jest mówi szef Alby.

RENATA OCHWAT
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Myśliwi pamiętają o Wielkim
Łowczym i pisarzu
1 sierpnia 2018 roku minê³a 132 rocznica urodzin W³odzimierza Korsaka.

Ten wybitny cz³owiek lasu,
myœliwy i podró¿nik, pisarz i
autor ksi¹¿ek przyrodniczych
przez ponad 20 lat zwi¹zany
by³ z Gorzowem. Trwa³¹ po
nim pami¹tk¹ w naszym
mieœcie jest pomnik w Parku
Górczyñskim, przy którym w
niedzielê 5 sierpnia odby³a
siê urodzinowa uroczystoœæ,
zorganizowana
przez
Okrêgow¹ Radê £owieck¹
oraz Zarz¹d Okrêgowy PZ£
w Gorzowie.
Z tej okazji by³y wiêc kwiaty, wspomnienia i ¿yczenia
nie tylko pod adresem Wielkiego £owczego, ale i dzisiejszych myœliwych, którym
coraz trudniej jest godziæ
swoje pasje ze spo³ecznymi
oczekiwaniami, jak¿e czêsto
wyraŸnie sprzecznymi. Urodzinow¹ uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp zespo³u „Bukowina” ze Zdroiska.
W³odzimierz Korsak urodzi³
siê l sierpnia 1886 roku w
Aniñsku, w ówczesnej guberni! witebskiej (Bia³oruœ) w rodzinie ziemiañskiej, której
korzenie szlacheckie -zarówno ze strony matki, Emilii z
domu So³tan, jak i ojca Bronis³awa z bobynickich Korsaków - siêgaj¹ XV w.
Pocz¹tkowo naukê pobiera³
od guwernerów w domu, nastêp nie kszta³ci³ siê w Gim-

nazjum im. Miko³aja l w Rydze, a póŸniej na Akademii
Rolniczej w Taborze (Czechy). W okresie studiów intensywnie zwiedza³ kraje Europy Zachodniej. Po ich ukoñczeniu zarz¹dza³ maj¹tkiem
rodzinnym. W 1916 r. podj¹³
szereg wypraw myœliwskoprzyrodniczych do Azji. Po
zakoñczeniu l wojny œwiatowej i konfiskacie dóbr w
Aniñsku przez w³adze radzieckie, osiad³ w Warszawie, gdzie pracowa³ jako
rachmistrz w banku, kartograf i t³umacz w Wojskowym
Instytucie Geograficznym. W
latach 1923-25 pracowa³ w
Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych jako g³ówny
³owczy Rze czypospolitej.
Nastêpnie dogl¹da³ dóbr Jaros³awa Potockiego na Polesiu, a od 1929 r. a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej by³
³owczym na WileñszczyŸnie.
Po wojnie osiad³ w Gorzowie, gdzie do chwili przejœcia
na emeryturê w 1949 r. równie¿ pracowa³ jako ³owczy.
Debiutowa³ opowiadaniami,
które w latach 1904-1907
drukowane by³y na ³amach
„£owca Polskiego”. W 1922
roku wyda³ sw¹ pierwsz¹
ksi¹¿kê „Rok myœliwego”,
która sta³a siê popularnym
podrêcznikiem myœlistwa. W

okresie miêdzywojennym
ukaza ³o siê jeszcze 10 jego
ksi¹¿ek o tematyce przyrodniczej i myœliwskiej, w tym
„Na tro pach przyrody”, która
sta³a siê lektur¹ szkoln¹. W
1929 r. zosta³ cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich.
Po wojnie wznowieñ doczeka³y siê „Leœne ogniska”, „Ku
indyjskiej rubie¿y” i „Na tropach przyrody”. Ostatni¹ jego ksi¹¿k¹ by³a „Las mi powiedzia³”, która ukaza³a siê
w 1969 r. Wiele prac pozosta³o w maszynopisach.
Ksi¹¿ki swe sam ilustrowa³,
pocz¹tkowo tylko rysunkami,
póŸniej tak¿e zdjêciami. Wystawy swych rysunków i
akwareli mia³ m.in. w Wilnie,
warszawskiej „Zachêcie”,
Poznaniu, Lwowie.
By³ te¿ prekursorem ochrony przyrody w Polsce - w
1936
roku
proponowa³
utwo rzenie pierwszego parku narodowego w okolicy
Wilna, w Gorzowie by³
za³o¿ycielem i przez kilka lat
przewodnicz¹cym Oddzia³u
LOP. Odznaczony zosta³ najwy¿szym odzna czeniem
myœliwskim „Z³om”, a tak¿e
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i
krzy¿em „Polonia Restituta”.
Zmar³ 23 wrzeœnia 1973 roku w Krakowie, w 1983 r. jego zw³oki - zgodnie z
ostat ni¹ wol¹ - przeniesione
zosta³y do Gorzowa.
W
reporta¿u
„Wielki
£owczy”, który ukaza³ siê w
ksi¹¿ce „ W przestrzeni
têczy” (1996 r.) Dorota
Fr¹tczak o W³odzimierzu
Korsaku napisa³a:
„Gdy poznamy piêkno lasu
i ukochamy je tak g³êboko,
jak tylko bêdzie nas na to
staæ, wówczas szczêœcie
prawdziwe zawita w progi
naszego ¿ycia, uczucie bowiem nasze oddamy sile
nieœmiertelnej, umieœcimy je

w miejscu jak najpewniejszem, oprzemy to nasze
szczêœcie na twardej opoce,
na czemœ, czego nikt nigdy
odebraæ nie potrafi.” - pisa³
W³odzimierz Korsak w 1934
r. w „Darach lasu”. Kocha³
las w najg³êbszym tego
s³owa sensie - z niego czerpa³ twórcze inspiracje, radoœæ ¿ycia i si³y do przetrwa-

nia trudnych chwil, ale te¿
lasom s³u¿y³ swoj¹ prac¹ zawodow¹, twórczo œci¹ literack¹ i plastyczn¹, dzia³alnoœci¹ na rzecz ochrony
przyrody.
By³
wielkim
³ow czym nie tylko w œciœle
myœliwskim
znaczeniu.
Wy³awia³ tajemnice lasu,
utrwala³ je w s³owach, rysunkach, na zdjêciach, a t¹

twórczoœci¹ pozyskiwa³ dla
lasu ludzkie serca. Chyba
tylko cz³owieka niewra¿liwego mo¿e pozostawiæ obojêtnym dorobek Korsaka, a jego ¿ycie nie zafascynowaæ.
Trzeba nam wiêcej, by o
W³odzimierzu Korsaku pamiêtaæ?

JAN DELIJEWSKI
FOT. STANISŁAW MIKLASZEWSKI
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Smaczna Dieta ma karmić
i odchudzać
Zaczynali od siebie, byli swoimi pierwszymi klientami. Dziœ obs³uguj¹ pó³ województwa.

Smaczna Dieta to nietypowa restauracja. Nie ma tu
wykwintnie nakrytych stolików z szeregiem srebrnych
sztuæców i kryszta³owymi
kieliszkami w kilku rozmiarach. Nie ma kelnerek, ani
karty dañ do wyboru. S¹ za to
pude³ka, piêæ dok³adnie dla
ka¿dego klienta, który zdecyduje siê na korzystanie z
kuchni tej restauracji. Pude³ka
to piêæ posi³ków na ca³y dzieñ.
- Nasi klienci nie robi¹ zakupów, nie gotuj¹, tylko jedz¹ mówi Krzysztof Korsak.
Obaj szefowie dbaj¹, aby
jedzenie serwowane przez
ich restauracjê by³o smaczne, dobrze wygl¹da³o i aby
by³o robione z miejscowych
produktów. - My przyk³adamy wagê do tego, aby wiedzieæ, sk¹d poszczególne
produkty pochodz¹. To bardzo wa¿ne, aby znaæ producenta, bo to gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ produktu. Lubimy znaæ miejsce, sk¹d
pochodzi pomidor, który serwujemy naszym klientom mówi Andrzej Stefanowicz.
Jeœli spojrzeæ na opisy dañ,
a
codziennie
mo¿na
przeczytaæ na stronie restauracji prowadzonej na najpopularniejszym portalu Facebook, co klienci dostan¹ w
pude³kach na dany dzieñ, to
rzeczywiœcie widaæ, ¿e

Krzysztof Korsak i Andrzej Stefanowicz zbudowali swoją firmę od podstaw

dba³oœæ o jakoœæ, o zdrowe
pochodzenie sk³adników jest
na pierwszym miejscu.
Niezwyk³e dania serwowane przez Smaczn¹ Dietê to
efekt znajomoœci rzeczy szefa kuchni, Bartosza Ludniewskiego. Ale te¿ i wypadkowa
zainteresowañ zdrowym jedzeniem i smakiem tego¿
Krzysztofa Korsaka, który w
ci¹gu tylko dwóch lat zd¹¿y³
odwiedziæ i przetestowaæ
karty dañ blisko 300 restauracji w Polsce i nie tylko. Zawsze mnie to interesowa³o
- przyznaje jeden z szefów
Smacznej Diety.
Doœæ dodaæ, ¿e dziœ ju¿ sami producenci ¿ywnoœci sami siê do firmy zg³aszaj¹ ze
swoimi produktami. - Oczywiœcie wa¿n¹ rzecz¹ s¹ nasze kontakty, tak¿e naszego
szefa kuchni, który jest jednym z lepszych w regionie.
To procentuje, bo zale¿y
nam naprawdê na produktach
dobrych,
bardzo
dobrych - mówi Andrzej.
Posi³ki Smacznej Diety
maj¹ pomóc i pomagaj¹ w
utracie wagi, w poprawieniu
kondycji zdrowotnej, ale te¿ i
w wyrobieniu wyrafinowanego smaku, jak i estetyki tego,
co jest na talerzu, w tym
przypadku w pude³ku. O
tym, ¿e tak jest, mo¿na siê
przekonaæ, kiedy pos³uchaæ
opinii tych, którzy z pude³kowej diety korzystaj¹. I raczej
nie ma tam g³osów negatywnych.

Fot. Archiwum

Trzeba wiedzieć, skąd ten
pomidor pochodzi

Andrzej zostawi³ rodzinn¹ restauracjê mamie, zreszt¹ do
dziœ dzia³a w Watralu, ale
zmieni³a nazwê, Krzysztof zawiesi³ na ko³ku pasjê dziennikarza i pisarza. Zostali w³aœcicielami restauracji w pude³ku
na pe³en etat.

Pracujący szefowie, czyli
biznes już na poważnie

Fot Renata Ochwat

Proste biuro w parterowym
budynku. Go³e œciany, dwa
biurka z komputerami szefów firmy. Przestrzennie i
elegancko. Zamiast œciany
chwa³y, bo trochê trofeów ju¿
maj¹, jest parapet chwa³y.
Tam stoi statuetka, jak¹
ostatnio dostali w konkursie
na najlepsz¹ firmê w Lubuskiem. Tam te¿ ustawili szereg innych dyplomów i nagród. To centrum logistyczne
firmy Smaczna Dieta, czyli
restauracji w pude³ku. Po
drugiej stronie podwórka, w
drugim budynku, mieœci siê
kuchnia i biuro szefa kuchni.
Krzysztof Korsak i Andrzej
Stefanowicz
zbudowali
swoj¹ firmê od podstaw. Zaczynali szeœæ lat temu, od
ponad dwóch lat ich biuro
mieœci siê na terenie Starego
Bazaru. O tym, ¿e tu ma siedzibê Smaczna Dieta, doœæ
niebanalna
restauracja,
œwiadczy szyld na parterowym budynku.

Dbałość o jakość, o zdrowe pochodzenie składników jest na
pierwszym miejscu

Od pasji i zainteresowań
do całkiem sporej firmy

Pocz¹tek Smacznej Diety
to efekt zainteresowañ obu
szefów. - Zaczê³o siê od tego, ¿e Andrzej prowadzi³ ze
swoj¹ mam¹ restauracjê w
Watralu. Nazywa³a siê Fitness Cafe. Andrzej mia³
wiedzê, ja pasjê i wolny
czas. Zaczêliœmy wiêc nasz
biznes. ¯artowaliœmy, ¿e jak
bêdziemy mieæ 20 klientów,
to ju¿ bêdzie du¿a firmaopowiada Krzysztof Korsak.
Z wykszta³cenia historyk, z
pasji fan zdrowych diet, pisarz, by³y dziennikarz od zawsze interesowa³ siê zdrowym i smacznym jedzeniem.
Wœród anegdot opowiadanych dziœ ró¿nym klientom,
jest te¿ i taka, kiedy Krzysztof jeszcze jako dziennikarz,

pojecha³ na bardzo wa¿n¹
odprawê do g³ównej siedziby
redakcji, w której wówczas
pracowa³. Nawet to wa¿ne
spotkanie nie odwiod³o go
od tego, aby o okreœlonej porze zjeœæ posi³ek przywieziony naturalnie w pude³ku.
Choæ o Smacznej Diecie
jeszcze chyba nie myœla³.
Andrzej, dziœ drugi w³aœciciel Smacznej Diety, z wykszta³cenia i zami³owania
dietetyk, zajmowa³ siê i nadal zajmuje t¹ stron¹ biznesu. - Kiedy klientów zaczê³o
nam
przybywaæ,
obaj
stwierdziliœmy, ¿e dalej tak
na pó³ gwizdka siê nie da.
Albo bierzemy siê do rzeczy
na powa¿nie, albo dajemy
sobie spokój. No i podjêliœmy decyzjê - robimy biznes - opowiada Krzysztof
Korsak.

Obaj szefowie w naturalny
sposób
podzielili
siê
obowi¹zkami. Andrzej zajmuje siê dietetyk¹. - Oznacza to,
¿e jak szef kuchni opracuje jakieœ nowe danie, to ja muszê
je ubraæ w stan finalny. Muszê
opracowaæ odpowiedni¹ gramaturê, wyliczyæ wartoœci poszczególnych sk³adników, dopasowaæ do wymagañ poszczególnych
odbiorców.
Mamy bowiem klientów, którzy jadaj¹ miêso, ale s¹ i wegetarianie. Bywaj¹ te¿ bezglutenowcy. O tym wszystkim
trzeba w takich chwilach pamiêtaæ - opowiada. Natomiast
Krzysztof zajmuje siê promocj¹, kreacj¹, ale i finansami
w firmie. - Jak trzeba wyliczyæ,
ile kosztuj¹ nowe rzeczy, które
chcemy wprowadziæ, to jest
zadanie Krzysztofa - t³umaczy
Andrzej. Zdaniem Krzysztofa
jest tak¿e testowanie tego, co
inni maj¹ w karcie, co mo¿na
by³oby wprowadziæ w firmie,
po to s¹ te kulinarno-zawodowe podró¿e po ró¿nych restauracjach. - My chcemy jadaæ smacznie, jadaæ sezonowo, byæ blisko klientów dodaje Andrzej. Bo w dalszym
ci¹gu s¹ te¿ klientami swojej
w³asnej restauracji i ich podniebienia te¿ testuj¹ nowe dania.
Dziœ w ich firmie wiele zadañ, które wykonywali na pocz¹tku, robi¹ zatrudnieni
przez nich pracownicy, których jest 30, czyli praca w firmie jest delegowana. - Kiedyœ
na pocz¹tku dzia³ania firmy jedzenie dla naszych klientów
dowoziliœmy my sami. Dziœ robi¹ to nasi kierowcy. Podobnie
jest z innymi rzeczami - jak
choæby kontakty z klientami,
przyjmowanie op³at. Na obecnym etapie sami zwyczajnie
nie dalibyœmy rady, zreszt¹
by³oby to niecelowe - mówi
Andrzej.
I choæ obaj zgodnie deklaruj¹, ¿e pracuj¹ jak w innych
firmach, czyli osiem godzin na
dobê, to jednak tak naprawdê
praca w ich wydaniu to 24 godziny na dobê. - Trudno ina-

czej, kiedy jest siê pracuj¹cym
szefem. Firma tego wymaga.
My zwyczajnie gasimy po¿ary,
które potrafi¹ wybuchn¹æ w
najmniej oczekiwanym momencie - mówi Krzysztof.
Zwyk³y dzieñ w ich wydaniu
wygl¹da tak, ¿e spotykaj¹ siê
rano. Jest chwila na przegadanie tego, co siê wydarzy³o
od poprzedniego dnia, bywa,
¿e s¹ to sprawy niekoniecznie
bezpoœrednio zwi¹zane z
firm¹, ale jednak dla nich
wa¿ne. Potem jest chwila na
motywacjê, a nastêpnie to ju¿
rzeczywistoœæ wynikaj¹ca z
tego, co niesie dzieñ. - Nam
nie zale¿y, ¿eby na ju¿ stworzyæ wielki koncern. Zale¿y
nam na zrównowa¿onym, stabilnym rozwoju. Praca ma byæ
te¿ przyjemnoœci¹ - mówi
Krzysztof.

Z Gorzowa w różnych
kierunkach

Pierwsi klienci byli tylko z
Gorzowa. Z chwil¹, kiedy firma zaczê³a nabieraæ rozmachu, zaczêli siê pojawiaæ
klienci spoza miasta. Dziœ
Smaczna Dieta dostarcza
ca³odzienne posi³ki do Myœliborza, Barlinka, Strzelec Krajeñskich, Drezdenka, Skwierzyny, Miêdzyrzecza, Œwiebodzina,
Rzepina,
Oœna
Lubuskiego,
Sulêcina,
S³oñska, S³ubic, Kostrzyna
nad Odr¹ i Dêbna. - Jak popatrzeæ, to do S³ubic, 90 km
od Gorzowa, jest tylko godzina samochodem. To siê da
ogarn¹æ. Nie da³oby siê
ogarn¹æ
na
wiêksze
odleg³oœci, ale nas tak naprawdê nie interesuje a¿ taka
perspektywa - mówi Krzysztof
i dodaje, ¿e podobnie nie interesuje ich przenoszenie siê do
jakiegoœ wiêkszego miasta.
Interesuje ich natomiast,
aby byæ obecnym na
wa¿nych wydarzeniach, braæ
udzia³ w licz¹cych siê okolicznoœciach. Firma stawia
te¿ na niebanaln¹ reklamê
wykorzystuj¹c¹ zarówno tradycyjne noœniki, jak i
dzia³ania wykraczaj¹ce poza,
jak choæby ciekawe konkursy, gdzie nagrod¹ jest
w³aœnie jedzenie z ich restauracji. - Lubiê ró¿ne wyzwania, lubiê kreatywnoœæ. Taka
jest nasza kuchnia, kreatywna, smaczna, niebanalna,
ale takie s¹ te¿ nasze
dzia³ania marketingowe mówi Krzysztof Korsak.

RENATA OCHWAT

Smaczna Dieta - pierwszy catering dietetyczny w Gorzowie.
5 posiłków dziennie na restauracyjnym poziomie. Z porannym dowozem pod drzwi. Zamów już teraz: www.smacznadieta.pl/zamow lub 662 747 292.
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Transgraniczny klaster kontra
barszcz Sosnowskiego
Pó³tora roku trwa³y przygotowania do za³o¿enia Klastra Zwalczania Roœlin Inwazyjnych.

Fot. Archiwum

W pierwszy weekend wrzeœnia w Mironicach zostanie
podpisana umowa pomiêdzy
zainteresowanymi podmiotami, co pozwoli na poszerzenie dzia³alnoœci w zakresie
oczyszczania
naszego
s¹siedztwa z bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia
roœlin.
- W subregionie gorzowskim od lat walczymy z
barszczem Sosnowskiego mówi Józef T. Finster, kierownik projektu o nazwie EuRegioNet. - Nieszczêœcie zaczê³o siê od za³o¿enia pó³
wieku temu plantacji na obszarze ponad 100 hektarów
w okolicach Janczewa. Sadzonki
œci¹gniêto
ze
Zwi¹zku Radzieckiego, gdy¿
barszcz mia³ byæ pasz¹ dla
byd³a. Szybko okaza³o siê,
¿e krowy nie chc¹ tego jeœæ,
przesta³y dawaæ mleko, a
wytêpiæ tych roœlin nie
mo¿na by³o i zrobi³ siê problem, z którym walczymy do
dzisiaj. Najwiêkszy k³opot
jest w gminie Santok.
Barszcz Sosnowskiego to
nie tylko problem gospodarczy, to problem dla turystów i
mieszkañców, bo roœlina ta
stanowi zagro¿enie dla
¿ycia. Do tego w pobli¿u mamy ujêcie wody dla Gorzowa. Jeden baldachim w tej
roœlinie ma od 30 do nawet
70 tysiêcy nasion, które s¹
aktywne przez 25 lat, a
zniszczyæ ich nie mo¿na nawet ogniem - t³umaczy.
Na po³udniu województwa
lubuskiego problemem jest
natomiast d³awisz. Jest to roœlina mocno pn¹ca, któr¹
œci¹gnêli Niemcy w czasie
budowy Miêdzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego. Chodzi³o o to, ¿eby przy jej wykorzystaniu zas³oniæ budowlê przed widokiem samolotów. D³awisz tak siê
rozprzestrzeni³, ¿e w nadleœnictwach Œwiebodzin i Zielona Góra mamy k³opot z
utrzymaniem prawid³owej
gospodarki leœnej. Po stronie
niemieckiej z kolei ,,szaleje’’

Barszcz Sosnowskiego parzy, kaleczy, a nawet zabija

ambrozja. W mitologii greckiej by³ to pokarm bogów, w
naszych czasach jest to roœlina nale¿¹c¹ do rodziny
astrowatych. I zagra¿a ona
licznym uprawom, szczególnie zielonym, jak choæby kukurydzy. W Niemczech na
powa¿nie z tym siê ju¿ walczy od pewnego czasu.
Proces dochodzenia do
za³o¿enia klastra rozpocz¹³
siê w kwietniu 2017 roku,
przy czym decyzja o jego
powo³aniu zapad³a 20 lipca
2016 roku na spotkaniu w
Janczewie. Jedn¹ z osób zachêcaj¹c¹ do dzia³ania w
tym obszarze by³a wójt gminy
Bogdaniec Krystyna P³awska. Pierwszym krokiem by³o
z³o¿enie listu intencyjnego do
wszystkich zainteresowanych nie tylko w naszym województwie, ale równie¿ w
niemieckiej Brandenburgii.

- W tej chwili ka¿dy walczy
w pojedynkê, bardzo ciê¿k¹
pracê wykonuje zw³aszcza
wójt Santoka Józef Ludniewski, który na w³asn¹ rêkê stara siê wytêpiæ, na ile tylko
mo¿e, barszcz Sosnowskiego - kontynuuje Józef T. Finster. - S¹ to czêsto, niestety,
akcyjne dzia³ania. Za³o¿enie
klastra ma na celu zjednoczenie si³, a w dalszej kolejnoœci wywo³anie grup nacisku na instytucje i stworzenie
funduszu, bo samorz¹dy nie
maj¹ wystarczaj¹cych œrodków na walkê z tymi roœlinami. Niemcy stworzyli ju¿ tak¹
fundacjê, która na pocz¹tek
otrzyma³a 14 milionów euro i
mo¿e ju¿ dzia³aæ. U nas zaœ
zosta³y wprowadzone akty
prawne, ale za tym nie posz³y pieni¹dze. Mam nadziejê, ¿e teraz bêdzie ju¿
³atwiej, poniewa¿ do akcji

w³¹czy³
siê
wojewoda
W³adys³awa Dajczak, który
obj¹³ patronat nad naszym
projektem. Zna on te¿ œwietnie ca³¹ sprawê - dodaje.
Przed rokiem w czerwcu
odby³a siê konferencja naukowa pn. ,,Klastry i sieci na
pograniczu’’, która cieszy³a
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Pojawi³o siê na
niej blisko 120 podmiotów
gospodarczych, przedstawicieli administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej oraz naukowców. Potem w Janczewie
zorganizowane
zosta³y
warsztaty, dalej by³o powo³anie grupy inicjatywnej,
podpisanie deklaracji o przyst¹pieniu do klastra, prezentacja umowy partnerskiej, a
nastêpnie jej podpisanie i
wybór tymczasowych w³adz.
Szefem zosta³ dr nauk przyrodniczych
Aleksander

Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w
Szczecinie. Bardzo du¿y
wk³ad
w
ca³oœæ
ma
dzia³aj¹ca w Czechowie
Fundacja ,,Pal¹cy Problem Heracleum’’,
którego
za³o¿yciel Jan Pastwa ma
du¿e zas³ugi w zwalczaniu
kaukaskich barszczy. Opracowa³ te¿ metodê i urz¹dzenie posiadaj¹ce europejski
patent, s³u¿¹ce do likwidacji
tej groŸnej roœlinnoœci. W
tym roku przygotowany zosta³ statut i strategia dzia³ania
klastra, teraz trwaj¹ przygotowania do budowy jego
marki oraz strategii komunikacyjnej.
Do podpisania umowy stowarzyszeniowej dojdzie 7
wrzeœnia w Mironicach w
trakcie XVI Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego dla
cz³onków Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Bêdzie
to umowa cywilno-prawna,
która zostanie zawarta w
obecnoœci wielu znamienitych osób. Dodajmy, ¿e zaanga¿owane w ten projekt
s¹ dwa euroregiony, czyli
Euroregion Pro Europa Viadrina oraz Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Powstanie
tej inicjatywy wpisuje siê w
Program Wspó³pracy Interreg V.A. Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach
celu „Europejska Wspó³praca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kierownikiem projektu po stronie
polskiej jest Józef T. Finster,
zaœ po stronie niemieckiej
Gunnar Pajer.
- Dlatego bêdzie to klaster
transgraniczny, obejmuj¹cy
pogranicze polsko-niemieckie. Na pocz¹tek chcemy,
¿eby liczba podmiotów
uczestnicz¹ca w samym zawarciu umowy nie przekracza³a kilkunastu, ale z czasem kolejni chêtni bêd¹
mogli przyst¹piæ do organizacji. Jako Lubuska Organizacja Pracodawców i jeden z
uczestników realizacji projek-

tu bêdziemy pomagaæ powsta³emu klastrowi do marca
2020 roku - wyjaœnia kierownik projektu po stronie polskiej.
Klaster bêdzie móg³ wystêpowaæ po ró¿nego rodzaju dofinansowania na statutow¹ dzia³alnoœæ, a przede
wszystkim na zwalczanie roœlin inwazyjnych. Misj¹ klastra jest bowiem wspieranie
dzia³añ zmierzaj¹cych do
zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, które stanowi¹ jedno z g³ównych zagro¿eñ dla ró¿norodnoœci
biologicznej i powi¹zanych
us³ug ekosystemowych. Jak
ju¿ zosta³o tutaj wspomniane, inwazyjne gatunki obce
maj¹ niepo¿¹dane oddzia³ywanie na zdrowie ludzkie i gospodarkê. Ryzyko, jakie stwarzaj¹ te gatunki
mo¿e byæ wiêksze ze
wzglêdu na wzrost œwiatowego handlu, transportu, turystyki i zmianê klimatu.
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 22
paŸdziernika 2014 roku w
sprawie dzia³añ zapobiegawczych i zaradczych w
odniesieniu do wprowadzania rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych
zobowi¹zuje Pañstwa Cz³onkowskie do dzia³añ zmierzaj¹cych do ich zwalczania.
Ryzyko i problemy zwi¹zane
z inwazyjnymi gatunkami obcymi stanowi¹ wyzwanie o
charakterze transgranicznym
maj¹ce wp³yw na ca³¹ Uniê.
- Przyk³adowo barszcz Sosnowskiego najwiêksze zagro¿enie niesie we Francji,
Belgii i Holandii - koñczy Józef
T. Finster.
ROBERT BOROWY

Publikacja sfinansowana
z Programu Wspó³pracy
INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Wspó³praca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
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Gorzów ma szansę być ładny,
ale to zależy od trafnych decyzji
Z Leszkiem Horodyskim, gorzowskim architektem oraz cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Architektów Polskich, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Jak pan ocenia Gorzów,
patrz¹c na miasto okiem
architekta?
- Aby uczyniæ tak¹ ocenê,
trzeba
przyj¹æ
jakieœ
za³o¿enia, dla przyk³adu coœ jest, a czegoœ nie ma.
Aby coœ oceniaæ, trzeba
znaæ ró¿ne przyczyny. Ja
mogê oceniæ fakty, czyli to
co widzê.
- Spróbujmy wiêc.
- Gorzów - tu siê urodzi³em. Trzyma mnie tu lokalny patriotyzm. Ale jak
patrzê na miasto pod k¹tem
inwestycji, to widzê za ostatnie lata g³ównie drogi. Brak
innych. Ja wiem, ¿e drogi s¹
wa¿ne, ale same drogi to
jednak trochê ma³o. Mieliœmy kilka konkursów, bardzo zreszt¹ fajnych, ale co
po nich zosta³o. Proszê
wskazaæ jak¹kolwiek realizacjê obiektu po wygranym
konkursie.
- A Filharmonia?
- Nie. By³ faktycznie konkurs, zosta³ uniewa¿niony, a
projekt powsta³ na zasadzie:
zaprojektuj - wybuduj, czyli
nie jest to pok³osie konkursu. Drugi przyk³ad - Urz¹d
Wojewódzki. Te¿ by³ konkurs, ale praca konkursowa
nie jest realizowana. By³em
w komisji konkursowej i nie
tê pracê wybraliœmy. Nie
znam przyczyn tej decyzji,
ale realizowany jest inny
projekt. Inna jest elewacja,
inne rozwi¹zania wewn¹trz.
Mamy, powtórzê, nowe drogi. No i bardzo dobrze. Bo
ju¿ by³o tak, ¿e bez samochodu terenowego nie da³o
siê po mieœcie jeŸdziæ. Teraz remontowane s¹ trakcje
tramwajowe. Nie wiem, co
bêdzie z trakcj¹ na Chrobrego, bo tam mamy piêkny deptak do zrobienia. Ale kiedy? Nie wiem. Mo¿e w koñcu ruszy budowa wêz³a
przesiadkowego. Mo¿e to
bêdzie now¹ inwestycj¹. Nie
wiem, w jakim tempie to
mo¿e byæ realizowane, bo
dopiero skoñczyliœmy koncepcjê. PKP remontuje wiadukt. Mo¿e to potrwaæ kilka
miesiêcy, albo i kilka lat.
Nikt dziœ tego nie wie.
- Gdyby przysz³o panu
wskazaæ
naj³adniejsz¹
czêœæ miasta, naj³adniejszy zak¹tek, to co by to
by³o? Albo te¿, czy da siê
coœ takiego wyró¿niæ?
- Mówimy o budynkach,
czy ogólnie?
- Ogólnie, o pewnej
ca³oœci.

●

L. Horodyski: Ocena, czy się coś komu podoba lub nie, jest oceną subiektywną

- Na pewno pa³ac biskupów gorzowskich przy ul. 30
Stycznia. To jest bardzo ³adny budynek. Natomiast nie
ma takich miejsc, gdzie
mo¿na by³oby stan¹æ, obróciæ siê doko³a w³asnej osi i w
ka¿dym miejscu by³oby ³adnie. S¹, owszem, nowe
obiekty, ale s¹ to g³ównie i
przede wszystkim inwestycje prywatne. Jest trochê
nowej mieszkaniówki - ³adniejszej b¹dŸ mniej ³adniej. I
zastrze¿enie. Ja wiem, ¿e
wiele osób uwa¿a, i¿ architektura to jest rzecz subiektywna. Ocena, czy siê coœ
komu podoba lub nie, jest
ocen¹ subiektywn¹, jak choæby ta czêsto przytaczana
zupa - smaczna czy te¿ nie.
Ale wiele rzeczy ma obiektywne kryteria oceny, ma je
tak¿e architektura. Mo¿na
oceniæ, czy coœ jest dobre,
czy te¿ nie.
- Znakiem Gorzowa by³y
pofabrykanckie wille. Mamy kilka uratowanych, ale
kilka nadal jest niemym
wyrzutem sumienia. Mam
na myœli wille Jaehnego
obok biblioteki, willê Herzoga
na
Bulwarze
Wschodnim czy sprzedany ostatnio Zawrciañski
Zameczek, czyli willê Hermana Paucksha. Co z tym
wszystkim zrobiæ?
- Ja mam du¿y sentyment
do starych domów. Sam siê
urodzi³em i wychowa³em na

starym podwórku w starej
kamienicy
przy
nieistniej¹cej dziœ ulicy Œwierczewskiego. Mnie tych wymienionych budynków jest
szkoda. Mo¿e dla ludzi decyduj¹cych o finansach takie obiekty nie s¹ istotne. Ja
wiem, ¿e one generuj¹
koszty zarówno podczas
remontu, jak i potem w
utrzymaniu. Ale to s¹ piêkne obiekty, to jest pewna
spuœcizna kulturowa, mam
na myœli kulturê europejsk¹ w tym przypadku.
Od razu zastrzegam, ¿e
nie chodzi o to, aby chroniæ wszystkie budynki ze
wzglêdu na wiek. Chodzi o
te obiekty zabytkowe, które przedstawiaj¹ jak¹œ
wartoœæ. A te wszystkie
wymienione maj¹ w³aœnie
tak¹ wartoœæ. Szkoda, ¿e
te
budynki
niszczej¹.
Wiem, ¿e nie ma chêtnych,
miasto nie ma funduszy.
Mimo wszystko, powinny
zostaæ w zasobie miejskim, powinny pe³niæ funkcje takie, jakie miasto nadzoruje. Mo¿e powinny byæ
udostêpnione organizacjom
spo³ecznym.
- Moim wszystko mo¿na
dostrzec coœ pozytywnego, bo ostatnio widaæ remonty elewacji, remonty
klatek w kamienicach, ale
te¿ i remonty podwórek.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to
jest krok w dobr¹ stronê?

- Oczywiœcie. Ale to s¹ jednak takie ma³e drobiazgi.
Choæ podwórka s¹ bardzo
istotne dla tych spo³ecznoœci, do których one nale¿¹.
Wiem, ¿e jest problem z remontami budynków mieszalnych miejskich, bo tam s¹
wspólnoty i miasto musi siê
z nimi dogadaæ. Ale ka¿dy
taki remont to cenna sprawa. Ale mówimy tu o pewnej
kropli. Natomiast obiekty,
które s¹ w ca³oœci miejskie
albo
niszczej¹,
albo
zupe³nie nie ma ¿adnych
tam
inwestycji.
Mo¿e
wyj¹tkiem bêdzie ten dworzec i jeœli siê uda, to to
mo¿e byæ naprawdê ciekawa inwestycja.
- A co z Centrum Edukacji Zawodowej, bo w kó³ko
ktoœ tam opowiada, ¿e
bêdzie super, bêdzie fajnie, a ci¹gle jednak siê nie
udaje i inwestycji nie ma?
- Ja wiem, ¿e akurat tu
moja wypowiedŸ bêdzie
oceniana jako nieobiektywna, poniewa¿ jestem autorem pierwszego projektu
CEZ. Ale staram siê obiektywnie podejœæ do tego tematu. Koncepcjê, jak¹ ja widzia³em, to by³ po prostu
s³aby projekt. I tu chcia³em
wróciæ do tego, co powiedzia³em o ocenach poszczególnych rzeczy. W tej koncepcji bowiem brakuje odpowiedzi na pytanie dlaczego? Dlaczego ta bu-

dowla ma wygl¹daæ jak nowe TESCO? Dlaczego ma
byæ tam dach pi³owy? Dlaczego s¹ niedomiarowane
boiska? Tam jest zwyczajnie
du¿o takich podstawowych
b³êdów. Ja nie broniê swojego projektu. Ale gdybym zobaczy³ projekt, który jest, w
mojej ocenie, fajniejszy od
mojego, lepszy, to trochê
by³bym z³y, ¿e to nie mój,
ale by³bym zadowolony jako
mieszkaniec miasta, ¿e ktoœ
wymyœli³ coœ lepszego, ni¿
ja. Widzia³em wiele ró¿nych
projektów, lepszych od moich, które mnie siê nie podoba³y, ale obiektywnie ocenia³em, ¿e s¹ lepsze. Natomiast tego tu tak oceniæ nie
mogê.
- Mamy w mieœcie pewne
straszyde³ko, nazywa siê
to by³a Przemys³ówka.
By³o sporo ró¿nych pomys³ów, co tam zrobiæ.
Ostatecznie mamy tymczasow¹ kaplicê i nie wiadomo, co dalej. Co z takimi straszyde³kami powinno siê robiæ?
- By³ konkurs, ¿eby to
przerobiæ na Arsena³ Sztuki.
Ale czy miasto bêdzie mia³o
fundusze na realizacjê tego
projektu? Koszty remontu
s¹ porównywalne do kosztów remontu Pa³acyku Zawarciañskiego. Nie znam
szczegó³ów, wiêc trudno
mnie jest oceniaæ, co dalej.
- A nie by³oby sensowniej to zwyczajnie wyburzyæ i przeznaczyæ parcelê
na coœ, co bêdzie pasowaæ do centrum?
- Kiedyœ jednak ten budynek powsta³. On siê w pewien sposób wpisa³ w pejza¿, w oczach mieszkañców siê u³o¿y³. Miasto
bez Przemys³ówki, dla nas
przynajmniej, dla mojego
pokolenia, by³oby trochê
dziwne. Przyzwyczailiœmy
siê do niego. Jest katedra,
jest Przemys³ówka. Zwyczajnie siê ule¿a³o. Na
pewno by³oby inaczej,
gdyby ten obiekt zlikwidowaæ. Lepiej, gorzej, nie
wiem. Inna rzecz, ¿e ja
nie jestem a¿ tak przywi¹zany do tego obiektu,
aby go zostawiaæ. Natomiast jest coœ, co trzeba wykorzystaæ.
- Pana zdaniem Gorzów
mo¿e byæ ³adnym miastem?
- Szanse ma, ale pod warunkiem, ¿e bêdziemy podejmowali s³uszne decyzje.

- Co to znaczy - podejmowali s³uszne decyzje?
- Takie, których efektem
bêdzie to, o czym marzymy,
czyli o tym, ¿eby Gorzów
faktycznie by³ troszeczkê
³adniejszy. Moim zdaniem
nale¿y omijaæ takie pomys³y,
jak wymyœlanie nowych hase³, jak wczeœniej Gorzów
Przystañ, a teraz Gorzów w
sam raz. By³ Gorzów Wielkopolski, niech bêdzie Gorzów Wielkopolski lub sam
Gorzów. Dla przyk³adu - podobaj¹ mnie siê kolory nowych autobusów. Maj¹ piêkny odcieñ zieleni. Ostatnio z
synem jeŸdziliœmy po Warszawie, tam taka tandeta
jest. A nasze s¹ niemal
idealne. IdŸmy w tê stronê.
Znajdujmy jakieœ fajne rzeczy, które ju¿ s¹. Nie wymyœlajmy niczego na si³ê. Jakieœ firmy tu przychodz¹ z
Warszawy, wpadaj¹ na dwa
tygodnie i robi¹ nam jak¹œ
koncepcjê nie wiadomo czego. Bez znajomoœci miasta,
mieszkañców, kontekstu powstaj¹ jakieœ dziwne rzeczy.
Poprzednia ekipa wymyœli³a
Przystañ, bo tu ponoæ by³y
klimaty rastamañskie. Czu³a
siê pani kiedyœ rastamank¹?
- No nie.
- Ja te¿ nie. Mo¿e mój syn
przez jak¹œ chwilkê, ale mu
przesz³o. A pomys³ wzi¹³ siê
st¹d, ¿e tu Reggae nad
Wart¹ by³o, Bob Marley i
st¹d miasto rasta. Wyci¹ganie takich pochopnych wniosków to jest zwyczajna
bzdura. Przyk³adem jest te¿
taka powierzchownoœæ - dla
przyk³adu w Heliosie, jak s¹
sale kinowe, to one maj¹
nazwy odwo³uj¹ce siê do
dawnych gorzowskich kin. I
tam nazwa S³oñce ma uk³ad
pionowy, choæ przez ca³e lata by³ to uk³ad poziomy. A
firma, która to robi³a, znalaz³a jakieœ pojedyncze
zdjêcie i ustawi³a nazwê w
pionie. Mo¿e u nas nie ma
fachowców, dlatego bierzemy ich z zewn¹trz. Ci ludzie
tu wpadaj¹, coœ robi¹ na si³ê
i potem my musimy siê z
tym kulaæ przez lata.
- Powinniœmy siê opieraæ
na swoich?
- Myœlê, ¿e jednak tak. Jeœli pomys³y nie bêd¹ dobre,
zawsze mo¿na powtórzyæ,
ale znajdŸmy coœ naszego,
wyciœnijmy
z
naszych
wszystko, co mo¿na. Jeœli
siê naszych zachêci, to pomys³y siê znajd¹.
- Dziêkujê.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Księgarnia Świętego Antoniego
już na Starym Rynku
Po 71 latach najstarsza gorzowska ksiêgarnia przenios³a siê do nowego miejsca.
ju¿ od jakiegoœ czasu. Przenosiny mia³y siê odbyæ w
ubieg³ym roku, kiedy œw. Antoni obchodzi³ 70. rocznicê
dzia³alnoœci. Ostatecznie
jednak do przeprowadzki
dosz³o w tym roku. Ksiêgarnia mieœci siê na parterze
budynku nale¿¹cego do parafii katedralnej przy ul.
Obotryckiej. Po kompleksowym remoncie to bardzo nowoczesne, dobrze oœwietlone i przestronne wnêtrze,
gdzie ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie - oczywiœcie, szukaj¹cy tam przedmiotów kultu, lektury religijnej czy rzeczy
w
jakiœ
sposób
wi¹¿¹cych siê z religi¹
w³aœnie.

Fot. Stanis³aw Miklaszewski

Od sierpnia 2018 r. Ksiêgarnia Œwiêtego Antoniego mieœci siê na parterze budynku
nale¿¹cego do parafii katedralnej przy ul. Obotryckiej.
- Jakoœ mi bardzo ¿al.
Przyzwyczai³am siê, ¿e jak
têdy przechodzê, to ten œwiêty na mnie patrzy - mówi
El¿bieta Jab³oñska, m³odsza
od ksiêgarni o dwie dekady.
Podobnych g³osów jest
wiêcej, ale s¹ te¿ i takie, ¿e
bardzo dobrze siê sta³o, bo
na Stary Rynek, a dok³adniej
do katedralnej proboszczówki, gdzie od kilku dni na parterze mieœci siê œw. Antoni,
³atwiej dotrzeæ.
O przenosinach ksiêgarni
w nowe miejsce mówi³o siê

Teraz Księgarnia Świętego Antoniego znajduje się na parterze budynku należącego do parafii katedralnej przy ul.
Obotryckiej

Na zewn¹trz wisi szyld z logo ksiêgarni oraz jest napis
informuj¹cy, i¿ w³aœnie tu
mieœci siê ksiêgarnia œw. Antoniego oraz hurtownia. Pla-

cówka na standard diecezjalnej.
Ksiêgarnia œw. Antoniego
nale¿y do najstarszych w
mieœcie. Pod starym adre-

sem czyli na rogu £okietka i
D¹browskiego dzia³a³a przez
70 lat. Dok³adnie 14 lutego
1947 roku S¹d Okrêgowy
wpisa³ j¹ do Rejestru Handlowego. Tego samego dnia
taki wpis uzyska³a Apteka
nad Wart¹ przy Wale
Okrê¿nym 7. Po aptece œladu nie ma, a ksiêgarnia
w³aœnie zmieni³a adres.
Od samego pocz¹tku by³a
to
ksiêgarnia
katolicka
zwi¹zana z diecezj¹. I tak jest
do tej pory. Obecnie jest jednym z szeœciu sklepów z dewocjonaliami
objêtych
wspóln¹ nazw¹ Diecezjalna
Ksiêgarnia Œwiêtego Antoniego. Poza Gorzowem takie
sklepy s¹ jeszcze w Zielonej

Górze, G³ogowie, Wschowie,
Miêdzyrzeczu i Œwiebodzinie.
Ale rzeczywiœcie pierwsz¹,
od której wyp¹czkowa³y nastêpne, by³a gorzowska.
Pierwsz¹, legendarn¹ kierowniczk¹ tej ksiêgarni by³a
Helena KuŸmicka, repatriantka z Grodna, w³aœcicielka
pierwszej po II wojnie œwiatowej ksiêgarni i biblioteki.
Prowadzi³a j¹ w kamienicy
przy We³nianym Rynku. Ale
po dwóch latach musia³a zamkn¹æ w³asn¹ firmê i wówczas na 20 lat zosta³a szefow¹ œw. Antoniego. Swoje
pionierskie lata opisa³a w
opowiadaniu „Wiosna na rumowisku”.
ROCH

Mediacje jako forma ugodowego załatwienia sporu
W Gorzowie rozpoczyna dzia³alnoœæ Lubuskie Centrum Arbitra¿u i Mediacji.
Jego
siedzib¹
bêdzie
Wy¿sza Szko³a Biznesu przy
ul. Walczaka, ale z pomocy
bêd¹ mogli korzystaæ wszyscy zainteresowani z ca³ego
województwa lubuskiego.
- Powoli koñczymy wszystkie czynnoœci przygotowawcze do uruchomienia LCAM mówi Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej, która razem z Wielkopolsk¹ Izb¹
Przemys³owo-Handlow¹ oraz
Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu
utworzy³a konsorcjum i wygra³a konkurs na prowadzenie tej jednostki.
- Do koñca sierpnia zostanie
dopracowana struktura organizacyjna, ale tak¿e sprawy
logistyczne i lokalowe, tak
abyœmy od pocz¹tku wrzeœnia mogli uruchomiæ dzia³al-

r e k l a m a

noœæ w dwóch obszarach.
Pierwszy to szkolenia i warsztaty, a drugi to ju¿ prowadzenie w³aœciwych mediacji t³umaczy.
Szkoleniom poddanym zostanie po dwudziestu sêdziów
z terenu dzia³ania S¹dów
Okrêgowych w Gorzowie i
Zielonej Górze. Do tego dojdzie podobna grupa prokuratorów i mediatorów - razem
120 osób. - Prezesi obu
s¹dów zadeklarowali ju¿ daleko id¹c¹ pomoc, zapewne podobnie bêdzie z prokuratorami, dlatego spodziewam siê,
¿e ta œcie¿ka szkoleniowa
przebiegnie sprawnie - mówi
prezes Korolewicz.
Do prowadzenia mediacji
potrzebne s¹ te¿ odpowiednie
warunki lokalowe. Obecnie s¹
przygotowywane sale w Go-

rzowie (na terenie Wy¿szej
Szko³y Biznesu przy ul. Walczaka), wraz z podjazdem dla
niepe³nosprawnych, a tak¿e
w Zielonej Górze oraz ¯aganiu. Chodzi o zwiêkszenie dogodnoœci dla wszystkich
przedsiêbiorców lubuskich,
¿eby w razie potrzeby nie musieli jeŸdziæ po ca³ym województwie, a mogli wybraæ
miejsce im najbli¿sze. Montowany jest wysokiej klasy
sprzêt, dziêki któremu bêdzie
mo¿na prowadziæ mediacje
na odleg³oœæ przy zachowaniu najwy¿szego stopnia poufnoœci.
- Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ wszystkie spotkania
maj¹ charakter poufny i s¹
znane tylko stronom oraz mediatorowi - mówi Rados³aw
Trzaskowski, prezes Lubu-

skiego Centrum Arbitra¿u i
Mediacji. - Powiem wiêcej, na
spotkaniach mediacyjnych
strony mog¹ powiedzieæ
wszystko, co mo¿e mieæ
wp³yw na sprawê, a nie
mo¿na by³oby tego ujawniæ w
s¹dzie. I te wiadomoœci nigdy
nie mog¹ potem zostaæ wykorzystane, nawet w sytuacji,
je¿eli mediacje nie zakoñcz¹
siê pozytywnym rozstrzygniêciem a sprawa bêdzie musia³a trafiæ do s¹du - wyjaœnia.
Prezes Jerzy Korolewicz ju¿
zaprasza zainteresowanych
przedsiêbiorców do wspó³pracy z LCAM. Wszelkie szczegó³y bêd¹ znane we wrzeœniu, wtedy te¿ planowana siê
szeroka kampania informacyjna.
- Dzia³amy w ramach projektu i musimy zrealizowaæ wy-

znaczone tam wskaŸniki, ale
jestem przekonany ¿e ze
spor¹ nadwy¿k¹ przekroczymy ustalone minima - kontynuuje prezes Korolewicz. Najwa¿niejsze, ¿eby przekonaæ przedsiêbiorców do korzystania z mediacji, bo jest to
formu³a pod wieloma aspektami korzystniejsza ni¿ sprawy prowadzone w s¹dach.
Zreszt¹ liczymy siê z tym, ¿e
sporo spraw do nas bêdzie
kierowanych z s¹dów. Przypomnê, ¿e mówimy o dwóch
rodzajach mediacji. Pierwszy
to s¹dowy. Oznacza to, ¿e w
ramach prowadzonej sprawy
s¹d mo¿e skierowaæ j¹ do
mediacji i do momentu, kiedy
nie wyda wyroku strony mog¹
siê porozumieæ pomiêdzy
sob¹, co jest pod wieloma
wzglêdami korzystniejsze.

Wiadomo, ¿e w s¹dzie najczêœciej jest zwyciêzca i przegrany. W przypadku pozytywnie zakoñczonej mediacji obie
strony s¹ wygrane. Druga
droga to zainteresowane strony od razu zwracaj¹ siê do
nas, rezygnuj¹c z pójœcia na
drogê s¹dow¹ - t³umaczy.
Mediacje, jako forma ugodowego za³atwienia sporu, s¹
coraz powszechniejsze, ale
dalej stanowi¹ niewielki odsetek wszystkich spraw w kraju.
Liczba spraw kierowanych do
polubownego rozpatrzenia
konfliktów jest nadal poni¿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.
ROBERT BOROWY
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Byłem trochę szalony, chciałem
robić widowisko
Z Cezarym Owi¿ycem, by³ym ¿u¿lowcem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Z przyjemnoœci¹ witam
w Gorzowie, bo wiem, ¿e
od wielu lat mieszkasz w
Finlandii. Co sprowadza
Ciê z powrotem do rodzinnego miasta?
- Urlop. Tak¿e z przyjemnoœci¹ obejrza³em sobie mecz
gorzowskich ¿u¿lowców z
mistrzem Polski z Leszna.
- Czyli ¿u¿lem ci¹gle siê
interesujesz?
- Oczywiœcie. I to nie tylko
jako widz. Nadal lubiê sobie
pojeŸdziæ na ¿u¿lu. Do Gorzowa przywioz³em motocykl, ¿eby przypomnieæ sobie tutejszy tor, na którym
przecie¿ siê wychowa³em i
spêdzi³em najlepsze lata
m³odzieñcze.
- Jeszcze kilka lat temu, a
wiêc ca³kiem niedawno,
mo¿na by³o znaleŸæ Twoje
nazwisko w fiñskich statystykach ¿u¿lowych. Dalej
jeŸdzisz jeszcze jako zawodnik?
- Nie. W Finlandii s¹ kluby
amatorskie, pó³zawodowe i
tacy zawodnicy jak ja chêtnie
siê œcigaj¹ bardziej dla zabawy.
Rozgrywane
s¹
czwórmecze, w sumie jest
ich osiem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to taka
dru¿ynówka w starym stylu.
Startowaæ mo¿e ka¿dy, poniewa¿ wystarczy samemu
stworzyæ w³asny zespó³ i
zg³osiæ siê do startów.
Przyk³adowo, ja mam teraz
dwóch synów, którzy bawi¹
siê w ¿u¿el, trzeci mieszka
zaœ w Szwecji. Dla frajdy
móg³bym razem z nimi
zg³osiæ siê do startów i
chêtnie bym to zrobi³, gdybym mia³ sponsorów. Za
w³asne pieni¹dze trudno jest
to wszystko utrzymaæ. Dlatego na razie g³ównie trenujemy dla zabawy. Mo¿e w
przysz³oœci uda siê stworzyæ
taki zespó³.
- Czyli fiñski ¿u¿el nie ma
jak siê rozwin¹æ?
- Jest ciê¿ko, trochê brakuje nam do speedwaya, nazwijmy to, europejskiego.
Szkoda mi m³odzie¿y, która
jeŸdzi w Finlandii. Ch³opacy
s¹ ambitni, ich wzorem s¹
najbardziej utytu³owany fiñscy ¿u¿lowcy, ale to zbyt
ma³o. Uwa¿am, ¿e powinni
wyjechaæ do bardziej rozwiniêtych ¿u¿lowo krajów i
znaleŸæ sobie doœwiadczonych trenerów. Maj¹ talent i
na pewno kilku z nich szybko
by pokaza³o siê z dobrej
strony.
- Jeszcze w latach 80tych o fiñskim ¿u¿lu mówiono w superlatywach, a
takie nazwiska jak znany w
Gorzowie Olii Tyrväinen

C. Owiżyc: Nadal lubię sobie pojeździć na żużlu

czy Kai Niemi robi³y furorê. Czy istnieje szansa
powrotu do tych czasów?
- Jeœli Finowie zaczn¹ wygrywaæ w totolotka, to na
pewno taka szansa siê pojawi. Jak wspomnia³em, na
dziœ fiñscy zawodnicy nie
maj¹ sponsorów, wiêc uciekaj¹ z kraju i wol¹ jeŸdziæ na
przyk³ad w Szwecji.
- To sk¹d rodz¹ siê takie
talenty, jak na przyk³ad Timo Lahti?
- Bo rodzice te¿ jeŸdzili na
¿u¿lu. Tak jest najczêœciej.
Nawet jeœli oni nie zdobywali
du¿o punktów, to próbowali
zaszczepiæ speedway u
dzieci od najm³odszych lat.
- Gdyby ktoœ, kto wychowa³ siê na takim torze, jak
u nas, pojecha³ do Finlandii, to by³by w szoku? Jak
tam wygl¹da infrastruktura?
- JeŸdzi siê najczêœciej w
lesie. Tory nie s¹ tak dobre
jak w Polsce. Czêsto nawet
wie¿yczek sêdziowskich nie
ma. S¹ tylko taœmy startowe,
które s¹ przywo¿one na
miejsce. To jest sport naprawdê dla wielkich pasjonatów.
- Czy jest szansa, ¿eby
Twoi synowie Jonatan i
Konrad jeŸdzili tak jak ojciec?
- Ch³opacy maj¹ du¿e ambicje, ale brak pieniêdzy
mocno nas hamuje. Maj¹
k³opoty z rozwiniêciem talentów. Oczywiœcie nie znaczy,
¿e ca³kowicie klepiemy
biedê. Mamy cztery motocykle, w których silniki s¹
dwuletnie. Jeden z nich jest

po Bartku Zmarzliku. Ramy
s¹ zaledwie roczne, a niektóre nawet nieje¿d¿one. Nie
jest wiêc Ÿle, ale brak sponsorów nas eliminuje z tego,
byœmy mogli siê gdziekolwiek wybiæ.
- Porozmawiajmy trochê
o Tobie. Kiedy wyemigrowa³eœ do Finlandii?
- Wyjecha³em w 2001 roku
do pracy. Tak mi siê tam spodoba³o, ¿e zosta³em. Najpierw trzeba by³o oczywiœcie
przekonaæ do tego rodzinê,
bo jednak Finlandia le¿y daleko od Gorzowa, od Polski.
Po rozmowie z ¿on¹ i dzieciakami stwierdziliœmy, ¿e
przeniesiemy siê tam. Oni
jednak nie przyjechali do
mnie od razu, a po kilku latach. Tak d³ugo siê namyœlali.
- Dlaczego akurat Finlandia a nie inny skandynawski kraj?
- To by³ przypadek. Po zakoñczeniu kariery ¿u¿lowej w
Polsce pojecha³em popracowaæ do Niemiec. Tam od dawien dawna mieszka mój
brat. Pewnego razu rozmawia³ on z Finem, który szuka³
pracowników z Niemiec do
pracy na swoich budowach
w Finlandii. Powiedzia³ mu,
¿e jest taka osoba, który bardzo uwielbia kraje pó³nocne.
On spyta³ siê go, kto to jest?
Na co brat odpowiedzia³: to
mój brat. Fin od razu zareagowa³ pozytywnie, mówi¹c,
¿ebym jecha³. Pojecha³em i
zosta³em.
- Dobrze mówisz po fiñsku?
- Da siê dogadaæ.

- Na co dzieñ czym zajmujesz siê w Finlandii?
- Prowadzimy ma³¹ firmê
budowlan¹ i tak sobie zarabiamy na bu³ki z mas³em.
- A teraz co Ciê wi¹¿e z
Gorzowem?
- Mam tu rodzinê. Ojca,
matkê, teœciów.
- Interesujesz siê jeszcze
wynikami Stali Gorzów i w
ogóle
kibicujesz
tej
dru¿ynie?
- Ca³¹ m³odoœæ spêdzi³em
w tym klubie. Pojecha³em dla
Stali w stu meczach ligowych, zdoby³em osiem medali mistrzostw Polski. Jestem ca³ym sercem za Stal¹.
Dodatkowo w Finlandii mam
telewizjê polsk¹, wiêc œledzê
wszystkie mecze Stali.
Wiem, co siê z ni¹ dzieje. A
jak nie ma spotkania Stali w
telewizji, to jestem z³y. Zawsze chcia³bym obejrzeæ
wszystkie spotkania ligowe
w danym sezonie.
- W klubie pracuj¹ Stanis³aw Chomski, Piotr Paluch, Henryk Romañski, a
wiêc ludzie, których bardzo dobrze znasz z czasów
swoich startów w Gorzowie.
- Dok³adnie. Heniu Romañski zaczyna³ jako mechanik
z takimi ¿u¿lowcami jaki Rysiek Franczyszyn czy Mirek
Daniszewski. Ja trafi³em do
Stali zaraz po nim. By³o to w
1984 roku.
- Czyli masz z nimi sta³y
kontakt?
- Oczywiœcie. Rozmawiam
z nimi telefonicznie i wymieniamy siê informacjami.
Zreszt¹, trener Stanis³aw

Chomski, kiedy goœci³ parê
lat temu w fiñskim Tampere
na Grand Prix, to goœci³ równie¿ u mnie w domu. Wspominaliœmy stare, dobre czasy.
- Porównujesz dzisiejszy
¿u¿el do tego sprzed 25-30
lat, kiedy mia³eœ okazjê
œcigaæ siê na polskich torach?
- Tego nie mo¿na porównywaæ. To s¹ dwa inne œwiaty.
Przede wszystkim inna jest
szybkoœæ oraz technika.
Tak¿e bardzo zmieni³a siê
ca³a otoczka organizowanych widowisk sportowych.
Kiedy ja jeŸdzi³em praktycznie nie by³o niczego, nawet
band dmuchanych.
- Do tego bardzo siê
zmieni³ gorzowski stadion.
- Kiedyœ by³y tu ma³e trybunki. Teraz to jest kolos,
prawdziwe Koloseum. Piêkny jest ten obiekt.
- Teraz du¿o mówi siê,
¿eby kluby szkoli³y po
czterech juniorów rocznie,
na 500-tkach czy 250tkach. To jest dobry kierunek? Iœæ na liczbê, a nie na
jakoœæ?
- Trudno jest mi powiedzieæ. Dlatego, ¿e talenty
wy³apuje siê najczêœciej z
grupy, a nie szlifuje siê jednego i pcha siê go na si³ê, by
siê gdzieœ wybi³. W naszych
czasach na nabór przysz³o
300. Gdy zobaczy³em wœród
nich cwaniaków, którzy maj¹
d³ugie w³osy i pal¹ papierosy, to pyta³em siê sam siebie: gdzie oni na ten speedway? Z ca³ej ekipy zostaliœmy tylko ja i Jarek Ga³a.

- Sam mia³eœ wtedy
d³ugie w³osy…
- Mia³em póŸniej. Chodzi
mi o fakt, ¿e sami byliœmy
trochê nieœmiali. Baliœmy siê
tego towarzystwa, które
przysz³o, by jeŸdziæ na ¿u¿lu.
- Kiedyœ wyró¿nia³eœ siê
bia³ym
kombinezonem
oraz tym, ¿e robi³eœ popularn¹ ,,jaskó³kê’’. Z czego
wzi¹³ siê ten pomys³?
- Nie pamiêtam, na pewno
u kogoœ podpatrzy³em.
By³em
trochê
szalony,
chcia³em robiæ widowisko. W
tych czasach, kiedy siê œciga³em, œci¹ganie nogi z haka
by³o rzecz¹ nienaturaln¹. Dzisiaj to normalne. I tymi swoimi akcjami wzbudza³em spore kontrowersje, ale niektórzy
bardzo pozytywnie oceniali
moj¹ postawê na torze.
- Nawet pani sêdzina Irena Nadolna, która zrobi³a
dla Ciebie wyj¹tek i wbrew
regulaminowi sklasyfikowa³a Ciê w finale m³odzie¿owych mistrzostw Polski w Lublinie. Pamiêtasz
to zdarzenie?
- Doskonale. By³em rezerwowym, lecz ówczesny regulamin nie pozwala³ klasyfikowaæ zawodników rezerwowych w sytuacji, kiedy nie
wyjechali na tor w pierwszej
serii startów. W sumie pojecha³em cztery razy i
wiedz¹c, ¿e nie mogê liczyæ
na sukces chcia³em zrobiæ
show. W czasie jazdy zacz¹³em œci¹gaæ nogê z haka
i ta jazda by³a widowiskowa
oraz skuteczna. Nikomu w
tych czasach do g³owy nie
przysz³o œci¹gaæ nogê z haka. Wygra³em trzy wyœcigi i
pani sêdzina mnie sklasyfikowa³a na pi¹tej pozycji. Tak
siê spodoba³a jej moja jazda.
- Pocz¹tki sezonów zawsze mia³eœ s³abe, dopiero
od po³owy sezonu ³apa³eœ
wysok¹ formê. Ktoœ nawet
ochrzci³ Ciê ,,Rycerzem jesieni’’. Z czego to siê
bra³o?
- Proponujê zapytaæ siê
Nielsa Kristiana Iversena, bo
Duñczyk te¿ na ogó³ kiepsko
zaczyna ka¿dy sezon i rozkrêca siê dopiero w trakcie.
Generalnie naprawdê trudno
przez ca³y sezon utrzymaæ
optymaln¹ formê. Albo
dobrze siê zaczyna, potem
³apie siê zadyszkê, albo odwrotnie. I ja tak mia³em.
Oczywiœcie s¹ tacy zawodnicy, którzy potrafi¹ przez ca³y
sezon jechaæ dobrze, ale to
wyj¹tki. Ze starszego pokolenia wymieni³bym tu Grega
Hancocka, z tego najm³odszego Bartka Zmarzlika.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Są w Gorzowie ludzie, którzy mają
zainwestować
Z Arturem Andruszczakiem, by³ym pi³karzem Stilonu, obecnie trenerem i radnym, rozmawia Robert Borowy
w³asnym polu. Ponadto
otwartoœæ rynku pi³karskiego
umo¿liwia wiêkszy przep³yw
pi³karzy z ró¿nych kontynentów. Ci najlepsi z ca³ego
œwiata trafiaj¹ do europejskich lig, a potem jad¹ do
swoich krajów i s¹ si³¹ napêdow¹ w³asnych reprezentacji.
- Nadal jednak Europa
jest gór¹, a je¿eli ktoœ próbuje powalczyæ o najwy¿sze cele to tylko zespo³y z Ameryki Po³udniowej. Kiedy do tej walki
w³¹cz¹ siê kraje afrykañskie, azjatyckie czy te z
Ameryki Pó³nocnej?
- Kiedy naucz¹ siê jeszcze
wiêkszej odpowiedzialnoœci.
To, ¿e ju¿ zmieniaj¹ siê pod
wzglêdem
realizowania
za³o¿eñ taktycznych to jest
krok w dobrym kierunku, ale
to wci¹¿ za ma³o. Dzisiaj mecze na najwy¿szym poziomie wygrywa siê detalami, a
przede wszystkim m¹droœci¹
poprowadzenia meczu.
- Czego zabrak³o Polakom w tych mistrzostwach?
- Nie by³em razem z zespo³em, dlatego mogê oceniaæ jedynie to co widzia³em
na ekranie telewizora. Nie
wierzê w to, ¿e pi³karze nie byli nale¿ycie przygotowani pod
wzglêdem wytrzyma³oœciowym, szybkoœciowym czy
wprost mówi¹c motorycznym.
W dzisiejszych czasach kontrola nad takim przygotowaniem jest prowadzona nonstop i tutaj nie mo¿e dojœæ do
b³êdu. Przyczynê s³abej gry
szuka³bym w dwóch innych
elementach. Po pierwsze,
nie wszyscy zawodnicy
udŸwignêli odpowiedzialnoœæ i mówi¹c krótko, nie
wytrzymali pod k¹tem psychicznym. Po drugie, kiedy
przeœledzimy ostatnie pó³ roku oka¿e siê, ¿e nie wszyscy
wiod¹cy pi³karze mieli okazjê
wypracowaæ odpowiedni poziom sportowy. Jedni leczyli
kontuzje, inni nie ³apali siê w
swoich klubach do gry i jakby tego by³o ma³o, tu¿ przed
mistrzostwami wypad³ Kamil
Glik, wiod¹ca postaæ linii defensywnej. Wróci³ na boisko,
jak ju¿ by³o po wszystkim.
- Czy nowy selekcjoner,
Jerzy Brzêczek udŸwignie
ciê¿ar odbudowy polskiej
dru¿yny?
- Zacznê od Adama Nawa³ki, którego znam, gdy¿ w
2002 roku by³ moim trenerem w Zag³êbiu Lubin. Po
przegraniu mistrzostw zdawa³ sobie sprawê, ¿e coœ siê
wypali³o w tej dru¿ynie i ¿e
wymaga ona przebudowy,

gdy¿ czêœæ zawodników ju¿
nic do niej nie wniesie. Nawa³ka jest bardzo ambitnym
cz³owiekiem i widocznie
uzna³, ¿e nie jest w stanie na
nowo stworzyæ silnej reprezentacji. Powo³anie Jerzego
Brzêczka odebra³em w kategoriach du¿ego zaskoczenia. Czy on bêdzie potrafi³
odœwie¿yæ dru¿ynê i znaleŸæ
dla niej odpowiedni¹ motywacjê? Przyk³ad ma³ej Islandii, ma³ej Chorwacji pokazuje, ¿e wszystko mo¿na zrobiæ. Najwa¿niejsze na starcie
bêdzie wypracowanie taktyki
dla posiadanego potencja³u
pi³karskiego. Potem zaœ szukanie nowych, utalentowanych zawodników i wkomponowywanie ich do zespo³u.
Zapewne trzeba bêdzie
przestawiæ siê na grê bardziej defensywn¹.
- Ka¿dorazowo mundial
jest te¿ odniesieniem dla
szkoleniowców,
którzy
ogl¹daj¹ mecze nie tylko
ze wzglêdu na zainteresowania, ale i poznania nowych rozwi¹zañ taktycznych. Zakoñczone mistrzostwa
dostarczy³y
ciekawego materia³u pogl¹dowego?
- Tak, prawie ka¿de mistrzostwa œwiata, ale i Europy
kszta³tuj¹ nowe pi³karskie
rozwi¹zania. Jeszcze do niedawna zdecydowana wiêkszoœæ zespo³ów gra³a dosyæ
popularnymi systemami 44-2 lub 4-2-3-1, ale w Rosji
da³o siê zaobserwowaæ
ciekawe zmiany. Kiedy dana dru¿yna nastawia³a siê
na grê defensywn¹ ustawia³a piêciu obroñców w linii, ale kiedy przechodzi³a
do ataku od razu dwaj
boczni obroñcy zamieniali
siê w ofensywnych pomocników i robi³o siê nam siê
ustawienie
3-5-2.
Te
dru¿yny,
które
gra³y
w³aœnie takim ustawieniem
mog³y czuæ siê bezpiecznie z ty³u, traci³y ma³o bramek, ale - przyznajmy to mia³y chwilami k³opoty z
szybkim przechodzeniem
do ataku. Pozostaj¹ca trójka
obroñców zabezpiecza³a na
szczêœcie na tyle ty³y, ¿e rywalom trudniej by³o przejœæ z
kolei do kontrataku. To jest
dobry system dla dru¿yn
maj¹cych jednak œwietnych
skrzyd³owych, w naszej gwarze mówimy na nich wahad³owych. Musz¹ byæ oni
mobilni i je¿eli s¹ naprawdê
w dobrej dyspozycji, to w
okreœlonych
sytuacjach
dru¿yna mo¿e przechodziæ
na grê nawet czterema napastnikami.

Fot. Robert Borowy

- Za nami kolejny pi³karski mundial. Wygrana
Francji jest dla pana zaskoczeniem?
- Nie, jest to bardzo dobra
dru¿yna, która na mistrzostwach zaprezentowa³a siê
œwietnie, a przede wszystkim
dojrzale. Dla mnie zaskoczeniem by³aby wygrana w finale Chorwacji, choæ trzeba
przyznaæ, ¿e niewiele im zabrak³o do podniesienia w
górê Pucharu Œwiata.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³y to mistrzostwa niespodzianek, gdy¿ w strefie
medalowej, poza Francj¹,
tak naprawdê znalaz³y siê
solidne co prawda zespo³y, ale nie maj¹ce tak
wysokich notowañ jak Brazylia, Niemcy, Argentyna,
Hiszpania, Urugwaj czy
Portugalia?
- Czas najwy¿szy odzwyczaiæ siê od tego, ¿e mundial
zawsze ma byæ zdominowany przez w¹skie grono znanych dru¿yn. Futbol poszed³
tak do przodu, ¿e dzisiaj
pierwszy zespó³ w rankingu
mo¿e przegraæ z trzydziestym. Ró¿nice pomiêdzy zespo³ami zaczynaj¹ siê na tyle zacieraæ, ¿e kolejne mundiale
zapewne
bêd¹
dostarczaæ kolejnych ciekawych rozstrzygniêæ. Dzisiaj o
wyniku czêsto decyduje dyspozycja dnia, szczêœcie
sportowe, jedna akcja. Natomiast ci potentaci, którzy
szybko odpadli zapewne dokonaj¹ w³asnej analizy i byæ
mo¿e poznamy przyczyny,
przez które nie zagrali oni
tak dobrze, jak tego mo¿na
by³o siê spodziewaæ. Mnie
najbardziej interesuje analizy
gry Niemiec.
- Jak ocenia pan poziom
sportowy
tych
mistrzostw?
- Uwa¿am, ¿e by³ wysoki,
sporo spotkañ dostarczy³o
du¿ych emocji. By³o to mo¿liwe dziêki krajom, których
przed mundialem w ogóle
nie typowano do ¿adnych
wysokich miejsc, a jednak
potrafi³y pokazaæ dobry futbol. Nawet jak nie wychodzi³y z grupy. Mistrzostwa
pokaza³y, ¿e poziom zaczyna siê wyrównywaæ, zespo³y
z tych bardziej egzotycznych
krajów powoli zaczynaj¹ rozumieæ, na czym polega taktyka gry i w po³¹czeniu z coraz lepszym wyszkoleniem
technicznym zaczynaj¹ podejmowaæ równ¹ walkê z
najlepszymi. Lepsza dostêpnoœæ analizy gry najlepszych pozwala na bie¿¹co
poznawaæ tajniki szkoleniowe i wykorzystywaæ to na

A. Andruszczak: Polityka to inny świat niż sport. W sporcie generalnie wszystko jest
uproszczone, w szatniach piłkarskich, ale i na boiskach obowiązują pewne zasady, których
w polityce nie uświadczysz

- Pozostawmy wielki futbol i porozmawiajmy o naszym lokalnym. Jest pan
wychowankiem Stilonu, jako pi³karze spêdzi³ pan tu
w sumie osiem sezonów.
Potem by³ pan trenerem.
Jak pan patrzy teraz co siê
dzieje w klubie, to co pan
sobie myœli?
- Jest mi ¿al, ¿e niepotrzebnie wszyscy tracimy czas.
Od lat wiadomo, ¿e aby zacz¹æ budowaæ futbol na
przyzwoitym poziomie potrzebne s¹ du¿e œrodki finansowe. Nigdy ich nie znajdziemy, jak bêdziemy uprawiali
partyzantkê. Trzeba zbudowaæ
profesjonalnie
dzia³aj¹cy klub, ale ¿eby to
wszystko móc robiæ potrzebny jest porz¹dny obiekt sportowy. To nie musi byæ wypasiony stadion na 20 tysiêcy
widzów. To mo¿e byæ przyjemny stadionie na kilka tysiêcy miejsc z mo¿liwoœci¹ dobudowania
dodatkowego
rzêdu trybun w przysz³oœci.
- I wierzy pan, ¿e to przyci¹gnie sponsorów?
- Wierzê, bo s¹ ludzie w
Gorzowie, którzy maj¹ pieni¹dze i byliby gotowi zainwestowaæ w pi³kê. Oczywiœcie nikt tutaj nie mówi o
szybkiej budowie dru¿yny na
ekstraklasê, ale ta druga liga, potem pierwsza jest w
zasiêgu gorzowskiego futbolu. Sponsorzy przyjd¹, jak
bêd¹ kibice. A kibice

przyjd¹, jak bêd¹ mieli gdzie
usi¹œæ,
w
przypadku
deszczu nie bêd¹ martwili
siê, ¿e zmokn¹, a ju¿ szczególnie uciesz¹ siê, jak czasami obejrz¹ mecz przy
sztucznym oœwietleniu. I tak
kó³ko siê zamyka. Dzisiejszy
kibic ma w domu kilkanaœcie
programów sportowych i
mo¿e ogl¹daæ wszystkie najlepsze ligi europejskie naraz.
¯eby go wyci¹gn¹æ z domu
trzeba coœ mu zaoferowaæ.
Niczym nie ryzykujemy w
przypadku budowy kameralnego stadionu, a mo¿emy
wiele zyskaæ.
- Czy jednak problemem
Stilonu nie s¹ tak¿e
dzia³acze, a w³aœciwie ich
brak?
- To jest problem wielu klubów, nie tylko Stilonu. Dzisiaj
najlepszymi dzia³aczami s¹
tacy, którzy maj¹ pieni¹dze,
maj¹ czas i kochaj¹ to co robi¹. Bo tylko tacy wszystkiego dopilnuj¹, a ¿e wk³adaj¹
jeszcze w³asne œrodki to zadbaj¹, ¿eby ¿adna z³otówka
siê nie zmarnowa³a. Fajnym
przyk³adem jest Chojniczanka Chojnice, która by³a o
krok od awansu do ekstraklasy. Tam zarz¹d sk³ada siê
z samych sponsorów, którzy
prowadz¹ klub niczym w³asne
przedsiêbiorstwo.
Wszystko jest tam idealnie
pouk³adane, nigdy nie wydaje siê wiêcej pieniêdzy od
przyjêtego bud¿etu i nawet,

gdyby pojawi³ siê tam Robert
Lewandowski, to nie zarobi³by wiêcej ni¿ jest to przyjête w bud¿ecie. Wiem co
mówiê, bo œwietnie znam
prezesa, który w³aœnie opowiada³ mi jak prowadzi klub.
- W Gorzowie jest sporo
m³odzie¿owych klubów,
ale s¹ te¿ dwa na poziomie
trzeciej ligi. Mo¿e powinniœmy postawiæ na jeden silniejszy?
- ¯yjemy w wolnym kraju,
ka¿dy mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœæ sportow¹, która
charakteryzuje siê rywalizacj¹. Pod wzglêdem finansowym miastu by³oby ³atwiej
wspó³finansowaæ jeden ni¿
dwa ligowe kluby. Jako stilonowiec oczywiœcie wolê,
¿eby to Stilon by³ wiod¹cym
klubem w mieœcie, ale rzecz
nie jest w tym, czy s¹ dwa
czy jeden klub. Wa¿niejsze
jest to wszystko o czym
wspomnia³em wy¿ej. Najpierw baza, bo tylko ona
mo¿e pozwoliæ uruchomiæ
pok³ady futbolowej energii,
której nie brakuje w mieœcie i
w okolicach. Póki co, nale¿y
pomagaæ obu klubom, które
s¹ w trzeciej lidze.
- Stilon jest w stanie podŸwign¹æ siê wizerunkowo
po ostatniej awanturze, jaka przetoczy³a siê przez
klub?
- Mam nadziejê, ¿e tak. Negatywne wypowiedzi dotycz¹ce klubu mog¹ dzia³aæ
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pieniądze i mogą Kiedy zobaczyłam,
nie wszystko mo¿na przeforsowaæ. Napisa³em kilka fajnych interpelacji do prezydenta, ale czêsto s³ysza³em,
¿e tego czy tamtego nie
mo¿na zrealizowaæ, choæ
brakowa³o oceny merytorycznej. Nie narzekam jednak. Cieszê siê, ¿e uda³o mi
siê w³¹czyæ miasto w budowê Akademii M³odych
Or³ów. To jest ogólnopolski
flagowy projekt Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i po
pó³rocznej
dzia³alnoœci
muszê przyznaæ, ¿e w pe³ni
siê sprawdza w gorzowskich
warunkach. Nie jesteœmy
konkurencj¹ dla ¿adnej
pi³karskiej szkó³ki w mieœcie,
gdy¿ u nas graj¹ najlepsi
ch³opcy z niemal wszystkich
szkó³ek.
- Co uda³o siê zrobiæ w
mieœcie przez ostatnie
cztery lata?
- Z ocen¹ poczekajmy jeszcze do zakoñczenie pierwszej fali du¿ych inwestycji,
szczególnie planu transportowego. W tej chwili mamy
sporo rzeczy rozgrzebanych
i trudno coœ opiniowaæ stoj¹c
na œrodku placu budowy.
Szkoda, ¿e wczeœniej nie ruszyliœmy z kilkoma inwestycjami, ³atwiej by³oby je
roz³o¿yæ w czasie. Musimy
jednak pamiêtaæ, ¿e w niektórych przypadkach kumulacja prac wyst¹pi³a ze
wzglêdu na otrzymanie dopiero teraz œrodków unijnych.
Wierzê, ¿e to tylko kwestia
czasu, kiedy zaczniemy namacalnie oceniaæ obecne
dzia³ania w³adz miasta i poœrednio tak¿e radnych. Jak
tylko min¹ remonty wszystkim mieszkañcom bêdzie
¿y³o siê lepiej. Mo¿e podchodzê do tej oceny z optymizmem, bo jestem takim lokalnym patriot¹.
- To co najbardziej pana
cieszy?
- ¯e nied³ugo bêdziemy
mieli nowoczesny tabor komunikacyjny. Ju¿ mamy
wiêkszoœæ nowych autobusów, niebawem dojd¹ tramwaje. I kiedy ju¿ wszystko
wyjedzie na ulice bêdê za
tym, ¿eby wprowadziæ darmow¹ komunikacji miejsk¹,
bo wtedy skorzystaj¹ wszyscy. Powinniœmy d¹¿yæ do budowy zielonego miasta, do
maksimum przy tym ograniczaj¹c ruch samochodowy.
To pozytywnie wp³ynie na jakoœæ powietrza, œrodowiska i
¿ycia ka¿dego z nas.
- Za tym id¹ jednak du¿e
koszty. Czy bud¿et Gorzowa by to wytrzyma³?
- Trzeba tak rozdysponowywaæ œrodkami, ¿eby znaleŸæ

na to pieni¹dze. Inne miasta
zaczynaj¹ zmierzaæ w podobnym kierunku. Mówimy
równie¿ o edukacji m³odych
ludzi. Jak teraz ich nauczymy poruszania siê wygodnymi, nowoczesnymi œrodkami
komunikacji miejskiej, to w
nied³ugiej przysz³oœci wyjd¹
oni z domów. Chêtnie bêd¹
siê spotykaæ, bêd¹ odwiedzaæ ró¿ne rejony miasta, bo
przy obecnie p³atnej komunikacji s¹ to spore koszty dla
bud¿etów
rodzinnych.
Bezp³atne przejazdy nios¹ w
sobie wiele pozytywnych
aspektów spo³ecznych, których nie mo¿na rozwijaæ
przy rosn¹cych kosztach
poruszania siê po mieœcie.
- Bêdzie pan kandydowa³ w jesiennych wyborach?
- Nie podj¹³em jeszcze
ostatecznej decyzji.
- Bez wzglêdu na to, czy
bêdzie pan kandydowa³
czy nie, jakie widzi pan
najwa¿niejsze
zadania
przed nowymi w³adzami
miasta?
- Ameryki nie odkryjê,
je¿eli powiem, ¿e dalszy
rozwój
powinniœmy
postawiæ na czterech filarach. Pierwszy to edukacja,
dok³adniej rozwój akademii
i d¹¿enie do po³¹czenia siê
z ZWKF. Tylko ten kierunek
mo¿e pozwoliæ na zbudowanie silnej uczelni. Dalej,
potrzebujemy rozwoju gospodarczego, musimy tylko
przyj¹æ ramy prowadzonej
takiej dzia³alnoœci. Gorzów
ma tradycje przemys³owe i
powinien iœæ dalej w tym
kierunku, ale oczywiœcie
d¹¿yæ do jak najwiêkszej innowacyjnoœci. Nie oznacza
to wcale rezygnacji ze
wdra¿ania nowoczesnych
us³ug. Jak ktoœ ma dobry
pomys³, niech realizuje, a
miasto powinno mu w tym
pomagaæ. Trzeci filar to estetyka w centrum miasta.
Mi ci¹gle brakuje rozwi¹zañ
pozwalaj¹cych na odnowienie starej zabudowy. Pozostawienie tego problemu
w³aœcicielom nie rozwi¹¿e
nabrzmia³ych przez lata
k³opotów. Potrzebne s¹
realne dzia³ania. I ostatni filar to dalszy rozwój bazy
sportowej, bo Gorzów zawsze opiera³ siê na sporcie
kwalifikowanym i masowym. Po rozbudowie stadionu ¿u¿lowego, przygotowywanej budowie hali oraz
stadionu lekkoatletycznego
czas na budowê stadionu
pi³karskiego, o czym ju¿
mówi³em.
- Dziêkujê za rozmowê.

Wielki plac budowy, jakieœ spychacze, wydziabane drzewa - jednym
s³owem coœ okropnego.

Fot. Renata Ochwat

na szkodê, dlatego liczê, ¿e
szybko uda siê wyprostowaæ
wszystkie sprawy i zaczniemy rozmawiaæ ju¿ tylko o
sferze sportowej. Najbardziej
martwi
mnie
spore
zad³u¿enie klubu. Ja bym zachêca³ w³adze Stilonu, ale i
ludzi ze œrodowiska, ¿eby
po³¹czyli si³y i zaczêli uczciwy dialog z w³adzami miasta
oraz nakreœlili w szerszym
gronie plan wychodzenia z
kryzysu z jednoczesnym zachowaniem rozwoju pi³karskiego.
- Powoli zbli¿a siê do koñca kadencja rady miasta,
w której jest pan debiutantem. Co najbardziej pana
zaskoczy³o w trakcie sprawowania mandatu?
- Polityka to inny œwiat ni¿
sport. W sporcie generalnie
wszystko jest uproszczone,
w szatniach pi³karskich, ale i
na boiskach obowi¹zuj¹
pewne zasady, których w polityce nie uœwiadczysz. Zaczynaj¹c pracê jako radny
od pocz¹tku chcia³em siê
skupiæ na dzia³aniu ukierunkowanym na rozwój gorzowskiego sportu. Nie tylko zawodowego, ale g³ównie
m³odzie¿owego. I myœlê, ¿e
choæ dopiero uczy³em siê tej
lokalnej polityki, to zdo³a³em
dorzuciæ cegie³kê do wielu
istotnych zmian. Bo one nast¹pi³y w ostatnim czteroleciu.
- Proszê o przyk³ady…
- Powsta³a strategia rozwoju sportu, na bazie której wypracowano potem regulamin
finansowania klubów z
bud¿etu miasta. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e zanik³y
pretensje ze strony klubów,
zdecydowania wiêkszoœæ
jest zadowolona z przyjêtych
nowych zasad. Oczywiœcie
wszyscy chcieliby wy¿szych
dotacji, ale najwa¿niejsze, ¿e
pieni¹dze s¹ sprawiedliwie
dzielone. Kolejna sprawa to
podstawowa baza pi³karska.
Wreszcie uda³o siê znaleŸæ
œrodki na budowê dwóch boisk, w tym jednego ze
sztuczn¹ muraw¹. Ca³a
pi³karska Polska dziwi³a siê,
¿e Gorzów nie posiada takiego boiska, a wiele miejscowoœci wokó³ naszego
miasta dysponuje sztuczn¹
muraw¹.
- Rozumiem, ¿e gdyby nie
silne upolitycznienie rady
miasta, ³atwiej by³oby o
realizacjê innych celów?
- Wydawa³o mi siê, ¿e na
poziomie samorz¹du ta polityka jest gdzieœ pozostawiona w szatni, ale okazuje siê,
¿e matematyka w partyjnym
wydaniu zawsze wygrywa i

co zostało, serce
mi zamarło

Wielki plac budowy, jakieś buldożery, spychacze, wydziabane drzewa…

D³ugo siê nie mog³am doprosiæ wykazu drzew, które
maj¹ paœæ, bo gdzieœ tam ma
iœæ ta dziwna œcie¿ka pieszorowerowa nad K³odawk¹. Kilka razy prosi³am w urzêdzie,
zawsze
mnie
zbywano
okr¹g³ym okreœleniami. A to,
¿e jeszcze nie wiadomo, a to,
¿e jakiœ wydzia³ to pilotuje,
ale szczegó³ów nie zna, a to,
¿e ca³y czas dopinane s¹
szczegó³y. I teraz ju¿ jestem
najzupe³niej pewna, ¿e kiedy
mnie zbywano, bo przecie¿
znan¹ histeryczk¹ na punkcie zieleni jestem, trwa³a w
najlepsze wycinka drzew na
wysokoœci Domu Harcerza,
jak niektórzy nazywaj¹ plac
miêdzy K³odawk¹ a ulic¹ Wyszyñskiego.
I dopiero kiedy znienacka
rozpêta³a siê awanturka o
skwer przy £aŸni, te¿ zreszt¹
rozpêtana trochê przeze
mnie, z czego zreszt¹ jestem
zwyczajnie dumna, miasto
podes³a³o mi wykaz drzew
oraz mapkê. I w tym miejscu
paru paniom urzêdniczkom
za to dziêkujê. Naprawdê.
Przeczyta³am ramkê z wykazem i zrobi³o mnie siê
s³abo. Zw³aszcza kiedy przy
przyt³aczaj¹cej
liczbie
drzew, których ju¿ nie by³o,
czyta³am - zdrowe. Posz³am
wiêc do Domu Harcerza i
tam siê najpierw trochê
pop³aka³am, a potem szlag
jaœnisty mnie trafi³. Chodzi³am po tym pobojowisku i
nie wierzy³am, ¿e jakikolwiek urzêdnik móg³ wpaœæ
na taki pomys³. Na pomys³,
aby kosztem zdrowych
drzew, które tylko uroku, cienia i tlenu dodawa³y, zaprojektowaæ jak¹œ œcie¿kê. Nie
drogê niezbêdn¹ dla zdrowia
i ¿ycia ludzi, nie szlak, bez
którego miasto siê udusi, a
œcie¿kê rekreacyjn¹, któr¹

mo¿e kto pójdzie, a mo¿e i
nie.
Powiem tak, dla mnie to
zbrodnia na przyrodzie.
Zw³aszcza w dzisiejszych
czasach, kiedy ka¿de doros³e i zdrowe drzewo w mieœcie powinno byæ na wagê
z³ota. W czasach, kiedy ju¿
drugi miesi¹c trzyma ukrop
trudny do wytrzymania. W
czasach, kiedy z ka¿dej strony bombarduj¹ nas tabelki i
wykresy pokazuj¹ce, jaki
zbawienny wp³yw na miasto
maj¹ drzewa. O ile ich obecnoœæ w przestrzeni miejskiej
obni¿a odczuwaln¹ temperaturê powietrza. Jakby kto
przypadkiem bielmo na oczy
dosta³, albo zosta³ zaœlepiony
przez s³oñce, co mnie siê
przydarzy³o zupe³nie niedawno, i sam do tej wiedzy nie
dotar³, to powiem jedynie, ¿e
obni¿aj¹ one o kilka, czasem
nawet i o 10 stopni odczuwaln¹ temperaturê powietrza.
Dlatego powtórzê, ¿e to, co
siê tam obok Domu Harcerza
wydarzy³o, to barbarzyñstwo
okrutne. Nie trafiaj¹ do mnie
argumenty, ¿e mo¿e czêœæ
tych drzew by³a taka sobie,
nie trafi¹ te¿ takie, ¿e ma byæ
piêknie. Nic, ¿adna inwestycja w mieœcie, która nie jest
absolutnie konieczna dla
¿ycia ludzi, nie usprawiedliwia tego, co tam zasz³o. Tym
bardziej, ¿e nie wierzê, i¿ taka œcie¿ka, w istocie jakaœ
autostrada z wyimaginowanymi centrami aktywnoœci
ludzkiej, co do których nie
ma ¿adnych gwarancji, i¿
ktokolwiek z nich bêdzie korzysta³, stanie siê nagle centrum pieszych peregrynacji
gorzowian spragnionych rozrywki na œwie¿ym powietrzu.
Nigdzie siê takich rzeczy
nie robi. Nigdzie. Nawet jak

siê ugory zamienia w jakieœ
pola aktywnoœci, to tak siê je
projektuje, aby zieleñ istniej¹c¹ zachowaæ. Maksymalnie zachowaæ, a nie wycinaæ coœ oko³o setki zdrowych
doros³ych drzew. Zreszt¹
mam kilka przyk³adów na to,
¿e uszczêœliwianie na si³ê w
organizacji rekreacji trafia w
pró¿niê. Najprostszy i dobrze
znany
gorzowianom
przyk³ad, tym, którzy lubi¹ do
miasta z niedŸwiadkiem
ryzn¹æ w ró¿nych celach, jest
na terenie by³ego lotniska
Tempelhof. Ugór po lotnisku
zosta³ ugorem. Nikt tam siê
nie spieszy w celach rekreacyjnych, choæ grilla mo¿na
rozpaliæ. Nie ma nawet takiego trendu, ¿eby sobie kupiæ
najlepszy w Berlinie kebap w
s³ynnej budce i pojechaæ jeden przystanek metrem, aby
na Tempelhof oddaæ siê
przyjemnoœci spêdzania wolnego czasu z tym przysmakiem oraz innymi. Sztucznie
utworzone miejsce pozostaje
w gruncie rzeczy puste.
I jakoœ nie mam z³udzeñ,
¿e z tymi strefami bêdzie podobnie. Bo tubylcy jak ju¿ to
wol¹ nad Go³êbie, do Lip,
nad Portki czy do Glinika
ryzn¹æ. Nawet do K³odawy.
Co dziwne ostatecznie nie
jest, bo jest blisko, jest woda.
Szkoda straszliwa siê sta³a.
Mo¿na i trzeba upiêkszaæ
miasto, ale nie takim kosztem. Ja tam w niewiele rzeczy wierzê, ale w efekt motyla jednak tak. I tego autorom
tego straszliwego projektu
jak najbardziej ¿yczê. I niech
mnie nazywaj¹ histeryczk¹
do kwadratu. Có¿, trudno
prze¿yjê. I w tym konkretnym
przypadku bêdzie to komplement.
RENATA OCHWAT
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Niezwykle muzeum, które warto zobaczyć

Fot. Renata Ochwat

Tutaj polskie wycieczki trafiaj¹ rzadko. To te¿ propozycja na jedno popo³udnie w
stolicy zachodniego s¹siada.
Kiedy w Polsce zadaæ pytanie o Muzeum Muru Berliñskiego, zwykle pada odpowiedŸ - Checkpoint Charlie
przy Friedrichstrasse lub
Dom Terroru. Ma³o kto, a
praktycznie raczej nikt nie
mówi o miejscu nad wyraz
symbolicznym i znacznie lepiej pokazuj¹cym tragediê
podzielonego miasta. Mam
na myœli Muzeum Muru Berliñskiego wzd³u¿ ulicy Bernauer Strasse w dzielnicy
Mitte.

Zostały mur i pamięć

Niezwyk³e muzeum zaczyna siê przy Centrum Zwiedzania Muzeum Muru Berliñskiego przy ul. Gartenstrasse. Piêtrowy czerwony
budynek jest swego rodzaju
miejscem pamiêci, tam zgromadzono dowody pamiêci o
tym strasznym murze. Wystarczy spojrzeæ na drug¹
stronê ulicy i ju¿ widaæ mur.
Celowo zachowany czêœciowo tak, jak wygl¹da³ rzeczywiœcie, a czêœciowo w
postaci ¿elbetowych zbroje-

r e k l a m a

Fot. Renata Ochwat

Poroœniêty traw¹ pas wzd³u¿ ulicy Bernauer w Berlinie to niezwyk³e Muzeum Muru Berliñskiego.

Tak wygląda mur w Berlinie przy Bernauerstrasse

niowych prêtów. Na jednym z
przêse³ widaæ charakterystyczn¹ bia³o-niebiesk¹ szachownicê z napisem Denkmal - zabytek.
Choæ to zabytek czasów
terroru i nieludzkiego traktowania cz³owieka przez
cz³owieka, ale jednak zabytek. Po jednej jego stronie wiedzie chodnik, natomiast po drugiej roœnie trawa, wytyczona jest œcie¿ka
i co jakiœ czas w symboliczny sposób zaznaczono,
co tu by³o, zanim mur powsta³.

Pierwszym obiektem, który
pojawia siê na trasie zwiedzania, a idziemy w kierunku
do Brunnestrasse, to trawnik
przy cmentarzu parafii œw.
Zofii, zreszt¹ czynnym do
dziœ. Na tablicy informacyjnej przeczytaæ mo¿na, ¿e
pod rozbudowê muru, bo w
istocie by³o ich trzy, posz³a
czêœæ cmentarza. Na tym
trawniku tak¿e mo¿na zobaczyæ okr¹g³e metalowe tabliczki z nazwiskami i napisem - aresztowany oraz
dat¹. To pamiêæ po tych, którzy usi³owali forowaæ mur,

Najsłynniejsze zdjęcie ucieczki przez mur

aby przedrzeæ siê do lepszego œwiata.
Droga po chwili wyprowadza do miejsca bardzo
symbolicznego i bardzo
dzia³aj¹cego na wyobraŸniê
- dochodzimy bowiem do
wyburzonego koœcio³a Pojednania. Kiedy budowano
mur, koœció³ zosta³ zburzony. Krzy¿ wieñcz¹cy jego
dach spad³. Zosta³ jednak w
tajemnicy
przechowany
przez robotników, a dziœ
umieszczony przy symbolicznie zaznaczonej œwi¹tyni jest niemym œwiadkiem

z³a, jakie siê tu dokonywa³o.
Obok koœcio³a, czynnego
warto dodaæ, stoi pomnik te¿
nosz¹cy nazwê Pojednanie
oraz jest pole pamiêci i pojednania. To po prostu ³an
¿yta - zbo¿e w centrum wielkiej aglomeracji. Zbo¿e
gdzieniegdzie przeroœniête
makiem albo b³awatkiem.
Nie ma chyba lepszego pomys³u, aby owo pojednanie
zaznaczyæ.
Droga doprowadza w koñcu do kamienicy przy ul.
Bernauer 10. To zaledwie
piwnice jednego z wielu domów, które rozebrano podczas budowy muru. Wystawa jest tak pomyœlana, ¿e na
³awie umieszczono szereg
monitorów uruchamianych
dotykiem. Ka¿dy z nich
przedstawia cz¹stkê historii
muru, ale z pozycji poszczególnych ludzi. Tu warto siê
zatrzymaæ, pos³uchaæ i popatrzeæ na zdjêcia.
Kiedy siê idzie w kierunku
tego domu w³aœnie, warto
popatrzeæ na trawê obok
œcie¿ki. Bo mo¿na zobaczyæ
miejsca, którêdy wiod³y przekopywane przez ludzi kana³y.
Wzd³u¿ œcie¿ki co i rusz widaæ zdjêcia dokumentuj¹ce
tamte czasy.

r e k l a m a

Na jeden z œcian znajduje
siê olbrzymi mural z chyba
najs³ynniejszym zdjêciem,
na którym jest niemiecki
¿o³nierz, który ucieka na zachodni¹ stronê. Skacze
przez jeszcze zasieki z drutu
kolczastego i odrzuca jednoczeœnie broñ. Jemu ucieczka
siê uda³a.
I tu koñczy siê niezwyk³e
muzeum pod chmurk¹, do
którego
mo¿na
wejœæ
bezp³atnie.
Ma³o
tego,
mo¿na sobie usi¹œæ na trawie, podumaæ o tamtych
czasach, albo zwyczajnie
odpocz¹æ.
Berliñczycy dziœ ju¿ traktuj¹
ten teren jako miejsce spacerów. Warto przy pamiêtaæ,
¿e komunikacja miejska w
Berlinie jest wliczona w
cenê, jeœli dojedziemy do
stolicy Niemiec poci¹giem specjalny bilet turystyczny
nam to daje. Jeœli nie, to warto kupiæ ca³odzienny bilet
przejazdowy do stref AB,
czyli na cale miasto, ale ju¿
bez Poczdamu i kosztuje to
6,70 euro i naprawdê siê
op³aca, bo bilet jednoprzejazdowy to wydatek rzêdu 2,60
euro. Bilety kupuje siê w kasownikach na stacjach SBahn lub U-Bahn. I nie warto
po Berlinie jeŸdziæ na gapê.
ROCH
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Do Gniazda Orła Białego jadą
z całej Polski
Kiedy siê patrzy na ten kompleks wypoczynkowo-sportowy, trudno uwierzyæ, ¿e kiedyœ to by³y popegeerowskie budynki.

Zaczęło się równo 20 lat
temu

To by³a trudna decyzja.
Trudna w sensie ogromu
pracy, jak¹ trzeba by³o
w³o¿yæ, ¿eby to opuszczone
miejsce
zaczê³o
têtniæ
¿yciem. Przed Augustynem
Wiernickim, szefem Stowarzyszenia Brata Krystyna
by³y jakieœ organizacje, które
chcia³y, ale wystarczy³ jeden
rzut oka, aby daæ sobie spokój. Szef gorzowskiego stowarzyszenia znany jednak
jest z tego, ¿e podejmuje nawet najtrudniejsze wyzwania. I zdecydowa³, ¿e bierze.
I tak kawa³ ugoru w modnej
miejscowoœci wypoczynkowej wraz z budynkami kupi³
od Agencji Rolnej Skarbu
Pañstwa.
Nawet ludzie w Stowarzyszeniu z lekka pow¹tpiewali,
czy to siê uda. Ale Augustyn
Wiernicki r¹k nie za³ama³,
na czele zadanie postawi³
pani¹ Aleksandrê Nowak,
nie¿yj¹c¹ ju¿ pierwsz¹ kierowniczkê oœrodka, a ta zabra³a siê do pracy. Efekty
przychodzi³y wolno, ale systematycznie. Miêdzy innymi
dobrym posuniêciem by³o
to, ¿e na sta³e w Oœrodku
mieszka³o kilku bezdomnych, bo takimi te¿ Stowarzyszenie siê zajmuje. I oni
wykonywali
zarówno
ciê¿sze prace, jak i te
wszystkie, które okreœla siê
mianem robota dla z³otej
r¹czki. Dziœ ci, którzy przyje¿d¿aj¹ do oœrodka od samego pocz¹tku, a to ju¿ 20
lat, mówi¹, ¿e w³o¿ono tu

ogrom pracy, ale i wór pieniêdzy.

Robimy wszystko, aby
było atrakcyjnie

Obecnie od czerwca tego
roku oœrodkiem kieruje Przemys³aw Wzgarda. - Obecnie
mamy cztery pawilony i trzy
domki. Mamy w sumie 217
miejsc, które praktycznie s¹
ca³y czas zajête - opowiada.
T³umaczy, ¿e wszystkie
miejsca maj¹ ca³kiem niez³y
komfort, bo pokoje s¹ wyposa¿one we w³asne wêz³y sanitarne - prysznic, toaletê.
Ale w niektórych brakuje
jeszcze telewizorów czy
czajników. - Ale pracujemy
nad tym, ¿eby i to poprawiæ deklaruje kierownik.
Ponadto oœrodek ma jeszcze: cztery œwietlice do zajêæ
edukacyjnych, warsztatowych ze sprzêtem audiowizualnym, pawilon biurowy ze
sprzêtem i dostêpem do Internetu, pawilon sto³ówkowy
z kawiarenk¹, salê konferencyjn¹ z kominkiem. Poza tym
na oœrodek sk³ada siê kompleks boisk sportowych do
koszykówki i pi³ki rêcznej o
nawierzchni syntetycznej,
trzy boiska do siatkówki i
pi³ki pla¿owej, dwa boiska do
pi³ki no¿nej o nawierzchni
trawiastej. - Mamy te¿ plac
do zabaw ruchowych, integracyjnych i tañców z mo¿liwoœci¹
pod³¹czenia
nag³oœnienia, amfiteatr ze
scen¹ i trybunami na 1400
miejsc, dwa place do rekreacji przy ognisku z siedliskami, piêæ altan ogrodowych z
siedliskami - wylicza kierownik Przemys³aw Wzgarda. I
dodaje, ¿e obecnie oœrodek
jest na takim poziomie, ¿e
mo¿e robiæ wszelakie imprezy, nie tylko wypoczynek.

Fot. Archiwum Oœrodka

To wielkie dzie³o a zrazem
ogromna duma Stowarzyszenia Brata Krystyna.
- Czasami jestem ju¿
zmêczony, ale czujê dumê,
¿e z niczego potrafiliœmy zrobiæ naprawdê fajn¹ rzecz mówi Augustyn Wiernicki o
Oœrodku Kolonijno-Sportowym Gniazdo Or³a Bia³ego w
D³ugiem nad jeziorem Lipie.

Położenie pierwsza klasa

O powodzeniu ca³ego, wydawa³by siê na pocz¹tku ryzykownego pomys³u, zadecydowa³o tak¿e po³o¿enie

Ośrodek Kolonijno-Sportowy Gniazdo Orła Białego widziany z “lotu ptaka”

ugoru, na którym oœrodek
wyrós³. D³ugie bowiem le¿y
nad jeziorem Lipie, jednym z
trzech, o których gorzowianie mówi¹ - Nasze Mazury.
Po drugiej stronie ruchliwej
trasy na Gdañsk, która dzieli
D³ugie, znajduj¹ siê kolejne
jeziora, w tym bardzo atrakcyjne dla wêdkarzy Konko i
Kokienko. W okolicy jest zatrzêsienie szlaków turystycznych - oznakowanych kijkowych do uprawiania modnego nordic walking, do
tradycyjnej turystyki pieszej,
ale i rowerowej. - Jak do tego
do³o¿yæ wszelkie sporty
wodne, jak kajaki, ³ódki, ¿agle i inne, to naprawdê drugiego takiego miejsca pró¿no
szukaæ - mówi Przemys³aw
Wzgarda i dodaje, ¿e jak
przychodzi sezon grzybowy,
to i grzybiarze do nich zagl¹daj¹. Bo lasy wokó³
D³ugiego to tak¿e zag³êbie
grzybowe. D³ugie mo¿e byæ
tak¿e rajem dla wêdkarzy,
ale tu ju¿ trzeba myœleæ o
karcie wêdkarskiej uprawniaj¹cej do wêdkowania. W
oœrodku mówi¹, ¿e to te¿ jest
do za³atwienia. Jednak latem

w D³ugiem to przede wszystkim pla¿a.

Jedzie Gorzów, jedzie
okolica

Oœrodek jest nastawiony
przede
wszystkim
na
obs³ugê grup zorganizowanych, choæ niezorganizowanych wczasowiczów te¿
przyjmuje. Od pewnego czasu specjalizacj¹ Or³a Bia³ego
s¹ obozy pi³karskie.
- Obozy trwaj¹ od 7 do 10
dni, kolonie dwa tygodnie mówi pani Przemys³aw
Wzgarda i wylicza kluby
sportowe, które jad¹ tu z
ca³ej Polski Zachodniej. I dodaje, ¿e obecnie pracuj¹ nad
kolejn¹ ofert¹ kierowan¹ do
uczniów I klas szkó³ œrednich
- Chcemy ich zapraszaæ na
takie kilkudniowe wyjazdy integracyjne. Tak, aby najpierw siê poznali, a potem
ruszyli do pracy - mówi kierownik.
Ale oœrodek czynny jest nie
tylko latem. Budynki przystosowane s¹ do wykorzystania
ich przez ca³y rok. Dlatego
te¿ zg³aszaj¹ siê do Stowarzyszenia ludzie, którzy chc¹

przyje¿d¿aæ póŸn¹ jesieni¹
czy zim¹, bo tu s¹ naprawdê
œwietne warunki do wypoczynku. - Zachêcamy tak¿e
do przyjazdu zw³aszcza klasy biologiczne, przyrodnicze,
które znajd¹ tutaj doskonale
warunki do praktycznej nauki. Zapraszamy równie¿ doros³ych, zak³ady pracy na integracyjne spotkania czy
ró¿nego rodzaju konferencje,
w tym dotycz¹cych energii
odnawialnej, bo nasz oœrodek pod tym wzglêdem mo¿e
stanowiæ doskona³y przyk³ad
zastosowania najnowoczeœniejszego systemu energetycznego - mówi Augustyn
Wiernicki.
Oœrodek od pocz¹tku korzysta³ z w³asnej kuchni. A ci,
co tu bywaj¹, tylko chwal¹.
Posi³ki nie s¹ wyszukane, ale
za to bardzo smaczne. Jak
mówi¹ w GnieŸdzie Or³a ma byæ jak w domu - smacznie, zdrowo, odpowiednio
du¿o. W sezonie piêæ kucharek musi codziennie przygotowaæ oko³o 300 œniadañ,
obiadów i kolacji. To ogromna praca, ale wykonywana
bez zarzutu, ku zadowoleniu
goœci.

Boiska sportowe, na których można trenować i grać od
wiosny do jesieni
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Postawili na niezależność
i odnawialne źródła
energii

Jeden z 4 pawilonów mieszkalnych przystosowanych do
całorocznego pobytu

Przez lata najwiêkszym
problemem by³y koszty podgrzewania wody oraz ogrzewania pomieszczeñ. Najpierw trzeba by³o przywoziæ
wêgiel, potem œci¹gaæ drogi
gaz p³ynny, który by³ magazynowany w zbiornikach.
Roczne koszty siêga³y 250300 tysiêcy z³otych. By³o to
pod wieloma wzglêdami nierentowne i uci¹¿liwe. Dlatego
wziêto siê za monta¿ nowo-

czesnego systemu energetycznego. - Zakoñczyliœmy
ju¿ monta¿ systemu energetycznego - podkreœla prezes
Stowarzyszenia i zaznacza,
¿e ca³a inwestycja to by³ wydatek 2,6 mln z³otych. Powinna ona zwróciæ siê w ci¹gu
szeœciu lat, przy czym inwestycja by³a wspó³finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
a œrodki na dotychczasowe
utrzymanie pochodzi³y z kasy oœrodka. - Jest to najnowoczeœniejsza
technika,
praktycznie niezniszczalna,
która po okresie zwrotu mocno zwiêkszy maj¹tek oœrodka - zaznacza prezes.
Po zainstalowaniu systemu
mo¿na ogrzewaæ wszystkie
budynki w oœrodku, w których znajduje siê sieæ. Oœrodek posiada równie¿ w³asn¹
wodê gor¹c¹, choæ sam¹
wodê sprowadza z ogólnej
sieci, ale we w³asnym zakresie j¹ uzdatnia i zmiêkcza poprzez zastosowanie odpowiednich
filtrów.
W
przysz³oœci bêdzie mo¿na
ogrzewaæ równie¿ halê sportow¹ i basen. Augustyn Wiernicki opowiada na czym polega zamontowana hybryda
energetyczna, sk³adaj¹ca siê
z kilku Ÿróde³ wytwarzania
energii odnawialnej, przyjaznej œrodowisku.
- Pierwsze Ÿród³o to widoczne na jednym z budynków solary, które s³u¿¹ do
wytwarzania gor¹cej wody.
Dalej s¹ pompy g³êbinowe
wydobywaj¹ce ciep³o z ziemi
oraz pompa powietrzna. Do
tego zamontowaliœmy piec
na specjalne drzewo zrêbkowe oraz tradycyjny piec na
drzewo na wypadek, gdyby
nagle wszystkie wczeœniejsze Ÿród³a zawiod³y. Ca³oœci¹
steruje komputer, który wybiera dane Ÿród³o ciep³a w
zale¿noœci od potrzeb t³umaczy krok po kroku.
¯eby ca³¹ instalacjê mo¿na
by³o napêdziæ odpowiednim
silnikami potrzebny jest pr¹d.
O to równie¿ zadbano w
oœrodku. W tym celu zamontowano panele przekszta³caj¹ce
promieniowanie s³oneczne
bezpoœrednio w elektrycznoœæ, zwane fotowoltanik¹.
Jest ponadto turbina powietrzna pionowa równie¿ do wytwarzania pr¹du. Iloœæ produkowanego pr¹du w pe³ni pokrywa potrzeby utrzymania
systemu energetycznego, a
nadwy¿ka jest kierowana na
oœrodek. Brakuj¹c¹ zaœ energiê oœrodek zakupuje z sieci.
ROBERT BOROWY,
RENATA OCHWAT
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