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Na ogół nie daje się ich roz-
strzygnąć za pierwszym czy dru-
gim razem, bo zaplanowane
koszty wyraźnie rozmijają się z
oczekiwaniami potencjalnych
wykonawców. Nie inaczej jest w
Gorzowie, gdzie w ostatnich la-
tach do realizacji inwestycji naj-
częściej dochodzi dopiero za
trzecim, czwartym, a nawet
piątym podejściem. To ewident-
na strata czasu i… pieniędzy. 

Z czego to wynika? Przede
wszystkim z bardzo oszczędnych
kalkulacji samorządów, które
wbrew temu, co widać gołym
okiem, nie uwzględniają sytuacji
na rynku, wzrostu kosztów i ogól-
nych braków (firm budowlanych,
ludzi oraz materiałów). Ostatecz-
nie, kiedy po którymś tam przetar-
gu wreszcie dochodzi do podpisa-
nia umowy z wykonawcą, i tak jest
znacznie drożej niż samorząd
pierwotnie planował. Tak było w
Gorzowie z przetargami na re-
monty Kostrzyńskiej, Sikorskiego,
Kazimierza Wielkiego czy drogi
krajowej 22. Teraz dochodzą pro-
blemy z budowa Centrum Eduka-

cji Zawodowej i Biznesu oraz roz-
budową SP 20 przy Szarych Sze-
regów. Tu i tu zostały unieważnio-
ne już kolejne przetargi i może być
tak, że za trzecim razem także nie
przyniosą rozstrzygnięcia. Na CE-
ZiB miasto ma 55  mln, a wyko-
nawcy wołają przynajmniej 120
mln. Z kolei na rozbudowę SP 20
potrzeba około 12-14 mln, gdy
miasto do wcześniej planowanych
7,5 mln planuje dołożyć ledwie 2
kolejne miliony. To może być dużo
za mało. Po prostu,  taniej już było
i może być tylko drożej, przynaj-
mniej w najbliższych latach, dopó-
ki szerokim strumieniem płyną do
nas jeszcze środki unijne.

Rozumiem, że są określone
procedury, tryby i zasady, że nikt
tu nie podłoży głowy ani innej
części ciała, ale więcej realizmu
w planowaniu inwestycji i szaco-
waniu kosztów, z uwzględnie-
niem sytuacji na rynku, byłoby
jak najbardziej wskazane. Mimo
wszystko wyjdzie taniej, choć
oczywiście będzie drożej, ale
jednak szybciej. 

JAN DELIJEWSKI

Teatr to jest ta przestrzeń, 
   w której chcę żyć i pracować
Rozmowa z Michałem Aniołem, aktorem gorzowskiego Teatru Osterwy na s.13

Wyjdzie taniej, 
choć będzie drożej
Samorządy mają problem z przetargami na
inwestycje.
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ww    1.01.
1950 r. - w Gorzowie wznowio-
no komunikację tramwajową.
2002 r. - Gorzów powiększył się
o prawie 900 ha terenów popo-
ligonowych, przyłączonych z
gminy Kłodawa; gmina otrzy-
mała 3,5 mln zł rekompensaty.
1905 r. - urodził się Jan Korcz,
artysta-malarz, pionier Gorzo-
wa, organizator słynnej ,,aka-
demii pana Jana’” dla plasty-
ków-amatorów, zm. w 1984  r.  
ww    2.01.
1960 r. - wznowiono komunika-
cję autobusową, uruchamiając
pierwszą po wojnie linię auto-
busową; na trasę linii 101 Mar-
cinkowskiego-Śląska wyjechało
pięć autobusów San.
1960 r. - powołany został Pań-
stwowy Teatr im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie. 
ww    5.01.
1997 r. - siatkarze Stilonu zdo-
byli Puchar Polski; największe
osiągnięcie sportowe w 50-le-
ciu klubu. 
ww    6.01.
1930 r. - poświęcono łaźnię
publiczną, najnowocześniejszy
wówczas tego typu obiekt na
wschód od Berlina; było to
ostatnie przedsięwzięcie Maksa
Bahra; Łaźnią Miejską funkcjo-
nowała do 2002 r., obecnie ha-
la tenisowa GKS Gorzovia.
ww    7.01.
1958 r. - zm. ks. bp Teodor
Bensch (55 l.), pierwszy admi-
nistrator apostolski diecezji
warmińskiej, od grudnia 1956
r. ordynariusz gorzowski. 
ww    9.01.
1910 r. - ur. ks. Wilhelm Pluta,
od 1958 r. biskup gorzowski,
zm. w 1986 r.
ww    10.01.
1914 r. - pierwsza lokomotywa
przejechała nowo zbudowany
wiaduktem.
ww    11.01.
1992 r. - zm. Edward Jancarz
(45 l.), najwybitniejszy gorzow-
ski żużlowiec, zawodnik Stali
Gorzów (1965-1985) i Wimble-
donu (1977-1983), 12-krotny
medalista MŚ, 11-krotny
uczestnik IMŚ, dwukrotny
mistrz Polski w 1975 i 1983,
trzykrotny zdobywca „Złotego
Kasku”.
ww    13.01.
1963 r. - na lodowisku przy bu-
dynku dzisiejszej AWF rozegra-
no pierwszy mecz hokejowy
między drużyną Miejskiego Oś-
rodka Sportowego a zespołem
Studium Nauczycielskiego. W
1968 r. - w pięciolecie pierw-
szego meczu hokejowego - na
nowo zbudowanym „Lodostilu”
przy ul. Pomorskiej rozegrano
pierwsze spotkanie drużyn ho-
kejowych, w którym zawodnicy
Stilonu Gorzów ulegli Sparcie
Szczecin 1:16.
2009 r. - zm. Aleksander Dzilne
(80 l.), b. prezes KS Stal (1967-
1972), pionier miasta, budow-
niczy stadionu żużlowego. 
ww    15.01.
1938 r. - ur. Ryszard Sawicki,
b. działacz opozycyjny, b. dy-
rektor szpitala (1991-1997),
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Skomplikowane procedury
zwi¹zane z legalizacj¹ poby-
tu oraz brak programów inte-
gracyjnych to problemy, z
którymi spotykaj¹ siê na co
dzieñ. Pal¹c¹ potrzeb¹ staje
siê stworzenie w mieœcie
miejsca kompleksowego
wsparcia, bo obywatele
Ukrainy stanowi¹ ju¿ dziœ
znaczy procent naszej
spo³ecznoœci. Wielu z nich
uwa¿a Gorzów za miejsce
docelowe. S¹ wœród nich lu-
dzie gotowi przyj¹æ na siebie
misjê budowniczych sytemu,
maj¹cego na celu u³atwiæ co-
dziennoœæ gorzowskich
Ukraiñców. I uprzyjemniæ.
Tak¹ osob¹ z pewnoœci¹ jest
Daria Lukianova. 
- Ilu obywateli Ukrainy
¿yje obecnie w Gorzowie?

- Oko³o 20 000 … to dane
oficjalne. 
- To sporo. A ilu zostanie,
gdy otworzy siê dla Was
granica niemiecka? 

- Myœlê, ¿e po³owa. Przy-
najmniej. Ci z nas, którzy
traktuj¹ pobyt tutaj, jako sy-
tuacjê zarobkow¹, zapewne
skorzystaj¹ z tej szansy. Na-
tomiast wielu przeprowadzi³o
siê tu z ca³ymi rodzinami.
Dzieci chodz¹ tu do szko³y.
Nie s¹dzê, ¿eby chcieli ryzy-
kowaæ  kolejn¹ podró¿ w nie-
znane. Zaczynaæ od zera.
Polska to dla nas kraina
przyjazna. Chcemy tu zostaæ
i tworzyæ z Polakami wspól-
notê lokaln¹. 
- A jak wygl¹da w mieœcie
Wasza wspólnota? 

- Jesteœmy w sta³ym kon-
takcie. Sprawê u³atwiaj¹ me-
dia spo³ecznoœciowe. Na FB
funkcjonuje grupa stworzona
dla gorzowskich Ukraiñców.
To miejsce wymiany informa-
cji bie¿¹cych. Staram siê

równie¿ podejmowaæ bezpo-
œrednie dzia³ania integracyj-
ne. Zaczê³am od organizacji
warsztatów dla dzieci, to
przede wszystkim inicjatywy
artystyczne. I chocia¿ ich ad-
resatami s¹ dzieciaki, to
wsparcie kierowane jest rów-
nie¿ dla ich mam. Emigracja
jest trudna, zw³aszcza dla
kobiet. Wpada siê w system
„praca-dom”. Doskonale pa-
miêtam pocz¹tki mojej przy-
gody z Polsk¹; z aktywnie
zawodowo i towarzysko ko-
biety, sta³am siê kobiet¹ do-
mow¹ w dos³ownym tego
s³owa znaczeniu. To niszczy.
Potrzebujemy przestrzeni dla
samorealizacji. 
- Rozumiem, ¿e Pani
tworz¹c tê przestrzeñ dla

siebie samej tworzy j¹
przede wszystkim innym?    

- To trochê tak wygl¹da.
Jestem cz³onkiem Stowarzy-
szenia Kobieta, Biznes i
Rozwój. Mam wiêc wsparcie
od aktywnych gorzowianek.
Wspólnie Magdalen¹
Sielsk¹, Joann¹ Owczarek -
Rominiszyn oraz Anett¹
Jab³oñsk¹ organizujemy im-
prezy integracyjne dla Ukrai-
ñców i Polaków. Taka jest
potrzeba. Integracja œrodo-
wisk prócz jasnej i precyzyj-
nej informacji dotycz¹cej na-
szej sytuacji prawnej, jest
najwa¿niejszym wyzwaniem.
Na co dzieñ pracujê jako
specjalista ds. reklamy, mar-
ketingu i obs³ugi do spraw
obcokrajowców w ATUT Li-

der Kszta³cenia. A poza tym:
projekty, pomys³y, inicjatywy
i oko³o trzydziestu telefonów
dziennie od ludzi, którzy s¹
w potrzebie. 

- Jakiej potrzebie? 
- Ró¿nej. Prawnej, urzêdo-

wej, rodzinnej, zdrowotnej.
To bardzo ró¿nie wygl¹da, a
spektrum tych potrzeb jest
bardzo szerokie. 
- Czy jest potrzeba two-
rzenia miejsc gdzie Ukrai-
ñcy ucz¹ siê jêzyka pol-
skiego? 

- Nie. Takich miejsc po-
wsta³o ostatnio sporo i ich
liczba wyczerpuje popyt. Nie
ma potrzeby dzia³ania w tym
kierunku. Ale ju¿ od informa-
cji prawnej jesteœmy odizolo-
wani kompletnie. Wiedzê na
temat swojej sytuacji praw-
nej na terenie kraju czerpie-
my z internetu. Przepisy emi-
gracyjne czêsto siê zmieniaj¹.
Uzyskanie czasowego pobytu
jeszcze niedawno trwa³o 2
miesi¹ce - dziœ procedura zaj-
muje rok. Czujemy siê zagu-
bieni. Wielu z nas ¿yje w bar-
dzo specyficznym zawiesze-
niu wynikaj¹cym z faktu
nieuregulowanego statusu na
terenie Polski. To siê bardzo
przek³ada na jakoœæ ¿ycia. 
- Jak wygl¹da wspó³pra-
ca z urzêdami? 

- Z jednej strony bardzo
dobrze. Bardzo czêsto za³at-
wiam coœ urzêdowo i dla
mnie, jako Ukrainki, to bywa
szok, ¿e urzêdnicy s¹ tacy
otwarci i faktycznie s³uchaj¹.
Rewelacyjnie wygl¹da
wspó³praca z instytucjami
kultury. Ostatnio uda³o mi siê
przekonaæ Dyrektora WiMBP
do stworzenia strefy ukrai-
ñskiej i rosyjskiej literatury.
Tak po prostu… Natomiast
sprawy dotycz¹ce uregulo-

wania pobytu oraz inne spra-
wy formalno - prawne, to
ci¹gle przestrzeñ, w której
jest du¿o do zrobienia. 
- Co Pani myœli o Gorzo-
wie? 

- To moje miejsce docelo-
we. Dla wielu moich przyja-
ció³ Ukraiñców - równie¿.
Miasto œredniej wielkoœci
stwarza inne perspektywy
ni¿ Warszawa, Wroc³aw czy
Poznañ. Jest mniej anoni-
mowe i jest to przestrzeñ dla
wielowymiarowej integracji.
Dla mnie to wielkie wyzwa-
nie. Zale¿y nam na tym by
staæ siê czêœci¹ waszej
wspólnoty lokalnej, miejskiej.
- Jakie plany na
najbli¿szy czas? 

- Od nowego roku chcemy
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ Cen-
trum Pomocy Obcokrajow-
com,  czyli miejsca, gdzie
ka¿dy obcokrajowiec uzyska
wsparcie odpowiadaj¹ce po-
trzebom, które go do nas
przywiod³y. Od pomocy
prawnej, przez spotkania z
psychoterapeut¹ po uczest-
nictwo w wydarzeniach kul-
turalnych. Nasza oferta
bêdzie szeroka. Mamy ju¿
miejsce i wierzê, ¿e siê uda,
choæ nie mamy jeszcze
Ÿród³a finansowania. Tak czy
inaczej bêdziemy dzia³aæ. To
jest plan podstawowy. 
- ¯yczê Wam samych
sukcesów, Pani w szcze-
gólnoœci. Mam nadziejê, ¿e
nowy rok przyniesie Pani
spe³nienie w postaci Cen-
trum i mo¿e ciut mniej co-
dziennych telefonów.  

- Ju¿ siê przyzwyczai³am i
nawet to polubi³am. Serdecz-
nie dziêkujê. Jest we mnie
wiele wiary, ¿e wszystko siê
pouk³ada. Dziêki. 
Rozmawia³a: KATARZYNA MICZAŁ 

Wielu żyje w bardzo
specyficznym zawieszeniu
Biurokracja i integracja to najwiêksze bol¹czki obywateli Ukrainy, którzy na miejsce do ¿ycia wybrali Gorzów. 

Daria Lukianova z rodziną układa sobie życie w Polsce i
pomaga w tym innym
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pierwszy przewodniczący RM,
jeden z organizatorów sportu
niepełnosprawnych w Polsce,
zm. w 2000 r. 
ww    16.01.
2003 r. - zm. ks. kanonik Jan
Pikuła (49 l.),  od 1984 r. -
pierwszy proboszcz parafii św.
Maksymiliana Marii Kolbego w
Gorzowie i budowniczy koś-
cioła, kapelan lubuskich myśli-
wych i policjantów.
ww    17.01.
1996 r. - zm. Aleksander Fogiel
(86 l.), b. aktor gorzowski
(1979-1980), odtwórca m.in.
roli Maćka z Bogdańca w filmo-
wej wersji „Krzyżaków” Ale-
ksandra Forda i sołtysa w „Sa-
mych swoich” Sylwestra Chę-
cińskiego.. 
2013 r. - zm. Marian Klaus (86
l.), kompozytor, instrumentalis-
ta, stroiciel instrumentów, bard
dawnej „Casablanki”. 
ww    18.01.
1972 r. - zm. Dionizy „Dyśku”
Wajs (87 l.), starszy o 26 lat
mąż Papuszy, ceniony harfista,
twórca 15-osobowej orkiestry, z
którą zjeździł całą Europę.
ww    19.01.
1949 r. - Leon Kruszona, pio-
nier i pierwszy wiceprezydenta
miasta  został zmuszony do
ustąpienia ze stanowiska.
ww    20.01.
2000 r. - zm. Władysław Klimek
(73 l.), nauczyciel fizyki, espe-
rantysta, działacz katolicki, b.
radny (1990-1994), b. prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej,
działacz „Wspólnoty Polskiej”.
ww    21.01.
1985 r. - u zbiegu ul. Pomor-
skiej i Podmiejskiej doszło do
karambolu pięciu wozów tram-
wajowych, w którym obrażenia
ww    odniosło dziewięć osób.
22.01.
1986 r. - zm. ks. bp Wilhelm
Pluta (76 l.), od 1958 r. admi-
nistrator apostolski, a od 1972
r. ordynariusz diecezji gorzow-
skiej; zginął w wypadku samo-
chodowym.
ww    23.01.
1944 r. - zlikwidowano przed-
ostatnią linię tramwajową,
wprowadzając komunikację tro-
lejbusową również na trasie ul.
Dworcowa - plac Słoneczny.
ww    24.01.
2004 r. - w kolekturze Totaliza-
tora przy ul. Szarych Szeregów
w Gorzowie padła główna wy-
grana w Dużym Lotku - 3 013
545 zł.
ww    26.01.
1951 r. - ks. inf. Edmund No-
wicki, pierwszy administrator
apostolski w Gorzowie, został
usunięty z urzędu przez władze
komunistyczne.
ww    27.01.
1937 r. - uruchomiono po raz
pierwszy komunikację autobu-
sową w mieście; były dwie linie
mające początek na Starym
Rynku, pierwsza wiodła do ko-
szar piechoty przy ul. Myślibor-
skiej, druga do szpitala psy-
chiatrycznego.
1986 r. - z udziałem prymasa
Józefa Glempa odbył się po-
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Co tydzieñ jeŸdzi samo-
chodem ze Szczecina do
szpitala w Gorzowie, gdzie
operuje ma³ych pacjentów
na oddziale chirurgii dzieci-
êcej. Jest autorem nowator-
skiej, cenionej na ca³ym
œwiecie, metody operacji roz-
szczepów wargi i podniebie-
nia, pasjonatem medycyny,
lekarzem z powo³ania. 

Tytu³ ,,Medicus Perfectus”
w tym roku otrzyma³ wybitny
chirurg dzieciêcy ze szpitala
w Gorzowie Wielkopolskim,
najstarszy wci¹¿ operuj¹cy
lekarz w Polsce, 91-letni
prof. Eugeniusz Murawski.
Na niedawnej uroczystej Gali
Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego na Zamku Królew-
skim odebra³ dyplom i spe-
cjaln¹ nagrodê ufundowan¹
przez prezesa Towarzystwa
Ubezpieczeñ INTER Polska.
Ponad 20 lat temu przeszed³
na emeryturê, gdy¿ jako Kie-
rownik Kliniki móg³ pracowaæ
tylko do 70 roku ¿ycia. Nie
wyobra¿a³ sobie jednak
¿ycia bez pracy zawodowej.
Obecnie œrody profesorskie
na chirurgii dzieciêcej w
szpitalu w Wielospecjalis-
tycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Gorzowie Wielkopol-
skim to wyj¹tkowy czas - bo
ma³ych pacjentów przyjmuje
wtedy prof. Eugeniusz Mu-
rawski. Zawsze pierwszy na
oddziale, mimo ¿e
przyje¿d¿a a¿ ze Szczecina. 
O swojej mi³oœci do me-
dycyny, dniu codziennym i
… bozonach Higgsa opo-
wiada tegoroczny „Medi-
cus Perfectus”, prof. Eu-
geniusz Murawski: 

Katarzyna Walczak: Otrzy-
ma³ Pan Profesor w³aœnie
nagrodê „Medicus Perfectus”
przyznawan¹ przez Polskie
Towarzystwo Lekarskie i IN-
TER. Jakie uczucia Panu to-
warzyszy³y gdy odbiera³ j¹
Pan na tegorocznej Gali Glo-
ria Medicinae?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski: To by³o nadzwyczajne
prze¿ycie. Odbieraæ z r¹k
Prezesa Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego tytu³ Medicus Per-
fectus i zwi¹zan¹ z nim na-
grodê w Sali Kolumnowej Za-
mku Królewskiego w
Warszawie, w obecnoœci Mi-
nistra Zdrowia, luminarzy
polskiej medycyny, licznych
goœci, znajomych i mojej ro-
dziny - to wspania³e uczucie.

KW: 91 lat i nadal jest Pan
Profesor chirurgiem, który
operuje. Jak uda³o siê Panu
zachowaæ takie zdrowie,
kondycjê i zapa³ do pracy? 

Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Wybra³em zawód, któ-
rego uprawianie, pomimo
wysokiej odpowiedzialnoœci,
sprawia mi radosn¹ przyjem-
noœæ. Poza tym nale¿y oczy-
wiœcie dbaæ o zdrowie, szyb-
ko reagowaæ w przypadku
zagro¿enia. Operacyjnie
usuniêto mi trzy nowotwory
z³oœliwe bez potrzeby radio-
i chemioterapii. W zawale
serca po kilku godzinach
mia³em za³o¿ony stent w
zwê¿onej têtnicy. Nie palê,
nie nadu¿ywam alkoholu,
ka¿da iloœæ jest szkodliwa.
Dieta odpowiednia do wieku,
BMI utrzymujê w normie. Po
pracy chêtnie odpoczywa³em
na dzia³ce, fizyczna praca
uspokaja nadmierne emocje.

KW: Jakie jest Pana Profe-
sora pierwsze wspomnienie
z sali operacyjnej?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Po raz pierwszy uczest-
niczy³em w operacji jako
asystent bêd¹c studentem
po III roku na praktyce waka-
cyjnej, któr¹ odbywa³em w
Klinice Chirurgicznej PAM.
By³em zafascynowany tech-
nik¹ operacyjn¹ i atmosfer¹
sali operacyjnej.

KW: Dlaczego w³aœnie chi-
rurgia dzieciêca?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Kiedy by³em studentem
IV roku, po jednym ze znako-
mitych wyk³adów z pediatrii
wyg³aszanych przez prof.
Górnickiego - ówczesnego
Rektora Akademii - og³osi³
on nabór do naukowego ko³a
studenckiego. Przyst¹pi³em
do niego, badaliœmy nie-

do¿ywione niemowlêta, na-
pisaliœmy pracê naukow¹,
która zosta³a nagrodzona na
Kongresie Studenckim. Po
uzyskaniu przeze mnie dy-
plomu, Profesor zapropono-
wa³ mi etat w Klinice Pediat-
rycznej. Powiedzia³em, ¿e
zawsze pragn¹³em zostaæ
chirurgiem, wówczas zapro-
ponowa³ mi pracê na Od-
dziale Chirurgii Dzieciêcej
mówi¹c, ¿e jest tam wiele do
zrobienia. 

KW: Jest Pan Profesor au-
torem nowatorskiej metody
operacji rozszczepów wargi i
podniebienia (tzw. zajêczych
warg) - czy trudno jest prze-
cieraæ szlaki? Tworzyæ coœ
nowego? 
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Opracowanie nowej
metody operacyjnej potrzeb-
ne jest wówczas, kiedy do-
tychczasowe s¹ nie w pe³ni
zadowalaj¹ce. W po³owie
ubieg³ego wieku, po opera-
cjach rozszczepu wargi
ówczesnymi metodami po-
zostawa³ zniekszta³cony nos.
Aby rozwi¹zaæ ten problem
wykona³em w prosektorium
badania morfologiczne, po
tym przeanalizowa³em ich
wyniki i na tej podstawie
opracowa³em technikê ope-
racyjn¹, która przywraca roz-
szczepionym tkankom pra-
wid³owy uk³ad. Nastêpnie
stopniowo, przez kilka lat
wprowadza³em j¹ do prakty-
ki, w koñcu opracowa³em
wyniki i napisa³em pracê
naukow¹ przedstawiaj¹c¹
now¹ metodê. Jest to d³ugo-
letnia, ¿mudna praca po-

ch³aniaj¹ca mnóstwo czasu,
niestety kosztem rodziny.
Nie jest to ³atwa metoda ope-
racyjna, wymaga dok³adnej
znajomoœci budowy pra-
wid³owej  i rozszczepionej
wargi.

KW: Jak Pan widzi postêp
chirurgii od czasu, gdy
pierwszy raz Pan Profesor
wszed³ na salê operacyjna?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Postêp jest olbrzymi.
Rozwinê³a siê anestezjolo-
gia, powsta³y oddzia³y inten-
sywnej terapii pooperacyjnej,
rozwinê³a siê technika ope-
racji ma³oinwazyjnych: lapa-
roskopowych, endoskopo-
wych. Rozpoznanie u³atwiaj¹
nowe techniki obrazowania:
tomografia komputerowa, ul-
trasonografia. W instrumen-
tarium: wymienne ostrza,
rozleg³a paleta atraumatycz-
nych igie³ z wtopionymi ni-
æmi. Niestety, to wszystko
drogo kosztuje, dlatego szpi-
tale s¹ zad³u¿one.

KW: Co jest najtrudniejsze
w pracy chirurga dzieciêce-
go? 
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:   Umiejêtnoœæ zdobycia
zaufania u ma³ego pacjenta,
a przede wszystkim u rodzi-
ców.

KW: A najprzyjemniejsze w
tej pracy to…?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Dobry  efekt, który wy-
wo³uje radoœæ i ³zy szczêœcia
u rodziców, a mo¿e nawet
czêœciej u szczególnie
wra¿liwych babæ i dziadków.

KW: Panie Profesorze -
operuje Pan, konsultuje pa-
cjentów, jest Pan
wyk³adowc¹ - co  Pan Profe-
sor lubi najbardziej?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Operowaæ.

KW: Jak wygl¹da Pana
przyk³adowy dzieñ pracy?
Wstaje Pan rano i co dalej?
Kawa, herbata? 
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Kiedy jadê do Gorzowa
Wielkopolskiego wstajê o 4
min 30, k¹piê siê,
przyrz¹dzam i zjadam œnia-
danie z kaw¹ z ekspresu i
wsiadam do samochodu. W
szpitalu na Oddziale Chirur-
gii Dzieciêcej jestem o 7:15.
Wkrótce jest raport lekarski,
po tym wizyta ca³ego perso-
nelu lekarskiego na Oddzia-
le. Nastêpnie zaplanowane
operacje, po nich udajê siê
do przyszpitalnej Poradni,
gdzie badam przys³anych mi
na konsultacjê pacjentów.
Tych, którzy wymagaj¹ ope-
racji wpisujê do kalendarza
przyjêæ na dni, w których

pracujê.  Natomiast na
wyk³ady z anatomii pra-
wid³owej i topograficznej dla
ratowników w Wy¿szej Szko-
le Zawodowej jadê do Go-
rzowa na dwa dni,  sobotê
i niedzielê po 6 godzin lek-
cyjnych dziennie.

KW: Jest w tym wszystkim
wielka pasja, radoœæ i mi³oœæ
do medycyny - sk¹d to siê
bierze? 
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Praca chirurga jest bar-
dzo efektywna, przynosi ra-
doœæ z jej wykonywania.

KW: Znaj¹c lekarzy, medy-
cyna to nie ca³e Pana ¿ycie.
Czy ma Pan jakieœ inne hob-
by?
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  Jak ju¿ wspomnia³em,
chêtnie czynnie wypoczy-
wam na dzia³ce. W tym roku
dosta³em Br¹zow¹ Odznakê
Wzorowego Dzia³kowca.
Du¿o czytam, pó³ki u mnie
uginaj¹ siê pod ksi¹¿kami.
Prenumerujê czasopisma
medyczne i inn¹ prasê, któr¹
czêsto i chêtnie czytam. Inte-
resujê siê mechanik¹ kwan-
tow¹, wspó³czesn¹ astrono-
mi¹ m.in.: bozony Higgsa,
fale grawitacyjne, czarne
dziury, tunele czaso-prze-
strzenne, poszukiwanie pla-
net ziemiopodobnych, na ra-
zie bez efektu niestety. Z
komputerem gram w szachy
na 8 poziomie trudnoœci z
10. PóŸnym wieczorem
dobry film lub s³uchanie mu-
zyki na kanale telewizyjnym
Mezzo lub MezzoHD.

KW: Czy od pocz¹tku
chcia³ byæ Pan Profesor chi-
rurgiem dzieciêcym? Gdyby
Pan Profesor nie by³ leka-
rzem, to by³by Pan…? 
Prof. Eugeniusz Muraw-
ski:  W gimnazjum by³em
dobry w matematyce my-
œla³em, ¿e zostanê in¿ynie-
rem. Niestety w liceum nie
by³o ju¿ na odpowiednim po-
ziomie profesora matematy-
ki. Dlatego przenios³em siê
do liceum humanistycznego
(³acina) z myœl¹ o rozpocz-
êciu studiów na Wydziale
Lekarskim nowo powsta³ej w
Szczecinie w 1948 roku
Akademii Lekarskiej. Solid-
nie siê przygotowa³em i
zda³em w 1949 roku. By³o
ponad 550 kandydatów na
100 miejsc.    

KW: Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê Panu zdrowia, si³ i dal-
szej satysfakcji z pracy za-
wodowej.

Rozmawia³a KATARZYNA
WALCZAK, DYREKTOR BIURA

MARKETINGU I PR
TU INTER POLSKA S.A.

Medicus Perfectus
czyli lekarz doskonały 
Profesor Eugeniusz Murawski ma 91 lat  i pracuje w gorzowskim szpitalu. 

Prof. Eugeniusz Murawski jest najstarszym czynnym chirur-
giem w Polsce
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grzeb bp. Wilhelma Pluty; jego
ciało złożone zostało w grobow-
cu wymurowanym w przedsion-
ku katedry. 
1997 r. - zm. Irena Byrska (96
l.), aktorka, reżyser teatralny i
pedagog, b. dyrektor dyrektor
Teatru im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie (1963-1966).
ww    28.01.
2002 r. - w nocy nad Ziemią Lu-
buską przeszła nawałnica, wi-
chura sięgała 24 m/sek., w Go-
rzowie ok. 3.00 szybkość wiatru
wynosiła 23 m/sek.; zginęły
dwie osoby, kilkanaście zostało
rannych; w Borku drzewo zwa-
liło się na stajnię, w Gorzowie
połamało wiele drzew.
ww    29.01.
1971 r. doszło do zamachu
bombowego na budynek Sądu
Powiatowego przy ul. Mieszka I
42, eksplozja zdemolowała pięć
pomieszczeń na wysokim parte-
rze.
ww    30.01.
1945 r. oddziały sowieckie za-
jęły Gorzów; godz. 2-3.00 - za-
rządzono ewakuację miasta; od
godzin rannych - przy tempera-
turze ok. minus 10 st. trwał
exodus mieszkańców i władz
transportem kołowym i kolejo-
wym; godz. 15.20 - sowieckie
wozy pancerne przejechały
przez Marwice; komendant
obrony Landsberga, nie wyko-
nawszy rozkazów, wycofał się
do Kostrzyna; godz. 16-18 - wy-
cofujące się oddziały niemiec-
kie wysadziły oba mosty na
Warcie, przerwana została
ostatnia linia tramwajowa
Grobla - Dworzec, Zamoście
zostało pozbawione energii i
gazu; godz. 21-22 - ostatnie
pododdziały niemieckie wyco-
fały się z Górczyna przez ul.
Matejki do koszar przy ul. Myś-
liborskiej;; ok. 23.00 - pierwsze
oddziały sowieckie dotarły do
śródmieścia; godz. 0.30 - ostat-
nie oddziały niemieckie pod do-
wództwem Waltera Neumanna
opuściły koszary przy ul. Myś-
liborskiej, udając się przez
Małyszyn do Nowin; wg niektó-
rych świadków pierwsze czołgi
zwiadowcze wkroczyły do
miasta 30 stycznia od strony
obecnej ul. Konstytucji 3 Maja,
stąd jej powojenna nazwa Ar-
mii Czerwonej; miasto zajęte
zostało przez pododdziały 32
korpusu piechoty 5 Armii Ude-
rzeniowej, jej dowódcą był
gen. płk. Nikołaj Erastowicz
Bierzarin (1904-45), później
pierwszy komendant wojenny
Berlina. 
1995 r. w Gorzowie po raz
pierwszy obchodzono Dzień
Pamięci i Pojednania.
ww    31.01.
1948 r. - Państwowe Zakłady
Inżynierii nr 3 przejęły obiekty
byłej fabryki maszyn i odlewni
żeliwa H. Pauckscha między ul.
Jerzego i Grobla oraz byłej fab-
ryki Gustava. Schrödera przy ul.
Przemysłowej 13-16, gdzie
znajdowała się główna siedziba
późniejszych Zakładów Mecha-
nicznych. n

KALENDARIUM
Styczeń 2019

- Od jak dawna pani pra-
cuje jako kierowca w
MZK?

- Nied³ugo, bo od roku.
Je¿d¿ê miejskimi autobusa-
mi, ale mam te¿ uprawnienia
prowadzenia tramwaju. I jak
w koñcu tramwaje wróc¹ na
szyny, to bêdê te¿ tramwa-
jark¹.
- Jak to siê sta³o, ¿e zos-
ta³a pani kierowc¹ autobu-
su?

- Zaczê³o siê od tego, ¿e
zda³am egzamin na prawo
jazdy, kiedy mia³am 18 lat.
Dla mnie to by³o takie nor-
malne, ¿e trzeba. No i za-
czê³am od tej chwili jeŸdziæ,
ci¹gle i gdzieœ. Ci¹gle by³am
za kó³kiem. Ale ¿eby przyjœæ
do MZK, zacz¹³ mnie nama-
wiaæ mój tata, dodam, od po-
nad 20 lat pracownik MZK,
zawsze tramwajarz, a teraz
kierowca autobusu. Od
dziecka zreszt¹ tymi tram-
wajami jeŸdzi³am, bo jak nie
by³o co ze mn¹ zrobiæ, to ta-
ta mnie zabiera³ do pracy i
tak z nim jeŸdzi³am. Bywa³o,
¿e ludzie przychodzili i pytali,
czy ktoœ dziecka w tramwaju
nie zostawi³, tata zawsze
t³umaczy³, ¿e to jego córka.
No i jak ju¿ to prawo jazdy
mia³am, to tata mnie nama-
wia³, nawet kilka razy. Ale ja
nie bardzo chcia³am, ca³y
czas mi siê wydawa³o, ¿e siê
zwyczajnie do tego nie na-
dajê, bo ja ani nie autobus,
ani nie tramwaj. Ale mój brat
Kamil doda³ mi odwagi, bo
brat poszed³ ze mn¹ na kurs
kierowców. Tak rodzinnie to
wysz³o. Zreszt¹ moja mama
te¿ siê ucieszy³a, ¿e bêdê
pracowaæ w MZK.
- Trzeba by³o zrobiæ ja-
kieœ specjalne kursy, aby
pracowaæ w MZK?

- Tak, musia³am zdaæ egza-
min na kategoriê D. Na tram-
waj z kolei s¹ jeszcze inne
uprawienia. 
- Jak siê czuje eteryczna
blondynka za kó³kiem
du¿ego przecie¿ miejskie-
go autobusu i to w dodat-
ku w mêskim œrodowisku?

- Zwyczajnie. To jest kwes-
tia przyzwyczajenia. Na po-
cz¹tku jest trochê dziwnie.
Bo trzeba siê w³aœnie przy-
zwyczaiæ, ale ja teraz je¿d¿ê
autobusami jak swoim pry-
watnym autem. Nie ma dla
mnie ró¿nicy, czy to jest mój
samochód, czy te¿ autobus
miejski. Autobus to samo-
chód, tyle ¿e trochê wiêkszy.
- Pamiêta pani swój
pierwszy dzieñ w pracy, w
MZK?

- Wcale siê nie streso-
wa³am. Mo¿e dlatego, ¿e
mia³am praktyki z blisk¹ ro-

dzin¹. To te¿ swoje zrobi³o.
Zamiast stresu by³a raczej
fascynacja, ¿e jadê, ¿e ju¿
siê zaczyna. Ekscytacja, ¿e
wielkie auto i ja za jego kie-
rownic¹. I moj¹ pierwsz¹ li-
ni¹ by³a linia 122, czyli kurs
na Czechów. 
- Jak reaguj¹ pasa¿ero-
wie na was, na dziewczyny
za kó³kiem w miejskich au-
tobusach?

- Teraz ju¿ chyba normalnie
i nikogo raczej nie dziwi
blondynka za kó³kiem. Ale
na pocz¹tku - te¿ byli zdzi-
wieni. Ludzie zwracali
uwagê, ¿e autobusem kieru-
je nie facet, a w³aœnie kobie-
ta. MZK w krótkim czasie
zrobi³o dwa programy
„Dziewczyny na autobusy”,
wiêc sporo dziewczyn przy-
sz³o, choæ ja trafi³am do MZK
na chwilkê przed tym progra-
mami. A niektórzy zwyczaj-
nie nie zwracaj¹ uwagi, kto
prowadzi .
- A kierowcy?
- Te¿ im to nie przeszka-

dza³o. Koledzy w MZK przyj-
êli nas serdecznie, nie by³o

problemów. Jak trzeba, to
pomog¹, podpowiedz¹. Jest
normalnie. Zreszt¹ wszystkie
siê trzymamy razem. Ka¿da
ka¿dej pomaga. 
- Jakieœ nieprzyjemne sy-
tuacje zdarzaj¹ siê w pani
pracy?

- Zdarzaj¹ siê problema-
tyczni pasa¿erowie. Bywa,
¿e ciê¿ko siê z tymi ludŸmi
dogadaæ. Potrafi¹ tak daæ w
koœæ, ¿e czasami a¿ bywa
trudno. 
- Siedzi pani za szyb¹
przy kierownicy, a ludzie
pani wymyœlaj¹?

- Tak, bywa, ¿e tak. No bo
w autobusie zawsze coœ siê
mo¿e zdarzyæ. A to coœ siê
popsuje, dlatego siê spó-
Ÿnia. Albo firma wysy³a drugi
autobus. A w miêdzyczasie
ludzie siê denerwuj¹. A jak
siê podje¿d¿a na przysta-
nek, to zaczynaj¹ krzyczeæ,
a nie zapytaj¹, co siê sta³o,
¿e autobus siê spóŸni³. Ja
czasami t³umaczê, co siê
sta³o, ale czasami nie.
- Bywa, ¿e ludzie gratu-
luj¹?

- Oczywiœcie. Zdarzaj¹ siê
tacy, ¿e podchodz¹ i mówi¹,
¿e super jazda, ¿e œwietnie
siê jecha³o. Potrafiê podzi-
wiaæ, ¿e blondynka za
kó³kiem, a tu taka p³ynna jaz-
da, wielki autobus i wszystko
w najlepszym porz¹dku. 
- Co was, dziewczyny za
ko³kiem, popchnê³o do tej
pracy?

- Myœlê, ¿e pewna fascyna-
cja w³aœnie tym zawodem. W
tej pracy jest tak, ¿e trzeba
lubiæ jeŸdziæ, bo inaczej to
nie ma sensu. 
- Jak¹ najd³u¿sz¹ trasê
ma pani za sob¹ za
kó³kiem?

- Swoim prywatnym samo-
chodem to do Hamburga i w
drug¹ stronê do Warszawy.
A w miejskich autobusach to
najd³u¿sze linie, te do Stano-
wic, Gostkowic, Rac³awia,
Sosen. Tam siê ju¿ d³u¿ej je-
dzie. 
- I jak siê tam jedzie?
- Lepiej ni¿ po mieœcie.

Jest mniejszy ruch, jest
znacznie spokojniej. Mo¿e to
dziwnie zabrzmi, ale nawet

pasa¿erowie s¹ milsi. Przy-
chodz¹, mówi¹ dzieñ dobry,
po prostu lepiej siê jeŸdzi. 
- Jak wygl¹da pani dzieñ
pracy?

- Ja pracujê tylko na dzien-
ne zmiany, bo znalaz³am so-
bie zmiennika. Trzy miesi¹ce
to trwa³o, ale siê uda³o. Dla
mnie to jest o tyle wa¿ne, ¿e
mam dwoje ma³ych dzieci.
Przyje¿d¿am oko³o 4.00 ra-
no do MZK przy Kostrzy-
ñskiej, ju¿ ubrana w strój
s³u¿bowy kierowców MZK.
Potem dostajê dokumenty
autobusu, którym przyjdzie
mi jeŸdziæ. No i trzeba zrobiæ
taki obchód - sprawdziæ, czy
dotankowane jest paliwo, po-
ziom oleju, œwiat³a, wszyst-
kie szczegó³y, które s¹ istot-
ne podczas jazdy. Ka¿dy z
nas jeŸdzi codziennie innym
autobusem, wiêc tym bar-
dziej trzeba uwa¿aæ na
szczegó³y. A potem rusza-
my na trasê wed³ug wyzna-
czonego kursu. I tak w so-
boty i niedziele zmiany s¹
spokojniejsze, bo kursów
jest mniej, natomiast w
zwyk³y dzieñ praca jest bar-
dziej intensywna. Praktycz-
nie krêci siê kó³ka ca³y
czas. Jest po szeœæ minut
przerwy. 
- Widzi siê pani za
kó³kiem autokarów tury-
stycznych je¿d¿¹cych po
Europie?

- Tak, ale nie teraz. Jak
mówi³am, mam dwójkê
ma³ych dzieci i obowi¹zki,
ale w przysz³oœci, kto wie.
Gdybym nie mia³a dzieci, to
bym pewno ju¿ te¿ zda³a eg-
zaminy na prowadzenie TIR-
ów, do czego zreszt¹ mnie
namawiaj¹ i koledzy, i rodzi-
na. Dla mnie to te¿ bez
ró¿nicy prowadziæ takie au-
to. Ale to kwestia
przysz³oœci.
- Dziêkujê bardzo. 

Blondynka za kierownicą
autobusu przestaje dziwić
Z Sylwi¹ Korsak, jedn¹ z 30 kobiet-kierowców w Miejskim Zak³adzie Komunikacji, rozmawia Renata Ochwat

Sylwia Korsak jeździ autobusem, ale ma też uprawnienia do prowadzenia tramwaju
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

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

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

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

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

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

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

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

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

Nowe urz¹dzenia nie doœæ,
¿e s¹ bardzo dok³adne, to
jeszcze informuj¹, ¿e ktoœ
nieuprawniony przy nich
majstruje.

- Wymieniamy stare wodo-
mierze na te nowego typu.
Zdecydowa³o o tym kilka
przyczyn. Poza tym trzeba
iœæ z nowinkami - mówi Ro-
bert Jankowski, kierownik
Administracji Domów Miesz-
kalnych nr 3, na terenie któ-
rego w³aœnie trwa wymiana
liczników wody.

Informuje o różnych
rzeczach

Wymiana starego licznika
na nowy to kwestia kilkunas-
tu minut. Wyspecjalizowany
fachowiec przychodzi, za-
mienia stary wodomierz na
nowy, ustawia jego paramet-
ry. Lokator podpisuje sto-
sowny dokument i koniec.
Ów koniec oznacza tak¿e i
to, ¿e nie trzeba byæ w domu
w chwili, kiedy ZGM bêdzie
odczytywa³ liczniki. Co
wiêcej, samemu nie trzeba
bêdzie odczytywaæ danych i
przekazywaæ do w³aœciwego
ADM, co by³o norm¹ w przy-
padku, kiedy podczas odczy-
tywania liczników domowni-
ków nie by³o w mieszkaniu.

Nowy licznik bowiem sam
przeka¿e dane.

- Liczniki nowej generacji
przekazuj¹ dane drog¹ ra-
diow¹, co rzeczywiœcie
oznacza, ¿e nie trzeba
wchodziæ do domów - mówi
Robert Jankowski. Ma³o te-
go, s¹ one tak skonstruowa-
ne, ¿e ka¿da ingerencja zo-
stanie przez urz¹dzenie od-
notowana, sygna³ radiowy
przeka¿e administratorowi,
¿e ktoœ majstruje przy wodo-

mierzu. - Zdarza³y siê próby,
¿e ktoœ próbowa³ zmieniaæ
wartoœæ pobranej wody. Jest
wiele sposobów. Ale teraz to
siê zdecydowanie powinno
skoñczyæ. Jak ktoœ zacznie
coœ robiæ przy wodomierzu,
specjalna nak³adka wyœle
sygna³ z informacj¹ - b³¹d.
Administrator da nam znaæ,
a my bêdziemy mieli pod-
stawê, aby sprawdziæ, co
rzeczywiœcie siê dzieje z da-
nym wodomierzem - t³uma-

czy Robert Jankowski. I do-
daje, ¿e mieszkañcy, którzy
zdecyduj¹ siê na majstrowa-
nie przy licznikach, mog¹ siê
obawiaæ kar, jakie ZGM
mo¿e zastosowaæ.

Same plusy

Kierownik ADM nr 3 t³uma-
czy, ¿e za³o¿enie nowych
liczników ma same plusy. -
Przede wszystkim u³atwia
rozliczanie, bo sczytanie
liczników potrwa zaledwie
moment i odbêdzie siê w
tym samym czasie we
wszystkich mieszkaniach.
Po drugie te nowe liczniki s¹
znacznie czulsze, ni¿ te któ-
re by³y - mówi Robert Jan-
kowski. Oznacza to, ¿e nowy
licznik policzy nawet wodê,
która bêdzie siê s¹czyæ po
kropelce. Stosowane dotych-
czas liczniki tego nie wi-
dzia³y. - I to by³ g³ówny roz-
ziew miêdzy czu³ym liczni-
kiem g³ównym w danym
budynku, a licznikami w
mieszkaniach. Teraz ta sy-
tuacja powinna siê zmieniæ.
Poza tym nie bêdzie ju¿ po-
my³ek, jakie zdarza³y siê
przy odczytach robionych
przez ludzi. - Wystarczy, ¿e
ktoœ siê pomyli choæby przy
jednej cyferce, a to ju¿ zmie-

nia wartoœæ zu¿ytej wody -
podkreœla Robert Jankowski.

Raz na kilka lat

Zmiana liczników, inaczej
ich legalizacja odbywa siê co
kilka lat - co piêæ dla liczni-
ków zimnej wody i co cztery
dla liczników ciep³ej wody. -
Koszty legalizacji p³acimy z
funduszu remontowego.
Wodomierze wymieniaj¹
pracownicy firmy, któr¹ wy-
braliœmy w przetargu. Po-
dobnie jest z odczytywaniem
wartoœci zu¿ytej wody - mówi
Robert Jankowski.

Liczniki zu¿ycia wody w ka-
mienicach w zasobie ZGM
s¹ ostatnimi, jakie w³aœciwie
zosta³y wyprowadzone z
mieszkañ i do ich odczytu
nie jest potrzebna obecnoœæ
mieszkañców. Wczeœniej po-
dobnie sta³o siê z licznikami
pr¹du oraz gazu, jak i ciep³a
dostarczanego przez miejski
ciep³oci¹g. - I bardzo dobrze,
¿e teraz nie muszê pamiêtaæ o
tych odczytach. Zawsze prze-
gapia³am i musia³am potem
dzwoniæ do ADM. Mnie to siê
podoba - mówi jedna z miesz-
kanek z Armii Polskiej. Podob-
nego zdanie jest zdecydowa-
na wiêkszoœæ mieszkañców.

ROCH

Odczyt licznika bez wchodzenia
do mieszkania
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej wymienia liczniki zu¿ycia wody. 

ZGM wymienia wodomierze na te nowego typu, które prze-
kazują dane drogą radiową
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To po ulicy Mickiewicza ko-
lejny zak¹tek miasta, gdzie
widaæ poprawê.

- Dwie elewacje ju¿ s¹ ode-
brane, jedna czeka na ode-
branie - mówi Anna Domi-
niak, kierownik Administracji
Domów Mieszkalnych nr 4,
która administruje miedzy in-
nymi tymi trzema kamienica-
mi, które zyska³y nowe fasa-
dy. Chodzi o adresy: 30
Stycznia 4; 30 Stycznia 2a-
D¹browskiego 7a oraz o
D¹browskiego 25. 

Dołożył się konserwator

Remont tych fasad zacz¹³
siê z trudem. Zak³ad Gospo-
darki Mieszkaniowej mia³
problemy ze znalezieniem
wykonawcy. Jak wówczas
t³umaczy³ Pawe³ Nowacki,
pe³ni¹cy funkcjê dyrektora,
na rynku firm budowlanych
brakowa³o r¹k do pracy. Fir-
my by³y zawalone prac¹, ale
jednak za drugim podej-
œciem, czyli w drugim prze-

targu uda³o siê wy³oniæ wy-
konawcê. Sprawa by³a o tyle
pilna, ¿e akurat te trzy re-
monty dosta³y dofinansowa-
nie z bud¿etu Miejskiego
Konserwatora Zabytków. 

- Faktycznie, te trzy wspól-
noty dosta³y dofinansowanie
w wysokoœci 50 procent war-
toœci prac. I tak kamienica
przy ul. 30 Stycznia  dosta³a

12 600 z³, 30 Stycznia 2a-
D¹browskiego 7a - 71 900 z³
a D¹browskiego 25 - 55 800
z³ - mówi Anna Dominiak. I
dodaje, ¿e jedna ze wspólnot
zap³aci³a za prace z w³asne-
go funduszu remontowego,
natomiast dwie inne zdecy-
dowa³y siê na zaci¹gniêcie
kredytu bankowego, bo
dop³ata od konserwatora to

jednak gratka trudna do po-
gardzenia.

Konserwator móg³ siê
do³o¿yæ do remontu, ponie-
wa¿ Nowe Miasto, czyli
czêœæ miasta opisana ulica-
mi: Jagie³y, Wybickiego, Ko-
synierów Gdyñskich, Mickie-
wicza, Wyszyñskiego i Drzy-
ma³y jest wpisana do rejestru
zabytków i podlega szcze-
gólnej ochronie.

Pięknie już jest

Kamienica przy ul. D¹brow-
skiego zachwyca - fasada
jest jasna, przecinaj¹ ja od-
czyszczone fragmenty ceg³y
klinkierowej. Pod dachem
pojawi³y siê maszkarony, po-
dobnie ozdobione s¹ okna.
Tak samo zreszt¹ jest z po-
zosta³ymi dwoma budynka-
mi. - W tej naro¿nej by³o
masê detali architektonicz-
nych do odtworzenia, dlate-
go byæ mo¿e trudno by³o
znaleŸæ wykonawcê - mówi
kierownik ADM 4. Mi³oœni-

ków prostej, funkcjonalnej ar-
chitektury modernistycznej
zachwyci zapewne fasada
przy ul. 30 Stycznia 4. Takich
kamienic, w tym stylu nie ma
zbyt wiele na Nowym Mie-
œcie.  

Jak siê okazuje, wspólnoty
mog¹ ubiegaæ siê o dop³atê
na remont fasad z bud¿etu
konserwatora i to czyni¹. -
Co roku do koñca sierpnia
mo¿na sk³adaæ wnioski do
konserwatora i my to uczyni-
liœmy. W tym roku tylko z te-
go ADM posz³o 16 takich
wniosków. Czy jakieœ siê za-
kwalifikuj¹ i w jakiej kwocie,
bêdzie wiadomo w marcu
przysz³ego roku - mówi Anna
Dominiak.

ZGM ma nadziejê, ¿e z
czasem uda siê wyremonto-
waæ ca³e otoczenie zrewitali-
zowanego Kwadratu. Ale
specjaliœci zastrzegaj¹, ¿e to
bêdzie kwestia rozci¹gniêta
w czasie.

ROCH

Kolejne wyremontowane kamienice
zachwycają
Fasady w otoczeniu Kwadratu piêkniej¹. Pierwsze trzy ju¿ przyci¹gaj¹ wzrok. 

Na Nowym Mieście przybywa kamienic, które doczekały się
odnowienia fasad
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Nie bez powodu tak siê do-
tychczas dzieje, ¿e systemo-
we rozwi¹zania gospodarcze
w UE czêsto nie s¹ korzystne
dla Polski. Pomyœla³em z po-
dejrzliwoœci¹, ¿e i ta zmiana
Dyrektywy o pracownikach
nie jest przypadkowa i musi
mieæ podtekst wzmocnienia
gospodarki niemieckiej, fran-
cuskiej i kilku pañstw starej
Unii. I rzeczywiœcie, uderza
przede wszystkim w polskie
firmy transportowe. 

W Gorzowie i w wojewódz-
twie lubuskim mamy wiele
dobrze prosperuj¹cych firm
transportowych. To nowe pra-
wo, które ma szansê wejœæ w
¿ycie do 2022 roku, boleœnie
uderzy w nasze firmy prze-
wozowe. Pod m³otek mo¿e
pójœæ wiele firm transporto-
wych, a prace w woj. lubu-
skim mo¿e straciæ kilka tysi-
êcy osób. Kryzys tego sekto-
ra mo¿e obj¹æ w ca³ej Polsce
nawet 150 tysiêcy pracowni-
ków i przynajmniej dwa razy
tyle ich cz³onków rodzin. Co
siê tak wa¿nego sta³o, ¿e
Unia zaatakowa³a polski
transport? Trudno jest atako-
waæ inne sektory gospodarki
polskiej, bo one albo ju¿ s¹
bezpoœrednio  w rêkach nie-
mieckich, uzale¿nione od
francuskich, holenderskich
lub w mniejszym stopniu in-
nych zachodnich koncernów
czy dystrybutorów. Nie mog¹
w Brukseli œcierpieæ, ¿e prze-
wóz ³adunków towarowych
znalaz³ siê pod kontrol¹ Pola-
ków. Trzeba wiêc Polakom tê
przewagê przyk³adnie ode-
braæ, nawet za cenê ³amania
ustalonych regu³ rynkowych.
W UE wiedz¹ co potrafi s³yn-
ny polski  hydraulik na za-
chodnim rynku pracy, a teraz
to samo dotyczyæ mo¿e pol-
skich kierowców TIR. Widz¹
te¿, ¿e odbudowuje siê wiele
niegdyœ czo³owych w œwiecie
polskich bran¿, PKB roœnie,
zad³u¿enie maleje, deficyt
spada, a Polakom ¿yje siê
coraz lepiej. Postanowili kon-
trolowaæ wszelkie przewagi
rynkowe z udzia³em Polaków
i utr¹caæ je w porê. Co inne-
go, gdyby ta flota TIR-ów by³a
niemiecka czy francuska. -
Ale polska? Wrogoœæ tej Dy-
rektywy wobec Polski jest
oczywista z jasnym
przes³aniem: „zatopiæ polsk¹
flotê transportow¹” zanim
„zaraza” rozniesie siê na in-
ne sektory. Od stycznia Nie-
mcy wprowadzaj¹ nowe prze-
pisy migracyjne. Licz¹, ¿e ju¿
zaaklimatyzowani Ukraiñcy w
Polsce,  na mocy tych no-
wych przepisów, przenios¹
siê do Niemiec, w tym oczy-
wiœcie kierowcy z likwidowa-
nych firm. Jest to bardzo
sprytne,  naszym kosztem i
wbrew unijnym zasadom wol-
nego przep³ywu kapita³u, lu-

dzi i us³ug. Niemcom wolno
wszystko, nawet ³amanie
traktatu. Im TSUE nic nie zro-
bi, a Rada Europy paragrafu
7. nie uruchomi. Nie mo¿emy
pozwoliæ, ¿eby polski system
gospodarczy by³ kszta³towa-
ny zewnêtrznie, bo to ju¿ by³y
by objawy neokolonializmu.
Czego domaga siê Unia
Europejska od Polski?
Przede wszystkim takich roz-
wi¹zañ, które bêd¹ musia³y
doprowadziæ do zmniejszenia
liczby polskich TIR-ów i ich
obecnoœci na europejskich
drogach, przede wszystkim w
Niemczech i Francji. Dotych-
czas by³o tak, ¿e polski kie-
rowca TIR-a przewozi³ ³adu-
nek do odbiorcy w innym kra-
ju UE i móg³ w drodze
powrotnej zabraæ towar z te-
go lub innego po drodze kraju
i przewieŸæ do kraju jeszcze
innego. Tê czynnoœæ przewo-
zow¹, zanim wróci³ z ³adun-
kiem powrotnym do Polski,
kierowca swoim TIR-em móg³
wykonaæ kilka razy w tygod-
niu,  o ile dosta³ poza Polsk¹
zlecenie, tzw. kabota¿. Taka
us³uga poza granicami Polski
by³a atrakcyjna finansowo i
wzmacnia³a  mocno firmê
przewozow¹. Wymaga³o to
od polskich kierowców solid-
noœci i wyj¹tkowej pracowito-
œci. ¯eby tak kilkakrotnie
obróciæ z ³adunkiem poza
granicami kierowca musia³
mieæ szczególne umiejêtno-
œci radzenia sobie z organiza-
cji czasu, noclegów i posto-
jów wypoczynkowych. Polscy
kierowcy najczêœciej spali w
kabinach. Teraz Dyrektywa
UE im tego zabrania. Opano-
wali sztukê obni¿ania kosz-
tów do perfekcji. Tak zrodzi³a
siê polska przewozowa po-
têga w Europie. Co czwarty
TIR je¿d¿¹cy po Europie jest
z polsk¹ rejestracj¹. Polska
zaczê³a dominowaæ na euro-
pejskim rynku przewozowym.
Zaczê³y siê ró¿ne
oskar¿enia, a to o brak pra-
worz¹dnoœci, to znowu o two-
rzenie warunków do POLEXI-
Tu i nie wa¿ne, ¿e to komplet-
na bzdura. W Polsce jest
wiêksza wolnoœæ i prawo-
rz¹dnoœæ ni¿ w Niemczech, a
na pewno wiêksza ni¿ we
Francji, co widaæ na obraz-
kach z paryskich demonstra-
cji. Polacy s¹ proeuropejscy i
nie ma takich si³, które by ten
POLEXIT mog³y wywo³aæ.
Jednak takie oszczercze
oskar¿enia mog¹ dosiêgn¹æ
spo³ecznej wytrzyma³oœci.
Je¿eli bêdziemy odczuwaæ
traktowanie Polaków jak
drug¹ kategoriê w UE,  prze-
znaczon¹ do ci¹g³ego ”musz-
trowania”, upominania,  wy-
zysku i jako Ÿród³a taniej si³y
roboczej, to rzeczywiœcie nie
mo¿na wykluczyæ zmiany na-
szych sympatii do tak wrogo

nastawionej UE. Mamy w
œwie¿ej pamiêci, ¿e po 1989
roku tzw. przemian balcerowi-
czowskich przede wszystkim
Niemcy przejê³y wiêkszoœæ
naszego handlu i przemys³u,
lub zosta³ on zlikwidowany na
korzyœæ ich sektorów i po
czêœci innych pañstw za-
chodnich. Mo¿na tu wymieniæ
wiele bran¿ skutecznie wtedy
skolonizowanych. No, ale to
wg. nich jest prawid³owoœæ,
bo „niewidzialna rêka rynku”
sama tak uregulowa³a - choæ
wiemy, ¿e z ich rz¹dow¹ po-
moc¹. Im wolno wszystko, bo
to pañstwa uprzywilejowane
UE.

S³ynny polski pracowity
hydraulik, a teraz kierowca
TIR-a zagrozi³ zachodowi,
zburzy³ utrwalany na zacho-
dzie stereotyp polskiego nie-
udacznika i pijaka. No, le-
niem zrobiono te¿ Greków,
twórców greckich  podstaw
europejskiej cywilizacji. Naj-
pierw wpakowano Greków w
Euro, zniewolono gospo-
darkê, wpakowano w Grecjê
miliardy na tzw. inwestycje
kosztowe, zad³u¿ono miasta i
wsie, w³adowano w sektor tu-
rystyczny ogromne kredyty
wiedz¹c, ¿e jego funkcjono-
wanie jest sezonowe i po se-
zonie ogromna rzesza pra-
cowników nie ma co robiæ i z
czego siê utrzymywaæ, choæ
sezon turystyczny w Grecji
jest d³u¿szy ni¿ u nas. Rów-
noczeœnie zaniedbano, czy
zablokowano, rozwój greckie-
go przemys³u i handlu, czym
zniszczono g³ówne Ÿród³a
trwa³ych dochodów do
bud¿etu pañstwa. Ten kolo-
nialny model gospodarki po-

wtórzono te¿ w Polsce i doœæ
skutecznie we W³oszech,
Hiszpanii i Portugalii. Polski
rz¹d ma racjê, ¿e zasady UE
trzeba zmodyfikowaæ w kie-
runku wolnych i samodziel-
nych gospodarek narodo-
wych funkcjonuj¹cych na
wspólnym ogromnym euro-
pejskim rynku. Skutki wadli-
wej polityki widaæ te¿ we
Francji pod rz¹dami Macro-
na, która ze swoich k³opotów
w strefie Euro ³atwo siê nie
wywinie, a mo¿e bez zasad-
niczych zmian nie wyjdzie
wcale miotana strajkami i fal¹
spo³ecznego niezadowolenia.
Mieliœmy jednak szczêœcie,
¿e ta nasza pierestrojka
trwa³a krótko, nie zd¹¿y³a
zdemolowaæ wszystkiego, a
przede wszystkim nie
zd¹¿y³a  wpakowaæ Polski w
euro. Niechc¹co pozostawio-
no w naszych rêkach naj-
wa¿niejsze narz¹dzie stero-
wania rozwojem - w³asny pie-
ni¹dz i trochê banków. Na
taki destrukcyjny model pie-
niê¿ny nawet W³. Gomu³ka
nie pozwoli³. Obecny rz¹d
polski pozwoliæ sobie te¿ nie
mo¿e.
Polska z³otówka ich naj-
bardziej  boli, bo bez w³as-
nego pieni¹dza neokolo-
nializm mielibyœmy w jesz-
cze wiêkszym wydaniu ni¿
Grecja. Sk¹d siê wiêc bierze
ta chêæ gospodarczego pa-
nowania nad nami, nad trans-
portem i nad rozwojem Pol-
ski? 

Sprawnoœæ pañstwa zale¿y
od sprawnoœci dziedzin spa-
jaj¹cych gospodarkê i struk-
tury pañstwa, a w tym jest
m.in. transport, bankowoœæ,

handel i oczywiœcie spra-
wiedliwie orzekaj¹ce w pol-
skim interesie sadownictwo.
Model niemieckiego s¹dow-
nictwa jest podobny do tego
jaki budujemy teraz w Polsce.
To o co chodzi? Próbuj¹ nam
zafundowaæ system s¹downi-
czy podlegaj¹cy sam sobie,
który sam siê wynagradza,
sam o sobie stanowi i decy-
duje swymi  orzeczeniami na-
wet o ustroju pañstwa, sam
wyznacza standardy spra-
wiedliwoœci niczym uprzywi-
lejowana kasta nad rz¹dem,
parlamentem, senatem,
spo³eczeñstwem i odpowiada
sam przed sob¹. Taka kasta
ma nie podlegaæ ¿adnej kon-
troli, a wyroki mo¿e wydawaæ
na koszt bud¿etu pañstwa,
czyli spo³eczeñstwa. Czy taki
system jest te¿ w Niemczech,
Holandii i w innych krajach
UE? Na pewno nie! Czemu
takiego systemu sobie np.
Niemcy nie zafunduj¹? Oni
dobrze znaj¹ tzw. „naczeln¹
regu³ê £adu” i maj¹ nawet
konstytucyjny zapis, ¿e ich
system jest skoordynowany,
a sêdziowie ostatecznie wy-
bierani s¹ przez demokra-
tycznie wybranych polityków.
A¿ dziw bierze, ¿e wielu na-
szych polityków tego nie wi-
dzi, czy nie rozumie. W
spadku po poprzednich
rz¹dach odziedziczyliœmy
s¹dowe pañstwo w pa-
ñstwie, które naszych intere-
sów nie broni³o. Czy ten euro-
pejski system prawny repre-
zentuj¹cy europejsk¹ „elitê”
obroni nas przed dyskrymi-
nacj¹ naszego transportu w
UE i uchroni przed zepchni-
êciem do grona pañstw dru-
giej kategorii? Oczywiœcie, ¿e
nie! Jakimœ cudem, jak cho-
æby w tym transporcie, wymy-
kamy siê ze strefy skolonizo-
wanych gospodarek. Po gos-
podarczym „tornado” lat
90-tych, dziêki pracowitoœci i
poœwiêceniu, weszliœmy w
2018 roku do grona pañstw
rozwiniêtych. Bêdzie ju¿ nas
trudno „doiæ” i ustawiaæ „do
k¹ta”. Je¿eli pozwolimy na
utr¹cenie naszego transportu
miêdzynarodowego, gdzie
zdobyliœmy europejsk¹ prze-
wagê, to zaatakuj¹ nas te¿ w
innych bran¿ach, kiedy wyj-
dziemy przed europejski
szyk.
Siêgnijmy wiêc po naukê
p³yn¹c¹ z lekcji historii.
Zniewolenie Polski zaczê³o
siê w 1732 roku, kiedy Rosja,
Prusy i Austria podpisa³y taj-
ny traktat, zgodnie z  którym
ci póŸniejsi zaborcy zobo-
wi¹zali siê do obsadzania
polskiego tronu s³abymi i
przekupnymi królami. Podbu-
rzali bunty, przekupywali
magnatów, wspierali powsta-
nia przeciw Polsce i robili
wszystko, by Polska nie

uros³a w si³ê. Swój cel
osi¹gnêli przy znacznej po-
mocy zdradzieckich polskich
magnatów. W koñcu w 1795
roku Polska przesta³a istnieæ.
Szczególn¹ rolê odegra³y te
dwa dwug³owe or³y, pruski i
ruski. Po uzyskaniu niepo-
dleg³oœci w 1918 roku de-
strukcyjn¹ dzia³alnoœæ wobec
Polski by³o widaæ w ca³ym 20-
leciu miêdzywojennym. W
1920 roku mamy kulminacjê
tych stosunków z Rosj¹ w
postaci wojny bolszewickiej
zakoñczonej szczêœliwie
klêsk¹ bolszewików. Za tê po-
ra¿kê ostatecznie zemœcili siê
17 wrzeœnia 1939 roku
czwartym rozbiorem w poro-
zumieniu z Hitlerem. Niemcy
w 1925 roku wywo³a³y wojnê
celn¹ w celu pognêbienia
Polski w kryzysie. By³o to dla
Polski bardzo bolesne. Nie-
mcy uznawa³y Polskê za pa-
ñstwo sezonowe, które nie
ma szans  przetrwania. II
wojna œwiatowa przynios³a
okupacjê, œmieræ i zniszcze-
nia oraz plan ostatecznej lik-
widacji polskiego pañstwa i
narodu. Nastêpnie prze¿yli-
œmy okres stalinowski i kolo-
nialne traktowanie Polski. Pó-
Ÿniej mamy transformacjê
1989 roku i de facto plan lik-
widacji polskiej gospodarki
oraz erê neokolonialnych sto-
sunków w relacjach z zacho-
dem. W Unii te¿ zaczê³o siê
nam nie najlepiej. Od mo-
mentu akcesji do UE w 2004
roku obserwujemy próbê
uzale¿nienia polskiej gospo-
darki przede wszystkim od
gospodarki niemieckiej. W
Polsce zaczê³o dzia³aæ silne
niemieckie lobby. Czy¿ to co
widzimy dzisiaj wobec Polski
to nie przypomina nam konty-
nuacji tego ci¹gu historii za-
pocz¹tkowanego Traktatem
czarnych or³ów? Niemcy i
Rosja próbuj¹ nas dzisiaj
uzale¿niæ od czego tylko siê
da. Wprawdzie rz¹d polski na
tê wrog¹ nam Dyrektywê siê
nie zgodzi³, ale  europejska
biurokracja nawet tym siê nie
przejmuje. Obserwujmy wiêc
nasze gorzowskie firmy
transportowe, czy wytrzy-
muj¹ tê dyskryminacjê, bo to
jest swoistego rodzaju test na
europejsk¹ praworz¹dnoœæ i
poziom wrogoœci wobec Pol-
ski. Je¿eli rz¹d polski nie za-
blokuje Dyrektywy transpor-
towej to groziæ bêdzie likwida-
cja polskiego transportu w
UE i objawi siê masowymi
zwolnieniami w tej bran¿y
tak¿e w Gorzowie. Oznaczaæ
to bêdzie, ¿e kuratela nad
Polsk¹ zapocz¹tkowana
Traktatem czarnych or³ów
trwa nadal. Ukazujmy to
myœl¹cym pod rozwagê i bez
naiwnoœci patrzmy na Euro-
pê.                     

AUGUSTYN WIERNICKI

Nie bądźmy naiwni patrząc na Europę
W 2018 r. Rada Unii Europejskiej dokona³a zmian w Dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes  Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.
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- (…) To ju¿ pani siódma
kadencja w roli radnej. Nie
czuje siê pani zmêczona?

- Wiêcej ni¿ siódma. Tyle
kadencji mam w obecnym
samorz¹dzie lokalnym, ale
zaczyna³am jeszcze w latach
80. w Wojewódzkiej Radzie
Narodowej. Potem by³ to sej-
mik województwa gorzow-
skiego. Nie jestem zmêczo-
na, poniewa¿ to jest moja
pasja, moje ¿ycie. Jestem po
to, ¿eby pomagaæ tym
wszystkim, którzy tej pomocy
potrzebuj¹, a którym nikt nie
chce jej udzieliæ. Ka¿dy chce
byæ piêkny, m³ody i bogaty.
Nie ka¿dy ma to jednak
szczêœcie i s¹ grupy
spo³eczne, które bez pomo-
cy kogoœ z zewn¹trz nie po-
radz¹ sobie. A warto pami-
êtaæ s³owa naszych pra-
dziadków i dziadków: ,,ile
dasz, wielokrotnoœæ tego
wróci do siebie’’. Nie kryjê,
¿e jestem szczêœliwa i
spe³niona, ¿e mogê daæ coœ
od siebie innym.
- Przyzwyczai³a siê ju¿
pani do tego, ¿e jest okre-
œlana jako ,,osoba kontro-
wersyjna’’?

- Ju¿ dawno i cieszê siê w
sumie z tego, ¿e jedni mnie
kochaj¹, inni nienawidz¹. To
dobrze, bo nie jestem szar¹
myszk¹. Ja szanujê wszyst-
kich maj¹cych w³asne zda-
nie. Dlatego tak samo sza-
nujê tych, z którymi siê zga-
dzam, jak i maj¹cych inne
spojrzenie na œwiat. S¹
oczywiœcie granice, o któ-
rych kiedyœ pisa³a nasza
wspania³a Zofia Na³kowska,
których nie wolno przekra-
czaæ. Najwa¿niejsze, ¿eby
ka¿dy mia³ swoj¹ pasjê i
¿eby ka¿dy robi³ to co lubi.
- Niektórzy zarzucaj¹ pa-
ni, ¿e nadmiernie eksponu-
je to wszystko co robi?

- W Polsce mamy przy-
warê, ¿e nie zawsze lubimy
osoby kreatywne, dzia³aj¹ce
spo³ecznie. U nas w cenie
najczêœciej bywaj¹ ci, co nie
robi¹ dos³ownie nic, bo nic
im nie mo¿na wtedy zarzu-
ciæ. Moja dzia³alnoœæ jest
prowadzona przez fundacjê i
¿eby by³a skuteczna musi
byæ odpowiednio nag³oœnio-
na. To pozwala realizowaæ
projekty z pomoc¹ darczy-
ñców, ale i z wykorzystaniem
tak¿e zewnêtrznych œrodków
finansowych. Inaczej sku-
tecznoœæ takich dzia³añ
by³aby znikoma. Wiem coœ
na ten temat, gdy¿ wczeœniej

te¿ dzia³a³am spo³ecznie, ale
bez odpowiedniego wsparcia
finansowanego niewiele
mog³am zrobiæ. Mog³am li-
czyæ tylko na garstkê spon-
sorów, którzy mieli lepsze i
gorsze czasy. I nie zawsze
pomagali. To wszystko co ro-
biê jest dla spo³eczeñstwa w
ró¿nym wieku. Czy ktoœ inte-
resuje siê losem naszych se-
niorów? A mamy ich w mie-
œcie 32 tysi¹ce. Jak jesteœmy
przygotowani do tego, ¿eby
w trudnej chwili zabezpie-
czyæ im pomoc? Dzisiaj nie
ma ju¿ wielopokoleniowych
rodzin, jak kiedyœ. M³odzi
wyje¿d¿aj¹ za chlebem i
starsi pozostaj¹ w domach
sami. To jest druga strona
medalu naszej wolnoœci.
Œwiat stoi otworem i wielu
m³odych z tego korzysta.
- Mo¿na skutecznie po-
magaæ m³odzie¿y i jedno-
czeœnie myœleæ o senio-
rach?

-  Oczywiœcie, najlepiej po-
przez budowê wiêzi. Rok-
rocznie organizujê lub
wspó³organizujê sporo wy-
darzeñ z udzia³em gorzow-
skich pionierów, dzieæmi
wojny oraz m³odymi wolon-
tariuszami. I powiem, ¿e s¹
to najpiêkniejsze spotkania.
Pomiêdzy tymi pokoleniami
jest ogromny szacunek oraz
sympatia. W tej nauce naj-
wa¿niejszy przekaz kiero-
wany do m³odych ludzi do-
tyczy tego, ¿e nie wszystko
mo¿na kupiæ za pieni¹dze.
Nawet w dzisiejszym kon-
sumpcyjnym wyœcigu
szczurów mo¿na budowaæ
p³aszczyznê szacunku dla
drugiej osoby. 

- Jak to siê dzieje, ¿e nie-
mal zawsze startuje pani
do wyborów z innego
ugrupowania i ci¹gle pani
w cuglach wygrywa?

- Poniewa¿ nasi mieszka-
ñcy nie lubi¹ zak³amania i
ci¹g³ych awantur. Oni dosko-
nale wiedz¹, co kto robi na
ich rzecz. Potrafi¹ rozró¿niæ
tak¿e tych, którzy siê lan-
suj¹, a którzy ciê¿ko pracuj¹.
Nie znoszê z kolei tego, ¿e o
naszym codziennym ¿yciu
maj¹ decydowaæ partie poli-
tyczne. Dlatego nigdzie nie
mog³am na d³u¿ej znaleŸæ
swojego miejsca, gdy¿ nie
jestem politykiem, a samo-
rz¹dowcem. 
- Dlatego lubi pani tak na-
prawdê status radnej nie-
zale¿nej?

- Tak, bo tylko wtedy mogê
realizowaæ swój program a
jest on budowany pod po-
trzeby mieszkañców. Dla
mnie liczy siê ich dobro. Po-
nadto nienawidzê kupczenia,
partyjnych rozgrywek w ku-
luarach, dlatego w którymœ
momencie przesta³am przyj-
mowaæ propozycje do startu
w wyborach z list partyjnych.
Poza jednym wyj¹tkiem
przed czterema laty, ale start
z listy Polskiego Stronnictwa
Ludowego mia³ na celu
sprawdzenie, czy jestem po-
trzebna w radzie czy nie.
Przecie¿ PSL nie mia³ ¿ad-
nych szans w tych wyborach
w Gorzowie, a jednak ludzie
zag³osowali na mnie, nie na
partiê. I sprawili mi tym
ogromn¹ radoœæ.
- W obecnych wyborach
do Rady Miasta uzyska³a
pani trzeci wynik,

ustêpuj¹c jedynie prezy-
dentowi Jackowi Wójcic-
kiemu oraz kandydatowi
na prezydenta Robertowi
Surowcowi… 

- Do tego startowa³am w
trudnym okrêgu, w którym
by³y same polityczne tuzy,
gdy¿ obok pana Surowca by³
tak¿e kolejny kandydat na
prezydenta Sebastian Pie-
ñkowski. Jak widzia³am ich
wielkie bilbordy na mieœcie,
to a¿ ¿al mi by³o wydanych
pieniêdzy, które mog³y zos-
taæ skierowane na bardziej
po¿yteczne cele. Choæby
stypendia dla najbardziej
uzdolnionych gorzowskich
dzieci. To moja fundacja
zrzuca siê na takie stypen-
dia, a partie polityczne wy-
rzucaj¹ pieni¹dze na bilbor-
dy. G³osów nie zdobywa siê
reklam¹ a prac¹. 
- Jak zmieni³a siê praca w
radzie miasta na przestrze-
ni ostatnich 24 lat?

- Myœlê, ¿e na niekorzyœæ.
Dawniej istnia³ du¿y szacu-
nek miêdzy radnymi, bez
wzglêdu na reprezentowane
opcje. Wspó³praca w radzie
nigdy nie nale¿a³a do
naj³atwiejszych, bo czêsto
by³a oparta na dzia³aniach
politycznych, ale radni potra-
fili siê szanowaæ. W ostat-
nich latach, a mówiê to z
przykroœci¹, by³o za du¿o
buty i cynizmu u niektórych
przedstawicieli. Nie wszyst-
kich oczywiœcie. Uwa¿am,
¿e radnymi powinni zosta-
waæ g³ównie ci, którzy maj¹
ju¿ odpowiedni dorobek, po-
trafili zrobiæ coœ wczeœniej
dla miasta, dla ich mieszka-
ñców. Niestety, ¿yjemy w

czasach, w których niemal
ka¿dy jest najm¹drzejszy.
Ma³o tego, od razu chcia³by
piastowaæ najwy¿sze stano-
wiska i na wszystkim siê
zna, a tak naprawdê niewiele
umie, niewiele wnosi do
wspólnoty.
- Któr¹ kadencjê najmilej
pani wspomina?

- Trudno wybraæ jedn¹,
konkretn¹, zw³aszcza ¿e ju¿
tyle ich by³o. Ka¿da zapisa³a
swoj¹ historiê. Kiedyœ za-
pewne usi¹dê, popatrzê na
zdjêcia wszystkich radnych,
z którymi pracowa³am i dalej
pracujê i postaram siê zrobiæ
tak¹ szczegó³ow¹ analizê.
- Czy pani zdaniem obec-
nie do rady nie pcha siê za
du¿o osób nie przygotowa-
nych do dzia³ania na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci?

- Zgadza siê, to jest pro-
blem, wynikaj¹cy z tego, ¿e
brakuje chêtnych. Ciê¿ko
jest namówiæ zw³aszcza
znane postacie, osoby
mog¹ce du¿o wnieœæ do
dzia³alnoœci samorz¹dowej.
Zachêca³abym jednak tych,
którzy ju¿ do tej rady weszli,
¿eby poznali zasady jej pra-
cy, jak i samego
samorz¹du. Nieraz s³yszê,
¿e Wojciechowska jest
wszêdzie. Nie, Wojcie-
chowska jest tam, gdzie j¹
zapraszaj¹ i tam gdzie j¹
poprosz¹ o pomoc. Ilu ta-
kich jest radnych w Gorzo-
wie?
- Jakie powinny byæ naj-
wa¿niejsze cechy radne-
go?

- Ka¿dy, nie tylko radny,
powinien umieæ okazywaæ
szacunek wobec drugiego
cz³owieka. Szczególnie ju¿
do cz³owieka potrzebuj¹ce-
go pomocy. To mo¿e wyni-
kaæ z ró¿nych przyczyn.
Radny ma pewne na-
rzêdzia, za pomoc¹ których
mo¿e pomagaæ, ale musi
chcieæ. Oczywiœcie radny
nie musi znaæ siê na
wszystkim, ka¿dy powinien
wybraæ swoje specjalnoœci,
ale potem musi dzia³aæ, a
nie tylko udawaæ, ¿e dzia³a.
Bywaj¹ sesje, po których na
sto³ach pozostaje wiele nie
otwartych kopert, w których
znajduj¹ siê materia³y
zwi¹zane z nasz¹ prac¹.
Przykro to powiedzieæ, ale
we wczeœniejszych sk³adach
Rady Miasta by³o sporo rad-
nych, których nie intereso-
wa³o to, nad czym procedo-
waliœmy.

- Czego spodziewa siê
pani po obecnej radzie
miasta?

- Rzetelnoœci, uczciwoœci,
wspó³pracy wszystkich stron.
Uwa¿am, ¿e sk³ad osobowy
tej rady daje tak¹ szansê,
poniewa¿ jest wielu m³odych
i do tego energicznych rad-
nych, ale s¹ tak¿e sprawdze-
ni o du¿ym potencjale. 
- Od pewnego czasu
twardo popiera pani
dzia³ania prezydenta Jac-
ka Wójcickiego. Czy na-
le¿y przez to rozumieæ, ¿e
jego styl sprawowania
w³adzy pani odpowiada?

- Oj, ja wcale nie jestem ta-
ka s³odka, nawet dla pana
prezydenta. Bardzo pilnujê
tego, co robi i jak robi. Sta-
ram siê jednak tego nie
upubliczniaæ. Jak coœ mam
mu twardego do powiedze-
nia, czyniê to w kuluarach.
Popieram go, bo w tej chwili
nie staæ nas na eksperymen-
ty. Skoro przed czterema laty
zgodzi³ siê pokierowaæ mias-
tem i zyska³ szerokie popar-
cie spo³eczne, to musi ju¿
doprowadziæ wszystkie pra-
ce inwestycyjne do koñca.
Nie ma innego wyjœcia. Gdy-
byœmy dzisiaj zdecydowali
siê na rewolucjê, tak¹ na
jak¹ zdecydowali siê w po-
wiecie gorzowskim, to myœlê,
¿e drogo byœmy za to
zap³acili.
- To jak oceni pani de-
cyzjê prezydenta w spra-
wie wyboru Ma³gorzaty
Domaga³y na stanowisko
wiceprezydenta ds.
spo³ecznych?

- Prezydent ma pe³ne pra-
wo w wyborze wspó³pracow-
ników i jest to jego suweren-
na decyzja, z któr¹ siê aku-
rat zgadzam. Uwa¿am, ¿e
pani Ma³gorzata Domaga³a
by³a œwietnym starost¹ po-
wiatu gorzowskiego i
wspó³czujê mieszkañcom
powiatu, ¿e j¹ stracili. A
wiem co mówiê, poniewa¿
wielu z nich dzwoni³o do
mnie po¿aliæ siê na jej odej-
œcie, a przede wszystkim na
kupczenie polityczne, jakie
mia³o miejsce w powiecie.
To jest to kupczenie, o któ-
rym wspomnia³am wcze-
œniej i którego nie znoszê.
Straci³ powiat, ale zyska³
Gorzów. Jestem pewna, ¿e
jest to znakomity ruch prezy-
denta i pani Domaga³a
bêdzie œwietnym wiceprezy-
dentem.
- Dziêkujê za rozmowê.

Najważniejsze jest to, żeby każdy
miał swoją pasję
Z Gra¿yn¹ Wojciechowsk¹, prezesem Fundacji ,,Czysta Woda’’ oraz radn¹ od 1994 roku, rozmawia Robert Borowy

G. Wojciechowska: Jestem po to, żeby pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują 
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- Co pan pomyœla³, kiedy
us³ysza³, ¿e jedna z gorzo-
wianek niedawno pad³a
ofiar¹ ,,na policjanta’’ i
straci³a 30 tysiêcy z³otych?

- Zawsze w takich sytua-
cjach szkoda jest mi osób po-
szkodowanych. S¹ to naj-
czêœciej ludzie starsi, którzy
w jednej chwili trac¹
oszczêdnoœci czasami
ca³ego ¿ycia. Wiem, jakie
techniki stosuj¹ oszuœci czy
nieuczciwe firmy i zdarzaj¹
siê ludzie, którzy zadzia³aj¹
instynktownie, a potem oka-
zuje siê, ¿e padaj¹ ofiar¹ ta-
kich z³odziei. Dlatego jestem
ostatni¹ osob¹, która skryty-
kuje ofiary za ³atwowiernoœæ.
Moj¹ rol¹ jest edukowanie, a
w razie potrzeby pomaganie
ofiarom.
- Tyle jest jednak
ostrze¿eñ ze strony policji,
ale i pañskiej, jako miej-
skiego rzecznika konsu-
mentów, a jednak proceder
dalej trwa. 

- I bardzo dobrze, ¿e s¹ te
ostrze¿enia, ¿e prowadzona
jest na szerok¹ skalê eduka-
cja. Gdyby tego nie by³o, za-
pewne tych przestêpstw mie-
libyœmy zdecydowanie
wiêcej. W tym roku nasze
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Miesz-
kañców, wraz z policj¹, prze-
prowadzi³o akcje dotycz¹ce
nie tylko odpowiedniego za-
chowania siê w przypadku
pojawienia siê oszustów, ale i
zg³aszania ka¿dego przypad-
ku próby wy³udzenia pieni-
êdzy lub ju¿ ich wy³udzenia,
nawet jak dotyczy to drobniej-
szych spraw. Wiele osób
wstydzi siê tego, a szkoda,
bo ka¿dorazowo liczy siê
szybkoœæ reakcji. Czêsto
sprawcami oszustw s¹ osoby
przyjezdne, które szybko po-
tem znikaj¹ z miasta i trudno
je namierzyæ, jak nie bêdzie
natychmiastowego dzia³ania
policji. ¯eby to by³o mo¿liwe,
musi byæ informacja.
- S¹ równie¿ oszustwa, z
którymi klienci spotykaj¹
siê na ró¿nego rodzaju po-
kazach lub w internecie. 

- W tym pierwszym przy-
padku mamy do czynienia z
bezpoœredni¹ sprzeda¿¹, naj-
czêœciej w restauracjach, ho-
telach czy w domach. Do ta-
kich zakupów s¹ zapraszane
g³ównie starsze osoby, któ-
rym proponuje siê najczêœciej
produkty niepotrzebne za
kwotê kilkukrotnie wy¿sz¹ ni¿
w sklepach. W takich sytua-
cjach mamy 14 dni na od-
st¹pienie od umowy. Dlatego
kupuj¹c coœ na takim pokazie
skonsultujmy to potem z kimœ
z rodziny, ze znajomymi, a w

razie potrzeby mo¿na œmia³o
przyjœæ do naszego biura po
bezp³atn¹ pomoc. Je¿eli cho-
dzi o zakupy na odleg³oœæ,
czyli w internecie, najwa¿nie-
jsze jest sprawdzenie wiary-
godnoœci danego sklepu. By-
waj¹ bowiem takie, nawet
bez adresu, które sprzedaj¹
fikcyjny towar i zaraz potem
znikaj¹, a w jego miejsce po-
wstaje nowy podmiot. Proce-
der ten jest zale¿ny od skali
handlu internetowego, a on z
roku na rok roœnie. Dlatego
kupujmy towary tylko w
sprawdzonych sklepach lub
na sprawdzonych portalach
aukcyjnych. Te ostatnie s¹
chronione, jak i same chroni¹
konsumenta w ten sposób,
¿e w przypadku dojœcia do
nieprawid³owoœci, to portal
aukcyjny bierze na siebie
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
- W ramach prowadzonej
edukacji s¹ organizowane
wyk³ady dla starszych go-
rzowian dotycz¹ce prawa
konsumenta. Nasi seniorzy
interesuj¹ siê tymi sprawa-
mi?

- Tak, aczkolwiek frekwen-
cja na tego rodzaju spotka-
niach bywa ró¿na. Od kilku-
nastu osób do nawet kilkuset,
jak ostatnio mia³o to miejsce
w Lubiszynie, gdzie zosta³em
zaproszony na wyk³ad z se-
niorami i by³em bardzo pozy-
tywnie zaskoczony, gdy zo-
baczy³em do maksimum wy-
pe³nion¹ salê gimnastyczn¹.
Tego rodzaju wyk³ady przy-
nosz¹ korzyœæ obu stronom.
Seniorzy nabywaj¹ wa¿n¹
dla nich wiedzê, a jednocze-
œnie dziel¹ siê swoimi do-
œwiadczeniami. Zawsze pro-
simy o podawanie ró¿nych
przyk³adów, dzielenia siê
spostrze¿eniami, co potem
pozwala nam dostosowaæ
praktykê postêpowania.
¯ycie nie zna pró¿ni, s¹
przedsiêbiorcy, którzy mody-
fikuj¹ swoje sposoby nie-
uczciwej dzia³alnoœci. Ludzie,
którzy przychodz¹ na
wyk³ady szybko równie¿
przekazuj¹ nabyt¹ wiedzê
znajomym, s¹siadom i rodzi-
nom. Ja najbardziej cieszê
siê z tego, ¿e coraz wiêcej
mieszkañców wie, ¿e w Go-
rzowie w ogóle funkcjonuje
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów i Spraw Miesz-
kañców, a tak¿e czym siê zaj-
muje i dlaczego warto do nas
przychodziæ po poradê czy
nawet pomoc.
- Podobne zajêcia maj¹
odbywaæ siê w szko³ach.
Czy uczniowie, zapatrzeni
g³ównie w swoje telefony
komórkowe, bêd¹ wdziêcz-
nymi s³uchaczami?

- Na pewno wiêkszym zain-
teresowaniem ciesz¹ siê
spotkania z seniorami, ponie-
wa¿ osoby starsze s¹ bar-
dziej doœwiadczone przez
¿ycie i wiedz¹ co chc¹
s³uchaæ i czego chc¹ siê do-
wiedzieæ. Nam jednak zale¿y
na spotkaniach z m³odzie¿¹.
Ju¿ takie jedno w ramach ty-
godnia przedsiêbiorczoœci
odbyliœmy w jednej z gorzow-
skich szkó³. Szybko przeko-
naliœmy siê, ¿e m³odzie¿ nie
jest œwiadoma zagro¿eñ pa-
nuj¹cych na rynku, nie wie ja-
kie przys³uguj¹ jej prawa, ale
i jakie ma obowi¹zki.
Uczniom wydaje siê, ¿e jak
s¹ niepe³noletni to wszystko
mog¹ robiæ i nie podlegaj¹
¿adnej odpowiedzialnoœci. A
przecie¿ Kodeks Cywilny mó-
wi jasno, ¿e po skoñczeniu
13 roku ¿ycia ka¿dy nabywa
ograniczon¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych i pod
pewnymi warunkami mo¿e
zawieraæ umowy, dokonywaæ
zakupów towarów i us³ug. Za
tym id¹ te¿ pewne konsek-
wencje. 
- Jakie przyk³adowo?
- M³odzi ludzie nie padaj¹

ofiar¹ oszustów dzia³aj¹cych
na ,,wnuczka’’ czy ,,policjan-
ta’’, a tak¿e nie kupuj¹ towa-
rów na pokazach. W ich przy-
padku najwiêkszym za-
gro¿eniem s¹ zakupy
internetowe w sklepach czy
na portalach aukcyjnych.
Jeszcze innym zagro¿eniem
jest uczestnictwo w grach i
ich zakup w sposób czêsto
nieœwiadomy. Przebieg³oœæ
sprzedawców jest naprawdê
g³êboka. Bywa, ¿e w trakcie
gry na smartfonie mo¿na coœ
tam wcisn¹æ, a potem okazu-
je siê, ¿e kupiliœmy za kilka-
set z³otych jakiœ element do
tej gry. Pieni¹dze te s¹ w ta-
kich sytuacjach doliczane do
rachunku telefonicznego. W
przysz³ym roku planujê sporo
spotkañ na ten temat i mam
nadziejê, ¿e uczniowie zain-
teresuj¹ siê tym, co bêdê
mia³ im do powiedzenia, bo
jest to w ich interesie. 

- Podczas zakupów ³atwo
mo¿na staæ siê ofiar¹
oszustów?

- Wszêdzie takie niebezpie-
czeñstwo czyha, przy czym
je¿eli chodzi o sklepy stacjo-
narne unika³bym pojêcia
,,oszustwo’’. Tu bardziej cho-
dzi o ewentualne niepra-
wid³owoœci, gdy¿ mamy do
czynienia z przedsiêbiorcami,
z którymi jest bezpoœredni
kontakt. Z ich strony z roku
na rok czynione s¹ starania
szerszego otwarcia siê na
klientów, dlatego nie mo¿na z
góry przyjmowaæ z³ej wiary w
prowadzeniu takiej dzia³alno-
œci. Bywaj¹ równie¿ sytuacje,
¿e nie zawsze klient ma
racjê, a takim klasycznym
przyk³adem jest zwrot towaru.
Je¿eli decydujemy siê na za-
kup produktu w sklepie sta-
cjonarnym, a potem w domu
stwierdzimy, ¿e towar nie pa-
suje nam, to jego zwrot mo¿e
nast¹piæ tylko za zgod¹
sprzedawcy. On nie ma obo-
wi¹zku przyjêcia z powrotem
kupionego przez nas arty-
ku³u. Dlatego nie kupujmy ni-
czego w biegu, a spokojnie
zastanówmy siê zanim podej-
dziemy z czymkolwiek do ka-
sy. Je¿eli nie jesteœmy pewni,
czy produkt siê sprawdzi, ale
chcielibyœmy go jednak zaku-
piæ, ustalmy wczeœniej ze
sprzedawc¹ czy moglibyœmy
go ewentualnie wymieniæ i na
jakich warunkach? Mo¿emy
to opisaæ na paragonie, bo
sprzedawca okreœla wtedy
warunki. Jedni zgadzaj¹ siê
jedynie na wymianê na inny
towar, inni s¹ gotowi zwróciæ
pieni¹dze.
- A jak wygl¹da sytuacja
w przypadku wadliwego to-
waru?

- Je¿eli jest niezgodny z
umow¹, to mamy okres
dwóch lat na z³o¿enie rekla-
macji. 
- Co jest lepsze: rêkojmia
czy gwarancja?

- Rêkojmia jest od sprze-
dawcy, gwarancja od produ-
centa. W tym drugim przy-
padku otrzymujemy od pro-

ducenta zapewnienie, ¿e w
wyznaczonym czasie zapew-
nia on naprawê danej rzeczy,
je¿eli wyst¹pi taka potrzeba.
Jest to jednak dobrowolne
zapewnienie, bo gwarancja
mo¿e wystêpowaæ, ale nie
musi. Rêkojmia zaœ jest wy-
mogiem ustawowym. Trudno
jednak wprost odpowiedzieæ
na wy¿ej postawione pytanie,
bo du¿o tu zale¿y od produ-
centa i przedstawionej przez
niego oferty. W wielu przy-
padkach jest ona atrakcyjniej-
sza od rêkojmi, a przede
wszystkim mo¿e byæ d³u¿sza.
S¹ producenci oferuj¹cy na
swoje towary 5 czy nawet 10
lat gwarancji. Jako rzecznik
konsumentów mogê wszyst-
ko powiedzieæ na temat rêkoj-
mi, bo to precyzuje Kodeks
Cywilny, ale niewiele mogê
powiedzieæ o gwarancji, bo to
reguluje ka¿dorazowo karta
gwarancyjna od producenta.
Zachêcam jednak, ¿eby w ra-
zie braku wystarczaj¹cej wie-
dzy zg³aszaæ reklamacjê do
sprzedawcy, bo rêkojmia jest
zagwarantowana ustawowo.
(…)
- Decyduj¹c siê na wzi-
êcie kredytu lub po¿yczki,
na co nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê?

- Nie odkryjê tutaj niczego
nowego, je¿eli powiem, ¿e
trzeba dok³adnie czytaæ do-
kumenty. Owszem, s¹ one
obszerne, czasami licz¹ po
kilkanaœcie nawet stron, ale
je¿eli nie przeczytamy
mo¿emy ³atwo wpaœæ w
pu³apkê. Bywa³o ju¿, ¿e przy-
chodzi³y do mnie osoby, które
wziê³y ,,chwilówkê’’ na 12 ty-
siêcy z³otych a potem oka-
za³o siê, ¿e maj¹ do sp³aty
40-50 tysiêcy. I te wszystkie
informacje by³y ju¿ na pierw-
szej stronie podpisanego do-
kumentu. Nie na koñcu
ma³ym drukiem, ale na po-
cz¹tku wyraŸnym drukiem.
Zawsze proszê konsumen-
tów, ¿eby przed podpisaniem
wziêli egzemplarz umowy do
domu i na spokojnie go prze-
analizowali z rodzin¹ lub z
kimœ, kto zna siê trochê na
tych umowach. Je¿eli
po¿yczkodawca nie bêdzie
chcia³ udostêpniæ nam takie-
go wzoru do sprawdzenia od
razu powinno zapaliæ siê u
nas czerwone œwiate³ko. 
- Od po³owy roku obo-
wi¹zuje ustawa o impre-
zach turystycznych, której
celem jest lepsza ochrona
podró¿nych i klientów tego
sektora. Na co zwracaæ
uwagê przy zakupie wycie-
czek?

- Dla turystów wa¿nych jest
kilka elementów, z których

jednym z wiod¹cych punktów
s¹ warunki rezygnacji z wy-
jazdu w przypadku zakupu
wycieczki z du¿ym wyprze-
dzeniem. Wiadomo, ¿e urlo-
py lubimy planowaæ nawet z
pó³rocznym wyprzedzeniem,
ale bywaj¹ sytuacje, ¿e nagle
musimy odst¹piæ od takiej
umowy. Chodzi o to, ¿eby
uczyniæ to bez ¿adnych kon-
sekwencji. Kolejna sprawa to
zabezpieczenie siê przed
zdarzeniami losowymi. Za-
chêcam do tego, ¿eby obok
podstawowego ubezpiecze-
nia, choæby w postaci Euro-
pejskiej Karty Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego mieæ jesz-
cze prywatne. Szczególnie,
je¿eli nasz wypoczynek jest
zagraniczny i ma byæ do te-
go aktywny. To kosztuje na-
prawdê niewiele, a na miej-
scu mo¿e okazaæ siê, ¿e
bêdziemy musieli zap³aciæ
za dodatkowe us³ugi me-
dyczne. Korzystaj¹c z us³ug
biura turystycznego nale¿y
sprawdziæ jego prawo do
dzia³alnoœci na rynku. Wy-
starczy to uczyniæ na stro-
nach odpowiedniego urzêdu
marsza³kowskiego. Wyku-
puj¹c us³ugê p³aæmy kart¹,
dlatego ¿e w przypadku nie-
prawid³owoœci ze strony or-
ganizatora podró¿y ³atwiej
bêdzie odzyskaæ pieni¹dze. 
- Czy w obliczu RODO
jest szansa, ¿e nie bêdzie-
my ju¿ nêkani telefonami
od proponuj¹cych nam
ró¿ne prezenty w zamian
za kupno jakiœ podejrza-
nych towarów?

- Zgodnie z prawem teleko-
munikacyjnym oraz przepi-
sami RODO, osoba dzwo-
ni¹ca do nas musi mieæ
zgodê na przedstawienie
oferty handlowej. Musi rów-
nie¿ wyjaœniæ, sk¹d pozys-
ka³a nasz numer telefonu,
bo mówienie, ¿e zosta³ on
wylosowany jest to dzia³anie
bezprawne. Powinniœmy,
je¿eli nie chcemy takich tele-
fonów, za¿¹daæ wykasowa-
nia naszego numeru. Mo¿na
tak¿e zg³osiæ sprawê do
Urzêdu Ochrony Danych
Osobowych za pomoc¹ for-
mularza zg³oszeniowego.
Mo¿na tak¿e przes³aæ infor-
macjê do Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
który tak¿e nadzoruje te
sprawy. Dodam jeszcze, ¿e
firmy otrzymuj¹ce od nas
zgodê na przetwarzanie da-
nych osobowych otrzymuj¹
j¹ tylko na potrzeby zawar-
cia danej umowy. Je¿eli da-
ne nie bêd¹ ju¿ im potrzeb-
ne musz¹ zostaæ od razu wy-
kasowane.
- Dziêkujê za rozmowê.

Rękojmia jest od sprzedawcy,
gwarancja od producenta
Z Tomaszem Gierczakiem, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów i Spraw Mieszkañców, rozmawia Robert Borowy

T. Gierczak: Jestem ostatnią osobą, która skrytykuje ofiary
za łatwowierność
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W poszukiwaniu najlepsze-
go dla siebie kierunku stu-
diów, znaczenie maj¹ m.in.
nasze talenty, predyspozycje
do wykonywania okreœlonego
zawodu, dotychczasowa wie-
dza i umiejêtnoœci, pasja,
jak¹ mamy, czy zaintereso-
wania. Warto te¿ wiedzieæ, w
jakich zawodach brakuje spe-
cjalistów, by odpowiednio siê
przygotowaæ i zyskaæ
wiêksz¹ szansê na zatrudnie-
nie, znaæ oczekiwania poten-
cjalnych pracodawców. Po-
szczególne kierunki studiów
oferuj¹ tak¿e specjalnoœci,
które w przysz³oœci mog¹
staæ siê domen¹ naszego za-
wodowego dzia³ania. Dobrze
jest zatem poznaæ to, co za-
mierzamy studiowaæ i w czym
siê specjalizowaæ, co pozwoli
odkryæ swoje miejsce na ryn-
ku jako specjalista pracownik,
a mo¿e w³aœnie przedsiêbior-
ca. 

Takich specjalistów
brakuje

Wed³ug Barometru Zawo-
dów 2018, publikowanego
przez Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w np. Gorzowie Wielkopol-
skim i podobnie w powiecie
gorzowskim, do zawodów de-
ficytowych nale¿¹ m.in.: kie-
rownicy ds. logistyki, spedy-
torzy i logistycy, kierownicy
ds. zarz¹dzania i obs³ugi biz-
nesu, pracownicy ds. finan-
sowo-ksiêgowych ze znajo-
moœci¹ jêzyków obcych, pra-
cownicy ds. jakoœci,
pracownicy ds. rachunkowo-
œci i ksiêgowoœci, przedstawi-
ciele handlowi, samodzielni
ksiêgowi, specjaliœci ds. fi-
nansowych, specjaliœci ds.
zarz¹dzania zasobami ludz-
kimi i rekrutacji, agenci ubez-
pieczeniowi, specjaliœci ds. fi-
nansowych. 

Propozycjê zdobycia poszu-
kiwanego zawodu stanowi¹
kierunki i specjalnoœci stu-
diów prowadzonych na Wy-
dziale Ekonomicznym Aka-
demii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim.
Wydzia³ Ekonomiczny jest
jednym z piêciu wydzia³ów
AJP (obok Wydzia³ów - Bez-
pieczeñstwa i Administracji,
Humanistycznego, Technicz-
nego oraz Turystyki i Nauk o
Zdrowiu). 

Kierunek na przyszłość

Nasza zawodowa
przysz³oœæ czêsto zale¿y od
tego, co zdecydujemy dzisiaj.
Kilka lat studiów to czas zdo-

bywania nowej wiedzy, umiej-
êtnoœci, ale szczególnie
kszta³towania mo¿liwoœci i
sposobu dzia³ania w przy-
sz³oœci. Przydatnym jest z
uwag¹ poznaæ kierunek, jaki
chcemy studiowaæ, do czego
nas przygotuje i w jakim za-
wodzie po jego ukoñczeniu
mo¿emy pracowaæ.
Wydzia³ Ekonomiczny
AJP prowadzi kierunki stu-
diów: ekonomia, finanse i ra-
chunkowoœæ, logistyka oraz
zarz¹dzanie jako trzyletnie
studia licencjackie (I stopnia)
oraz dwuletnie studia magis-
terskie (zarz¹dzanie II stop-
nia oraz finanse i rachunko-
woœæ II stopnia), w tym sta-
cjonarne (bezp³atne) oraz
niestacjonarne (p³atne). 

Programy kierunków stu-
diów s¹ konsultowane m.in. z
przedsiêbiorcami i pracodaw-
cami, przedstawicielami in-
stytucji publicznych, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi,
agencjami pracy, by przygo-
towaæ naszych absolwentów
do wymagañ rynku. Nasi stu-
denci maj¹ okazjê do zajêæ z
praktykami wielu dziedzin
m.in.: ekonomii, zarz¹dzania,
logistyki, finansów i rachun-
kowoœci, coachingu, banko-
woœci, marketingu, innowa-
cyjnoœci i wielu innych. 
Kierunek ekonomia oferu-

je specjalnoœci: ekonomia mi-
êdzynarodowa, gospodarka
regionalna i lokalna, przedsi-
êbiorczoœæ i innowacje w
gospodarce. Ukoñczenie kie-
runku ekonomia umo¿liwia
zdobycie wiedzy i umiejêtno-
œci do pracy w zawodzie kie-
rownika (specjalisty ds. za-
rz¹dzania i obs³ugi bizne-
su), który opracowuje i
wdra¿a strategie rozwoju fir-
my, buduje i motywuje zespó³
pracowniczy, prowadzi ana-
lizê przedsiêbiorstwa, projek-
tuje i wdra¿a zmiany organi-
zacyjne, prowadzi negocjacje
biznesowe. Wymagania sta-
wiane kandydatom do pra-
cy na stanowisku kierowni-
ka (specjalisty ds.
zarz¹dzania i obs³ugi biz-
nesu) obejmuj¹ m.in.: po-
siadanie wy¿szego wy-
kszta³cenia (zarz¹dzanie, fi-
nanse, rachunkowoœæ,
ekonomia), znajomoœæ za-
gadnieñ z zakresu zarz¹dza-
nia, kierowania zespo³em, fi-
nansów przedsiêbiorstw, pro-
gnozowania i planowania,
zdolnoœci negocjacyjne,
umiejêtnoœæ analitycznego
myœlenia, ³atwego nawi¹zy-

wania kontaktu i negocjacji,
dobra znajomoœæ pakietu
Office, doœwiadczenie. 

Absolwent kierunku ekono-
mia mo¿e tak¿e podj¹æ pracê
w m.in.: bankach i innych in-
stytucjach finansowych, w in-
stytucjach rz¹dowych, regio-
nalnych i pozarz¹dowych,
p r z e d s i ê b i o r s t w a c h
dzia³aj¹cych na rynkach mi-
êdzynarodowych, przedsi-
êbiorstwach krajow 

Osobom, które zaintereso-
wane s¹ prac¹ w dzia³ach ksi-
êgowoœci, rozliczeñ, banko-
woœci, dzia³ach finansów w
urzêdach i instytucjach pub-
licznych rekomendujemy kie-
runek finanse i rachunko-
woœæ, studia I stopnia, pro-
fil praktyczny i jego
specjalnoœci: rachunko-
woœæ i podatki, bankowoœæ,
finanse w sektorze admini-
stracji publicznej. Absolwent
mo¿e pracowaæ jako np.
analityk finansowy, do które-
go zadañ nale¿y: planowanie
strategii finansowej przedsi-
êbiorstwa, okreœlanie ryzyka
finansowego, sporz¹dzanie
sprawozdañ i raportów finan-
sowych, opracowywanie i
przygotowywanie dokumen-
tów potrzebnych do zawarcia
transakcji, analizowanie i mo-
nitorowanie transakcji finan-
sowych, kontrolowanie pro-
duktów i us³ug pod k¹tem ich
rentownoœci. Wymagania
stawiane kandydatom do
pracy na stanowisku anali-
tyka finansowego obejmuj¹
m.in.: wykszta³cenie wy¿sze
(finanse, rachunkowoœæ, za-
rz¹dzanie finansami, ekono-
mia), dobr¹ znajomoœæ pakie-
tu Office, znajomoœæ zagad-
nieñ z zakresu finansów
przedsiêbiorstw, prognozowa-
nia i planowania, podstawow¹
wiedzê z zakresu zagadnieñ
ksiêgowoœci i rachunkowoœci
w obszarze przedsiêbiorstw,
skrupulatnoœæ, dok³adnoœæ i
dociekliwoœæ. Zawodem
daj¹cym zarówno perspek-
tywê zatrudnienia, jak i prowa-
dzenia samodzielnej dzia³al-
noœci jest ksiêgowy. Zadania
ksiêgowego obejmuj¹: ksi-
êgowanie dokumentów, ewi-
dencjonowanie operacji fi-
nansowych, sporz¹dzanie in-
wentaryzacji maj¹tku firmy,
sporz¹dzanie deklaracji i
sprawozdañ na potrzeby
urzêdów skarbowych i innych
instytucji (GUS, NBP), przy-
gotowanie raportu na temat
bie¿¹cej sytuacji finansowej
firmy.

Wymagania stawiane kan-
dydatom do pracy na sta-
nowisku ksiêgowego / ksi-
êgowej czêsto obejmuj¹:
posiadanie wy¿szego wy-
kszta³cenia (finanse, rachun-
kowoœæ, zarz¹dzanie finansa-
mi), znajomoœæ prawa podat-
kowego oraz bilansowego,
znajomoœæ zagadnieñ z za-
kresu finansów przedsi-
êbiorstw, prognozowania i
planowania, skrupulatnoœæ,
dok³adnoœæ i dociekliwoœæ.

Kierunek studiów finanse i
rachunkowoœæ na Wydziale
Ekonomicznym AJP objê³o
patronatem merytorycznym
Stowarzyszenie Ksiêgowych
w Polsce, Oddzia³ w Gorzo-
wie Wielkopolskim. 

Absolwenci kierunku finan-
se i rachunkowoœæ mog¹
tak¿e podj¹æ pracê w: ban-
kach i innych instytucjach fi-
nansowych, firmach ubezpie-
czeniowych, biurach rachun-
kowych i podatkowych,
urzêdach i izbach skarbo-
wych, dzia³ach finansowo-
ksiêgowych przedsiêbiorstw
o ró¿nym profilu ich dzia³al-
noœci, urzêdach jednostek
administracji pañstwowej i
samorz¹dowej. 

Studia na kierunku
zarz¹dzanie oferuj¹ s¹ spe-
cjalnoœci: zarz¹dzanie przed-
siêbiorstwem, zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi,
zarz¹dzanie jakoœci¹, handel
i marketing. 

Absolwenci poszczególnych
specjalnoœci kierunku za-
rz¹dzanie mog¹ podj¹æ
pracê jako m.in.: specjalista
ds. personalnych, który pro-
wadzi proces rekrutacji i se-
lekcji pracowników, projektuje
systemy motywacyjne w
przedsiêbiorstwie, projektuje i
wdra¿a zmiany organizacyj-
ne, wspiera rozwój osobisty i
zawodowy pracowników;
specjalista ds. marketingu,
który planuje i koordynuje
wszystkie dzia³ania marketin-
gowe przedsiêbiorstwa, pla-
nuje strategie marki i jej pro-
duktów/us³ug na rynku, opra-
cowuje i wdra¿a kampanie
medialne, kreuje wizerunek
firmy oraz jej produktów na
rynku, opracowuje materia³y
reklamowe, przygotowywanie
kampanie promocyjne;
przedstawiciel handlowy,
który realizuje plany sprze-
da¿y produktów lub us³ug,
analizuje rynek i monitoruje
dzia³ania konkurentów, po-
zyskuje klientów i dba o rela-
cje z nimi oraz najwy¿sz¹ ja-

koœæ obs³ugi, doradza w za-
kresie oferty, sporz¹dza ofer-
ty sprzeda¿y i je prezentuje,
negocjuje warunki zawiera-
nych transakcji, prowadzi roz-
mowy handlowe bezpoœred-
nie i/lub telefoniczne, opraco-
wuje raporty bie¿¹cych
wyników sprzeda¿y, promuje
markê, reprezentuje firmê
dba o jej wizerunek w rela-
cjach z klientami; w³aœciciel
prowadz¹cy w³asn¹ firmê,
który opracowuje i wdra¿a
strategie rozwoju firmy, budu-
je i motywuje zespó³ pracow-
niczy, prowadzi negocjacje
biznesowe, kontroluje zamó-
wienia i sprzeda¿ produktów
lub/i us³ug, projektuje i
wdra¿a zmiany organizacyj-
ne. 

W ramach kierunku logisty-
ka studiów I stopnia (profil
praktyczny) oferowane s¹
trzy specjalnoœci: transport i
spedycja, logistyka handlu i
dystrybucji oraz zarz¹dzanie
procesami logistycznymi.
Studia te umo¿liwiaj¹ w
du¿ym stopniu zdobyæ, poza
teoretycznym przygotowa-
niem, praktyczn¹ wiedzê przy
wspó³udziale lokalnych i re-
gionalnych przedsiêbiorstw
produkcyjnych i logistycz-
nych. Absolwenci kierunku lo-
gistyka o profilu praktycznym
realizowanym w naszym Wy-
dziale podsiadaæ bêd¹ roz-
szerzon¹ wiedzê z zakresu
konfigurowania ³añcuchów
dostaw, wykorzystywania na-
rzêdzi wspieraj¹cych procesy
logistyczne oraz wykorzysta-
nia technologii informacyj-
nych w praktyce gospodar-
czej. Bêd¹ tak¿e przygotowa-
ni do realizacji procesów
logistycznej obs³ugi klienta,
wspó³pracy wewn¹trz ³añcu-
chów logistycznych w sekto-
rze B2B oraz B2C, obs³ugi
procesów logistycznych oraz
ich optymalizowania. Nabêd¹
tak¿e umiejêtnoœci sprawne-
go pos³ugiwania siê nowo-
czesnymi technikami kompu-
terowymi, twórczego roz-
wi¹zywania problemów,
kreowania innowacji, spraw-
nego komunikowania siê z
otoczeniem, aktywnego
uczestnictwa w pracy ze-
spo³owej, kierowania ze-
spo³ami projektowymi, trans-
feru wiedzy i jej zastosowañ i
innych. 
Absolwenci kierunku lo-
gistyka mog¹ pracowaæ w
przedsiêbiorstwach produk-
cyjnych, logistycznych, trans-
portowo-spedycyjnych, w

centrach logistycznych oraz
bêd¹ przygotowani do prowa-
dzenia w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej z obszaru sze-
roko rozumianej logistyki. 
Kontynuuj studia w Go-
rzowie i zostañ magistrem
w swojej dziedzinie!
Na kierunku zarz¹dzanie

prowadzone s¹ studia ma-
gisterskie (II stopnia) w spe-
cjalnoœciach: doradztwo per-
sonalne i coaching w bizne-
sie, rachunkowoœæ i
zarz¹dzanie finansami, za-
rz¹dzanie przedsiêbior-
stwem, manager logistyki.
Polecamy tak¿e studia ma-
gisterskie na kierunku fi-
nanse i rachunkowoœæ w
specjalnoœciach: bankowoœæ i
us³ugi finansowe, finanse
przedsiêbiorstwa, rachunko-
woœæ i sprawozdawczoœæ fi-
nansowa. 

Mo¿liwoœæ studiowania bli-
sko domu to dla naszych stu-
dentów czêsto wymierne
oszczêdnoœci finansowe.
Twój zawód w praktyce -
oferujemy blisko 100
miejsc na poznanie zwodu!

Zapewniamy praktyki u naj-
lepszych pracodawców w re-
gionie. Organizujemy wizyty
studyjne w przedsiêbior-
stwach prywatnych i instytu-
cjach publicznych oraz spot-
kania z praktykami biznesu i
ekspertami z Gorzowa Wlkp.,
regionu oraz kraju. Studenci
studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych objêci s¹ obo-
wi¹zkowymi praktykami za-
wodowymi w wymiarze: na
kierunkach logistyka oraz fi-
nanse i rachunkowoœæ (profil
praktyczny) - 12 tygodni; na
kierunku zarz¹dzanie (profil
ogólnoakademicki) - 4 tygod-
nie. Celem praktyk zawodo-
wych jest przygotowanie stu-
denta do praktycznego wyko-
nywania zawodu. 

Nauka i praca -
elastycznie i wygodnie

Umo¿liwiamy elastycznie
³¹czyæ naukê z prac¹ w ra-
mach studiów 26+. To
bezp³atne studia dzienne
od godziny 15.30 odby-
waj¹ce siê 4-5 razy w ty-
godniu. Studiowaæ tak
mog¹ osoby powy¿ej 26.
roku ¿ycia, pracuj¹ce za-
wodowo, opiekuj¹ce siê
dzieæmi b¹dŸ które z po-
wodu innych obowi¹zków
nie mog¹ uczestniczyæ w
zajêciach przedpo³udnio-
wych. 

DR AGNIESZKA WALA

Odkryj swoje miejsce
na rynku
Przed podjêciem decyzji o wyborze kierunku studiów warto ws³uchaæ siê w swoje marzenia oraz poznaæ specyfikê przysz³ej pracy. 
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Co wiêcej, to od nich mog¹
siê uczyæ inni. Chirurdzy z
gorzowskiego szpitala prze-
prowadzili zabieg, jaki do tej
pory, wykonywany by³ zaled-
wie w 3 oœrodkach w Polsce.
Tym samym lecznica w Go-
rzowie do³¹czy³a do elity
oœrodków medycznych, w
których pacjentom z nowo-
tworami dróg ¿ó³ciowych en-
doskopowo wszczepia siê
samorozprê¿alne protezy
u³atwiaj¹ce przep³yw ¿ó³ci.
Poprawiaj¹c tym samym
komfort ¿ycia ciê¿ko chorych
osób. 

- Zabieg polega na termo-
ablacji czyli wprowadzeniu
do zmiany nowotworowej
elektrody w kszta³cie son-
dy, przez któr¹ przep³ywa
pr¹d przemienny o wyso-
kiej czêstotliwoœci. Skok
temperatury powoduje, ¿e
tkanki objête nowotworem
ulegaj¹ mar twicy i
niszcz¹ zmianê  choro-
bow¹. Zastosowana przez
nas sonda to doskona³e
narzêdzie do zmniejsza-
nia i niszczenia nowotwo-
rów - wyjaœnia Marek Busz-

kiewicz - chirurg z gorzow-
skiego szpitala. 

Udro¿nienia zajêtych no-
wotworem dróg ¿ó³ciowych
do tej pory wykonywane by³y
metod¹ tradycyjn¹. Ale nie
mo¿na by³o jej zastosowaæ u

ka¿dej chorej na nowotwór
dróg ¿ó³ciowych osoby. U
niektórych przeciwwskaza-
niem jest stan ogólny i
wspó³istniej¹ce schorzenia,
uniemo¿liwiaj¹ce przeprowa-
dzenie du¿ej i skomplikowa-

nej operacji. Dla tej grupy
pacjentów nie by³o ratunku,
a zamkniête drogi ¿ó³ciowe
prowadzi³y do œmierci. ¯eby
im pomóc nale¿a³o opraco-
waæ inn¹, skuteczna metodê
leczenia. I uda³o siê. 

- Aby opanowaæ ¿ó³taczkê i
towarzysz¹ce jej objawy na-
le¿y zapewniæ odpowiedni
odp³yw ¿ó³ci. Za pomoc¹ en-
doskopu pacjentowi zak³ada
siê stent, czyli rurkê, która
odprowadza nadmiar ¿ó³ci i
pozwala na jej swobodny
odp³yw do jelita. My, przy za-
biegu, mo¿emy u¿yæ metalo-
wej konstrukcji rozprê¿aj¹cej
siê wewn¹trz dróg ¿ó³cio-
wych. Obrazowo mówi¹c, to
coœ takiego jak sprê¿ynka w
d³ugopisie. Jej przewag¹ jest
to, ¿e zabieg udro¿niania
dróg ¿ó³ciowych mo¿na po-
wtarzaæ nawet kilkukrotnie.
Nie mo¿na tu mówiæ o wyle-
czeniu takiej osoby, ale dzi-
êki zastosowaniu tej metody
znacz¹co poprawiamy kom-
fort ¿ycia i przed³u¿amy
¿ycie pacjenta - dodaje dr
Buszkiewicz.

- Jeszcze do niedawna nie
mo¿na by³o zaproponowaæ
pacjentowi tej metody lecze-
nia. Produkowane jakiœ czas
temu podobne sondy, mia³y
wiele niedoskona³oœci. Zos-
ta³y wiêc wycofane. Te, któ-
rych u¿ywamy dziœ, maj¹ za-

bezpieczenie w postaci ge-
neratora, który sam mierzy
temperaturê i odpowiednim
sygna³em dŸwiêkowym daje
znaæ operatowi gotowoœæ do
pracy i wykonanie zadania -
uzupe³nia Robert Martyniuk
z firmy Dr Piktel Medical
Systems sp. z o.o. - dystry-
butor sond 

Zastosowana przez go-
rzowskich chirurgów metoda
jest na œwiecie wykorzysty-
wana zaledwie od 3 lat. Jej
rozwiniêciem jest wykorzys-
tanie sond do termoablacji
guzów (szczególnie tych nie-
operacyjnych) w trzustce,
w¹trobie i innych organach,
do których mo¿na siê dostaæ
dziêki mo¿liwoœciom gastro-
skopu ultrasonograficznego i
odpowiedniemu wbiciu siê
ig³¹ z sond¹. 

Pierwsz¹ osob¹ zopero-
wan¹ t¹ metod¹ w gorzow-
skim szpitalu jest 60-letnia
kobieta, mieszkanka woje-
wództwa lubuskiego. Za-
bieg przebieg³ bez kompli-
kacji. Pacjentka czuje siê
dobrze. 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Ratunek dla chorych na nowotwory
dróg żółciowych
Lekarze z Gorzowa swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem nie odbiegaj¹ od specjalistów z Warszawy, Gdañska i £odzi. 

Zastosowana przez gorzowskich chirurgów metoda jest na świecie wykorzystywana zaled-
wie od 3 lat
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Wielospecjalistyczny Szpi-
tal Wojewódzki w Gorzowie
kolejny raz potwierdzi³ wy-
sok¹ jakoœæ swoich us³ug i
ponownie znalaz³ siê w
„z³otej setce” wœród lecznic
zabiegowych wieloprofilo-
wych i onkologicznych. W te-
gorocznym rankingu zajêli-
œmy 62. miejsce. To a¿ 11
miejsc wy¿ej ni¿ w ubieg³ym
roku. Jesteœmy jednym z

dwóch lubuskich szpitali,
które znalaz³y siê w setce
najlepszych w kraju.

Aby znaleŸæ siê w zesta-
wieniu rankingowym szpital
musia³ uzyskaæ co najmniej
731 punktów. W tym roku
gorzowski szpital uzyska³
767,94 punktów. Podczas
badania ankietowego, które
na zlecenie Rzeczpospolitej
przeprowadza³o Centrum

Monitorowania Jakoœci
Ochronie Zdrowia w Krako-
wie sprawdzanych by³o 16
obszarów dzia³alnoœci szpi-
tali, w tym zasilanie w media
i instalacje, blok operacyjny,
system sterylizacji,
zarz¹dzanie, politykê le-
kow¹, diagnostykê oraz ana-
lizê zdarzeñ i skarg. 

W „z³otej setce” szpitali
znalaz³y siê dwa lubuskie

szpitale. Oprócz Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. tak¿e Wielospecjalis-
tyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Nowej Soli,
który zaj¹³ 60. miejsce zdo-
bywaj¹c 771,62 punkty. 

Komisja rankingowa oce-
ni³a tak¿e szpitale w kilku
innych kategoriach. Wœród

szpitali sieciowych pozio-
mu III Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Go-
rzowie Wlkp. zaj¹³ 17
miejsce w kraju (Szpital w
Nowej Soli zaj¹³ 16 miejs-
ce)

Spoœród wszystkich lubu-
skich szpitali w rankingu
szpitali CMJ i Rzeczpospo-
litej (bez podzia³u na szpi-
tale wielospecjalistyczne,

zabiegowe, monospecjalis-
tyczne, czy sieciowe) zna-
laz³y siê 3 placówki. Dwa
zajê³y miejsca w pierwszej
setce, jeden poza ni¹.
Oprócz  dwóch ju¿ wymie-
nionych w rankingu Rzecz-
pospolitej znalaz³ siê tak¿e
Szpital Miêdzyrzecki Sp. z
o.o. - zajmuj¹c miejsce  po-
za pierwsz¹ setk¹. 

A.W.

Szpital w Gorzowie  w „złotej setce” lecznic
Dziennik Rzeczpospolita opublikowa³ wyniki jubileuszowego 15. rankingu najlepszych szpitali w Polsce. 
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W³aœcicielka mówi, ¿e choæ
na takich projektach zarabia
siê tak sobie, to jednak marze-
nia mog¹ byæ przepustk¹ do
w³asnej firmy.

- Od dziecka lubi³am coœ ro-
biæ. Taka manualna by³am i
jestem - mówi Wioletta Toru-
ñczak, w³aœcicielka Atelier Vio-
let przy ul. Chrobrego. I doda-
je, ¿e choæ pamiêta jak siê
uczy³a czytaæ, to szyæ w³aœci-
wie umie od zawsze, a co
wiêcej, szalenie to lubi. 

Ale lubi te¿ niewyszukan¹
elegancjê. Sama o tym nie
mówi, ale wystarczy przejœæ
siê obok jej atelier. Latem stoi
tam ³aweczka, zawsze jakiœ
kwiatek, zim¹ wabi¹ oko ozdo-
by œwi¹teczno-karnawa³owe.
W tym roku, kiedy tylko by³a
na miejscu, zawsze sta³a mis-
ka ze œwie¿¹ wod¹ dla psów.
Wszystkie te elementy buduj¹
niezwyk³y klimat, który siê
pog³êbia, kiedy ktoœ otworzy
drzwi do wnêtrza. 

Atelier Violet jest niewielkie,
ale w³aœnie wystarczy wejœæ
do œrodka, aby poczuæ siê jak
w wypieszczonym butiku w
Londynie czy Pary¿u. Ze œcian
patrz¹ na klientki podobizny
Audrey Hepburn, wielkiej ak-
torki i ikony stylu z lat 60. i 70.
minionego wieku. Na kolejnej
widaæ podobizny innej ikony
stylu i te¿ znakomitej aktorki
Marylin Monroe. Gdzieœ tam

oko wychwytuje eleganckie
pud³o na kapelusze - przed la-
ty konieczny i niezbêdny ele-
ment baga¿u ka¿dej wytwor-
nej i eleganckiej damy. Jednak
najwa¿niejsze, co tu jest, to
suknie. Ka¿da jedyna w swo-
im stylu, ka¿da niepodrabial-
na, bo nawet jeœli klient zoba-
czy dwie bezy, to ka¿da jest in-
na. Bezy czyli modne do dziœ
wœród amerykañskich nastola-
tek wybieraj¹cych siê na w³as-
ne bale promocyjne suknie,
czyli ozdobny gorset i do tego
spódnica z wielu warstw tiulu.
Ka¿da w innym kolorze, z in-
nymi dodatkami i ka¿da wy-
magaj¹ca mnóstwa pracy.
W³aœnie tak¹ bezê ma Marylin
Monroe na jednym ze zdjêæ
wisz¹cych w Atelier. 

Ale na wieszaku zachwyca
bia³a suknia z mnóstwem ko-
ronkowych aplikacji. - Sama je
wycina³am i nanosi³am na tiul.
Kilka dni mi zajê³a praca nad
ni¹ - opowiada Wioletta Toru-
ñczak. I jak wyjaœnia, takie lub
podobne modele kupuj¹ u niej
klientki jako suknie œlubne do
ceremonii cywilnej lub te, które
tylko tak¹ ceremoniê przewi-
duj¹. Zreszt¹ ciekawych ubio-
rów jest znacznie wiêcej.
Ka¿da suknia, p³aszczyk cze-
kaj¹ na swoj¹ now¹ w³aœci-
cielkê. 

Ka¿da z gotowych sukien,
p³aszczyków czy innych rze-

czy czeka na kogoœ. - Ja ju¿
nie szyjê na zamówienie. Zwy-
czajnie uzna³am, ¿e podpatry-
wanie czyichœ projektów jest
niezbyt w porz¹dku. Myœlê, ¿e
tak¿e w tym przypadku obo-
wi¹zuj¹ prawa autorskie. Jeœli
ktoœ chce kupiæ moj¹ sukniê,
to mogê j¹ dopasowaæ, ale tyl-
ko tyle - t³umaczy w³aœcicielka
Atelier. 

Zdradza, ¿e ma kilka goto-
wych szablonów, takich szki-
ców ca³oœci, które sama opra-
cowa³a dziêki modelom w Bur-
dzie - piœmie-biblii wszystkich
szyj¹cych. Ale szablon to
punkt wyjœcia, szkielet, który
siê zamienia w coœ osobnego.
Co dalej, to ju¿ wyobraŸnia
Wioletty Toruñczak, jej styl i
gust. Sama wybiera materia³y,
szuka ciekawych dodatków,

które sprawi¹, ¿e jej suknie s¹
pojedynczymi egzemplarzami.
- Ja nie zwê¿am spódnic, nie
podwijam spodni. Moje atelier
nie jest pracowni¹ krawieck¹ -
wyjaœnia w³aœcicielka. I rze-
czywiœcie, w Atelier nie ma
maszyny do szycia, a w
ka¿dym razie na parterze,
gdzie przyjmuje klientki. Pra-
cownia mieœci siê na piêtrze,
na które prowadz¹ w¹skie
schody. Tam powstaj¹ te
wszystkie niezwyk³e rzeczy. I
rzadko kto mo¿e tam wejœæ. 

Pomys³ na niezwykle klima-
tyczne miejsce ma bardzo nie-
pospolit¹ historiê. Kilka lat te-
mu m¹¿ Wioletty Toruñczak
dosta³ kontrakt do Anglii. Mia³
jechaæ na ca³y rok, wiêc de-
cyzja zapad³a - jedziemy ca³¹
rodzin¹. I tak pañstwo Toru-
ñczak wraz z córkami znalaz³a
siê w Liverpoolu, mieœcie The
Beatles, wielkiego portu oraz,
co ma³o kto wie, mieœcie buti-
ków, miejsc, gdzie mo¿na ku-
piæ niezwyk³e ubrania. M¹¿
pracowa³, córki chodzi³y do
szko³y, a Wioletta Toruñczak
musia³a sobie znaleŸæ jakieœ
zajêcie, bo jak sama mówi,
prowadzenie domu to jedno,
ale coœ jeszcze robiæ trzeba.
Zna angielski, wiêc szybko
znalaz³a sobie pracê w sobot-
niej szkole polskiej, gdzie
uczy³a polskie dzieci. Jednak
trafi³a te¿ do pracowni ubioru

Carolyn Marsden. - Ja tam
mog³am robiæ wszystko. Na-
wet sprz¹taæ. Ale Carolyn po-
prowadzi³a mnie do maszyny
do szycia i ju¿ mowy o
sprz¹taniu nie by³o. Przez ca³y
rok tam zosta³am - wspomina
Wioletta, po angielsku Violet. 

A kiedy przyszed³ czas po-
wrotu do Polski, bo mê¿owski
kontrakt dobieg³ koñca, pani
Carolyn namawia³a Polkê do
pozostania. Rodzina jednak
wróci³a do kraju, a w g³owie
Wioletty-Violet zakie³kowa³a
myœl o w³asnym studio, takim
vintage, czyli o miejscu, gdzie
bêd¹ powstawaæ jedyne, poje-
dyncze modele. Suknie, na
które siê odk³ada pieni¹dze,
suknie, jakich nikt inny nie
bêdzie mia³. Bo nawet jak siê
jakaœ elegantka pojawi w bez-
ie, a druga te¿ bêdzie ubrana
w tak¹ sukniê, to jednak bêd¹
dwie zupe³nie inne. Fason
owszem, taki sam, ale ju¿ po-
zosta³e elementy zupe³nie in-
ne. 

Firma pod nazw¹ Atelier Vio-
let dzia³a od 2006 roku, a od
dziewiêciu lat mieœci siê przy
ul. Chrobrego. Nazwa wywo-
dzi siê od angielskiej wersji
imienia w³aœcicielki. - Po an-
gielsku Wioletta to Violet. Pani
Carolyn tak do mnie mówi³a.
Zreszt¹ by³a matk¹ chrzestn¹
pomys³u, dlatego taka nazwa -
wyjaœnia w³aœcicielka. 

Dlaczego akurat Chrobrego?
- To mo¿e byæ piêkne miejsce.
Marzy mnie siê, aby tu by³y
w³aœnie takie studia, jak moje i
Natalii Œlizowskiej - t³umaczy
Wioletta Toruñczak. Obie pa-
nie si¹ znaj¹, co dziwne nie
jest. I co ciekawe, ich pracow-
nie - studia mieszcz¹ siê na
dwu biegunach ul. Chrobrego.
Natalia Œlizowska ma swoje
studio u zbiegu Chrobrego z
Wybickiego, a Wioletta Toru-
ñczak u zbiegu Chrobrego z
30 Stycznia. Pomiêdzy mieœci
siê jeszcze pracownia krawiec-
ka, jedna z lepszych w mieœcie
i mocno zapracowana, sklep z
materia³ami oraz dobra pas-
manteria, czyli powsta³ taki
ma³y klasterek zwi¹zany z
bran¿¹ ubraniowo-modow¹. 

Obu marzy siê, aby Chrobre-
go by³o deptakiem z prawdzi-
wego zdarzenia, z kafejkami i
innymi miejscami, do których
warto przyjechaæ i zajrzeæ.
Dlatego te¿ tu zdecydowa³y
siê otworzyæ swoje studia. - Tu
naprawdê bêdzie kiedyœ piêk-
nie - mówi¹. 

- Powiedzieæ, ¿e zarabiam
kokosy, nie bardzo mo¿na. Ale
przecie¿ czasem trzeba zrobiæ
coœ dla marzeñ. Moim marze-
niem by³o takie miejsce, wiêc
je sobie stworzy³am i wierzê,
¿e to dobry pomys³ - mówi
Wioletta-Violet. 

RENATA OCHWAT 

Atelier spełnieniem marzeń i biznesem
W oknie wystawowym widaæ kilka oryginalnych sukienek, w tym ró¿ow¹ bezê z tiulu jakby z lat 60. 

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdañca, Deszczna, K³odawy i Santoka - etap II” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oœ Priorytetowa 1 - Gospodarka i Innowacje, Dzia³anie 1.4 Promocja regionu i umiêdzynarodowienie sek-

tora MŒP, Poddzia³anie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartoœæ projektu to 3 248 938,12 z³. Okres realizacji projektu: styczeñ 2018 - czerwiec 2019 r.

Violeta Toruńczak wymar-
zyła sobie takie miejsce,
więc je stworzyła
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Jak która szuka dobrej bie-
lizny, musi w koñcu tu trafiæ.

- 16 czerwca minê³o dok³ad-
nie 40 lat, od kiedy sprzedajê
bieliznê - mówi Regina Jan-
kowska, w³aœcicielka sklepu
Rubin z bielizn¹. Jednak w
tym dok³adnie miejscu, czyli
w podwórku ul. Sikorskiego, z
adresem przy £u¿yckiej,
dzia³a od dziewiêciu lat.
Wczeœniej Rubin znajdowa³
siê przy samej g³ównej go-
rzowskiej ulicy.

Z przenosinami Rubina do
sklepu cofniêtego w podwór-
ku by³o tak. Pani Regina za-
czê³a myœleæ o emeryturze. -
Pomyœla³am, ¿e zlikwidujê
sklep. Ale kiedy ju¿ podjê³am

decyzjê o zamkniêciu, to zos-
ta³o mi trochê towaru. Mu-
sia³am go jakoœ sprzedaæ.
Znalaz³am ten sklepik, bo by³
najbli¿ej starego i tak z tego
wyprzedawania towaru naro-
dzi³ siê nowy biznes - opo-
wiada. No i tak ju¿ dziewiêæ
lat Rubin w nowej siedzibie
prosperuje. 

Ma³o kto dziœ pamiêta, ¿e
na pocz¹tku w Rubinie
mo¿na by³o kupiæ nie tylko
dobrej klasy bieliznê, ale te¿ i
fajki, tytonie oraz inne akce-
soria palaczy. - Faktycznie,
tak by³o. To by³ pomys³ mego
mê¿a, który nie doœæ, ¿e by³
namiêtnym fajczarzem, to
jeszcze zak³ada³ gorzowski

klub fajczarzy - opowiada pa-
ni Regina. I tak ten maria¿
sobie trwa³, a¿ któregoœ dnia
pani Regina uzna³a, ¿e jed-
nak nie chce mieæ obok mar-

kowych biustonoszy fajek i ty-
toniu. - No i tak zosta³a sama
bielizna - mówi w³aœcicielka.

Dziœ w Rubinie najwiêcej
miejsca zajmuj¹ w³aœnie
ró¿ne rodzaje biustonoszy.
Ale w ofercie s¹ te¿ rajstopy,
parasole. I choæ sklepik nie-
wielki, to jednak znany.

Specjalnoœci¹ pani Reginy
jest dobieranie klientkom bius-
tonoszy. - Bardzo czêsto zda-
rza siê, ¿e klientki nie potrafi¹
sobie dobraæ odpowiedniego
modelu. A przecie¿ to bardzo
wa¿ne - mówi. I opowiada, ¿e
przy dobieraniu wcale nie musi
u¿ywaæ centymetra, bo miarê
ma niejako w oczach. A o tym,
¿e pani Romana, jedyna chyba

w Gorzowie brafiterka, robi to
dobrze, mo¿na siê przekonaæ
na oficjalnym profilu sklepu na
Facebooku. 99 procent komen-
tarzy to komentarze bardzo za-
dowolonych klientek, które na-
chwaliæ siê nie mog¹ w³aœnie
tej us³ugi. - Ja nikogo nie na-
mawiam, ani te¿ nie proszê o
komentarze. Skoro klientki
chc¹ pisaæ, to proszê bardzo -
mówi pani Regina.

W³aœcicielka Rubina przyzna-
je, ¿e w dzisiejszych czasach,
kiedy funkcjonuj¹ wielkie gale-
rie ze sklepami oferuj¹cymi bie-
liznê znanych zagranicznych
marek, prowadziæ w³asny biz-
nes jest ciê¿ko. - Ja oferujê tyl-
ko polskie marki. Uwa¿am

zreszt¹, ¿e polskie firmy maj¹
znakomitej jakoœci towar. Poza
tym jestem zdania, ¿e trzeba
wspieraæ polskie produkty - wy-
jaœnia i dodaje, ¿e polskie bius-
tonosze w niczym nie ustêpuj¹
tym zachodnim.

Na sukces jej firmy sk³ada siê
te¿ i bardzo dobra opinia, któr¹
klientki sobie przekazuj¹. - By-
wa tak, ¿e przychodzi klientka
pierwszy raz, bo jej mój sklep
polecono i zostaje - opowiada
pani Regina.

Inna rzecz, ¿e sklep zwykle
jest otwarty, bo w³aœcicielka
ostatni raz by³a na urlopie 27
lat temu. - No có¿, trzeba pra-
cowaæ i ju¿ - mówi. 

ROCH

Tylko polska bielizna, bo jest znakomita
Ma³y sklepik cofniêty od osi ulicy Sikorskiego znaj¹ niemal wszystkie gorzowianki. 

Regina Jankowska od 40 lat
sprzedaje bieliznę w swoim
sklepie
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- Dziesiêæ lat mija od
chwili, kiedy przyjecha³
pan do Gorzowa. 

- Fakt, dziesiêæ lat i 41 lat
mija jak skoñczy³em Szko³ê
Teatraln¹. 
- Jak to siê sta³o, ¿e trafi³
pan w³aœnie do Gorzowa?

- Sta³o siê tak, ¿e Aleksan-
der Alik Maciejewski, legen-
da tego teatru, umiera³ na ra-
ka. A wówczas, to by³ rok
2007, by³y uroczyste obcho-
dy 750-leca miasta. Teatr
Osterwy te¿ mia³ udzia³ w
tych obchodach, przygoto-
wywa³ specjalnie napisany
na tê scenê dramat „Babcia”
Micha³a Walczaka. Ten
spektakl wieñczy³ ca³oœæ
miejskich obchodów. I ze
wzglêdu na stan Alika spek-
takl by³ zagro¿ony, bo Alik
mia³ tam bardzo du¿¹ rolê.
Wówczas zadzwoni³ do mnie
dyrektor Jan Tomaszewicz.
Siedzia³em w Warszawie i
akurat nic nie robi³em. Przy-
jecha³em wiêc, zrobi³em
szybkie zastêpstwo. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e dzieñ przed moim
wejœciem, 15 grudnia 2007
roku na scenê w Gorzowie,
dzieñ wczeœniej, 14 grudnia
umar³ Alik. Dodam tylko, ¿e
wszed³em na scenê po 20
latach nieobecnoœci na de-
skach prawdziwego, zawo-
dowego teatru. 
- Wówczas dyrekcja za-
proponowa³a panu pozo-
stanie w Gorzowie?

- Dyrektor Tomaszewicz
zapyta³, czy chcê etat, czy
te¿ mo¿e bêdê pracowa³ go-
œcinnie. Zdecydowa³em, ¿e
etat, bo przecie¿ 20 lat
by³em bez, bo pod-
ró¿owa³em du¿o. 
- Trochê siedzia³ pan w
Kanadzie.

- Trochê. Ale te¿ przez jakiœ
czas by³em w Stanach, a po
powrocie do Polski tak za
bardzo nie wiedzia³em, co
bêdê robi³. 
- Przyszed³ pan do Go-
rzowa na etat i jakie to by³y
lata?

- Bardzo dobre. Bo nagle
poczu³em siê znów wrzuco-
ny do wody po 20 latach.
Przekona³em siê, ¿e jest to
ta przestrzeñ, w której mogê
i chcê pracowaæ. 
- Alik Maciejewski mówi³,
¿e jak przemys³ kosme-
tyczny mo¿e istnieæ bez
niego, kiedy przekona³ siê,
¿e handel kosmetykami to
nie jest jego bajka, tak on
sam bez teatru istnieæ nie

mo¿e. Czy¿by podobnie
by³o z panem?

- Ale¿ dok³adnie tak jest.
Jak mieszka³em w Kanadzie,
w Vancouver dok³adnie, to
robi³em ró¿ne rzeczy, ¿eby
zarabiaæ na ¿ycie.
Sprz¹ta³em, pracowa³em w
wypo¿yczalni wideo, jako
kierowca autobusu szkolne-
go i bardzo siê z tego cieszê.
Bo za m³odu ja sporo
gra³em. Tyle tylko, ¿e mia³em
takie wra¿enie, i¿ zwyczajnie
nie wiem zbyt du¿o o ¿yciu,
aby tê wiedzê prze³o¿yæ na
rolê. Oczywiœcie, ja nie
muszê kogoœ zabiæ, aby za-
graæ mordercê, ¿eby by³a
jasnoœæ. Ale generalnie,
bêd¹c mniej doœwiadczonym
¿yciowo cz³owiekiem, nie
mam z czego czerpaæ. I dla-
tego mnie kusi³o podró¿owa-
nie, zreszt¹ jak i wielu innych
ludzi. Ja sobie to marzenie
spe³ni³em. Pojecha³em na
drug¹ stronê kuli ziemskiej w
ciemno. I te podró¿e by³y
bardzo wzbogacaj¹ce. Ale
te¿ ukszta³towa³y moj¹
¿yciow¹ zaradnoœæ. Wa¿na
by³a tak¿e mo¿liwoœæ obser-
wacji ró¿nych ludzi w
ró¿nych krajach. Wówczas
mo¿na wy³owiæ to coœ, co
jest wspólne wszystkim. A
przecie¿ aktorstwo jest prze-
de wszystkim o cz³owieku,
czyli co takiego jest w lu-
dziach, co jest autentyczne.
Dopiero wówczas mo¿na
przekazaæ coœ, co
przyci¹gnie innych, ponie-
wa¿ wiêkszoœæ ludzi, co wy-
nika z moich obserwacji,
¿yje na powierzchni i auto-
matycznie, co oznacza, ¿e

80 procent czynnoœci wyko-
nujemy automatycznie, bo to
ju¿ umiemy. I dlatego dzieci
s¹ dla mnie ciekawsze, bo
dzieci siê ucz¹ i przez to s¹
autentyczne. Aktorstwo, jeœli
siê robi automatyczne, to
zwyczajnie nie ma sensu, bo
jest puste. 
- Podczas tych podró¿y
nie mia³ pan stycznoœci z
teatrem?

- Ale¿ oczywiœcie, ¿e
mia³em, te¿ tam robi³em
teatr. Tam w tej Kanadzie
zg³osili siê do mnie chêtni.
Ja by³em tam jakimœ jedy-
nym znanym aktorem w mie-
œcie Vancouver w Kanadzie.
No i ci ludzie, mam na myœli
Polaków tam mieszkaj¹cych,
strasznie chcieli robiæ teatr.
Teatr po polsku. Byli usta-
wienie materialne w ¿yciu i
okaza³o siê, ¿e brakuje im
czegoœ wiêcej. To byli ama-
torzy, niektórzy wczeœniej
mieli kontakty z teatrem.
By³a taki fajny cz³owiek od
pantomimy. Inna rzecz, ¿e ja
siê broni³em przed takimi do-
œwiadczeniami, bo ja jestem
samotnikiem, nie bardzo lu-
biê dowodziæ, nie potrafiê
byæ apodyktyczny, wyma-
gaj¹cy, kieruj¹cy. Ale ponie-
wa¿ widzia³em w tych lu-
dziach zapa³, a ja lubiê po-
magaæ, to postanowi³em im
pomóc. Przypomnia³em so-
bie wówczas mój start w
szkole teatralnej na I roku,
kiedy ja nic nie potrafi³em w
tym zawodzie, ale chcia³em
byæ aktorem. I wówczas z
Tadeuszem £omnickim robi-
liœmy ro¿ne æwiczenia. Za-
cz¹³em sobie je przypominaæ

i pokazywaæ. Zrobi³em wów-
czas spektakl, który pokazy-
wa³, ¿e ci ludzie chc¹ byæ ak-
torami. Ci ludzie zdaj¹ do
szko³y teatralnej. Ka¿dy z
nich zagra³ siebie. Na
dok³adkê to siê jeszcze
wszystko œni temu najbar-
dziej chêtnemu. To by³o
wzruszaj¹ce. Potem oczywi-
œcie mia³em jakiegoœ agenta.
Potem pojecha³em do naj-
starszej szko³y teatralnej w
USA w Los Angeles, bo
chcia³em pracowaæ jako ak-
tor po angielsku. Mia³em ta-
kie marzenie - choæ raz za-
graæ rolê po angielsku. 
- Zagra³ pan?
- Zagra³em. I to bardzo

szybko, bo gdzieœ po pó³ ro-
ku. Kolega robi³ film taki offo-
wy. Potem gra³em w takich
pó³profesjonalnych teatrach.
Zagra³em w jakimœ krymina-
le Agaty Christie. Tam za-
gra³em W³ocha. Myœla³em,
¿e muszê ten angielski tak
wyszlifowaæ, aby pozbyæ siê
akcentu, ale proszê sobie
wyobraziæ, ¿e tam akcenty
siê przydaj¹. Ma³o tego, w
szkole w Los Angeles na II
roku maj¹ nawet taki przed-
miot pod tytu³em obce ak-
centy. Zg³osi³a siê do mnie
dziewczyna, ¿ebym j¹ uczy³
polskiego akcentu, bo by³a
zafascynowana Meryl Streep
po jej roli w „Wyborze Zofii”.
Oczywiœcie, przebiæ siê tam
w Ameryce i ¿yæ z tego, to
siê udaje nielicznym. Podob-
nie zreszt¹ i w Polsce. Do-
dam jeszcze, ¿e gra³em w ja-
kichœ serialach ameryka-
ñskich. Tylko, ¿e ja tego nie
czu³em. I to te¿ spowodo-

wa³o, ¿e wróci³em do Polski.
Graj¹c po angielsku, to dla
mnie by³o tak, jakbym by³
pianist¹ i gra³ w rêkawicz-
kach. Oczywiœcie ja wyko-
nam to wszystko, ale ja nie
powiem tak po angielsku, jak
ci tam urodzeni. Mo¿e mu-
sia³abym tam ze dwadzie-
œcia lat pomieszkaæ, wów-
czas by³oby to bliskie. 
- A wracaj¹c na lokaln¹
scenê, pytaj¹ pana jeszcze
o „Karate po polsku”?

- Pytaj¹, oczywiœcie. Ostat-
nio dla przyk³adu, podczas
rozmowy po jednym ze spek-
takli na Spotkaniach Teatral-
nych temat wróci³. Ktoœ wy-
daje bowiem p³ytê z muzyk¹
filmow¹ i jest zafascynowany
wspania³¹ muzyk¹ z filmu
„Karate po polsku” Zbignie-
wa Górnego. „Karate po pol-
sku” to jest taki film, jak
„Miœ”, „Rejs”, czyli maj¹ sta-
tus filmów kultowych. S¹
czêsto powtarzane. Ale na-
wet jak ktoœ kiedyœ widzia³,
to zwyczajnie pamiêta. Ja
nie s¹dzi³em, ¿e „Karate po
polsku” przetrwa. 
- Ogl¹da pan ten film, jak
siê gdzieœ tam w telewizji
pokazuje?

- Jakoœ z dziesiêæ lat temu
to obejrza³em, ale generalnie
nie. Ja siê jakoœ nie wzru-
szam na nim. Inna rzecz, ¿e
ja nie lubiê siebie ogl¹daæ.
Nie bêdê siê porównywa³ do
wielkiego amerykañskiego
aktora Marlona Brando, któ-
ry pod koniec ¿ycie wa¿y³
ponad 120 kg i niewiele gra³,
ogl¹da³ „Tramwaj zwany
po¿¹daniem”, gdzie by³ piêk-
ny, m³ody, wspaniale wy-
gl¹daj¹cy, to krzycza³, ¿eby
to natychmiast wy³¹czyæ. On
nie móg³ tego œcierpieæ, ¿e
a¿ tak siê zmieni³, sta³ siê a¿
tak nieatrakcyjny. Ja nie
mam tego problemu. Choæ
s¹ spektakle, w których gram
starych ludzi, ale w œrodku
jakoœ tak nie czujê, ¿e mam
prawie 65 lat. Bo na takich
te¿ jest zapotrzebowanie.
Faceci na staroœæ mog¹ za-
graæ œwietne role. Zreszt¹
nie tylko faceci, wystarczy
przecie¿ przypomnieæ pani¹
Danutê Szaflarsk¹.
- A jaka jest pana najbar-
dziej ulubiona rola zagrana
w gorzowskim Osterwie?

- Bukara w „Przedstawieniu
Hamleta we wsi G³ucha Dol-
na”. Dla mnie to by³a nie-
zwykle sentymentalna pod-
ró¿. Proszê sobie wyobraziæ,

¿e pierwsz¹ sztuk¹, w jak¹
ja wszed³em po skoñczeniu
szko³y teatralnej w Teatrze
Na Woli w Warszawie, to
by³o w³aœnie „Przedstawienie
Hamleta we wsi G³ucha Dol-
na”. Ja tam wszed³em na ja-
kieœ zastêpstwo jako jeden z
ch³opów, którzy siedz¹ na
zebraniu. A tê rolê, któr¹ ja
gram w Gorzowie, czyli apa-
ratczyka Bukary w 1977 roku
gra³ Tadeusz £omnicki. I ja
by³em zafascynowany, jak
on to gra³. I nagle, po 40. la-
tach ja to samo gram. Mo¿e
to dziwne, ale ja zagra³em tu
sporo takich ról, które gra³
Janusz Gajos - przecie¿ on
zagra³ Bukarê w Teatrze Te-
lewizji. Wrócê jeszcze do
tamtego spektaklu w Teatrze
Na Woli. To wówczas by³o
wymierzone w polityków,
proszê pamiêtaæ, ¿e re¿yse-
rowa³ Kazimierz Kutz, który
by³ w opozycji od zawsze, a
gra³ Tadeusz £omnicki, dy-
rektor Teatru Na Woli, rektor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej w Warszawie,
cz³onek KC PZPR. A ta rola
to partyjny szubrawca,
sprzedajny aparatczyk, szuja
i de facto morderca. To by³o
coœ niesamowitego. Dla
mnie Tadeusz £omnicki by³
najwiêkszym polskim akto-
rem, choæ s¹ g³osy, ¿e takim
te¿ by³ Gustaw Holoubek. I
dlatego moim spe³nieniem
najwiêkszym aktorskim w
Gorzowie jest w³aœnie rola
Bukary. Poza tym Klau-
diusz w „Hamlecie”, ale i
rola Jana Sebastiana Ba-
cha w „Kolacji na cztery
rêce” - i to te¿ Janusz Ga-
jos gra³. 
- Bardzo trudno by³o siê
z panem umówiæ, bo jest
pan maksymalnie zajêty.
Tyle pracy w teatrze?

- No w³aœnie g³ównie jes-
tem zajêty w teatrze i prac¹
teatraln¹. Ale te¿ dotykaj¹
mnie problemy dnia co-
dziennego, które zajmujê
mi czas. Do tego dochodz¹
te¿ i inne zajêcia. Ostatnio
trochê mia³em podró¿y do
Warszawy. Mnie siê ju¿
zreszt¹ nie chce jeŸdziæ na
castingi do Warszawy, bo
dziœ mogê sobie coœ za-
graæ tu i wys³aæ. Ale po la-
tach znów coœ tam robiê.
Zagra³em w filmie, który
jest w fazie produkcji, poja-
wiam siê w serialach. Fakt,
jestem doœæ zajêty.
- Dziêkujê bardzo.

Teatr to jest przestrzeń, 
w której chcę żyć i pracować
Z Micha³em Anio³em, aktorem gorzowskiego Teatru Osterwy, rozmawia Renata Ochwat

M. Anioł: Dotykają mnie problemy dnia codziennego, które też zajmuję mi czas
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- Mieliœmy wolne pomiesz-
czenie na parterze naszego
biura. Uznaliœmy, ¿e to
bêdzie dobre wykorzystanie
- mówi Wojciech Pawliszak,
£owczy Wojewódzki z Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckie-
go. Sklep z dziczyzn¹ Le-
œniczówka otworzy³ swoje
podwoje w pi¹tek 7 grudnia
przy ul. Kosynierów Gdy-
ñskich.

Bardzo bogaty asortyment

Pomieszczenie nie jest ja-
koœ specjalnie wielkie, mie-
œci siê na wysokim parterze
kamienicy - siedziby Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckie-
go. Wystarczy wejœæ, ¿eby
siê przekonaæ, ¿e wybór
asortymentu powinien za-
spokoiæ najbardziej wyrafi-
nowane gusta. Jest bowiem
miêso z dzika, sarny, jele-
nia, s¹ ró¿ne wêdliny z dzi-
czyzny, w tym i znana z
XIX-wiecznej literatury
kie³basa dworska. Wszyst-
ko starannie popakowane w
worki pró¿niowe, opisane,
starannie u³o¿one w sza-
fach ch³odniczych. 

Ale asortyment miês z dzi-
ka uzupe³nia ca³kiem sporo
innych rzeczy. Mo¿na tu do-
staæ zio³a - przyprawy do
dziczyzny, ale i nie tylko.
Poza tym s¹ grzyby suszo-
ne, ale i grzyby marynowa-
ne. Nie brakuje ciekawych
soków i syropów - jak cho-
æby z aronii, czarnego bzu,
czarnych jagód, imbiru, ró¿y
czy jeszcze innych sma-
ko³yków, jakie mog¹ koja-

rzyæ siê lasem czy z leœny-
mi polanami. Ceny - bardzo
zró¿nicowane, bo od kilku
z³otych za s³oiczek syropu
czy d¿emu do ponad 100 z³
za miêso z jelenia.

Projekt ma same plusy

Sklep w dzier¿awionym od
PZ£ pomieszczeniu otwo-
rzy³ Zbigniew Winnicki. - Od
lat by³em zwi¹zany z bran¿¹
przetwórstwa dziczyzny. W
koñcu uzna³em, ¿e ju¿
mogê spróbowaæ sam. Pro-
wadziliœmy zreszt¹ z panem
³owczym sporo rozmów na
ten temat i wydaje siê, ¿e

projekt ma same plusy -
mówi w³aœciciel. I wylicza,
¿e na pewno takim jest usy-
tuowanie sklepu niemal w
samym centrum miasta, na-
przeciw hotelu Mieszko. Do
sklepu ³atwo dojechaæ i ra-
czej nie powinno byæ pro-
blemu z parkingiem. Nieba-
gatelnym plusem Leœni-
czówki jest choæby fakt, ¿e
od pewnego czasu panuje
moda na zdrowe od¿ywia-
nie, na diety niskot³uszczo-
we, a dziczyzna w tê modê
idealnie siê wpisuje. - Sklep
bêdzie czynny od wtorku do
pi¹tku od 9.00 do 17.00, so-

boty do 13.00, i w niedziele
handlowe tak¿e bêdzie
mo¿na przyjœæ tu na zaku-
py.

Nie ma zdrowszego
jedzenia

- Dziczyzna zaliczana jest
do najbardziej zdrowego ro-
dzaju miêsa - mówi Zbig-
niew Winnicki i t³umaczy, ¿e
przy produkcji miêsa z ho-
dowli, jak w przypadku
wieprzowiny czy wo³owiny,
zwierzêta rzeŸne s¹ karmio-
ne przy pomocy ró¿nych
wspomagaczy. - Tego w le-
sie nie ma. Nikt zwierzyny

dodatkowo niczym nie pa-
sie, a ju¿ na pewno nie ¿ad-
na chemi¹ - zaznacza. 

A ³owczy wojewódzki do-
daje, ¿e dziczyzna to miêso
ubitej zwierzyny ³ownej do-
puszczone do spo¿ycia po
przeprowadzeniu badañ
weterynaryjnych. Œwiadczy
o tym pieczêæ s³u¿by wete-
rynaryjnej. Pod wzglêdem
handlowo-kulinarnym du¿e
znaczenie maj¹ takie gatun-
ki, jak: dzik, jeleñ, sarna,
daniele (zaliczane do dzi-
czyzny grubej), zaj¹ce, dzi-
kie króliki (czyli dziczyzna
drobna) oraz dzikie ptac-
two: ba¿anty, kuropatwy,
przepiórki i dzikie kaczki
(zw³aszcza krzy¿ówki), cy-
ranki i cyraneczki.

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e
dziczyzna nale¿y do trady-
cyjnych specjalnoœci kuchni
polskiej. Ceni siê jej walory
smakowe i od¿ywcze. Mi-
êso zwierzyny ³ownej jest
niskokaloryczne. Charakte-
ryzuje siê nisk¹ zawartoœci¹
t³uszczu, mocnym ukrwie-
niem i ostrym zapachem.
Stanowi bogate Ÿród³o
bia³ka i witamin z grupy B.

Najwiêksze walory zdro-
wotne ma miêso z dzika i
sarny. Zawiera bowiem
du¿e iloœci magnezu, fosfo-
ru i wapnia. W dziczyŸnie
znajduje siê równie¿ Ÿród³o
³atwo przyswajalnego ¿ela-
za. W zasadzie mo¿e jeœæ
je ka¿dy, poniewa¿ jest lek-
kostrawne. Ostro¿noœæ po-
winny zachowaæ kobiety w
ci¹¿y i dzieci ze wzglêdu na

mo¿liwoœæ zara¿enia siê to-
ksoplazm¹ lub w³oœnic¹.

Najdelikatniejsze miêso
maj¹ zwierzêta upolowane
jesieni¹ lub na pocz¹tku zi-
my. Dziczyzna posiada wte-
dy specyficzny smak i za-
pach. Wp³yw na to mia³ na-
turalny pokarm, którym
zwierzêta ¿ywi³y siê w okre-
sie wiosenno-letnim, obfi-
tuj¹cym w zio³a, pêdy, korê
drzew, grzyby czy jagody.

- Mamy nadziejê, ¿e sklep
siê przyjmie - mówi¹ jed-
nym g³osem w³aœciciel i
³owczy wojewódzki.

ROCH

Po comber z sarny, marynowane
grzybki albo i dżem
W  Gorzowie ruszy³ pierwszy sklep z dziczyzn¹, po któr¹ nie trzeba ju¿ jeŸdziæ do Skwierzyny.

Dziczyzna zaliczana jest do najbardziej zdrowego rodzaju mięsa - mówi Zbigniew Winnicki
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Konkurs, jak ju¿ wczeœniej
informowaliœmy, po raz trzeci
og³osi³ Polski Zwi¹zek
£owiecki.

- Nasze konkursy ciesz¹
siê du¿ym powodzeniem -
mówi Wojciech Pawliszak,
³owczy wojewódzki. To
w³aœnie Zarz¹d Okrêgowy
PZ£ w Gorzowie oraz Od-
dzia³ Klubu Kolekcjonera i
Kultury £owieckiej og³osi³
Konkurs im. W³odzimierza
Korsaka. Konkurs ma takie-
go patrona, poniewa¿ W³od-
zimierz Korsak, pisarz, my-
œliwy, rysownik oraz osta-
tecznie fotograf po II wojnie
œwiatowej mieszka³ w Gorzo-
wie. Dziœ funkcjonuje Izba
Pamiêci Jemu poœwiêcona w
Nadleœnictwie K³odawa, a

gorzowscy myœliwi s¹ dumni,
¿e tak wa¿na postaæ by³a
zwi¹zana w³aœnie z Gorzo-
wem.

Konkurs ma za zadanie po-
kazanie uroku natury, piêkna
przyrody. I jak t³umacz¹ or-
ganizatorzy, nades³ane
przez uczestników prace
bêd¹ oceniane w kilku kate-
goriach: fauna; sceny my-
œliwskie; ruch; Puszcze Lu-
buskie - promuj¹ce piêkno
lasów Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ju¿ ruszy³, bowiem
zgodnie z regulaminem za-
cz¹³ siê 1 listopada. Potrwa
do 31 marca 2019 roku.
Zdjêcia wykonane przez
uczestników oceniane bêd¹
w kilku kategoriach. Nad-
sy³aæ je nale¿y do siedziby

Zarz¹du Okrêgowego PZ£ w
Gorzowie przy ul. Kosynie-
rów Gdyñskich 20G.

I jak chce regulamin kon-
kursu: jeden uczestnik mo¿e
przes³aæ maksymalnie dwa

zdjêcia w ka¿dej kategorii te-
matycznej. Ka¿de zdjêcie
nale¿y opisaæ na odwrocie
symbolem kategorii, nume-
rem i god³em autora fotogra-
fii. Na p³ycie CD podaæ na-

le¿y opis: kategoria, numer
zdjêcia, autor oraz gdzie, w
jakich warunkach zosta³o
wykonane zdjêcie. P³ytê CD
oraz kartê zg³oszenia nale¿y
do³¹czyæ w osobnej kopercie
oznaczonej god³em. Warun-
kiem uczestnictwa w konkur-
sie jest wype³nienie i
przes³anie wraz z fotografia-
mi karty zg³oszenia wraz z
oœwiadczeniem. W konkur-
sie mog¹ braæ udzia³ prace
dot¹d niepublikowane w
ksi¹¿kach i czasopismach,
nienagradzane na innych
konkursach bêd¹ce oryginal-
nymi pracami autora. Ze
wzglêdu na cechy fotografii
cyfrowej dopuszcza siê wy-
konanie korekty, pozwa-
laj¹cej na poprawê kontras-

tu, nasycenia kolorów, jasno-
œci i ostroœci fotografii. Nie-
dozwolone jest wykonanie
fotomonta¿u lub zmiana ory-
ginalnej koncepcji zdjêcia.

Najlepsze prace zostan¹
nagrodzone oraz pokazane
11 maja podczas Lubuskie-
go Festiwalu Muzyki Myœliw-
skiej w Parku Ró¿ w Gorzo-
wie. Patronem medialnym
konkursu jest nasza redak-
cja, a to m.in. oznacza, ¿e
nagrodzone prace zaprezen-
tujemy na naszych ³amach.

Osoby zainteresowane
szczegó³ami konkursu mog¹
siê kontaktowaæ z Polskim
Zwi¹zkiem £owieckim, który
mieœci siê przy ul. Kosynie-
rów Gdyñskich 20G.

ROCH

Zdjęcie lasu może przynieść nagrodę
Zwierzêta, piêkno przyrody, urok lasów - to tematy konkursu fotograficznego.

Takie zdjęcie tokującego koguta nie jest łatwo zrobić
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Sk³adniki
1 kg sarniego combra
2 ³y¿ki oliwy
³y¿ka mas³a
10 jagód ja³owca
3 ga³¹zki rozmarynu
3 z¹bki czosnku
150 ml czerwonego wina
sól, pieprz

Przygotowanie krok po kroku:
Rozdrobnij rozmaryn i jagody
ja³owca, wymieszaj z sol¹ i pieprzem.
Obtocz comber w przyprawach i
obsma¿ na oliwie.
Prze³ó¿ do brytfanny, dodaj
zmia¿d¿ony czosnek, trochê wody.
Piecz 30 minut w 180 st. C.
Sos z pieczenia przelej na patelniê,
dodaj wino, mas³o, przypraw sol¹ i
pieprzem. Podgrzewaj, a¿ zgêstnieje.
Sosem polej pokrojony w plastry
comber.

PPrrzzeeppiiss  nnaa  ppiieecczzoonnyy
ccoommbbeerr  zz  ssaarrnnyy
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Przed rozpoczêciem roz-
grywek w Basket Lidze Ko-
biet nie brakowa³o opinii, ¿e
mo¿e to byæ jeden z najcie-
kawszych sezonów ostatnich
lat. I choæ do zakoñczenia fa-
zy zasadniczej pozosta³a
nam ca³a runda rewan¿owa,
w pe³ni mo¿na zgodziæ siê z
przytoczon¹ opini¹. Racjê
mieli ci, którzy zacierali rêce,
twierdz¹c ¿e w walce o me-
dale bêdzie liczy³o siê wiêcej
zespo³ów ni¿ zazwyczaj. Li-
ga co prawda mocno siê po-
dzieli³a, co ju¿ widaæ w tabe-
li, ale o medale walczyæ
bêdzie siedem dru¿yn. S¹ to
medaliœci ubieg³orocznych
rozgrywek, czyli CCC Polko-
wice, Artego Bydgoszcz i
Œlêza Wroc³aw, a tak¿e
Wis³a Can Pack Kraków,
Energa Toruñ, Arka Gdynia i
InvestInTheWest Enea Go-
rzów. Ósmy zespó³, który
znajdzie siê w play off
wy³oniony zostanie prawdo-

podobnie z pary PGE MKK
Siedlce i Pszczó³ka Polski
Cukier AZS UMCS Lublin,
zaœ pozosta³e bêd¹ walczyæ
o utrzymanie siê w
najwy¿szej klasie rozgrywek. 

Gorzowiankom w lidze na
razie idzie ró¿nie, w wielu
spotkaniach nasze koszykar-
ki maj¹ problemy ze sku-
teczn¹ gr¹ defensywn¹,
przytrafiaj¹ im siê te¿ prze-
stoje, czasami brakuje spor-
towego szczêœcia, ale ca³y
czas licz¹ siê w walce o wy-
sok¹ pozycjê przed faz¹ pu-
charow¹. Dobrze, ¿e wszel-
kie niedoci¹gniêcia s¹ wi-
doczne na obecnym etapie
rozgrywek, bo nadal jest
sporo czasu na wyelimino-
wanie b³êdów.

- Mo¿emy mieæ problemy z
awansem do czwórki najlep-
szych przed play off, ale
czas dzia³a na nasz¹ ko-
rzyœæ i jestem przekonany,
¿e w kolejnych tygodniach

nasza gra bêdzie jeszcze
lepsza, a wówczas z ka¿dym
mo¿emy powalczyæ. Nie
chcia³bym tylko za szybko
spotkaæ siê z dru¿yn¹ CCC
Polkowice - mówi prezes
AZS AJP Krzysztof Kielec. 

I ma racjê, bo pamiêtajmy,
¿e po bardzo du¿ych zmia-
nach kadrowych zawodnicz-
ki potrzebuj¹ jeszcze trochê

czasu na odpowiednie zgra-
nie siê i nabranie pewnoœci
siebie. Ponadto ci¹g³a gra na
dwóch frontach, w lidze oraz
europejskich pucharach, na
pewno nie sprzyja spokojnej
pracy treningowej i wszystko
trzeba wypracowaæ w trakcie
meczów. 

Zespó³ InvestInTheWest
Enea zakoñczy³ ju¿ fazê gru-

pow¹ w rozgrywkach Euro-
Cup i uczyni³ to w bardzo
efektownym stylu. Na szeœæ
meczów akademiczki wy-
gra³y piêæ i zakwalifikowa³y
siê od razu do trzeciej fazy
rozgrywek, w której graj¹c
ju¿ tylko systemem pucharo-
wym zmierz¹ siê 24 i 31
stycznia ze zwyciêzc¹ pary
Spartak MR Widnoje - Lyon
ASVEL Féminin. Co cieka-
we, ze Spartakiem nasze
zawodniczki zagra³y ju¿ w
grupie i ponownie mog¹ siê
spotkaæ, o ile Rosjanki po-
konaj¹ Francuzki. Ale to
przed nami, natomiast za
nami gry grupowe. Jak oce-
nia je trener Dariusz Macie-
jewski?

- Oprócz pierwszego me-
czu z Artego w pozosta³ych
zagraliœmy naprawdê bar-
dzo fajn¹ koszykówkê - mó-
wi. - W Bydgoszczy nie czu-
liœmy jeszcze siebie, ani gry,
poniewa¿ tak naprawdê do-

piero siê zebraliœmy i zawod-
niczki potrzebowa³y czasu
na poznanie siê i odpowied-
nie zrozumienie na parkie-
cie. Dlatego Artego poje-
cha³o wtedy z nami okrutnie,
ale z perspektywy czasie
uwa¿am, ¿e ten zimny prysz-
nic by³ nam potrzebny i przy-
niós³ korzyœæ w nastêpnych
tygodniach. Naprawdê
cieszê siê nie tylko z tego,
¿e przed rokiem powrócili-
œmy do europejskich pucha-
rów i po przyjêciu porz¹dnej
lekcji, bo wygraliœmy wtedy
tylko jeden mecz, dzisiaj to
doœwiadczenie procentuje.
Uwa¿am, ¿e to co pokazali-
œmy w grach grupowych po-
woduje, ¿e powinniœmy li-
czyæ siê w fazie pucharo-
wej. Chcemy graæ jak
najd³u¿ej, do ka¿dego spot-
kania przyst¹pimy z wiar¹
zwyciêstwa, a co nam przy-
niesie los, zobaczymy.

ROBERT BOROWY

Grać jak najdłużej z wiarą
w zwycięstwo
Dawno nie mieliœmy tak interesuj¹cego sezonu koszykarskiego. 

Zawodniczki potrzebują jeszcze trochę czasu na zgranie się
i nabranie pewności siebie
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- Jak ocenia pan tego-
roczne transfery w ¿u¿lo-
wej PGE Ekstralidze?

- By³o o tyle ciekawie, ¿e li-
ga ma teraz spor¹ szansê
mocno siê sp³aszczyæ, co
powinno byæ z korzyœci¹ dla
widowiskowoœci rozgrywek.
Poza lubelskim Motorem
praktycznie wszystkie po-
zosta³e dru¿yny mocno siê
wyrówna³y, choæ oczywiœcie
po g³êbszej analizie mo¿emy
zauwa¿yæ niewielkie ró¿nice.
W moim przekonaniu nie
wzmocni³ siê Get Well Toruñ,
który straci³ dobrego juniora
Daniela Kaczmarka, a za-
miana Paw³a Przedpe³skie-
go na Norberta Koœciucha
nie musi przynieœæ oczeki-
wanych efektów. Dlatego
postawi³bym przy tej
dru¿ynie niewielki minus.
Mistrzowie Polski z Leszna
drugi rok z rzêdu pozostawili
dotychczasowy sk³ad, ale
ich wzmocnieniem powinni
byæ juniorzy, którzy siê
otrzaskali  i w przysz³ym ro-
ku bêd¹ jeszcze lepsi. Dlate-
go Unia nie bêdzie mia³a
praktycznie ¿adnej dziury w
sk³adzie. 
- Które dru¿yny w pa-
ñskiej ocenie wzmocni³y
siê na tyle, ¿e mog¹ powal-
czyæ o awans do strefy
medalowej?

- Spore wzmocnienie zali-
czy³ Falubaz, z kolei
Wroc³aw czy Czêstochowa
zrobi³y ma³e kroki do przodu,
wymieniaj¹c najs³absze
ogniwa. Powa¿nie wzmocni³
siê Grudzi¹dz, kontraktuj¹c
Kennetha Bjerre i Patryka
Rolnickiego, ale uwa¿am, ¿e
bêdzie to nadal zespó³ w³as-
nego toru. Je¿eli wygraj¹
wszystko u siebie mog¹ po-
walczyæ o wejœcie do play
off. Dlatego ka¿da z tych
ekip ma du¿e aspiracje,
choæ o medale walczyæ bêd¹
tylko nieliczni. 
- Na spadek skazuje pan
lublinian?

- Nie dajê du¿ych szans
Motorowi, gdy¿ dru¿yna bu-
dowana na potencjale za-
wodników z I ligi nie ma
szans na odegranie
znacz¹cej roli w PGE Ekstra-
lidze. Tam brakuje przede
wszystkim liderów. Przy
czym w sporcie nie mo¿na
byæ niczego pewnym.
- Pozosta³a jeszcze Stal
Gorzów. Czy uzasadnione
s¹ pretensje kibiców, któ-
rzy krytykuj¹ dzia³ania za-
rz¹du w zakresie polityki
transferowej, uznaj¹c, i¿
od kilku lat dru¿yna ulega
sta³emu os³abianiu? 

- Ka¿dy ma prawo do w³as-
nej oceny. Mo¿e w tym co

mówi¹ niektórzy kibice jest
trochê racji, ale ja uwa¿am,
i¿ nasz zespó³ poradzi sobie
w przysz³ym roku. Mocno
liczê na naszych juniorów.
Rafa³ Karczmarz czyni stale
postêpy, choæ w tym roku
mia³ k³opoty z kontuzjami.
Jest Mateusz Bartkowiak,
które zadebiutuje w lidze, ale
ju¿ powinien zacz¹æ zdoby-
waæ pierwsze punkty i nasi
m³odzie¿owcy dziêki temu
duetowi wspomog¹ senio-
rów. 

- Kibice zwracaj¹ jednak
uwagê na brak wzmoc-
nieñ, nie uwa¿aj¹ przy-
by³ych do Stali dwóch Du-
ñczyków za zawodników
wysokiej klasy?

- Rzeczywiœcie, niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e problemem
mog¹ byæ nowi Duñczycy.
Myœlê, ¿e nie mieliœmy zbyt
wielkiego wyboru, ale Petera
Kildemanda i Andersa
Thomsena naprawdê jest
staæ na du¿o. Obaj bêd¹
chcieli udowodniæ przyna-

le¿noœæ do PGE Ekstraligi.
Ten pierwszy po dwóch trud-
nych dla siebie sezonach, w
których mêczy³ siê z kontuz-
jami dopiero w tym roku
przejecha³ szczêœliwie. Nie
b³ysn¹³, ale staæ go na odbu-
dowanie siê, bo umie je-
Ÿdziæ. Thomsen z kolei to
ambitny ch³opak. Poza Bart-
kiem Zmarzlikiem pozostali
nie bêd¹ mo¿e wielkimi
gwiazdami, ale razem
stworz¹ solidny zespó³.
Myœlê, ¿e staæ bêdzie sta-
lowców na awans do play
off.
- Niektóre kluby zaczê³y
oferowaæ ¿u¿lowcom bar-
dzo wysokie stawki. Czy w
przypadku utrzymania ta-
kiego trendu gorzowska
Stali poradzi sobie na ryn-
ku w kolejnych sezonach?

- Bêdzie bardzo ciê¿ko,
je¿eli nie nast¹pi otrzeŸwie-
nie. Co prawda telewizja za
prawa do transmisji zaczyna
p³aciæ wiêcej, ale te
pieni¹dze powinny byæ za-
gospodarowane na inne cele
ni¿ tylko p³ace zawodników.
Do tego nasz klub straci³
Ÿród³o z tytu³u organizacji
Grand Prix, st¹d ju¿ w tym
roku trzeba by³o siêgn¹æ po
zawodników z ni¿szym staw-
kami. Rozwi¹zaniem by³by
silny sponsor, jaki pojawi³ siê

choæby w Zielonej Górze, ale
póki nie uda siê go zdobyæ,
póty trzeba prowadziæ poli-
tykê oszczêdnoœciow¹.
Myœlê, ¿e œrodowisko go-
rzowskie, w tym w³adze
miasta nadal bêd¹ wspoma-
gaæ klub, nawet w sytuacji,
kiedy zdarzy siê sezon, w
którym nie wywalczymy me-
dalu. Skoro ju¿ nie ma
Grand Prix w Gorzowie, to
mo¿e warto postawiæ na ra-
zie na inn¹ ciekaw¹ im-
prezê, która zachêci³aby ki-
biców do przyjœcia na sta-
dion, ale i pozwoli³aby
chocia¿ trochê zasypaæ po-
wsta³¹ dziurê bud¿etow¹.
Jest podobno pomys³, ¿eby
by³ to jeden z turniejów fi-
na³owych Speedway Euro
Championship. To dobrze.
Swoj¹ drog¹ zmierza³bym,
na miejscu dzia³aczy
wszystkich klubów, do wyha-
mowania ¿¹dañ zawodni-
ków. 
- Prezesi unikaj¹ jednak
tego tematu jak ognia. Dla-
czego?

- Nie rozumiem dlaczego
prezesi nie chc¹ siê dogadaæ
w kwestiach finansowych.
Przecie¿ w ka¿dej chwili ktoœ
mo¿e wpaœæ w k³opoty, z
których nie wybrnie przez
kolejne lata. 

RB

Stalowców stać na awans do play off
Rozmowa z Markiem Towalskim, by³ym ¿u¿lowcem Stali Gorzów

M. Towalski: Nie rozumiem dlaczego prezesi nie chcą się
dogadać w kwestiach finansowych
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