r e k l a m a

C o d z i e n n i e n o w e i n f o r m a cj e n a w w w . e c h o g o r z o w a . p l

● MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ●

● LIPIEC 2019 ● NR 7/2019 (55)

Piękno przyrody uchwycone Wstydliwa cisza
w fotografii

Raport o stanie miasta pokazuje, że
gorzowian ubywa.

Fot. Irena Kołosowska

Kilkadziesiąt zdjęć o tematyce myśliwskiej i przyrodniczej napłynęło na konkurs przeprowadzony przez
gorzowski oddział Polskiego Związku Łowieckiego. Więcej zdjęć na s. 14.

r e k l a m a

Jedni się wyprowadzają pod miasto, inni wyjeżdżają dalej i na stałe - za nauką, pracą i lepszym życiem. Niewielu obcych natomiast chce
się tu osiedlić i zapuścić korzenie, bo i nie znajdują zasadniczych powodów ku temu.
Klucz do zrozumienia sytuacji demograficznej
miasta, zdaniem wielu gorzowskich polityków,
leży w pracy, płacy i podatkach. Inaczej mówiąc i
mocno upraszczając: w Gorzowie trudno o
dobrą pracę i płacę, a na dodatek praktykowane
są tu wysokie lokalne podatki. Może to i prawda,
ale ledwie połowa, a może mniej nawet. To przecież także kwestia jakości życia w mieście, poziomu zadowolenia z dostępu do usług, publicznych świadczeń, dóbr konsumpcyjnych, rozrywki, wypoczynku, itd. Mieści w tym jak najbardziej
i przede wszystkim dostęp do miejsc w żłobkach, których w Gorzowie brakuje i poza młodymi rodzicami oraz starymi dziadkami nikt się tym
specjalnie nie przejmuje. Żłobek powstały kulka
lat temu koło przedszkola na Maczka problemu
w żaden sposób nie rozwiązuje i nawet nie łagodzi. Wszak w tym roku na dużo mniej niż 200
miejsc w komunalnych żłobkach w mieście było
grubo ponad 500 podań, czyli ponad trzy setki
dzieciaków, a właściwie ich rodziców odeszło ze
żłobków z przysłowiowym kwitkiem.
Skala problemu jest więc ogromna, ale w
sprawie budowy nowych żłobków czy też równie potrzebnych przedszkoli, panuje w mieście
wstydliwa cisza. Trzeba aż samorządowych
wyborów, by ją przerwać, zakłócić, odwołać?

JAN DELIJEWSKI
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To już 15 lat funkcjonowania ZIPH
Tegoroczne Walne Zgromadzenie cz³onków ZIPH mia³o miejsce w Gorzowie na pocz¹tku czerwca.
Podczas spotkania w³adze
Izby podsumowa³y swoj¹
dzia³alnoœæ w 2018 roku, za
któr¹ otrzyma³y jednog³oœnie
absolutorium. Zaœ licznie
zgromadzonych w gorzowskim hotelu FADO cz³onków
Izby z ca³ego regionu powita³
prezes Jerzy Korolewicz,
który podkreœli³, ¿e bie¿¹cy
rok jest dla organizacji
wyj¹tkowy. ZIPH obchodzi
bowiem jubileusz 15-lecia
funkcjonowania. Z tej okazji
Jerzy Korolewicz wrêczy³
okolicznoœciowe statuetki 10
firmom, które by³y za³o¿ycielami Izby i dzia³aj¹ w jej
strukturach do dzisiaj. Otrzyma³y je:
Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest sp. z
o.o.
KOMAGES Sp. z o.o.
PUP GOTECH Sp. z o.o.
Wojewódzki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie
HOLDING-ZREMB Gorzów
S.A.
ZM MESTIL Sp. z o.o.
Pro
Lingua
Grzegorz
Za³oga
Wy¿sza Szko³a Biznesu w
Gorzowie
Mikomax Marek RzeŸniczek
Prezes ZIPH wyró¿ni³ równie¿ dwie osoby, które
wspó³tworzy³y Izbê od pocz¹tku jej istnienia: dyrektora
ZIPH Stanis³awa Owczarka
oraz mecenasa Marka Bucholskiego.
G³ównym punktem spotkania by³o przedstawienie
sprawozdania z dzia³alnoœci
Izby oraz podsumowanie wyników finansowych. Poprzedni rok sta³ pod znakiem
poszerzania oferty ZIPH dla
lubuskich przedsiêbiorstw.
W ostatnich dwunastu miesi¹cach Izba zorganizowa³a
51 wydarzeñ gospodarczych, w których udzia³
wziê³o ponad 2000 uczestników.
W styczniu Izba tradycyjnie
zaprosi³a przedsiêbiorców
na Gospodarcz¹ Inauguracj¹ Roku. Ludzie lubuskiego biznesu spotkali siê 29
stycznia w Miêdzyrzeczu.
Licznie zgromadzona rzesza
przedsiêbiorców,
samorz¹dowców i przedstawicieli
œwiata nauki wziê³a udzia³
m.in. w debacie na temat
rozwoju naszego regionu w
najbli¿szych latach. W marcu Izba wspólnie z Wy¿sz¹
Szko³¹
Bankow¹
z
Wroc³awia rozpoczê³a cykl
studiów MBA dla lubuskich

Głównym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Izby

przedsiêbiorców. W sumie w
bie¿¹cym roku z tej unikalnej
w regionie oferty skorzysta³o
197 uczestników. Co warte
podkreœlenia, zajêcia odbywa³y siê w trzech ró¿nych
miastach województwa lubuskiego: w Gorzowie, Zielonej
Górze i ¯aganiu.
Miniony rok to kolejny
okres, w którym Izba mocno
zaanga¿owa³a
siê
w
dzia³ania na rzecz poprawy
jakoœci kszta³cenia zawodowego. ZIPH zaanga¿owana
by³a w dzia³ania w szeœciu
powiatach: ¿agañskim, œwiebodziñskim, sulêciñskim,
kroœnieñskim, s³ubickim oraz
gorzowskim. Ponadto wsparciem objêtych zosta³o 10
miast i gmin: Gorzów, Zielona Góra, Witnica, Skwierzyna, Dobiegniew, S³awa,
Zb¹szynek, Bobowicko, Kamieñ Ma³y i Henryków.
W sumie, w ci¹gu 2018 roku Izba przeprowadzi³a
cztery tysi¹ce badañ IPD,
ponad tysi¹c kursów dokszta³caj¹cych oraz 1130 p³atnych sta¿y i praktyk w lubuskich szko³ach zawodowych.
£¹cznie,
objêci
programem uczniowie w
okresie wakacyjnym odbyli
sta¿e i praktyki w 550 firmach z ca³ego województwa.
We wrzeœniu w Zielonej
Górze,
podczas
gali
fina³owej Lubuskiego Lidera
Biznesu i Lubuskiego Lidera
Innowacji, Izba nagrodzi³a
najlepsze firmy naszego regionu. W dziesi¹tej edycji
konkursu wziê³y udzia³ 54
przedsiêbiorstwa, a swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³o nas
ponad 200 goœci.
Drugi rok Izba prowadzi
równie¿ program „Lean To-

ur”. Celem dzia³alnoœci grupy
jest
zainicjowanie
wspó³pracy du¿ych przedsiêbiorstw poprzez wymianê
doœwiadczeñ wœród jej
cz³onków. Podczas spotkañ
firmy prezentuj¹ swoje
zak³ady, opowiadaj¹ o sukcesach, analizuj¹ problemy,
ich przyczyny i rozwi¹zania.
Dziel¹ siê w³asnym know
how, za co w zamian otrzymuj¹ wiele ciekawych pomys³ów.
Warto podkreœliæ aktywnoœæ Izby w obszarze programów europejskich. Izba
realizuje obecnie dwa
du¿e projekty, których celem jest wsparcie lubu-

skich firm. Pierwszy z nich
- Lubuskie Bony Szkoleniowe - ma na celu dofinansowanie firm z sektora
MŒP m.in. na szkolenia,
studia podyplomowe, elearning, coaching oraz
egzaminy certyfikuj¹ce. W
zale¿noœci od wielkoœci firmy, poziom wsparcia na
wybrane przez przedsiêbiorców dzia³ania mo¿e
wynieœæ nawet 80 procent
kosztów. W 2018 roku Izba
podpisa³a umowy z 400 firmami i ich 800 pracownikami na ³¹czn¹ kwotê blisko 4,5 miliona z³otych.
ZIPH kontynuuje równie¿
dzia³alnoœæ w obszarze in-

nowacji. W minionym roku
ruszy³a druga edycja projektu „Z bonem po innowacje 2.0”. W ramach programu, Izba ma mo¿liwoœæ
udzielenia wsparcia na
dzia³alnoœæ innowacyjn¹
poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizacjê wybranego przez
przedsiêbiorcê projektu badawczo-rozwojowego. Maksymalna wartoœæ udzielonego wsparcia mo¿e wynieœæ 100 tysiêcy z³otych,
przy czym dofinansowanie
mo¿e stanowiæ nie wiêcej
ni¿ 85 procent wartoœci
przedsiêwziêcia.
Rok 2018 to równie¿ wiele innych, wiêkszych i
mniejszych wydarzeñ, w
tym kilkadziesi¹t szkoleñ i
spotkañ bran¿owych oraz
œniadañ biznesowych.
Za swoje zaanga¿owanie
Izba zosta³a doceniona
wyró¿nieniami: nagrod¹
gospodarcz¹ „Nawigator
biznesu MOF GW” w kategorii ,,Ambasador Gospodarczy’’, nagrod¹ gospodarcz¹ Marsza³ka Województwa Lubuskiego za
wk³ad w rozwój i promocjê
województwa oraz tytu³em
„K³odawski Lider Biznesu”.
Laury te z pewnoœci¹ stanowi¹ du¿¹ nobilitacjê i
jednoczeœnie potwierdzaj¹
prê¿n¹ dzia³alnoœæ Izby na
terenie ca³ego regionu.
TOMASZ MOLSKI

Kazimierz Frątczak,
były bokser i poseł
12 czerwca na cmentarzu komunalnym pochowany zosta³ Kazimierz
Fr¹tczak (1933-2019).
Popularny przed laty bokser i dzia³acz „Stali”, znany
tak¿e jako pose³ dwóch kadencji Sejmu PRL (19801989). Urodzi³ siê prawie 86
lat temu w Przedbojewicach
pod Inowroc³awiem, w 1945
ca³a rodzina zamieszka³a w
Gorzowie. Ca³e zaœ ¿ycie
zawodowe
spêdzi³
w
Zak³adach Mechanicznych
„Gorzów”, gdzie pracowa³
od 1949 r. do 1991 r., kiedy
przeszed³ na rentê, w
przedsiêbiorstwie
tym
awansowa³ od ucznia formierskiego do stanowiska
mistrza na Wydziale Odlewni ¯eliwa, w 1995 r. praco-
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w 1.07.
2006 r. - premierą sztuki „Nocleg w Apeninach” otwarto Teatr
Letni.
w 2.07.
1257 r. - założono miasto Gorzów.
1997 r. - w 740. rocznicę
założenia miasta na Starym
Rynku ponownie uruchomiono
zrekonstruowaną po 55 latach
fontannę Pauckscha.
w 3.07.
1950 - z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął
trzeci ogólnodiecezjalny zjazd
księży w Gorzowie.
1954 r. ur. się Tadeusz Kudelski, gorzowski alpinista, pierwszy lubuski zdobywca najwyższej
góry świata, a także 11
najwyższych szczytów w Andach
i góry Kilimandżaro na rowerze,
zginął w 1999 r. schodząc ze
szczytu Mount Everest.
1986 r. zm. Władysław Kosowicz (60 l.), b. żołnierz AK, trener i nauczyciel wf w „Ekonomiku”, twórca gorzowskiej siatkówki
86 lat temu ur. się Stanisław Lisowski, najsłynniejszy gorzowski rajdowiec i konstruktor samochodów terenowych, pionier
miasta i gorzowskiej motoryzacji, zm. w 2014 r.
w 7.07.
1951 r. - z udziałem premiera
Józefa Cyrankiewicza nastąpiło
uruchomienie Gorzowskich
Zakładów Włókien Sztucznych,
następnie Zakładów Włókien
Chemicznych „Stilon”, ostatnio
„Stilon” S.A.
w 8.07.
1966 r. - po raz pierwszy i jedyny w swej historii, w ramach III
Festiwalu Telewizyjnego, Teatr
im. Juliusza Osterwy wystąpił
przed kamerami TV ze sztuką
„Don Alvares” H. Lubomirskiego w reżyserii Ireny Byrskiej.
2007 r. - na linii Krzyż - Kostrzyn
pojawił się pierwszy szynobus.
w 11.07.
1959 r. - w Gorzowie zanotowano 37,5 st. ciepła, najwyższą
temperaturę w historii miasta.
w 14.07.
1959 r. - na ul. Podmiejskiej doszło do największej w historii
miasta katastrofy tramwajowej:
pociąg złożony z 3 wagonów wykoleił się na łuku torów, a wagon motorowy rozbił się o słup
przy ul. Warszawskiej; rannych
zostało ok. 60 osób; w wyniku
obrażeń zm. dr Wacława Barska, popularna w mieście lekarka.
w 15.07.
2011 r. - otwarto wschodnią
część bulwaru nad Wartą.
w 17.07.
2004 r. - w czasie karambolu na
ul. Wybickiego w Gorzowie z
udziałem dwóch autobusów MZK
marki solaris i dwóch samochodów osobowych rannych zostało
29 osób.
w 18.07.
2004 r. zm. Florian Kroenke (95
l.), honorowy obywatel Gorzowa, organizator polskiej admini-
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Fot. Tomasz Molski
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mija dzień

wa³ jeszcze na pó³ etatu w
BP „Orbis”.
W 1949 r. wst¹pi³ te¿ sekcji
bokserskiej zak³adowego

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

klubu, który mia³ niebawem
zas³yn¹æ pod nazw¹ „Stal”,
dziêki temu, gdy w 1953 r.
otrzyma³ powo³anie do
s³u¿by wojskowej, odbywa³ j¹
w klubie wojskowym w Zgorzelcu, który formalnie by³
sekcj¹ OWKS Wroc³aw.
Walczy³ na ringu kilkanaœcie lat, pierwsz¹ walkê stoczy³ w wadze koguciej, póŸniej walczy³ w wadze lekkiej, 17.12.1961 stoczy³ w
Gorzowie setn¹ walkê i zakoñczy³ karierê boksersk¹,
pozosta³ w klubie jako
dzia³acz sportowy, zasiada³
tak¿e w zarz¹dzie KS „Stal”.
RED
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TRzY PYTaNia dO…

Lipiec 2019 r.

Na tym polega ten gorzowski fenomen
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Trzy pytania do Bogus³awa Dziekañskiego, szefa Jazz Clubu Pod Filarami

Fot. R. Borowy

- Jesteœmy ju¿ po promocji
ksi¹¿ki „Jedzie Pan Jazz”. O
czym ona jest dok³adnie?
- Opisuje praktykê i tak naprawdê
30-letni¹ historiê Ma³ej Akademii
Jazzu. Jest osadzona w kontekœcie
wspó³czesnych przemian w obszarze kultury. Mamy tutaj do czynienia
z ujêciem antropologicznym, jak i
spojrzeniem pedagogicznym. Do tego pokrótce mamy opisane techniki
pracy muzyków. Polecam tê ksi¹¿kê
ka¿demu, poniewa¿ opisuje ona
projekt edukacyjny uto¿samiany tak
naprawdê z Gorzowem od lat dziewiêædziesi¹tych. Pokazuje równie¿
Ma³¹ Akademiê Jazzu jako wspólnotê. Ca³oœci¹ prac zajêli siê profesorowie Wojciech Burszta i Andrzej
Bia³kowski.
- Materia³ do ksi¹¿ki zosta³ opracowany na postawie badañ z
ostatnich lat. Co jest ponadto si³¹
tej publikacji?
- Rzeczywiœcie, ksi¹¿ka jest owocem badañ przeprowadzonych na
aktualnej od 2015 roku grupie
s³uchaczy, ale wa¿n¹ pozycj¹ s¹
wywiady z dyrektorami i nauczycie-

lami szkó³. Si³¹ publikacji s¹ te¿ badania pokoleniowe. Uda³o mi siê dotrzeæ do ludzi, którzy kiedyœ chodzili
na Ma³¹ Akademiê Jazzu i dowiedzieæ siê, jaki œlad pozosta³ w ich
pamiêci z tamtego okresu. W tym
gronie byli ludzie mieszkaj¹cy od lat
w ró¿nych czêœciach Polski czy nawet œwiata. Oni równie¿ podzielili
siê swoimi ocenami, a czêsto w ich
g³osach by³o czuæ nostalgiê za tym

co by³o. Bo Ma³a Akademia Jazzu to
naprawdê fenomen, jaki przez lata
uda³o nam siê zbudowaæ.
- W tym roku ma jeszcze ukazaæ
siê druga publikacja zwi¹zana z
klubem. O czym ona bêdzie i kiedy siê pojawi na rynku?
- Druga ksi¹¿ka jest ju¿ przygotowana i ma poszerzyæ tematykê zaprezentowan¹ w pierwszej czêœci,
przy czym najwiêkszy nacisk zosta-

nie po³o¿ony na wyk³adowców Ma³ej
Akademii Jazzu. Ju¿ s¹ z nimi
zebrane du¿e wywiady, ale czeka
nas dogrywka w postaci dodatkowych rozmów. Chcemy na ich sposób pracy z m³odzie¿¹ na³o¿yæ pewne modele edukacyjne. Wszystko
co dotychczas robiliœmy przez te lata czyniliœmy bardziej intuicyjnie.
Okazuje siê, ¿e œwiat nauki ju¿ takie
procesy kiedyœ przeszed³, a my w
sposób niemal modelowy, nie
znaj¹c tych technik, to wszystko
zrealizowaliœmy. Na pewno obie nasze publikacje bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane
przez
ludzi
pracuj¹cych w kulturze. Tak naprawdê w gorzowski model Ma³ej
Akademii Jazzu mo¿na w³o¿yæ
ka¿d¹ inn¹ dziedzinê sztuki. Nasz
pomys³ jest w sumie prosty. My gramy na emocjach. Z jednej strony s¹
muzycy jazzowi, z drugiej m³odzi ludzi ze swoj¹ osobowoœci¹, u których
trzeba obudziæ emocje, ¿eby
wszystko mog³o zaiskrzyæ. I na tym
tak naprawdê polega ten nasz gorzowski fenomen.
RB

Wartości tworzące gorzowską rację stanu
Trzy pytania do Henryka Macieja WoŸniaka, przewodnicz¹cego Lubuskiej Organizacji Pracodawców

Fot. R. Borowy

- Jakie znaczenie dla gorzowskiej
gospodarki mog³oby mieæ po³¹czenie dwóch gorzowskich uczelni AJP i ZWKF?
- Jako Lubuska Organizacja Pracodawców ju¿ dawno przyjêliœmy w tej
sprawie jasne stanowisko. Przypomnê
te¿, ¿e omawialiœmy tê sprawê z naszej inicjatywy na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo³ecznego,
której jestem wiceprzewodnicz¹cym.
Akademia by³a reprezentowana wtedy
przez kanclerza Romana Gawroniaka,
z kolei ZWKF przez dziekana Leszka
Zguczyñskiego. W zasadzie wszyscy
byliœmy wtedy za po³¹czeniem tych
uczelni. Stanowisko popieraj¹ce tê
ideê przeg³osowa³a WRDS, apeluj¹c
do obydwu œrodowisk o po³¹czenie i
wspólne budowanie silnej gorzowskiej
Akademii. Co niezwykle istotne, dzisiaj
jest te¿ wyj¹tkowo sprzyjaj¹ca sytuacja prawna, ale niestety tak naprawdê
zaczynamy widzieæ asekuracyjn¹
postawê, g³ównie ze strony ZWKF.
Chcia³bym, ¿eby w Gorzowie wszyscy
wreszcie zobaczyli, co da³o kiedyœ
Zielonej Górze po³¹czenie Politechniki
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹? Dlaczego ostatnio PWSZ w Sulechowie
po³¹czy³a siê z Uniwersytetem Zielonogórskim? Przera¿a mnie ta gorzowska niemoc, partykularyzm œrodowiskowy i polityczne kunktatorstwo.
Czy Gorzów sta³ siê jak¹œ oaz¹ nieodpowiedzialnoœci, wrêcz g³upoty? Przecie¿ dla ka¿dego przeciêtnie rozgarniêtego i myœl¹cego perspektywicznie
cz³owieka, jest oczywistym ¿e w Gorzowie przysz³oœæ jest tylko dla uczelni
stale wzmacnianej na bazie AJP.

●

Szkoda mi wielkiego dorobku i piêknej
karty Akademii Wychowania Fizycznego tworzonej przez dwa pokolenia
gorzowskich profesorów: Woltmanna,
Gaja, Kunickiego, Kwileck¹, Jurka i
wielu innych, ale tego piêknego czasu
nie da siê zatrzymaæ, a dla rozwoju
najwa¿niejsze s¹ przecie¿ perspektywy a nie historia. A perspektywy s¹
przed AJP, jako uczelni¹ wielokierunkow¹!
- Nie s³ychaæ jednak, ¿eby coœ w
tym kierunku pozytywnego siê
dzia³o, a czasu jest coraz mniej. Jaki przewiduje pan dalszy scenariusz?
- Je¿eli tak wymowne fakty, o których
wspomnia³em, nie dzia³aj¹ na wyobraŸniê, to co ma przekonaæ w³adze naszych uczelni? Dawniej takie po³¹czenie by³o utrudnione przez obowi¹zuj¹ce prawo. Obecnie prawo
sprzyja takiemu dzia³aniu. Jako LOP

jesteœmy bardzo za integracj¹, ale po
otrzymaniu odpowiedzi od prof. Zguczyñskiego mamy naprawdê w¹tpliwoœci, czy dojdzie do po³¹czenia. Jego
odpowiedŸ nas zdumia³a. On nie szuka w po³¹czeniu wartoœci dodanej,
tak¿e dla swojego œrodowiska, lecz
stara siê wykazaæ wy¿szoœæ filii AWF
nad Akademi¹ im. Jakuba z Parady¿a. A ilu w tej chwili jest tam studentów? Czy ni¿ demograficzny i powstanie wychowania fizycznego na
uczelniach wokó³ Gorzowa nie jest
dla AWF przys³owiowym mieczem
Damoklesa? Wystarczy, ¿e AJP zacznie powo³ywaæ podobne kierunki i
za kilka lat po korytarzach AWF
bêdzie tylko hula³ wiatr. Mo¿e pozostanie jakiœ punkt konsultacyjny, ale
zostanie zmarnowany kilkudziesiêcioletni piêkny dorobek wielu ludzi na
czele z ich mistrzem profesorem Bernardem Woltmannem.

- Czy pana zdaniem miasto jest w
tym zakresie aktywne?
- Nie, a szkoda, bo ze strony miasta
powinny wychodziæ konkretne inicjatywy. Wystarczy³oby zachêciæ uczelnie konkretn¹ pomoc¹ finansow¹, ale
tylko przeznaczon¹ na wspieranie
wspólnych inicjatyw maj¹cych na celu
scalenie obu uczelni. A ju¿ zupe³nie
niezrozumia³e jest stygmatyzowanie
naszych jednostek naukowych. Mówienie, ¿e jedni s¹ liberalno-lewicowi,
drudzy prawicowi zabija w mieœcie
proces integracji i os³abia rozwój
wy¿szego szkolnictwa. Kreowana
przez niektórych walka polityczna nie
ma nic wspólnego z szacunkiem dla
interesów œrodowiska akademickiego, miasta i regionu. Jest bezrefleksyjna i nieodpowiedzialna, jest œwiadectwem skrajnej g³upoty. Interes
miasta, jego rozwój w bardzo du¿ym
stopniu zale¿y od rozwoju akademickoœci, tote¿ jednym z g³ównych celów
w³adz miejskich winno byæ po³¹czenie
AJP z ZWKF i do tego jeszcze
w³¹czenie marsza³kowskiej Medycznej Szko³y Zawodowej. W takiej
uczelni móg³by rozwin¹æ siê wielokierunkowy wydzia³ nauk o zdrowiu, który kszta³ci³by tak potrzebne dzisiaj w
kraju i w Europie pielêgniarki i fizjoterapeutów, dietetyków, masa¿ystów.
Powiem wprost - jeœli ktoœ nie rozumie, ¿e integracja szkolnictwa
wy¿szego wokó³ AJP nale¿y do kanonu wartoœci tworz¹cych gorzowsk¹
racjê stanu, to znaczy, ¿e nic nie rozumie i nie powinien braæ siê za politykowanie.
RB

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

stracji w Gorzowie, pełnomocnik
rządu na obwód gorzowski i
pierwszy starosta, następnie
wicewojewoda poznański i kierownik Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (19461949).
2013 r. zm. Jerzy Krajewski (58
l.), b. kajakarz i trener kajakarzy
Admiry
w 20.07.
1963 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
(Stilon) uruchomiono produkcję
taśmy magnetofonowej.
w 21.07.
1951 r. - otwarto po odbudowie
most kołowy na Warcie, który
otrzymał imię Manifestu Lipcowego; wznowiono komunikację
tramwajową na Zamościu, która
funkcjonowała do 1967 r.; z tej
samej okazji oddano też do użytku
stadion żużlowy przy ul. Śląskiej,
wybudowany w czynie społecznym
w 22.07.
1945 r. - w Gorzowie na stadionie
przy ul. Myśliborskiej zorganizowano pierwsze po wojnie zawody
lekkoatletyczne z udziałem reprezentacji węzła PKP, wojska i
miejscowej młodzieży.
1949 r. - z okazji Święta Odrodzenia Polski w Gorzowie uroczyście
uruchomiono tkalnię jedwabiu
przy Państwowej Fabryce Sztucznego Włókna, która dała początek
„Silwanie”; przy ul. Drzymały 13
otwarto siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie umieszczono także Powiatową Bibliotekę
Publiczną; stację Pogotowia Ratunkowego PCK przy ul. Kosynierów Gdyńskich 21; otwarto też i
Gospodę Spółdzielczą przy ul.
Chrobrego 5.
1965 r. - otwarto po modernizacji
Park Wiosny Ludów.
w 23.07.
1946 r. - ul. Wielka w Gorzowie
została przemianowana na ul.
gen. W. Sikorskiego.
r25.07.
2005 r. zm. Włodzimierz Ćwiertniak (58 l.), nauczyciel wf, twórca gorzowskiej koszykówki żeńskiej
2011 r. zm. Aleksander Ilnicki
(80 l.), działacz sportowy, b. kierownik drużyny Stali i stadionu
żużlowego (1970-1980).
w 28.07.
1998 r. zm. Zbigniew Herbert (74
l.), jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy w Gorzowie (1965/66).
w 29.07.
1988 r. - w gorzowskiej stoczni
odbyło się ostatnie wodowanie;
była to 130-tonowa barka górnopokładowa, jej matką chrzestną
była Janina Łaszuk, żona kierownika stoczni.
w 31.07.
2007 r. - po przeniesieniu
dwóch ostatnich oddziałów wewnętrznego i zakaźnego zamknięty został ostatecznie
szpital przy ul. Warszawskiej.
2008 r. - na nadwarciańskim bulwarze ustawiono 16 30-letnich
n
palm.
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Pierwsi pacjenci poddani
napromienianiu
4 czerwca 2019 r. Oœrodek Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie rozpocz¹³ pracê.
Cykl napromieniañ w przypadku tego pacjenta potrwa
6 tygodni. Mê¿czyzna nie
wymaga hospitalizacji. Jest
mieszkañcem Gorzowa, dlatego na terapiê bêdzie doje¿d¿a³ bezpoœrednio z
miejsca zamieszkania.
Tego samego dnia napromienianiu zosta³ te¿ poddany inny mê¿czyzna ze zmianami przerzutowymi w koœæcu.
- Stan jego zdrowia wymaga szybkiej reakcji, dlatego dziœ musia³ mieæ zrealizowan¹ ca³¹ procedurê
medyczn¹ zwi¹zan¹ z napromienianiem (unieruchomienie, tomografiê komputerow¹, obrysowanie narz¹dów
krytycznych,
przygotowanie planu leczenia i napromienianie) - opo-

Fot. Archiwum WSzW

Tego dnia pierwsi pacjenci
zostali poddani napromienianiu. Wszystko przebieg³o
bez najmniejszych zak³óceñ.
- Naszym pierwszym pacjentem
by³
70-letni
mê¿czyzna z Gorzowa, który
zosta³ do nas skierowany na
leczenie promieniami obszaru prostaty. ¯eby wykonaæ
procedurê leczenia promieniami wczeœniej przygotowaliœmy indywidualne unieruchomienie dla chorego, póŸniej wykonaliœmy skany z
tomografii komputerowej, w
oparciu o które wyrysowaliœmy narz¹dy krytyczne oraz
tzw. target czyli obszar docelowy, który powinien otrzymaæ 100% przepisanej dawki - mówi³a tu¿ po wykonaniu
badania dr Edyta Wolny-Rokicka, kierownik oœrodka.

Akceleratory w gorzowskim szpitalu są obecnie najnowocześniejszym sprzętem terapeutycznym w kraju

wiada dr Edyta Wolny - Rokicka.
- Na tê chwilê czekaliœmy
d³ugie miesi¹ce, a nawet lata. Dziœ mo¿emy do³¹czyæ
do regionów, w których jest
Oœrodek Radioterapii. A warto przypomnieæ, ¿e zalet¹

naszej linii terapeutycznej
jest stosunkowo krótki czas
wykonywania procedur medycznych, to znaczy, ¿e u
nas pacjent znacznie mniej
czasu spêdza w bunkrze ni¿
w innych oœrodkach w kraju.
Od teraz pacjenci z chorob¹

nowotworow¹ nie bêd¹ musieli na leczenie jeŸdziæ do
innych oœrodków: Poznania,
Szczecina, Zielonej Góry,
czy Bydgoszczy. Wszystko,
co im potrzebne znajd¹ tu,
na miejscu - mówi Jerzy
Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.
Akceleratory w gorzowskim
szpitalu s¹ obecnie najnowoczeœniejszym sprzêtem terapeutycznym w kraju, w którym pracuj¹ bardzo dobrzy i
doœwiadczeni lekarze, fizycy
i technicy.
- Zak³ad Radioterapii w gorzowskim szpitalu to jedyna
w Polsce placówka, która
jest wyposa¿ona w narzêdzie zwane super³ukiem
(hyperarch). Pozwala ono na
leczenie w bardzo krótkim

czasie. To co w innych
oœrodkach wykonuje siê w
oko³o godzinê, u nas trwa
zaledwie kwadrans - mówi dr
Wolny-Rokicka.
Oœrodek Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie
wspó³pracuje z Centrum Onkologii Instytut Onkologii w
Gliwicach.
Oœrodek
Radioterapii
mo¿e przyjmowaæ kilkuset
pacjentów rocznie. Jego
budowa by³a mo¿liwa dziêki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko, bud¿etu województwa
oraz œrodkom w³asnym
szpitala.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Leczenie radem w gorzowskim szpitalu
Ta metoda leczenia jest bardzo kosztowna, a nie jest refundowana ze œrodków NFZ.

r e k l a m a

Nuklearnej szpital w Gorzowie ubiega³ siê od ok. 2 lat.
Dopiero
pod
koniec
ubieg³ego roku uda³o siê tê
zgodê uzyskaæ. By³o to konieczne, bo ta metoda leczenia jest bardzo kosztowna, a
nie jest refundowana ze œrodków NFZ. Aby pomóc pacjentom konieczne by³o pozyskanie dotacji ministerialnej i uruchomienie tzw. programu
lekowego. To ogromna szansa dla pacjentów onkologicznych z nie tylko z naszego
województwa, ale tak¿e innych obszarów Polski, u których na skutek raka prostaty
nast¹pi³y przerzuty do koœci.
W organizmie - rad-223 podobnie jak wapñ, groma-

Fot. Archiwum WSzW

W Klinicznym Zak³adzie
Medycyny Nuklearnej gorzowskiego szpitala w czerwcu po raz pierwszy rozpoczêto terapiê odkrytym
przez Mariê Sk³odowsk¹-Curie promieniotwórczym radem. Tê metodê leczenia
stosuj¹ nieliczne oœrodki w
Polsce. Na œwiecie zosta³a
ona wprowadzona zaledwie
kilkanaœcie lat temu. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie do³¹czy³
wiêc do grona nowoczesnych,
zaawansowanych
oœrodków terapii onkologicznej.
O pozwolenie na zastosowanie radu na terenie Klinicznego Zak³adu Medycyny

Efektem terapii radem ma
być znacząca poprawa jakości życia

dzi siê naturalnie wokó³
zmienionej nowotworowo
tkanki kostnej i emituj¹c promieniowanie alfa niszczy komórki nowotworowe - wyja-

œnia kierownik Klinicznego
Zak³adu Medycyny Nuklearnej dr n. med. Piotr Zorga. Zasiêg promieniowania radu
wynosi tylko kilka milimetrów. Podczas leczenia stosujemy promieniowanie alfa, to
metoda skuteczniejsza i bardziej precyzyjna od dotychczas stosowanych, uznawana za bezpieczniejsz¹ i korzystn¹ dla pacjenta - dodaje
dr Zorga.
Lek zawieraj¹cy dichlorek
radu Ra223 jest lekiem tzw.
ostatniej linii i jest podawany,
gdy inne metody leczenia
onkologicznego nie dzia³aj¹,
a rak rozprzestrzeni³ siê do
koœci i wywo³uje silne objawy
bólowe.

Pierwszym pacjentem w Lubuskiem, u którego zastosowano tê metodê, by³ mieszkaniec Zielonej Góry. Pan
Krzysztof na tê terapiê z nadziej¹ czeka³ ju¿ ponad 2 lata.
- Mój lekarz prowadz¹cy poinformowa³ mnie, ¿e leczenie
radem wprowadza szpital w
Gorzowie. Nie waha³em siê
ani chwili. Po przejœciu kompletu specjalistycznych badañ
zosta³em zakwalifikowany do
tego programu. W tzw. miêdzyczasie pojawi³a siê propozycja terapii w Poznaniu.
Wybra³em
Gorzów,
nie
mia³em ¿adnych w¹tpliwoœci opowiada pan Krzysztof.
- Pacjentem opiekuje siê dr
Ewa Nowak onkolog z Od-

dzia³u Onkologii Klinicznej
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 Wlkp. Terapia potrwa 8 miesiêcy. Raz w miesi¹cu bêdziemy podawaæ pacjentowi do¿ylnie dok³adnie
odmierzon¹ dawkê leku o
nazwie Xofigo - uzupe³nia dr
Zorga.
Po podaniu leku pacjent
czu³ siê dobrze. W trakcie, i
po podaniu leku, nie odczuwa³ dyskomfortu. Efektem terapii radem (lekiem Xofigo)
ma byæ znacz¹ca poprawa
jakoœci ¿ycia, zmniejszenie
objawów bólowych, a tak¿e
zahamowanie choroby i
wyd³u¿enie ¿ycia pacjenta.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa

Lipiec 2019 r.
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Edukacja wielozmysłowa w naszej akademii
Studenci pedagogiki Akademii im. Jakuba z Parady¿a projektuj¹ autorskie pomoce polisensoryczne.
dyka biblioterapii. Na etapie
projektowym studenci samodzielnie dokonuj¹ wyboru
grupy odbiorców, ich wieku,
ewentualnych specjalnych
potrzeb edukacyjnych oraz
g³ównych celów, jakie maj¹
byæ realizowane podczas manipulowania dan¹ pomoc¹.
Niektórzy studenci, projektuj¹c tegoroczne pomoce
wielozmys³owe, zainspirowali
siê g³ównymi za³o¿eniami pedagogiki Marii Montessori,
przygotowuj¹c miêdzy innymi: Globus Sensoryczny do
nauki kontynentów i oceanów, na którym powierzchnia
ziemi jest chropowata, a powierzchnia wód - g³adka;
Mapê Œwiata z ruchomymi
elementami kontynentów i
charakterystycznymi zwierzêtami. Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ wykonanych pomocy
multisensorycznych s³u¿y
stymulowaniu motoryki ma³ej,
precyzji ruchów, chwytu trójpalczastego, wzmocnienia
koordynacji wzrokowo-ruchowej, æwiczeñ, które wymagaj¹
skupienia uwagi oraz koncentracji. Projekty realizuj¹ce
niniejsze cele mo¿na podzieliæ na kilka charakterystycznych grup: pierwsza dotyczy
ró¿nego rodzaju przeplatanek, czyli usztywnionych, wyciêtych elementów z estetycznymi dziurkami, przez
które nale¿y precyzyjnie
przewlekaæ np. sznurówkê.
Przeplatanki w kszta³cie
zwierz¹t, figur geometrycznych, liter, cyfr wykonane s¹ z
ró¿nych materia³ów od filcu,
g¹bki, pianek, po drewno. Do
tej grupy pomocy zaliczaj¹
siê równie¿ tablice manipulacyjne, do których przytwierdzone s¹ przedmioty u¿ytku
dnia codziennego, np. k³ódka
z kluczykiem, zasuwka,
ró¿nego rodzaju zamki, element obuwia, który ma s³u¿yæ
nauce zawi¹zywania, pokrêt³a, zatrzaski, sortery z
kszta³tami, zegar z ruchomymi wskazówkami i wiele innych ciekawych rozwi¹zañ
dla dzieci. Studenci przygotowali kilka odmian takich tablic, wprowadzaj¹c tak¿e urozmaicenia w samym jej
kszta³cie i formacie. Zaprojektowali miêdzy innymi domek manipulacyjny wykonany z tektury oraz wersjê mobiln¹ o nazwie pchacz w
formie dzieciêcej szafeczki
na kó³kach z przymocowa-

Fot. Archiwum AJP

Edukacja polisensoryczna
polega na zastosowaniu
ró¿norodnych metod, form i
œrodków dydaktycznych, które maj¹ na celu stymulacjê
wielozmys³ow¹ dziecka poprzez uaktywnienie wielokana³owego poznawania œwiata
wszystkimi
zmys³ami:
s³uchem, wzrokiem, dotykiem, wêchem, smakiem.
Wspó³czeœnie przewa¿aj¹ca
wiêkszoœæ uczniów wymaga
nowych, czêsto alternatywnych rozwi¹zañ metodycznych, w których zastosowane
s¹ metody aktywne. Dlatego
te¿ coraz œmielej w procesie
edukacyjno-terapeutycznym
wykorzystuje siê elementy arteterapii rozumianej jako terapia przez sztukê w ujêciu
szerokim, gdzie obok dzia³añ
z wykorzystaniem sztuk wizualnych jednoczeœnie stosuje siê elementy biblioterapii
(terapia czytelnicza), muzykoterapii (terapia muzyk¹),
choreoterapii (terapia tañcem), teatroterapii (terapia
gr¹ sceniczn¹) i wielu innych.
Z tego te¿ wzglêdu Akademia
im. Jakuba z Parady¿a - ju¿
kolejny rok akademicki - wychodzi naprzeciw potrzebom
edukacyjnym, oferuj¹c dwa
kierunki studiów drugiego
stopnia na Wydziale Humanistycznym, tj.: „Terapia pedagogiczna z arteterapi¹” i
„Specjalne potrzeby edukacyjne z arteterapi¹”. W ofercie kszta³cenia uwzglêdnione
s¹ przedmioty przygotowuj¹ce studentów do pracy w
zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi
trudnoœciami w uczeniu siê
oraz uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi z
wykorzystaniem elementów
arteterapii.
Studenci kierunku pedagogika Akademii im. Jakuba z
Parady¿a realizuj¹ autorskie
projekty dotycz¹ce miêdzy innymi planowania i wykonania
w³asnych pomocy polisensorycznych, które mog¹ byæ wykorzystywane do pracy z
dzieæmi. Projekty realizowane s¹ przez studentów pierwszego i drugiego stopnia, studiuj¹cych zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kreatywne pomoce
wielozmys³owe powstaj¹ w
ramach przedmiotów: terapia
pedagogiczna, projektowanie
dzia³añ edukacyjnych, meto-

`

nym uchwytem, dziêki czemu
mo¿e byæ z ³atwoœci¹ przemieszczana przez ka¿de
dziecko. Bardzo interesuj¹c¹
pod wzglêdem edukacyjnym
jest druga grupa pomocy
sensorycznych, s¹ to ró¿nego typu dotykowe alfabety i
cyfry, wykonane ró¿norodnymi technikami. Niektóre z
nich przygotowane s¹ na
oszlifowanych deskach jednakowych wymiarów, na których umieszczone s¹ wklês³e
litery, które nale¿y wype³niæ
materia³ami sypkimi, np. piaskiem lub precyzyjnie manipulowaæ w ich wklêœniêciach
ma³¹ kulk¹. Inne alfabety wype³nione s¹ materia³ami dekoracyjnymi, tworz¹c z kolei
wypuk³y kszta³t liter. Jako wype³nienie liter zastosowano
miêdzy innymi guziki, kulki
plastikowe, cekiny, sznurki o
ró¿nych splotach, kolorach i
wielkoœciach, druciki kreatywne, jak równie¿ ziarna kawy,
fasoli, grochu itp. Z pewnoœci¹ na uwagê zas³uguje trzecia grupa pomocy wielozmys³owych, do której zalicza
siê uszyte ksi¹¿eczki sensoryczne,
wykonane
najczêœciej z filcu oraz innych
materia³ów o ró¿nych fakturach, np. zamsz, plusz, polar,
skaj, worek jutowy. Dziecko,
dotykaj¹c ka¿dy rodzaj tkaniny, pobudza receptory d³oni
oraz kszta³ci umiejêtnoœæ
ró¿nicowania odmiennych
faktur. Na ka¿dej stronie
ksi¹¿eczki umieszczone s¹
kreatywne zadania dla dziecka, np. segregowanie kropek
biedronki, które nale¿y wyci¹gn¹æ z kieszeni zamykanej
na zamek i precyzyjnie przy-

czepiæ je w wyznaczonym
miejscu oraz wiele innych zabaw manipulacyjnych, które
kszta³c¹
w
dziecku
zrêcznoœæ, logiczne myœlenie, ale tak¿e rozwój wyobraŸni przestrzennej i wra¿liwoœci dotykowej. Kolejna grupa
pomocy wielozmys³owych
dotyczy stymulacji motoryki
du¿ej, poprawy koordynacji
ruchowej, poprzez chodzenie
na boso po matach wykonanych z piankowych puzzli o
wymiarach 30 x 30 cm, gdzie
ka¿dy z nich pokryty jest innymi, bezpiecznymi materia³ami, np.: kolorowymi piórami, foli¹ b¹belkow¹, materia³em futrzanym itp.
Ka¿dego roku studenci,
projektuj¹c swoje pomoce
sensoryczne, wykazuj¹ siê
niebywa³¹ pomys³owoœci¹ i
kreatywnoœci¹. Wymienione
powy¿ej pomoce s¹ tylko wybranymi przyk³adami. Wœród
licznych pomocy wielozmys³owych mo¿na znaleŸæ
tak¿e: domina sensoryczne,
kostki dotykowe, mema sensoryczne, rêkawice sensoryczne, a nawet planszowe
gry edukacyjne, podczas których tak¿e nastêpuje wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
równie¿ innowacyjne pomoce, które z powodzeniem
mog¹ zostaæ zastosowane w
ramach zajêæ terapeutycznych z elementami biblioterapii. Niektóre zespo³y studenckie napisa³y w³asne bajki terapeutyczne dla dzieci,
poruszaj¹ce miêdzy innymi
problematykê tolerancji i szacunku do drugiej osoby. Je-

den zespó³ opracowa³ bajkê
pod tytu³em W poszukiwaniu
przyjació³, wykonan¹ w formie ksi¹¿eczki sensorycznej
z umieszczonymi na ka¿dej
stornie wyjmowanymi pacynkami,
przedstawiaj¹cymi
g³ównych bohaterów, które
mo¿na za³o¿yæ na palce. Dziêki pomys³owemu rozwi¹zaniu pacynki mo¿na wykorzystaæ tak¿e do odgrywania inscenizacji
teatralnych.
Nastêpny zespó³ studencki
przygotowa³ projekt edukacyjny zatytu³owany G¹ska Tolerancja i Lisek Szacunek ruszaj¹ œwiatu na ratunek,
sk³adaj¹cy siê z bajek terapeutycznych, do których
opracowano
scenariusze
zajêæ. Dodatkowo studentki
do wybranej bajki wykona³y
autorsk¹ odmianê „Teatrzyku
Kamishibai” wraz z narysowanymi ilustracji do tekstu.
Teatr Kamishibai jest japoñsk¹ sztuk¹ opowieœci, polegaj¹c¹ na przek³adaniu kart
ilustruj¹cych dan¹ historiê,
jednoczeœnie opowiadaj¹c j¹.
Ilustrowane karty narracyjne
umieszczone s¹ w drewnianej skrzynce/walizce z otwieranymi drzwiczkami, zwanej
butai, dziêki czemu imituje
ona scenê teatru. Tego typu
pomoc edukacyjn¹ wykona³a
studentka studiów niestacjonarnych, przygotowuj¹c w³asny Teatr Kamishibai z drewnianej sklejki, stosuj¹c oryginalne wymiary japoñskiego
butai. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje równie¿ ksi¹¿ka
sensoryczna
wykonana
przez studentkê studiów trybu 26+, która swoim oryginalnym pomys³em mo¿e pobudziæ wyobraŸniê niejednej
osoby. Wyj¹tkowoœæ ksi¹¿ki
polega na jej odbiorcy, do
której jest skierowana, a
dok³adnie dla osób niedowidz¹cych i niewidomych. Taki by³ g³ówny zamys³ autorki,
której zale¿a³o na stworzeniu
ksi¹¿ki, któr¹ osoba niewidoma bêdzie mog³a samodzielnie wype³niæ kolorowymi kulkami z bibu³y. Ka¿da strona
ksi¹¿ki wykonana jest z introligatorskiej tektury zwanej Escaboard o gruboœci 2,5 mm i
d³ugoœci 42 cm. Na ka¿dej
stronie znajduje siê ramka,
wewn¹trz której umieszczone
s¹ fragmenty wyciêtych elementów z tektury, przyklejonych na siebie nawzajem,
tworz¹c podczas dotykania

wra¿enie wypuk³ego obrazu.
Wyj¹tkowoœæ tê podkreœla
tak¿e zastosowany przez studentkê œrodek artystyczny, jakim jest linia prosta bêd¹ca
cech¹ charakterystyczn¹ stylu secesyjnego w sztuce, która przechodzi w falist¹, daj¹c
wra¿enie p³ynnoœci, a nawet
ruchu. Ka¿da z linii jest wyciêta skalpelem introligatorskim
do precyzyjnych ciêæ. Na
czterech specjalnie oklejonych stronach zosta³y przedstawione ¿ywio³y: ziemia,
ogieñ, powietrze i woda, dlatego te¿ autorka zatytu³owa³a
ksi¹¿kê Poczuj cztery ¿ywio³y.
Pojawi³y siê propozycje zape³nienia ka¿dej strony inn¹
technik¹ i tekstur¹, np.: zastosowanie farb sensorycznych
do malowania palcami, gdzie
ka¿dy kolor posiada odrêbn¹
strukturê od g³adkich po chropowate, poniewa¿ zawieraj¹
ró¿nej gruboœci grudki; kolejna propozycja wype³nienia to
zastosowanie
elementów
sypkich, z u¿yciem od³amków
ska³, drobnych kamieni, ziemi
i wiele innych rozwi¹zañ plastycznych zaliczaj¹cych siê
do œrodków artystycznych pobudzaj¹cych wszystkie kana³y zmys³owe.
Studenci pedagogiki Akademii im. Jakuba z Parady¿a
projektuj¹ autorskie pomoce
polisensoryczne w celu przygotowania do przysz³ej roli
twórczego nauczyciela pracuj¹cego metodami aktywnymi. Podczas tych dzia³añ
wzbogacaj¹ w sposób praktyczny nabywane w toku studiów kompetencje pedagogiczne, niezbêdne w profesji
nauczycielskiej. S¹ przygotowywani do pracy z dzieæmi,
wykorzystuj¹c elementy arteterapii, dziêki czemu wzrasta
w nich poczucie wiary we
w³asne mo¿liwoœci, samooceny, odwagi i motywacji do
dzia³ania. Studenci w toku
studiów wprowadzani s¹ miêdzy innymi do edukacji wielozmys³owej, dziêki czemu w
sposób ekspresyjny mog¹
stymulowaæ mo¿liwoœci rozwojowe dzieci, dostarczaj¹c
im bodŸców anga¿uj¹cych
wszystkie zmys³y, pozwalaj¹cych na dotarcie wiêkszej
iloœci informacji do ich uk³adu
nerwowego, co finalnie mo¿e
przek³adaæ siê na lepsze
efekty w uczeniu siê.

MARTA WAWRZYNIAK
Wydzia³ Humanistyczny AJP
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Wsparcie dla nowych inwestycji
w Polsce
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji radykalnie zmieni³a zasady dzia³ania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Fot. K-SSSE

Najistotniejsz¹ zmian¹ tej
ustawy by³o poszerzenie obszaru, na którym mo¿liwe
jest teraz uzyskanie zachêt
inwestycyjnych.
To
s¹
prze³omowe zmiany, poniewa¿ do tej pory Specjalne
Strefy Ekonomiczne funkcjonowa³y na zaledwie 0,08%
obszaru Polski, a zasady ich
dzia³ania nie by³y zmieniane
od przesz³o dwudziestu lat.
Ministerstwo Przedsiêbiorczoœci i Technologii dostosowa³o funkcjonowanie Stref
do zmieniaj¹cych siê trendów gospodarczych i dzia³añ
wskazanych w Strategii na
rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju. Obecnie mo¿na inwestowaæ
praktycznie
wszêdzie, dziêki odejœciu od
ograniczeñ terytorialnych. Inwestuj¹ce przedsiêbiorstwa
nie musz¹ ponadto przenosiæ siê do poszczególnych
Stref i inwestowaæ z dala od
swojego obszaru dzia³ania,
tylko tam, gdzie im po prostu
jest wygodniej.
- Pierwsze decyzje o
wsparciu zosta³y wydane
jeszcze w ubieg³ym roku przypomina
Krzysztof
Kielec, prezes Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. - Innym, bardzo wa¿ne zadaniem, które realizujemy,
jest prowadzenie dzia³añ
promuj¹cych nowy system
wspó³pracy z samorz¹dami i przedsiêbiorcami, co
pozwoli na lepsze wykorzystanie instrumentu pomocy publicznej dla nowych inwestycji. Roœnie
g³ównie liczba zapytañ,
szczególnie dotycz¹cych
spe³nienia kryteriów jakoœciowych przy ubieganiu
siê o decyzjê o wsparciu.
Chcemy poprzez udzielanie pomocy publicznej no-

r e k l a m a

wym
inwestycjom
zachêcaæ przedsiêbiorców
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w wiêkszym stopniu w oparciu o
wiedzê i doœwiadczenie,
co pozwoli wejœæ na
wy¿szy szczebel technologiczny w rozwoju gospodarczym - t³umaczy.
Polska Strefa Inwestycji
(PSI), bo tak zosta³o nazwane narzêdzie dla rozwoju
przedsiêbiorczoœci, to inaczej ustawowy instrument
wsparcia
dla
firm
planuj¹cych nowe inwestycje. Przedsiêbiorcy mog¹ korzystaæ dzisiaj z ulgi podatkowej niezale¿nie od wielkoœci firmy. Ustawa wprowadza
bowiem nowe mechanizmy
udzielania przedsiêbiorcom

wsparcia dla nowych inwestycji na terytorium Polski:
Nowe zasady:
- zwolnienia podatkowe dostêpne w ca³ym kraju, przydzielane na czas okreœlony;
- jasne kryteria iloœciowe i
wprowadzone ustaw¹ jakoœciowe, dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji;
- kryteria iloœciowe uzale¿nione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkoœci
przedsiêbiorstwa;
- kryteria jakoœciowe: premiowane
projekty
zak³adaj¹ce m.in. transfer
wiedzy, prowadzenie dzia³alnoœci B+R, rozwój klastrów,
jak i te zapewniaj¹ce korzystne warunki dla pracowników;

- preferencyjne warunki dla
inwestycji
na
terenach
s³abiej rozwiniêtych;
- nak³ady dostosowane do
mikro, ma³ych i œrednich
firm;
- jeden standard obs³ugi inwestora przez Spó³ki zarz¹dzaj¹ce Strefami;
- szybsze podejmowanie
decyzji dotycz¹cej wsparcia.
Cel projektu:
Stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych, co powinno przyczyniæ siê do:
- rozwoju innowacyjnych
dziedzin dzia³alnoœci gospodarczej;
- tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników;

rozwoju
nowych
rozwi¹zañ technicznych i
technologicznych oraz ich
wykorzystanie w gospodarce
narodowej;
- zwiêkszenia konkurencyjnoœci wytwarzanych wyrobów i œwiadczonych us³ug;
- rozwoju eksportu;
- zahamowania wzrostu
zró¿nicowañ regionalnych.
Dla zagwarantowania praw
nabytych przez przedsiêbiorców realizuj¹cych inwestycje
na terenie SSE rz¹d zdecydowa³ nie uchylaæ ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Obowi¹zywanie dwóch
ustaw wprowadza przejrzysty
podzia³ na inwestycje, które
bêd¹ korzystaæ z dotychczasowego wsparcia do 2026 r. w
ramach zezwoleñ wydanych

na podstawie ustawy o SSE
oraz na inwestycje nowe, które bêd¹ mog³y skorzystaæ ze
wsparcia w oparciu o now¹
ustawê.
Instrument zwolnieñ podatkowych w ramach nowej koncepcji dostêpny jest dla nowych inwestycji, które zgodnie
z definicj¹ Komisji Europejskiej obejmuj¹ utworzenie nowego zak³adu produkcyjnego
oraz reinwestycje. Dotyczy to
inwestycji spe³niaj¹cych kryteria iloœciowe: nak³ady inwestycyjne i kryteria jakoœciowe w
obszarach.
Co mo¿e zyskaæ firma?
- ulgê podatkow¹ dla prowadzonej inwestycji;
- mo¿liwoœæ rozwoju przedsiêbiorstwa w jego obecnej
lokalizacji;
- dopasowanie strategii firmy do wspieranych dzia³añ;
- dodatkow¹ promocjê, jeœli
projekty s¹ innowacyjne;
- mo¿liwoœæ kszta³towania
lokalnej polityki gospodarczej.
Jakie szanse daje Polska
Strefa Inwestycji?
- wzrost liczby inwestycji;
- wzrost dochodów mieszkañców i lokalnych bud¿etów;
- lepszej jakoœci miejsca
pracy i wiêksza aktywizacja
zawodowa mieszkañców;
- zwiêkszenie konkurencyjnoœci danego regionu.
Jak staraæ siê o wsparcie?
Przedsiêbiorca, który chce
inwestowaæ na wybranym terenie zg³asza siê do firmy zarz¹dzaj¹cej dan¹ Stref¹.
Sk³ada odpowiedni wniosek,
a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakoœciowych i iloœciowych. Firma, która je spe³ni
otrzymuje wsparcie u³atwiaj¹ce rozwój biznesu.
Opracowa³: (B)
Źród³o: www.mpit.gov.pl
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Ponad 300 ofert w Biurze
Zamiany Mieszkań

Adresy

Gorzowianie zamieniaj¹ mieszkania z mniejszych na wiêksze, ale chc¹ mieszkaæ w bloku.
Poza tym zdarzaj¹ siê zamiany z wiêkszego miasta
na mniejsze.
- Od stycznia przeprowadziliœmy dziesiêæ zamian lokali, czyli ca³kiem sporo mówi Marcin Smela, kierownik Biura Zamiany Mieszkañ
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, które od lat cieszy
siê nies³abn¹cym powodzeniem wœród tych, którzy chc¹
zmieniæ mieszkanie.

Z małego do dużego

Fot. Archiwum

Od pewnego czasu Biuro
Zamiany Mieszkañ obserwuje sta³e trendy. - M³odzi ludzie z dzieæmi przenosz¹ siê
z mniejszych lokali do wiêkszych. Kilka lat temu tego nie
by³o. Ponadto sta³ym trendem jest tak¿e przeprowadzka osób starszych do lokali z
centralnym ogrzewaniem mówi Marcin Smela.
Sta³ym trendem jest tak¿e i
to, ¿e powodzeniem ca³y
czas ciesz¹ siê mieszkania
w blokach, czyli w budynkach z lat 60. i 70. minionego wieku. - Tak¿e atrakcyjne
mog¹ byæ mieszkania w kamienicach pod warunkiem,
¿e
maja
one
dobre
po³o¿enie, jak choæby w centrum - dodaje Marcin Smela.
Kolejn¹ sta³¹ jest tak¿e i to,
¿e chêtni szukaj¹ przede

Siedziba Biura Zamiany Mieszkań mieści się przy ul. Wawrzyniaka 4

wszystkim mieszkañ do wysokoœci II piêtra. - Mamy
obecnie w ofercie naprawdê
³adne i du¿e mieszkania, ale
s¹ one na III piêtrze i nie ma
chêtnych, za wysoko - mówi
kierownik Biura Zamiany
Mieszkañ.
Kolejn¹ ciekawostk¹ jest
tak¿e i to, ¿e zdarzaj¹ siê zamiany mieszkañ pomiêdzy
miastami. - Ostatnio przeprowadziliœmy
zamianê

mieszkañ ze Szczecina do
Gorzowa. Rzadko, ale jednak i takie siê zdarzaj¹ - mówi Marcin Smela.

Oferta dla każdego

Obecnie w puli Biuro jest
ponad 300 ofert i to w³aœciwie jest sta³a liczba. - Choæ
jak zaczynaliœmy, to tych
ofert by³o znacznie mniej zastrzega Marcin Smela. Od
kilku lat jednak liczba siê

ustabilizowa³a. - Z oferty
mog¹ korzystaæ najemcy
lokali, w³aœciciele mieszkañ, lokatorzy mieszkañ
spó³dzielczych, ale te¿ ludzie z innych miast. Oferta
jest bardzo szeroka. Aby
skorzystaæ z Biura, trzeba
mieæ dokumenty potwierdzaj¹ce prawo w³asnoœci
do lokalu lub prawo do najmu lokalu. Poza tym nie
mo¿na zalegaæ z op³atami

czynszowymi - mówi Marcin
Smela.
Chêtni do zamiany mieszkañ z kompletem dokumentów powinni przyjœæ do siedziby Biura przy ul. Wawrzyniaka. - Tu zaczyna siê ca³a
procedura.
Dokumenty
sprawdza radca prawny, potem wydzia³ spraw spo³ecznych, a decyzjê o zamianie
wydaje prezydent. Ca³oœæ
trwa oko³o miesi¹ca i jest to
w miarê szybka procedura.
Dla przyk³adu w takim
Gdañsku zabiera to oko³o 89 miesiêcy - mówi kierownik
Biura.
Wszyscy zainteresowani
zamian¹ mog¹ o szczegó³y
zapytaæ w Biurze. Pracownicy wyjaœni¹, jakie dokumenty trzeba zgromadziæ, doradz¹ przy wyborze mieszkania.
Siedziba
Biura
Zamiany Mieszkañ mieœci
siê przy ul. Wawrzyniaka 4 i
czynna jest od poniedzia³ku
do czwartku w godzinach od
8.00 do 16.00, w tym czas
przyjêæ interesantów trwa od
9.00 do 11.00 i potem od
14.00 do 16.00, natomiast w
pi¹tek Biuro czynne jest od
godziny 7.00 do 15.00 a interesanci swoje sprawy za³atwiaæ mog¹ od 9.00 do 11.00
i potem od 14.00 do 15.00.
ROCH

Znikają kubły, pojawiają się altany śmieciowe
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej rozmawia z mieszkañcami i porz¹dkuje ulice.

Fot. Archiwum

- Trzeba przede wszystkim podkreœliæ, ¿e w wyniku
dyskusji, któr¹ rozpoczêliœmy ponad rok temu, to sami mieszkañcy zaczêli dostrzegaæ problem i chc¹,
aby w koñcu zrobiæ porz¹dek z kub³ami na odpady stoj¹cymi przed budynkami. Zmienia siê ich œwiadomoœæ, zaanga¿owanie i
chêæ zadbania nie tylko o
sam budynek ale równie¿ o
otoczenie wokó³. Znaczenie
ma równie¿ wysokoœæ
op³at. Jest to trudne, co nie
znaczy, ¿e tego nie da siê
zrobiæ, choæ oczywiœcie nie
z dnia na dzieñ - t³umaczy
Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.
Nale¿y zwróciæ uwagê na
jeszcze jedn¹ rzecz, zdecydowana wiêkszoœæ kamienic to budynki ponad stu
letnie, które nie by³y wyposa¿one w obiekty ma³ej architektury, st¹d skala trudnoœci jest jeszcze wiêksza.

Takie obrazki mają zniknąć z terenu Nowego Miasta

Nowe altany już są

To w³aœnie dziêki wspó³pracy Miasta, Administracji Domów Mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych powsta³y
nowe
altany
œmieciowe przy ul. Matejki,
czyli w zasobie administrowanym przez ADM 5. I jest
ich kilka.
Ponadto uda³o siê schowaæ
pojemniki na œmieci przy kil-

ku g³ównych ulicach. I tak
kasty zniknê³y z czêœci ulic
S³owackiego, Borowskiego,
£okietka czy 30 Stycznia. Tu uda³o siê je umieœciæ w
podwórkach. Je¿eli jest wola
w³aœcicieli, utwardzamy i wykonujemy ogrodzenie wokó³
terenu, przez co os³aniamy
nie zawsze estetyczne i
czêsto przepe³nione pojemniki. To zreszt¹ zawsze jest z
korzyœci¹ dla mieszkañców,

poniewa¿ znacz¹co zmniejsza siê op³ata za œmieci mówi Pawe³ Nowacki.
Jednoczeœnie przyznaje,
¿e s¹ te¿ lokalizacje, gdzie
nie ma mo¿liwoœci technicznej - zamkniête kwarta³y,
w¹skie przejœcia czy wejœcia
do budynków ze schodami,
gdzie kontenery pozostaj¹
na widoku w pasach chodnikowych. W tym przypadku
we wspó³pracy z Miastem
szukamy innych rozwi¹zañ.
Problemem s¹ równie¿ z pojemnikami, które stoj¹ przy
prywatnych budynkach. W
takich wypadkach ZGM nie
ma wp³ywu na ich usytuowanie.

Szykują się poważne
zmiany

Istotn¹ zmian¹, jaka siê
szykuje na Nowym Mieœcie,
jest to, ¿e na Kwadracie powstan¹ pojemniki podziemne
i bêd¹ one przeznaczone dla
mieszkañców okolicznych
kamienic. - Obecnie trwa
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opracowywanie dokumentacji technicznej przez Zwi¹zek
Celowy Gmin MG6. Pozostanie pozyskanie na ten cel
œrodków, je¿eli to siê uda
wówczas prace zostan¹ wykonane.
Okoliczni mieszkañcy zapytani o zdanie w tej kwestii,
tylko przyklaskuj¹. - Kwadrat
ma now¹ twarz, pora te¿,
aby by³a ona nowoczesna. A
tak siê stanie, jak znikn¹
œmietniki - mówi¹ ludzie
spotkani w³aœnie na Kwadracie.
- Ludzie ju¿ chc¹, ¿eby
s¹siedztwo by³o ³adne, czyste, zadbane i dlatego sami
siê zaczynaj¹ w te kwestie
anga¿owaæ - podkreœla dyrekor ZGM. Zak³ad propozycje
zmian, stawianie nowych
wiat konsultuje tak¿e z Miejskim Architektem.
Zmiany w wygl¹dzie ulic,
uwalniania ich od pojemników na œmieci id¹ wiêc ku
lepszemu.
ROCH

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-125
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129,
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139,
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151,
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162,
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180,
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/
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Będzie źle, jak nie skorzystamy z tej możliwości
Z Sebastianem Pieñkowskim, wiceprzewodnicz¹cym rady miasta, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Mamy pierwsz¹ w historii Gorzowa europarlamentarzystkê, któr¹ zosta³a minister El¿bieta Rafalska.
Cieszyæ siê czy smuciæ?
- Jak najbardziej cieszyæ
siê. Po to jest siê w polityce,
¿eby zdobywaæ kolejne przyczó³ki, a potem realizowaæ
wczeœniej prezentowany program. Moim zdaniem ten wybór jest sukcesem nas
wszystkich, szczególnie gorzowian.
- Nikt nie ma jednak
w¹tpliwoœci, ¿e pani minister przychylnym okiem
spogl¹da³a dotychczas na
Gorzów.
- Zapewniam, ¿e dalej patrzy i bêdzie patrzy³a.
- Ale czy w Brukseli nadal
bêdzie mia³a si³ê przebicia i
bêdzie mog³a pomagaæ gorzowianom w ró¿nych inicjatywach, jak to czyni³a
bêd¹c w Warszawie?
- Jestem tego pewien. Na
ile znam El¿bietê Rafalsk¹,
zrobi wszystko, ¿eby zadbaæ
o nasz region. Nie tylko sam
Gorzów, ale o województwo
lubuskie i jednoczeœnie zachodniopomorskie. Jej wielkim atutem jest to, ¿e za co
siê nie weŸmie, robi to skutecznie do samego koñca.
Dlatego jej bilans dzia³añ jest
bardzo pozytywny. Swoj¹
drog¹, je¿eli porównany, ile
œrodków rz¹dowych pozyska³
Gorzów za czasów pani minister i rz¹du PiS-u, a ile tych
œrodków wp³ynê³o za poprzedników, to wynik bêdzie
nokautuj¹cy i korzystny tylko
dla naszej formacji. Warto o
tym pamiêtaæ. Mieszkañcy
pamiêtaj¹, bo wybór El¿biety
Rafalskiej stanowi formê podziêkowania jej za wieloletni
trud.
- Oddzia³ Terenowy Krajowego Oœrodka Wsparcia
Rolnictwa, którym pan kieruje, znajduje siê ju¿ w
œwie¿o wyremontowanym
budynku pokoszarowym
przy ul. Myœliborskiej. Jakie wra¿enia?
- Wspania³e, a osobiœcie
jestem naprawdê z tego dumny. Mamy kolejn¹ wspania³¹
siedzibê w Gorzowie. Obok
znajduje siê oddzia³ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ci rolnicy, którzy przyje¿d¿aj¹ do nas
mog¹ za³atwiæ równie¿ sprawy w innych urzêdach, bo
jest jeszcze Starostwo Powiatowe i kilka wydzia³ów
Urzêdu Miasta.
- Sk¹d wzi¹³ siê pomys³,
¿eby
inwestowaæ
we
w³asn¹ siedzibê?
- Zaraz po wygranych wyborach przed niespe³na czterema laty minister rolnictwa
Krzysztof Jurgiel podj¹³ decyzjê, ¿eby zacz¹æ odchodziæ
od najmowania siedzib na te-

S. Pieńkowski: Na razie jednak nic tam się nie dzieje, bo wszystko rozbija się o brak wystarczających środków finansowych

renowe oddzia³y od podmiotów prywatnych. Wtedy mieliœmy jeszcze Agencjê Nieruchomoœci Rolnych i najmowaliœmy pomieszczenia w
ni¿szym biurowcu Stilonu
przy ul. Walczaka. Po decyzji
ministra nasz wybór pad³ na
zniszczon¹ dawn¹ sto³ówkê
wojskow¹ w kompleksie przy
ul. Myœliborskiej. Przez rok
zbieraliœmy potrzebn¹ dokumentacjê. Nie by³o to proste,
bo musieliœmy pozyskaæ
zgodê kilku ministerstw. Po
kupieniu budynku ruszyliœmy
z remontem, który trwa³ rok.
Ca³oœæ kosztowa³a nas 9,7
miliona z³otych pozyskanych
z Warszawy.
- Ministerstwo sportu i turystyki do³o¿y³o do budowy hali kolejnych siedem
milionów z³otych, co z
wczeœniejszymi œrodkami
oraz tymi zabezpieczonymi
przez miasto daje ponad 70
milionów z³otych. Wystarczy to do zrealizowanie inwestycji?
- Prezydent Jacek Wójcicki
niedawno publicznie zadeklarowa³ wybudowanie hali i
gdyby nie dotrzyma³ teraz
s³owa, wygl¹da³oby to niepowa¿nie. Oczywiœcie dopiero
po przetargu dowiemy siê, jakie s¹ propozycje wykonawców. Uwa¿am jednak, ¿e posiadamy
wystarczaj¹c¹
kwotê. Rynek budowlany powoli zaczyna byæ wysycany i
kto wyjdzie ze zbyt wysokimi
cenami mo¿e przegraæ. Moim
zdaniem nie bêdzie wiêkszych problemów ze znalezieniem dobrego konsorcjum,
które podejmie siê budowy w
rozs¹dnej cenie. To jest naprawdê atrakcyjna inwestycja
równie¿ ze wzglêdów promocyjnych.
- Miasto dosta³o te¿ ponad 15 milionów z³otych na
budowê zbiorników retencyjnych m.in. w Parku
S³owiañskim. To kolejna
dobra wiadomoœæ?

- To bardzo dobra wiadomoœæ i trzeba o tym mówiæ.
Jest to o tyle wa¿ne, ¿e gdyby nie ta pomoc musielibyœmy wydaæ te pieni¹dze z naszego bud¿etu. Je¿eli ktoœ
umie liczyæ, to zwróci uwagê,
¿e
maj¹c
uwolnione
pieni¹dze, mo¿emy przeznaczyæ je na inny cel ni¿ pierwotnie by³o to planowane. Choæby na do³o¿enie do budowy
hali, je¿eli pojawi siê taka koniecznoœæ,
czyli
razem
bêdzie 37 mln z³ rz¹dowych
pieniêdzy na budowê hali.
- Jest pan optymist¹ co
do budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu,
bo zbli¿a siê termin
og³oszenia kolejnego przetargu?
- Dla mnie nie ma w¹tpliwoœci, ¿e inwestycje, o których
rozmawiamy musz¹ znajdowaæ siê na szczycie listy. Dlatego trzeba uczyniæ wszystko, ¿eby rozpocz¹æ budowê
hali i CEZiB. Ze wzglêdu na
znacz¹cy wzrost cen przez
ostatnie lata trzeba ci¹æ wydatki na inne inwestycje, takie które mog¹ poczekaæ.
- Niedawno œwiat³o dzienne ujrza³ raport o stanie
miasta. Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagê na
spadaj¹c¹ liczbê mieszkañców. Dlaczego tak siê
dzieje?
- Prezydenci, by³y Tadeusz
Jêdrzejczak i obecny Jacek
Wójcicki nie rozumiej¹, ¿e
chc¹c przyci¹gaæ do miasta
szczególnie m³odych ludzi,
trzeba inwestowaæ w najnowoczeœniejsze technologie.
Jako miasto ju¿ dawno powinniœmy rozwin¹æ tereny inwestycyjne, a my dopiero teraz zdo³aliœmy uzbroiæ niewielki teren przy ul. Dobrej.
Ostatnie lata zosta³y w tej
kwestii zmarnowane. Gdybyœmy wczeœniej mieli tak dobry
teren ju¿ byœmy œci¹gnêli
dobrych inwestorów. Za tym
poszed³by rozwój technolo-

giczny, dobre p³ace. Inna
sprawa to wysokoœæ podatków. One powinny byæ obni¿ane, ¿eby zachêcaæ do
zamieszkiwania w mieœcie.
Nie udaje nam siê to, a korzystaj¹ na tym s¹siednie
gminy,
które
swoimi
dzia³aniami zachêcaj¹ do budowy na ich terenie. Osobiœcie jestem zwolennikiem poszerzenie miasta o te s¹siednie
gminy.
Priorytety
obecnego prezydenta to remonty dróg, chodników, a
gdzie w tym wszystkim jest
czynnik ludzki? Brakuje myœlenia przysz³oœciowego, takiego 20 lat do przodu. I dlatego mieszkañcy nam uciekaj¹.
- Czy teren przy ulicy
Dobrej, pomimo swoich
ograniczeñ, pozwoli nam
pozyskaæ dobrych inwestorów?
- Jest to atrakcyjny teren,
podobnie jak ten, na którym
znajduje siê Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roœlin. W przypadku tej drugiej, bardzo
du¿ej dzia³ki, ca³y czas trwaj¹
rozmowy. Mo¿e trochê siê
wyd³u¿aj¹, ale mogê zapewniæ, ¿e jesteœmy na finiszu.
Nie mogê zdradziæ jeszcze
szczegó³ów, poza tym, ¿e pojawi³y siê problemy proceduralne. Mam nadziejê, ¿e w
tym roku temat zostanie zamkniêty.
- Jak panu podoba siê powstaj¹cy przy ulicy Sikorskiego prezydencki deptak?
- Jeszcze go tak naprawdê
nie
widaæ
w
pe³nej
okaza³oœci. Jak zostanie skoñczony bêdê móg³ powiedzieæ coœ wiêcej. Trzymam
jednak kciuki za t¹ inwestycj¹, bo jak ona wypali, to
liczê, ¿e centrum miasta stanie siê naprawdê atrakcyjne.
Natomiast chcia³bym pochwaliæ wczeœniej skoñczon¹
ju¿ inwestycjê, mianowicie
szlak wzd³u¿ K³odawki.

Ostatnio przejecha³em trasê
na rowerze i jestem pod
du¿ym wra¿eniem. Mam nadziejê, ¿e gorzowianie to doceni¹, a przede wszystkim
nie bêd¹ niszczyæ. To jest
przecie¿ dla nas wszystkich.
- Kiedy obserwuje pan
obecny ruch drogowy w
centrum, to nie ma pan
obaw, ¿e po sta³ym
wy³¹czeniu fragmentu ulicy
Sikorskiego, zaczn¹ powstawaæ korki samochodowe w œródmieœciu?
- Je¿d¿¹c po mieœcie staram siê wybieraæ mniej
uczêszczane trasy i na ogó³
unikam korków. Ponadto staram siê jak najmniej jeŸdziæ w
rejonie remontów czy zamkniêtych odcinków dróg. W
przypadku centrum miasta, to
w ogóle unikam je¿d¿enia
tam autem. Nie przekonuj¹
mnie te¿ opinie, ¿e jak ktoœ
nie jeŸdzi do centrum, to
przez to zabijany jest handel
czy us³ugi. Do centrum powinniœmy jeŸdziæ jak najbardziej, ale œrodkami komunikacji miejskiej. Nied³ugo bêd¹
nowe tramwaje i zachêcam
do ich korzystania. Ja na
pewno bêdê to czyni³ i bêdê
do
tego
namawia³
pozosta³ych radnych, ale i
w³adze naszego miasta.
- A przejazdy tramwajami
powinny byæ bezp³atne?
- Wszystko co jest bezp³atne nie jest szanowane. Jestem natomiast zwolennikiem
jak najtañszych biletów. Z
ka¿dym rokiem koszty rosn¹,
ale by³bym sk³onny nawet
zwiêkszaæ miejsk¹ dotacjê
ni¿ podnosiæ ceny biletów.
Mo¿na ponadto rozwa¿yæ
wprowadzenie ró¿nych grup
biletów; godzinowe, dzienne,
³¹czone, itd.
- Pojawi³y siê tak¿e pomys³y, ¿eby po zakoñczeniu remontów w centrum
miasta zacz¹æ wyprowadzaæ auta z tego rejonu,
choæby poprzez znacz¹ce
podniesienie op³at w strefie
p³atnego parkowania. Jakie
jest pañskie zdanie?
- Parkingi s¹ dla mieszkañców i nie wolno drastycznie
podchodziæ do problemu.
By³oby to dzia³anie przeciw
gorzowianom. Op³aty musz¹
pozostaæ w rozs¹dnych cenach.
- Kolejna sprawa to remont
biurowca
Przemys³ówki oraz budowa instytucji kulturalnych przy
tym budynku. Wielu ludzi
pyta siê, po co kupiliœmy
stary budynek, skoro nie
potrafimy wyremontowaæ
nawet kilku piêter?
- Pomys³ z powstaniem w
tym miejscu Arsena³u Kultury
jest bardzo dobry. Na razie
nic siê jednak tam nie dzieje,
bo wszystko rozbija siê o

brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych. Mam nadziejê, ¿e jak po jesiennych
wyborach utrzymamy siê
przy w³adzy centralnej,
bêdziemy dalej mogli lobbowaæ na rzecz rozwoju Gorzowa. Mo¿e znajdziemy równie¿ pieni¹dze na remont
Przemys³ówki i budowê Arsena³u Kultury.
- Czyli nie jest pan za wyburzeniem tego obiektu, bo
nawet takie propozycje siê
ostatnio pojawiaj¹?
- Id¹c tym tokiem myœlenia
ju¿ dawno nale¿a³o zburzyæ
budynek, w którym teraz rozmawiamy, czyli w siedzibê
KOWR. Przecie¿ jeszcze rok
temu by³a to budowlana ruina. Nie burzmy, starajmy siê
raczej odtwarzaæ, tworzyæ z
niczego coœ ³adnego. Poczekajmy, mo¿e za kilka lat
bêdziemy dumni z Przemys³ówki.
- Co z ³¹czeniem gorzowskich uczelni, bo sprzyjaj¹cy temu termin nieuchronnie siê zbli¿a, a tu
nic nie s³ychaæ?
- Obawiam siê, ¿e nic z tego
nie wyjdzie. Skoro nic nie
s³ychaæ, to znaczy, ¿e nie ma
takiej woli. To b³¹d. Myœlê, ¿e
ka¿dy interesuj¹cy siê t¹ tematyk¹ gorzowianin chcia³by
mieæ jedn¹, siln¹ uczelniê.
Nie znam sprawy na tyle
dok³adnie, ¿eby analizowaæ
teraz przyczyny, dla których
uczelnie nie chc¹ siê dogadaæ. Szkoda, bo obecna
ustawa ministra Jaros³awa
Gowina stwarza bardzo
dobre warunki do po³¹czenia,
ale 30 wrzeœnia jest ostatnim
dniem na znalezienie porozumienia. Powiem krótko,
bêdzie Ÿle jak nie skorzystamy z tej mo¿liwoœci.
- Gorzów nie jest silnym
oœrodkiem akademickim.
Pana zdaniem brak porozumienia negatywnie odbije
siê na dalszym rozwoju naszych uczelni?
- Zgadzam siê z opiniami,
¿e akademia w pojedynkê
poradzi sobie, bo ju¿ stawia
na szeroki wybór kierunków.
Natomiast ZWKF bêdzie z roku na rok zapewne gas³, a¿
zgaœnie. Pamiêtajmy, ¿e mamy i d³ugo jeszcze bêdziemy
mieli ni¿ demograficzny, a
poznañski AWF bêdzie czyni³
wszystko, ¿eby w pierwszej
kolejnoœci zadbaæ o swoj¹
g³ówn¹ siedzibê. I nie bêdzie
przejmowa³ siê naszym oddzia³em. Dlatego, póki jest
jeszcze czas, proponujê
unieœæ siê ponad podzia³y i
pozytywnie przejœæ do historii
miasta. S³absza strona powinna ust¹piæ, bo tak naprawdê jest to w jej interesie.
(…).
Ca³a
rozmowa
na
www.echogorzowa.pl

9

ROzmOWa

Lipiec 2019 r.

Gorzów był wówczas w awangardzie
Z prof. dr. hab. Paw³em Leszczyñskim, wyk³adowc¹ Akademii im. Jakuba z Parady¿a, prezesem oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz
sekretarzem gorzowskiego oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Panie profesorze, Gorzów jest miastem, gdzie
od pewnego czasu historia, dzieje miasta s¹ bardzo wa¿ne. Jak pan ocenia
miasto w³aœnie pod tym
wzglêdem?
- Od lat 90. ubieg³ego wieku wykonaliœmy bardzo
dobr¹ pracê. Mam na myœli
ten moment, w którym powróci³ samorz¹d terytorialny.
Bardzo szczególnym okresem powrotu do Ÿróde³, do
tego, ¿e nasza historia nie
zaczê³a siê 30 stycznia 1945
roku, by³y lata 1994-1998.
Bo tylko przypomnê, ¿e w
okresie pierwszego samorz¹du zwyczajnie bano siê
ruszaæ tych spraw. Mówiê
dla przyk³adu o obchodach
740-lecia miasta, przez niektórych krytykowanych, bo
jak twierdzili, po co œwiêtowaæ tak¹ rocznicê.
- Przypomnijmy, wówczas ods³anialiœmy odbudowan¹ Fontannê Pauckscha, czyli Maryœkê z wiadrami na Starym Rynku.
- Dok³adnie tak. By³o to 2
lipca 1997 roku. To by³o bardzo wa¿ne wydarzenie. Nawet te nalepki, z których siê
wówczas te¿ œmiano - Gorzów, miasto przyjazne albo
z drugim napisem - Ja te¿
kocham moje miasto. Wtedy
stworzy³a siê bowiem potrzeba powrotu do patriotyzmu w
pojêciu lokalnym, w ujêciu
ma³ych ojczyzn. Wtedy naprawdê bardzo du¿o siê
dzia³o w tych kwestiach. Gorzów by³ wówczas w awangardzie, jeœli chodzi o powrót
do lokalnej historii.
- A dlaczego?
- No w³aœnie. Przypomnê
zatem, ¿e w przysz³ym roku
bêdziemy obchodziæ okr¹g³¹
rocznicê nawi¹zania formalnego partnerstwa miêdzy
Gorzowem a Herfordem.
Przypomnê te¿, ¿e by³o to
modelowe podejœcie do relacji pomiêdzy by³ymi a obecnymi mieszkañcami miasta.
Trzeba dodaæ, ¿e zosta³o to
³adnie wkomponowane w paletê obecnych mieszkañców,
którzy przybyli z ró¿nych
miejsc, jak Grodno, Wilno,
Wo³yñ, Ko³omyja i tak dalej z
jednej strony, z drugiej Polska centralna, Œwiêtokrzyskie, a z kolejnej dawni
mieszkañcy. Uda³o nam siê
wypracowaæ dobry model.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e
obecnie mamy lekki kryzys
tego modelu. Szczytowy moment to druga po³owa lat 90.
i pierwsze lata XXI wieku.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
tamte czasy to te¿ ca³a masa
wydawnictw, jakie siê ukaza³y.
- Panie profesorze, ja siê
nie do koñca zgodzê z pa-

P. Leszczyński: Mamy z pewnością bardzo wiele pięknych miejsc zielonych, ale jednak ubolewam i to bardzo mocno, że
tych miejsc ubywa

na twierdzeniem, ¿e obserwujemy z lekka spadek zainteresowania regionem.
Mamy
bowiem
coraz
wiêcej portali spo³ecznoœciowych zainteresowanych histori¹. Ca³y czas
obecna jest Christa Wolf z
jej ksi¹¿k¹ „Wzorce dzieciñstwa”, regionaliœci ci¹gle
coœ nowego znajduj¹ w
przesz³oœci. Proszê sobie
przypomnieæ, co dzia³o siê
na promocji albumu ze
zdjêciami Waldemara Kuæki…
- Fakt, takich kolejek po
ksi¹¿kê z przesz³oœci miasta
jeszcze nie by³o. I to jest rzeczywiœcie mocny argument
za tym, ¿e regionalizm ma
siê dobrze. Jakkolwiek z drugiej strony proszê zauwa¿yæ,
¿e ci¹gle s¹ to mniej lub
wiêcej te same osoby. Chodzi mi o to, ¿e aktywnoœæ
obywatelska dotyczy ci¹gle
tych samych ludzi. Przypomnê Fotografiê Gorzowian…
- Stanê³o wówczas 7,5
tys. mieszkañców…
- Tak, 7,5 tys., a ile Gorzów
liczy? Pamiêtam te¿ przygotowania do 750-lecia miasta.
By³em wówczas w komitecie
przygotowuj¹cym te obchody. Wówczas d¹¿eniem
miasta by³o bardzo szerokie
d¹¿enie, aby do uczestnictwa w œwiecie zaanga¿owaæ
maksymalnie
wszystkich
mieszkañców. By³a powa¿na
obawa, czy tak siê stanie. A
proszê sobie przypomnieæ,
jak piêknie szko³y siê wpisa³y
w te obchody - mam na myœli
choæby korowód historyczny.
Po to wspominam, aby

stwierdziæ, ¿e 2 lipca - data
lokacji miasta, data urodzin
Gorzowa nie jest zakorzeniona w œwiadomoœci mieszkañców, jak powinna byæ. I tu
mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ale z drugiej strony
chcia³bym podkreœliæ rolê
nauczycieli, historyków z
ró¿nych szkó³, którzy naprawdê wiele robi¹, aby ta
historia miasta stawa³a siê
bliska uczniom. To oni, pamiêtaj¹c o historii powszechnej, zawsze wplataj¹ w ni¹
historiê miasta. Mówi¹ dla
przyk³adu o Koœciele Zgody
(Bia³y Koœció³ - roch). Ale
czego mi ¿al, co by³o, a co
zosta³o zaniechane, to konkurs dla m³odzie¿y o Gorzowie. Od pewnego czasu go
nie ma, a szkoda. Przypomnê, ¿e by³a to formu³a dwustronna - polsko-niemiecka.
- Jak pan myœli, z czego
to wynika?
- Mo¿e z tego, ¿e jesteœmy
œwiadkami odchodzenia pokolenia osób bardzo mocno
zaanga¿owanych w procesy
budzenia
œwiadomoœci
spo³ecznej. Nie mamy Christy Wolf, nie ma ju¿ Urszuli
Hasse-Dressing, obie zmar³y
w 2015 roku. Z drugiej strony
odesz³o te¿ bardzo wielu historyków-regionalistów, jak
choæby pan doktor Piotr
Franków.
-Pani profesorze, pora na
spojrzenie na wspó³czesny
Gorzów. Jak pan ocenia
miasto? Jak siê panu
mieszka w Gorzowie?
- Miasto Gorzów jest miastem urokliwym. Mamy z pewnoœci¹ bardzo wiele piêk-

nych miejsc zielonych, ale
jednak ubolewam i to bardzo
mocno, ¿e tych miejsc ubywa.
- Co pan ma na myœli?
- Choæby Górki Gazowe,
mam na myœli rozlewaj¹c¹
siê deweloperkê na obszary,
na których mo¿e niekoniecznie powinna byæ. Tu dobrym
przyk³adem bêd¹ niektóre
obszary
postilonowskie.
Myœlê te¿ o takim procesie,
jak rewitalizacja takiego czy
innego parku. Jak cz³owiek
parzy potem na efekty, to
zwyczajnie zaczyna go mocno g³owa boleæ. Bo rewitalizacja nie polega na masowym wycinaniu drzew, jak to
siê dzieje w Gorzowie. Tym
bardziej, ¿e te drzewa dla
nas, w sytuacji, w jakiej
¿yjemy, czyli dobie ocieplenia klimatu, przy ekstremalnych wydarzeniach w pogodzie, s¹ zwyczajnie niezbêdne. Wielkim b³êdem
by³o w 2014 roku, proszê
popatrzeæ, to ju¿ 15 lat, wyciêcie klonów w ulicy Chrobrego.
Oczywiœcie
nie
uwa¿am, ¿e ka¿de drzewo
jest niezbêdne. Ale myœlê,
¿e powinniœmy ceniæ to nasze naturalne zielone z³oto i
o nie dbaæ, a nie wycinaæ
jak popadnie. Brakuje te¿
inicjatyw dotycz¹cych infrastruktury drogowej. Mam na
myœli to, co siê cyklicznie
dzieje. Pada du¿o deszczu,
miasto p³ynie, dzieje siê coœ
na kszta³t armagedonu. I to
siê powtarza. Tak siê dzieje
dla przyk³adu choæby przy
Borowskiego i D¹browskiego. Tam siê kompletnie nic

nie dzieje. Nikt nie stara siê
cokolwiek z tym zrobiæ.
- Ma pan wiêcej takich
negatywnych przyk³adów?
- Za chwilê bêdziemy obchodziæ szóst¹ rocznicê
wy³¹czenia mostu kolejowego z ruchu pieszych, czyli
zamkniêcie k³adki. Przecie¿
to odciê³o Zawarcie od prostego i szybkiego dostêpu do
centrum. I wcale nie chodzi o
kibiców ¿u¿la, tylko o ludzi z
Zawarcia, którzy zwyczajnie
korzystali z tej drogi. I w taki
sposób dochodzimy chyba
do najwa¿niejszego problemu. Schody Donik¹d. Tu ju¿
mamy 17 lat od chwili
wy³¹czenia tego miejsca z
u¿ytku. Miejsce, które mieszkañcy Gorzowa œwietnie pamiêtaj¹ jako przepiêkny
punkt widokowy, jako wizytówkê miasta, jest dla nich
praktycznie
zamkniête.
Miasto mówi o rewitalizacji
parku Siemiradzkiego. I
znów siê bojê, ¿e jak ta rewitalizacja zostanie zakoñczona, to parku nie poznam. A
po drugie - co to za rewitalizacja, kiedy siê nie dotyka
najwa¿niejszej czêœci parku,
czyli w³aœnie Schodów.
Czemu nie pokusiæ siê o letni punkt gastronomiczny na
górze? Przypomnê tylko, ¿e
ostatni program zagospodarowania tego miejsca pad³
w 2007 roku, kiedy Leszek
Rybka by³ naczelnikiem wydzia³u gospodarki komunalnej. I koniec na tym.
- Panie profesorze, skoro mówimy o wa¿nych
punktach na mapie miasta, to spójrzmy na cmen-

tarze. Mamy kilka w granicach miasta, kilka historycznych, kilka zaniedbanych. Co z tym fantem?
- Owszem, mamy Cmentarz Œwiêtokrzyski, przy
Czerwonym Koœciele, kirkut
na osiedlu S³onecznym, ale
jeszcze dwa inne, kompletnie zapomniane, bo przy
pêtli tramwajowej na Wieprzycach oraz przy pêtli na
Manhattanie. I faktycznie,
temat le¿y od lat. Wyj¹tkiem
na plus jest Cmentarz Œwiêtokrzyski, bo tam siê jakieœ
ruchy dziej¹, choæ jest ich
za ma³o. Inna rzecz, ¿e to
cmentarz wyznaniowy, zarz¹dzany przez parafiê. Natomiast pozosta³e nekropolie s¹ zapomniane, zaniedbane. W przypadku kirkutu
zawiedli nie regionaliœci i
historycy, a kolejne w³adze
miasta. Ostatnie wielkie wydarzenie na kirkucie odby³o
siê w roku 2000. Wówczas
odmówiono
kadisz
z
udzia³em gmin wyznaniowych z Frankfurtu nad Odr¹
i Szczecina. Potem ju¿ nic,
mo¿e od czasu do czasu
ktoœ tam pójdzie i z lekka
posprz¹ta. A mo¿e dobrze
by by³o zadbaæ, za³o¿yæ jakiœ program edukacyjny.
Dobrze by by³o, aby kirkut
wróci³ do œwiadomoœci
mieszkañców. Wiem, ¿e
niektórzy nauczyciele historycy w jakiœ sposób o tym
miejscu edukuj¹. Ale to s¹
odosobnione przypadki.
- A Towarzystwo Mi³oœników Gorzowa?
- No w³aœnie, TMG, czyli
ludzie, którzy wziêli sprawy
w swoje rêce i upamiêtniaj¹
zarówno by³ych mieszkañców, jak i miejsca, choæby
kamieñ w miejscu po synagodze landsberskiej to jest
ich dzie³o. Dodam, te
wszystkie rzeŸby postawione przez nich sta³y siê znakiem wyró¿niaj¹cym miasto.
- Panie profesorze, poleci³by pan Gorzów jako
miejsce do mieszkania?
- Jak najbardziej. Mimo
tych wszystkich rzeczy, o
których mówi³em. Jak najbardziej. Jest to miasto nie
za du¿e, nie za ma³e, lecz w
sam raz. Do przejœcia w
miarê szybko, jak siê to mówi, z buta. Na obecn¹
chwilê mamy jeszcze problem z przejezdnoœci¹, ale
wierzymy wszyscy, ¿e to siê
w koñcu zakoñczy. No i w
koñcu znów tramwaje wyjad¹ na ulice. Poza tym mamy dooko³a fantastyczne tereny, jak i blisko do Berlina,
Poznania, Szczecina czy
Wroc³awia. Czego chcieæ
wiêcej?
- Dziêkujê bardzo.
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Tu nie ma sentymentów
Mam okazjê jako przedsiêbiorca spotykaæ siê z przedstawicielami wielu firm zachodnich.
Na tê zmianê biznesowej
orientacji potrzeba du¿ego
kapita³u, a z tym w naszych
ma³ych gorzowskich firmach
jest po prostu skromnie. Nasze banki nie s¹ nauczone finansowania ekspansji na nowe rynki. Nie s¹ sk³onne podejmowaæ
ryzyka
finansowania rozwoju naszych ma³ych firm nawet jeœli
to ryzyko by³oby minimalne.
Polskie banki powinny uczyæ
siê szybko od banków niemieckich pilotowania swoich
firm w kierunku rozwoju i ekspansji. Niemieckie banki
szybko diagnozuj¹ kierunki
pojawiaj¹cych siê nowych
szans na rozwijaj¹cych siê
rynkach wewnêtrznych i zagranicznych. Przyk³adowo
Lidl dostaje na swoj¹ ekspansjê na rynek polski grube
miliony, a polska sieæ czêsto
w takiej sytuacji musi siê zwijaæ, bo kredytuj¹cy j¹ bank po
prostu nie jest zainteresowany utrzymaniem rynkowej pozycji swego kredytobiorcy.
Ktoœ powie: sorry, tak¹ mamy
politykê kredytow¹ w polskim
systemie bankowym. Tylko,
¿e w³aœnie tym ró¿nimy siê od
Niemców. To widaæ, oni siê
coraz bardziej rozpychaj¹ na
ró¿nych rynkach, szczególnie
polskim, a my nie wspierani
bankow¹ polityk¹ kredytow¹,
wegetujemy.
Rola polskich banków powinna byæ na nowo zredefiniowana, a ich rola w finansowaniu rozwoju polskich
przedsiêbiorstw powinna byæ
gwarantowana konstytucyjnie, jak w Niemczech. I co z
tego, ¿e pojawiaj¹ siê nowe
szanse dla Polski? Zanim je
wykorzystamy to konkurencja
z Niemiec ju¿ tam jest. Wiêkszoœæ polityków biznesu nie
rozumie, nigdy z biznesem
nie mia³o stycznoœci, ¿adnego interesu w ¿yciu nie zrobili
i nie wiedzieliby nawet od
czego trzeba by by³o biznes
zaczynaæ. Z Gorzowa do
USA, na któreœ z wa¿niejszych targów amerykañskich, powinna pojechaæ delegacja naszego gorzowskiego biznesu. T¹ wyprawê
powinna zorganizowaæ Zachodnia Izba Przemys³owo Handlowa, a dofinansowaæ i
jej patronowaæ powinien magistrat. Tam w Stanach trzeba
ju¿ byæ i rozpoznaæ nasze
szanse, mo¿liwoœci i nie spóŸniæ siê. Polska podpisuje
umowê wspó³pracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi na zasadzie partnerstwa i wysokiego uprzywilejowania, a te piêæ minut w
historii trzeba wykorzystaæ
œwiadomie.
Deklaracjê
wspó³pracy i poparcia dla Polski potwierdza³ ju¿ wielokrotnie prezydent Donald Trump.
W USA mo¿emy zab³ysn¹æ

Fot. Archiwum

Przyje¿d¿aj¹ oni do nas w
ramach wspó³pracy gospodarczej. Przyje¿d¿aj¹ do nas
te¿ osoby z wielu organizacji
charytatywnych na zachodzie, najczêœciej z Niemiec i
Szwecji. Widz¹, ¿e to ju¿ nie
jest ta Polska i ten Gorzów,
który znaj¹ z przed choæby
kilku, czy kilkunastu lat.
„Trochê wam zazdroœcimy, bo
u nas ju¿ siê pogorszy³o. Zauwa¿amy i podziwiamy ten
postêp za ka¿dym razem jak
przyje¿d¿amy do was od piêciu lat” - doœæ powœci¹gliwie
mówi jeden z moich niemieckich goœci.. Niemcy nie s¹ wylewni, ale ju¿ z tych kilku s³ów
poczu³em satysfakcje, jakiej
nie mog³em mieæ jeszcze kilka lat temu. Szwedzi czy Holendrzy otwieraj¹ siê bardziej
serdecznie ze swoim szczerym uznaniem dla nas. Jedni i
drudzy widz¹ swoje szanse
w biznesie z nami, maj¹ nas
za solidnych partnerów i chc¹
wspó³pracowaæ. Jeden z Niemców zauwa¿y³, ¿e Polska
prze¿ywa swoje odrodzenie,
czas nowej szansy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdzam mu, ¿e dla
Polski jest to czas otwarcia
nowej prze³omowej i epokowej zmiany. Chyba nikt z nas
nie wyobra¿a³ sobie, ¿e Polska jeszcze za naszego ¿ycia
bêdzie wyrasta³a na wiod¹ce i
wa¿ne pañstwo w Œrodkowej
Europie w sojuszu z USA.
Prowadzê analizy gospodarcze przez ostatnie trzydzieœci
lat, ale takiego zwrotu w polskich sprawach sobie nigdy
nie wyobra¿a³em. To si³¹ rzeczy przek³ada siê przecie¿ na
sytuacjê gospodarcz¹ te¿ w
Gorzowie. Znam kilku naszych przedsiêbiorców, którzy
zainteresowali siê exportem i
importem na linii Polska USA. Szczególnie interesuj¹
ich nowe technologie i techniki wytwórcze. Dzisiaj, pocz¹wszy od najmniejszego
zak³adu, a koñcz¹c na
du¿ych firmach rozwija siê zapotrzebowanie na innowacyjnoœæ w celu zwiêkszania wydajnoœci, poprawiania jakoœci
i rentownoœci firm. Tam w Stanach Zjednoczonych to
wszystko jest, a w ramach
wspó³pracy na warunkach
najwy¿szego uprzywilejowania bêdzie nam to dostêpne.
Do tej pory kultywowaliœmy
raczej kierunek chiñski, niemiecki, wêgierski a nawet
czeski, a teraz zapewne
bêdzie to te¿ kierunek amerykañski.
Widzê tendencjê zainteresowañ Ameryk¹ tak¿e w swojej firmie. Jest tylko jeden powa¿ny problem, rynek amerykañski jest wymagaj¹cy, tam
wejœæ mo¿na tylko z du¿¹ iloœci¹ i z super jakoœci¹, bo inaczej siê po prostu nie op³aca.

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.

nasz¹ polsk¹ ¿ywnoœci¹, a w
drodze powrotnej powinniœmy
tu w Gorzowie stworzyæ
przedstawicielstwa amerykañskiej myœli technicznej. Tak
na pocz¹tku robi³y Chiny, a teraz produkuj¹ to sami. Polska
wi¹¿e siê z USA gospodarczo
przede wszystkim mo¿liwoœci¹ przep³ywy nowoczesnych myœli technicznych i
naukowych oraz wspó³prac¹
energetyczn¹. Mamy ju¿ wieloletni uk³ad na dostawê gazu
i ropy z zasobów amerykañskich i tym samym uniezale¿niamy siê od Rosji. Wzajemne obroty w handlu z USA
znacznie wzrastaj¹, choæ nadal rezerwy wspó³pracy s¹
ogromne i trzeba je wykorzystaæ. USA o swoich strategicznych sojuszników dbaj¹, choæby z tytu³u w³asnego geopolitycznego interesu. Na
pocz¹tku czerwca prezydent
Andrzej Duda i USA Donald
Trump podpisali wspólnie deklaracjê o wspó³pracy obronnej w zakresie obecnoœci si³
zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium
Polski. Kiedy po³¹czymy te
dwie strategie, gospodarcz¹ i
militarn¹ wi¹¿¹c¹ obydwa
kraje, Polskê i USA, to zauwa¿ymy, ¿e w bie¿¹cym roku ta obustronna wspó³praca
wchodzi na nowy i dot¹d nie
spotykany etap. Uk³ad geopolityczny z udzia³em Polski w
ramach NATO i w tak bliskim
sojuszu z USA zmienia uk³ad
si³ przede wszystkim w Europie. Ju¿ nie Niemcy, a Polska
staje siê g³ównym sojusznikiem USA i bardzo wa¿nym
ze wzglêdu na swe strategiczne po³o¿enie w Œrodkowej

Europie
w
wysuniêtej
wschodniej flance NATO.
Ameryka za nas wszystkiego
nie zrobi, potrzebna jest nasz
wytê¿ona aktywnoœæ, której to
inicjatorem winny byæ lokalne
i centralne w³adze z udzia³em
lokalnych przedsiêbiorców.
Wydaje nam siê, ¿e jesteœmy
w stanie osi¹gn¹æ jakiœ stan
stabilnego rozwoju, którego
ju¿ nikt nie mo¿e zam¹ciæ i
zepsuæ. Nic bardziej mylnego…,tak ³atwo nam to nie
przyjdzie. Oto Niemcy szukaj¹ swoich szans i pokazuj¹,
¿e za nic maj¹ unijne sankcje
na³o¿one na Rosjê w zwi¹zku
z aneksj¹ Krymu, ale i czêœci
terytorium Gruzji. Nie bacz¹c
na kogokolwiek w Europie ministrowie gospodarek Niemiec i Rosji, podpisali list intencyjny w Petersburgu o
wspó³pracy gospodarczej i
technologicznej w obszarze
wydajnoœci pracy. Wed³ug
agencji DPA ta wspó³praca
ma „postawiæ rosyjsk¹ gospodarkê na nogi”. Podobne porozumienie Rosjanie podpisali z Francj¹. Tu nie ma sentymentów, tu jest brutalna gra o
interesy, o panowanie nad
Europ¹. Niemcy i Francuzi
zdradzaj¹ Uniê Europejsk¹.
Szczególnie Berlin przymierza siê do nowego otwarcia
swych relacji z Moskw¹, a w
grze ju¿ jest Nord Strem 2,
który mo¿e wymusiæ zasilanie
w gaz wszystkie pañstwa regionu. Wirtschaft, Wirtschaft
über alles. Ta koncepcja ma
szansê powodzenia i zwi¹¿e
ca³y region z gospodark¹
Rosji. Ten wydaje siê pewny
sukces Berlina najprawdopodobniej bêdzie wzmocniony

przez nowego ukraiñskiego
prezydenta
Wo³odymyra
¯elenskiego, który wyraŸnie
zbli¿a siê do Niemiec nawet
za cenê resetu z Moskw¹.
No, ale s¹ jeszcze w tym regionie Stany Zjednoczone
Ameryki ze swymi wojskami i
¿ywotnymi interesami w powiazaniu w sojuszu z Polsk¹ i
uk³adem
wyszehradzkim.
Zdaje siê, ¿e Niemcy z obranego ju¿ kursu pro rosyjskiego nie zejd¹. Trzeba dobrze
to œledziæ, czy czasem ta niemiecko - rosyjska wspó³praca
nie mo¿e byæ powtórk¹ z historii. Nale¿y przypomnieæ ku
przestrodze, ze 19 sierpnia
1939 roku (4 dni przed podpisaniem Paktu Ribbentrop Mo³otow) w Berlinie Niemcy
zawar³y strategiczn¹ umowê
ze Stalinem (ZSSR), która
przewidywa³a
œcis³¹
wspó³prace gospodarcz¹ obu
pañstw polegaj¹c¹ na dostarczaniu surowców i nowoczesnych technologii, finansowania w niemieckich bankach
przedsiêwziêæ
gospodarczych ZSRR. Umowê t¹
przed³u¿ono w lutym 1940 roku poszerzaj¹c j¹ o wymianê
¿ywnoœci z Rosji na niemieck¹ technologiê. III Rzesza otrzymywa³a od ZSSR
ogromne iloœci surowców dla
gospodarki i ¿ywnoœæ dla
Wermachtu, co pozwala³o
Niemcom spokojnie prowadziæ dzia³ania wojenne.
Mo¿na
powiedzieæ,
¿e
g³ównym partnerem gospodarczym III Rzeszy w okresie1939 do 1941 roku by³a
Rosja Sowiecka. Ten obecny
sojusz Niemiec z Rosj¹ mo¿e
w przysz³oœci wygl¹daæ podobnie groŸnie tym bardziej,
¿e w pewnych krêgach w Polsce dzia³aj¹ ruchy odœrodkowe dzia³aj¹ce na rzecz landyzacji Polski z zamiarem likwidacji silnej w³adzy centralnej.
Z tego œrodowiska pojawia siê
polityk z has³em, ¿e: ”Jestem
zwolennikiem Rzeczypospolitej Europejskiej, czyli odejœcia
od pañstw narodowych. Taki
kierunek musimy przyj¹æ”.
Powiedzia³ to pose³ PO-KO.
Bior¹c jeszcze pod uwagê
niemieckie ruchy autonomii
Œl¹ska, to mamy zacz¹tek
„perspektywy likwidacji pañstwa polskiego”. Te ruchy i
dzia³ania s¹ na razie marginalne, ale groŸne jest to, ¿e
od tych g³osów œrodowisko
tego polityka siê nie odciê³o.
W czêœci pañstw Europy
Zachodniej , szczególnie w
koalicji niemiecko-francuskiej
panuje antyamerykanizm.
Polska jest w œcis³ym sojuszu
z USA, wiêc si³¹ rzeczy pojawia siê te¿ antypolonizm.
Francja i Niemcy podpisa³y
niedawno traktat o wzajemnej wspó³pracy gospodarczej
i wspó³dzia³ania w polityce

zagranicznej i bezpieczeñstwa. Je¿eli do tego
do³o¿ymy ich sympatie prorosyjskie, to ³atwo mo¿emy sobie wyobraziæ ogromne „geschefty” Niemiec z Rosj¹ ponad interesem Polski. Mimo
¿e jest w polskiej gospodarce
obecnie dobrze, a naszych
granic
i
suwerennoœci
strze¿e coraz silniejsza polska armia w sojuszu z armi¹
amerykañsk¹ , której coraz
liczniejsze wojsko stacjonuje
w Polsce,
to jednak w
d³u¿szej perspektywie ten
sojusz niemiecko - rosyjski
staæ siê mo¿e niebezpiecznym najpierw z gospodarczego punktu widzenia, a nastêpnie z perspektywy militarnej. Berlin na oczach ca³ej
Europy rozpoczyna proces
resetu z Moskw¹, buduje
potê¿ne podwaliny gospodarczej, a w przysz³oœci
mo¿e i militarnej wspó³pracy
z W³adimirem Putinem. Musimy koniecznie odrobiæ zaniedban¹ lekcjê historii z
okresu miêdzywojennego i
wróciæ do lektury o dwóch
konferencjach, które da³y
podwaliny
pod
si³ê
przysz³ych hegemonistycznych hitlerowskich Niemiec.
Pierwsza to konferencja zakoñczona Uk³adem w Rapallo z 16 kwietnia 1922 roku
pomiêdzy Niemcami weimarskimi a Rosj¹ Radzieck¹.
Ten Uk³ad by³ jednym z
wa¿niejszych wydarzeñ w
dwudziestoleciu miêdzywojennym, które wiele pañstw
sobie zlekcewa¿y³o. Tym
Uk³adem Niemcy i Sowieci
rozpoczynaj¹ wspó³pracê,
która niebawem zaowocuje
marzeniem panowania nad
Europ¹. Nale¿y te¿ dla przestrogi przypomnieæ tê drug¹
konferencjê „naiwnoœci” w
Locarno 16 X 1925 roku, w
której Niemcy udzieli³y gwarancji pokojowej Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i
W³ochom,
a
pominê³y
sprawê bezpieczeñstwa granic
z
Polsk¹
i
Czechos³owacj¹.
Wiemy
czym to zaowocowa³o dla
Polski i jakim poszanowaniem Niemców wobec tych
„naiwnych” pañstw to siê
skoñczy³o w 1939 roku i w
póŸniejszych latach II wojny
œwiatowej. Teraz, w 2019 roku szykuje siê nam nowy
uk³ad rosyjsko-niemiecki,
najpierw bêdzie gospodarczy, a póŸniej…
Sojusz gospodarczo-militarny ze Stanami Zjednoczonymi musi Polska dobrze wykorzystaæ, a jego efekty musz¹
byæ te¿ widoczne w naszym
mieœcie Gorzowie Wlkp. Pamiêtajmy, polityka nie znosi
naiwnoœci, a „Historia magistra est”.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Rewolucja listopadowa
nie ominęła Landsbergu
Miasto prze¿ywa³o takie same niepokoje i wstrz¹sane by³o rewoltami, jak i niedaleki Berlin.

r e k l a m a

g³¹b Niemiec, Landsberg jest
przystankiem w tej drodze. Sytuacja zaczyna siê dramatycznie zmieniaæ, kiedy ju¿ na pewno wiadomo, ¿e wojna jest
przegrana i trzeba uciekaæ, bo
ze wschodu napieraj¹ Rosjanie, Polacy w Wielkopolsce coraz mocniej mówi¹ o powrocie
do Polski, której co prawda nie
ma, ale kto wie, co siê wydarzy.
To wówczas w Landsbergu
na mieszkania wykorzystywano wszelkie dostêpne miejsca,
w tym i sutereny, w których do
niedawna jeszcze mieszkali ludzie. - Landsberg by³ takim
w¹skim gard³em, przez który
szed³ ca³y ten ruch na zachód.
Jechali ludzie z Wielkopolski,
ale i st¹d te¿ ludzie uciekali, bo
wiadomo, ¿e zachód jest magnesem, który przyci¹ga - mówi
Robert Piotrowski.
Koniec I wojny œwiatowej dla
Niemiec oznacza³ tak¿e i wielk¹
zmianê polityczn¹. Cesarz Wilhelm II z domu Hohenzollern
abdykuje, a w³adza teoretycznie przechodzi w rêce partii

Fot. Archiwum

Tylko nieliczne jeszcze zamieszka³e przyziemia w starych kamienicach œwiadcz¹ o
tym, co siê dzia³o ponad 100
lat temu w Landsbergu.
- W Landsbergu w tamtym
czasie dzia³o siê to samo, co w
Berlinie. Przecie¿ stolica by³a
niedaleko, a uk³ady miast to naczynia po³¹czone - mówi gorzovianista Robert Piotrowski. Mija
dok³adnie sto lat od wydarzeñ,
które nieco miasto zmieni³y.
I wojna œwiatowa nie by³a dla
Landsbergu niczym szczególnym. Poza tym, ¿e poszli na
ni¹ mieszkañcy miasta, zmieni³a siê nieco struktura zatrudnienia, to nic szczególnego siê
tu nie dzia³o. Fronty by³y daleko, odg³osów strza³ów nie by³o
s³ychaæ. Sytuacja zaczyna siê
zmieniaæ pod koniec 1917 roku, kiedy coraz wiêcej ludzi zaczyna sobie zdawaæ sprawê z
tego, ¿e najwiêksza nowo¿ytna
jatka mo¿e siê skoñczyæ klêsk¹
Niemiec.
Zaczynaj¹
siê
ostro¿ne ruchy ludzi. Niektórzy
decyduj¹ siê na przenosiny w

Gorzów po zakończeniu I wojny światowej - zbiory
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie

SPD. Teoretycznie, bo w Niemczech dochodzi do rewolucji
1918 roku. Powstaj¹ Rady
¯o³nierskie i Rady Robotnicze. Nie inaczej by³o w Landsbergu
- zaznacza Robert Piotrowski.
W Landsbergu Rada ¯o³nierzy i Robotników powsta³a w
pocz¹tkach listopada. Przyczyn¹ jej powo³ania by³a katastrofalna sytuacja zaopatrzeniowa miasta i na jej poprawie
skupi³y siê starania Rady. Trud-

no zatem by³o mówiæ w tym
momencie o sformu³owaniu
okreœlonego programu politycznego. Rada wspólnie z Zarz¹dem Miejskim ustali³a zasady zaopatrzenia w ¿ywnoœæ i
zasady oœwietlania miasta.
Uruchomiono kuchniê wojenn¹, przyjêto zasady rozdawnictwa kartek ¿ywnoœciowych
na artyku³y pierwszej potrzeby i
powo³ano
te¿
organy
porz¹dkowe.

Na tym jednak nie koniec. W
Niemczech powstaj¹ oddzia³y
ochotnicze (Freikorps), którymi
dowodziæ mieli oficerowie armii. Oddzia³y mia³y zabezpieczyæ dotychczasowe struktury
administracyjne przed próbami
ich podwa¿enia. Zorganizowano równie¿ Einwohnerwehr,
której dzia³alnoœæ skierowana
zosta³a wy³¹cznie przeciw wyst¹pieniom lewicy.
W Gorzowie powo³anie tej formacji mia³o œcis³y zwi¹zek z
wydarzeniami, których widowni¹ by³o miasto w dniach 25 i
26 czerwca 1919 roku. Niezmiernie trudna sytuacja ¿ywnoœciowa zmusi³a czêœæ mieszkañców do kroków rozpaczliwych.
Licz¹ca oko³o 50 osób grupa
m³odych ludzi w dniach czerwcowych opanowa³a wiele sklepów i magazynów ¿ywnoœciowych Zarz¹du Miejskiego, rekwiruj¹c ¿ywnoœæ, a nastêpnie
przeprowadzaj¹c jej rozdawnictwo wœród spo³eczeñstwa. Sytuacjê opanowano dopiero po
u¿yciu wojska i oddzia³ów porz¹dkowych, choæ w czasie akcji
dochodzi³o do zaskakuj¹cych
sytuacji, gdy czêœæ wojska
sprzymierzy³a siê z demonstrantami, albo gdy sk³adaj¹ce siê ze
znacznej czêœci z robotników
oddzia³y zmuszone zosta³y do
interwencji przeciw takim samym robotnikom.
Czerwcowe wydarzenia zmusi³y lokalne w³adze oraz organizacje polityczne do dzia³añ w
kierunku ich spacyfikowania.
Propaganda stara³a siê zasugerowaæ mieszkañcom miasta,
¿e Ÿród³em wydarzeñ by³ rozwijaj¹cy siê w Niemczech bolszewizm. Nie omieszkano równie¿ u¿yæ w próbach pacyfikacji nastrojów argumentu
antypolskiego, co wobec dopiero co podpisanych prelimi-

r e k l a m a

narii pokojowych w Wersalu i
wobec po³o¿enia Gorzowa w
nowej sytuacji terytorialnej,
mog³o przynieœæ pewien efekt.
Ostatecznie spokój w mieœcie
zapanowa³ 27 czerwca 1919
roku, w³adze miejskie natomiast zabezpieczy³y siê przed
podobnymi wypadkami jak w
czerwcu powo³aniem oddzia³ów stra¿y, licz¹cych z gór¹
500 osób i dowodzonych przez
doœwiadczonych oficerów i
podoficerów. Wprawdzie sytuacja gospodarcza miasta (jak i
ca³ego pañstwa) by³a nadal katastrofalna,
lecz
próby
wyst¹pieñ robotniczych by³y w
miarê szybko lokalizowane.
Odbicie rewolucji roku 1918 w
Niemczech w Gorzowie ograniczy³o siê zatem do doraŸnego ruchu socjalnego, bez ¿adnych programów politycznych.
Przyczyn¹ tego by³a w pierwszym rzêdzie s³aboœæ gorzowskiego proletariatu.
- Ta sytuacja jednak siê nie
uspokoi³a. Proszê pamiêtaæ, ¿e
za chwilê wybuchnie powstanie wielkopolskie i nie bêdzie
wiadomo, czy Skwierzyna oraz
Miêdzyrzecz pozostan¹ w granicach Niemiec, czy te¿ trafi¹
do Polski. Potem mamy wielki
kryzys, który fatalnie odbija siê
tak¿e na kondycji Landsbergu.
No i w koñcu 1933 roku, kiedy
to Hitler dochodzi do w³adzy dodaje Robert Piotrowski.
Nikt wówczas nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e ten 1933 rok zakoñczy siê dopiero 30 stycznia
1945 roku, ale to ju¿ zupe³nie
odrêbna historia.

RENATA OCHWAT

Korzysta³am miêdzy innymi z:
Wac³aw Czapliñski, Adam Galas, Wac³aw Kostko Historia
Niemiec, Wroc³aw 2010 oraz z
http://www.gorzowlandsberg.pl/historia16.html
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Ludzie w Gorzowie potrzebują teatru
Z Janem Tomaszewiczem, dyrektorem Teatru im J. Osterwy, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Panie dyrektorze, a w
mieœcie mówi¹, ¿e Teatr
nie dzia³a.
- Skoro tak mówi¹, to pewnie myl¹ instytucjê. Nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e teatr
nie dzia³a. Przecie¿ trwa remont sali g³ównej i fakt, scena jest wy³¹czona z repertuaru. Natomiast ca³y repertuar jest przeniesiony do
Teatru Letniego. Podkreœlam, ¿e nie na Scenê Letni¹, a do Teatru Letniego.
No i tam gramy: „Czy
umiesz gwizdaæ Johanno?”,
„Moralnoœæ pani Dulskiej”,
„¯ona potrzebna od zaraz”,
„Pinokio”, a na Scenie Kameralnej gramy „Aktor Reaktor”, „Gniewka i Lubinkê”, „Trzy razy Piaf”. Tak
wiêc trudno powiedzieæ,
¿eby teatr nie dzia³a³.
- A remont g³ównej sceny
na jakim jest etapie?
- Na pewno zgodnie z harmonogramem, bez ¿adnego
oporu czy opóŸnieñ. Zawsze
przy tego typu pracach
mog¹ wynikn¹æ jakieœ sytuacje nieprzewidziane, ale jak
na razie wszystko idzie
zgodnie z planem. Na razie
zosta³y zdjête urz¹dzenia
techniki teatralnej, które nie
funkcjonuj¹ ju¿ od czasu miêdzywojnia. Mam na myœli
ró¿nego rodzaju napêdy na
horyzont pó³kolisty, który
sprawdza³ siê czasie, kiedy
teatr mia³ charakter wodewilowo-muzyczny. Dziœ przy
nowej technice jest zupe³nie
nieprzydatny. Powiem jednak, ¿e chcia³bym w nastêpnym etapie rewitalizacji,
tym razem parku , urz¹dzili
pawilon, w którym te wszystkie urz¹dzenia starej techniki bêdzie mo¿na ogl¹daæ.
Myœlê, ¿e to bêdzie swego
rodzaju ciekawostka - edukacyjna, ale i turystyczna.
- Co tam siê zmieni?
- Przede wszystkim kompleksow¹ rewitalizacjê przejdzie ca³a malatura, wszystkie freski, które od lat 50.
ubieg³ego wieku nie by³y ruszane. Poza tym odnowiona
zostanie ca³a mechanika
g³ównej sceny. Mam na myœli, ¿e to bêdzie nowa, nowoczesna
technika.
Wchodz¹ nowe elektryczne
napêdy. Nie trzeba ju¿
bêdzie stawiaæ drabiny, ¿eby
rêcznie ustawiæ œwiat³a.
Bêdzie ich pozycjonowanie.
Nowa sznurownia, nowa kurtyna. No i co wa¿ne, bêdzie
w pe³ni nowoczesny i funkcjonalny orkiestron. No i nowe mo¿liwoœci bêd¹ determinowaæ nasz repertuar.
Pieni¹dze na ten remont pochodz¹ z RPO, które dostali-

●

J. Tomaszewicz: Musimy planować takie wydarzenia wcześniej

œmy przy wsparciu Urzêdu
Marsza³kowskiego. A drugim
etapem, w przysz³ym roku,
bêdzie wspomniana przeze
mnie rewitalizacja parku. Co
jeszcze siê zmieni - pojawi¹
siê multimedia. Bêdzie
mo¿na siê bawiæ w scenografa, wybieraæ kostiumy.
Taka edukacyjna zabawa w
teatr. Tak wiêc w naszym
starym teatrze, bo budynek,
przypomnê, jest z 1876 roku, pojawia siê najnowsze
technologie.
- Kiedy spodziewany koniec prac w sali g³ównej?
- Scena g³ówna zosta³a
przekazana do remontu w
kwietniu, tak aby wróciæ do
niej w listopadzie przed Gorzowskimi Spotkaniami Teatralnymi.
- No w³aœnie. Bêdzie kontynuacja?
- Ja sobie zwyczajnie nie
wyobra¿am, aby nie by³o.
My jesteœmy ju¿ na etapie
tak naprawdê ostatecznego
dopiêcia repertuaru. Jest to,
przyznam, trochê moje ryzyko, ale tak mam od 2012 roku, od pierwszego etapu rewitalizacji
tego
teatru.

Muszê podpisywaæ umowy z
teatrami, które chcê do nas
zaprosiæ. A chcê pokazaæ
teatry warszawskie, krakowskie oraz zaprzyjaŸnion¹ z
nami scenê, czyli Teatr Modrzejewskiej z Legnicy.
Chcia³bym pokazaæ kooprodukcjê gruziñsko-polsk¹,
jak¹ Legnica zrobi³a. Zale¿y
mi na tym, aby Spotkania
mia³y te¿ taki charakter artystyczny, spotkania z czymœ
ciekawym. I dlatego rozmawiam z dyrektorem Jackiem
G³ombem, ale musimy planowaæ takie wydarzenia
wczeœniej. Podobnie jest z
warszawskimi teatrami Ateneum czy Polonia. W
ka¿dym razie wykonawca mi
powiedzia³, ¿e wszystko
bêdzie o czasie. Inna rzecz,
¿e to s¹ fantastyczni ludzi, ci
którzy remontuj¹ nasz teatr.
Oni zwyczajnie nas rozumiej¹. No i otworzymy Spotkania naszym „Tango Piazzola” Anny Burzyñskiej, czyli
spektaklem
muzycznym.
Propozycjê wspó³pracy przy
tym projekcie przyjê³a Anna
Iberszer, jedna z najlepszych specjalistek od tanga,

flamenco. Ona jest maksymalnie zajêta, wiêc tym bardziej siê cieszê. Przyje¿d¿a i
zaczynamy to realizowaæ ju¿
w podczas wakacji.
- Szykuj¹ siê jakieœ zmiany w zespole?
- Obecnie na emeryturê
odchodz¹ pani Bo¿ena
Per³owska i pan Micha³
Anio³. Co zreszt¹ i tak niewiele zmienia, bo oboje pozostaj¹ w zespole i nadal
bêd¹ siê pojawiaæ w naszych spektaklach. Natomiast jeœli chodzi o nowych
aktorów, to s¹ dwie osoby,
które ewentualnie przyjd¹ od
stycznia, czyli od nowego
roku, ale sprawa jest otwarta. A dlaczego od stycznia?
No w³aœnie przez ten remont. Bo jeœli mamy zatrudniaæ nowych kolegów, to
wówczas, kiedy wszystko
wróci ju¿ na swoje miejsce.
- Panie dyrektorze, teatr
ma na afiszu parê ciekawych spektakli, które jakoœ tak le¿¹. Co z nimi?
- Otó¿ chcia³bym, aby niektóre wróci³y na afisz. Na
pewno wrócimy do „Przedstawienia Hamleta we wsi

G³ucha Dolna”. Byliœmy z
tym spektaklem na Festiwalu w Elbl¹gu i zosta³ rewelacyjnie przyjêty. Co
wiêcej, mamy propozycjê
dalszych
wyjazdów.
Chcia³bym wznowiæ „Samych”, czyli spektakl, który
jest opowieœci¹ o nas. Wróci te¿ „Kolacja na cztery
rêce”, bo to jest teatr kameralny i jest na niego zapotrzebowanie. Muszê przy
okazji jedn¹ rzecz powiedzieæ, ludzie chc¹ chodziæ
do teatru. W maju pogoda
nie by³a najlepsza, a ludzi
szli do nas t³umnie. I to jest
piêkne. Bo znaczy to, ¿e ludzie potrzebuj¹ teatru. A
przecie¿ w Gorzowie nie
ma innej sali, w której
mo¿na by³oby wystawiaæ
nasze sztuki.
- I jeszcze jedna rzecz.
Do niedawna Teatr, a
w³aœciwie widzowie nagradzali ulubionego aktora Pierœcieniem Melpomeny. Teraz jednak to
ulega zmianie.
- Tak. To te¿. Pan Roman
KaŸmierczak,
fundator
Pierœcienia ju¿ jakiœ czas

temu sygnalizowa³, ¿e chce
odejœæ od tego projekt. Podobnie zreszt¹ pañstwo
Krystyna Kamiñska i Ireneusz Krzysztof Szmidt - pomys³odawcy Pierœcienia,
uznali, ¿e formu³a siê wyczerpa³a. My z kolei chcieliœmy coœ nowego. Nowe polega na tym, ¿e zamiast widzów,
o
wyborze
nagrodzonego aktora decydowaæ bêdzie kapitu³a ludzi
zwi¹zanych z teatrem dziennikarzy, sta³ych widzów, cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Teatru. Wybrany przez nich aktor
otrzyma statuetkê Osterwy,
patrona naszego teatru autorstwa Micha³a Bajsarowicza. Inna rzecz, ¿e chcieliœmy znów wróciæ do
postaci Juliusza Osterwy,
który generalnie jest w Polsce niezrozumiany. I tak
ka¿dego 23 czerwca, w
dzieñ urodzin Juliusza
Osterwy bêdziemy tê statuetkê wrêczaæ. Mo¿e nam
siê to uda, ¿e ka¿dego 23
czerwca. Mo¿e nie. Czas
poka¿e.
- Dziêkujê bardzo.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Mistrzostwa Gorzowa klas II i III w pływaniu

Fot. Archiwum CS-R S³owianka

Powszechna Nauka P³ywania „Ka¿de Dziecko w Gorzowie Wlkp. Umie P³ywaæ” realizowana jest u nas od wielu lat.

W Mistrzostwach Gorzowa klas II i III tym razem udział wzięło 500 uczniów. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 13

Od kwietnia 2002 roku
naukê p³ywania dla dzieci
gorzowskich szkó³ prowadzi
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „S³owianka”. Program
ten realizowany jest w ramach
porozumienia z Urzêdem
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz z
Zespo³em Szkó³ Mistrzostwa

r e k l a m a

Sportowego w Gorzowie
Wlkp. Miasto Gorzów na realizacjê programu przeznacza
rocznie 1,1 mln z³otych. Dziêki
temu uczestnictwo w nim jest
w pe³ni bezp³atne.
Od 2002 do 2019 roku skorzysta³o z niego blisko 22
000 uczniów klas II i III go-

rzowskich szkó³ podstawowych. Do tego jak wa¿na jest
realizacja programu nie trzeba nikogo przekonywaæ.
Umiejêtnoœæ p³ywania sprawia, ¿e bezpieczeñstwo
spêdzanego czasu nas wod¹,
szczególnie w okresie wakacyjnym, znacznie wzrasta.

Mistrzostwa Gorzowa klas
II i III w p³ywaniu to jedne z
najwiêkszych tego typu zawodów p³ywackich
w Polsce. W tym roku szkolnym na
basenach „S³owianki” p³ywaæ
uczy³o siê blisko 1000 dzieci.
12 i 13 czerwca na basenie
sportowym „S³owianki” od-

by³y siê zawody p³ywackie
bêd¹ce podsumowaniem tegorocznego programu. W
Mistrzostwach Gorzowa klas
II i III udzia³ wziê³o 500
uczniów. W klasyfikacji
dru¿ynowej pierwsze miejsce zdoby³a Szko³a Podstawowa nr 13 w Gorzowie

Wlkp., na miejscu drugim
stanê³a Szko³a Podstawowa
nr 9 w Gorzowie Wlkp.. Na
miejscu III uplasowa³a siê
Szko³a Podstawowa nr 17 w
Gorzowie Wlkp. Dziêkujemy
za wspania³e emocje, kolejne ju¿ za rok.

K.N.

14

LeŚNYm TROPem

Lipiec 2019 r.

Piękno przyrody uchwycone
w fotografii
Kilkadziesi¹t zdjêæ o tematyce myœliwskiej i przyrodniczej nap³ynê³o na konkurs.

Fot. Archiwum

Konkurs zorganizowa³ gorzowski oddzia³ Polskiego
Zwi¹zku
£owieckiego.
Uczestnikami byli tak¿e fotografowie z Litwy.
- III Konkurs Fotograficzny
im. W³odzimierza Korsaka
by³ otwarty dla wszystkich,
którzy chcieli wzi¹æ w nim
udzia³ - mówi Wojciech Pawliszak, ³owczy okrêgowy i
jednoczeœnie cz³onek komisji
jurorskiej. I dodaje, ¿e w dzisiejszych czasach, kiedy niemal wszyscy maj¹ telefony
komórkowe wyposa¿one w
wysokiej ju¿ klasy jakoœci
aparaty, zrobiæ zdjêcie mo¿e
ka¿dy. - Czasami bywa tak,
¿e w³aœnie komórk¹ nagle
udaj siê zrobiæ takie zdjêcie,
¿e powala - mówi. Jak t³umaczy, celem tego konkurs by³o
i jest, bo planowane s¹ nastêpne edycje, jest dostrzeganie piêkna przyrody. Wcale nie trzeba jechaæ w
jakieœ egzotyczne krainy, wystarczy pójœæ do lasów dooko³a Gorzowa, do puszczy
gorzowskiej, a mo¿na dostrzec zachwycaj¹ce rzeczy
- mówi Wojciech Pawliszak.
A inny cz³onek komisji konkursowej Henryk Leœniak
t³umaczy, ¿e w tym roku
uda³o siê zaprosiæ do
wspó³pracy goœci z Litwy
oraz ¿e zdjêcia pojad¹
w³aœnie na Litwê. - S¹ na tyle
dobre,
na
tyle
interesuj¹ce, ¿e warto je pokazywaæ.
Konkurs
organizowany
przez Okrêg Gorzowski Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
nosi imiê W³odzimierza Korsaka, poniewa¿ w swojej idei
nawi¹zuje do osoby patrona,
wielkiego ³owczego, który w
pewnym czasie swojego
¿ycia od³o¿y³ sztucer i wzi¹³
do rêki aparat fotograficzny.
Poza tym W³odzimierz Korsak mieszka³ w Gorzowie i

Hubert Leśniak - O wschodzie we mgle

3.Alicja Jesionek (PL) -„Zagrajcie pobudkê ju¿ dnieje,
szarzeje”

Kategoria ruch

1.Hubert Leœniak (PL) £yski
2.Karina Mieczkowska (LT)
- Nauka polowania
3 . S t a n i s ³ a w
G¹siorowski(PL) - Walka o
œwicie

1.Hubert Leœnia k(PL) - O
wschodzie we mgle
2.Stanis³aw G¹siorowski
(PL) - Tokuj¹cy cietrzew
3.Karina Mieczkowska (LT)
- Troskliwa Matka

Kategoria sceny
myśliwskie

Kategoria Puszcza
Rudnicka

Marcin Czerwonka - Tragankowe urwisko nad Drawą

Fot. Archiwum

Irena Ko³osowska (LT) Wrzosy
Krystyna S³awiñska (LT) Dzikie wyspy na jeziorze
Szulnia

Hubert Leśniak - Łyski

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

1.Alicja Jesionek (PL) - Z
kultur¹ ³owieck¹ na ³owy
2.Artur Ku³dosz(PL) „Wierny towarzysz, na zawsze”

ROCH

Kategoria Puszcze
Lubuskie

1.Marcin Czerwonka (PL) Tragankowe urwisko nad
Draw¹
2.Joanna Krawczyk (PL) Wiosna w Puszczy Gorzowskiej
Stanis³aw G¹siorowski (PL)
- Poranek

Kategoria fauna:

Genadiusz
Baranowicz
(LT) - Leœna zima
Ze wszystkich nades³anych
prac najwy¿ej oceniono i
przyznano nagrodê g³ówn¹
Grand Prix dla Huberta Leœniaka
za
zdjêcie
zatytu³owane „O wschodzie
we mgle”.

Fot. Archiwum

do dziœ jego postaæ cieszy
siê estym¹ nie tylko w œrodowisku myœliwych, ale tak¿e w
œrodowisku leœniczych, jak i
osób interesuj¹cych siê przyrod¹.
Na III Konkurs wp³ynê³o kilkadziesi¹t fotografii, które
ocenia³a komisja w sk³adzie:
³owczy okrêgowy Wojciech
Pawliszak, Mieczys³aw Protasowicki, Roman Romaniszyn, Henryk Leœniak i Piotr
Bojko. Komisja przyzna³a nagrody w piêciu kategoriach:

Irena Kołosowska - Wrzosy

Alicja Jasionek - Z kulturą łowiecką na ty
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