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Niegdyś piękne, dziś szpetne Program dla ulicy
Sikorskiego?
budynki w mieście

Fot. Archiwum

Stare pofabrykanckie wille, kamienice na Nowym Mieście, budynki, które zwyczajnie straszą. Nieliczne tylko
mają szansę na zmianę wizerunku w najbliższym czasie. Więcej na s.12-13.

r e k l a m a

Na ulicy Sikorskiego i wokół niej
zamarło życie.

Sprawił to oczywiście przedłużający się remont. Wiele punktów handlowych i usługowych oraz gastronomicznych ledwo dyszy albo wręcz upadło. Nie ma tam ruchu, nie ma
ludzi, nie ma biznesu. A przecież to ścisłe
centrum ponad stutysięcznego jeszcze miasta. Nie wierzę, że jesienią, bo najwcześniej zima, a może nawet dopiero wiosną powrócą
tam tramwaje oraz ludzie. Tylko czy będzie
po co i do czego? Ano właśnie…
Zbyt ważny i cenny to kątek miasta, by
pozostawić go nie tyle samego sobie, co
tzw. niewidzialnej ręce rynku. Nie chodzi
przecież o to, by na ożywienie śródmieścia czekać całymi latami i to ze skutkiem
bardziej niż niewiadomym. Dlatego dziwię
się i nadziwić nie mogę, że nie pracuje
żaden zespół, że nie ma żadnego programu reanimacji ulicy Sikorskiego i ścisłego
centrum miasta, a przynajmniej nic o tym
nie słychać, bo zamierzenia inwestycyjne
w tym miejscu, to nie są jednak ożywcze
programy. A program taki powinni stworzyć sami zainteresowani przy pomocy
specjalistów
różnych
branż
oraz
wiodącym udziale magistratu. I nie powinno być to trudne, pod warunkiem, że ktoś
się tym na poważnie zajmie, jako inicjator
oraz koordynator tego społeczno-gospodarczego działania.
JAN DELIJEWSKI

2

mija dzień

Prezydent Gorzowa og³osi³ konkursy: „Piêkne Balkony” i „Domy w Ogrodach”.
Ju¿ po raz dwudziesty
czwarty gorzowianie mog¹
zaprezentowaæ w konkursie
swoje balkony, a po raz dwudziesty pierwszy ogrody.
Konkursy maj¹ na celu
kszta³towanie proekologicznych postaw, uwra¿liwienie
na problemy estetyki miasta
oraz kszta³towanie inwencji
plastycznej i estetycznej.
Warunki uczestnictwa w
konkursach okreœla regulamin konkursów, którego
treœæ dostêpna jest m.in. na
stronach
internetowych
miasta. Na zg³oszenia organizatorzy czekaj¹ do 30
wrzeœnia, a og³oszenie wyników konkursów nast¹pi w listopadzie br. Wyniki konkur-

sów zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci, a zdjêcia
nagrodzonych balkonów i
ogrodów opublikowane na
miejskiej stronie internetowej.
Dla laureatów organizator
przewiduje nagrody. Ka¿dy z
uczestników
konkursów
otrzymuje pami¹tkowy dyplom oraz album ksi¹¿kowy
o tematyce ogrodniczej, florystycznej, przyrodniczej.
Bêd¹ to albumy z zasobów
w³asnych Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska lub zakupione
specjalnie. Ponadto osoby
nagrodzone otrzymaj¹ ufundowany przez sponsorów
sprzêt ogrodniczy.
RED.

Pięknych balkonów oraz ogrodów w mieście nie brakuje

Postaw na świeże
i lokalne produkty

Kubki, magnesy, długopisy, torby…

Gorzowski Rynek Hurtowy zachêca do
zaopatrywania siê w œwie¿e i lokalne produkty
na Targowisku Miejskim.

Do wszystkich Urzêdów
Pocztowych na terenie Gorzowa oraz w Deszcznie i
Bogdañcu trafi³y gad¿ety kubki, magnesy, d³ugopisy i
torby lniane z logotypem Gorzów #St¹d Jestem, wizerunkiem kasety stilonowskiej i
nosoro¿ca Stefanii. Koszulki
z logotypem Gorzów #St¹d
Jestem obecnie s¹ dostêpne
tylko w placówce przy ulicy
Jagielloñczyka.
Od teraz podczas za³atwiania codziennych spraw w
placówce Poczty Polskiej
bêdzie mo¿na zaopatrzyæ
siê w „gorzowski” gad¿et, a
turyœci, wysy³aj¹c kartkê z
pozdrowieniami, bêd¹ mogli

sprzeda¿ detaliczna odbywa
siê w poniedzia³ki, œrody,
pi¹tki, soboty od godziny 7
do 13.
Zaopatruj¹c siê u lokalnych
dostawców wspieramy naszych s¹siadów, którzy produkuj¹ ¿ywnoœæ bardzo blisko nas. Dziêki temu przyrz¹dzone póŸniej potrawy s¹
nie tylko smaczniejsze, ale
przede wszystkim zdrowsze.
¯. S.

Fot. Daniel Adamski

Do skorzystania z oferty
GRH zaprasza nie tylko
klientów indywidualnych, ale
równie¿ przedstawicieli restauracji, barów czy hoteli.
Hurtownicy maj¹ w swoim
asortymencie
codzienne
œwie¿e owoce oraz warzywa.
Sprzeda¿ produktów prowadzona jest od poniedzia³ku
do soboty w godzinach od
2:00 do 7:00, a w hali owoców i warzyw od 7 do 10,

Gorzowskie gad¿ety s¹ ju¿ w sprzeda¿y na poczcie.

Na poczcie można kupić kubki, magnesy, długopisy, torby
i inne gadżety z gorzowski mi akcentami

nabyæ pami¹tkê z naszego
miasta.

KAMIL BEDNARZ
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Ławki tylko dla podróżnych
Urzêdnicza logika jest prosta jak budowa cepa.

Fot. Archiwum

w 1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzowie popłynął pierwszy prąd
elektryczny; doprowadzenie
energii elektrycznej związane
było z budową tramwaju elektrycznego w mieście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
2003 r. - na trasie Gorzów Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
w 2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na
Placu Grunwaldzkim.
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniewski (71 l.), pionier Gorzowa, b.
żużlowiec i trener żużla, twórca
silnika żużlowego, który w 1955
pozwolił Stali startować w II lidze; pierwszy indywidualny
mistrz okręgu zielonogórskiego
w 1950, pierwszy trener Jancarza, Migosia, Padewskiego i
Dziatkowiaka.
w 3.09.
1959 r. - na ul. Warszawskiej
oddano do użytku drugi tor
tramwajowy długości 400 m na
odcinku między ul. Szkolną i
Szpitalną; dzięki temu można
było wznowić kursy linii nr 2 na
ul. Warszawskiej.
1989 r. - na Górczynie erygowano parafię św. Pierwszych Męczenników Polskich, Świętych
Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna; była to 12 parafia katolicka w mieście.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski
w 4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie.
1968 r. - 22-letni Edward Jancarz został w Göteborgu II wicemistrzem świata.
1975 r. - w wyniku połączenia
miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej powstała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Gorzowie, dziś WiMBP.
2013 r. - Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie
został zarejestrowany jako
spółka z o.o.
1926 r. ur. się Zdzisław Morawski, pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK,
zm. 1992 r.
w 7.09.
1997 r. - Tomasz Kucharski, 16krotny medalista MP, wraz z
bydgoszczaninem Robertem Syczem zdobył mistrzostwo świata
w dwójkach wioślarskich
w 8.09.
1945 r. - z okazji I Dożynek
Lubuskich w Gorzowie rozpoczął się ogólnopolski zjazd
gwiaździsty, pierwsza motorowa impreza na Ziemi Lubuskiej; w jej następstwie w Gorzowie zawiązał się Motoklub
„Unia” jako sekcja poznańskiego klubu, który istniał do
1950 r.
1962 r. - uroczyście otwarto odbudowany dworzec PKP.
w 9.09.
1957 r. - otwarto ogród botaniczny przy gorzowskim muzeum.

Konkursowe piękne balkony
i ogrody

Fot. Archiwum
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Od poniedziałku do soboty codziennie świeże warzywa i owoce

Pomyœla³em sobie o tej pokrêtnej nieco prawdzie, kiedy
przeczyta³em w Gazecie Lubuskiej wyjaœnienia magistrackich urzêdników w sprawie znikaj¹cych ³awek w
s¹siedztwie miejskich murów, vis a vis £aŸni Miejskiej.
Pytaj¹ o to mieszkañcy, którzy podró¿uj¹ miejskimi autobusami i korzystaj¹c z tego
przystanku chc¹ czasami na
³awce posiedzieæ. Otó¿ ³awki
zosta³y zabrane przez miej-

www.echogorzowa.pl
Redakcja (adres do korespondencji):
Redakcja Echogorzowa.pl, skr. poczt. 603, Kombatantów 2,
66-414 Gorzów Wlkp. 16.

skie s³u¿by, bo zosta³y zniszczone i ju¿ tam nie powróc¹,
bo znowu mog¹ byæ zdewastowane przez wandali. Tak
przynajmniej
twierdz¹
urzêdnicy. I trudno odmówiæ
takiemu rozumowaniu logiki,
ale id¹c tym torem lub trybem równie dobrze mo¿na
zakazaæ tam siadania na
³awkach w innych celach ni¿
oczekiwanie na autobus. Do
beztroskiego i towarzyskiego
posiadywania wyznaczyæ

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

zaœ wy³¹cznie ³awki w parkach, okreœlaj¹c przy tym
prawo do jednorazowego
siedzenia maksymalnie do
30 minut, ¿eby starczy³o
³awek i czasu dla wszystkich.
Oczywiœcie ograniczaj¹c te
ograniczenia do wiosny i lata, bo jesieni¹ i zim¹
d³u¿szego siedzenia w parku
i tak nikt nie wtrzyma.
Poza tym wszystko w porz¹dku.

JAN DELIJEWSKI
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Drukarnia Poznań,
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Oczyszczone ścieki płyną do rzeki
Posiadanie biologicznej oczyszczalni nieczystoœci ciek³ych jest bardzo korzystne.

Fot. Archiwum

Gorzowska Oczyszczalnia
Œcieków, w skrócie „GOŒka”, zapewnia odbiór œcieków
systemem kanalizacji grawitacyjnej i pompowej oraz
œcieków dowo¿onych z ca³ej
aglomeracji
obejmuj¹cej
miasto Gorzów i wiêksz¹
czêœæ s¹siednich gmin skupionych w Zwi¹zku Celowym
Gmin MG-6.
- Aktualnie odprowadzamy
œcieki oczyszczone o jakoœci
zgodnej z obowi¹zuj¹cymi
przepisami oraz pozwoleniem wodnoprawnym. Œcieki
oczyszczone,
które
wygl¹daj¹ zupe³nie jak woda
odprowadzane s¹ do Warty.
Ich sk³ad chemiczny nie oddzia³ywuje niekorzystnie na
sk³ad fizykochemiczny wody
w Warcie - mówi Bogus³aw
Andrzejczak, prezes PWiK.
Oprócz podstawowego zadania Gorzowskiej Oczyszczalni Œcieków, jakim jest
oczyszczanie œcieków, nieod³¹czn¹ czêœci¹ procesu
technologicznego jest gospodarka osadowa. Doprowadzenie œcieków do stanu
zbli¿onego do „wody” wi¹¿e
siê z pozostawieniem w
Oczyszczalni odpadu, którego jest tym wiêcej, im bardziej œcieki s¹ zanieczyszczone. Oczyszczalnia przyjmuje oko³o 19 tys. m3
œcieków na dobê, z czego
osady (osad surowy po osadniku wstêpnym oraz osad
nadmierny powstaj¹cy w wyniku procesów biologicznych)
odebrane ze œcieków podczas ich oczyszczania to
oko³o 200 m3 osadów o
uwodnieniu oko³o 95%.
Uwodniony osad trafia do
du¿ych reaktorów zwanych
zamkniêtymi komorami fermentacyjnymi, w których ca³y
czas jest mieszany i utrzymy-

Stąd oczyszczone już ścieki odprowadzane są do Warty

wany w sta³ej temperaturze
oko³o 38-40 stopni Celsjusza.
W komorach tych, odbywa
siê proces fermentacji, podobny do np. fermentacji wina z tym, ¿e podczas fermentacji wina wydziela siê
g³ównie dwutlenek wêgla, a
w fermentacji osadów biogaz,
który sk³adem zbli¿ony jest
do gazu ziemnego (wartoœæ
opa³owa biogazu jest w granicach 23000 do 25000
kJ/Nm3, a zawartoœæ metanu
waha siê od 60 do 65% objêtoœci). Produkowany biogaz
wykorzystywany
jest
w
ca³oœci na potrzeby w³asne
gospodarki cieplnej
i energetycznej „GOŒ-ki”.
Biogaz wykorzystywany jest
w procesie spalania w
kot³owni
technologicznej
(dwa kot³y o ³¹cznej moc 1,2
MW) oraz w procesie kogeneracji (moc elektryczna
ka¿dego z dwóch kogeneratorów, to 340kW/h i cieplna
380 kW/h). Okreœlenie kogeneracja oznacza jednoczesne wytwarzanie dwóch rodzajów energii: energii elektrycznej i cieplnej.

- Energia elektryczna oraz
ciep³o s³u¿¹ Oczyszczalni mówi Rados³aw Kasperski,
kierownik oczyszczalni. - Pr¹d
ze œcieków w Gorzowie produkowany jest ju¿ od 2008 roku.
Spalinowy silnik po³¹czony z
pr¹dnic¹ wytwarza pr¹d, a
przy tym emituje ciep³o, które
przechwycone przez specjaln¹
instalacjê staje siê ciep³em
u¿ytkowym. Gdy temperatury
powietrza nie spadaj¹ poni¿ej
+5°C ciep³o odpadowe z
uk³adu kogeneracji wystarcza
do ogrzania wszystkich obiektów socjalnych i technologicznych, czyli równie¿ reaktorów
fermentacyjnych. Od jesieni do
wiosny kogeneracjê wspieraj¹
kot³y technologiczne, które s¹
nastawione wy³¹cznie na produkcjê ciep³a u¿ytkowego - wyjaœnia.
W zale¿noœci od pory roku
oraz dobowej produkcji biogazu, uk³ad kogeneracji
w Oczyszczalni mo¿e pokryæ
20-40% zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ oraz 30100% na ciep³o w stosunku do
ca³kowitych potrzeb obiektu.
Jest to zielona energia wytworzona z biomasy (biogazu).

Uk³ad kogeneracji wytworzy³
w latach 2016-2018 nastêpuj¹ca iloœæ energii elektrycznej:
- w 2016 roku - 1.561.631
kWh,
- w 2016 roku - 1.779.530
kWh,
- w 2018 roku - 2.104.336
kWh,
Oznacza to, ¿e dziêki dobrze
prowadzonemu
procesowi
technologicznemu
w Gorzowskiej Oczyszczalni
Œcieków, w wyniku fermentacji
uzyskuje siê nie tylko efekt ekologiczny, ale tak¿e du¿e
oszczêdnoœci energii elektrycznej. 100% zapotrzebowania
ca³ej Oczyszczalni Œcieków na
energiê ciepln¹ i ok. 30%-50%
zapotrzebowania chwilowego
na energiê elektryczn¹, udowadnia, ¿e op³aca siê wykorzystywaæ energetycznie biogaz
poniewa¿ oprócz obowi¹zku
oczyszczania œcieków przynosi
to wymierne korzyœci ca³emu
Przedsiêbiorstwu, w postaci
spe³nienia efektu ekologicznego oraz poprawy efektywnoœci
energetycznej.
Wróæmy jednak do osadów.
Jak opowiada nam Rados³aw
Kasperski, przefermentowany
osad, który „odda³” ju¿ biogaz i
zosta³ zmineralizowany, aby
sta³ siê odwodnionym depozytem, czyli osadem, musi zostaæ poddany procesowi technologicznemu nazywanemu
odwirowaniem.
- Odbywa siê to na dwóch wirówkach dekantacyjnych, w
których wykorzystuje siê si³ê
odœrodkow¹ urz¹dzenia i w
wyniku dodania do uwodnionych osadów polimerów, czyli
zwi¹zków, które zmniejszaj¹
uwodnienie osadów oraz powoduj¹ zagêszczenie osadów,
powstaje osad odwodniony.
Charakteryzuje siê on 21-23%

zawartoœci¹ suchej masy. Taki
osad poddajemy higienizacji
wapnem, co skutecznie niszczy mog¹ce wyst¹piæ w osadzie drobnoustroje oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Po tym zabiegu osady s¹ w
pe³ni bezpieczne biologicznie t³umaczy.
Dziennie w Oczyszczalni
produkuje siê oko³o 40 ton odwodnionych osadów. Depozyt
od wielu lat, jako pe³nowartoœciowy nawóz, oddawany jest
œrodowisku tzn. przekazywany
do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania jednak
do celów niespo¿ywczych.
Kosztuje to przedsiêbiorstwo
oko³o miliona z³otych rocznie.
Osady s¹ produktem naturalnym o du¿ej zawartoœci substancji organicznej, azotu, fosforu, mikro i makro elementów,
co sprawia, ¿e s¹ wartoœciowymi nawozami wp³ywaj¹cymi na
prawid³owy wzrost roœlin.
Przed zastosowaniem na
gruntach, osady zgodnie z
Ustaw¹ o odpadach, co dwa
miesi¹ce poddawane s¹ badaniom w akredytowanych laboratoriach pod k¹tem zawartoœci drobnoustrojów chorobotwórczych, metali ciê¿kich oraz
takich parametrów jak odczyn,
sucha masa, substancje organiczne, azot, fosfor, wapñ,
magnez. Ka¿dorazowe zastosowanie osadów na gruntach
musi byæ prowadzone zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem.
W Gorzowskiej Oczyszczalni
Œcieków wytwarzany jest ju¿
biogaz, z którego ekologiczn¹
metod¹ generowane jest
ciep³o i energia elektryczna.
Produkowany jest ponadto
pe³nowartoœciowy osad, na
którym od wielu lat rolnicy skutecznie prowadz¹ uprawê roœlin (np. energetycznych).
(R)

Zbiórka baterii jeszcze łatwiejsza
W Gorzowie pojawi³y siê nowe pojemniki na zu¿yte baterie.

Fot. Archiwum Eneris

Pojemniki na zu¿yte baterie
i akumulatory na razie zosta³y zainstalowane w siedzibach czterech spó³dzielni
mieszkaniowych przy ulicach: Czereœniowej 6, Œciegiennego 7, Kombatantów 1
oraz GwiaŸdzistej 1. Jednak
w planach jest monta¿ specjalnych skrzynek w budynkach i altanach we wszystkich
trzech
sektorach
Zwi¹zku Celowego Gmin
MG-6, obs³ugiwanych przez
gorzowski oddzia³ ENERIS
Surowce.
- Cieszê siê, ¿e wystartowaliœmy
z
naszym
pilota¿owym projektem dotycz¹cym zbiórki zu¿ytych
baterii w Gorzowie. Na po-

Najważniejszą zasadą jest
wrzucanie baterii do specjalnych pojemników

cz¹tek zamontowaliœmy pojemniki
w
siedzibach
spó³dzielni mieszkaniowych,

ale chcemy przede wszystkim, aby mieszkañcy budynków wielorodzinnych mieli
dostêp do takiego rozwi¹zania i mogli wrzucaæ baterie
do specjalnych skrzynek w
altanach œmietnikowych na
swoich osiedlach. Mam nadziejê, ¿e zarz¹dcy nieruchomoœci wyjd¹ naprzeciw
potrzebom mieszkañców i
u³atwi¹ im zbiórkê tych niebezpiecznych odpadów. podkreœla Roman Mikos, dyrektor operacyjny ENERIS
Surowce Oddzia³ w Gorzowie.
Gorzowski oddzia³ ENERIS
Surowce zamówi³ kolejnych
30 skrzynek na zu¿yte baterie i akumulatory ale wiado-

mo ju¿, ¿e zapotrzebowanie
jest du¿o wiêksze. Pojemniki
mog¹ byæ montowane w altanach na odpady, jednak
wszystko zale¿y od mo¿liwoœci technicznych.
Po zape³nieniu skrzynek
bateriami, odpady te bêd¹
odbierane przez ENERIS
Surowce, po wczeœniejszym
zg³oszeniu odbioru przez zarz¹dcê nieruchomoœci.
Zu¿yte baterie i akumulatory to odpady, które stanowi¹
szczególne zagro¿enie dla
zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz
s¹ szkodliwe dla œrodowiska.
Jedna ma³a bateria guzikowa potrafi zanieczyœciæ 1 m3
ziemi albo nawet 50 tys. litrów wody. Dlatego niezwykle

istotne jest œwiadome i odpowiedzialne pozbywanie siê
tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminowaæ ich
szkodliwy wp³yw.
Najwa¿niejsz¹ zasad¹ jest
wrzucanie baterii do specjalnych pojemników, czyli niemieszanie ich z innymi odpadami,
a tak¿e odpowiednie zabezpieczenie obu biegunów przez
np.: zaklejenie taœm¹ z obu
stron, co ograniczy dostêp powietrza i zabezpieczy ogniwa
przed zwarciem. W ten sposób
nawet w przypadku zetkniêcia
siê baterii ze sob¹, nie dojdzie
do wzrostu temperatury skutkuj¹cego zap³onem, a nawet
wybuchem.
MONIKA KITA

2006 r. - w Gorzowie otwarto zach. część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
w 11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamoście i Gorzów Główny.
2005 r. zm. Ludwina Nowicka
(76 l.), wybitna aktorka lubuska, pionierka Gorzowa, do
ostatnich dni aktywna animatorka amatorskich teatrów w Gorzowie
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hrybacz (86 l.), ekonomista, b.
wykładowca i prorektor PWSZ,
b. poseł (1991-1993), b. radny
WRN (1988-1990) i RM (19942006), b. delegat Pełnomocnika
Samorządu Terytorialnego na
woj. gorzowskie (1990).
w 12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo
(61 l.), nauczyciel i instruktor
muzyczny, współtwórca zespołów wokalnych „Jankiele”,
„Aster”, „Kominek”, Apassionata”, działających przy DK
„Kolejarz” i „Małyszyn” oraz w
klubie „Pogodna Jesień”.
w 13.09.
1969 r. - na torze Wembley w
Londynie rozegrano finał Indywidualnych Mistrzostw Świata, w których wystartowało aż
sześciu Polaków; mistrzem
świata został Ivan Mauger,
najlepszy z Polaków Edward
Jancarz zajął szóste miejsce,
a Andrzej Pogorzelski był
dziewiąty.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund
Nowicki, więzień obozów hitlerowskich, pierwszy administrator diecezji gorzowskiej (19451951), późniejszy biskup gdański, zm. w 1971 r.
w 14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowalski, artysta-plastyk, pierwszy
szef delegatury ZPAP i pierwszy
plastyk miejski (1975-1976),
zm. w 2001 r.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego
hokeja, budowniczy „Lodostilu”.
w 17.09.
1979 r. - Teresa Jura i
Wiesława Gąsiorek jako ajentki
WSS „Społem” otworzyły przy
ul. Łokietka 35 bar naleśnikowy
„U Bartosza”, który działa do
dziś; najstarszy taki lokal w
mieście.
w 18.09.
1972 r. - rozpoczęto budowę linii tramwajowej na Piaski.
1975 r. - przedpremierowym pokazem „Nocy i dni” zainaugurowało działalność kino „Kopernik”, czynne do 2007 r., rozebrane w 2009 r.
2000 r. - na ul. Owocowej oddano nowy mostek na Kłodawce.
w 19.09.
1954 r. - powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, który później przekształcił
się w Gorzowskie Towarzystwo
Fotograficzne.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), hono-
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Trzy pytania do Rados³awa Halickiego, za³o¿yciela Parku Rozgrywki Fun-Jump w Gorzowie
- Minê³y dwa lata od rozpoczêcia
dzia³alnoœci Parku Rozrywki na Zawarciu. Gorzowianie przyjêli w
pe³ni propozycjê, jak¹ niesie ze
sob¹ œwiat Fun-Jumpu?
- Wchodz¹c do Gorzowa z najwiêkszym tego rodzaju Parkiem w Polsce
zastanawialiœmy siê oczywiœcie, czy
nasza oferta spe³ni oczekiwania tutejszych mieszkañców. Dzisiaj mogê
powiedzieæ, ¿e tak siê sta³o, z czego
jesteœmy zadowoleni. Muszê tu jednak przyznaæ, ¿e pocz¹tek mieliœmy
o tyle trudny, i¿ pewne rozwi¹zania
techniczne zainstalowane w hali nie
sprawdzi³y siê w okresie zimowym,
ale poradziliœmy sobie z tym i w tej
chwili system ogrzewania jest na najwy¿szym poziomie. Warto o tym mówiæ, bo w³aœnie zima jest t¹ por¹ roku,
w której notujemy najwiêksze zainteresowanie nasz¹ propozycj¹. Park w
ca³oœci znajduje siê pod dachem i pogoda w niczym nie przeszkadza.
Mo¿emy zaoferowaæ œwietn¹ zabawê
w strefie g¹bek, kosza, akrobacji i w
wielu innych, a we wspó³pracy z kooperantem posiadamy wysokiej jakoœci
œciankê wspinaczkow¹. Druga tej klasy jest dopiero w Berlinie. Do tego
mamy papugarniê oraz laserowy paintball. Ta ostatnia forma rozrywki odbywa siê w osobnej hali, znajduj¹cej
siê na terenie g³ównej i uczestnicy s¹
wyposa¿eni w specjalne kamizelki
oraz broñ laserow¹. Klimat tej zabawy
jest fantastyczny.

Fot. R. Borowy

rowy obywatel miasta, zm. w
2012 r.
w 20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze w Rybniku zdobyli drużynowe mistrzostwo świata; w
drużynie polskiej obok Wyglendy, Tkocza, Gluecklicha występowali gorzowianie Edward Jancarz i Andrzej Pogorzelski.
2000 r. zm. Ryszard Sawicki (62
l.), specjalista rehabilitacji,
działacz opozycyjny, więziony w
latach 80., b. dyrektor ZOZ
(1991-1997), pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Gorzowie.
w 21.09.
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko,
kręgielnia, kawiarnia) Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym
fragmentem trasy średnicowej
w 23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Robert Sycz zdobyli złoty medal w
olimpijskich regatach wioślarskich dwójek podwójnych w
Sydney
2003 r. - 25-letnia gorzowska
alpinistka Sylwia Bukowicka
stanęła na szczycie Cho Oyu
(8201) w Himalajach, stając się
najmłodszą Polką na ośmiotysięczniku.
1935 r. - urodził się Edward Pilarczyk, b. żużlowiec gorzowski
(1952-1964) i mechanik klubowy, zm. w 1994 r.
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przyrodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek podróżniczych, m. in. „Ku indyjskiej rubieży”, poradnika „Rok
myśliwego” oraz gawęd przyrodniczych „Las mi powiedział”.
w 24.09.
1984 r. - w drodze na uroczystości 700-lecia Choszczna przewodniczący Rady
Państwa Henryk Jabłoński
spotkał się w Gorzowie z
grupą działaczy wojewódzkich, zwiedził też miasto
oraz nowe obiekty ZM „Gorzów” w Baczynie; była to
pierwsza wizyta przewodniczącego Rady Państwa w
Gorzowie.
1985 r. - na skrzyżowaniu ul.
Garbary i Sikorskiego doszło do
wypadku drogowego, w wyniku
którego tramwaj przełamał barierę mostku na Kłodawce, ścinając ostatni w mieście słup latarni gazowej.
1999 r. - odbył się ostatni apel
4. Nadwarciańskiej Brygady Saperów, d. Łużyckiej, i pożegnanie sztandaru; istniejąca od
1944 r. i stacjonująca od 1947
r. w Gorzowie jednostka została
rozformowana z dniem
30.09.1999 r.
w 25.09.
1949 r. - na Stadionie Miejskim
przy ul. Myśliborskiej zorganizowane zostały wyścigi motocyklowe na żużlu o mistrzostwo
okręgu poznańskiego pomiędzy
KS Gwardia Poznań, KS Kole-
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Klimat zabawy tutaj jest fantastyczny

-Z czego siê bierze atrakcyjnoœæ
wasze oferty?
- Klienci czêsto podkreœlaj¹, i¿ atutem Parku jest kompleksowoœæ, poniewa¿ oferujemy ca³¹ gamê atrakcji,
zarówno dla m³odszych, jak i starszych odbiorców, a nawet doros³ych.
Od pocz¹tku zreszt¹ szyliœmy ten
park na miarê, aczkolwiek w niedalekiej przysz³oœci do³o¿ymy jeszcze kilka nowych propozycji, poniewa¿ tego
rodzaju parki musz¹ stale siê rozwijaæ, je¿eli chc¹ nadal przyci¹gaæ
mi³oœników fajnej zabawy. Niemniej
ju¿ teraz przychodz¹c w jedno miejsce mamy szereg atrakcji, a do tego
oferujemy imprezy urodzinowe w specjalnych salkach. Jedna z zewnêtrznych firm niedawno otworzy³a

u nas ma³¹ restauracjê Hak Smak, z
autorsk¹ kuchni¹. Ju¿ zbiera zreszt¹
bardzo wysokie noty. Klientów
s³uchamy i to na ich propozycjê odpowiedzieliœmy przebudowuj¹c strefê
oczekiwania, chc¹c wytworzyæ atmosferê wiêkszej prywatnoœci. Wczeœniej by³o trochê jak na dworcu, rodzice w oczekiwaniu na dzieci siedzieli
na ³aweczkach. Teraz z jednej strony
mamy stoliczki i krzese³ka, z drugiej
sofy, a ca³oœæ jest wystrojona elementami zielonymi. Kolejn¹ odpowiedzi¹
na potrzeby rodziców by³o wybudowanie specjalnego podium, na które
ka¿dy mo¿e wejœæ i z góry obserwowaæ zabawê dzieci w strefie rozrywki.
- Miejsce, w którym dzia³acie
sta³o siê ju¿ wa¿nym centrum

handlowo-rozrywkowym w Gorzowie?
- Kiedy podejmowa³em decyzjê o
otwarciu Parku na terenie Gorzowskiego Rynku Hurtowego w ogóle nie
zna³em miasta. Jedynie ze sporadycznych wizyt. Ale pamiêtam s³owa
Einsteina, który kiedyœ stwierdzi³, ¿e
je¿eli matematyk mówi, ¿e nie mo¿na
czegoœ zrobiæ, to nale¿y dane zadanie daæ komuœ, który nie wie, ¿e nie
da siê czegoœ zrobiæ. I on to zrobi.
Atutem tego miejsca, w którym
dzia³amy jest oczywiœcie bliskoœæ
centrum handlowego. Przed dwoma
laty obawia³em siê jednak, ¿e brak w
pobli¿u wiêkszej zabudowy mieszkalnej
mo¿e mieæ negatywny wp³yw na frekwencjê. Dzisiaj nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
jest to bardzo ciekawe miejsce na prowadzenie takiej formy dzia³alnoœci.
Œwietny jest tutaj szczególnie dojazd,
dziêki czemu mamy klientów z miast
oddalonych od Gorzowa nawet o sto kilometrów. Sami gorzowianie, mieszkaj¹cy na najwiêkszych osiedlach, na
Manhattanie czy Górczynie równie¿
maj¹ szybki i prosty dojazd do nas
przez most Lubuski. Nastêpna sprawa,
niedaleko nas s¹ budowane kolejne miêdzy innymi salony samochodowe, co
pokazuje coraz szybszy rozwój tutejszej dzielnicy. Nic dziwnego, bo tutaj
jest du¿o ciekawego terenu i myœlê,
¿e czeka nas dalszy rozwój ró¿nej
formy handlu. I to g³ównie du¿ego.
RB

Kultura ma motyle, sport może mieć orły
Trzy pytania do Piotra Guszpita, dyrektora Wydzia³u Sportu UM Gorzowa
- Gorzowski Orze³ Sportu przyfrun¹³ i znowu bêdzie corocznie rozdawany ludziom sportu. Sk¹d pomys³, ¿eby powróciæ do tej nagrody?
- Rzeczywiœcie, siêgaj¹c do historii
jeszcze kilkanaœcie lat temu w teatrze
mieliœmy ka¿dego roku uroczystoœæ,
podczas której nagradzani byli nie tylko najlepsi sportowcy czy trenerzy, ale
tak¿e zas³u¿eni dzia³acze oraz mecenasi gorzowskiego sportu. Celem tamtych uroczystoœci by³o podkreœlenie
wa¿noœci sportu w ¿yciu publicznym.
To by³o równie¿ wyjœcie naprzeciw zapotrzebowaniom œrodowiska sportowego. W pewnym momencie dosz³o do
wyczerpania tej formu³y, nast¹pi³o po
prostu zmêczenie i zaniechano kontynuowania uroczystoœci. Po latach przerwy pojawi³ siê jednak apel œrodowiska
sportowego, ¿eby jednak dalej honorowaæ ludzi, bez których gorzowski sport
nie rozwija³by siê tak, jak to siê obecnie
dzieje. Ponadto skoro kultura ma swoje
motyle, to nic nie stoi na przeszkodzie,
¿eby sport mia³ or³y.

Fot. R. Borowy
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TRzY PYTaNia dO…

- Kto mo¿e otrzymaæ to wyró¿nienie?
- Trwaj¹ pracê nad dopracowaniem
wszelkich szczegó³ów. Z jednej strony
nie chcemy, ¿eby ta nagroda trafia³a do
wszystkich, z drugiej nie chcemy pomin¹æ tych, którzy naprawdê zas³uguj¹
na docenienie. Najwa¿niejszym zadaniem na ostatnie miesi¹ce by³o wprowadzenie zapisu o ustanowieniu nagrody

do uchwa³y, a teraz prezydent podejmie
dodatkowe decyzjê w postaci okreœlenia
zasad przyznawania tej nagrody. Wybór
zapewne bêdzie prowadzony etapami.
Najpierw poznamy nominatów, potem
laureatów. W przypadku sportowców
bêdziemy chcieli, ¿eby orze³ dla najlepszego sportowca trafi³ poprzez wybór
czytelników gorzowskich mediów. Po-

zosta³e wyró¿nienia bêd¹ przyznawane
zapewne przez wybran¹ komisjê lub kapitu³ê.
- Na ile ta formu³a wyró¿niania mecenasów sportu mo¿e wp³yn¹æ na
promocjê sponsoringu?
- Bardzo liczymy, ¿e biznes zgromadzony w Gorzowie i regionie bardziej zainteresuje siê sportem i zacznie aktywniej dzia³aæ na rzecz jego rozwoju, a w
zamian zyska promocjê. Obecnie przemys³ w naszym mieœcie ma mocne ograniczenia. Minê³y czasy Stilonu czy Ursusa. Obecnie czêsto firmy s¹ zarz¹dzane
przez centrale w innych miastach czy
nawet pañstwach. Liczymy jednak, ¿e
nowo powstaj¹ce firmy, choæby te w ramach KSSSE bardziej zainteresuj¹ siê
sportem i wspomaganiem naszych lokalnych dru¿yn. Chcemy poprzez tego
rodzaju nobilitacjê najlepszych zwróciæ
te¿ wszystkim uwagê, ¿e choæ Gorzów
nie jest liczebnie wielkim miastem, to jednak posiada sport na wysokim krajowym, a w niektórych dyscyplinach na miêdzynarodowym poziomie.

reklama www.echogorzowa.pl
519 462 660

czytaj na www.echogorzowa.pl
– codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
●
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Sentymentalny powrót
do przeszłości

KALENDARIUM
Wrzesień 2019

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

„Café Voley” to nietypowy projekt artystyczno-spo³eczny.

Projekt „Café Voley” to efekt pragnień kilku gorzowskich
środowisk

szenie Ukraina Zaczyna siê
Ode Mnie, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Zawarcia), lokalni artyœci (Kapela
Retro z Lechem Serpin¹,
Karolina Mi³kowska-Prorok,
Hanka Krajnik, Jerzy Siczek), przedsiêbiorcy (Studio Tañca Like To Dance,
Agencja Pracy Prosupport)
oraz Komitet Rewitalizacji
Zawarcia. Gwiazd¹ spektaklu bêdzie zespó³ Dance
Hayat, którego liderk¹ jest
niezwykle uzdolniona i charyzmatyczna Natalya Kulishenko. Dziewczyny w sk³adzie czteroosobowym przyjad¹ do Gorzowa we
wrzeœniu z Kijowa. Bêd¹
bra³y czynny udzia³ w opracowaniu artystycznego fina³u projektu.
W ramach projektu odbêd¹
siê warsztaty tañca cygañskiego skierowane do œrodowisk seniorskich oraz dla
wszystkich
mieszkanek
miasta Gorzowa, zainteresowanych wspó³udzia³em w
projekcie, dwa pokazy spektaklu pn. „Café Voley” (na
Zwarciu oraz terenie Nowego Miasta), sesje zdjêciowe,
spotkania, pokazy. Nasze
gwiazdy wyst¹pi¹ równie¿
podczas Polsko - Ukraiñskiego Pikniku Integracyjnego
organizowanego przez Stowarzyszenie Lemko Tower,
na zlecenie Wojewody Lubuskiego (21 wrzeœnia br.) oraz

Fot. Piotr Merda

Jego g³ównym za³o¿eniem
jest integracja œrodowisk
przy wykorzystaniu, nieistniej¹cego ju¿ w wymiarze
fizycznym, ale ci¹gle ¿yj¹cego w œwiadomoœci mieszkañców lokalu nazywanego
„Wenecj¹”.
Sama „Wenecja” jest jednak zaledwie pretekstem i
wystêpuje w projekcie, jako
bohater drugiego planu. To
synonim zabawy „po gorzowsku”, dancingu, fajfy,
miejsca, gdzie spotykali siê
ludzie wywodz¹cy siê z
ró¿nych œrodowisk, po to tylko, aby spêdziæ mi³y czas,
podpatrywaæ lokalne indywidualnoœci, wypiæ kawê,
przeczytaæ gazetê… Nie ma
lepszego symbolu na Gorzów w pigu³ce. Wenecja
bêdzie wiêc aren¹ dla wielopodmiotowej i œrodowiskowej
integracji
mieszkañców
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, nazw¹ i duchem projektu w ramach, którego powstanie muzyczny spektakl efekt pracy kilku gorzowskich œrodowisk.
Do udzia³u w projekcie koordynowanym przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój zaproszone zosta³y
organizacje pozarz¹dowe
(m.in. Zwi¹zek Organizacji
Pomocowych,
Polski
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzy-

Gwiazdą spektaklu będzie zespół Dance Hayat

Kapela Retro znakomicie wpisuje się w tamte klimaty

w kilku miastach województwa lubuskiego.
Po co to wszystko?
Pierwsz¹ motywacj¹ inicjatorów projektu by³o odtworzenie klimatu miasta, zamkniêtego w przeszklonych œcianach
„Café
Voley”,
„Wenecji”, „Polonii”. PóŸniej przysz³y rozmowy ze
œwiadkami tego zjawiska,
którym ten lokal bez w¹tpienia by³. Rozmowy têskne.
Wspomnienia o skrzypi¹cej
pod³odze, wystêpach cygañskich, rock and roll’wych
fajfach, pysznych œniada-

niach i mieœcie, którego ju¿
nie
ma.
M³odoœci,
mi³oœciach, kaczkach, kajakach. Wspomnienia niechronologiczne i rozmyte. Pe³ne
nieœcis³oœci i niedopowiedzeñ. Piêkne i bardzo gorzowskie. Myœl spo³eczna
pojawi³a siê póŸniej. Po wielu rozmowach. Kapela Retro
zaproponowa³a stworzenie
nowego, cygañskiego repertuaru, po sukcesie Wojewódzkiego Dnia Integracji
Polsko
Ukraiñskiej
„Wschodnia Strona Regionu”
odezwa³y siê dziewczyny z

Kijowa. Seniorom… Zawsze
jest zbyt ma³o. Oni po prostu
chc¹ wiêcej z ¿ycia. Tak powsta³ Projekt „Café Voley” efekt pragnieñ kilku gorzowskich œrodowisk, zlokalizowanych przy organizacjach
pozarz¹dowych. Ma³y powrót do przesz³oœci. „Café
Voley” sfinansowany zostanie ze œrodków prywatnych
oraz przez pracê ludzi, w jego realizacjê zaanga¿owanych. Do zobaczenia dawny
Gorzowie! Spotykamy siê we
wrzeœniu.
K.M.

jarz Poznań i KS Gwardia Gorzów.
1962 r. - decyzją Prezydium
MRN w Gorzowie zamknięty został cmentarz świętokrzyski.
2010 r. - Tomasz Gollob został
indywidualnym mistrzem świata.
1949 r. ur. się Kuba Zaklukiewicz, wł. Kazimierz Jakub Zaklukiewicz, aktor scen polskich,
od 1996 r. w Teatrze im. Osterwy, zm. w 1998 r. w skutek obrażeń odniesionych w czasie napadu rabunkowego podczas tournée w Wilnie.
w 26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy
ul. Żwirowej dokonano pierwszego pochówku.
1983 r. - Zakłady Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej (ZETO)
w Gorzowie otrzymały komputer
Odra 1325.
w 27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został indywidualnym mistrzem Polski
na żużlu.
1979 r. - podczas uroczystości z
okazji Dnia Energetyka pracownicy gazowni pożegnali swój
zakład, który po wprowadzeniu
gazu ziemnego w mieście zaprzestał produkcji koksu; zgodnie z decyzją resortu gazownia
miała zostać rozebrana.
1995 r. - otwarto nowo zbudowaną ul. Olimpijską.
1975 r. - 29-letni Edward Jancarz, wywalczył w Częstochowie
po raz pierwszy tytuł mistrza
Polski na żużlu,
w 29.09.
1960 r. - w kinie „Słońce” odbyła się gorzowska premiera filmu „Krzyżacy”; bilety zostały
wykupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40
i 4.00.
1998 r. - rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmechanizowana, do 1995 r. - 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odrodzenia Polski i Roosevelta); w
okolicznościowym pikniku
uczestniczył prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licznych grafik erotycznych, ilustracji, a także obrazów o tematyce
sakralnej.
w 30.09.
1969 r. - uruchomiono piekarnię
mechaniczną przy ul. Koniawskiej 11 o mocy produkcyjnej 20
ton pieczywa dziennie; była to
pierwsza piekarnia mechaniczna w Gorzowie.
1998 r. - powstał Klub Turystyki
Pieszej „Relaks”.
1999 r. - rozformowana została 4.
Nadwarciańska Brygada Saperów,
d. Łużycka, ostatnia jednostka gorzowskiego garnizonu.
2007 r. - otwarto galerię „Askana”.
2007 r. - po wygranym 49:41
meczu z Intarem Lazur Ostrów
Stal Gorzów wróciła po 5 latach
n
do ekstraklasy.
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Murale mogą być wizytówką miasta
Po muralach na osiedlu S³onecznym kolejny na budynku administrowanym przez ZGM powstanie w centrum.

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/

Fot. Renata Ochwat

Adresy

I bêdzie to odwzorowanie
jednej ze œcian, która ju¿ kiedyœ istnia³a.
- Murale na naszych budynkach to nie tylko sztuka,
to tak¿e rozwi¹zywanie pewnych problemów spo³ecznych - mówi Pawe³ Nowacki,
dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. I dodaje, ¿e
pomys³, aby upiêkszaæ w ten
sposób budynki jest jak najbardziej wskazany.

Z tradycji Gordona i
Kowalskiego

Najnowszy mural, na œcianach budynków nale¿¹cych
do Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej, powstanie w
samym centrum, a dok³adnie
na budynku przy ul. Hejmanowskiej. Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej ju¿ wydal niezbêdna zgodê. Autorami malowid³a bêd¹ artyœci zwi¹zani ze Sztuk¹ Miasta, czyli ci,

Autorami malowidła na tej ścianie będą artyści związani ze
Sztuką Miasta

którzy s¹ autorami miêdzy
innymi muralu na osiedlu
S³onecznym a dedykowanemu pisarstwu Christy Wolf. Tym razem artyœci otworz¹
jeden z murali, który w latach
80. namalowali znani gorzowscy artyœci Andrzej Gordon
i Boles³aw Kowalski - mówi
dyrektor Pawe³ Nowacki.
Twórcy lada dzieñ maj¹
przyst¹piæ do pracy. Na efekt

ju¿ czekaj¹ sami mieszkañcy
bloku przy ul. Hejmanowskiej, ale tak¿e i ci, którzy
pamiêtaj¹ stare malunki z
poprzedniej epoki.

Na wszystko musi się
zgodzić wspólnota

Z muralami na budynkach
administrowanych
przez
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej jest tak, ¿e muszê siê

na nie zgodziæ w³aœciciele. O
zasadnoœci takich ozdób
przekonali siê ju¿ mieszkañcy w³aœnie osiedla S³onecznego, którzy do tej pory bezskutecznie walczyli z plag¹
smarowania po odnowionych
elewacjach. Czas pokazuje,
¿e jeœli na budynkach pojawiaj¹ siê nowe malowid³a,
graffiti, to chuliganie nie
maj¹ za bardzo odwagi, aby
je niszczyæ.
- To jest przede wszystkim
poprawa estetyki miasta. Ale
te¿ trzeba pamiêtaæ, i¿ jest to
dobra wola tak¿e w³aœcicieli mówi Pawe³ Nowacki i t³umaczy, ¿e przecie¿ wspólnota
mog³aby chcieæ zarabiaæ na
swoim budynku, zw³aszcza
w eksponowanych miejscach, które s¹ atrakcyjne dla
reklamodawców. - Tym bardziej buduj¹ce jest, ¿e jednak mieszkañcy wola murale
- zauwa¿a dyrektor ZGM.

Procedura jest prosta

Co trzeba zrobiæ, aby murale
mog³y siê pojawiaæ na miejskich
kamienicach? Przede wszystkim trzeba siê ze sob¹ dogadaæ.
W³aœciciele w danym budynku
musz¹ uzgodniæ, ¿e chc¹ mieæ
cos takiego. Wówczas trzeba
siê zg³osiæ do ZGM i wówczas
ju¿ administrator bêdzie koordynowa³ ca³oœæ prac.
Jest tak¿e i druga droga.
Jeœli artyœcie wpadnie w oko
dobra lokalizacja, wówczas
sam mo¿e zaproponowaæ,
¿e zrobi mural. Ale tak¿e i w
tym przypadku musi byæ
zgoda zarówno w³aœcicieli,
jak i samym mieszkañców.
Nale¿y dodaæ, ¿e idea
ozdabiania muralami miejskich budynków zyskuje coraz wiêcej zwolenników.
Tak¿e ZGM patrzy na tê
modê przychylnym okiem.
ROCH

Lato trwa, ZGM remontuje i naprawia
Remonty dachów, ocieplenia elewacji, trochê remontów klatek schodowych.
Takie naprawy odbywaj¹
siê w zasobie komunalnym.
Ma³ymi kroczkami poprawia
to estetykê miasta.
- Obecnie trwa kilka remontów elewacji. Remonty odbywaj¹ siê tak¿e w ramach
programu „Mieszkaæ lepiej”,
który nie jest w naszej gestii
- mówi³ w sierpniu Pawe³ Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
W³aœnie takimi remontami
z programu „Mieszkaæ lepiej”, czyli finansowanego
miêdzy innymi z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych s¹ prace w dwóch kamienicach przy ul. Warszawskiej, w tym w jednej z
najpiêkniejszych w mieœcie,

przyk³adu berliñskiego art
deco przeniesionego do
Landsbergu. - Tu bêdzie naprawiany dach. Natomiast w
kamienicy naro¿nej - przy
Owocowej w ramach tego
samego programu zostanie
ocieplona fasada, wyremontowane klatki schodowe oraz
dach - mówi dyrektor Pawe³
Nowacki.
I choæ s¹ to remonty z innych pieniêdzy, z innego
programu, to dla przeciêtnego mieszkañca oznaczaj¹
jedno - z lekka poprawa estetyki miasta, zw³aszcza, ¿e
dotyczy to kamienic, które s¹
³adne.
Natomiast z puli ZGM ju¿
wykonano trochê prac, bo fa-

sadê kamienicy przy ul. 30
Stycznia, bo dach w budynku przy Armii Polskiej, bo
trwa remont elewacji przy ul.
£okietka. - Ale jeszcze odbêd¹ siê remonty elewacji
przy 30 Stycznia 16 oraz remont œcian przy ul. Grobla t³umaczy dyrektor Nowacki. I
dodaje, ¿e marzeniem ZGM
by³oby
wyremontowanie
ca³ego Nowego Miasta, które
mog³oby byæ wizytówk¹. Ale nie tylko Nowe Miasto,
bo na terenie ca³ego miasta
mamy obiekty wpisane do
rejestru zabytków, które
tak¿e wymagaj¹ remontu i
te¿ by³by piêkne - mówi.
Poniewa¿ w przyt³aczaj¹cej
wiêkszoœci kamienice to

wspólnoty mieszkaniowe,
gdzie czêœæ lokali zosta³a
wykupiona na w³asnoœæ, dlatego te¿ to one decyduj¹ o
koniecznych remontach, w
tym tak spektakularnych, jak
remonty fasad.
- S¹ dwie drogi do pozyskania œrodków na remonty.
Jeœli kamienica jest wpisana
do rejestru lub le¿y na terenie wpisanym do rejestru zabytków, to taka wspólnota
mo¿e siê ubiegaæ o dofinansowanie z puli konserwatora
zabytków. Z regu³y takie
wnioski zbierane s¹ do
ka¿dego 1 wrzeœnia danego
roku. Szkopu³ polega na tym,
¿e do wniosku musi byæ
do³¹czona ca³a dokumenta-

cja budowlana wraz z pozwoleniem na budowê - mówi dyrektor ZGM.
Okazuje siê, ¿e w³aœnie to
zgromadzenie dokumentów
bywa k³opotliwe, ale nie znaczy, ¿e niemo¿liwe.
Drug¹ drog¹ jest poszukanie korzystnego kredytu na
przeprowadzenie takich prac. I
w tym wspólnoty mog¹ liczyæ
na wsparcie ZGM. Tym bardziej, ¿e koszt elewacji to wydatek od 50 do bywa 200 tys.
z³otych. - Wszystko zale¿y od
tego, jak wiele elementów
ozdobnych tam siê znajduje.
Im wiêcej ró¿nego rodzaju
sztukaterii, tym remont dro¿szy
- mówi Pawe³ Nowacki.
ROCH

Można odzyskać mieszkanie po wyroku
ZGM przeprowadza eksmisje z zad³u¿onych mieszkañ.
Podpowiada tak¿e, jak
mo¿na
tego
unikn¹æ.
Zad³u¿enie bowiem wynika z
ró¿nych przyczyn.
- Lokatorzy nawet z wyrokiem
eksmisyjnym mog¹ powalczyæ
i to skutecznie o swoje mieszkanie. Wystarczy tylko, ¿e zechc¹ wyjœæ z pêtli zad³u¿enia przekonuje Pawe³ Nowacki, dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej.
Eksmisje z mieszkañ komunalnych odbywaj¹ siê g³ównie z
przyczyn
notorycznego
zad³u¿enia lokalu. W miejskich
lokalach mieszkaj¹ ludzie, którzy maj¹ nawet po kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych zaleg³oœci. - My

dzielimy d³u¿ników na dwie kategorie. Pierwsz¹ s¹ tacy, którzy notorycznie nie p³ac¹, bo
taki wzór maj¹ wyniesiony z
domu. Czynszu nie p³acili ich
rodzice, którzy czêsto tam te¿
mieszkaj¹, wiêc i oni nie czuj¹
siê zobligowani. Nie bêd¹
p³aciæ, bo nie. Natomiast druga kategoria d³u¿ników, to ludzie, którzy maj¹ zad³u¿enia
do kilku tysiêcy z³otych, a
wpadli w nie, bo stracili pracê,
bo przysz³a choroba do domu,
bo jakieœ nieszczêœcie siê
sta³o. I oni przestali p³aciæ, bo
musieli wydaæ pieni¹dze na leki czy jedzenie - mówi Pawe³
Nowacki.

I w³aœnie w tej drugiej grupie
jest najwiêcej tych, którzy za
wszelk¹ cenê d¹¿¹ do sp³aty
zad³u¿enia. - Rzadko, bo rzadko, ale siê zdarza, ¿e przychodz¹ do nas ludzie z tej
pierwszej grupy, notorycznych
d³u¿ników, bo chc¹ sp³aciæ
zad³u¿enie, ¿eby spokojnie ¿yæ
- dodaje dyrektor ZGM.
- My jesteœmy otwarci na rozmowê z naszymi lokatorami. W
sytuacji zad³u¿enia trzeba do
nas przyjœæ, porozmawiaæ,
wspólnie poszukamy wyjœcia mówi Pawe³ Nowacki. W chwili,
kiedy d³u¿nik zdecyduje siê
przyjœæ i poprosiæ o pomoc w
rozwi¹zaniu trudnej dla niego

sytuacji, ZGM pomaga opracowaæ plan wyjœcia z zad³u¿enia.
Co wiêcej, zawiesza naliczanie
odsetek od d³ugu, co tak¿e jest
pewn¹ pomoc¹. Poza tym
wskazuje
drogi
wyjœcia.
D³u¿nik mo¿e odpracowaæ
d³ug w ramach istniej¹cego ju¿
specjalnego programu. Poza
tym d³u¿nik mo¿e poprosiæ o
wsparcie w postaci dodatku
mieszkaniowego. - To ju¿ ocenia odpowiedni wydzia³ w
Urzêdzie Miasta, czy taka osoba siê kwalifikuje do pomocy,
ale spróbowaæ zawsze mo¿na
- mówi dyrektor ZGM.
Kolejn¹ pomoc¹ mo¿e byæ
zamiana zad³u¿onego miesz-

kania na mniejsze. I tak¹ pomoc œwiadczy Biuro Zamiany
Mieszkañ.
- Najwa¿niejsze te¿, ¿e nawet
osoba z wyrokiem eksmisyjnym ma szansê na zatrzymanie mieszkania, jeœli tylko
zg³osi chêæ sp³aty zad³u¿enia,
a my jeszcze nie uruchomiliœmy procedury eksmisji - mówi
Pawe³ Nowacki. I t³umaczy, ¿e
dobra wola, rzeczywista sp³ata
d³ugu, mog¹ spowodowaæ, ¿e
prezydent przywróci takiej osobie
prawo do zajmowanego lokalu.
Przede wszystkim trzeba jednak
zacz¹æ sp³acaæ d³ug i porozumieæ siê w tej sprawie z ZGM.
ROCH
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6 lat zmian na lepsze
Ostatnie lata to okres intensywnych i kosztownych inwestycji w gorzowskim szpitalu.
Z pocz¹tkiem wrzeœnia mija 6
lat od kiedy zarz¹d województwa lubuskiego przekszta³ci³ Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
w spó³kê prawa handlowego
pod nazw¹ Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Dziœ to
jedna z najwiêkszych lecznic w
regionie, a dziêki przekszta³ceniu jest prê¿nie dzia³aj¹cym i
nadal rozwijaj¹cym siê oœrodkiem medycznym w kraju.
Ka¿dego roku z us³ug oferowanych przez szpital korzysta ponad 200 tysiêcy osób, w tym ok.
70 tysiêcy jest hospitalizowanych, a zarz¹d lecznicy z sukcesem zabiega o kadrê medyczn¹
na najwy¿szym poziomie, która
wprowadza zabiegi i procedury
medyczne do tej pory wykonywane tylko w najwiêkszych
oœrodkach leczniczych, a tak¿e
unikalne na skalê kraju.
Ostatnie lata to okres intensywnych i kosztownych inwestycji, które nie tylko zmieniaj¹ oblicze szpitala, ale przede wszystkim stwarzaj¹ nowe mo¿liwoœci
dla pacjentów umo¿liwiaj¹c im blisko domu - leczenie na najwy¿szym poziomie.

Nasza duma - Ośrodek
Radioterapii

Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹
ostatnich lat by³o wybudowanie i
uruchomienie Oœrodka Radioterapii, w którym mieszcz¹ siê
poradnie zwi¹zane z diagnostyk¹ i leczeniem chorób nowotworowych, oddzia³, hostel i
zak³ad radioterapii, gdzie od
czerwca br. pacjenci s¹ poddawani napromienianiu.
- Teraz pacjenci (a rocznie
spodziewamy siê ich kilkuset)
wszystko, co im potrzebne znajduj¹ tu, na miejscu - mówi prezes szpitala Jerzy Ostrouch.

Pierwsi w województwie,
nieliczni w kraju

- Zak³ad Radioterapii w gorzowskim szpitalu to jedna z

r e k l a m a

dwóch placówek w Polsce, która jest wyposa¿ona w narzêdzie
zwane super³ukiem (HyperArc).
To unikalna metoda leczenia
nowotworów dedykowana radioterapii polegaj¹ca na podaniu du¿ej dawki promieniowania
niemal bezpoœrednio w obszar
guza, która mo¿e byæ stosowana do napromieniania jednoczeœnie wielu zmian w znacznie
krótszym czasie - mówi dr Wolny-Rokicka i dodaje, ¿e ta forma
leczenia pozwala na maksymaln¹ ochronê zdrowych narz¹dów pacjenta.
W I pó³roczu 2019 r. w Klinicznym Zak³adzie Medycyny Nuklearnej gorzowskiego szpitala
po raz pierwszy zastosowana
zosta³a terapia promieniotwórczym radem.
- Lek zawieraj¹cy dichlorek radu Ra223 jest podawany, gdy
inne metody leczenia onkologicznego nie dzia³aj¹, a rak rozprzestrzeni³ siê do koœci i wywo³uje silne objawy bólowe wyjaœnia kierownik Klinicznego
Zak³adu Medycyny Nuklearnej
dr n. med. Piotr Zorga.
Na pocz¹tku lutego 2019 r. zespó³ Klinicznego Zak³adu Medycyny Nuklearnej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
do³¹czy³ do elitarnego grona
placówek, w których wykonuje
siê badania PET/CT z wykorzystaniem choliny.
- Do tej pory wszystkie badania wykonywaliœmy przy u¿yciu
znakowanej glukozy, ale ten
znacznik zawodzi w przypadku
raka prostaty i nerki. St¹d pomys³ na wykorzystanie choliny.
To niew¹tpliwie sukces ca³ego
naszego zespo³u, ¿e uda³o nam
siê to zaledwie po dwóch miesi¹cach od uruchomienia Pracowni PET - mówi dr n. med.
Piotr Zorga - kierownik Klinicznego Zak³adu Medycyny Nuklearnej w gorzowskim szpitalu.

Wysoka jakość usług
potwierdzona certyfikatami

Ostatnie lata to te¿ nieustana
praca nad popraw¹ jakoœci leczenia i opieki nad pacjentami.
W maju 2019 r. szpital po raz
drugi otrzyma³ certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.
Dziœ szpital w Gorzowie Wlkp.
jest jedyn¹ placówk¹ szpitaln¹
w Lubuskiem, która taki certyfikat posiada.
- Otrzymanie akredytacji nie
by³oby mo¿liwe, gdyby nie trud,
wysi³ek, poœwiêcenie i ogromne
zaanga¿owanie w proces
wszystkich pracowników szpitala, od komórek medycznych, po
administracjê i pion obs³ugi
techniczno-eksploatacyjnej.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego sukcesu mówi prezes gorzowskiego
szpitala - Jerzy Ostrouch.
Szpital mo¿e siê te¿ pochwaliæ
certyfikatami jakoœci. Audytorzy
firmy TÜV Rheinland na pocz¹tku 2019 r. sprawdzali, czy
Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
utrzymuje standardy jakoœci
okreœlone w normach ISO
9001,
14001:20014,
14001:2015,
18001:2004
oraz OHSAS 18001:2007.
Byli
pod
ogromnym
wra¿eniem zmian jakie dokona³y siê w szpitalu w ci¹gu
ostatnich lat.
Wysok¹ jakoœæ us³ug potwierdza te¿ umieszczenie
gorzowskiej lecznicy w „z³otej
setce” szpitali. W rankingu
dziennika Rzeczpospolita
Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki zaj¹³ 62. miejsce. To a¿ 11 miejsc wy¿ej ni¿
w poprzednim rankingu.
Pod koniec ubieg³ego roku
Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Sp. z o.o. do³¹czy³ do grona placówek z certyfikatem „Szpital
bez bólu”. Gorzowski szpital jest
te¿ jedyn¹ placówk¹ w kraju,
która ma certyfikat firmy
B.BRAUN potwierdzaj¹cy stosowanie w placówce systemu
zamkniêtego linii naczyniowej.

- To oznacza, ¿e ka¿dy pacjent, który ma pod³¹czon¹ kroplówkê (z p³ynem infuzyjnym,
krwi¹, ¿ywieniem pozajelitowym
czy rozpuszczonym lekiem) jest
bezpieczny pod ka¿dym
wzglêdem. Stosowany przez
gorzowski szpital system gwarantuje bezpieczeñstwo epidemiologiczne, mikrobiologiczne,
chemiczne i fizyczne - mówi³a
podczas uroczystego wrêczania certyfikatu Maria BudnikSzymoniuk - prezes Polskiego
Stowarzyszenia Pielêgniarstwa
Infuzyjnego.

Kolejne historyczne
inwestycje

Na komfort pobytu pacjentów
wp³ynie te¿ kolejna historyczna
inwestycja. To pawilon, w którym swoje nowe miejsce znajdzie Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Hematologii
Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Bank
Komórek Macierzystych. W I
po³owie 2021 r. w nowym, 4kondygnacyjnym budynku bêd¹
mogli byæ przyjmowani pierwsi
pacjenci.
Budowa pawilonu dla Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddzia³u Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych
to
jedno
z
najwa¿niejszych zadañ dla gorzowskiego
szpitala
na
najbli¿sze lata. Po zakoñczeniu
inwestycji Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii bêdzie
liczy³ 22 ³ó¿ka (o 10 wiêcej ni¿
teraz).

Całkiem nowy SOR i
dodatkowy sprzęt

Dziêki inwestycjom w szpitaln¹ infrastrukturê nowe, lepsze warunki pobytu dla pacjentów panuj¹ ju¿ w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym. Oddzia³ zosta³ powiêkszony o dodatkowe 10 stanowisk. Po
przebudowie kubatura Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego
zosta³a zwiêkszona do ponad

1,3 tysi¹ca metrów kwadratowych.
W ci¹gu ostatniego pó³rocza
w³adze szpitala zainwestowa³y
ponad 500 tysiêcy z³otych w
urz¹dzenia i sprzêt medyczny,
to m.in. analizator parametrów
krytycznych, aparat do ogrzewania pacjenta, USG i defibrylator. Ponad 125 tysiêcy z³otych
kosztowa³a jednokomorowa
myjnia do mycia dwóch endoskopów dla Pracowni Endoskopowej.
Pacjenci korzystaj¹cy z rehabilitacji w gorzowskim szpitalu
ju¿ maj¹ do dyspozycji urz¹dzenie do krioterapii, aparat do krótkofalowej terapii ultradŸwiêkami
i najnowszej generacji diatermiê
krótkofalow¹.

Nowy personel i procedury
medyczne

Ostatnie 3 lata to te¿ sukcesy
w pozyskiwaniu nowej kadry
medycznej. Oddzia³em Onkologii z Pododdzia³em Radioterapii
Onkologicznej od maja 2019 r.
kieruje prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski, który na swoim
koncie ma wiele osi¹gniêæ i odkryæ w medycynie, m.in.: wykrycie mutacji genu BRCA1 C61G (jako jednej z najczêœciej
wystêpuj¹cych w polskiej populacji). Prof. Byrski jest te¿ autorem i wspó³autorem ponad 370
udokumentowanych doniesieñ
naukowych, w tym 175 artyku³ów opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i 26 w czasopismach krajowych. Jest te¿
wspó³autorem kilku patentów
krajowych i miêdzynarodowych
dotycz¹cych zastosowania testów diagnostycznych do identyfikacji osób z grupy zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia chorób
nowotworowych.
Dziêki nowemu kierownictwu
Oddzia³u Urologii i Onkologii
Urologicznej gorzowski szpital
do³¹czy³ do grona kilkunastu
oœrodków w kraju, gdzie wprowadzono i z powodzeniem reali-

zowany jest program urologicznych operacji onkologicznych
wykonywanych metod¹ laparoskopow¹. Niektóre typy zabiegów wykonuje siê w zaledwie 4
- 5 innych lecznicach w kraju.
Oddzia³ jest wyposa¿ony w dwa
niezale¿ne zestawy narzêdzi do
laparoskopowego wyciêcia prostaty oraz najnowszej generacji
nó¿ harmoniczny. Dziêki temu
zespó³ gorzowskiego oddzia³u
jest w stanie w ci¹gu jednego
dnia przeprowadziæ dwie takie
operacje.
Powody do zadowolenia ma
te¿ zespó³ endoskopowy Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Chirurdzy z gorzowskiego szpitala przeprowadzaj¹
tak¿e unikalne na skalê kraju
zabiegi na pacjentach z nowotworami dróg ¿ó³ciowych (endoskopowo wszczepia siê im samorozprê¿alne protezy u³atwiaj¹ce przep³yw ¿ó³ci.

Centrum Zdrowia
Psychicznego

Na pomoc specjalistów z gorzowskiej lecznicy mog¹ te¿ liczyæ osoby z problemami psychicznymi. Od 1 listopada 2018
r. w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. dzia³a Centrum
Zdrowia Psychicznego. To oœrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej
i
psychoterapeutycznej. Ka¿da
osoba pe³noletnia, która ma
problemy w domu, w pracy
czy w szkole, i niepokoi siê, ¿e
ich przyczyn¹, b¹dŸ skutkiem
jest choroba, zaburzenie psychiczne mo¿e szukaæ pomocy
w punkcie zg³oszeniowo-koordynacyjnym przy ul. Walczaka
42 (budynek 3). Tam, najpóŸniej do 72 godzin otrzyma
profesjonaln¹ pomoc. Osoby
w stanie nag³ym, zagra¿aj¹cym ¿yciu s¹ przyjmowane natychmiast.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Zarządzanie. Inspirujące studiowanie
Nie bój siê wybieraæ kierunku, który Ciê najbardziej interesuje.
tyce i wykazywaæ przy tym
du¿e zainteresowanie prac¹.
Dlatego tak wa¿ne s¹ sta¿e,
praktyki zawodowe i unikatowe
kompetencje
wyró¿niaj¹ce osoby staraj¹ce siê o pracê. W dzisiejszych czasach na pracê
marzeñ mog¹ liczyæ osoby,
które potrafi¹ budowaæ
dobre relacje miêdzyludzkie.
Organizacje przysz³oœci to
te, które wykazuj¹ siê miêdzy innymi umiejêtnoœciami wnikliwej obserwacji otoczenia, identyfikacji trendów
rynkowych, antycypowania
szans i okazji, a tak¿e skutecznego radzenia sobie ze
zmianami. St¹d tak istotna
staje siê zdolnoœæ do samoregulacji, adaptacji, rewitalizacji, rekonstrukcji, reorganizacji i ci¹g³ego doskonalenia. Umiejêtnoœci, jakie s¹
obecnie po¿¹dane u zatrudnionej kadry, odnosz¹ siê
do: kreatywnoœci, ciekawoœci, elastycznoœci, gotowoœci
do zmian, dociekliwoœci, lojalnoœci, przyjmowania akceptowalnych spo³ecznie

Fot. Archiwum AJP

Nie wiesz jeszcze o koncepcji Total Quality Management (TQM), obcy jest Ci
termin Kaizen, Six Sigma,
Lean Management, Business Process Reengineering, Benchmarking, Activity
Based Costing (ABC), Activity Based Management
(ABM), Balanced Scored
Card (BSC), Just-In-Time
(JIT), Kanban, Learning Organizations (Organizacja
Ucz¹ca). Nie s³ysza³eœ o
podstawowych technikach
normowania pracy: chronometra¿u, fotografii dnia roboczego, obserwacji migawkowej oraz metodzie czasów
i ruchów elementarnych.
Twój brak wiedzy na wskazany temat postaramy siê
uzupe³niæ. Studiuj kierunek
zarz¹dzanie na Wydziale
Ekonomicznym Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim.
Czego oczekuj¹ dzisiejsi
pracodawcy? Oczekuj¹, ¿e
absolwent uczelni wy¿szej
bêdzie potrafi³ zastosowaæ
przyswojon¹ wiedzê w prak-

wartoœci, praktycznoœci, proaktywnoœci, zapa³u, entuzjazmu ambicji, automotywacji i samoœwiadomoœci.
Nauczymy Ciê, czym jest
planowanie, organizowanie,
motywowanie, kontrolowanie. Poznasz metody i techniki zarz¹dzania stosowane

w
ró¿nych
obszarach
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Przybli¿ymy Ci, czym
jest zarz¹dzanie logistyk¹,
zarz¹dzanie jakoœci¹, zarz¹dzanie procesami.
Nie bój siê wybieraæ kierunku, który Ciê najbardziej
interesuje. Mo¿esz dokonaæ

wyboru
studiów
pod
wp³ywem sugestii rodziny
czy te¿ kolegów. Mo¿esz
kierowaæ siê miejscem zamieszkania lub ulec presji
spo³ecznej, ale mo¿esz te¿
zaufaæ sobie, ws³uchaæ siê
we w³asne potrzeby i wybraæ
taki zawód, który pozwoli Ci
czerpaæ satysfakcjê z jego
wykonywania. Jeœli wybór
studiów jest zgodny z Twoimi pasjami i indywidualnymi
predyspozycjami osobowoœciowymi, to zg³êbianie wiedzy stanie siê przyjemnoœci¹. S¹ tacy, którzy
uwa¿aj¹, ¿e przy wyborze
studiów warto kierowaæ siê
wzglêdami pragmatycznymi.
Co to oznacza? Mo¿na to
rozumieæ jako potrzebê kierowania siê g³osem rozumu,
czyli dokonywanie takiego
wyboru, na jaki jest aktualnie zapotrzebowanie na rynku pracy. Wydaje siê, ¿e jedno podejœcie nie powinno
wykluczaæ drugiego. Cech¹
charakterystyczn¹ dzisiejszych czasów jest potrzeba
uczenia siê przez ca³e ¿ycie.

Byæ mo¿e w³aœnie dlatego
warto, analizuj¹c zapotrzebowanie na rynku pracy,
braæ pod uwagê oczekiwania wzglêdem rozwoju kompetencji
spo³ecznych
i
po³¹czyæ je z naszymi pasjami, zainteresowaniami czy
wartoœciami.
Na kierunku zarz¹dzanie
przygotowaliœmy dla Ciebie
nastêpuj¹ce specjalnoœci:
- zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem,
- zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi,
- zarz¹dzanie jakoœci¹,
- handel i marketing.
W ramach studiów II stopnia (magisterskich), mo¿esz
studiowaæ:
- doradztwo personalne i
coaching w biznesie,
rachunkowoœæ
i
zarz¹dzanie finansami,
- zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem,
- manager logistyki.
Do³¹cz do nas i studiuj inspiruj¹ce kierunki!
DR MA³GORZATA CHOJNACKA
Wydzia³ Ekonomiczny AJP
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Żeby zostać myśliwym, trzeba się napracować
Sta¿ kandydacki, kurs, trudny egzamin i sprawdzenie, czy ktoœ siê nadaje na myœliwego.

Dobre chęci i zacięcie

- Nie ma tak, ¿e ktoœ przyjdzie z ulicy, powie, ¿e chce
byæ myœliwym i ju¿ nim jest.
Przed nim d³uga droga, aby
uzyskaæ uprawnienia do wykonywania polowania
t³umaczy ³owczy.
Ale faktycznie, ka¿dy z ulicy
mo¿e przyjœæ, nawet bez znajomoœci kogoœ z tych krêgów,
czy te¿ tradycji rodzinnych i
poprosiæ o to, aby myœliwym
zostaæ. - Najlepiej zg³osiæ siê
do ko³a ³owieckiego lub
Oœrodka Hodowli Zwierzyny.
Jeœli ktoœ nie ma wiedzy,
gdzie, to mo¿e zg³osiæ siê do
Zarz¹du Okrêgowego PZ£, a
my skierujemy kandydata do
odpowiedniego ko³a, ¿eby taki chêtny odby³ konieczny
sta¿ - t³umaczy Wojciech

Pawliszak i dodaje, ¿e tu ju¿
potrzebne jest zaciêcie i zdecydowanie.

Rok a nawet trzy lata
stażowania

- Sta¿ w kole trwa nie mniej
ni¿ 12 miesiêcy, czyli rok. W
uzasadnionych przypadkach
mo¿e potrwaæ do trzech lat,
ale to raczej rzadko siê zdarza - mówi ³owczy.
W czasie sta¿u kandydat na
myœliwego poznaje wszelkie
aspekty ³owiectwa. - W tym
czasie przysz³y myœliwy bierze udzia³ w polowaniach jako obserwator i jako naganiacz. Poznaje biologiê
zwierz¹t. Bierze tez udzia³ w
¿yciu ko³a, w budowaniu
urz¹dzeñ ³owieckich, jak trzeba, to w grodzeniu pól. Jednym s³owem, robi to wszystko, co pe³noprawny myœliwy opowiada ³owczy okrêgowy. I
dodaje, ¿e sta¿ to te¿ czas na
poznanie œrodowiska, na integracjê z innymi, co jest niezmiernie istotne, zw³aszcza
kiedy myœliwym postanawia
zostaæ osoba spoza œrodowiska.
Po zakoñczonym sta¿u
przysz³y myœliwy po odbyciu
szkolenia organizowanego
przez Zarz¹d Okrêgowy
mo¿e stawaæ do egzaminu,
który otwiera przed nim drogê
do bycia myœliwym ju¿ z
uprawnieniami.
Oczywiœcie s¹ te¿ wyj¹tki,
bo sta¿u nie musz¹ odbywaæ

Fot. Alicja Jasionek

Tak po krótce mo¿na pokazaæ drogê do tego, aby byæ
myœliwym. Ca³y czas s¹
chêtni, by nimi zostaæ.
- Z regu³y w roku mamy
oko³o 100 chêtnych, z których
90 procent przechodzi ca³¹
drogê - mówi Wojciech Pawliszak, ³owczy okrêgowy. I dodaje, ¿e paradoksalnie z³a
passa, jaka od pewnego czasu towarzyszy myœliwym, nie
odstrasza chêtnych do tej zakorzenionej g³êboko w tradycji profesji. Co wiêcej, do œrodowiska myœliwych trafiaj¹
te¿ ludzie, którzy wczeœniej
nie mieli do czynienia z tym
œrodowiskiem.

Droga do zostania pełnoprawnym myśliwym nie jest prosta i
łatwa

absolwenci szkó³ wy¿szych
lub œrednich z wykszta³ceniem leœnym; osoby posiadaj¹ce wy¿sze wykszta³cenie
o specjalnoœci ³owieckiej;
stra¿nicy ³owieccy pe³ni¹cy
swe funkcje przez okres nie
krótszy ni¿ dwa lata; cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywaj¹ z zamiarem sta³ego pobytu za
granic¹, je¿eli posiadaj¹ aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym
pañstwie, ale te¿ osoby, które
w przesz³oœci by³y cz³onkami
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.

- Ka¿dy z kandydatów musi
odbyæ szkolenie, na którym
zdobywa wiedzê praktyczn¹ i
teoretyczn¹ z dziedziny
³owiectwa, w tym szkolenie
na strzelnicy - mówi ³owczy.

Czas na egzamin

No i kiedy ju¿ taki chêtny
przejdzie te wszystkie etapy,
uzna, ¿e jest przygotowany,
musi zdaæ egzamin. Sk³ada
siê on z trzech etapów i wcale nie jest prosty. - Pierwszy
to egzamin testowy. Kandydat musi odpowiedzieæ na
100 pytañ. Z tego 30 dotyczy
zasad bezpieczeñstwa na

polowaniu, pozosta³e dotycz¹
wszystkich innych aspektów jak biologia zwierzyny, przepisów dotycz¹cych polowañ t³umaczy ³owczy.
Nastêpny jest egzamin
ustny, podczas, którego osoba
zdaj¹ca udziela odpowiedzi
na wylosowany zestaw trzech
pytañ z tematyki objêtej wymogami egzaminacyjnymi. - I
tu pytania mog¹ byæ bardzo
ró¿ne - mówi Wojciech Pawliszak.
Ostatnim etapem jest sprawdzian strzelecki. Odbywa siê
na strzelnicy i obejmuje ocenê
praktycznych umiejêtnoœci
strzeleckich oraz znajomoœæ
zasad bezpiecznego i skutecznego pos³ugiwania siê
broni¹. - Kandydat strzela do
rzutków, do makiety zaj¹ca i
do makiety rogacza. Chodzi o
udokumentowanie tego, ¿e
kandydat umie bezpiecznie i
skutecznie pos³ugiwaæ siê zarówno broni¹ kulow¹ jak i œrutow¹ - t³umaczy ³owczy.
A co jeœli siê noga powinie
na jednej z czêœci egzaminu i
nie zostanie on zaliczony?
Okazuje siê, ¿e kandydatowi
przys³uguje prawo do dwóch
poprawek z ka¿dej czêœci egzaminu.

I już myśliwy

Po zakoñczeniu wszystkich
czêœci egzaminu z wynikiem
pozytywnym kandydat nabywa uprawnienia podstawowe
do wykonywania polowania.

Jeœli osoba posiadaj¹ce
uprawnienia mo¿e ubiegaæ siê
o cz³onkostwo w Zrzeszeniu i
wówczas sk³ada deklaracjê
cz³onkowsk¹ i uiszcza wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwa³¹ Naczelnej
Rady £owieckiej) zarz¹dowi
okrêgowemu w³aœciwemu dla
miejsca sta³ego zamieszkania.
Do deklaracji cz³onkowskiej
za³¹cza siê równie¿ zaœwiadczenie o niekaralnoœci potwierdzaj¹ce, ¿e osoba ubiegaj¹ca
siê o cz³onkostwo w PZ£ nie
by³a karana za przestêpstwa
wymienione w ustawie prawo
³owieckie. W³aœciwy Zarz¹d
Okrêgowy prowadzi rejestr
kandydatów oraz osób przyjêtych do Zrzeszenia.
Czy po spe³nieniu tych
wszystkich wymogów myœliwy
mo¿e polowaæ na wszystkie
gatunki zwierzyny ³ownej?
Otó¿ nie. S¹ jeszcze do zdobycia uprawnienia selekcjonerskie, które upowa¿niaj¹ do
pozyskania samców zwierzyny p³owej, do której zaliczamy:
³osie, jelenie, daniele i sarny.
Uprawnienia te mo¿na uzyskaæ dopiero po trzech latach
od momentu uzyskania
uprawnieñ podstawowych,
oczywiœcie po zaliczeniu kursu
i egzaminu. Dla pasjonatów
polowañ z ptakiem ³owczym
(potocznie z soko³em) mo¿liwe jest uzyskanie dodatkowo
uprawnieñ sokolniczych, ale o
tym innym razem.
ROCH

Szakal złocisty przywędrował do nas
Œliczny drapie¿nik lubi ciep³o i podmok³e ³¹ki. Od niedawna mo¿na go spotkaæ tak¿e w lubuskim.

Taki niezbyt wyrośnięty

Fot. WIKIPEDIA

Najbli¿ej nas widziano go w
okolicach Drezdenka, Miêdzyrzecza i K³odawy.
- To gatunek, który lubi
ciep³o. Nie zosta³ tu zawleczony, ani przywieziony. Dotar³ do nas z po³udnia Europy (Grecja, Chorwacja, poprzez Czechy, Wêgry).
Prawdopodobnie dlatego, ¿e
klimat nam siê ociepla - mówi Wojciech Pawliszak,
³owczy okrêgowy. I ¿artobliwie dodaje, ¿e to taki lis, tyle
¿e na d³u¿szych nogach.

Myœliwi widzieli szakala z³ocistego w okolicach Drezdenka i
Miêdzyrzecza, tam, gdzie jest
ma³o ludzi i z lekka podmok³y
teren. - Sam te¿ widzia³em jednego osobnika w okolicy Sulêcina, kiedy jecha³em noc¹. Nawet
siê zatrzyma³em, ¿eby siê mu
przyjrzeæ - opowiada Wojciech
Pawliszak. Nowy na tych terenach gatunek jest notowany i
monitorowany od kilku lat, w
2017 roku zosta³ wpisany na

Szakal ma złote, krótkie i szorstkie futro

listê polskich gatunków zwierz¹t
³ownych z moratorium na odstrza³ do 2019 roku i okresem
ochronnym niezbêdnym do wychowania potomstwa.
Szakal ma z³ote, krótkie,
szorstkie futro. Jego nazwa z³ocisty jest okreœleniem
umaszczenia, bo jego barwa
waha siê pomiêdzy kolorami

z³otym a jasno¿ó³tym i przechodzi w kolor br¹zowy na koñcach
koñczyn.
Choæ jest to szakal, to jednak czêsto jest mylony z
m³odym osobnikiem wilka
szarego lub psem domowym. Doros³y szakal z³ocisty
ma przeciêtnie 70-92 cm
d³ugoœci, a jego ogon osi¹ga

25 cm. Wysokoœæ mieœci siê
w granicach 40-55 cm w
k³êbie. Samce wa¿¹ 6-16 kg
i s¹ wiêksze od samic. ¯yje
7-9 lat na wolnoœci, ale mo¿e
do¿yæ nawet 16 lat w niewoli.

Szakala drogi do Europy

Szakale z³ociste to jedyni
przedstawiciele
szakali

¿yj¹cych poza Afryk¹. Ich
naturalne œrodowisko to Azja
wschodnia a¿ po Birmê. Jednak pocz¹wszy od XIX w.
zacz¹³ przenikaæ na ca³e
Ba³kany, do Wêgier i na
Mo³dawiê, a stamt¹d dalej w
dwóch kierunkach - ku krajom europejskim i na
wschód, gdzie znalaz³ dogodne warunki wokó³ Morza
Kaspijskiego i w okolicach
Kaukazu.
Doszed³ a¿ do Polski, ale i
znacznie dalej, bo do Niemiec, Szwajcarii i W³och.
Ma³o tego, na pó³nocy widywany jest w ca³ej Priba³tyce.
- To drapie¿nik, który ¿yje
w niewielkich grupach - mówi ³owczy - Je wszystko, ale
najchêtniej poluje na mniejsze zwierzêta, jak gryzonie,
chrab¹szcze i larwy owadów. Nie pogardzi padlin¹ i
resztkami pozostawionymi
przez ludzi. Szakal z pewnoœci¹ bêdzie stanowi³ spor¹
konkurencjê pokarmow¹ dla
naszych lisów.

Przyjazny emigrant

Jak podkreœlaj¹ znawcy
zwierz¹t, ekspansja szakala
jest zjawiskiem ca³kowicie naturalnym, co oznacza, ¿e nie
mo¿na traktowaæ tego zwierzêcia jak gatunku obcego. Obcymi gatunkami s¹ zwierzêta
z odleg³ych stron œwiata, które celowo lub przez przypadek wprowadzi³ cz³owiek, jak
choæby u nas szop pracz, norka amerykañska czy ¿ó³w
czerwonolicy. To cz³owiek
sprawi³, ¿e siê u nas pojawi³y.
A szakal jest emigrantem
naturalnym - sam zadecydowa³ o rozszerzeniu terenu
swojego wystêpowania, poza
tym nie przybywa z bardzo
daleka. I raczej wielu szkód
nie wyrz¹dzi, choæ zdarzyæ
siê mog¹ z jego strony sporadyczne ataki na zwierzêta
domowe. Ponadto szakal posiada wroga naturalnego w
postaci wiêkszego od siebie
drapie¿nika - wilka.
ROCH
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Dobra współpraca skutkuje
pozytywnymi efektami

Fot. K-S SSE

Fot. K-S SSE

Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dzia³a na terenie trzech województw.

Prezes K-S SSE Krzysztof Kielec i dyrektor gorzowskiego oddziału KOWR Sebastian
Pieńkowski

Dotychczasowe efekty działalności K-S SSE Specjalnej w Gorzowie to realizacja budowy 12
zakładów produkcyjnych, gdzie zainwestowano 1.043.170.898,00 zł i zatrudniono 4360 osób

Zarz¹dza obszarem obejmuj¹cym powiaty województw pó³nocno-zachodniej
Polski: województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W
obszarze K-S SSE znajduje
siê obecnie 35 powiatów i
piêæ miast o statusie powiatu. W sk³ad obszaru wchodzi
238 gmin, powierzchnia
³¹czna obszaru oddzia³ywania wynosi zaœ 4.113.288
ha.
Na terenie Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref
ekonomicznych, które s¹
konkurencyjne wobec siebie
pod wzglêdem ofert inwestycyjnych. Oferta K-S SSE jest
oceniana jako dobra. Bior¹c
pod uwagê nowe miejsca
pracy zajmuje pi¹t¹ pozycjê
spoœród wszystkich stref, a
uwzglêdniaj¹c
liczbê
wa¿nych zezwoleñ oraz poniesione nak³ady inwestycyjne przez przedsiêbiorców zajmuje siódme miejsce.
Ju¿ w ci¹gu najbli¿szych
kilkunastu tygodni w Gorzowie rozpocznie siê inwestycja miêdzynarodowej spó³ki

ktem na mapie inwestycyjnej
spó³ki PANATTONI, która odnios³a du¿y sukces gospodarczy w naszym województwie - t³umaczy Andrzej
Kail, dyrektor ds. marketingu
K-S SSE S.A.
Budowa powinna ruszyæ w
bardzo
niedalekiej
przysz³oœci. Wiêkszoœæ formalnoœci administracyjnych
zosta³a pomyœlnie zakoñczona we wspó³pracy z administracj¹ miejsk¹. Inwestor
prowadzi rozmowy z przedsiêbiorcami zainteresowanymi
osiedleniem siê w jego halach.
- Na terenie parku magazynowo-przemys³owego spó³ki
PANATTONI bêd¹ prowadzili
dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy,
którzy w sposób wymierny
przyczyni¹ siê do zdywersyfikowania krajobrazu inwestycyjnego regionu - s³yszymy od Krzysztofa Kielca,
prezesa zarz¹du K-S SSE. Inwestycja ta nie powinna
równie¿ w sposób wymierny
naruszyæ sytuacji na rynku
pracy, który dziêki du¿emu
zaanga¿owaniu i wysi³kowi

r e k l a m a

deweloperskiej PANATTONI.
Inwestycja powstanie na terenach nale¿¹cych w przesz³oœci do Agencji Nieruchomoœci Rolnych (obecnie Krajowy Oœrodek Wsparcia
Rolnictwa, dalej KOWR). Tereny te zosta³y zakupione
przez Kostrzyñsko-S³ubick¹
Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ z zamiarem pozyskania na nie takiego przedsiêbiorcy, który pozwoli na
szybkie, profesjonalne i
przede wszystkim wiarygodne ich zagospodarowanie.
- Utrzymywanie terenów inwestycyjnych w zasobach
KOWR uwa¿am za dobre
rozwi¹zanie gospodarcze z
dwóch wzglêdów - mówi Sebastian Pieñkowski, dyrektor gorzowskiego Oddzia³u
KOWR. - Po pierwsze, to Pañstwo ma nad tymi terenami
bezpoœredni¹ kontrolê, dziêki czemu mo¿e swobodnie,
choæ
w
granicach
obowi¹zuj¹cego prawa, decydowaæ o tym, na jaki cel
zostan¹
przeznaczone.
Oczywiœcie ich sprzeda¿ zasila równie¿ w sposób stabil-

ny bud¿et naszego kraju. Po
drugie, ich przeznaczenie, w
tym przypadku inwestycyjne,
pozwala we wspó³pracy z
tak¹ spó³k¹ jak KostrzyñskoS³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. znaleŸæ
takiego partnera, który zagwarantuje ich szybkie zagospodarowanie i co siê z
tym nierozerwalnie wi¹¿e
powstanie nowych miejsc
pracy. Oba wskazane czynniki aktywizuj¹ gospodarczo
region i zdecydowanie podnosz¹ jego atrakcyjnoœæ
gospodarcz¹ - doda³.
Spó³ka PANATTONI planuje wybudowaæ na terenie gorzowskie podstrefy dwa budynki magazynowo-produkcyjne o ³¹cznej powierzchni
prawie 70 tysiêcy mkw. Planowane przedsiêwziêcie inwestycyjne zostanie zrealizowane
na terenach przemys³owych
przy ul. Szczeciñskiej, w bezpoœrednim s¹siedztwie zespo³u magazynowego spó³ki
Geronimo Martens (w³aœciciela Biedronki).
- Park magazynowo-przemys³owy jest nowym pun-

inwestycyjnemu gorzowskich
przedsiêbiorców jest ju¿ i tak
bardzo mocno nadwyrê¿ony
- zwraca uwagê prezes, dodaj¹c jednoczeœnie, ¿e nowe
inwestycje zwi¹zane bêd¹ z
zastosowaniem nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych.
Wspólna realizacja projektów inwestycyjnych pomiêdzy K-S SSE S.A. i KOWR
ma d³ugie tradycje, chocia¿
prawdziwego przyspieszenia
dosta³a w ci¹gu ostatnich kilku lat. KOWR nie tylko wychodzi³ naprzeciw oczekiwaniom Strefy, ale wspólnie zabiega³ o przygotowywanie
nowych terenów pod inwestycje. Efektem tej dobrej
wspó³pracy by³a du¿a inwestycja spó³ki ZALANDO w
okolicach Gryfina, oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w Sulechowie.
Nie bez znaczenie jest równie¿
fakt
du¿ego
zaanga¿owania KOWR w
pozyskanie nowych terenów
inwestycyjnych w samym
Gorzowie.
Dynamiczna
wspó³praca Strefy i KOWR

mo¿e w niedalekiej przysz³oœci doprowadziæ do pozyskania nowych kilkuset
hektarów nieruchomoœci inwestycyjnych, na których w
przysz³oœci powstan¹ nie tylko nowe zak³ady produkcyjne, ale i pewnie nowe osiedla mieszkaniowe dla przysz³ych pracowników.
- Chcielibyœmy, aby Gorzów sta³ siê znacz¹cym
oœrodkiem gospodarczym w
tej czêœci naszego kraju. Z
tego te¿ powodu zamierzamy
zacieœniaæ
nasz¹
wspó³pracê z kierowanym
przez dyrektora Pieñkowskiego gorzowskim Oddzia³em KOWR - podsumowa³ prezes Krzysztof Kielec.
Dotychczasowe
efekty
dzia³alnoœci KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Gorzowie to
realizacja
budowy
12
zak³adów produkcyjnych,
których w³aœciciele zainwestowali 1.043.170.898,00 z³ i
zatrudnili 4360 osób, realizuj¹c przy tym 20 projektów
inwestycyjnych.
(RED.)
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Chore myślenie spróbujemy zmienić
20 wrzeœnia br. w Parady¿u odbêdzie siê I. Kongres Ruchu Spo³ecznego „Ku TrzeŸwoœci Narodu” Zachodnich Ziem Polski.
wa Wlkp. na zakoñczenie obrad przedstawi: „G³ówne zadania Ruchu Spo³ecznego
„Ku TrzeŸwoœci Narodu
Ziem Zachodnich Polski”,
oraz „Model komplementarnych czynników, które prowadz¹ do ograniczenia
spo¿ycia alkoholu”.
Ocenimy stan problemów alkoholowych Polaków i nawi¹¿emy do niechlubnej historii polskiego pijañstw, które
przynosi³o nam wstyd ju¿ od
pokoleñ. W zaborze niemieckim rozpijani Polacy pili ok. 7
litrów alkoholu (w przeliczeniu
na spirytus) na doros³¹ osobê,
a okupant by³ pewny, ¿e polski
naród wykoñczy pijañstwem.
Po zdobyciu przez Polskê niepodleg³oœci, w okresie miedzy
wojennym, w roku 1937
spo¿ycie alkoholu wynios³o
1,7l na doros³ego Polaka,
choæ i ta wielkoœæ budzi³a
zmartwienie Koœcio³a i ruchów
trzeŸwoœciowych. W roku
1953 wypijano ju¿ ok 3 litrów
spirytusu, w 1960 wzros³o do
5,5 L, a w latach 1972-75 by³o
6,4 litra, w 1976-1980 wzros³o
ok. 8 L, w 1981 roku by³ lekki
spadek do 7L na osobê. W
ostatnich trzydziestu latach
obserwujemy ci¹g³y wzrost
spo¿ycia alkoholu do zatrwa¿aj¹cego poziomu 11L
czystego spirytusu na statystycznego Polaka w 2016r.
(powy¿ej 15 roku ¿ycia), a
WHO podaje nawet, ¿e jest
13,3l. Polacy pij¹ dziœ o 50
procent wiêcej alkoholu ni¿
za czasów PRL, a statystyczny Polak wypija niemal
trzykrotnie wiêcej piwa ni¿
np. mleka.
Polska ma niechlubn¹ spuœciznê pijañstwa od Sasów
XVII wieku, w okresie 123 lat
wyniszczania narodu polskiego przez zaborców i w okresie
rozpijania Polaków przez okupanta niemieckiego. W okresie realnego socjalizmu wcale
nie by³o lepiej; panowa³o powszechne socjalistyczne pijañstwo. Na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
zarysowa³a
siê
alkoholowa wizja katastroficzna, a spo³eczeñstwo „stacza³o
siê po równi pochy³ej”, mówi³
autor tego powiedzenia J.K.
Falewicz i dowodzi³, ¿e
zbli¿ymy siê niebawem do 16
litrów na g³owê co spowoduje
ogarniêcie Polski Subkultur¹
Pijack¹. Trzeba przyznaæ Falewiczowi, ¿e postawi³ trafn¹
diagnozê; w tym kierunku
pod¹¿amy. Dlaczego? Rozmontowano system prawa
zabezpieczaj¹cy spo³eczeñstwo przed pijañstwem
kieruj¹c siê poprawnoœci¹ polityczn¹ pod has³em ”wytrychem” wolnoœci gospodarczej
i ¿ycia spo³ecznego. Obecna
Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu al-

Fot. Archiwum

G³ównym tematem rozwa¿añ bêdzie: „jak obni¿yæ
poziom spo¿ycia alkoholu w
Polsce?” Jestem w gronie organizatorów tego wa¿nego
wydarzenia, które ma doœæ
ambitny cel, aby z Parady¿a
wyszed³ silny sygna³ prawdy,
¿e trzeba ju¿ w koñcu zmieniæ
podejœcie do problemów
zwi¹zanych nadu¿ywaniem
alkoholu z narracji profilaktyczno-terapeutycznej na likwidacjê faktycznych przyczyn
ci¹g³ego wzrostu spo¿ycia alkoholu.
Trzeba przerwaæ zmowê
milczenia i odk³amaæ dotychczasowe podejœcie do
polskiego pijañstwa. Musimy spo³eczeñstwu powiedzieæ
prawdê, ¿e nowa Ustawa trzeŸwoœciowa jest konieczna,
aby przyhamowaæ dalszy
wzrost spo¿ycia alkoholu i powstrzymaæ degeneracjê du¿ej
czêœci spo³eczeñstwa. Propozycje w tym zakresie przedstawimy na Kongresie w Parady¿u
Chwalimy siê, ¿e mamy
szansê wejœæ do grona rozwiniêtych krajów œwiata, ¿e nasza gospodarka rozwija siê na
poziomie najlepszych w UE,
¿e pozycja Polski znacznie
wzros³a i stajemy siê wa¿nym
„graczem” na arenie œwiatowych uk³adów. Jednoczeœnie
statystyki podaj¹, ¿e nie
mo¿emy poradziæ sobie z
doœæ du¿ym marginesem biedy, której przyczyn¹ jest patologia pijañstwa. Biedni pijani
ludzie wywo³uj¹ nasz¹ litoœæ i
wspó³czucie. Jednak co ten
alkoholik mo¿e? Co wyjdzie z
domu, czy podniesie siê z tej
³awki parkowej, to od razu napotyka sklep z alkoholem i tanie „ma³pki”, wino, i tak w
kó³ko. Do tych starych alkoholików dochodz¹ nowi, nawet
coraz m³odsi w ramach wymiany pokoleniowej. Politykom temat alkoholizmu nigdy
nie pasuje. A to nie wypada,
bo obrazi siê lobby alkoholowe, to znowu nied³ugo wybory
i trzeba zabiegaæ o ka¿dego,
choæ nie wiadomo czy ten
„g³os” w dniu wyborów bêdzie
trzeŸwy i do urny siê dowlecze.
Pierwszy Kongres TrzeŸwoœci Zachodnich Ziem Polski,
który odbêdzie siê w godnym
historycznie Seminarium Duchownym w Parady¿u, w zabytkowym kompleksie klasztornym, podejmie trudny temat
zdiagnozowania
i
ustalenia g³ównych przyczyn
wzrostu spo¿ycia alkoholu w
Polsce. Swój udzia³ w Kongresie zapowiedzia³y wielce
uznane autorytety, które poœwieci³y znaczn¹ czêœæ swego ¿ycia problematyce trzeŸwoœciowej, profilaktycznej,
psychoterapeutycznej i prawniczej. Nasz zespó³ z Gorzo-

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.

koholizmowi, po kilkudziesiêciu jej zmianach, jest na tyle
zdeformowana, ¿e mo¿na podejrzewaæ tu powa¿n¹ rolê
lobby alkoholowego. Co gorsze, 30% kobiet w ci¹¿y pije
alkohol i póŸniej dziwimy siê,
¿e dzieci tych matek maj¹
ró¿ne deformacje fizyczne,
znaczna czêœæ ma tzw. ubytki
osobowoœciowe i psychiczne,
sprawiaj¹ trudnoœci wychowawcze, nie nad¹¿aj¹ w edukacji szkolnej, a jako doroœli
napotykaj¹ ró¿ne trudnoœci w
¿yciu rodzinnymi, ma³¿eñskim
i zawodowym.
Art.1.1 obecnej Ustawy o
wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, wyraŸnie mówi o obowi¹zkach
administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej w
podejmowaniu
dzia³añ
zmierzaj¹cych do ograniczania spo¿ycia napojów alkoholowych. Ustawa ta jest
ponoæ najlepsza w Europie,
a spo¿ycie alkoholu w
ostatnich 20 latach pod jej
rz¹dami ci¹gle ros³o i nadal
roœnie. W³adzê w zakresie
polityki trzeŸwoœciowej oddano w rêce samorz¹dów i burmistrzów, prezydentów i wójtów. Oni nie s¹ zainteresowani
obni¿aniem poziomu spo¿ycia
alkoholu. Ustawa uzale¿nia
dochody gminy na profilaktykê od iloœci wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu,
tj. piwa, wina czy wódki. W pogoni za pieniêdzmi, których im
ci¹gle brakuje, zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu i lokalizacjê
sklepów z alkoholem zaczêli
wydawaæ nawet kilkanaœcie
metrów od kaplic, œwietlic dla

dzieci i klubów trzeŸwoœci, w
s¹siedztwie Plebanii i niedaleko Katedry, jak np. w Gorzowie Wlkp., po kilkanaœcie
sklepów na jednej ulicy. Mimo
¿e Ustawa daje gminom du¿e
kompetencje w tym zakresie,
prawie ¿adna gmina nie obni¿y³a znacz¹co limitu iloœci
sklepów z alkoholem, bo by
musia³a dobrowolnie zrezygnowaæ z solidnego Ÿród³a dochodów z tzw. kapslowego, z
zezwoleñ na sprzeda¿. Badania œwiatowe jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e poziom spo¿ycia
alkoholu jest œciœle skorelowany z iloœci¹ sklepów i z ³atwoœci¹ dostêpu do kupna alkoholu. Obecna Ustawa jest
sprytnie skrojona pod potrzeby lobby alkoholowego, a nie
dla dobra Narodu. Mamy do
czynienia z manipulacj¹ na
najwy¿szym stopniu in¿ynierii
prawnej i w interesie okreœlonej grupy biznesu. Dobrze ten
proceder tworzenia ustaw biznesowych opisa³ prof. Modzelewski.
Proszê przeczytaæ Art.
9.3.1 Ustawy, który decyduje, ¿e „op³aty za udzielanie
decyzji na sprzeda¿ alkoholu, mog¹ byæ wykorzystane
przez zarz¹dy województw
wy³¹cznie na finansowanie
gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych stanowi¹cego czêœæ strategii
rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych, uchwalanego
corocznie przez radê gminy”. Art. 11.1. mówi, ¿e „W
celu pozyskania dodatkowych œrodków na finansowanie zadañ okreœlonych w

art. 41 ust. 1 gminy pobieraj¹ op³atê za korzystanie z
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych(…).”
W Art. 12.1 Ustawy jest, ¿e
„Rada gminy ustala, w drodze uchwa³y, maksymaln¹
liczbê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
na terenie gminy.”
Zdecydowana wiêkszoœæ
gmin, jak i zarz¹dy województw, nie s¹ zainteresowane zmniejszaniem iloœci zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu.
Przecie¿ nie bêd¹ sobie podcinaæ ga³êzi na której siedz¹,
podobnie jak Ministerstwo
Sportu. W tych gminach nie
myœli siê w kategoriach dobra
spo³ecznego w kwestii skutków
picia
alkoholu.
Libera³owie uwa¿aj¹, ¿e rynek
ureguluje tê kwestiê samodzielnie, „niewidzialn¹ rêk¹
rynku”, ¿e zmniejszanie iloœci
punktów sprzeda¿y alkoholu
nic nie da, a tylko powstanie
szara strefa. Rozwi¹zania takie w Szwecji, Norwegii, USA,
nie potwierdzaj¹ tego myœlenia, a w³aœnie odwrotnie; tam
ograniczenie
dostêpnoœci
spowodowa³o zmniejszenie
siê spo¿ycia alkoholu i wzrostu dobrobytu.
W Art. 13.2.1. czytamy:
„Podmioty
œwiadcz¹ce
us³ugê bêd¹c¹ reklam¹ napojów
alkoholowych
wnosz¹ na wyodrêbniony
rachunek utworzony w tym
celu przez ministra w³aœciwego do spraw kultury fizycznej op³atê w wysokoœci
10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug wynikaj¹cej z tej
us³ugi. Nastêpny artyku³
mówi, ¿e: „Tworzy siê Fundusz Zajêæ Sportowych dla
Uczniów, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej.”
Zgodnie z tymi zapisami
Ustawy nawet Ministerstwo
Sportu nie bêdzie zainteresowane spadkiem spo¿ycia alkoholu, bo wielkoœæ tego
spo¿ycia zale¿ne jest od reklamy np. piwa, a z reklam
10% pieniêdzy idzie na rozwój sportu. Reklama piwa koreluje ze wzrostem jego
spo¿ycia, a nastêpnie ze
wzrostem spo¿ycia wódki. A
wiêc, im wiêcej reklamy tym
wiêcej pijemy, a jak wiêcej reklamujemy to i wiêcej mamy
pieniêdzy na sport. Z tego wynika, ¿e im wiêcej pijmy to
tym wiêcej nasze dzieci bêd¹
mieæ w szkole na sport. Czy
minister sportu bêdzie za
ograniczeniem dostêpu do alkoholu i za zmniejszeniem iloœci reklam np. piwa? By³o by
naiwnoœci¹
s¹dziæ,
¿e
chcia³by sam sobie obni¿yæ
Fundusz Zajêæ Sportowych

dla Uczniów, który zale¿y od
iloœci reklam alkoholu. Niedorzecznoœæ!
Taka jest, po serii kilkudziesiêciu
poprawkach,
obecna Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Alfred Hitchcock by lepiej tego
nie wymyœli³! Ale idŸmy dalej
w analizie tej ”genialnej”
Ustawy. Oto Art.18.1. mówi,
¿e: ”Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y mo¿e
byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), (…). Wójt,
burmistrz czy prezydent miasta ma tu prawie absolutn¹
w³adzê co do wydawania zezwoleñ na spo¿ywanie alkoholu w ró¿nych miejscach, ale
te¿ mo¿e takie miejsca uczyniæ wolnymi od alkoholu.
Je¿eli ktoœ myœli, ¿e wielu
burmistrzów gmin z tego
przepisu skorzysta³o, by wprowadzaæ przestrzenie wolne od
alkoholu, to siê bardzo myli.
Dzisiaj w pogoni za finansami
burmistrzowie pozwolenia na
konsumpcjê napojów alkoholowych daj¹ bez opamiêtania.
Np. w Warszawie nad Wis³¹,
gdzie tradycyjnie odpoczywali
Warszawiacy, a w Gorzowie
na bulwarze nad Wart¹; trzeŸwi w tej strefie wypoczynku
ju¿ prawie nie maj¹ dla siebie
miejsca - zajêli je pijacy i tzw.
smakosze piwa. Pogoñ za
„korkowym”
funduszem,
gor¹czka gminnego pieni¹dza
wywo³ywana
finansowymi
mo¿liwoœciami Ustawy trzeŸwoœciowej jest tak silna, ¿e
przepis dzia³a przede wszystkim w kierunku zwiêkszania
iloœci punktów sprzeda¿y alkoholu i przez to zwiêkszania
iloœci spo¿ywanego alkoholu.
Ustawa o wychowaniu w
trzeŸwoœci
i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi generuje w gminach
patologiê pijañstwa i trzeba
j¹ po prostu zmieniæ na
uczciw¹ i skierowan¹ na
dobro ca³ego spo³eczeñstwa, jak w Norwegii, USA,
Kanadzie, czy do niedawna
w Szwecji. Wiele uprawnieñ,
które obecnie maj¹ gminy w
zakresie polityki trzeŸwoœciowej nale¿y przenieœæ na
szczebel wojewódzki, a niektóre do administracji centralnej. Niedorzecznoœæ i pazernoœæ finansowa ogarnê³a wiele urzêdniczych umys³ów, na
bazie wadliwej Ustawy, którzy
trzymaj¹ siê zasady, ¿e „Im
wiêcej bêdzie sklepów z alkoholem i wiêcej przepijemy
tym bêdziemy mieæ wiêcej
pieniêdzy w bud¿ecie”.
W³aœnie to chore myœlenie
spróbujemy zmieniæ!
AUGUSTYN WIERNICKI
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Niegdyś piękne, dziś szp
Stare pofabrykanckie wille, kamienice na Nowym Mieœcie, budynki, które zwyczajnie strasz¹. I nieliczne tylko maj¹ szansê na zmianê wizerunku.
- Przykro patrzeæ na te budynki, bo one zwyczajnie niszczej¹
w oczach - mówi¹ gorzowianie
o kilku adresach w Gorzowie.
Wszystkie z nich maj¹ swoich
w³aœcicieli i tylko nieliczne chyba doczekaj¹ siê remontów.

Fot. Archiwum

Najbardziej
jaskrawym
przyk³adem zaniechañ w³aœcicieli jest budynek przy ul.
£okietka 17. Ca³a historia zaczê³a siê w 2000 roku, kiedy to
miasto w sposób pilny musia³o
wyprowadziæ z budynku mieszkañców. Wówczas to po silnych
t¹pniêciach zaczê³y siê wybrzuszaæ mury. Szeœæ lat póŸniej
uda³o siê budynek, jeszcze ze
œladami urody sprzedaæ prywatnej firmie z hiszpañskim kapita³em. Od samego pocz¹tku
jednak nowy w³aœciciel tylko
zwodzi³ miasto, ¿e coœ tam
bêdzie robi³. A budynek popada³
w coraz wiêksz¹ degradacjê.
Potem by³o ju¿ tylko gorzej. Adres zmienia³ w³aœcicieli. Ka¿dy
coœ tam planowa³, coœ obiecywa³ i nadal nic siê nie dzia³o.
Obecnie budynek ma zabite
wejœcia do wewn¹trz, powybijane szyby, a na czêœci elewacji
zd¹¿y³y wyrosn¹æ samosiejki.
Nic nie wiadomo, aby w najbli¿szym czasie coœ siê mia³o
zmieniæ.

Fot. Archiwum

Łokietka 17

Secesyjna kamienica z początków XX wieku na rogu ul. 30 Stycznia i Dąbrowskiego też od lat stoi pusta

Willa Herrmanna Pauckcha od począ

30 Stycznia - róg
Dąbrowskiego

Fot. Archiwum

Secesyjna kamienica z pocz¹tków XX wieku tez przez lata sta³a pusta i te¿ z tego samego powodu. Mieszkañcy musieli siê z budynku wyprowadziæ,
poniewa¿ zacz¹³ byæ niestabilny. Przez lata te¿ nie by³o
chêtnego nabywcy mimo bardzo atrakcyjnej lokalizacji, bo w
samym centrum. Ostatnio budynek zosta³ sprzedany w prywatne rêce i nowy w³aœciciel zapowiada, i¿ powstanie tu apartamentowiec.

By³a siedziba LOK, czyli Ligi
Obrony Kraju, faktycznie pochodz¹ca z 1900 roku willa Herzoga, to obraz niemocy miasta
wobec prywatnego w³aœciciela.
Budynek w 2009 roku za 531
tys. z³ magistrat sprzeda³ prywatnemu przedsiêbiorcy. I od
tego czasu willa stoi i straszy.
Kilka lat temu wybuch³ tam nawet po¿ar, ale uda³o siê go ugasiæ. I dalej nic. W ubieg³ym roku
magistrat
podj¹³
nawet
dzia³ania, które mia³y przymusiæ
obecnego w³aœciciela do jakichœ zdecydowanych dzia³añ,
ale nadal nic siê nie zmieni³o i
willa zwyczajnie straszy.

Willa Jaehnego ul.
Kosynierów Gdyńskich

Willa Jaehnego, to przyk³ad
zamo¿noœci
fabrykantów

Ratusz przy ul. Obotryckiej w 2003 roku trafił we władanie miasta i niszczeje

Landsbergu. W czasach komuny mieœci³ siê tu komisariat i milicyjny, a potem policyjny areszt. Niszczej¹cy coraz bardziej budynek od lat
czeka na godziwy remont i
zadbanie. Poprzedni prezydent Tadeusz Jêdrzejczak
chcia³ budynek wyremontowaæ i umieœciæ tu Miejski
Oœrodek Sztuki. Obecny prezydent Jacek Wójcicki zdecydowa³, ¿e bêdzie siê tu mieœciæ Instytut Papuszy. Jednak
we wrzeœniu minionego roku
gorzowscy radni jednog³oœnie
przeg³osowali sprzeda¿ budynku z 99% bonifikat¹. Kupi³a go Zachodnia Izba Przemys³owo-Handlowa, która
chce po remoncie stworzyæ
tam Centrum Przedsiêbiorczoœci.

Zawarciański Zameczek, ul.
Wał Okrężny

Willa Herrmanna Pauckcha,
œwiat³ego i m¹drego landsberskiego fabrykanta od pocz¹tku
2015 roku stoi pusta. W
ubieg³ym roku kupi³a j¹ filma
Silcare. To najpiêkniejsza z pofabrykanckich willi zwana te¿
Zawarciañskim Zameczkiem.
Trzykondygnacyjny eklektyczny
pa³acyk, zbudowany w 1875 roku. Nieroz³¹czn¹ czêœci¹ posiad³oœci by³ okaza³y park w stylu angielskim. Po wojnie mieœci³a siê tu Dyrekcja Dróg
Wodnych i Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Wodnego. W
1976 roku budynek odnowiono
i sta³ siê siedzib¹ Wojewódzkiego Domu Kultury, potem Grodzkiego Domu Kultury. Po raz dru-

gi pa³acyk odremontowano w
1985 roku. Nowy w³aœciciel zapowiada, ¿e lada chwila rusz¹
prace nad adaptacj¹ willi i parku. Ma ty powstaæ reprezentacyjna siedziba firmy, elegancki
hotelik i restauracja. A czêœæ
pomieszczeñ ma byæ wykorzystywana na cele publiczne.

Fot. Archiwum

Dawna siedziba LOK

Stary Ratusz, ul. Obotrycka

Ratusz przy ul. Obotryckiej
zosta³ oddany do u¿ytku w
1924 roku. By³ siedzib¹ w³adz
miejskich. Do dziœ mieœci siê
tam paradna sala Rady Miasta
utrzymana w ekspresjonistycznym stylu i œliczna mozaika z
kartuszem herbowym miasta.
Po wojnie siedziba bezpieki, a
potem milicji i policji. Po
prze³omie demokratycznym nadal w rêkach policji do 2003 ro-

Była siedziba LOK, czyli willa Herzoga, to obraz niemocy miasta wob

ku, kiedy budynek trafi³ w rêce
miasta. Poprzedni prezydent
chcia³ obiekt sprzedaæ, ale nie
zgodzi³a siê na to rada miasta.
Potem by³ pomys³, aby ratusz
nadal by³ ratuszem, ale teraz
nic nie wskazuje, ¿e tak siê stanie.

Zespół poszpitalny, ul.
Warszawska

Zespó³ dawnego Szpitala
Miejskiego znajduje siê pomi-

êdzy ulicami Warszawsk¹ i
Szpitaln¹. Najstarsza czêœæ
szpitala zajmuje dzia³kê przy
ulicy Szpitalnej. To eklektyczny,
dwupiêtrowy budynek z klinkierowej ceg³y zbudowany w 1848
r. Po wojnie by³ g³ównym miejskim szpitalem, zamkniêty w
2008 roku. W³aœciciel, czyli
Urz¹d Marsza³kowski w Zielonej Górze usi³owa³ go sprzedaæ,
potem w 2012 przekaza³ kompleks miastu. Najnowsza kon-
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Fot. Archiwum

petne budynki w mieście

Czerwony Spichlerz sypie się od lat i czeka na zagospodarowanie

Fot. Archiwum

ątku 2015 roku stoi pusta, ale ma się to zmienić

Fot. Archiwum

Schody Donikąd zamknięto 25 listopada 2002 roku i od tej
pory nic się z nimi nie robi

Fot. Archiwum

Najbardziej jaskrawym przykładem zaniechań właścicieli jest
budynek przy ul. Łokietka 17

Na Kosynierów Gdyńskich w czasach komuny mieścił się tu
komisariat i milicyjny areszt

cepcja jest taka, ¿e powstanie
tu centrum kszta³cenia technicznego. Jednak ca³y czas coœ
staje na przeszkodzie, aby
kompleks ruszy³. Jedyn¹ budowl¹, która ma na pewno
szansê na zmianê, jest poszpitalna kaplica, dziœ w rêkach
wiernych Koœcio³a grecko-katolickiego.

Czerwony Spichlerz, ul. Wał
Okrężny

Czerwony Spichlerz sypie siê
od lat. Wybudowa³ go prawdopodobnie w drugiej po³owie XIX
wieku gorzowski kupiec Adolf
Boas handluj¹cy zbo¿em. Po II
wojnie budynek nale¿a³ do
Gminnej Spó³dzielni, po zmianach demokratycznych zmienia³ w³aœcicieli i dziœ tak¿e jest
prywatn¹ w³asnoœci¹. To kolejny przyk³ad na wieloletni¹ niemoc w³adzy w kwestii zabytków
pozostaj¹cych w prywatnych

rêkach. W planach mia³ tu powstaæ hotelik, potem centrum
medycyny estetycznej. Ostatecznie nie ma tu nic.

Schody Donikąd

Schody Donik¹d wybudowane przez Gorzowskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego w 1972 roku mia³y
byæ jedynie pierwszym etapem
prac nad zagospodarowaniem
tego fragmentu miasta. 241 stop-

ni mia³o prowadziæ do palmiarni i
kawiarni usytuowanej na wzgórzu w parku Siemiradzkiego. Zamkniêto je 25 listopada 2002 roku i od tej pory te¿ czekaj¹ na poprawê swego losu. Miasto ca³y
czas t³umaczy siê brakiem pieniêdzy. Mimo tego, ¿e schody s¹
teoretycznie zamkniête, to jednak mieszkaj¹ tam bezdomni, a
wieczorami spotyka siê na nich
okoliczna m³odzie¿.

Fot. Archiwum

bec prywatnego właściciela

ROCH

Poszpitalne obiekty przy Warszawskiej czekają na powstanie
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
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Czasami wolą płacić
Z Marcinem Kurczyn¹, radc¹ prawnym oraz przewodnicz¹cym klubu radnych Gorzów Plus, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Wierzy pan, ¿e w grudniu uda siê odprawiæ pasterkê w katedrze?
- Nie wiem, czy jest to
kwestia wiary, a na pewno
nie jest to inwestycja, na
któr¹ wp³yw ma miasto. Ze
swojej strony uczyniliœmy
wszystko, ¿eby pomóc finansowo w odremontowaniu budowli. Ju¿ kilka miesiêcy po
po¿arze rada miasta przyjê³a
uchwa³ê, na bazie której
przekazano œrodki na prace
remontowe i teraz - jak
wszyscy - czekamy, ¿e deklaracje o zakoñczeniu
g³ównych prac zakoñcz¹ siê
do koñca roku.
- Dlaczego w Gorzowie
wszystkie remonty, zarówno te prowadzone przez
miasto jak i zewnêtrzne
jednostki, musz¹ byæ prowadzone z opóŸnieniem?
Mo¿e b³¹d tkwi przy konstruowaniu umów?
- Pytanie, co mielibyœmy w
nich zmieniæ, ¿eby realizacja
inwestycji przebiega³a bez
zak³óceñ?
- Mo¿e nale¿y bardziej
urealniaæ terminy wykonywania inwestycji?
- Myœli pan, ¿e to coœ zmieni? Celem wyznaczenia konkretnej daty zakoñczenia danych prac jest zdyscyplinowanie wykonawcy. Przecie¿
termin jest ustalany przez obie
strony i podpisuj¹cy umowê
wykonawca jest w pe³ni œwiadomy, ile ma czasu na zrealizowanie umowy. Jestem przekonany, ¿e jak zaczniemy
wyd³u¿aæ terminy, to i tak nie
unikniemy k³opotów. Problem
tkwi w czym innym, o czym
mówimy od kilku lat. Brakuje
na rynku wykonawców. Zamówieñ jest du¿o, gdy¿ znaleŸliœmy siê w okresie wydatkowania najwiêkszych œrodków
unijnych w historii kraju. Jest
jeszcze jeden problem.
- Jaki?
- Obecnie wiêkszoœæ inwestycji dotyczy dróg, które nie
by³y otwierane praktycznie
od czasów powojennych. I
co rusz wyskakuj¹ nam niespodzianki, g³ównie archeologiczne, przez co wystêpuj¹
tak¿e opóŸnienia w prowadzeniu prac budowlanych.
Oczywiœcie nie usprawiedliwia to niektórych wykonawców, bo s¹ tacy, którzy kombinuj¹, jak wyd³u¿yæ czas
prac. Realizuj¹ oni kilka inwestycji jednoczeœnie i przerzucaj¹ pracowników i sprzêt
pomiêdzy ró¿ne budowy.
Czasami wol¹ p³aciæ nawet
kary umowne, bo zysk z innego miejsca jest du¿o
wy¿szy ni¿ kara.
- Gorzowskie tramwaje
je¿d¿¹ po mieœcie od 120

M. Kurczyna: Radni będą zachęcać prezydenta do modernizacji stadionu

lat. Nied³ugo ruszy nowy
tabor po nowiutkich torach. S¹ jednak gorzowianie, którzy pytaj¹ wprost,
czy nie powinniœmy stawiaæ na inne œrodki komunikacji miejskiej, choæby
autobusy elektryczne?
- Jako miasto zdecydowaliœmy siê na inwestycjê w rozwój sieci tramwajowej i ju¿
powinniœmy siê tego trzymaæ. Tu nie chodzi nawet o
symbol, bo Gorzów zawsze
kojarzy³ siê z tramwajami,
ale o to, ¿e ten rodzaj transportu daje du¿o plusów. Po
pierwsze, jest to komunikacja ekologiczna. Po drugie
ekonomiczna,
poniewa¿
tramwaje s¹ bardziej pojemne i po trzecie nie utrudniaj¹
ruchu
samochodowego,
gdy¿ je¿d¿¹ po torowiskach.
Czasami przecinaj¹ siê
oczywiœcie z pasami samochodowymi, ale w przypadku
autobusów te utrudnienia s¹
zdecydowanie wiêksze. Pamiêtajmy, ¿e z ka¿dym rokiem roœnie nam liczba pojazdów i musimy robiæ
wszystko, ¿eby minimalizowaæ korki, bo inaczej w ogóle
nie przejedziemy przez
miasto. Nie s¹dzê, ¿ebyœmy
mieli nagle przemodelowaæ
ca³y schemat komunikacji
miejskiej i postawiæ na nowy
rodzaj transportu. System
mieszany jest optymalny i tego nale¿y siê trzymaæ.
- Autobusy elektryczne
te¿ s¹ ekologiczne?
- Z miejskich œrodków nie
jesteœmy w stanie zbudowaæ
nowej sieci dla tego rodzaju
transportu. Na to musia³yby

pójœæ ogromne pieni¹dze,
nie tylko na zakup pojazdów,
ale budowê stacji do³adowania. Plan transportowy i wymiana torowisk oraz zakup
tramwajów w Gorzowie jest
realizowany ze œrodków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zielona Góra dosta³a tak¿e wielkie pieni¹dze
na modernizacjê i oni postawili na transport autobusów
elektrycznych.
- Bez nowych linii, skierowanych na najwiêksze
osiedla ten projekt transportowy nie bêdzie jednak
optymalny?
- Oczywiœcie, ¿e konsekwencj¹ inwestowania teraz w
infrastrukturê tramwajow¹ i
w nowy tabor powinno byæ
budowanie z czasem kolejnych tras.
- Dlaczego, pana zdaniem, nie uda³o siê sprzedaæ choæby jednej dzia³ki
inwestycyjnej przy ul.
Dobrej, skoro ten teren
jest podobno bardzo atrakcyjny?
- Trudno tu o jednoznaczn¹
odpowiedŸ. Myœlê, ¿e przyczyn by³o kilka, z których
g³ówne to zbyt krótki czas
poœwiêcony promocji oraz
fakt, i¿ urlopowy okres nie
jest optymalny do podejmowania wa¿nych decyzji z
punktu widzenia przedsiêbiorców. Inn¹ spraw¹ jest,
¿e adresatami tego przetargu byli mali i œredni przedsiêbiorcy, bo tylko oni mogli
byæ. Wiem, ¿e przejawiali zainteresowanie, ale zapewne
potrzebuj¹ wiêcej czasu na
analizy. Jestem przekonany,

¿e przy kolejnym przetargu,
jeszcze
w
tym
roku,
chêtnych na kupno tych
dzia³ek nie zabraknie. Teren
przy ulicy Dobrej jest pod
wieloma wzglêdami bardzo
ciekawy i wart zainwestowania.
- Ale jak bêdziemy mieli
problem ze sprzeda¿¹
ma³ych dzia³ek, to co siê
stanie, kiedy w niedalekiej
przysz³oœci na sprzeda¿
pójd¹ tereny po Instytucie
Hodowli Roœlin w Ma³yszynie?
- Ja bym nie ³¹czy³ tych
dwóch elementów. W przypadku du¿ych inwestorów
ich pozyskiwanie nie polega
na og³oszeniu przetargu w
biuletynie i w dwóch gazetach. Takie przetargi przygotowuje siê du¿o wczeœniej,
zainteresowani pozyskaniem
terenu musz¹ posiadaæ
pe³n¹ wiedzê na wszystkie
interesuj¹cy ich sprawy.
- Gorzów jest przygotowany na ponadnormatywne opady deszczu, które
coraz czêœciej nawiedzaj¹
nasze miasto?
- Z tymi opadami ci¹gle
mamy jakieœ problemy, a
wszystko zaczê³o siê chyba
od zapadania ronda przy ulicy Wyszyñskiego, które zosta³o wyremontowane, ale ponadnormatywne
opady
deszczu wykaza³y liczne
b³êdy budowlane. To oczywiœcie trochê tak ¿artem, ale
ju¿ na powa¿nie g³ównym
problemem jest to, ¿e
wszystkie opady schodz¹ do
K³odawki i ona ma coraz
wiêksze k³opoty z przyjêciem

du¿ej iloœci wody spadaj¹cej
w krótkim czasie. Miasto realizuje projekt odbierania wód
deszczowych poprzez budowê zbiorników retencyjnych. Jeden powstaje w Parku S³owiañskim, potem bêdê
realizowane kolejne inwestycje. Ponadto trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej, a
tak¿e deszczowej przy prowadzeniu robót modernizacyjnych g³ównych arterii drogowych w mieœcie. Chodzi o
to, ¿eby przy du¿ych opadach wszystkie wody nie
sp³ywa³y od razu do K³odawki, a czêœæ zatrzymywa³a siê
w zbiornikach i potem powoli
sp³ywa³a do gorzowskich
rzek.
- Podobno du¿ym problemem s¹ zanieczyszczone
studzienki, które nie mog¹
odebraæ wody przy wiêkszych opadach?
- To jest jeden z problemów, zgoda, ale powiedzia³bym, ¿e mniejszy. Dostrzegamy go jednak, trwa
przebudowa tej sieci. Powtórzê jednak, ¿e g³ównym
problemem jest brak zbiorników retencyjnych. Je¿eli
bêdziemy mieli gdzie zmagazynowaæ nadmiar wody, to i
ze studzienek nie bêdzie ona
wybija³a w takich iloœciach
jak obecnie. Zawsze gdzieœ
jedna czy druga studzienka
siê zapcha i zaleje kawa³ek
ulicy, ale liczê, ¿e bêd¹ to ju¿
sporadyczne sytuacje.
- W mieœcie maj¹ pojawiæ
siê nowe stojaki, ale o stacji rowerowej nic nie
s³ychaæ. Czy powinna byæ
wypo¿yczalnia rowerów?

- Jestem przekonany, ¿e
jak tylko zakoñczymy remonty g³ównych ulic, przy których pojawi¹ siê kolejne trasy rowerowe, to bêd¹ i stacje
rowerowe. Nie po to mocno
inwestujemy w œcie¿ki rowerowe, zachêcamy gorzowian
do przesiadania siê na jednoœlady, ¿eby nie stworzyæ
im warunków do ³atwego i taniego korzystania z rowerów.
- Czyli jest szansa, ¿e
prezydent Jacek Wójcicki
da siê przekonaæ do tej inicjatywy?
- Liczê, ¿e tak, gdy¿ bardzo
du¿o jest g³osów w tej sprawie, które p³yn¹ do prezydenta, ale i do radnych.
- Nie obawia siê pan, ¿e
nie wszyscy mog¹ wiedzieæ do czego s³u¿¹ rowery, skoro potrafi¹ niszczyæ
ledwo co oddawane inwestycje i to g³ównie te
spo³eczne, z których w
du¿ej masie korzystaj¹
mieszkañcy?
- Nie mo¿emy poddawaæ
siê wandalom. Inaczej musielibyœmy zrezygnowaæ z
wszystkich projektów oraz
inicjatyw i siedzieæ w ma³o
przyjaznym mieœcie. Nie
mo¿emy równie¿ zak³adaæ,
¿e robi¹c ka¿d¹ kolejn¹
now¹ rzecz zostanie ona zaraz zniszczona. Trzeba
wspólnie przeciwstawiaæ siê
takim zachowaniom, ale i pomagaæ odpowiedzialnym za
porz¹dek s³u¿bom w wy³apywaniu wandali. W wielu
miastach dzia³aj¹ takie wypo¿yczalnie i maj¹ siê
dobrze.
- A hulajnogi elektryczne
by³yby dobrym pomys³em?
- W tym przypadku mocno
by siê zastanowi³. Ostatnio
by³em kilka razy w Warszawie i jak obserwowa³em ludzi
poruszaj¹cych siê tymi hulajnogami, to wiêkszoœæ z nich
stwarza³a naprawdê zagro¿enie dla pieszych. Do tego ci¹gle tr¹bi¹, je¿d¿¹ chwilami bardzo szybko i mnie
ten œrodek transportu nie
przekonuje. Gorzów jest
zreszt¹ na tyle kameralnym i
niewielkim w stosunku do
Warszawy miastem, ¿e jazda rowerem to zdrowsza i
bezpieczniejsza alternatywa
dla hulajnogi elektrycznej.
- Z jednej strony miasto
wspiera cudzoziemców, z
drugiej strony s³yszymy o
niechêci czy agresji wobec
Ukraiñców’’. W Gorzowie
jesteœmy otwarci na obcokrajowców?
- Musimy byæ otwarci na
obcokrajowców i uwa¿am,
¿e jesteœmy. Potrzebujemy
osoby spoza Polski, gdy¿ taka jest choæby koniecznoœæ
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kary umowne
zawodowa. Potrzebujemy
r¹k do pracy i pod wieloma
wzglêdami najlepsz¹ nacj¹
s¹ Ukraiñcy. Oczywiœcie
bzdur¹ jest mówienie, ¿e zabieraj¹ oni Polakom pracê.
Oni s¹ zatrudniani tam,
gdzie de facto pracowników
nie ma, a swoim zatrudnieniem podnosz¹ nam Produkt
Krajowy Brutto. Je¿eli w Gorzowie chcemy dalej inwestowaæ w gospodarkê, a przez
to podnosiæ poziom ¿ycia naszego spo³eczeñstwa, potrzebne s¹ nowe firmy i nowi
pracownicy. Ka¿dy inwestor
zanim przyjdzie z pieniêdzmi, najpierw pyta, czy mo¿e
liczyæ na wykwalifikowan¹
kadrê pracownicz¹. Natomiast w ka¿dej spo³ecznoœci
zdarzaj¹ siê przypadki chuligañstwa i nieprawid³owego
zachowania.
- Czyli dobrze, ¿e miasto
wspiera obcokrajowców
swoimi dzia³aniami?
- Oczywiœcie, przecie¿
mnóstwo Ukraiñców przyje¿d¿a do Gorzowa lub pobliskich miejscowoœci, nie

r e k l a m a

znaj¹c na pocz¹tku jêzyka
polskiego. Do tego tacy ludzie s¹ zagubieni i ka¿da,
nawet najdrobniejsza pomoc
jest dla nich przydatna.
- Porozmawiajmy jeszcze
o kulturze i sporcie. Pana
zdaniem gorzowska kultura ma siê dobrze?
- Si³¹ gorzowskiej kultury
jest bogata oferta proponowana mieszkañcom a tak¿e
wszystkim odwiedzaj¹cym
Gorzów w postaci wielu imprez, koncertów, wystêpów
artystycznych oraz innych
wydarzeñ.
Praktycznie
wszystkie instytucje, poczynaj¹c od filharmonii, poprzez
teatr, muzea, a koñcz¹c na
MOS-ie czy MCK oferuj¹
profesjonaln¹ ofertê praktycznie dla ka¿dego. Mamy
tak¿e stale rozwijaj¹ce siê
imprezy cykliczne, ciekawe
koncerty.
To
wszystko
zas³uga ludzi, którzy dzia³aj¹
w tym œrodowisku, s¹ bardzo
zaanga¿owani i tworz¹ program kulturalny z myœl¹
g³ównie o mieszkañcach i
ich upodobaniach. To dobry

kierunek, zw³aszcza ¿e promocja wydarzeñ jest widoczna i ka¿dy chc¹cy wie, z czego mo¿e skorzystaæ.
- A z czym, w odniesieniu
do kultury, najczêœciej
zg³aszaj¹ siê do pana, jako
radnego, mieszkañcy Gorzowa?
- W przypadku kultury w
trakcie wielu spotkañ i rozmów otrzymujê wiele ciekawych sugestii i pomys³ów
co do propozycji kogo warto zaprosiæ, jakie wydarzenia
zrealizowaæ.
Ze
wzglêdów finansowych nie
wszystkie pomys³y mo¿na
zrealizowaæ.
- Jednym z problemów
sportowych z kolei jest odwlekana budowa stadionu
lekkoatletycznego. Niedawno us³yszeliœmy, ¿e Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na ten cel
5 milionów z³otych. Ca³oœæ
ma kosztowaæ jednak przynajmniej 12-13 milionów.
Znajd¹ siê w bud¿ecie
miejskim œrodki na sfinansowanie tej inwestycji?

- Musimy je znaleŸæ, ale
powinniœmy
jeszcze
postaraæ siê pozyskaæ œrodki
z bud¿etu wojewódzkiego,
gdy¿ ta inwestycja ma charakter regionalny, a nie jedynie
lokalny.
Natomiast
uwa¿am, ¿e dalsze dyskutowanie o potrzebie budowy
tego stadionu mija siê z celem. Tu nie ma odwrotu.
Trzeba wzi¹æ siê do pracy i
zamkn¹æ jak najszybciej temat.
- Miastu potrzebna jest
nowa hala i nowy stadion
lekkoatletyczny?
- Oba obiekty s¹ potrzebne. Moglibyœmy dyskutowaæ,
co do wielkoœci hali, ale takie
pojawi³y siê wymagania w
sytuacji, kiedy aplikowaliœmy
o œrodki do Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Dla rozwoju sportów dru¿ynowych
hala jest niezbêdna, wa¿ne
bêdzie jednak umiejêtne korzystanie z tego obiektu dla
potrzeb rozwoju sportu
m³odzie¿owego. Wszystkie
obiekty sportowe musz¹ byæ
wykorzystywane przez dzieci

i m³odzie¿, bo inaczej nie ma
sensu ich budowanie. W
przypadku stadionu lekkoatletycznego nie zgadzam siê
z wypowiedziami, ¿e mamy
kilku lekkoatletów i budowanie dla nich bie¿ni mija siê z
celem. Nic z tych rzeczy.
Bêdzie stadion, bêdzie zapewne ³atwiej zachêciæ
m³odzie¿ do uprawiania
sportu, a to ¿e nawet u nas
pojawiaj¹ siê talenty pokazuje przyk³ad Natalii Kaczmarek, która niedawno zdoby³a
dwa z³ote medale na m³odzie¿owych mistrzostwach
Europy, choæ ju¿ nie reprezentuje gorzowskiego klubu.
Gorzów ma byæ te¿ centrum
dla sportu dla niepe³nosprawnych.
- A co z pi³karskim obiektem, o budowie czy modernizacji którego mówi
siê przynajmniej od 25
lat?
- Tutaj sprawa jest jasna.
Trzeba to zrobiæ, ale nie
mo¿emy zajmowaæ siê
wszystkim naraz, bo jednak
bud¿et nie jest z gumy.

Cieszê siê, ¿e buduj¹c stadion lekkoatletyczny zachowamy pe³nowymiarowe boisko pi³karskie, bo ze
wzglêdu na du¿e zainteresowanie gr¹ w pi³kê tych boisk potrzebujemy. Co do stadionu przy ul. Olimpijskiej,
to ka¿da kolejna porz¹dna
trybuna, to koszt przynajmniej dziesiêciu milionów
z³otych. Oznacza to, ¿e warto zaj¹æ siê modernizacj¹ na
zasadzie ,,trybuna po trybunie’’, rozk³adaj¹c ca³oœæ na
kilka lat. Ka¿dy medal ma
jednak dwie strony i wa¿ny
jest równie¿ poziom sportowy. Kiedy bêdziemy chcieli
zaj¹æ
siê
remontem,
mo¿emy napotkaæ siê na
pytania typu, dla kogo budujemy nowoczesny stadion?
Jedno z drugim musi siê
wi¹zaæ i st¹d zapewniam,
¿e radni bêd¹ zachêcaæ prezydenta do modernizacji
obiektu, ale œrodowisko
sportowe niech pracuje nad
podniesieniem
poziomu
sportowego.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Na naszych oczach odchodzą świadkowie
Z Robertem Piotrowskim, gorzovianist¹, regionalist¹, autorem ksi¹¿ek poœwiêconych regionowi, rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

bibliotece te ksi¹¿ki do domu. Te¿ siê nie da. Ty masz
te ksi¹¿ki, ja je mam i jeszcze garstka innych ludzi. No,
ale ten przeciêtny cz³owiek,
o którym mówi³aœ… No nie
ma.
- Mo¿e jednak pójœæ do
dzia³u regionalnego gorzowskiej ksi¹¿nicy i sobie
poczytaæ.
- Na emeryturze pewnie
mo¿e.
Ale
normalny
cz³owiek, który pracuje w
normalnym trybie, maj¹cy
dzieci, ma mnóstwo obowi¹zków, zwyczajnie nie pójdzie sobie do biblioteki, nie
usi¹dzie i raczej nie zacznie
czytaæ.
- Czyli mamy tak¹ sytuacjê. Z jednej strony mamy ju¿ trochê regionalików, ale z drugiej strony
praktycznie ich nie ma.
- Dok³adnie tak. Ma³o tego.
W tych ksi¹¿kach jest mnóstwo chwalebnych faktów,
ale nie ma tam przystaj¹cej
do codziennoœci informacji.
Z tej literatury ludzie siê nie
dowiedz¹ o ka¿dej kolejnej
kamienicy, ani dlaczego
K³odawka tak p³ynie, a nie
inaczej. Podobnie jest z
tramwajami, bo akurat 120
lat mija od pierwszego w
mieœcie, bo mo¿e trzeba
by³oby siê zastanowiæ, czy to
sens jest, aby one tak kursowa³y jak na pocz¹tku. Ale jak
siê czegoœ nie wie, to siê i
nad tym nie zastanawia.
Przeciêtny gorzowianin nie
ma dostêpu do zrozumia³ej i
buduj¹cej przysz³oœæ historii.
Czytelnik albo ma wersjê
bardzo wysok¹, akademick¹,
albo z drugiej strony ma disco polo i totaln¹ pauperyzacjê z gatunku opowieœci z
mchu i paproci. Nie ma œrodka.
- To co zrobiæ, ¿eby wype³niæ ów œrodek?
- Przypomnê, by³ taki epizod jak Dom Historii Miasta,
po to, ¿eby mieszkañcy

Fot. Renata Ochwat

- Robert od zawsze udaje
siê tobie znajdowaæ ciekawe tropy, ciekawe historie
w
nieprosty
sposób
wi¹¿¹ce siê z miastem.
Ostatnio powi¹za³eœ Neurupppin z Gorzowem. Jak
ty to robisz?
- Jak siê coœ robi od lat, to
siê trafia na takie œlady. Ale
to jest trudne do opisania, bo
to jest wynik czytania
ró¿nych Ÿróde³, prywatnych
kontaktów, podró¿y w ró¿ne
miejsca. Ale te¿ kojarzenia
ró¿nych tropów ze sob¹. No i
oczywiœcie jest to te¿ sympatia do tego, co minione, ¿ycia
tym od zawsze, w moim
przypadku od dziecka. Przypomnê, bo mia³em dziadków
z rocznikami sprzed I wojny
œwiatowej, moja mama
uczy³a historii w ró¿nych gorzowskich szko³ach, wiêc takie ksi¹¿ki by³y w domu. No
tak ju¿ jest.
- Myœlisz, ¿e taki zwyk³y
zjadacz chleba ma szansê
zostaæ historykiem miasta?
- Nie mam pojêcia. Trudno
powiedzieæ.
- Mamy ju¿ ca³kiem niez³¹
biblioteczkê ksi¹¿ek o mieœcie, w tym trochê twoich…
- Nieprawda. Bo co mamy?
- Mamy choæby „Encyklopediê”, ksi¹¿kê prof. Edwarda Rymara o Nowej
Marchii i jak mówi³am,
trochê twoich rzeczy.
- A gdzie je mamy?
- W ró¿nych miejscach w bibliotekach gorzowskich…
- A jaki mamy poziom czytelnictwa? No generalnie 30
procent czyta coœ, natomiast
takie specjalistyczne ksi¹¿ki
- nikt. A ju¿ w bibliotekach?
Spróbuj pójœæ do ksiêgarni i
kup te ksi¹¿ki, o których mówisz.
- Nie ma, fakt.
Spróbuj
sobie
wypo¿yczyæ w jakiejkolwiek

R. Piotrowski: Ja przez lata o tym mówiłem, ale przyszedł
moment, że mam dość

mogli przyjœæ, ¿eby mogli
coœ us³yszeæ, ¿eby ich zaprosiæ na wycieczkê po mieœcie pozornie przez nich
znanym, zrobiæ im pokaz filmów albo pewn¹ wystawê
plenerow¹. Ale te¿ i po to,
¿eby ¿yæ histori¹ miasta przy
okazji ró¿nych rocznic miejskich czy szkolnych, ale te¿
prywatnych, firmowych, jakichkolwiek. To mia³ byæ suport dla miasta, ¿eby ju¿ nikt
nie pisa³ bzdur, albo innych
historyjek. Ale skoñczy³o siê
tym, czym siê skoñczy³o.
Wœród przyjació³ psy zaj¹ca
zjad³y.
- Robert od kilku lat mówisz, ¿e potrzebna jest
w³aœnie taka historia, takie
jej ujêcie.
- Ju¿ nie mówiê.
- Dobrze. Nie mówisz, ale
czy myœlisz, ¿e jest szansa, aby w³aœnie tak opracowaæ historiê miasta?
- Nie. Bo nikt za to nie
zap³aci. Nikt w ¿aden rozs¹dny
sposób nie dostarcza tej tematyki, bo zasadniczo nikt tego
nie potrzebuje. Wszystkim jest
dobrze, jak jest.
- Robert, ale przecie¿
ca³y czas zdarzaj¹ siê takie
kwiatki, ¿e do biblioteki
przychodz¹ panie przedszkolanki w poszukiwaniu
lubuskiego stroju ludowe-

go, który de facto nie istnieje.
- No i pewno bêdzie ich
jeszcze wiêcej. I pewnie
bêdzie z tym jeszcze gorzej.
Pewnie za moment bêdziemy s³yszeli takie wierutne
bzdury, ¿e a¿ strach. Ale powtórzê, jak siê nie ma wiedzy, to siê ró¿ne rzeczy mitologizuje, tworzy siê legendy.
Jak nie ma lekarzy, to
dobrze siê maj¹ szamani i
inne szeptuchy.
- I twoim zdaniem nikomu
nie zechce siê przywracaæ
miasto wiedzy o nim samym?
- A znasz kogoœ, komu w
sposób planowy, zaopatrzony finansowo, organizacyjnie
zale¿y, aby zafunkcjonowa³a
historia w mieœcie? Bo na
pewno to my, ale co my
mo¿emy? Kto czyta to, co
my piszemy? To skromny
procent mieszkañców.
- Obecnie skoñczy³y siê
wykopaliska przy katedrze
zwi¹zane z remontem ul.
Sikorskiego. Czy twoim
zdaniem efekty nie powinny byæ podane do wiedzy
publicznej, jakoœ upamiêtnione w sferze publicznej?
- Nie mam wiedzy. Widzia³em ludzi, którzy coœ tam
robili, wiêc mogê siê domyœlaæ, ¿e coœ tam siê dzia³o.

- A nie chcia³byœ siê dowiedzieæ?
- Pewno chcia³bym. Tylko
siê zastanawiam, czy ta wiedza jest mi do czegoœ niezbêdna. Jak chodzi³em po
nierozkopanych ulicach, te¿
chcia³em widzieæ, co pod nimi jest. To, ¿e je rozkopano i
¿e tam coœ robiono, to wiem.
Ale co dalej? Jeœli siê coœ
pojawi i bêdzie do kupienia,
to pewno sobie kupiê. Powiem, ¿e w Gorzowie nie
funkcjonuje wiedza historyczna w bardzo powa¿nym
stopniu. My w Gorzowie nie
mamy œwiadomoœci ani niczego na temat historii miasta. Zobacz, na naszych
oczach odchodz¹ œwiadkowie historii, wraz z nimi œwiadectwa przesz³oœci. My siê ju¿
mo¿emy g³êboko zastanawiaæ
nad histori¹ sprzed 20 lat.
Przecie¿ tego nikt nie uchwyci³. Jakbyœmy sobie chcieli
przypomnieæ, co siê dzia³o w
centrum Gorzowa przed 20
lat, to nie pamiêtamy. A przecie¿ ¿adna wielka rewolucja
siê nie wydarzy³a, ulice s¹
tam, gdzie by³y, katedra, choæ
nadszarpniêta, stoi tam, gdzie
sta³a. Ale jakbyœmy sobie
spróbowali przypomnieæ te
miejsca w³aœnie sprzed
dwóch dekad, to zaczyna siê
trudnoœæ. Te same miejsca 20
lat temu, 40 lat temu - sklepy,
firmy - z tym mamy problem.
Ktoœ od czasu do czasu zrobi
jakiœ konkurs historyczny. Dla
przyk³adu SDH - dzia³y w tym
sklepie, mo¿e ktoœ ma
zdjêcia? Pewnie nie. Mo¿e
uda siê wyznaczyæ ramy czasowe, mo¿e ktoœ zapamiêta³,
¿e tam siê klucze dorabia³o i
pewno wielu z gorzowian ma
jeszcze takie klucze. Wszystko siê rozwiewa. Znika. Ta
wiedza siê zwyczajnie rozwia³a. Jeœli teraz ju¿ jest to
wiedza trudna do odtworzenia, to co bêdzie za 50 lat?
- To fakt, tym bardziej, ¿e
coraz intensywniej wcho-

dzimy w erê cyfrow¹. Nikn¹
takie materialne œlady, jakie
kiedyœ by³y, jak bilety, listy…
- Listy, kartki pocztowe, nie
ma tego. Kto drukuje maile
czy te¿ za³¹czniki do nich?
Nikt. Wszystko znika. Zastanówmy siê, co zostanie po redakcjach gazet w Gorzowie?
Ja swego czasu mia³em
okazjê zajrzeæ do szafy, która
zosta³a po pewnej redakcji, a
tam jeszcze by³a teczka po
naszym wspólnym koledze,
którego musieliœmy przedwczeœnie po¿egnaæ. A tam
by³y skarby z czasów zbiórki
na figurê Szymona Giêtego cegie³ki, wycinki prasowe, ale
to by³y jeszcze czasy analogowe. Po wspó³czeœnie przeprowadzanych
akcjach
jak
£aweczka Nelly czy popiersie
Bauera nie bêdzie nic. Bo nawet w œwiecie wirtualnym
wszystko ginie. Zastanawiam
siê, czy jakiekolwiek zdjêcie
wykonane przy tych okazjach
zosta³o wywo³ane do formy
papierowej?
- Robert, to smutne, co teraz powiedzia³eœ.
- Ale to dok³adnie tak jest.
Przyk³ad - jeœli zechcê opisaæ
jubileusz miasta sprzed 12 lat,
to jeszcze mam siê na czym
oprzeæ. Jeszcze s¹ jakieœ materialne rzeczy. Ale gdyby
przysz³o do marnego i zmarnowanego jubileuszu 760-lecia sprzed dwóch lat, to ju¿
nie ma nic namacalnego, nic
materialnego, czegoœ, co
mo¿na badawczo potraktowaæ. Na pewno nie bêdê szuka³ po ró¿nych p³atnych stronach w Internecie. To jest taki
jubileusz, który pozosta³ praktycznie bez œladu. I ten trend
jest owszem, do odwrócenia,
ale potrzeba œwiadomoœci, ¿e
coœ siê z³ego dzieje. Ktoœ musi mieæ. Ja przez lata o tym
mówi³em, ale przyszed³ moment, ¿e mam doœæ. Mam
zwyczajnie ju¿ doœæ.
- Dziêkujê bardzo.
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Bartosz im starszy, tym jest lepszy
S³ynna gorzowska naleœnikarnia obchodzi 40 urodziny i ca³y czas jest tak samo popularna, jak przed laty.

„Bartosza” 40 lat temu,
dok³adnie 17 wrzeœnia 1989
r. otworzy³y dwie wspólniczki
Teresa Jura i Wies³awa
G¹siorek. - Mia³yœmy bardzo
przychylnego
dyrektora
PSS, pana Romana Nowakowskiego, który nam wiele
spraw na pocz¹tku u³atwi³.
Choæ powtarza³, ¿e spó³ki
rzadko przetrzymuj¹ próbê
czasu. Udaj¹ siê jedna na
sto. Widaæ my t¹ setn¹
by³yœmy — mówi Wies³awa
G¹siorek. I spó³ka przetrwa³a lat 39, bo w
ubieg³ym roku z prowadzenia baru wycofa³a siê pani
Teresa Jura i jej m¹¿ Jerzy.
A nowym wspólnikiem zosta³ Wojciech G¹siorek, syn
pani
Wies³awy,
który
zreszt¹ od zawsze siê tu
sto³owa³.
W
przypadku
pani
Wies³awy G¹siorek prowadzenie baru by³a prób¹ odejœcia od zawodu, a z wykszta³cenia i zami³owania
jest technikiem architektem.
Ale kiedy praca zaczê³a jej
zajmowaæ dzieñ i noc, to postanowi³a j¹ zmieniæ i tak zaczê³a siê przygoda z naleœnikami. I jak anegdotê dodaje, ¿e ta 17 to wa¿na cyfra
w jej ¿yciu. - Bo 17 urodzi³
siê mój tata, i 17 najechali
Polskê „s¹siedzi”, no i w koñcu 17 otworzy³yœmy „Bartosza” - mówi.

●
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Fot. Archwium

A miały być tosty

- Na pocz¹tku mia³ to byæ
bar krokietowy, bo taka akcja wówczas w Polsce by³a,
stawianie na krokieciki. My
wymyœli³yœmy tosty. Na
dzieñ otwarcia przygotowa³yœmy te¿ trochê naleœników. I kiedy przysz³o wielkie
otwarcie, okaza³o siê, ¿e tosty to nieporozumienie, bo
klienci chcieli tylko naleœniki.
Co by³o robiæ, trzeba siê
by³o szybko przebran¿owiæ opowiada Wies³awa G¹siorek.

Bar jest od 40 lat ciągle w tym samym miejscu

Klienci z całego świata

- Ile razy wracam na wakacje do domu, to muszê tu
przyjœæ na naleœniki. Nawet
moja w³oska rodzina je lubi opowiada Alicja Fabrizzi,
która od ponad 20 lat mieszka w Rzymie, a do Polski
przyje¿d¿a na wakacje kilka
razy do roku. I t³umaczy, ¿e
jej ulubione to naleœniki z ruskim nadzieniem.
- Fakt, przyje¿d¿aj¹ do nas
klienci z ca³ego œwiata i siê
zachwycaj¹, ¿e bar jest
ci¹gle w tym samym miejscu, ¿e tak samo wygl¹da,
¿e ci¹gle smaki s¹ takie same - potwierdza Wies³awa
G¹siorek. I dodaje, ¿e na
naleœnika nadzianego ró¿nymi przysmakami zachodz¹
te¿ obcokrajowcy, którzy
goszcz¹ w mieœcie i chwal¹.
I jak siê okazuje, potrafi¹ natchn¹æ, jeœli chodzi o kolejne
rodzaje faszerowanych przysmaków. Bo jak t³umaczy
w³aœcicielka, to miêdzy innymi z ich podszeptów powsta³y naleœniki nadziewane
miêsem, a nawet ryb¹, bo
jednym z hitów jest naleœnik
z tuñczykiem, co prawda
jest w formie krokietu, ale
krokiet to te¿ przecie¿ jest
naleœnik. Tyle, ¿e zapieczony w panierce. Zreszt¹ karta
jest ruchoma. Jak s¹ owoce

jesteœmy przyzwyczajeni tylko do naleœników z serem
albo na s³odko, z d¿emem
albo owocami. A tu proszê, z
czym tylko siê zamarzy. Bo i
z miêsem, bo na s³odko, bo
z parówk¹, no w ka¿dym razie jest w czym wybieraæ.
Mo¿na nawet zjeœæ naleœnika z tuñczykiem - mówi Andrzej Czarkowski, bywalec,
który najchêtniej zamawia
w³aœnie ruskie i tuñczykowe.
I dodaje, ¿e w okolicach
Bo¿ego Narodzenia wpada
na te z farszem z kapusty i
grzybów, a do tego zamawia
czerwony barszczyk. - No i
bywa, ¿e œwi¹teczne tak nie
smakuj¹, jak te tutaj - œmieje
siê znad talerza.

Bar jak dom babci

Fot. Archwium

- Przychodzi³am tu z
mam¹, potem sama, a teraz
dzieci mnie tu ci¹gn¹ - mówi
Joanna Zawiœlak, która ju¿
nie mieszka w Gorzowie, ale
do Bartosza na naleœniki zawsze wpada. Jej dzieci
jedz¹ jakiegoœ naleœnika na
s³odko, a ona od zawsze
jednego z kapust¹ i obecnie
jednego z ruskim nadzieniem.

Naleśniki, krokiety zawsze są świeże i bardzo wysokiej jakości

sezonowe, to pojawiaj¹ siê
naleœniki z nimi. Bo jak podkreœla w³aœcicielka, trzeba
iœæ z duchem czasu. To chodzenie z duchem czasu, to
tak¿e strona na Facebooku,
ale i inne udogodnienia dla
klientów.

Ruskie były podejrzane

Obecnie do najczêœciej zamawianych naleœników nale¿¹ te z ruskim nadzieniem.
- W karcie pojawi³y siê
gdzieœ tak na pocz¹tku lat
90.,
wtedy
zreszt¹
zosta³yœmy w³aœcicielkami,
bo do tej chwili by³yœmy tylko
ajentkami w PSS. Znalaz³am
gdzieœ przepis w³aœnie na
naleœniki faszerowane ziem-

niakami
opowiada
Wies³awa G¹siorek. I jak siê
okazuje, klienci na dzieñ
dobry do nowego przysmaku podeszli nader ostro¿nie.
Bo jak mówi jedna z w³aœcicielek, nadzienie by³o na tyle
nietypowe, ¿e smakosze
musieli siê prze³amywaæ.
Ale jak siê prze³amali, to od
razu sta³y siê popularne. Ostatnio na topie s¹ naleœniki faszerowane szpinakiem. I
co dziwne, nawet ludzie, którzy nie lubi¹ szpinaku, u nas
jakoœ nie narzekaj¹ - opowiada pani Wies³awa.
A niektórzy klienci dodaj¹,
¿e w³aœnie dla tego ró¿nego
nadzienia zagl¹daj¹ do naleœnikarni. - Bo generalnie

Od samego pocz¹tku te¿
nie zmienia siê wystrój baru.
Nikomu w Gorzowie raczej
nie trzeba opisywaæ wygl¹du. Warto tylko zaznaczyæ, ¿e w wystroju zmienia
siê tylko jedno. Przybywa
starego fajansu na wysokich pó³kach. Przy aran¿acji
pomieszczenia pomóg³ Jerzy G¹siorek, m¹¿ pani
Wies³awy, znany gorzowski
artysta i wieloletni dyrektor
wczeœniej Biura Wystaw Artystycznych, dziœ Miejskiego Oœrodka Sztuki. - A dlaczego mia³by siê zmieniaæ
wystrój? Przecie¿ domy naszych babæ te¿ siê nie zmienia³y, przez lata by³y takie
same. No i my podobnie
myœlimy - mówi pani
Wies³awa.
I dodaje, ¿e podobnie jak
babcie, „Bartosz” stawia na
jakoœæ . Bo tu zawsze
wszystko jest œwie¿e i bardzo wysokiej jakoœci. No i
do sukcesu przyczynia siê
te¿ sta³a ekipa. Jedna z pracownic pracuje tu ju¿ 33 lata, inne maj¹ po kilka lub

kilkanaœcie lat sta¿u. I to te¿
przek³ada siê na sukces popularnego miejsca. - Przychodz¹ do nas klienci i mówi¹, ¿e choæ staraj¹ siê w
domu przyrz¹dziæ podobne
nadzienie, to im nie wychodzi. I wnuki ci¹gn¹ ich do
„Bartosza”. Ale i tak najfajniejsze s¹ ma³e dzieci, które
z prostot¹ deklaruj¹, ¿e takich dobrych naleœników
nigdy nie jad³y a przecie¿
dzieci nie k³ami¹ - mówi pani Wies³awa.

Cały czas na topie

Na pocz¹tku dzia³alnoœci
„Bartosz” prze¿ywa³ prawdziwe oblê¿enie. Bywa³y takie dni, ¿e jedna pracownica sta³a przy patelni i non
stop, przez ca³y dzieñ
sma¿y³a naleœniki. Klienci
czekali na miejsce. I choæ
teraz siê zmieni³o, bo w
mieœcie jest bardzo du¿o
ró¿nych lokali gastronomicznych i z bardzo ró¿nym
jedzeniem, to jednak chwile, kiedy w barze nie ma nikogo, zdarzaj¹ siê wyj¹tkowo i niezmiernie rzadko. Bywa tak, ¿e wszystkie
miejsca s¹ zajête i te¿ trzeba chwilkê poczekaæ. Ale
jak przyznaj¹ w³aœcicielki,
ruch jest mniejszy, choæ
ca³y czas naleœniki s¹ popularne. - Myœlê, ¿e to ze
wzglêdu na fakt, ¿e to takie
nasze polskie jedzenie, takie domowe smaki - mówi
pani Wies³awa.
- No ja tam zamierzam tu
przychodziæ, bo jest smacznie, na moj¹ kieszeñ i lubiê
ten klimat. Bo ze starych lokali w mieœcie, to osta³ siê tylko „Bartosz”. Przecie¿ ju¿ od
dawna nie ma ani Agaty, ani
Okr¹glaka - deklaruje Ania
Zalewska i dodaje, ¿e takich
jak ona jest znacznie wiêcej.

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

RENATA OCHWAT
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Artysta został odłożony na razie na półkę
Z Danielem Adamskim, gorzowskim artyst¹ fotografikiem, animatorem wydarzeñ kulturalnych, obecnie urzêdnikiem w Urzêdzie Miasta, rozmawia
Renata Ochwat

Fot. Bart³omiej Nowosielski

- Daniel Adamski. Gorzowski fotoreporter, fotograf, performer, ale i
urzêdnik miejski. Daniel, w
koñcu kim ty jesteœ?
- Za wiele siê u mnie nie
zmieni³o, bo ju¿ kiedyœ
³¹czy³em pracê w Urzêdzie
Miasta i Gazecie Wyborczej.
Fotografowa³em wówczas
miasto, miejskie sprawy poruszane w Gazecie. Teraz w
Urzêdzie zosta³y mi g³ównie
obs³uga imprez kulturalnych.
Jeœli chodzi o zdjêcia, to nie
pracujê w Urzêdzie sam.
Wa¿ne jest, ¿e mam w pracy
du¿o l¿ej, ni¿ kiedyœ, kiedy
fotografowa³em wszystkie
imprezy sam.
- No to jesteœ urzêdnik. A
gdzie siê podzia³ artysta?
- Zosta³ od³o¿ony na jak¹œ
pó³kê w g³owie. Plany jakieœ
tam sobie rosn¹. Ale myœlê,
¿e ten czas przerwy kiedyœ
minie, bêdê jeszcze pracowa³ nad zdjêciami artystycznymi. Bêdzie siê mo¿na o
tym przekonaæ, jak zacznê
dzwoniæ z proœb¹ o zapozowanie. Ale na tê chwilê to nie
nad¹¿am za wszystkimi imprezami, które siê w mieœcie
dziej¹. Jest ich du¿o, s¹ coraz ciekawsze. Naprawdê
jest du¿o wydarzeñ muzycznych, plastycznych, ale zwyczajnie nie mo¿na byæ na
wszystkim.
- Daniel, przecie¿ ty sam
kreowa³eœ ciekawe wydarzenia. Dziœ zosta³a ci Galeria Bezbronna, ale przecie¿ robi³eœ zawody kajakowe na stawie w Parku
Ró¿, przekopywa³eœ siê ze
stadionu Stali na stadion
Falubazu. Tego te¿ ju¿ nie
robisz?
- Mówisz o Projekcie Aua.
To sobie ¿yje w³asnym
¿yciem. Obserwujê, ¿e problem, którego projekt dotyczy³, wcale nie znika. Co i
rusz powraca i trudno okreœliæ moment, kiedy znów stanie siê widoczny. Przypomnê, dotyczy³ nietolerancji,
niechêci, animozji, które s¹
miêdzy Gorzowem a Zielon¹

r e k l a m a

D. Adamski: Gorzów, co jedynie zyskuje, to potencjał ludzki, który może to miasto nieść
gdzieś w Polskę

Gór¹. To siê gdzieœ tli i w
kó³ko bywa wyci¹gane jak takie trupy upchniête w szafie.
I jak siê komu noga powinie,
to zaraz s¹ wyci¹gane te
wszystkie pretensje, bo mamy je gotowe w rêkawie.
- Twoim zdaniem nie ma
czegoœ takiego jak zielonogórsko-gorzowskie animozje, ¿e potyczka Gorzów kontra Zielona Góra
to ju¿ przesz³oœæ?
- Nie, absolutnie. To
w³aœnie ca³y czas trwa. I moim zdaniem niech sobie ten
problem i bêdzie, ale niech
nie prowokuje ludzi do jakichœ skrajnych zachowañ,
do szczucia jednych na drugich. A do takich sytuacji dochodzi³o. I to by³o coœ, co
by³o niepokoj¹ce. I co zaskakuj¹ce, ten problem, te animozje stale istniej¹, to wyliczanie, kto co ma, a kto czego nie ma i ile tego jest.
Dlatego te nasze akcje by³y
potrzebne i myœlê, ¿e jeœli
zajdzie koniecznoœæ, to do
nich
wrócimy.
Zreszt¹
ró¿nych pomys³ów mam
sporo, wystarczy je tylko zorganizowaæ.
- Daniel, zawsze to coœ,
co robi³eœ, to by³o inne,

mia³o w³asny jêzyk, w³asny
styl. Tak samo by³o zreszt¹
z twoimi zdjêciami. Maj¹
w³asny styl. Cz³owiek siê
tego uczy, czy cz³owiek to
ma?
- Praca w Gazecie sprawia,
¿e fotografia musi byæ codziennie dobra, jak dobra
kawa. Bo wszystko, co jest
dobre, jest codziennie. Wtedy nauczy³em siê podchodzenia do ka¿dego tematu
fotograficznego tak, jakbym
za ka¿dym razem robi³
zdjêcie na konkurs tak, aby
za ka¿dym razem zdobyæ
mistrzostwo œwiata. Oczywiœcie na ile siê to da. Takie
podejœcie powoduje, ¿e trafiaj¹ siê takie zdjêcie, które
rzeczywiœcie s¹ rozpoznawalne przez styl. Zreszt¹ teraz jest mi to ³atwiej
wyt³umaczyæ, ni¿ jeszcze
dziesiêæ lat temu. Teraz ludzie sami maj¹ problemy ze
zrobieniem dobrego zdjêcia i
sami widz¹, ile fotograf musi
siê namêczyæ, ¿eby coœ tam
z³apaæ. Bo naprawdê to trudna praca jest. Przed ka¿dym
zdjêciem trzeba siê namyœliæ, nagimnastykowaæ, trzeba mieæ stale nowe pomys³y,
przewidywaæ sytuacje. Na

szczêœcie ten temat zostaje
ze mn¹ zawsze. Co by siê w
¿yciu nie zmienia³o, fotografia jest ze mn¹ zawsze.
Zreszt¹ zwróæ uwagê, ludzie
bez robienia zdjêæ nie potrafi¹ ¿yæ. Ka¿dy ma komórkê i
ka¿dy robi zdjêcia.
- Marian £azarski, szef
GTF, twierdzi, ¿e robienie
zdjêæ to jedno, ale ju¿ wybór to sztuka, której ludzie
nie maj¹.
- Selekcja jest trudna. To
pewnik. Zreszt¹ na tym braku selekcji zarabiaj¹ ci
wszyscy wytwórcy pamiêci w
naszych urz¹dzeniach. Telefony maj¹ coraz wiêcej pamiêci w³aœnie dlatego, ¿e u¿ytkownicy nie robi¹ wyborów.
Nie wyrzucaj¹ z³ych zdjêæ.
Nie wiedz¹, które s¹ dobre.
Widaæ to po Facebooku czy
Instagramie. Jest wiêc mnóstwo pu³apek, które fotografia niesie ze sob¹.
- A ty widzisz, ¿e ludzie
tego nie potrafi¹? Mam na
myœli Galeriê Bezbronn¹
otwart¹ dla ka¿dego.
- Nie, tam ju¿ jest inaczej.
To, ¿eby powiesiæ zdjêcie na
œcianie, pokazaæ ludziom, to
jest zupe³nie inny proces,
ani¿eli ten publikowany na

Facebooku. Tu, mam na myœli Galeriê, to jest wiêcej
przygotowañ, logistyki. Naprawdê trzeba siê 300 razy
zastanowiæ, zanim siê wybierze zdjêcie do druku, a
potem do ekspozycji. Ten
proces jest bardziej determinuj¹cy. Dlatego nawet do
Bezbronnej trafiaj¹ zdjêcia
bardzo dobre, dobre, ciekawe. I to sprawia, ¿e Galeria
mo¿e byæ dlatego ciekawa.
- Wróæmy zatem do miasta.
Mówisz,
¿e
nie
nad¹¿asz z imprezami. A¿
ta du¿o siê w mieœcie dzieje?
- Jeœli chodzi o wydarzenia
artystyczne, bo ja o takich
mówiê, to rzeczywiœcie du¿o
siê dzieje. Tu przyje¿d¿aj¹
ciekawe osobowoœci.
- Ale ty ogl¹dasz wydarzenia kultury off, czy te¿
bierzesz udzia³ w wydarzeniach instytucjonalnych?
- Generalnie wiem o
wszystkich imprezach, bo o
nich piszê na stronach internetowych miasta. To s¹ i te
du¿e imprezy w instytucjach,
ale te¿ i te w klubach, te niszowe. I podkreœlê, nie dajê
rady byæ na wszystkich, choæ
chcia³bym bardzo.
- Twoim zdaniem prawd¹
jest, ¿e gorzowianie nie
wiedz¹, ¿e miasto ma olbrzymi potencja³, jeœli chodzi o
kulturê?
- Na pewno nie wszyscy
gorzowianie znaj¹ potencja³
gorzowskich œrodowisk kulturalnych. Bo poza paroma
gwiazdami, silnymi nazwiskami choæby w muzyce, to
gorzowianie nie maj¹ pojêcia, ¿e Gorzów jest zwyczajnym zag³êbiem muzycznym, w szerszym aspekcie
kulturalnym. Bo nie wiedz¹,
jak wielu gorzowian, ludzi
st¹d, robi kariery, tak¿e za
granic¹. Inna rzecz, ¿e ci ludzie nie s¹ w kraju znani, a
co dopiero mówiæ o Gorzowie.
Na pewno œrodowisko muzyczne jest wyraziste i dostrzegalne w Polsce. Mówiê o osobowoœciach, karierach, talen-

tach, jakie tu s¹ i jakie st¹d pochodz¹.
- Czy poza zajmowaniem
siê kultur¹ patrzysz tak¿e na
miasto?
- Na wszystko muszê patrzeæ. Nie ma tak, ¿e siê wybiera jakieœ tematy. Zawsze
zreszt¹ by³em zainteresowany
tym, ¿eby przygl¹daæ siê miastu, jak i dzia³aæ tu. Ten taki lokalny patriotyzm stale u mnie
jest. Wiesz, mam wra¿enie, ¿e
bardzo wielu gorzowian, czy to
w instytucjach czy poza, z
pasj¹ podchodzi do spraw
miejskich. Troszczy siê o nie.
Przynajmniej ja tak s¹dzê.
Zw³aszcza teraz, kiedy miasto
siê zmienia, to jednak ka¿dy
by chcia³, aby by³o ³adniejsze.
To wynika z troski. Ja te¿ tak
mam. I te¿ prze³ykam œlinê po
ka¿dym œciêtym drzewie, i te¿
mi ¿al ka¿dego skrawka zieleni, które idzie pod drogê czy
chodnik. Ale póki siê nie skoñczy ten ca³y zamêt z remontami, to trudno cokolwiek mówiæ, ocenimy na koñcu.
- Myœlisz, ¿e Gorzów zyska
po tych remontach?
- Gorzów, co jedynie zyskuje,
to potencja³ ludzki, który mo¿e
to miasto nieœæ gdzieœ w Polskê i je promowaæ. A tu, to
wszystko, co siê dzieje, ma
s³u¿yæ wygodzie ¿ycia. Chodzi
te¿ o to, ¿eby siê nie wstydziæ
tego, co jest w centrum. Choæ
przecie¿ Gorzów tak naprawdê to nie ma centrum.
Mo¿e te przebudowy dadz¹ na
tyle, ¿e w koñcu bêdzie to jakoœ wygl¹daæ, bo na pewno
poprawi siê jakoœæ komunikacji.
- I ty, patriota lokalny,
uwa¿ny miejski obserwator
wyprowadzasz siê z Gorzowa na wieœ.
- No tak, tak to siê zapowiada. Daleka ta podró¿ nie jest…
- Ale ju¿ nie bêdziesz
mieszka³ w Gorzowie, a pod.
To jest ta ró¿nica.
- Jest niewielka ró¿nica. W kilometrach niewielka, a rzeczywiœcie mentalnie to bêdzie ju¿
dojazd.
- Dziêkujê bardzo.
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Siatkówka czeka na właściwych ludzi
Ze Stanis³awem Kurysiem, wychowawc¹ wielu pokoleñ gorzowskich siatkarzy, rozmawia Robert Borowy
- Pierwszym talentem wywodz¹cym siê z gorzowskiej szko³y siatkówki by³
Marek Ciaszkiewicz. Potem pojawili siê inni, ale
d³ugo przysz³o nam czekaæ na zbudowanie w³asnej, silnej dru¿yny siatkarskiej. Dlaczego?
- Pierwsz¹ gorzowsk¹
gwiazd¹ rzeczywiœcie by³
Marek Ciaszkiewicz, który z
reprezentacj¹ Polski wywalczy³ srebrny medal mistrzostw Europy w 1977 roku.
By³ te¿ Ryszard Grenda, który gra³ w Sosnowcu, a siostra Marka, El¿bieta Ciaszkiewicz równie¿ przez wiele lat
wystêpowa³a w kadrze narodowej. PóŸniej mieliœmy znakomit¹ grupê, z której wyró¿niali siê kolejni reprezentanci
Polski
Marek
Czubiñski, Roman Borówko
czy Ireneusz K³os. Dwaj pierwsi wyjechali do Szczecina,
ten ostatni do Wroc³awia.
Szkolenie
by³o
bardzo
dobrze rozwiniête i znajdowa³o siê pod lup¹ bogatych
klubów, które kontrolowa³y to
co siê u nas dzieje. I podbierali nam siatkarzy, ale dlatego, ¿e nie potrafiliœmy w Gorzowie zbudowaæ dru¿yny
mog¹cej graæ na wysokim, ligowym poziomie. Nie potrafiliœmy, gdy¿ nie by³o takiej
woli u ludzi odpowiedzialnych w mieœcie za sport. W
Gorzowie królowa³ futbol,
siln¹ pozycjê mia³ ¿u¿el i
siatkówkê traktowano bardziej w kategoriach zabawy.
- Nie uda³o siê w latach
70., uda³o siê dziesiêæ lat
póŸniej, kiedy to Stilon ponownie postawi³ na siatkówkê. Czy by³oby wtedy
mo¿liwe
zbudowanie
dru¿yny, która awansowa³a do ekstraklasy bez
w³asnych wychowanków?
- Zawsze mo¿na, ale wtedy
trzeba posiadaæ du¿o wiêksze mo¿liwoœci finansowe.
Ja z sentymentem powracam w³aœnie do tej dru¿yny,
któr¹ g³ównie tworzyli nasi
wychowankowie oraz m³odzie¿ przyby³a z Warszawy z
Witoldem Romanem na czele. Atutem tamtych czasów
by³a równie¿ dobra atmosfera wokó³ siatkówki, choæ czasy nie by³y najlepsze. W
ca³ym kraju sypa³a siê gospodarka i Stilon jako zak³ad
te¿ cierpia³. Wiadomo, ¿e w
socjalistycznych warunkach
decyzje najczêœciej zapada³y na wysokich sto³kach, a
finansowaniem sportu zajmowa³y siê zak³ady pracy.
Kiedy jednak brakowa³o
wszystkiego, sport od razu
zacz¹³ to odczuwaæ. Dobrze,
¿e w tym okresie klub ruszy³
z w³asn¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, co w po³¹czeniu z
pomoc¹ z zak³adu oraz dota-

Fot. Robert Borowy

- Polscy siatkarze utrzymuj¹ siê w œwiatowej
czo³ówce, wygrali ostatnie
dwie edycje mistrzostw
œwiata, a w Gorzowie ¿yjemy tylko wspomnieniami.
Nie jest panu przykro, ¿e
nie mamy siatkówki na
przyzwoitym poziomie?
- Oczywiœcie, ¿e jestem
mocno rozgoryczony tak¹
sytuacj¹. Smutne jest te¿ to,
¿e na obecn¹ chwilê nie
widzê perspektyw jej odbudowy. Brakuje ludzi, którzy
oddaliby siê tej dyscyplinie
sportu bez reszty, a do tego
potrafiliby zbudowaæ j¹ od
podstaw. I nie chodzi tylko o
ludzi kreatywnych, ale i
przedsiêbiorców, bo bez pieniêdzy niczego nie da siê
stworzyæ.
- W latach 60-tych w Gorzowie mieliœmy kilka ligowych zespo³ów, odbywa³y
siê nawet siatkarskie derby pomiêdzy Stilonem, Admir¹ i Stal¹. By³ równie¿
Znicz. Z czego bra³a siê
wtedy popularnoœæ tej
dyscypliny w naszym mieœcie?
- Z ludzi. Czêsto by³y to
osoby przyje¿d¿aj¹ce do
Gorzowa, do zak³adów pracy
wprost po skoñczeniu studiów i tam na uczelniach
grali w siatkówkê. Ponadto
wielu przyby³ych do miasta
nowych mieszkañców przed
wojn¹ uprawia³o ten sport i
potem zaszczepia³o go
wœród innych. By³a to bowiem ³atwa w organizacji
dyscyplina.
- Siatkówka by³a popularna wœród dzieci?
- Na podwórkach raczej nie
grano, ale w szko³ach ju¿
tak. Pamiêtam, ¿e wszystko
zaczê³o siê od siatkarskich
zajêæ w Szkole Podstawowej
nr 5, a by³o to na prze³omie
lat 50 i 60, gdzie nauczyciel
wychowania fizycznego, pan
Zbigniew Piero¿ek zacz¹³
szkolenie i nauczy³ podstaw
siatkówki
kilku
bardzo
dobrych siatkarzy, miêdzy innymi Marka Ciaszkiewicza.
W 1965 roku Jerzy Gerstenkorn mocno postawi³ na
szkolenia dzieciaków w
Szkole Podstawowej nr 17,
bior¹c pod opiekê ówczesnych oœmiolatków. Z czasem
szkolenie zaczê³o siê na tyle
rozwijaæ, ¿e zajêcia prowadziliœmy z dziewczêtami. Mówiê ,,prowadziliœmy’’, bo w
1970 roku rozpocz¹³em
pracê w tej szkole od zajêæ z
dziewczynami
rocznika
1959. By³ to ju¿ czas, ¿e w
siatkówkê na powa¿nie grano w wielu szko³ach, w tym
œrednich. Wa¿nym momentem by³o utworzenie Znicza
Gorzów, do którego trafiali
najbardziej zdolni uczniowie
z wszystkich szkó³.

St. Kuryś: Zawsze łatwiej prowadzi się szkolenie, kiedy obok
znajduje się wzór

cjami pozwoli³o dalej rozwijaæ sekcjê siatkarsk¹.
- A¿ przysz³y najpiêkniejsze lata, kiedy to pojawi³y
siê medale mistrzostw krajowych, Puchar Polski, wystêpy w europejskich pucharach.
- Tak, a si³¹ dru¿yny, i to
bardzo du¿¹, nadal byli nasi
wychowankowie. O takich
nazwiskach jak Roman Bartuzi, Karol Hachu³a, Tomasz
Borczyñski, Rados³aw Maciejewicz czy Sebastian Œwiderski
chyba
wszyscy
s³yszeli. Szkolenie w tym
czasie sta³o u nas na wysokim poziomie, ale mieliœmy
te¿ szczêœcie trafiaæ na pere³ki. Pamiêtam, ¿e jak zobaczy³em Bartuziego w pierwszej klasie, kiedy przypinali
mu tarczê szkoln¹, to w
pierwszej chwili nie liczy³em,
¿e bêdzie dobrym siatkarzem. Z drugiej strony mia³
on chyba ju¿ 150 centymetrów wzrostu, kiedy inni mo¿e
po 110. Przez to wygl¹da³
trochê na takiego fajt³apê,
ale przy takim wzroœcie w
tym wieku normalnym by³o,
¿e by³ przygarbiony, nogi
schodzi³y do œrodka, lecz
wystarczy³o ciê¿ko z nim popracowaæ i zosta³ œwietnym
siatkarzem. Odwrotnie wygl¹da³o to przy Œwiderskim.
On niczym siê nie wyró¿nia³,
ale kiedy zacz¹³ trenowaæ
widaæ by³o u niego ogromne
zaanga¿owanie, chêci i z
czasem ujawni³ siê te¿ talent. Podobnie by³o w przypadku Jurka Boguty. Pod koniec trzeciej klasy mia³ on
132 centymetry, gdy œrednia
dla dziesiêciolatków wynosi³a 145, a kandydaci na siatkarzy mieli po 155 cm. Kiedy
jednak rzuci³em w jego
stronê pi³kê i on mi j¹ odbi³
palcami od razu wiedzia³em,
¿e jest to materia³ na œwietnego rozgrywaj¹cego. I trafi³
do ekstraklasy.

- Na czym polega tzw.
nos trenerski?
- Tego chyba nie da siê opisaæ. Trener musi byæ jak zawodnik.
Je¿eli
chce
osi¹gn¹æ sukces musi mieæ
talent i ciê¿ko pracowaæ, a
pracê traktowaæ jako pasjê.
Pamiêtam, ¿e swego czasu
chodzi³em po gorzowskich
ulicach w poszukiwaniu wysokich rodziców z ma³ymi
dzieæmi. Nawet z takimi jeszcze w wózkach. Kiedy tylko
zobaczy³em
natychmiast
zostawia³em im namiary do
siebie z proœb¹, ¿e jak bêd¹
wysy³aæ dziecko do szko³y
podstawowej to niech siê
zg³osz¹, bo chêtnie przyjmê
ich do klasy siatkarskiej.
Czêsto wyganiano mnie z innych szkó³, kiedy chodzi³em
w poszukiwaniu wysokich
ch³opaków. Nie zniechêca³em siê tym, bo zale¿a³o
mi na pozyskaniu jak najlepszego narybku.
- Zapewne kiedy by³y wyniki chêtnych do uprawiania siatkówki nie brakowa³o?
- To naturalne, ¿e zawsze
³atwiej prowadzi siê szkolenie, kiedy obok znajduje siê
wzór, ale w pierwszej kolejnoœci liczy siê charakter danego ucznia. Jednym z najwa¿niejszych zadañ domowych, jakie zadawa³em
naszym siatkarskim adeptom
by³o chodzenie na mecze
siatkarzy Stilonu i liczenie
przyk³adowo, ile dani siatkarze odebrali pi³ek, zepsuli zagrywek, ile wykonali ataków,
itd. W tej sposób mobilizowa³em ich do ogl¹dania meczów pod nieco innym katem
ni¿ czynili to kibice. Oni musieli skupiæ siê na obserwacji
danych elementów. Dzisiaj
jest trudniej, bo nie ma ligowej dru¿yny w Gorzowie i nie
ma kogo podpatrywaæ.
- Czy przez ostatnich
piêtnaœcie lat rzeczywiœcie

nie by³o szans odbudowania
siatkówki
na
porz¹dnym poziomie?
- Powiem szczerze, ¿e
d³ugo wierzy³em w tê odbudowê, nawet wtedy kiedy Stilon zrezygnowa³ z dalszego
utrzymywania zespo³u. By³o
wiele prób, ale zabrak³o pomocy miasta. Nie tylko tej finansowej, ale i promocyjnej.
Do tego siatkówka nie mia³a
opiekuna, takiego jakiego
mia³a i nadal ma koszykówka kobiet, która trafi³a pod
skrzyd³a uczelni. Jest to
wa¿ne, bo tam gdzie ,,kucharek szeœæ, tam nie ma co
jeœæ’’. Siatkówk¹ ka¿dy
chcia³ zarz¹dzaæ, zaczê³y
powstawaæ ró¿ne inicjatywy,
ale wszystko siê rozmywa³o.
W koszykówce jest wyrazisty
podzia³. Tam tak naprawdê
rz¹dzi jeden cz³owiek. To
Dariusz
Maciejewski
i
wszystko jest podporz¹dkowane jego pomys³om. Pamiêtam, jak w dawnych latach,
kiedy gorzowskimi trenerami
rz¹dzili W³adys³aw Kosowicz
i Ryszard Œwi¹tkiewicz nie
do pomyœlenia by³o, ¿eby
trenerzy dzia³ali na w³asn¹
rêkê. Oni byli bogami i
wszystko by³o podporz¹dkowane ich strategii.
- A teraz, poza wyj¹tkami,
chyba w ca³ym sporcie
mamy pe³n¹ dowolnoœæ,
ka¿dy chce byæ prezesem?
- Zgadza siê i to w ró¿nych
dyscyplinach, nie tylko w
siatkówce. W Gorzowie mamy teraz tak naprawdê cztery siatkarskie oœrodki. Mo¿e
byæ ich nawet wiêcej, ale pod
warunkiem pe³nej wspó³pracy, a tego nie ma. Koñczy siê
tym, ¿e najbardziej utalentowani wychowankowie trafiaj¹
do poza gorzowskich klubów. Je¿eli coœ nale¿y w
tym miejscu pochwaliæ, to
rozwój siatkówki pla¿owej.
Miasto zaanga¿owa³o siê w
pomoc budowê kompleksu
boisk przy „Kukule”, co pozwala rozwijaæ dzia³alnoœæ,
w
któr¹
zreszt¹
zaanga¿owa³o siê bardzo
du¿o by³ych siatkarzy i sympatyków pi³ki siatkowej
pla¿owej, oczywiœcie z Wojtkiem £azowskim na czele.
- To co mamy w tej chwili
na gorzowskiej mapie siatkarskiej?
- Przede wszystkim Szkolny Oœrodek Siatkarski zbudowany na bazie dawnego
szkolenia przy Szkole Podstawowej
nr
17.
Nie
twierdzê, ¿e oœrodek ten pracuje idealnie, bo zawsze
mo¿na siê do czegoœ przyczepiæ, ale jego utworzenie
by³o dobrym pomys³em. Tu
szkolenie odbywa siê do koñca szko³y podstawowej. Takich SOS-ów w województwie s¹ trzy. Potem najbar-

dziej uzdolnieni siatkarze
trafiaj¹ do Zielonej Góry,
gdzie znajduje siê jedyny w
województwie oœrodek na
poziomie szko³y ponadpodstawowej. Nie jest to jednak
obligatoryjne, przez to tacy
ch³opacy z powodzeniem
mogliby dalej edukowaæ siê
w Gorzowie i graæ w naszym
klubie. SOS wychowa³ kilku
niez³ych ch³opaków, ale
obecnie graj¹ oni poza Gorzowem.
- W jakich klubach gorzowskich mogliby graæ?
- Do tej pory mieliœmy dwa.
UKS SET, który prowadzi
Krzysiek Kocik oraz KS
ATAK kierowany przez Jerzego Bogutê. Dos³ownie w
ostatnich dniach pojawi³a siê
informacja, ¿e powsta³ kolejny klub SKS Gorzów, a
dru¿yna sk³ada siê z zawodników
ligi
amatorskiej
GALPS, II i III ligi.
- Co jednak zrobiæ, ¿eby
nie traciæ talentów?
- Organizacyjnie to bym widzia³ tak, ¿e SOS prowadzi
szkolenie i wystêpuje w lidze
m³odzików. UKS SET powinien skupiæ siê na prowadzeniu zespo³u seniorów, a KS
ATAK kadetów i juniorów.
Przy dobrej wspó³pracy klubów mo¿na by³oby przekazywaæ sobie zawodników.
Mo¿na te¿ powo³aæ przy jednej ze szkó³ œrednich, mo¿e
przy Liceum Akademickim,
klasy siatkarskie i tam prowadziæ szkolenie dla potrzeb naszych klubów. Zachêca³bym
do tego, zw³aszcza ¿e miasto, za co trzeba pochwaliæ,
planuje budowê hali i warto
potem z niej korzystaæ.
- W zarz¹dzie Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej jest
Zbigniew Wolski, ale i te¿
by³y nasz siatkarz Tomasz
Paluch. Jest to wa¿ne, bo
przecie¿ mo¿na liczyæ na
ich pomoc organizacyjn¹ w
razie takiej potrzeby?
- Oczywiœcie, naszych
by³ych dzia³aczy, siatkarzy,
którzy mogliby w³¹czyæ siê w
odbudowê jest wielu. Wiem,
bo wiêkszoœæ to moi wychowankowie i mam z nimi sta³y
kontakt. Powiem wiêcej, gdybyœmy zebrali naszych
ch³opaków graj¹cych teraz w
ró¿nych klubach spokojnie
byœmy mogli mieæ dru¿ynê
na poziomie czo³ówki II ligi, a
nawet I ligi. Bior¹c pod
uwagê, ¿e szkolenie, o którym mówiê, jest prowadzone
naprawdê na dobrym poziomie mielibyœmy sta³y dop³yw
wychowanków. I na to du¿ych
pieniêdzy nie trzeba, potrzebni s¹ - o czym wspomnia³em
na wstêpnie rozmowy - ludzie, którzy by siê tym wspólnie zajêli, a nie, ¿e ka¿dy sobie rzepkê skrobie.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Człowiek jest stworzony do
Z Konradem Wieczorkiem, znanym gorzowskim osteopat¹ i fizjoterapeut¹, rozmawia Robert Borowy

Fot. Archiwum

- Co ka¿dy z nas powinien robiæ, ¿eby jak najpóŸniej trafiæ w rêce fizjoterapeuty?
- Zawsze uœmiecham siê
do pacjentów i mówiê, ¿e
dzielimy siê na tych, których
bola³ krêgos³up, boli lub
bêdzie bola³. Innej drogi nie
ma. Amerykanie kiedyœ zrobili œwietne badania dotycz¹ce pracy siedz¹cej
cz³owieka. Badali zmiany
zwyrodnieniowe w odcinku
lêdŸwiowym krêgos³upa, ale
i pozosta³ych jego czêœciach,
jak te¿ obci¹¿enia zwi¹zane
z prac¹ uk³adu krwionoœnego. Wyniki potwierdzi³y to, co
wiemy. Praca siedz¹ca zabija powoli, jak palenie tytoniu,
poniewa¿ cz³owiek jest stworzony do chodzenia. Rozwój
cywilizacji zmusza nas
czêsto jednak do siedzenia
po kilka lub nawet kilkanaœcie godzin dziennie.
- Podobno najlepszym
antidotum na to jest wysi³ek fizyczny?
- I tu dotykamy drugiej
wa¿nej sprawy, mianowicie
kwestii œwiadomoœci dotycz¹cej tej¿e aktywnoœci fizycznej. S¹ ludzie, którzy codziennie siedz¹ w pracy po
8-10 godzin i raz w tygodniu
biegn¹ pograæ przez dwie
godziny w pi³kê. Najczêœciej
bez wykonania prawid³owej
rozgrzewki. Prawdopodobnie
w pierwszych trzech miesi¹cach taka osoba bêdzie
szuka³a pomocy w moim lub
innym gabinecie. Od razu
przestrzegam równie¿ przez
nadmiern¹ aktywnoœci¹ bez
odpowiedniej kontroli medycznej.
- Czyli bez pomocy medycznej i tak siê nie obêdzie?
- Ruch jak najbardziej, ale
w rozs¹dnych granicach. Nawet 20-minutowy spacer jest
czymœ po¿¹danym. Wa¿na
jest po prostu zmiana pozycji. Niech to bêd¹ krótkie
zmiany, ale cyklicznie. Co
godzinê, dwie. Natomiast
najwa¿niejsz¹ rol¹ fizjoterapeutów jest uœwiadamianie
pacjentów. Pomaganie równie¿, ale lepiej zajmowaæ siê
profilaktyk¹ ni¿ - u¿yje bardziej technicznego jêzyka naprawianiem czegoœ, co ju¿
zosta³o popsute, albo przynajmniej uszkodzone.
- Co jest sygna³em, po
którym nale¿y zg³osiæ siê
do specjalisty, choæby po
to, ¿eby siê przebadaæ?
- Sygna³em mo¿e byæ
wszystko. Drêtwienie koñczyn, bóle, zaburzenia
uk³adu ruchu. W takich sy-

●

K. Wieczorek: Wszyscy jesteśmy rozsądnymi ludźmi

tuacjach
nale¿y
czym
prêdzej zg³osiæ siê do specjalisty. Ale nawet jak nie ma
siê powa¿niejszych dolegliwoœci, od czasu do czasu
warto zrobiæ tak zwane badanie funkcjonalne. To jest
praktycznie wywiad, i okreœlone testy, jakie fizjoterapeuta przeprowadza z pacjentem. Celem najczêœciej
jest znalezienie przyczyny
problemu, a nie tylko leczenie objawu.
- Osteopatia, fizjoterapia,
odnowa biologiczna. Mówimy o trzech ró¿nych
dziedzinach czy raczej s¹
to synonimy, którymi
mo¿na siê pos³ugiwaæ?
- Te pojêcia nie s¹ to¿same, raczej siê uzupe³niaj¹.
Osteopatia jest rozwiniêciem
fizjoterapii w ujêciu globalnym. Patrzymy na cz³owieka
w najszerszym mo¿liwie zakresie. Zawody medyczne
wymagaj¹ od nas uczenia
siê praktycznie do koñca
¿ycia. Fizjoterapia jest jedn¹
z najszybciej rozwijaj¹cych
siê dziedzin medycznych.
Aktywnoœæ ruchowa u ludzi
jest coraz wiêksza, notujemy
przez
to
rosn¹ce
przeci¹¿enia, ale jednoczeœnie znajdujemy rozwi¹zania
pozwalaj¹ce na utrzymanie
jak najlepszego zdrowia w
d³u¿szym okresie czasu. Jako ludzie jesteœmy te¿ coraz
bardziej œwiadomi, rozumiemy na czym polega osteopatia czy fizjoterapia i coraz
chêtniej korzystamy z tych
dziedzin.

- Nie jest pan rodowitym
gorzowianinem. Sk¹d pomys³, ¿eby zwi¹zaæ ¿ycie z
naszym miastem?
- Rzeczywiœcie, pochodzê
z G³owna le¿¹cego pó³ godziny jazdy od £odzi i godzinê od Warszawy. Do Gorzowa trafi³em na studia. Kiedy stan¹³em przed wyborem
uczelni mog³em oczywiœcie
pójœæ do wiêkszych miast,
ale o gorzowskim AWF-ie
wówczas mówiono w ca³ym
kraju w samych superlatywach. Jak czas pokaza³, nie
pomyli³em siê, bo z czasem
zbudowano
tutaj zespó³
znakomitych specjalistów.
- Jak trafi³ pan do œrodowiska sportowego?
- To by³o jeszcze w czasach, kiedy nasi pi³karze
rêczni grali na zapleczu ekstraklasy. Sam zaproponowa³em trenerowi Micha³owi
Kaniowskiemu, ¿e bêdê
przychodzi³ na treningi i pomaga³.
- Potem ta pomoc zamieni³a siê w pracê?
- Tak, terminowa³em przy
Jerzym Buczaku, który wprowadza³ mnie w ten œwiat.
Mnóstwo od niego siê nauczy³em.
- Zaraz potem zacz¹³ pan
pomagaæ innym gorzowskim sportowcom.
- Nie tylko gorzowskim. W
2011 roku mia³em okazjê
byæ w zastêpstwie za Roberta Bra³ko na mistrzostwach
Europy z koszykarsk¹ kadr¹
kobiet, kiedy trenerem by³
Dariusz Maciejewski. Na co

dzieñ zaœ zacz¹³em pracowaæ z ¿u¿lowcami Stali,
opiek¹ indywidualn¹ obj¹³em
Bartka Zmarzlika. Potem doszli inni, w tym nasi mistrzowie z grupy sportów niepe³nosprawnych. Wspomnê
choæby o Macieju Lepiato,
moimi pacjentami s¹ zawodnicy sportów walki m.in.:
Wojtek Paj¹k czy S³awek
Przypis. Dzisiaj wiêkszoœæ
ludzi kojarzy mnie ze sportem, ale na co dzieñ pracujê
z wszystkimi potrzebuj¹cymi,
doros³ymi i dzieæmi. Uda³o
mi siê rozwin¹æ kompleks
us³ug oraz otworzyæ oddzia³y
w Kostrzynie i Drezdenku,
nie licz¹c oczywiœcie g³ównej
siedziby w Gorzowie. Nasza
klinika REHAkompleks ma
za zadanie pomagaæ wszystkim, szczególnie w obszarze
narz¹du ruchu. Pracujemy z
ortopedami, œwietnymi fachowcami w swoich dziedzinach. S³owem, idziemy w
kierunku kompleksowej rehabilitacji i usprawniania.
- Jak to jest z tymi urazami sportowców, bo z jednej strony s³yszymy, ¿e
ktoœ po wypadku nie powinien przez tydzieñ wyjœæ
ze szpitala, a zaraz potem
widzimy go walcz¹cego
dalej na stadionie?
- Jak to w ¿yciu, najczêœciej
prawda le¿y gdzieœ po œrodku. Kibice pamiêtaj¹ zapewne sytuacjê przed ¿u¿lowymi
derbami lubuskimi w Gorzowie dwa lata temu. Dzieñ
wczeœniej zawodnicy jeŸdzili
w Grand Prix £otwy w Dau-

gavpils i Bartek Zmarzlik
mia³ groŸnie wygl¹daj¹cy
upadek. Mocno wtedy siê
poobija³ i chyba ca³a ¿u¿lowa
Polska ¿y³a tym, czy na drugi
dzieñ pojedzie on w derbach? By³em wtedy w Warszawie, natychmiast przyjecha³em do Gorzowa, ¿eby
ju¿ rano popracowaæ z nim.
Po paru godzinach zrobi³
prawie komplet punktów.
Ktoœ powie, ¿e po takim wypadku przeciêtny Kowalski
nie wyszed³by z domu przez
kolejny tydzieñ, a ¿u¿lowiec
pojecha³. Jak to jest mo¿liwe?
Podobnych
pytañ
mo¿na postawiæ du¿o.
- I jaka by³aby odpowiedŸ
na pytanie, czy sportowcy
s¹ naprawdê z innej gliny?
- Mo¿e nie z innej gliny, ale
oni s¹ bardziej wszystkiego
œwiadomi. Kiedy Krzysiek
Kasprzak niegroŸnie wydawa³oby
siê
upad³
we
Wroc³awiu od razu wiedzia³,
¿e z³ama³ obojczyk. Ka¿demu
z nas trudno by³oby przyzwyczaiæ siê do urazów, ale sportowcy wyczynowi s¹ do tego… przyzwyczajeni. Inaczej
odbieraj¹ takie przypadki. W
sytuacjach ró¿nych zdarzeñ
nie zawsze sportowca siê leczy, czêœciej siê go ulecza.
- Niektórzy twierdz¹, ¿e
bywaj¹ sytuacje przekraczania pewnych granic.
Pan siê spotka³ z takimi
przypadkami?
Wszyscy
jesteœmy
rozs¹dnymi ludŸmi, sportowcy równie¿ i œwiadomie nikt
pewnych granic nie przekra-

cza. Owszem, bywaj¹ sytuacje, ¿e czegoœ nie mo¿na
wychwyciæ od razu. Niedawno podczas jednego z wyœcigów motocyklowych nasz
zawodnik mia³ wypadek i tak
na gor¹co trudno by³o stwierdziæ, czy dosz³o do z³amania.
Bêd¹c na adrenalinie uwa¿a³
on, ¿e wszystko jest w porz¹dku, trochê go tam coœ pobolewa³o i wsiad³ na motocykl.
Dalej pokonywa³ zakrêty
prêdkoœci¹ nawet 240 kilometrów na godzinê. Potem wysz³o, ¿e mia³ z³amany guzek
wiêkszy koœci ramiennej. Gdyby by³o wiadomo od razu, nikt
nie puœci³by go na tor. Inny
przyk³ad, to uderzenie g³ow¹ o
parkiet naszej koszykarki Ariel
Atkins we Wroc³awiu. Mia³a
wstrz¹œnienie mózgu, wszyscy o tym wiedzieliœmy i nikomu
do g³owy nie przysz³o, ¿eby
wys³aæ j¹ na parkiet szybciej
ni¿ jest to mo¿liwe. By³a konsultowana bardzo dok³adnie i
kiedy by³o wiadomo, ¿e jest w
porz¹dku ponownie zagra³a.
Jesteœmy przedstawicielami
zawodu medycznego i dla nas
zdrowie
pacjenta
jest
najwa¿niejsze. Nie ma tu znaczenia czy jest to zwyk³y pacjent czy sportowiec œwiatowej klasy.
- Niedawno móg³ pan z
bliska przypatrzeæ siê jednemu z najs³ynniejszych
wyœcigów motocyklowych
na œwiecie, 24-godzinnej
jeŸdzie na torze we francuskim Le Mans. Sk¹d tam
siê wzi¹³ facet z Gorzowa?
- By³o nas trzech. Jednym z
menad¿erów by³ S³awomir
Kubzdyl, najs³ynniejszy chyba gorzowski motocyklista
wyœcigowy, który jednoczeœnie jest moim pacjentem i
œwietnie siê znamy. On wie,
jak ja pracujê, ¿e znam œrodowisko motocyklistów i zaproponowa³ mi udzia³ w imprezie. Takich propozycji siê
nie odrzuca. Od razu przypomnia³a mi siê historyjka,
jak kiedyœ Tomek Gollob
walczy³ o mistrzostwo œwiata
i zadzwoni³ do mnie o 23.30,
¿ebym szybko pomóg³ mu,
pomyœla³em sobie ,,mistrzowi siê nie odmawia’’. I tutaj
by³o podobnie.
- Rozumiem, ¿e chodzi³o
o specjalistê pracuj¹cego
w sportach motocyklowych?
- Jest nas niewielu. Mo¿e
nie zabrzmi to nieskromnie,
ale praca z motocyklistami
jest specyficzna i trzeba
mieæ w tej bran¿y doœwiadczenie.
- Kim by³ trzeci gorzowianin?
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chodzenia
- Jak wygl¹da sam wyœcig?
- W zespole jest trzech zawodników, którzy maj¹ do
dyspozycji jeden motocykl. I
jad¹ na nim przemiennie
przez 24 godziny. Zmiany
najczêœciej odbywaj¹ siê w
chwilach, kiedy trzeba zatankowaæ paliwo. Jest to równie¿ moment na szybki serwis. Co zjazd potrzebna jest
wymiana ogumienia, hamulców. Wyœcig jest szalony, bo
zawodnicy na prostych
je¿d¿¹ z prêdkoœci¹ dochodz¹c¹ do 330 kilometrów
na godzinê, a œrednia jednego okr¹¿enia wynosi ponad
155 kilometrów. £atwo wyliczyæ, ¿e przez ca³y wyœcig
zawodnicy pokonuj¹ dystans
ponad 3,5 tysi¹ca kilometrów.
- Na jednym motocyklu?
- Tak. Mo¿na oczywiœcie
wymieniaæ na bie¿¹co niektóre elementy, ale ramy i silnika ju¿ nie wolno ruszyæ.
Dlatego przygotowania do
takiego wyœcigu trwaj¹ rok.
W tym czasie odbywaj¹ siê
treningi, testy, mechanicy
pracuj¹ nad doborem opon,
ustawieñ sprzêtu. By³em
œwiadkiem, jak nasi mechanicy prosili jednego z zawodników, ¿eby nie jecha³ na
prostych maksymalnie szybko, ale tylko… 330 km/h, bo
to zmniejsza³o temperaturê
silnika o kilka stopni, a za
tym sz³a jego wytrzyma³oœæ.
S¹ teamy w pe³ni zawodowe,
g³ównie japoñskich firm, które przygotowuj¹c siê do tego
wyœcigu w trakcie testów wymieniaj¹ silniki jak bu³ki.
Zreszt¹ walka o zwyciêstwo
odbywa siê zawsze pomiêdzy takimi firmami, jak Yamaha, Kawasaki, Honda czy
Suzuki. Gra idzie o wielk¹
stawkê, bo s¹ oni g³ównymi
producentami motocykli na
ca³y œwiat i przez takie wyœcigi mocno siê promuj¹.
- Jakie s¹ pañskie
wra¿enie po tej imprezie?
- Debiutowa³em w niej i
gdybym mia³ porównaæ
przyk³adowo do ¿u¿lowego
Grand
Prix,
to
powiedzia³bym o wielokrotnoœci rozmachu organizacyjnego. To zrozumia³e, skoro
w ¿u¿lowych teamach jest
po kilka osób, u nas w Wójcik Racing Team by³o 30
osób, a w teamach japoñskich zapewne wielokrotnoœæ tej liczby. Myœlê, ¿e lepszym porównaniem by³aby
Formu³a 1, zw³aszcza jak dodamy jeszcze 24-godzinny
wyœcig samochodowy odbywaj¹cy siê równie¿ na ulicach miasta Le Mans.
- Jak w tak trudnych warunkach wygl¹da³a pañska
praca?

Najbardziej czeka na
majową pokrzywę

- Wszelkie ustalenia zapad³y w teamie na bazie
wczeœniejszych doœwiadczeñ. Ka¿dy z zawodników
po zmianie i zejœciu z motocykla najpierw uzupe³nia³
p³yny, w miarê potrzeby coœ
zjad³ i potem przychodzi³ do
mnie. Najwa¿niejsze w takich
chwilach jest rozluŸnienie najbardziej obci¹¿onej wysi³kiem
strefy. Mówimy tutaj g³ównie o
ramionach, okolicach karku,
szyi, d³oniach, ale i kolanach.
- Co pana bardziej
zmêczy³o? Czas bezpoœrednich przygotowañ do
startu czy sam wyœcig?
- W takich chwilach wszystko jest wa¿ne, ale praca fizjoterapeuty czy osteopaty nie
polega na tym, ¿e mo¿na coœ
zrobiæ na przysz³oœæ. To jak z
jedzeniem. Nikt siê nie naje
na póŸniej. Liczy siê tu i teraz.
Kiedy rozpocz¹³ siê wyœcig
ju¿ mia³em za sob¹ kilka godzin pracy, w sumie nazbiera³o siê ich ponad 30. W tym
okresie mia³em dwie drzemki
po… piêæ minut ka¿da. To pokazuje skalê wysi³ku, jaki musia³em w³o¿yæ w tym okresie,
ale by³em na to przygotowany.
- Nie by³ pan jednak przygotowany na pechowe rozpoczêcie wyœcigu. Co siê
sta³o z nasz¹ dru¿yn¹?
- Wójcik Racing Team
zg³osi³ dwa zespo³y. Jeden do
kategorii EWC, drugi do
Stock. Niestety, ch³opacy z
m³odszego zespo³u Stock zaczêli fatalnie, bo ju¿ po starcie
upadek zaliczy³ Philipp Steinmayr. Na d³u¿szy czas straci³
przytomnoœæ i nie móg³ jechaæ dalej, co oznacza³o, ¿e
zosta³o tylko dwóch. Po drugiej zmianie Adrian Pacek,
który wczeœniej mocno chorowa³, mia³ wypadek nie z w³asnej winy. Jecha³ jeszcze dwie
zmiany, ale nie mia³ ju¿ wiêcej
si³. Potem okaza³o siê, ¿e
mia³ z³amany guzek wiêkszy
koœci ramiennej, o czym
wspomnia³em wczeœniej. Pozosta³ tylko Kamil Krzemieñ,
który sam pokona³ ponad 80
okr¹¿eñ. I to na motocyklu
mocno porozbijanym, który
mechanicy doprowadzili do
przyzwoitego stanu i w nagrodê zostali wyró¿nieni jako
najlepszy zespó³ mechaników z grona 60 za³óg. Wyczyn niebywa³y. Powiem
wprost, ¿e nie spodziewa³em,
¿e bêdzie czeka³o na mnie a¿
tyle ciê¿kiej pracy. By³em zaskoczony iloœci¹ przeci¹¿eñ,
jakim ulegaj¹ zawodnicy w
trakcie jazdy. Ale nie ¿a³ujê
wyjazdu, bo to by³a jedna z
tych wielkich sportowych
przygód, o której zawsze
bêdê z przyjemnoœci¹ opowiada³.
- Dziêkujê za rozmowê.

Na miejskich skwerkach widaæ czasami pojedyncze osoby z koszykami.

Fot. Renata Ochwat

- Nasz kucharz Kamil
Tu¿nik, który te¿ móg³by chyba staraæ siê o przyjêcie do
ksiêgi Guinnessa, bo gotowa³ praktycznie bez przerwy
przez 30 godzin. Jak zacz¹³
w dniu zawodów o siódmej
rano, to skoñczy³ na drugi
dzieñ dobrym obiadem. Nie
by³o to zadanie proste, bo
samo wykarmienie 30-osobowego teamu mo¿e nie nale¿a³o do rzeczy ekstremalnie trudnej, ale musia³ on
umiejêtnie podzieliæ menu.
Inne by³o dla mechaników,
inne dla zawodników.
- Le Mans s³ynie bardziej
z wyœcigów samochodowych, które s¹ tam rozgrywane od 1923 roku. O motocyklach jednak niewielu
s³ysza³o.
- Poniewa¿ w Polsce ta
grupa u¿ytkowników dróg
jest negatywnie odbierana
przez wiêkszoœæ kierowców.
Motocykliœci Ÿle siê kojarz¹,
przez wielu s¹ uwa¿ani
wrêcz za przestêpców drogowych lub wprost za samobójców. Zupe³nie inaczej to
wygl¹da w innych krajach
europejskich. Wyœcigi motocyklowe w Le Mans odbywaj¹ siê od lat siedemdziesi¹tych, ale Polacy startuj¹
od
niedawna.
Przede
wszystkim dziêki pasjonatom. Takim jak Grzegorz
Wójcik, który z³apa³ byka za
rogi i stara siê popularyzowaæ tê formu³ê sportowej rywalizacji. W Gorzowie œrodowisko motocyklistów równie¿
walczy ze wspomnianym
stereotypem poprzez organizowanie fajnych wydarzeñ
choæby z okazji otwarcia lub
zamkniêcia sezonu motocyklowego. Sam w tym uczestniczê jako motocyklista i w
pe³ni popieram inicjatywê.
- Ile pojecha³o polskich
teamów w tym roku w Le
Mans?
- Dwa. Obok naszego Wójcik Racing Team by³ te¿
Team LRP Poland. Lepiej
wypad³ ten pierwszy zespó³,
który w ostatecznej klasyfikacji zaj¹³ 12 miejsce, a w
swojej grupie by³ dziewi¹ty.
Team LRP Poland jest bardziej doœwiadczony, startowa³ ju¿ po raz czwarty, ale
uplasowa³ siê na 25 pozycji.
- Gdybyœmy mieli okreœliæ presti¿ tej imprezy porównuj¹c przyk³adowo do
tenisa ziemnego, to co by
pan powiedzia³?
- ¯e mamy do czynienia z
Wimbledonem. To jest te¿
taka pi³karska Liga Mistrzów
w najlepszym wydaniu. Ktoœ
mo¿e powiedzieæ, ¿e w Le
Mans mamy tylko europejskie teamy, ale mamy zawodników z ca³ego œwiata i
s¹ to najlepsi z najlepszych.
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Ekoterroryści zbierają owoce w samym centrum miasta

Zbieraj¹ opadaj¹ce owoce.
Jeszcze kilka lat temu ich widok budzi³ zaskoczenie.
- Jeszcze trzy lata temu,
kiedy chcia³am zebraæ to, co
le¿y pod drzewem, czeka³am
na wieczór. Bo ludzie ró¿nie
komentowali. Dziœ najwy¿ej
ktoœ przyjaŸnie zagadnie opowiada Ulka, wegetarianka, która od lat uprawia
miejsk¹ ekopartyzankê. - E,
dziœ to ju¿ nie jest ekopartyzantka, ludzie siê chyba
zmienili - œmieje siê Ula.

Mapę mają w głowach

Takich wege i eko jak Ulka
jest w mieœcie trochê. Nie
chc¹ za bardzo siê jednak
ujawniaæ, bo styl partyzantki
im za bardzo nie pozwala. Wiesz, nawet jak jesteœmy w
Berlinie na Prinzessingarten,
to te¿ nie bardzo chcemy,
¿eby nas fotografowano.
Szczêœciem, przestajemy
byæ modni - mówi Ula i
t³umaczy, ¿e ten Prinzessingarten, to miejsce specjalne,
Mekka ekologów i wegetarian oraz ludzi, którzy nie toleruj¹ marnotrawstwa jedzenia pod ¿adn¹ postaci¹. Tam siê uczy³am wege partyzantki - opowiada Ulka.
Ulka nadal pracuje w
dobrej gorzowskiej firmie.
Ale ma fio³a, albo, mówi¹c jej
jêzykiem, dziwn¹ sk³onnoœæ
do zagospodarowywania tego, co siê marnuje, a marnowaæ nie powinno. Ma na myœli to, co siê marnuje, a
mo¿na przerobiæ na smaczne jedzenie. I jak t³umaczy,
ma w g³owie miejsca, gdzie
mo¿e co do jedzenia zdobyæ.
- Legalnie - podkreœla - My
nie kradniemy.

Od pokrzyw i szczawiu

Najprêdzej zaczynaj¹ siê
zbiory szczawiu, pokrzywy i
mlecza, z którego mo¿na

zrobiæ rewelacyjn¹ sa³atkê.
Na takie zielsko wege partyznaci wyprawiaj¹ siê nad Kana³ Ulgi, ale te¿ nad
K³odawkê i fragmenty Srebrnej. Podobnie jest ze szczawiem i paroma innymi
zio³ami i listkami. Okazuje
siê, ¿e nawet brzoza mo¿e
byæ jadalna, tyle tylko, ze
trzeba j¹ umieæ przetworzyæ.
- Ma³o tego, robiê syrop z
pêdów sosny, ale to rzadko,
bo to ju¿ nie jest miejska partyzantka - œmieje siê Ulka.
Sama przyznaje, ¿e najbardziej czeka na majow¹ pokrzywê, bo wychodzi z niej
pyszna sa³atka, ale i p³yn do
p³ukania w³osów te¿.

Czerwiec, czyli morwa

W tym roku morwa przyspieszy³a i owoce mia³a ju¿
pod koniec maja. I tu ju¿ rzeczywiœcie zaczyna siê miejska wege partyzantka, bo
morwowce rosn¹ na Zawarciu i to dwóch odmianachbia³ej i takiej fioletowej. - To
zapomniane drzewko. Ludzie zapomnieli smaku owoców, a to jest bomba witaminowa, a przy okazji jaka
smaczna - mówi ekoterrorystka. Ma³e owocki mo¿na
przerobiæ na d¿emy, konfitury, nalewki, usma¿yæ je w
cukrze. Od pewnego czasu
Ula robi te¿ musztardê morwow¹, co jest delikatesem
absolutnym. Ale jakoœ nie
kwapi siê z przepisem. Mo¿e kiedyœ, jak udoskonalê
recepturê - mówi z oci¹ganiem.
Morwa roœnie przy ulicach,
po których je¿d¿¹ samochody. Jest ruch, ale to siê nie
przek³ada na morwê. Ekoterroryœci sprawdzili samochody ju¿ nie s¹ tak truj¹ce œrodowisko, jak kiedyœ, dlatego
mo¿na zbieraæ bezpiecznie
morwê i inne owoce.

Lipiec, sierpień, śliwki i
nie tylko

Koñcówka lipca. Ekoterroryœci zbieraj¹ owoce w samym centrum, na skwerku
przy £aŸni. Tu bowiem rosn¹
œliwy, œliwo coœ tam,
jab³onie. Ulka siê cieszy. Zobacz, tyle dobra siê marnuje. Tyle dobrych rzeczy
mo¿na na jedzenie przerobiæ.
Na skwerku przed Szko³¹
Podstawow¹ zbiera rajskie
jab³uszka, które te¿ przerabia na d¿emy. Ostatnio w pobli¿u
odkry³a
coœ
niebywa³ego. - Tyle lat tamtêdy chodzê i dopiero teraz
odkry³am, ¿e tam roœnie
leszczyna…. W tym roku ju¿
ma plan, jak zebraæ orzechy
- cieszy siê ekoterrorystka.
Choæ wege siê nie przyznaj¹ za bardzo, to spi¿arkami s¹ dla nich tak¿e opuszczone dzia³ki - ogródki, które
ju¿ nie maja w³aœcicieli. Bo
jak mówi¹ terroryœci od jedzenia, tam ca³y czas coœ roœnie. Ulka prowadzi mnie na
takie opuszczone i t³umaczy,
¿e frukty z tych miejsc nie
mog¹ siê marnowaæ. Nie powinny.
Zapyta³am w Urzêdzie
Miasta, czy ekoterroryœci
mog¹ sobie zbieraæ owoce z
miejskich drzewek. - Naturalnie. Nam to nawet jest na
rêkê, bo siê jedzenie nie
marnuje. Zawsze tylko prosimy, ¿eby w takich przypadkach nie niszczyæ zieleni, nie
³amaæ ga³êzi. Za zbiórkê œliwek czy innych owoców nikt
tych ludzi nie bêdzie kara³ zapewnia Wies³aw Ciepiela,
rzecznik Urzêdu Miasta. A
eko tylko siê ciesz¹ i
t³umacz¹, ¿e im nigdy do
g³owy by nie przysz³o uszkodziæ jak¹kolwiek ga³¹zkê.
ROCH
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Był uparty, dlatego został
mistrzem Polski

Do końca życia utrzymywał kontakty z kolegami z klubu i toru

Fot. Archiwum

To naturalne, bo mistrzami
mogli byæ tylko nieliczni, ale
wszyscy zas³uguj¹ na wielki
szacunek. Do grona tych,
którzy zapisali siê w historii
klubu, ale wielkimi mistrzami
nie byli nale¿a³ Roman JóŸwiak, którego niedawno
po¿egnaliœmy na zawsze.
Zmar³ nagle 4 sierpnia,
bêd¹c na letnim wypoczynku
w Œwinoujœciu.
Roman JóŸwiak by³ rodowitym gorzowianinem, który na
œwiat przeszed³ 17 stycznia
1953 roku. Jako 16-latek
chcia³ zostaæ ¿u¿lowcem i
zosta³ w 1969 roku. W roku,
w którym gorzowianie pierwszy raz w historii zostali
dru¿ynowymi mistrzami Polski. To by³y czasy, w których
przebicie siê do pierwszego
sk³adu graniczy³o niemal z
cudem. Roman JóŸwiak da³
radê uczyniæ to rok póŸniej.
Zadebiutowa³ w meczu z
Wybrze¿em Gdañsk. Nie by³
to najlepszy debiut, gdy¿ raz
upad³ i raz dojecha³ do mety
na koñcu stawki. Pocz¹tek
jednak zrobi³, marzenie zostania prawdziwym ¿u¿lowcem spe³ni³. W tym¿e roku
pojecha³ jeszcze u siebie w
jednym biegu z ROW-em
Rybnik oraz na wyjeŸdzie w
Lesznie i tam wywalczy³ premierowy punkt.
W nastêpnym sezonie by³o
nieco lepiej. JóŸwiak jeŸdzi³
czêœciej, ale z punktowaniem nie by³o ³atwo. W sumie w siedmiu meczach
zebra³ piêæ oczek, lecz by³ to
nadal bardzo m³ody ch³opak,
zaledwie 18-letni.
- W tamtych czasach nie
by³o biegów m³odzie¿owych,

Fot. Archiwum

Nie wszyscy ¿u¿lowcy w ponad 70-letniej historii Stali Gorzów odgrywali pierwszoplanowe role.

R. Jóźwiak wystąpił w 24 meczach ligowych Stali, w których
zdobył 15 punktów

jak teraz. Od razu trzeba
by³o walczyæ z najlepszymi w
kraju i o te punkty by³o naprawdê ciê¿ko - niedawno
opowiada³ w rozmowie z nami.
W 1971 roku cieszy³ siê z
pierwszego medalu. Srebrnego. Niestety, by³ to te¿
czas licznych kontuzji. Chêci
nie zawsze sz³y bowiem w
parze z umiejêtnoœciami. A i
¿u¿el w tamtych latach by³
niebezpieczny, o bandach

r e k l a m a

●

dmuchanych nikt nie myœla³.
Ju¿ w nastêpnym roku lekarze powiedzieli mu wprost,
¿eby jak najszybciej zakoñczy³ œciganie, bo mo¿e siê
to Ÿle skoñczyæ dla jego
zdrowia.
- Ja jednak siê upar³em i
postanowi³em dalej jeŸdziæ mówi³ przed laty. - Rok póŸniej, czyli w 1973 roku w
Czêstochowie mia³em upadek, w wyniku którego powa¿nych obra¿eñ dozna³a

moja rêka i grozi³ mi nawet
jej bezw³ad. Nie chcia³em siê
jeszcze poddaæ, ale uczyni³em to definitywnie w nastêpnym roku, maj¹c zaledwie 21 lat. By³ to czas, kiedy
w naszej dru¿ynie by³y ju¿
gwiazdy najwy¿szych lotów,
a ja nie nale¿a³em do najbardziej uzdolnionych zawodników i trudno by³o mi walczyæ
o miejsce w sk³adzie. Nie
chcia³em
natomiast
wyje¿d¿aæ do innego miasta
- t³umaczy³.
Zanim definitywnie odstawi³
motocykl do warsztatu zosta³
razem z zespo³em mistrzem
Polski. Zapytany, czy czu³ z
tego dumê, z najwy¿sz¹
skromnoœci¹ wyjaœni³, ¿e je-

go wk³ad w ten z³oty medal
by³ skromny.
- £atwo mo¿na sprawdziæ,
¿e mój wk³ad w siêgniêcie
przez Stal z³otego medalu w
1973 roku nie by³ du¿y, gdy¿
ze wzglêdu na wspomnian¹
kontuzjê rêki pojecha³em tylko w 14 wyœcigach, w których zdoby³em zaledwie kilka punktów. Ale w klubie doceniono
równie¿
moj¹
postawê i wraz z ca³ym zespo³em w nagrodê pojecha³em na wycieczkê do Soczi. Dlatego mam satysfakcjê, ¿e zapisa³em siê w
historii nadwarciañskiego
¿u¿la - zaznaczy³ i przypomnia³, ¿e w ostatnim roku
startów w 1974 roku odebra³
te¿ srebrny medal. W sumie
w trakcie kariery wyst¹pi³ w
24 meczach ligowych Stali,
w których zdoby³ 15 punktów.
Kilka razy startowa³ w pó³fina³ach m³odzie¿owych indywidualnych mistrzostw Polski
oraz eliminacjach Srebrnego
Kasku. Wyst¹pi³ w meczu
m³odzie¿owych reprezentacji
Polski i Szwecji w 1973 roku
w Gorzowie.
Po zakoñczeniu kariery Roman JóŸwiak pozosta³ wiernym kibicem ¿u¿la. Jak mówi³, mieszkaj¹c blisko stadionu grzechem by³oby nie
zagl¹danie na niego podczas fajnych imprez.
- Przy czym od razu przyznajê, ¿e to ju¿ nie jest ten
sport co kiedyœ. Oczywiœcie,

Więcej sportu każdego dnia na stronach www.echogorzowa.pl ●

czasy siê zmieniaj¹, to i
¿u¿el musi siê zmieniaæ.
Mnie najbardziej martwi brak
w³asnych wychowanków. I
nie dotyczy to tylko Stali Gorzów, ale wiêkszoœci klubów.
Dlatego doceniam zespo³y,
które staraj¹ siê zachowaæ
jak¹œ
proporcjê.
Tylko
dru¿yny maj¹ce w swoich
sk³adach 50-60 procent wychowanków mog¹ mówiæ
dumnie, ¿e reprezentuj¹
w³asne miasto. Swoi zawodnicy inaczej podchodz¹ do
jazdy, inaczej te¿ s¹ odbierani przez kibiców. A najemnicy? Przyjad¹, odjad¹ mecz,
zainkasuj¹ pieni¹dze i tyle
ich widaæ. Dzisiaj pozosta³y
g³ównie klubowe herby szczerze wypowiada³ siê te¿
na temat dzisiejszych realiów
panuj¹cych w tym sporcie.
Roman JóŸwiak pracowa³,
jak wiêkszoœæ ¿u¿lowców, w
Zak³adach Mechanicznych
,,Gorzów’’. Potem prowadzi³
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Mieszka³ niedaleko stadionu,
do ostatnich dni by³ bardzo
aktywnym cz³onkiem ,,z³otej
Stali’’, która od wielu lat trzyma siê razem, uczestniczy w
wa¿nych wydarzeniach sportowych, ale i miejskich.
Mo¿na by³o go spotkaæ choæby podczas tradycyjnego
Orszaku Trzech Króli, gdzie
razem z Ryszardem Dziatkowiakiem i Jerzym Rembasem stanowili poczet sztandarowy.
ROBERT BOROWY
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Zaglądanie w berlińskie zaułki
to przygoda

Fot. Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

Kawiarenki, ciekaw murale, niezwyk³e uliczki mo¿na odkryæ w samym sercu Berlina.

Synagoga widziana od strony Hackeschen Markt

Urokliwe berlińskie
podwórka

Do Heckman Hofe

Po chwili ruszam dalej w kierunku Friedrichstrasse. Mijam
synagogê i ju¿ jestem - Heckman Hofe. To kilka kamienic
wzd³u¿ wij¹cego siê podwórka,
na którym stoj¹ ma³e rzeŸby,
jest niewielka fontanna. No i
znów mnóstwo knajpek, galeryjek ze sztuk¹ u¿ytkow¹,
³aweczek. I znów ginie gdzieœ

Fot. Renata Ochwat

Tym razem postanowi³am siê
poszwendaæ w okolicach Wielkiej Synagogi przy Oranienburgerstrasse. Oczywiœcie by³a
sobota, synagoga zamkniêta,
bo szabat, ale mo¿na siê pogapiæ na pyszna, odbudowan¹
po II wojnie œwiatowej kopu³ê
zwieñczon¹ Gwiazd¹ Dawida.
Z³ote zdobienia na synagodze
widaæ z daleka. Fasada budynku pokazuje, jak potê¿n¹
nacj¹, jak bogat¹ byli ¯ydzi
mieszkaj¹cy w Berlinie do wybuchu II wojny. Bogato zdobione odrzwia, bogato zdobiony
budynek. Ja wiem, ¿e wnêtrze
jest niewielkie, bo zaledwie

czêœæ zniszczonej synagogi
odbudowano po 1945 roku.
Ale fasada robi wra¿enie.
Tu¿ obok mieœci siê meksykañska restauracja, a wejœcie
na podwórko jest takiej, jak do
wielu berliñskich kamienic. Ale
ju¿ pierwszy neon i malunek w
stylo Otto Dixa powoduj¹, ¿e
zajrzeæ trzeba. No i jest - wybrukowane, z kasztanem i
³aweczkami poœrodku, otoczone kamienicami i restauracyjkami i gabinetem kosmetycznym powoduje, ¿e wpadam w
zachwyt. Kocie ³by nikomu nie
przeszkadzaj¹, na ³awce
mo¿na usi¹œæ z kaw¹, a wieczorem z winkiem. I cz³owiek
czuje siê œwietnie.

Wieża Telewizyjna, wszak jesteśmy w Berlinie

z oczu wielki Berlin. Znów jest
ochota, ¿eby przysi¹œæ na ³awce.
Heckman Hoffe to jedno z
historycznych i wa¿nych dla
Berlina miejsc. To tu jest s³ynna szopa z g³ow¹ konia.
Jak chc¹ Ÿród³a - historia idyllicznego
Heckmann-Höfe
po³o¿onego w zabytkowym
Spandauer Vorstadt siêga
1799 roku. W 1905 r. przemys³owiec Heckmann naby³
gospodarstwa i nada³ im swoj¹
obecn¹ nazwê. Firmy Heckmann w Berlin-Kreuzberg budowa³y ró¿ne urz¹dzenia, a
szczególnie te dla gorzelni.
Heckmann-Höfe s³u¿y³ jako
siedziba administracyjna, jako
siedziba biura in¿ynieryjnoprojektowego firmy, a apartamenty zosta³y udostêpnione
wy¿szym pracownikom firm
Heckmann. Obecnie od 1950
roku miejsce to s³u¿y ludowi
Berlina - i turystom.

Do Rosyjskiego Zakątka

Z Heckman Hofe przemieszczam siê do Rosyjskiego
Zak¹tka. To tu¿ obok wie¿y,

w³aœciwie na ty³ach Czerwonego Ratusza. Punktem centralnym jest œliczny gotycki koœció³
pw. Œw. Miko³aja - dziœ muzeum. Ale warto siê przejœæ uliczkami tej malutkiej enklawy,
gdzie te¿ jest mnóstwo ma³ych
rzeŸbek, sklepów z pami¹tkami, kawiarenek. Jest nawet
teatr oraz obowi¹zkowy Miœ.
Warto podejœæ do Szprewy,
aby popatrzeæ na rzeŸbê œw.
Jerzego walcz¹cego ze smokiem. Choæ praca ma zaledwie
14 lat, wygl¹da tak, jakby tam
by³a zawsze.
To w³aœnie tu mieœci siê te¿
muzeum Heinricha Zille, znakomitego rysownika, karykaturzysty, komentatora berliñskiego ¿ycia w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
To kolejny taki zak¹tek, który
jest lata œwietlne odleg³y od
wielkomiejskiego
Berlina,
choæ do Wie¿y Telewizyjnej i
Aleksanderplatz jest mo¿e z
500 metrów. Urokliwe miejsce
bardzo. I raczej poza trasami
typowych wycieczek po Berlinie.
ROCH

Fot. Renata Ochwat

Polscy turyœci z rzadka zapuszczaj¹ siê w berliñskie
uliczki inne ani¿eli aleja Unter
den Linden i okolice Bramy
Brandenburskiej. I wcale nie
zdaj¹ sobie sprawy z tego, jak
wiele trac¹. Ja tak mam od
pewnego czasu, ¿e w³aœnie
zagl¹dam na podwórka,
chodzê po niepopularnych
zak¹tkach.

Jedno z uroczych berlińskich podwórek

Miś w Rosyjskim Zakątku

W a r t o w i e dz i e ć

4 Wielkiej Synagogi i ciekawych podwórek mo¿na dojechaæ z
dworca Ostkreutz, do którego doje¿d¿aj¹ poci¹gi z Kostrzyna
nad Odr¹ kolejkami S7 i S5. Wysiada siê na Hackescher Markt
i za jakieœ 500 metrów ju¿ osi¹ga siê Synagogê.

4 Na pobliskiej stacji metra Oranienburgstrasse mo¿na
zobaczyæ zdjêcia z odbudowy synagogi po zniszczeniach
spowodowanych przez nazistów podczas nocy kryszta³owej.
Bo synagoga nie pad³a ofiar¹ bombardowañ alianckich,
zniszczyli j¹ naziœci.
4 Na berliñskich podwórkach warto siê zatrzymaæ i wypiæ
kawê - w upa³ mro¿on¹, w ch³odne dni - jak¹kolwiek na
goraco. To wydatek do 4 euro.

4 Z Heckamn Hofe do Rosyjskiego Zau³ka najproœciej pójœæ
pieszo. Wzd³u¿ Szprewy tak, aby Wyspê Muzealn¹ mieæ po
prawej rêce. Zajmuje to z 10 do 15 minut, ale spacer wiedzie
ju¿ po pocztówkowym Berlinie tak, aby po chwili znów zag³êbiæ
siê w miejsce, które te¿ niekoniecznie le¿y na szlakach
typowych wycieczek.
4 Jeœli dojechaliœmy do Berlina samochodem, to warto kupiæ
ca³odzienna kartê na komunikacjê miejsk¹. To wydatek rzêdu
7,8 euro, ale siê op³aca. I dodam, nawet w Berlinie pracuj¹
kanary. Ostatnio tego sama doœwiadczy³am.
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