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Ostatnia wygrana
Bartosza Zmarzlika
2019 roku

Fot. Piotr Kucza/Fotpyk

Bartosz Zmarzlik jest zwycięzcą 85. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”. Więcej na s. 21
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Zmieszane śmieci
Obowiązujące w Polsce przepisy nakazują selektywną
zbiórkę śmieci.
Z każdym rokiem stają się jednak
bardziej rygorystyczne i nie pozostawiają już żadnej dowolności w traktowaniu domowych odpadów. Tymczasem na naszych osiedlach bywa z
tym różnie, a właściwie wciąż jest
źle. Nawet, jak z grubsza posegregujemy je w domu, to i tak nie zawsze w
odpowiedni sposób wrzucamy je do
właściwych pojemników. Co z tego,
że biodegradowalne resztki lądują w
brązowym pojemniku z napisem bio,
jeśli najczęściej i na ogół są zapakowane niebiodegradowalne torby foliowe. Podobnie dzieje się z papierem
czy nawet szkłem. I nikt się tym zbytnio nie przejmuje. A bywa jeszcze i
tak, że czasami przypadkiem, ale też
i na skutek nonszalancji lub głupoty,
do pojemnika ze starannie wyselekcjonowanymi odpadami trafiają śmieci innego rodzaju lub zwyczajnie
zmieszane, co skutecznie niweczy
selekcyjne i selektywne starania wielu mieszkańców danej wspólnoty.
W zabudowie wielorodzinnej, czyli
na osiedlach mieszkaniowych odpowiedzialność za selektywną zbiórkę
śmieci jest jednak zbiorowa. Nic zatem dziwnego, że tu i ówdzie pojawiają się rozwiązania, które na razie
budzą zdumienie, ale wkrótce – z
bezradności i konieczności - stać się

mogą praktyką nagminną w wielu
gminach, w tym w Gorzowie. Oto na
ten przykład jedna ze spółdzielni
mieszkaniowych w Białej Podlaskiej
zarządziła, że śmieci można tam wyrzucać dwa razy dziennie, przez godzinę rano i godzinę wieczorem, pod
kontrolą i w obecności pracownika
spółdzielczej administracji. Ma to
ukrócić swawole i samowole w segregacji śmieci, za które muszą karnie płacić wszyscy spółdzielcy. A kary są wcale niemałe. Z kolei w innych
miejscach kraju na śmietnikowych
pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki pojawiły się nalepki
informujące, że nie będą opróżniane,
czyli odebrane z powodu zmieszania
odpadów.
Ciekawie się więc robi z polskimi
śmieciami pod rządami zmienionego
prawa. Najbardziej jednak mnie osobiście ciekawi dokąd zajedziemy z
naszym gorzowskimi odpadami, które przynamniej w połowie powinny
być posegregowane, jako surowce
odzyskane do dalszego przetworzenia. Inna sprawa, że nie bardzo jest
komu przetwarzać, chociażby plastik,
szkło czy papier. Po prostu w Polsce
jeszcze się to nie opłaca, ale segregować już musimy.
JAN DELIJEWSKI
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Paszport Polityki dla Błażeja Króla
B³a¿ej Król otrzyma³ jedn¹ z najwa¿niejszych nagród w dziedzinie kultury.
Nagrod¹ jest Paszport tygodnika Polityka w dziedzinie muzyka popularna. Kapitu³a nagrodê przyzna³a za
„dar zamykania osobistych
emocji w piosenkach o atrakcyjnej, zwiêz³ej i melodyjnej
formie. Za wyobraŸniê, wiernoœæ autorskiej wizji i umiejêtnoœæ przekonania do niej
s³uchacz”.
- Moja ¿ona powiedzia³a: nie
stresuj siê. Wiêc w ogóle o
tym nie myœla³em. Bukmacher te¿ powiedzia³, ¿e nie
mam szans. Dlatego teraz tylko dziêkujê. ¯onie, babciom,
rodzicom, wydawcy. Nie
wiem, komu jeszcze - Oldze
Tokarczuk? - powiedzia³ Król
odbieraj¹c nagrodê.
Tygodnik
przedstawia
B³a¿eja Króla jako „kompozytora, autora tekstów, gitarzystê i wokalistê reprezentuj¹cy wa¿n¹ ostatnio scenê
Gorzowa Wielkopolskiego”.
Laureat Paszportów Polityki wystêpowa³ w zespo³ach

Fot. Aleksander Makowski

w 1.02.
1984, Benedykt Wiśniewski
został prezydentem Gorzowa;
funkcję tę pełnił do grudnia
1985 r.
1992, wprowadzono
obowiązkowe oznakowanie gorzowskich taksówek w postaci
żółtych naklejek na drzwiach z
numerem i herbem miasta.
1993, otwarta została pierwsza
stołówka dla ubogich zorganizowana przez Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna.
w 2.02.
1844, założone zostało Towarzystwo Upiększania Miasta,
które działało do 1941, przyczyniając się walnie do powstania licznych parków i zieleńców.
w 3.02.
1979, zarząd KS AZS AWF powołał sekcję wioślarską; są to
początki wyczynowego sportu
wioślarskiego w Gorzowie.
1934, ur. Ryszard Świątkiewicz, nauczyciel, b. siatkarz i
trener siatkarzy Unii i Stilonu
(1969-1972, 1985-1987), zm. w
1998 r.
w 4.02.
2011, pożar strawił osiem metalowych bud i pięć kramów na
targowisku przy głównej bramie cmentarnej na ul. Żwirowej.
1952, ur. Bolesław Proch, b.
żużlowiec gorzowski (19771980), zm. w 2012 r.
w 5.02.
1864, ur. Karl Teike, niem.
muzyk i kompozytor, b. policjant w Ulm i Poczdamie, od
1909 r. - woźny powiatowy w
Gorzowie, autor marszów,
m.in. popularnego w świecie
marsza „Alte Kameraden”, zm.
w 1922 r.
w 6.02.
1978, rozpoczęto budowę Centrum Administracyjno-Handlowe przy Jagiellończyka, ostatecznie powstał tylko gmach
LUW, oddany w 1986 r.
1914, ur. Kazimierz Wnuk, oryginał, bohater wielu anegdot,
w których występuje jako Szymon Gięty, zm. w 1998 r.
1936, ur. Henryk Kempa, b.
prezydent miasta (19731978), b. sekretarze KMiP
PZPR (1972-1973, 19781979), b. prezes WZSP (19811990), pierwszy prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej,
zm. w 2004 r.
1853, zm. Theodor Heinrich
Otto Burchardt (81 l.), światowej sławy sadownik, twórca
renety landsberskiej, b. syndyk
miejski (1804-1834) i notariusz
(1815-1845).
1999, zm. Gerard Nowak (65
l.), b. tenisista stołowy, trener
i działacz łuczniczy, b. prezes
OZTS i SKŁ OSiR.
w 7.02.
1965, hokeiści gorzowscy wystąpili po raz pierwszy w barwach Stilonu, remisując na
własnym lodowisku ze Spartą
Złotów 1:1; na przebieg meczu
wpływ miała... odwilż.

Luty 2020 r.

B. Król przedstawiany jest jako kompozytor, autora tekstów,
gitarzysta i wokalista

Kawa³ek Kulki i UL/KR. Dziœ
stale wspó³pracuje muzycznie ze swoj¹ ¿on¹ Iwon¹ w
formacji Kobieta z Wydm,
przede wszystkim jednak
wystêpuje pod w³asnym nazwiskiem.
Pisze bardzo charakterystyczne utwory o zwartej formie, doœæ lekkim, melodyjnym charakterze, ale z zaskakuj¹cymi, surrealistycznymi,
czasem niepokoj¹cymi tekstami. To piosenki stopniowo odrywaj¹ce siê od stylistyki
rockowej,
¿ongluj¹ce konwencjami i
coraz mocniej nasycone
brzmieniami elektronicznymi. Takie znajdziemy
tak¿e
na
najnowszej
p³ycie Króla zatytu³owanej
„Nieumiarkowania”, pokazuj¹cej, ¿e autor dalej stylistycznie siê zmienia, pozostaj¹c sob¹.
B³a¿ej Król w 2017 roku
zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Kulturaln¹ Prezyden-

ta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Paszport Polityki to nagroda ustanowiona w 1993
przez tygodnik „Polityka”,
przyznawana twórcom w
szeœciu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka powa¿na, plastyka (sztuki wizualne) i estrada, od 2002,
obejmuj¹ca tak¿e nagrodê
specjaln¹ kreator kultury za
osi¹gniêcia w krzewieniu
kultury oraz - od roku 2016
- kategoriê kultura cyfrowa.
W tym roku nagrodê,
oprócz
B³a¿eja
Króla,
otrzymali: Bartosz Bielenia
(film), Weronika Szczawiñska (teatr), Dominika
S³owik (literatura), Weronika Gêsicka (sztuki wizualne), Jakub Józef Orliñski
(muzyka powa¿na), Dawid
Ciœlak (kultura cyfrowa)
oraz Olga Tokarczuk (kreator kultury).
DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i informacji UM

Przedsiębiorcy stawiają na innowacje
W Miêdzyrzeczu odby³a siê 12. edycja Gospodarczej Inauguracji Roku.
Zorganizowa³a j¹ Zachodnia Izba Przemys³owoHandlowa oraz KostrzyñskoS³ubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Noworoczne
spotkania biznesu organizowane przez Izbê oraz
KSSSE na sta³e wpisa³o siê
w kalendarz najwa¿niejszych wydarzeñ gospodarczych w naszym regionie. W
tegorocznej edycji udzia³
wziê³o ponad 200 zaproszonych goœci. Prócz szerokiego grona lubuskich (i nie tylko) przedsiêbiorców w wydarzeniu
uczestniczyli
przedstawiciele œwiata polityki,
nauki
oraz
samorz¹dowcy.
Has³em przewodnim tegorocznej edycji by³y innowacje w Lubuskiem. Wprowadzeniem do dyskusji na ten
temat by³o wyst¹pienie dr
hab. Grzegorza Be³za z
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu. Po nim
mia³a miejsce debata w której udzia³ wziêli: Piotr Soroczyñski - g³ówny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, Marcin Jab³oñski cz³onek zarz¹du województwa lubuskiego, Jerzy Korolewicz - prezes ZIPH,

Fot. Tomasz Molski (ZIPH)

KALENDARIUM
Luty 2020

mija dzień

W inauguracji uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele świata polityki, nauki oraz
samorządowcy

Krzysztof Kielec - prezes
zarz¹du K-S SSE S.A., dr
in¿. Roman Kielec - prezes
zarz¹du Parku NaukowoTechnologicznego
UZ,
Ma³gorzata Bieniaszewska
- w³aœcicielka MB Pneumatyka z Sulechowa oraz Miros³aw Laszko - w³aœciciel
firmy LAMIX z Witnicy.
Gospodarcza Inauguracja
Roku by³a równie¿ okazj¹ do
zaprezentowania oferty Izby

na nadchodz¹ce 12 miesiêcy. W 2020 r. czeka na
przedsiêbiorców
szeroki
wachlarz us³ug. W marcu
przedsiêbiorcy bêd¹ mogli
ubiegaæ siê o œrodki na podniesienie kwalifikacji pracowników w ramach II edycji
Lubuskich Bonów Szkoleniowych. Na to dzia³anie Izba ma do dyspozycji blisko
10,5 miliona z³otych. Przedsiêbiorcy mog¹ równie¿

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

ubiegaæ siê o fundusze na
rozwój nowych technologii w
ramach prowadzonych przez
Izbê Bonów na Innowacje.
Trzeci rok z rzêdu ZIPH w
okresie letnim prowadziæ
bêdzie letnie sta¿e i praktyki
dla uczniów lubuskich szkó³
zawodowych. W tym roku na
tê formê dokszta³cania Izba
wyœle 866 uczniów. Przedsiêbiorcy z ca³ego regionu
mog¹ zg³aszaæ zapotrzebo-

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Przemysław Dygas,
Renata Ochwat.
Skład: Marcin Klimczak.

wanie na przyjêcie do swoich firm uczniów. Prócz tego
jak co roku Izba przygotowa³a bogat¹ ofertê konferencji, szkoleñ i spotkañ
bran¿owych, które odbywaæ
siê bêd¹ na terenie ca³ego
regionu.
Mi³ym akcentem podczas
tegorocznych uroczystoœci
by³y wyró¿nienia. Z³ot¹ odznak¹ Krajowej Izby Gospodarczej zostali wyró¿nieni:
Marcin Jab³oñski oraz Ryszard Wtorkowski (prezes
zarz¹du LUG Light Factory).
Wrêczone równie¿ zosta³y
statuetki „Przyjaciel Izby”,
którymi w³adze ZIPH honoruj¹ co roku osoby, które
wnios³y szczególny wk³ad w
rozwój Izby. W tym roku tytu³em tym wyró¿nieni zostali:
Zdzis³aw Czeka³a, przyjaciel i wspó³za³o¿yciel ZIPH,
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry,
Henryk Janowicz, starosta
powiatu
¿agañskiego,
Krzysztof Romankiewicz,
starosta powiatu zielonogórskiego, Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa i Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
TOMASZ MOLSKI

Druk: Polskapresse sp. z o.o.,
Drukarnia Poznań,
ul. Malwowa158.
Wydawca: Agencja MEDIA-PRESS Jan Delijewski
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Każde przesłanie wiadomości do redakcji echogorzowa.pl, czy to w formie elektronicznej czy papierowej, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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prosto z miasta

Luty 2020 r.

70-letnia szkoła najlepsza w regionie
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gorzowie najlepsz¹ szko³¹ w regionie i 48. w kraju.

Fot. £ukasz Kulczyñski

To wyniki presti¿owego
rankingu czasopisma „Perspektywy”.
Gorzowska
„dwójka” wyprzedzi³a inne
lubuskie szko³y; kolejna, z
¯ar, zajê³a miejsce w drugiej
piêædziesi¹tce plebiscytu
„100. najlepszych polskich
szkó³”.
Prezydent miasta Jacek
Wójcicki spotka³ siê z dyrektorem szko³y Tomaszem
Plut¹, by osobiœcie pogratulowaæ i z³o¿yæ podziêkowania dla ca³ej kadry pedagogicznej. Równoczeœnie pogratulowa³ uczniom „dwójki”,
bo to dziêki ich osi¹gniêciom szko³a zajê³a tak wysokie miejsce. Na spotkaniu
z prezydentem obecna by³a
Bogusia i Natalia, obie
zwi¹zane z redakcj¹ wydawanej w szkole gazety „Curier”, uczestniczki i laureatki
ogólnopolskich olimpiad.
- Gratulujê i dziêkujê. To
dla Gorzowa ogromne wy-

Prezydent Jacek Wójcicki spotkał się w styczniu z dyrektorem szkoły Tomaszem Plutą oraz
uczennicami, które redagują szkolna gazetę

ró¿nienie i powód do radoœci - powiedzia³ prezydent
Jacek Wójcicki. Podkreœli³,

¿e dla miasta to podwójne
zwyciêstwo, bo szko³a to pocz¹tek drogi edukacyjnej nie

tylko dla gorzowian. Ponad
50% uczniów II LO to mieszkañcy gmin oœciennych i

dalszych, jak Skwierzyna,
Miêdzyrzecz, Kostrzyn nad
Odr¹, a nawet Barlinek, czy
Myœlibórz.
- To daje nadziejê, ¿e
czêœæ z tych uczniów spoza Gorzowa, po tak pozytywnym
doœwiadczeniu
miasta poprzez szko³ê, na
sta³e zwi¹¿e siê z Gorzowem - podkreœli³ Jacek Wójcicki.
II LO jest szko³¹ samorz¹dow¹, istnieje od 1950
roku. Najpierw jako „19”, póŸniej ju¿ oficjalnie jako II Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
Wysokie, pierwsze miejsce
w rankingu „Perspektyw”,
„dwójka” zajmowa³a ju¿
cztery razy; w 2015, 2017 i
2018 roku.
W tym roku II LO œwiêtuje
70-lecie powstania. W jubileuszowym roku zaplanowano wiele imprez.
MARTA LIBERKOWSKA
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Rekordowy finał WOŚP w Gorzowie
362,5 tysi¹ca z³otych zebrano podczas gorzowskiego fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
To rekordowy wynik, lepszy
o 40 tysiêcy od tego, jaki
uzyskano przed dwoma laty i
60 tysiêcy wy¿szy od
ubieg³orocznego.
W tym roku w akcji zbierania datków w Gorzowie
uczestniczy³o 400 wolontariuszy z dwóch sztabów - w
Klubie u Szefa i Szkole Podstawowej nr 2.
W trakcie licytacji podczas
fina³u na placu Grunwaldzkim a¿ 7 tysiêcy z³otych
zap³acono za przeja¿d¿kê po
gorzowskich bezdro¿ach z
prezydentem Jackiem Wójcickim. Ponad 4 tysi¹ce
wp³ynê³o za z³ote serduszko
WOŒP. Z po³owê mniej
sprzedano koszulkê Jurka
Owsiaka. Dzieñ wczeœniej

poznaliœmy cenê za fotoobraz Bartosza Zmarzlika, którego licytacja odbywa³a siê

na allegro. Zosta³ on wylicytowany za kwotê 1.275
z³otych.

Od 1998 roku do dziœ
WOŒP przekaza³a gorzowskiemu szpitalowi sprzêt me-

dyczny i oko³omedyczny na
kwotê ponad 14 milionów
z³otych. W tym znalaz³y siê
m.in. ortopedyczny stó³ operacyjny, inkubatory dla
OIOM, aparaty RTG z ramieniem C, aparaty USG,
³ó¿eczka niemowlêce i m³odzie¿owe, skaner ¿y³, ruchome stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddychania,
respiratory,
endoskop z myjni¹ i szaf¹.
Tylko w 2019 roku Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki otrzyma³ sprzêt medyczny na kwotê 10 milionów
z³otych, w tym rezonans z
aparatem do znieczulania i
kardiomonitorem za 8,5 mln
z³.
(WB)

„Złota Rączka” ponownie od marca
Program „Z³ota R¹czka” ponownie zostanie uruchomiony w marcu tego roku.
Stanie siê taka po wy³onieniu w konkursie jego realizatora wœród organizacji pozarz¹dowych. Program polega
na zapewnieniu nieodp³atnej
pomocy gorzowskim seniorom w drobnych, domowych
naprawach. Zakres pomocy
obejmuje drobne naprawy,
niewymagaj¹ce natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnieñ,
jak
równie¿
niepoci¹gaj¹ce za sob¹

du¿ych nak³adów finansowych.
W ramach projektu wykonane mog¹ byæ nastêpuj¹ce
us³ugi i naprawy:
1) wymiana ¿arówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub w³¹czników elektrycznych;
2) wymiana uszczelek w
przeciekaj¹cych kranach;
wymiana pokrête³ baterii,
s³uchawek, wê¿y prysznicowych; przetkanie udro¿nie-

nie
odp³ywu;
wymiana
wê¿yków, syfonu, sp³uczki,
rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem
przecieków przy wannie,
brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów;
3) monta¿ lub wymiana zamków, zasuw, ³añcuchów
drzwiowych, wymiana klamek,
regulacja opadniêtych drzwi;
monta¿ i demonta¿ mebli;
4) naprawa lub wymiana
zawiasów drzwi, drzwiczek,

szaf; wymiana lub naprawa
ga³ek i uchwytów; sklejenie
lub skrêcenie zepsutych
krzese³, stolików, mebli;
osadzenie ko³ków rozporowych pod szafki, pó³ki, obrazy; wieszanie: obrazów,
luster, rolet, pó³ek, karniszy, suszarek ³azienkowych; uszczelnienie okien,
drzwi;
5) uzupe³nienie drobnych
ubytków, szczelin w tynku,
podmalowanie ubytków.

Uprawnieni do skorzystania z pomocy s¹ mieszkañcy
Gorzowa Wielkopolskiego
powy¿ej 60 roku ¿ycia, nieaktywni zawodowo, ze
szczególnym uwzglêdnieniem osób samotnych i niepe³nosprawnych.
Zadanie do koñca 2019 roku realizowa³a Fundacja „Pozytywka” z Gorzowa Wielkopolskiego.

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

KALENDARIUM
Luty 2020
w 8.02.
1957, na Wydziale Włókienniczym GZWSz (Stilon) wybuchł
jednodniowy strajk, powołano
31-osobowy komitet strajkowy,
który wysunął 19 postulatów, w
tym żądanie podniesienia płac
zasadniczych, ograniczenie zatrudnienia wśród pracowników
umysłowych i postulaty socjalne; strajk zakończył się porozumieniem.
1980, ukazał się pierwszy numer tygodnika „Ziemia Gorzowska”; ukazywał się do
2009 r.
1987, zm. Papusza, wł. Bronisława Wajs (79 l.), poetka
cygańska, przez wiele lat
związana z Gorzowem (19531981).
w 9.02.
1898, zawarta została umowa
ze spółką „Helios” w KoloniiEhrenfeldt na budowę trakcji
tramwajowej i elektryfikację
miasta; tramwaje ruszyły
29.07.1899 r., a 1.09. popłynął
pierwszy prąd do mieszkań.
64. lata temu ur. Tadeusz
Kołodziejski, ślusarz i b.
działacz związkowy, b. przewodniczący MKZ (1980-1981) i
wiceprzewodniczący Zarządu
Regionalnego NSZZ „Solidarność”, organizator strajku w
ZM „Gorzów” w grudniu 1982
r.
w 10.02.
1929, w Gorzowie zanotowano
29,2 stopnie mrozu; najniższa
temperatura w historii miasta.
1971, z powodu niskich wypłat
w „Silwanie” zastrajkowały
tkaczki; był to drugi strajk w
historii tego zakładu.
1972, minister gospodarki komunalnej zezwolił przeznaczyć
teren poniemieckiego cmentarza w Gorzowie na cele użyteczności publicznej; w latach
1972-74 powstał tu Park Kopernika
malarskiej w Teatrze im. Osterwy (1961-1992), zm. w 2002 r.
w 11.02.
1982, z inicjatywy m.in. Zbigniewa Petriego powstał Klub
Biegacza im. Bronisława Malinowskiego.
2008, rozpoczął się rozruch
fabryki monitorów tajawańskiego koncernu TPV Displays Polska.
w 12.02.
1958, Zenon Bauer został przewodniczącym Prezydium MRN
w Gorzowie; swą funkcję głowy
miasta pełnił 11 lat.
2005, zm. dr n. med. Wiesław
Greczner (80 l.), twórca gorzowskiej ortopedii.
w 13.02.
1913, ur. Andrzej Wołkowski,
długoletni reprezentant Polski
w hokeju na lodzie, olimpijczyk, ostatni trener hokeistów
Stilonu (1974-1982), zm. w
1995 r.
w 14.02.
1889, ur. Bekir Radkiewicz,
imam, pionier miasta, duchowy przywódca ludności tatarskiej w Gorzowie, zm. w 1987
r.
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Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie.

Fot. Archiwum

- Biblioteka uszczelni³a system kar
za nieoddawanie ksi¹¿ek w terminie.
Czy teraz bêdzie tak jak w tym czeskim dowcipie - Pani Nowakowa, pani ma nasze ksi¹¿ki, a my mamy pani
dziecko?
- Nie, a¿ tak nie. Na szczêœcie to ¿art.
Ale fakt, ¿e uszczelniliœmy system.
Zmieniliœmy te¿ firmê windykacyjn¹.
Wszystkie te procedury nie dotycz¹
tych, którzy systematycznie oddaj¹
ksi¹¿ki. Dotycz¹ tych, którzy oci¹gaj¹
siê z oddawaniem. Obecnie jest tak, ¿e
ka¿dy, kto nie odda w terminie ksi¹¿ki,
musi siê liczyæ z kar¹. Zaczynamy ja naliczaæ od 20 gr. Biblioteka wœród swoich
zadañ ma tak¿e i to - musi dbaæ o swoje
zbiory. Jeœli ksi¹¿ka do nas nie wraca,
musimy podj¹æ dzia³ania, aby j¹ odzyskaæ. Automat wysy³a maile z informacja-

mi, ¿e zbli¿a siê termin zwrotu ksi¹¿ki.
Uruchomiliœmy specjaln¹ aplikacjê,
któr¹ mo¿na zainstalowaæ w swoim telefonie. Ma³o tego, wdro¿yliœmy za niema³y pieni¹dz system powiadomieñ

sms. Jeœli ktoœ nam poda swój telefon,
to sms przypomni o zbli¿aj¹cej siê dacie
zwrotu ksi¹¿ki, przypomni, ¿e ksi¹¿kê
trzeba oddaæ ju¿ oraz powiadomi, ¿e termin zosta³ przekroczony i zaczynamy
naliczaæ karê. Naprawdê robimy wszystko, aby ksi¹¿ki wraca³y do nas o czasie.
- Czy rzeczywiœcie jest a¿ tak du¿o
czytelników
przetrzymuj¹cych
ksi¹¿ki?
- Niestety, ale tak. Wszystkie
zaleg³oœci czytelników z tytu³u kary za
przetrzymanie ksi¹¿ki, siêgaj¹ obecnie
kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. To jest
naprawdê niema³a kwota. Uszczelnienie
systemu polega miêdzy innymi i na tym,
¿e obecnie kary za przetrzyman¹
ksi¹¿kê nie mo¿na anulowaæ. Podkreœlam, musimy dbaæ o interes biblioteki i
jej zdyscyplinowanych czytelników.

- Na co ksi¹¿nica przeznacza pieni¹dze z kar?
- Na ksi¹¿ki oczywiœcie. Na zakupy nowoœci tak bardzo oczekiwanych przez
czytelników, ale tak¿e na wk³ad w³asny
do Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, aby pozyskiwaæ jeszcze
wiêcej pieniêdzy na ksi¹¿ki. A ksi¹¿ki
przybli¿amy choæby za spraw¹ programu Legimi, gdzie mamy co miesi¹c do
rozdania 184 kody do darmowego korzystania z zasobów biblioteki. Tyle tylko, ¿e my za te kody p³acimy i mnie osobiœcie serce boli, kiedy widzê, ¿e czasami czytelnicy je bior¹, a nie uruchamiaj¹.
Tak wiêc rozumiem przykry moment,
kiedy czytelnikowi przyjdzie p³aciæ za
opiesza³oœæ, ale to wszystko w trosce o
ksi¹¿ki, bibliotekê i czytelników.
RENATA OCHWAT

Handlowcy stosują triki marketingowe
Trzy pytania do Tomasza Gierczaka, Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkañców
- O czym zawsze powinniœmy pamiêtaæ robi¹c zakupu w sklepie czy internecie?
- O tym, ¿e promocja nie zawsze
oznacza atrakcyjn¹ cenê na okreœlony
towar. Obni¿ka mo¿e wynikaæ z wielu
powodów, w tym niekompletnoœci lub
uszkodzenia. Mo¿e wynikaæ z tego, ¿e
dany produkt jest powystawowy, ekspozycyjny. Nastêpna sprawa, nale¿y zastanowiæ siê, czy to co chcemy kupiæ w
super atrakcyjnej cenie jest nam w ogóle potrzebne? Skoro mamy przyk³adowo dwuletni telewizor, trzyletni¹ lodówkê czy radio, to w jakim celu chcemy nabyæ kolejny odbiornik. Najczêœciej
- Co najlepiej zrobiæ, ¿eby nie
czynimy to bêd¹c zachêconym re- dzia³aæ zbyt pochopnie?
klam¹, a to jest dzia³anie nie w pe³ni ju¿
- Pamiêtajmy, ¿e handlowcy stosuj¹
racjonalne.
ró¿nego rodzaju triki marketingowe, do
Fot. Robert Borowy

w 15.02.
1990, powstał Gorzowski Klub
Sportowy „Gorzovia”.
1993, kuria gorzowska przeniesiona została do Zielonej Góry.
w 17.02.
1986, rozpoczęła działalność
Szkoła Podstawowa nr 20 przy
ul. Szarych Szeregów 7.
1927, ur. Władysław Klimek,
nauczyciel działacz katolicki,
radny RM I kadencji, założyciel
i wieloletni prezes oddziału
Polskiego Związku Esperantystów oraz Klubu Inteligencji Katolickiej, działacz „Wspólnoty
Polskiej”, zm. w 2000 r.
1989, zm. Sylwester Koralewski (67 l.), znany gorzowski fotograf, pionier miasta.
w 18.02.
1946, filmem „Pastuch i świniarka” zainaugurowana została działalność kina „Capitol”
przy ul. Wawrzyniaka; istniało
do końca 1979 r.
1920, ur. Józef Prońko, pionier
miasta, żużla i gorzowskiej motoryzacji, ojciec znanych muzyków, zm. w 2013 r.
w 19.02.
1945, do Gorzowa dotarła 18osobowa grupa kolejarzy
wągrowieckich, którą przyprowadził Władysław Zastrożny.
2005, po 40 latach funkcjonowania zamknięty został kultowy
bar mleczny „Agata” przy Wodnej 14; placówka została przeniesiona na ul. Sikorskiego.
1925, ur. Kazimierz Wiśniewski, pionier miasta i gorzowskiego żużla, były żużlowiec
Unii, Gwardii (1949-1950) i
Stali (1950-1956), następnie
trener, twórca szkółki żużlowej,
nauczyciel Jancarza, Migosia,
Padewskiego, Dziatkowiaka,
zm. w 1996 r.
w 20.02.
1976, z nowego dworca PKS
odjechały pierwsze autobusy;
przeprowadzka dworca z ul.
Strzeleckiej odbyła się w nocy.
2004, otwarte zostało Centrum
Logistyczne firmy „Mars” w
Gorzowie; baza urządzona została na terenie „Zrembu”, a firma „Mars”, założona w 1991 r.
przez Zdzisława Kałamagę pozsiadała w tym momencie 270
salonów sprzedaży w zachodniej Polsce i zatrudniała 1600
osób.
2009, zm. Jerzy Ćwikła (62 l.),
nauczyciel, trener pływacki; zginął
w wypadku samochodowym.
w 21.02.
1987, zm. Irena Dowgielewicz
(69 l.), pisarka gorzowska, autorka m.in. tomiku „Stadion
dla biedronki” i powieści
„Krajobraz z topolą”.
w 22.02.
1972, otwarto restaurację z kawiarnią „Kosmos” na osiedlu
Słonecznym; był to drugi w
mieście lokal z dancingiem, w
latach 90. przebudowany na restaurację „Woroneż”, obecnie
Centrum Pomocy Bliźniemu im.
Jana Pawła II
2000 r. zm. Edward Szyc (67
l.), b. pracownik „Stilonu”
(1956-1990), od sierpnia do

Luty 2020 r.

Za pieniądze z kar książnica kupuje nowości

czego maj¹ zreszt¹ prawo i one dzia³aj¹
na nasz¹ podœwiadomoœæ. Dlatego widzimy przynajmniej dwie ceny, wyjœciow¹ oraz now¹. Ta wyjœciowa jest
przekreœlona, a obni¿ka czêsto jest
spora, ¿eby zachêciæ nas do kupna.
Ma³o tego, czêsto dzia³amy pod
wp³ywem t³umu. Skoro jest du¿o ludzi i
oni kupuj¹, to równie¿ chcemy to uczyniæ. Boimy siê, ¿e dla nas zabraknie.
¯eby unikn¹æ podejmowania gwa³townych decyzji zachêcam jednak do tego,
¿eby nie kupowaæ pod wp³ywem impulsu. Mówiê o dro¿szych rzeczach. Dajmy sobie dzieñ na przemyœlenie,
sprawdzenie w Internecie, czy dany towar jest rzeczywiœcie wyj¹tkowo tani
oraz przedyskutujmy z rodzin¹ potrzebê
dokonania tego zakupu. Czêsto bywa

tak, ¿e za dan¹ cenê mo¿na kupiæ w innym miejscu jeszcze lepszy produkt.
- Kupuj¹c np. w Niemczech mamy
takie sama prawa konsumenckie, jak
u nas w kraju?
- Asortyment w niemieckich sklepach
jest w³aœciwie ten sam lub bardzo
zbli¿ony. Przecie¿ sieciówki s¹ wszêdzie
te same. Ró¿nice mog¹ byæ w cenach,
niektóre towary w Niemczech s¹
dro¿sze, inne tañsze, szczególnie chemia gospodarcza. Mamy jednak wszyscy
takie sama prawa na terenie Unii Europejskiej, a wiêc równie¿ robi¹c zakupy w
Niemczech. Dotyczy to choæby 14-dniowego terminu zwrotu towaru zakupionego przez Internet, z³o¿enia reklamacji i
powinniœmy korzystaæ z tych praw.

RB

Trzeba najpierw wypełnić kupon, żeby wygrać
Trzy pytania do El¿biety Polak, marsza³ka województwa lubuskiego
- Pani marsza³ek, jaki dla województwa lubuskiego, w szczególnoœci dla Gorzowa bêdzie 2020 rok?
- Myœlê, ¿e jeszcze lepszy od minionego, choæ 2019 rok dla pó³nocnej
czêœci naszego województwa, w tym
Gorzowa, by³ bardzo dobry. O prowadzonych tutaj inwestycjach najczêœciej
mówiono w perspektywie ca³ego regionu lubuskiego. Wspomnê choæby o tak
wa¿nych dzia³aniach, jak zakoñczenie
budowy Zak³adu Radioterapii czy budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przed nasz¹ rozmow¹
mia³am okazjê byæ w szpitalu i widz¹c
pacjentów pomyœla³am sobie, ¿e naprawdê mo¿emy byæ w pe³ni zadowoleni z tych inwestycji, bo s¹ one niezbêdne dla ludzi, dla wszystkich naszych mieszkañców. W 2019 roku
Gorzów uzyska³ równie¿ bardzo wysoki poziom kontraktacji na poziomie ponad 82 procent w ramach alokacji ZITów. W tym roku w ramach prowadzonych inwestycji drogowych w planie
jest modernizacja drogi z Drezdenka
do Gorzowa czy oddanie nowego mostu w Skwierzynie, co jest równie¿ z korzyœci¹ dla gorzowian. Dalej bêdziemy
sporo inwestowaæ w rozwój szpitala,

Fot. El¿bieta Polak
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trzy pytania do...

ale przede wszystkim mocno postawimy na lepsz¹ komunikacjê oraz sprawy spo³eczne.
- W planie jest utworzenie w Gorzowie samodzielnej delegatury
urzêdu marsza³kowskiego. Jak to
rozumieæ?
- Obecnie mamy tutaj wydzia³ zamiejscowy dzia³aj¹cy w strukturze departamentu organizacyjno-prawnego.
Od 1 lutego chcemy, ¿eby by³a to jednostka o du¿ej samodzielnoœci, na
czele której stanie dyrektor. Otrzyma
ona bardzo szerokie kompetencje w
dzia³aniu. Ostatnio mocno zaczynamy

stawiaæ na lepsz¹ komunikacjê i jednym z wa¿niejszych zadañ delegatury
bêdzie mocniejsze zaktywizowanie gorzowian do uczestniczenia w ró¿nych
wojewódzkich projektach. Czêsto
s³yszymy, ¿e mieszkañcy tej czêœci
województwa nie dostaj¹ œrodków w
ramach licznych konkursów. Problem
tkwi w tym, ¿e nie mamy wniosków albo jest ich bardzo ma³o. Powiem kolokwialnie, ¿e trzeba najpierw wype³niæ
kupon, ¿eby potem wygraæ.
- Dlaczego, pani zdaniem, tych
,,kuponów’’ z Gorzowa jest tak
ma³o?
- To nie problem tylko Gorzowa, ale
wielu innych miejsc w województwie.
Je¿d¿¹c po terenie zaobserwowa³am,
¿e wiêkszoœæ ludzi nie wie o
istniej¹cych mo¿liwoœciach aplikowania po œrodki. Praca nad przekazem informacyjnym nie jest ³atwa, bo nie wystarczy info na stronie internetowej,
jedna konferencja prasowa czy jakaœ
ulotka. To musi byæ konsekwentna,
ustawiczna, codzienna ciê¿ka praca. I
naprawdê czynimy du¿o w tym kierunku, w zesz³ym roku prowadziliœmy
kampanie informacyjne, szczególnie te
dotycz¹ce spraw zdrowotnych. Oka-

za³o siê, ¿e wiedza na temat naszych
bezp³atnych badañ jest znikoma. By³y
pikniki zdrowotne w powiatach, europejskie, stale zachêcamy do powstawania w gminach Domów Dziennego
Pobytu, chcemy, ¿eby w ka¿dej gminie
by³ Klub Seniora. Pieni¹dze s¹, nie zawsze ta wiedza jest odpowiednia. Dlatego rozwijamy biuro w Gorzowie, na
miejscu u siebie zatrudni³am pani¹ Agnieszk¹ Stawiarsk¹, która bêdzie zajmowa³a siê komunikacj¹ spo³eczn¹ i
sprawami obywatelskimi. Przygotowujemy 30 lekcji obywatelskich, raz w miesi¹cu zarz¹d bêdzie obradowa³ w terenie i mam nadziejê, ¿e te dzia³ania, ale i
wiele innych, pozwol¹ poszerzyæ
wiedzê u wszystkich zainteresowanych,
a dziêki temu tych wniosków bêdzie
zdecydowanie wiêcej. Natomiast dodam, ¿e w podregionie zielonogórskim
mieszka 650 tysiêcy ludzi, w podregionie gorzowskim 350 tysiêcy. Dlatego
proporcjonalnie trzeba liczyæ siê z tym,
¿e zawsze tych wniosków wiêcej bêdzie
z po³udnia, ale nie widzê w tym problemu. Najwa¿niejsze, ¿eby pe³na informacja dotar³a do ka¿dego, kto chce
uczestniczyæ w takich konkursach.
RB
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Żywność ekologiczna jest zdrowa i oznakowana

KALENDARIUM
Luty 2020

Trzy pytania do dr hab. Renaty Kazimierczak, kierownika Zak³adu ¯ywnoœci Ekologicznej ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Fot. Robert Borowy

- W województwie lubuskim zosta³a uruchomiona pilota¿owa edycja programu edukacyjnego skierowana do dzieci, a dotycz¹c¹ produktów ekologicznych. Czym jest
w³aœciwie ¿ywnoœæ ekologiczna?
- To pytanie jest czêsto zadawane,
gdy¿ na rynku mamy coraz wiêcej
¿ywnoœci oznaczanej jako ekologicznej, choæ w wielu przypadkach jest to
nieuprawnione dzia³anie. ¯eby mo¿na
by³o j¹ zakwalifikowaæ do grupy zdrowej ¿ywnoœci, okreœlanej równie¿ jako
,,bio’’ lub ,,organicznej’’ musi byæ ona
produkowana wed³ug œciœle okreœlonych standardów. S¹ one wyznaczone
przez odpowiednie rozporz¹dzenia
Unii Europejskiej o numerach 834 z
2007 roku i 889 z 2008 roku. Z tych
dokumentów mo¿emy dowiedzieæ siê,
¿e ¿ywnoœæ ekologiczna musi byæ produkowana bez u¿ycia œrodków chemii
rolnej czyli nawozów sztucznych i pestycydów. Nie stosuje siê równie¿
GMO, zaœ w przetwórstwie ¿ywnoœci
nie nale¿y dawaæ dodatków pocho-

dzenia syntetycznego. Mo¿na natomiast stosowaæ dodatki pochodzenia
naturalnego oraz inne wymienione w
rozporz¹dzeniach. W przypadku produkcji ¿ywnoœci dla doros³ych i dzieci
wymagania s¹ praktycznie takie same, aczkolwiek ¿ywnoœæ dla dzieci
jest czêsto produkowana z wykorzystaniem nieco innych sk³adników.
- Jak ¿ywnoœæ ekologiczna
wp³ywa na zdrowie?
- Z naukowego punktu widzenia wiemy, ¿e taka ¿ywnoœæ zawiera znacznie
wiêcej polifenoli, czyli sk³adników o silnie antyoksydacyjnym dzia³aniu, które
maj¹ szereg w³aœciwoœci prozdrowotnych. Mog¹ chroniæ uk³ad nerwowy,
sercowo-naczyniowy, przeciwdzia³aj¹

nowotworom, opóŸniaj¹ procesy zapalne, a nawet procesy starzenia.
Równie¿ produkty pochodzenia
zwierzêcego, co jest przebadane, posiadaj¹ korzystny sk³ad. Maj¹ przede
wszystkim wiêcej kwasów wielonienasyconych o pozytywnym wp³ywie na
zdrowie cz³owieka. Szczególnie je¿eli
chodzi o sprzê¿one dieny kwasu linolowego, który posiada przeciwnowotworowe w³aœciwoœci.
- Jak rozpoznaæ w sklepie, ¿e kupujemy rzeczywiœcie ¿ywnoœæ ekologiczn¹?
- Musi byæ ona odpowiednio oznakowana a reguluj¹ to przepisy. Oczywiœcie wczeœniej musi byæ potwierdzona
certyfikatem, a prawo jego wystawienia maj¹ jednostki certyfikuj¹ce, które
kontroluj¹ ka¿dy etap produkcji i dystrybucji. Odbywa siê to najczêœciej raz
w roku i s¹ to kontrole zapowiedziane.
Do tego oko³o dziesiêæ procent producentów jest kontrolowanych w sposób
niezapowiedziany. ¯ywnoœæ dodatkowo jest znakowana odpowiednim zna-

kiem graficznym. Jest to eko-liœæ, znak
ju¿ zapewne dobrze rozpoznawalny
na rynku. W tym samym polu widzenia, w którym za³¹czamy liœcia musi
znaleŸæ siê numer kodowy jednostki
certyfikuj¹cej. Trzeci¹ zaœ informacj¹
wymagan¹ przepisami jest podanie,
¿e dany produkt jest produktem rolnictwa UE. Do tego wpisuje siê nazwê
kraju, w którym zosta³ on wytworzony.
Jak ju¿ powiedzia³am na pocz¹tku rozmowy, czasami zdarzaj¹ siê produkty,
które nie wype³niaj¹ podstaw do zaliczenia ich do ekologicznych, a jednak
maj¹ znaki sugeruj¹ce, ¿e s¹ prozdrowotne. Trudno w takim momencie
stwierdziæ, czy punkt handlowy jest tego œwiadomy, ale na pewno wina znajduje siê po stronie producenta, który
nie posiadaj¹c zgody jednostki certyfikuj¹cej zdecydowa³ siê na oznakowanie ¿ywnoœci w sposób mog¹cy wprowadziæ klientów w b³¹d. Dlatego warto
zwracaæ na to uwagê podczas zakupów.
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Takie rozmowy najbardziej przemawiają
Trzy pytania do Tomasza Pluty, dyrektora II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gorzowie

Fot. Robert Borowy

- Obchody jubileuszu 70-lecia
dzia³alnoœci
szko³y
zosta³y
roz³o¿one na ca³y rok. Sk¹d pomys³, ¿eby tak d³ugo celebrowaæ
to œwiêto?
- Dla nas ten jubileusz jest bardzo
wa¿ny z kilku powodów. Jak wiadomo, jesteœmy szko³¹ ³¹cz¹c¹ tradycjê z nowoczesnoœci¹ oraz przesz³oœæ z przysz³oœci¹. Siedem dekad
to ju¿ jest d³ugi czas, w tym okresie
wydarzy³o siê wiele ciekawych rzeczy i warto to przypomnieæ w trakcie
podsumowania. Druga sprawa, to
chcemy doceniæ wysi³ek by³ych nauczycieli, uczniów, rodziców, szczególnie tych, co ju¿ odeszli, bo wszyscy oni mieli istotny wp³yw na obecne
miejsce naszej szko³y. A jak wiemy,
jesteœmy choæby w tej chwili najwy¿ej klasyfikowan¹ szko³¹ w województwie i zajmujemy wysokie
miejsce w kraju. Najwa¿niejszym celem przyœwiecaj¹cym obchodom jest
jednak nawi¹zanie kontaktu pomiêdzy absolwentami i obecnymi
uczniami. To ma byæ œwietna lekcja,
motywuj¹ca m³odzie¿ do realizacji

swoich marzeñ i celów. Bardzo liczymy na to, ¿e absolwenci podziel¹ siê
swoimi zawodowymi doœwiadczeniami i poka¿¹ uczniom, ¿e opuszczaj¹c nasze mury ileœ lat temu te¿
mieli obawy, ale pokonali najtrudniejsze przeszkody i osi¹gnêli sukces.
Takie rozmowy najbardziej przemawiaj¹, bardziej ni¿ najlepszy nawet
wyk³ad znanego profesora.
- Jak pokrótce mo¿na podsumowaæ minione 70 lat, a przede
wszystkim jak w tym czasie zmienia³a siê szko³a?
- Szko³a zawsze musia³a dostosowaæ siê do istniej¹cych czasów i tak
siê zmienia³a. To wszystko przebiega³o sprawnie, bo zawsze nasza jednostka by³a wysoko oceniana. O
ka¿dym dyrektorze, nauczycielu wie-

le mo¿na by³oby powiedzieæ. Jedni
rz¹dzili tward¹ rêk¹, drudzy mieli
bardziej go³êbie serca, ale jedno nigdy siê nie zmieni³o. Nasza szko³a zawsze stara³a siê byæ o krok z przodu
w porównaniu do tego, co w danej
chwili dzia³o siê w oœwiacie. I to od
samego pocz¹tku. Takim ciekawym
przyk³adem by³o to, ¿e kiedyœ u nas
maturê zdawa³o siê ju¿ w styczniu, a
nie w maju, jak wszêdzie i mia³o to
swoje plusy. Ka¿de kolejne grono
pedagogiczne wychodzi z za³o¿enia,
¿e szko³a ma sprostaæ równie¿ wyzwaniom czasu. Takim ostatnim
przyk³adem niech bêdzie to, ¿e
za³o¿ony przez naszych uczniów, ale
i ich kolegów z Niemiec oraz Syrii
zespó³ ,,No Borders Band’’ koncertowa³ nie tylko u nas w szkole, ale i
wzd³u¿ granicy Odry, pokazuj¹c, ¿e
mo¿na dobrze siê porozumieæ miêdzy s¹siadami czy przybyszami z
daleka. To jest w³aœnie ta umiejêtnoœæ dostosowania siê do warunków, w jakich w danej chwili siê ¿yje.
- Miano najlepszej szko³y w województwie zapewne cieszy, ale co

mo¿na jeszcze zrobiæ, ¿eby szybciej awansowaæ w rankingu krajowym, w którym obecnie plasujecie siê na 48 pozycji?
- Na pewno jest nas staæ na jeszcze wy¿sze miejsce, zw³aszcza ¿e
w historii szko³y kiedyœ byliœmy na
19 miejscu. Faktem jest, ¿e wtedy
ranking by³ opierany na innych kryteriach, bardziej subiektywnych. Co
dzisiaj mo¿emy zrobiæ? Dalej
ciê¿ko pracowaæ, wzmacniaæ kadr¹
specjalistyczn¹, ale tak¿e przyjrzeæ
siê, jak wygl¹da szkolnictwo
przyk³adowo w Bia³ymstoku. Miasto
co prawda trochê wiêksze od Gorzowa, ale pod wieloma wzglêdami
podobne do naszego. Te¿ le¿y na
uboczu Polski. My po stronie zachodniej, oni wschodniej. I w
czo³owej ,,50’’ znalaz³y siê a¿ trzy
bia³ostockie licea. Jesteœmy zaprzyjaŸnieni z jednym z nich i
bêdziemy chcieli podpytaæ siê, w
czym oni upatruj¹ swoje sukcesy.
Mo¿e jakieœ pomys³y przeniesiemy
na nasz grunt.
RB

Ludzie się zgłaszają po psy do schroniska
Trzy pytania do Izabeli Kunickiej, kierownik schroniska dla bezdomnych psów

Fot. Archiwum

- Zg³aszaj¹ siê do pañstwa chêtni
po psy?
- Ca³y czas ktoœ do nas trafia po
pieski.
Nie
jest
to
jakiœ
osza³amiaj¹cy ruch, ale stale ktoœ
przychodzi. U nas, wiadomo, s¹
przede wszystkim kundelki, wiêc takie id¹ do ludzi. Choæ nie ukrywam,
¿e pytaj¹ te¿ o yorki czy maltañczyki. Takie zdarzaj¹ siê niezmiernie
rzadko. Obecnie mamy oko³o 80 piesków.
- Czy zatem ludzie oddaj¹ psy do
schroniska?

- Oczywiœcie, to jest ruch w obie
strony. Jedne psy do nas trafiaj¹, inne
od nas wychodz¹. Najczêœciej trafiaj¹
do nas psy, bo nagle siê okazuje, ¿e
dziecko ma alergiê i natychmiast trzeba siê pozbyæ zwierzêcia z domu.

Trafiaj¹ do nas tak¿e psy, bo umar³
w³aœciciel i nikt siê zwierzakiem nie
chce zaj¹æ. Ale bywa te¿, ¿e ktoœ oddaje psa bez powodu.
- Czego najbardziej potrzeba
schronisku?
- Przede wszystkim r¹k do pracy,
najbardziej nam brakuje wolontariuszy, bo pracy jest bardzo du¿o. Poza
tym przyda³aby siê dobra jakoœciowo
karma. T³umaczymy darczyñcom, ¿e
mo¿e niech kupi¹ mniej, a lepszej.
Nie da siê porównaæ karmy z sieciówek do tej ze sklepu zoologicznego.

Wystarczy porównaæ sk³ad. W karmie
z sieciówek jest 4 procent miêsa, a w
tej ze sklepu 70 procent. Tego brakuje, ale powiem te¿, czego mamy
du¿o. Otó¿ mamy w tej chwili bardzo
du¿o ró¿nych koców i ko³der, bo to
stale dostajemy. No i dobrze by by³o,
¿eby darczyñcy nie przywozili nam poduszek wype³nionych pierzem czy innym wype³nieniem, bo psy je rozrywaj¹ i jeszcze mog¹ tego pierza najeœæ, co nie jest dobre. W ka¿dym razie
czekamy ca³y czas na wolontariuszy.

RENATA OCHWAT

grudnia 1981 r. - dyrektor naczelny, odwołany w stanie wojennym za przeciwstawienie się
pacyfikacji zakładu.
w 23.02.
1917, ur. Paweł Macierzewski,
kolejarz, pionier miasta, organizator sportu, honorowy prezes
GOZPN; był członkiem pierwszej drużyny wągrowieckich kolejarza, grał w pierwszym meczu piłkarskim kolejarzy z Armią Czerwoną, zm. w 1992 r.
w 24.02.
1998, zamknięty został basen
odkryty przy ul. Energetyków.
1947,ur. Jerzy Szalbierz, artysta-fotografik, współtwórca i
pierwszy fotoreporter tygodnika
„Ziemia Gorzowska”, prezes
Oddziału ZPAF, zm. w 1997 r.
w 25.02.
1972, z inicjatywy prodziekana
doc. dr. Bernarda Woltmanna
powstał środowiskowy Klub
Uczelniany AZS WSWF z czterema sekcjami: gimnastyczna kobiet i mężczyzn, siatkówki
mężczyzn i strzelecka.
1993, odbył się wykład inauguracyjny Uniwersytetu III Wieku
w Gorzowie.
w 26.02.
1910, ur. Aleksander Fogiel, b.
aktor gorzowski (1979-1980),
słynny odtwórca roli Maćka z Bogdańcach w ekranizacji Krzyżaków
z 1960 r., zm. w 1996 r.
1911, ur. Karol Lamprecht,
pionier miasta i działacz sportowy, b. dyrektor MPGK (19471954) i MPK (1954-1955),
działacz SD, b. radny MRN
(1961-1965 i 1969-1973) i WRN
(1965-1969), wystąpił w roli
sędziego w pierwszym meczu
piłkarskim w 1945 r., a 1957
został pierwszym prezesem nowo otworzonego podokręgu gorzowskiego OZPN, zm. w 1984 r.
w 27.02.
1939, Łucjan Lepka (19081974), założyciel firmy „Alba”,
uzyskał w Poznaniu zezwolenie
na działalność przemysłową;
jubileusz najstarszej gorzowskiej firmy.
2002, w Gorzowie odbyło się
referendum w sprawie
odwołania prezydenta Jędrzejczaka, nieważne z powodu niskiej frekwencji (92% za odwołaniem przy 15,5% udziale
uprawnionych).
2002, nad Gorzowem i okolicą
przeszła kolejna wichura z
wyładowaniami atmosferycznymi; wiatr, który sięgał 75 km/h,
zerwał dach w centrum miasta,
powyrywał drzewa; na Ziemię
Lubuską przyleciały bociany.
1926, ur. inż. Zbigniew
Hawełka, organzator i pierwszy
dyrektor Przedsiębiorstwa Wodcociągów i Kanalizacji (19581990), zm. w 2012 r.
w 28.02.
1948, ur. Ryszard Major, aktor i
reżyser, b. dyrektor Teatru im.
Osterwy (1995-2002), zm. w 2010 r.
2012, zm. Marek Osiński (56 l.),
b. piłkarz wodny Stilonu, członek
kadry narodowej in uczestnik ME
juniorów i seniorów (1976,
n
1977, 1981).
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Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-101 w.4
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) 73-87-242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Mieszkania niezad³u¿one, w dobrym stanie tak¿e trafiaj¹ do Biura Zamiany Mieszkañ.
Lokatorzy z wysokich piêter
szukaj¹ lokali na ni¿szych. Do
tej pory tego nie by³o.
- Rzeczywiœcie pojawi³a siê
nowa tendencja. Bardzo zauwa¿alna - mówi Marcin
Smela, kierownik Biura Zamiany Mieszkañ. Nowa tendencja polega na tym, ¿e lokatorzy w wieku 50-70 lat,
którzy do tej pory mieszkali
po kilkanaœcie lat w swoich
mieszkaniach szukaj¹ czegoœ
nowego. Warunek - parter, 1
piêtro lub bloki z wind¹.

Popularne osiedle
Słoneczne

Fot. Archiwum

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl

Nowa tendencja przy
zamianach mieszkań

Z obserwacji kierownika
Biura Zamiany Mieszkañ wynika, ¿e za ostatnich kilka lat
na osiedle S³oneczne, a
dok³adniej na ul. GwiaŸdzist¹ przeprowadzi³o siê
oko³o 40 rodzin. - Tam siê
dobrze mieszka, bloki maj¹
windy i podjazdy dla niepe³nosprawnych. Czynsze
nie s¹ zbyt wysokie, bo
mieszkania maja po 38-45
metrów kwadratowych. Takie
w³aœnie teraz mieszkania s¹
najczêœciej poszukiwane. To
jest tak, jakby ludzie szukali

Obecnie w banku BZM jest 314 ofert i jest to w miarę stała liczba

sobie wygodnych mieszkañ
na staroœæ. Wygodnych, czyli
pod³¹czonych do centralnego ogrzewania i ciep³ej wody,
z ³atwoœci¹ dostêpu do lokalu - mówi Marcin Smela.
I w³aœnie takich lokali jest
coraz mniej w Biurze. - Wygl¹da na to, ¿e sporo osób
wpad³o na pomys³, aby siê
zamieniæ w³aœnie na takie
mieszkania - potwierdza kierownik Biura.

Jeœli bowiem przejrzeæ
oferty, jakie s¹ w Biurze, to
znakomita wiêkszoœæ stanowi¹ lokale podpiête do CO,
niezad³u¿one,
niewymagaj¹ce remontu. Ich g³ówny
minus jest taki, ¿e ulokowane s¹ na III lub IV piêtrze. I
jak t³umaczy kierownik Biura,
jak tylko pojawia siê jakaœ
oferta lokalu gdzieœ ni¿ej,
natychmiast znajduje siê
chêtny na zmianê.

Standard się poprawił

Okazuje siê, ¿e w³aœnie te
lokale o niez³ym standardzie,
z dostêpem do CO i miejskiej
ciep³ej wody s¹ najlepszym
potwierdzeniem tego, i¿ zasób mieszkañ komunalnych
w mieœcie osi¹gn¹³ ju¿ niez³y
pu³ap. - Coraz rzadziej na rynek zamiany trafiaj¹ mieszkania z piecami. Jeœli ju¿, to
jest to g³êbokie Zawarcie lub

pojedyncze lokale w centrum. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ te o dobrym
standardzie. I co wiêcej, ludzie wystawiaj¹ do zmiany
swoje mieszkania, które nie
s¹ zad³u¿one. To te¿ jest nowa tendencja - mówi Marcin
Smela.
Kolejnym ciekawym trendem
jest te¿ i sam ruch na rynku
zamian. - Obserwujemy
wzmo¿one zainteresowanie w
terminach od stycznia do
czerwca, a potem od wrzeœnia
do grudnia. Ludzie zwyczajnie
w wakacje odpoczywaj¹ t³umaczy kierownik Biura.
Obecnie w banku Biura jest
314 ofert i jest to w miarê
sta³a liczba. - Od pocz¹tku
dzia³alnoœci ta liczba - oko³o
300 lokali stale siê utrzymuje. I nawet jeœli jakieœ lokale
nam zejd¹, zaraz pojawiaj¹
siê nowe oferty - potwierdza
kierownik Biura.
I tylko przypomina, ¿e
obecne przepisy pozwalaj¹
na wymianê nie tylko w obrêbie zasobu komunalnego i
nie tylko na obszarze jednego miasta.
ROCH

ZGM będzie remontował pustostany
W tym roku zasób lokalowy nadaj¹cy siê do zamieszkania powiêkszy siê o kolejne mieszkania.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej dosta³ pieni¹dze na
remonty.
- Dostaliœmy z Miasta ponad 600 tys. z³ dotacji na
realizacjê potrzeb lokalowych i ju¿ zaczêliœmy przygotowania - mówi Pawe³ Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.
To w³aœnie ZGM wyremontuje od 15 do 20 mieszkañ,
które w stanie obecnym nie
nadaj¹ siê do u¿ytkowania.

Pustostanów trochę w
mieście jest

Fot. Archiwum

Adresy

Luty 2020 r.

Obecnie w zasobie komunalnym, czyli w maj¹tku zarz¹dzanym przez Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, jest
oko³o 400 pustostanów, czyli
lokali, które nie nadaj¹ siê do
zamieszkania. Jak t³umacz¹
w ZGM, owe lokale zosta³y
doprowadzone do niskiego
stanu technicznego i nie nadaj¹ siê do przebywania w
nich osób. Spowodowane jest
to nieprzeprowadzaniem podstawowych prac zwi¹zanych z
utrzymaniem lokalu, jakie
ci¹¿¹ na u¿ytkowniku b¹dŸ,
mówi¹c wprost, dewastacj¹
przez poprzednich lokatorów.

Wiele mieszkań przejętych od niesolidnych użytkowników wymaga gruntownego remontu

Rodzin oczekuj¹cych zarówno na mieszkanie socjalne, czy komunalne jest
znacznie wiêcej, ni¿ tych
zaplanowanych do remontu.
Jednak obecnie takie s¹
mo¿liwoœci
finansowe
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, a ograniczenia
wynikaj¹ przede wszystkim
z d³ugu, jaki maj¹ mieszkañcy w stosunku do administratora - kwota blisko 65
mln z³.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e w
Mieœcie funkcjonuj¹ inne
dzia³ania, w wyniku których
stworzono
mieszkañcom
mo¿liwoœci
szybszego
wst¹pienia w stosunek najmu lokalu komunalnego.
Mo¿na ubiegaæ siê o lokal
pow. 80 m2 w formie licytacji
stawki czynszu, b¹dŸ z³o¿yæ
wniosek i ubiegaæ siê o lokal
do remontu. W obu przypadkach nale¿y spe³niæ warunki
formalne.

Prace od połowy roku

Obecnie ZGM jest na etapie
przygotowania niezbêdnych
dokumentów do rozpoczêcia
prac budowlano-instalacyjnych, które powinny siê zacz¹æ najpóŸniej w po³owie roku. Po remontach lokali powstan¹ w nich mieszkania
socjalne, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale komunalne. Te trzy kategorie pomieszczeñ ró¿ni¹ siê od sie-

bie standardem i s¹ przeznaczone dla ró¿nych lokatorów socjalne
i
tymczasowe
pos³u¿¹ do realizacji wyroków
eksmisyjnych. Jest to urzeczywistnienie
zapowiedzi
skierowanych
do
osób
niep³ac¹cych za zajmowane
mieszkania, dewastuj¹cych i
stwarzaj¹cych zagro¿enia dla
pozosta³ych mieszkañców.
Odzyskane lokale bêd¹ skierowane do u¿ytkowników
chc¹cych wyremontowaæ swoje przysz³e mieszkanie i zapewniaj¹cych regularne wnoszenie op³at. Ponadto bêd¹ remontowane przez ZGM.
W ubieg³ych latach Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
wyremontowa³ ponad sto
mieszkañ, w³aœnie takich
opuszczonych i zdewastowanych, dziêki programowi z
Banku Gospodarstwa Krajowego, ale ten program siê
skoñczy³. Dlatego te¿ ZGM
musi szukaæ pieniêdzy na te
cele w innych Ÿród³ach.
Jak t³umacz¹ w ZGM,
zak³ad co roku stara siê remontowaæ pustostany, ale
wszystkie remonty determinuj¹ pieni¹dze.
ROCH

GospodarKa

Luty 2020 r.
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Kolejny rekordowy rok KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Ka¿dy przedsiêbiorca planuj¹cy rozpoczêcie nowej inwestycji mo¿e dzisiaj skorzystaæ z przywilejów strefowych.

Fot. Archiwum KSSSE

Zakoñczy³ siê 2019 rok.
Rok funkcjonowania ustawy
o wspieraniu nowych inwestycji. Dok³adnie „roczek”
œwiêtowaliœmy we wrzeœniu
na konferencji razem z pani¹
Minister Jadwig¹ Emilewicz,
naszymi przedsiêbiorcami i
samorz¹dowcami funkcjonuj¹cymi w nowych realiach
gospodarczych. Ustawa o
wspieraniu nowych inwestycji zmieni³a w sposób zasadniczy mo¿liwoœci uzyskiwania wsparcia w postaci ulg i
preferencji podatkowych.
Jeszcze
do
wrzeœnia
ubieg³ego roku inwestorzy
mogli
uzyskiwaæ
takie
wsparcie wy³¹cznie na terenach objêtych statusem specjalnej strefy ekonomicznej.
Dzisiaj taka pomoc publiczna dostêpna jest w ka¿dym
dobrze do tego przygotowanym infrastrukturalnie miejscu. Czy to jest dobre rozwi¹zanie dla tzw. „starych”
terenów inwestycyjnych, w
tym równie¿ tych w Kostrzynie nad Odr¹? Raczej tak.
Inwestuj¹c na „starych” terenach, ka¿dy inwestor otrzymuje premiê w postaci dodatkowych piêciu lat okresu,
w którym bêdzie móg³ odzyskaæ pomoc publiczn¹ w
postaci zwolnienia podatko-

r e k l a m a

Zmiany były bardzo długo oczekiwane przez spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi

wego. W ka¿dym innym
miejscu w naszym województwie okres tego zwolnienia wynosiæ bêdzie 12 lat.
Zmiany by³y bardzo d³ugo
oczekiwane przez spó³ki zarz¹dzaj¹ce specjalnymi strefami
ekonomicznymi.
D³ugotrwa³e
procedury
zwi¹zane z obejmowaniem
nowych terenów statusem
strefy powodowa³y, ¿e wielu
inwestorów ucieka³o nie tyl-

ko z regionu, ale i z naszego
kraju. Ca³ymi miesi¹cami
czekaliœmy na ci¹gn¹ce siê
czasami latami decyzje o
wyra¿eniu zgody na objêcie
konkretnych terenów przywilejami strefowymi. Co najciekawsze nigdy te decyzje nie
by³y negatywne. Negatywne
by³y tylko czasami skutki, jakie wywo³ywa³y wielomiesiêczne okresy oczekiwania
na nie. Inwestorzy rezygno-

wali po prostu z inwestycji.
Dzisiaj jest zupe³nie inaczej.
To inwestor wspólnie z samorz¹dem decyduje o miejscu inwestycji. Je¿eli samorz¹d posiada dobrze przygotowane nieruchomoœci, to
sukces jest ju¿ w po³owie
zagwarantowany. Nastêpna
po³owa sk³ada siê w warunków, jakie musi spe³niæ inwestor oraz ze znalezienia
wystarczaj¹cej
liczby

dobrych pracowników. Dotychczasowe doœwiadczenia
spó³ki zarz¹dzaj¹cej KSSSE pokaza³y, ¿e Polska
ma œwietnych pracowników,
którzy inwestorom gwarantuj¹ sukces gospodarczy,
gminom rozwój a swoim rodzinom stabilizacjê ¿yciow¹.
Nowe oczekiwania Polskiego Rz¹du wi¹¿¹ siê z tym,
¿e od roku staramy siê
wspólnie z inwestorami tworzyæ nowe, nowoczesne, wysoko
wyspecjalizowane
miejsca pracy. Maj¹c na
uwadze kierunek przemian
gospodarczych oraz skalê
bezrobocia (œladowe w naszym regionie) uwa¿amy, ¿e
podjête decyzje dobrze
przys³u¿¹ siê rozwojowi nie
tylko naszego regionu, ale i
ca³ego kraju.
Pierwszy rok funkcjonowania nowej ustawy reguluj¹cej
zasady dzia³ania Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Spó³ka
nasza zakoñczy³a szczególnie dobrze. Wydaliœmy 29
decyzji o wsparciu (od pocz¹tku funkcjonowania PSI
09.2019 - 33 decyzje). Wartoœæ zadeklarowanych przez
naszych przedsiêbiorców inwestycji przekroczy 2 miliardy z³otych. Utworzonych zo-

stanie prawie 800 nowych
miejsc pracy.
Warto podkreœliæ, ¿e
ka¿dy przedsiêbiorca planuj¹cy rozpoczêcie nowej
inwestycji mo¿e dzisiaj skorzystaæ z przywilejów strefowych. Dlatego warto sprawdziæ przed rozpoczêciem
planowania, czy inwestycja
spe³nia kryteria okreœlone w
stosownych aktach prawnych. Oczywiœcie nikt nie
musi robiæ tego osobiœcie.
Wystarczy skontaktowaæ siê
z pracownikami Strefy telefonicznie, umówiæ spotkanie
i wszystko bêdzie jasne. Inwestycja z przywilejami
strefowymi niczym nie ró¿ni
siê od tej bez przywilejów. Z
tego te¿ powodu warto zadzwoniæ i umówiæ siê na
spotkanie.
¯ycz¹c wszystkim czytelnikom
EchoGorzowa.pl
Szczêœliwego 2020 roku zachêcam te¿ tych spoœród
Pañstwa, którzy planuj¹ w
swoich bud¿etach inwestycje kwalifikuj¹ce siê do
wsparcia „ustaw¹ strefow¹”,
do kontaktu ze spó³k¹ zarz¹dzaj¹c¹ KostrzyñskoS³ubick¹ Specjaln¹ Stref¹
Ekonomiczn¹.
ANDRZEJ KAIL
Dyrektor ds. Marketingu K-SSSE
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Praca z dziećmi jest niesamowitym
doświadczeniem
Praktyczne podejœcie do nauczania, czyli o pedagogice na Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim.

Fot. Archiwum AJP

S³owo wstêpu, czyli kilka
s³ów o wspó³czesnej
szkole
Wspó³czesna szko³a z roku na rok zaczyna siê coraz
bardziej zmieniaæ. Zwi¹zek
z tym ma miêdzy innymi
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie maj¹ obecnie dostêp do wielu intryguj¹cych i
anga¿uj¹cych treœci. Karty
pracy gotowe do wydrukowania, pedagogiczne inspiracje z ró¿nych stron œwiata,
kana³y wideo z piosenkami,
gry multimedialne czy edukacyjne podcasty to tylko
przyk³ady materia³ów, które
znajdziemy w internecie i
które mog¹ wspieraæ nauczyciela oraz ucznia w procesie nauczania - uczenia
siê. Na rynku dostêpne s¹
multimedialne tablice, roboty do nauki programowania,
gogle do rzeczywistoœci rozszerzonej i inne medialne
œrodki
dydaktyczne,
mog¹ce uczyniæ szko³ê
mniej oderwan¹ od czasów,
w których ¿yjemy. Niestety,
wielu nauczycieli boi siê korzystaæ z nowomedialnych
pomocy wspieraj¹cych proces nauczania - uczenia siê.
Jak pokazuj¹ ró¿norodne
badania, nawet jeœli szko³a
jest wyposa¿ona w nowoczesne œrodki dydaktyczne,
nauczyciele czêsto nie wykorzystuj¹ ich potencja³u.
Oprócz ewolucji medialnej
obserwujemy równie¿ w
szko³ach problemy zwi¹zane z du¿¹ ró¿norodnoœci¹
cech uczniów. W jednej klasie czy grupie ucz¹ siê dzieci z ró¿nych krajów, obszarów kulturowych, z ró¿nymi
talentami, predyspozycjami i
trudnoœciami.
Zadaniem
nauczycieli jest dopasowanie metod i form pracy do
wszystkich uczniów tak, by
dzieci traktowa³y szko³ê jak
fantastyczn¹ przygodê, a
nie codzienny przymus. Coraz wiêcej nauczycieli pracuj¹cych w zawodzie ma ju¿
tak¹ œwiadomoœæ i stara siê
wdra¿aæ interesuj¹ce meto-

Zadaniem nauczycieli jest dopasowanie metod i form pracy do wszystkich uczniów

dy i formy pracy, zwracaj¹c
przy tym uwagê na indywidualne podejœcie do ucznia.
Kandydaci do wykonywania
tego zawodu powinni zapoznaæ siê szczegó³owo z zasadami i metodami pracy
uwzglêdniaj¹cymi ró¿ne rodzaje innoœci po to, by
sprawnie oraz efektywnie
pracowaæ z dzieæmi.
Jak wykszta³ciæ dobrych
nauczycieli
edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej?
Dobre wykszta³cenie przysz³ych nauczycieli elementarnych poziomów edukacyjnych, tj. przedszkola i
klas pocz¹tkowych szko³y
podstawowej, jest niezwykle
wa¿ne ze wzglêdu na to, by
dziecko
od
samego
pocz¹tku mia³o pozytywne
doœwiadczenia z uczeniem
siê. W jaki wiêc sposób
kszta³ciæ przysz³ych nauczycieli? OdpowiedŸ na to pytania jest prosta - efektywnie
³¹cz¹c teoriê z praktyk¹.
Ofertê spe³niaj¹c¹ potrzeby wspó³czesnej szko³y oraz
wspó³czesnego œrodowiska
przygotowa³a Akademia im.
Jakuba z Parady¿a w Go-

rzowie Wielkopolskim. W
czasie studiów pedagogicznych studenci poznaj¹ zagadnienia zwi¹zane z histori¹, filozofi¹ czy socjologi¹
edukacji. Na przedmiotach
zwi¹zanych z podstawami
nauczania studenci doœwiadcz¹ ciekawych metod i
form pracy, samodzielnie
wykonuj¹c projekty, prezentacje, scenariusze zajêæ czy
karty pracy. Co wa¿ne, studenci dowiedz¹ siê, w jaki
sposób rozwija siê dziecko,
jak œrodowisko oddzia³uje
na jego rozwój, a tak¿e, jak
diagnozowaæ i minimalizowaæ trudnoœci oraz odkrywaæ i rozwijaæ talenty dziecka. W programie studiów
pojawi³o siê równie¿ wiele
przedmiotów pozwalaj¹cych
na kszta³towanie kompetencji medialnych. Wœród nich
mo¿na wymieniæ: technologie informacyjne, media w
edukacji oraz edukacjê
techniczno-informatyczn¹.
Jak (i dlaczego) zostaæ
nauczycielem edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej?
W zwi¹zku ze zmian¹
przepisów, by zostaæ nau-

czycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
czyli uczyæ w placówkach
przedszkolnych lub w szkole
podstawowej na poziomie
klasy pierwszej, drugiej i
trzeciej, nale¿y ukoñczyæ piêcioletnie jednolite studia
magisterskie. Akademia im.
Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim wychodzi naprzeciw zmianom
ustawowym i potrzebom naszego otoczenia. Zapraszamy na studia, które w bardzo praktyczny i rzetelny
sposób przygotuj¹ chêtne
osoby do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Praca z dzieæmi jest niesamowitym doœwiadczeniem.
Niew¹tpliwie jest trudna, ale
daje wiele satysfakcji. Obserwowanie rozwoju dziecka oraz radoœci, jakiej doœwiadcza, odkrywaj¹c œwiat
i nabywaj¹c nowych umiejêtnoœci, jest czymœ niesamowitym, wci¹gaj¹cym i
bardzo buduj¹cym poczucie
zadowolenia z podejmowanych przez siebie aktywnoœci.

Dlaczego warto zostaæ
studentem pedagogiki w
Akademii im. Jakuba z Parady¿a?
Niew¹tpliwym atutem Akademii jest to, ¿e znajduje siê
w Gorzowie Wielkopolskim.
Nie trzeba wiêc traciæ czasu
i pieniêdzy na dojazdy oraz
noclegi.
Czêsto
to
wyk³adowcy z wiêkszych
oœrodków akademickich doje¿d¿aj¹ do studentów, by
przekazaæ
potrzebn¹
wiedzê,
wykszta³ciæ
po¿¹dane umiejêtnoœci i
rozbudziæ pasjê nauczania.
Niewielka liczebnoœæ grup
pozwala na indywidualne
podejœcie do studenta, skupienie siê na jego potrzebach, mo¿liwoœciach i trudnoœciach. Dziêki takiej relacji ¿acy maj¹ mo¿liwoœæ
rozwijania swoich pasji oraz
zg³êbiania najbardziej interesuj¹cych ich tematów.
Co wa¿ne, szczególnie dla
wspó³czesnej edukacji, zajêcia prowadzone w ramach
kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pod¹¿aj¹ za nowoczesnymi
trendami
edukacyjnymi.
Studenci w ramach swojej
akademickiej
przygody
bêd¹ mieli szansê na rozwijanie wielu kompetencji,
m.in.:
matematycznych,
przyrodniczych,
jêzykowych, artystycznych, technicznych oraz medialnych.
W programie studiów znalaz³o siê wiele ciekawych
przedmiotów, m.in.: psychologia rozwojowa, podstawy
terapii logopedycznej, projektowanie dzia³añ edukacyjnych, wspieranie dziecka
w wieku przedszkolnym i
m³odszym wieku szkolnym,
biblioterapia,
promocja
zdrowia, ochrona w³asnoœci
intelektualnej, techniki pamiêci, rozwijanie twórczoœci
plastycznej dziecka, media
w edukacji czy edukacja informatyczno-techniczna.
W czasie zajêæ stosowane
s¹ nie tylko klasyczne metody podaj¹ce, czyli wyk³adowe, ale przede wszystkim
wiele metod aktywizuj¹cych.

Nasi studenci ucz¹ siê, jak
byæ dobrymi nauczycielami,
edukatorami poprzez aktywne poznawanie treœci i nabywanie koniecznych kompetencji. Wyk³adowcy na
kierunku
pedagogika
przedszkolna z wczesnoszkoln¹ przywi¹zuj¹ ogromn¹
wagê do tego, by studenci
uczyli siê przez praktykê, w
czasie ró¿nych sytuacji
edukacyjnych. W ramach
konkretnych przedmiotów
studenci tworz¹ multimedialne pomoce dydaktyczne, programuj¹ Ozoboty,
ucz¹ siê, w jaki sposób
wprowadzaæ do zajêæ klasowych rzeczywistoœæ rozszerzon¹, tworz¹ multisensoryczne pomoce dydaktyczne dla uczniów o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych oraz podejmuj¹ wiele innych, niezwykle inspiruj¹cych czynnoœci.
Przyk³ady naszej pracy ze
studentami mo¿na zobaczyæ w czasie Œwiêta Ulicy
Teatralnej, które odbywa
siê od kilku lat w maju, a
tak¿e przy okazji ró¿nych
wydarzeñ, tak jak to mia³o
miejsce we wrzeœniu 2019
roku w Galerii Askana w
Gorzowie, kiedy to prezentowaliœmy ofertê naszej
uczelni. Poni¿ej znajduje
siê
kilka
zdjêæ
prezentuj¹cych naszych
studentów oraz wykonane
przez nich prace.
Jak zostaæ studentem
pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej?
Rekrutacja na piêcioletnie
jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna z wczesnoszkoln¹ wystartowa³a ju¿
w styczniu 2020 roku. Jeœli
chcesz do nas do³¹czyæ lub
znasz kogoœ, kto chcia³by
zostaæ nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wejdŸ na stronê
i n t e r n e t o w ¹
http://ajp.edu.pl/informacjedla-kandydatow.html i poznaj szczegó³y dotycz¹ce rekrutacji.
DR ANNA MICHNIUK
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Każdy z nas ma moc uzdrawiania
Nie trzeba byæ lekarzem ani mieæ rozleg³ej wiedzy medycznej, by móc uratowaæ czyjeœ ¿ycie.

r e k l a m a

mniejsz¹ gotowoœæ poœwiêcenia siê innym maj¹
m³odzi Polacy (w wieku 1824 lata). W tej grupie wiekowej najwiêcej (10%) jest
takich, którzy nie zgodziliby siê pomóc osobie bliskiej za ¿ycia, oddaj¹c jej
potrzebny narz¹d. Oni te¿
nie chcieliby uratowaæ
¿ycia innym oddaj¹c w³asny narz¹d do transplantacji
po swojej œmierci (11%).
- W Lubuskiem mówimy
g³oœne TAK dla transplantacji. Mo¿liwoœæ i chêæ podzielenia siê czêœci¹ siebie
z innymi nie mo¿e byæ tematem tabu. Trzeba o tym
rozmawiaæ z bliskimi, by
daæ im czas na zaakceptowanie naszego wyboru mówi³a podczas spotkania
z m³odzie¿¹ marsza³ek województwa
lubuskiego
El¿bieta Anna Polak.
W Polsce narz¹dy do
transplantacji pochodz¹
g³ównie
od
dawców
zmar³ych - osób, u których
stwierdzono nieodwracalne
uszkodzenie mózgu i rozpoznano œmieræ mózgu.
- Zgodnie z polskim prawem dawc¹ narz¹dów
mo¿e byæ ka¿da osoba,
która za ¿ycia nie wyrazi³a
sprzeciwu i nie zarejestrowa³a siê w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów prowadzonym przez Poltransplant. Praktyka jest jednak
taka, ¿e nawet jeœli takiego
sprzeciwu nie ma, a komisja lekarska orzeknie œmieræ
mózgu, lekarze pytaj¹ rodzinê zmar³ego o zgodê na
pobranie narz¹dów. W
2018 r. w gorzowskim szpitalu do transplantacji pobraliœmy narz¹dy od 8
osób - mówi³a Izabela
Brzychcy koordynator ds.
transplantacji w gorzowskim szpitalu.
Zanim zdrowy organ trafi
do chorego cz³owieka specjaliœci musz¹ go dopaso-

Fot. ArchiwumWSzW

Decyduj¹c siê na oddanie
swoich narz¹dów darujemy
¿ycie osobom, dla których
to jedyna mo¿liwa forma
leczenia. To najcenniejszy
dar. Na now¹, zdrow¹
nerkê, w¹trobê, czy p³uco
w Polsce ka¿dego roku
czeka kilka tysiêcy osób.
Niestety wielu umiera nie
doczekawszy zabiegu. Powód? Brak narz¹dów do
transplantacji. Stosunkowi
Polaków do transplantacji
poœwiêcone by³o styczniowe spotkanie m³odzie¿y lubuskich szkó³ ponadpodstawowych zorganizowane
przez Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Lubuskiego. Pretekstem do
podjêcia tematu by³ Ogólnopolski Dzieñ Transplantacji obchodzony w rocznicê pierwszego w Polsce
udanego przeszczepu nerki i publikacja wyników badañ
przeprowadzonych
przez dr Krzysztofa Pabisiaka, kierownika Oddzia³u
Nefrologii i Transplantologii
Klinicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. na pocz¹tku listopada 2019 r.
Z opublikowanych w listopadzie danych wynika, ¿e
gotowoœæ Polaków do oddawania narz¹dów do
transplantacji zale¿y od ich
wieku i zaufania do systemu ochrony zdrowia. A¿
75% Polaków deklaruje zostanie ¿ywym dawc¹ narz¹du dla osoby bliskiej.
Najwiêkszy ich odsetek
jest wœród osób powy¿ej
55 roku ¿ycia. 73% badanych deklaruje oddanie
w³asnych narz¹dów do
transplantacji po œmierci.
Badanie pokazuje te¿, ¿e
najni¿sz¹ œwiadomoœæ dotycz¹c¹ transplantacji i naj-

Decyzji o oddaniu swoich narządów osobie potrzebującej
nie trzeba zostawiać rodzinie

waæ do konkretnej osoby.
Pod uwagê branych jest
wiele czynników, m.in. zaawansowanie niewydolnoœci narz¹du biorcy, jego
grupa krwi, waga, wzrost,
a tak¿e zgodnoœæ tkankowa biorcy i dawcy.
Na nowe serce a¿ 7 lat
czeka³a Adriana Szklarz.
Od tamtej pory minê³o ju¿
10 lat. Rodziny dawcy nigdy nie spotka³a. O samym
dawcy te¿ wie niewiele.
Tylko tyle, ¿e by³ m³odym
mê¿czyzn¹.
- Mojej wdziêcznoœci za
zdrowe serce i szansê na
nowe ¿ycie jak¹ da³a mi rodzina dawcy nie da siê opisaæ s³owami. Jestem im
niezmiernie
wdziêczna,
choæ dla nich nie by³a to z
pewnoœci¹ ³atwa decyzja.
Ich bliski odszed³, a ja ¿yjê
dziêki niemu. Moim celem
w nowym ¿yciu - ¿yciu po
przeszczepie - jest promowanie idei transplantacji.
Po przeszczepie lekarze
zalecili mi rehabilitacjê.
Zaczê³am chodziæ z kijkami. Organizowany przeze
mnie coroczny marsz Nordic Walking ju¿ sta³ siê
marszem ogólnopolskim i
ma patronat prof. Zbigniewa Religi. Ten czas wykorzystujemy do rozmów na

tematy zwi¹zane z transplantacj¹. To wa¿ne, bo
ka¿dy z nas w przysz³oœci
mo¿e byæ zarówno dawc¹,
jak i biorc¹, choæ szansa
na bycie biorc¹ statystycznie jest kilkakrotnie wiêksza - mówi³a Adriana
Szklarz.
- Sytuacja biorcy wcale
nie jest ³atwiejsza ni¿ bycie
dawc¹, mimo, ¿e to biorca
teoretycznie
zyskuje
wiêcej. Ju¿ sama informacja o chorobie mo¿e
znacznie obni¿yæ równowagê psychiczn¹ pacjenta.
Wzmocniona komunikatem, ¿e wszystkie dotychczas stosowane metody leczenia okaza³y siê niewystarczaj¹ce i jedynym
ratunkiem dla chorego jest
przeszczep mo¿e ten stan
jeszcze pog³êbiæ. Chory
nie wie czy w odpowiednim
czasie znajdzie siê dawca,
czy przeszczepiony organ
nie zostanie odrzucony
przez jego organizm i
wreszcie jak bêdzie wygl¹da³o ¿ycie po przeszczepie. Podobne dylematy prze¿ywa rodzina
chorego. Czasem ich wyjaœnienie wymaga kontaktu z
lekarzem psychiatr¹ lub
psychologiem
mówi
Ma³gorzata
Korol-

Zió³kowska - psycholog,
kierownik Dziennego Oddzia³u Psychiatrycznego w
Centrum Zdrowia Psychicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. - Warto z tej formy
wsparcia
skorzystaæ.
Czêsto wystarczy kilka
spotkañ, krótka terapia by
odzyskaæ równowagê psychiczn¹ i wypracowaæ mechanizmy radzenia sobie w
trudnych chwilach.
Decyzji o oddaniu swoich
narz¹dów osobie potrzebuj¹cej nie trzeba zostawiaæ rodzinie. Mo¿na j¹
podj¹æ za ¿ycia i za ¿ycia
podzieliæ siê np. nerk¹ czy
czêœci¹ w¹troby. Prawo dopuszcza takie procedury w
przypadku osób spokrewnionych lub sobie bliskich.
W tym gronie s¹ nie tylko
dzieci i rodzice czy rodzeñstwo, ale te¿ m¹¿ i ¿ona.
Tymczasem w Polsce zaledwie 5% przeszczepów
nerki pochodzi od ¿ywych
dawców. W Stanach Zjednoczonych to 30%, a w
krajach skandynawskich
czy Niderlandach to a¿
50%.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e
dawc¹ mo¿na te¿ zostaæ oddaj¹c krew czy rejestruj¹c
siê w Centralnym Rejestrze
Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i
Krwi Pêpowinowej. W 2009
roku w takiej bazie zarejestrowa³ siê £ukasz Kulczyñski - fotoreporter z Gorzowa. Wkrótce okaza³ siê potrzebny swojemu wtedy
nieznanemu genetycznemu
bliŸniakowi.
- Adrian mia³ wtedy zaledwie 2 latka. Trzeba by³o
dzia³aæ szybko. Pojecha³em
do kliniki w Warszawie i tam
odda³em szpik kostny. Pó³
roku póŸniej dosta³em informacjê o stanie zdrowia
Adrianka. Po dwóch latach

spotka³em siê z nim i jego
mam¹. To by³a bardzo wzruszaj¹ca chwila. Dziêki mojej
krwi ch³opczyk ¿yje i œwietnie siê rozwija. Gdyby moja
krew jeszcze kiedyœ by³a komuœ
potrzebna,
nie
waha³bym siê ani chwili. Pomyœlcie o tym. Ka¿dy z nas
ma w sobie moc uzdrawiania. Ka¿dy mo¿e pomóc.
Mamy to w genach - mówi³
£ukasz Kulczyñski.
Wkrótce na takie zabiegi
nie trzeba bêdzie jeŸdziæ do
odleg³ych klinik. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie kilka
miesiêcy temu rozpocz¹³
now¹ inwestycjê. To budowa pawilonu, w którym
oprócz Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
znajdzie siê miejsce dla
pierwszego w województwie
Banku Komórek Macierzystych.
- Przymierzamy siê do
przeprowadzania
przeszczepów szpiku kostnego.
Jesteœmy jednym z niewielu
województw, gdzie pacjenci
nie maj¹ jeszcze tego na
miejscu - mówi³a dr n. med.
Katarzyna BrzeŸniakiewiczJanus, kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w gorzowskim szpitalu. - Na pocz¹tek
chcemy zacz¹æ od procedury przeszczepu komórek
szpiku od samych pacjentów. Bêdzie to procedura
dedykowana g³ównie pacjentom onkologicznym. Polega ona na tym, ¿e zdrowe
komórki pobrane od pacjenta bêd¹ przechowywane w
ciek³ym azocie. Wróc¹ do
niego po zakoñczeniu chemio i radioterapii.
Zakoñczenie budowy pawilonu z Bankiem Komórek
Macierzystych planowane
jest na II kwarta³ 2021 roku.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Zatrzymani za atak podczas interwencji
Kobieta z rozbitym szk³em w rêkach zaatakowa³a policjantów i grozi³a im.
cjantom. Z jednego z pomieszczeñ wysz³a tak¿e nietrzeŸwa kobieta. Nie chcia³a
jednak przekazaæ swoich danych. Zarówno ona jak i
mê¿czyzna nie reagowali na
wezwania policjantów do zachowania spokoju.
Mê¿czyzna
ruszy³
w
stronê policjantów z piêœciami. Chcia³ ich uderzyæ, ale
zosta³ skutecznie obezw³adniony. W stronê policjantów

Fot. Archiwum

Policjanci mieli zg³oszenie
o awanturze miêdzy s¹siadami. Na ul. Krzywoustego w
Gorzowie Wlkp. funkcjonariusze rozmawiali z mieszkañcami. Chcieli pomóc w rozwi¹zaniu sporu, ale spotkali
siê z brutalnym atakiem. W
jednym z mieszkañ rozmawiali z uczestnikiem awantury. Pocz¹tkowo by³ spokojny,
ale po chwili sta³ siê agresywny. Zacz¹³ groziæ poli-

ruszy³ tak¿e pies, ale i z nim
poradzili sobie funkcjonariusze. Patrol musia³ jeszcze
zmagaæ siê z agresywn¹ kobiet¹, która szarpa³a funkcjonariusza. W pewnym momencie chwyci³a sporych
rozmiarów rozbite szk³o i zaatakowa³a policjantów i grozi³a pozbawieniem ¿ycia.
Szybko jednak zosta³a
przez policjantów obezw³adniona.

Na miejsce przyjecha³o
kilka policyjnych patroli,
które natychmiast zareagowa³y na sygna³ od swoich kolegów. Policjanci
zatrzymali
kobietê
i
mê¿czyznê.
55-latka
mia³a w swoim organizmie niemal 2,5 promila
alkoholu a 49-latek prawie 1,5 promila. Oboje
trafili do gorzowskiej komendy.
n

Pijany kierowca z zakazem i kozą w bagażniku
33-latek kierowa³ autem maj¹c prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.
koza. Samo zwierzê wydawa³o siê byæ spokojne i
„przyzwyczajone” do podró¿owania, co potwierdzi³
sam kieruj¹cy. Zdziwienie
mundurowych by³o jeszcze
wiêksze, gdy od 33-latka
wyczuli alkohol. Przeprowadzone badanie wykaza³o, ¿e
mia³ prawie 1,5 promila w
wydychanym powietrzu. A
to jeszcze nie koniec.
Mê¿czyzna nie posiada³

Fot. Archiwum

Zdarzaj¹ siê kontrole drogowe, które na d³ugo zapadaj¹ w pamiêci funkcjonariuszy. Do jednej z nich dosz³o
w niedzielê (19 stycznia) na
ul. Skwierzyñskiej w Krzeszycach. Patrol sulêciñskiej
drogówki zauwa¿y³ osobowego volkswagena polo. To,
co dostrzegli przez tyln¹
szybê pojazdu wprawi³o ich
w niema³e zdziwienie. W baga¿niku znajdowa³a siê…

prawa jazdy. Mia³ do¿ywotni
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
W aucie prócz pasa¿erki
Frani, znajdowa³ siê jeszcze
39-latek, który z kolei by³
osob¹
poszukiwan¹.
Mê¿czyzna, zosta³ zatrzymany, a nastêpnie doprowadzony do zak³adu karnego. Kierowca po wykonanych czynnoœciach zosta³ zwolniony, a

koza Frania wraz z kluczykami od auta przekazana dla
znajomego 33-latka. To jednak nie koniec jego k³opotów. Za kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci mimo wczeœniejszego wyroku, a tak¿e
z³amania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mê¿czyŸnie mo¿e groziæ kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
n

Włamywał się i okradał kościoły

Gęsta mgła, mokra droga, na liczniku 230 km/h

Policjanci zatrzymali mê¿czyznê, który w³ama³ siê do kilku koœcio³ów w
Gorzowie.

Grupa Speed od kilku miesiêcy dzia³a na terenie województwa
lubuskiego.

Dziêki zaanga¿owaniu oraz
wnikliwej pracy kryminalnych
policjanci z Komisariatu II
Policji w Gorzowie ustalili
mê¿czyznê, który w³ama³ siê
do kilku koœcio³ów. Podejrzany zosta³ zatrzymany podczas kolejnego w³amania.
Jak ustalili œledczy, jego celem
by³y
zazwyczaj
pieni¹dze z koœcielnych
skarbonek. By dostaæ siê do
œrodka, wybija³ szyby, wy-

Policjanci ruchu drogowego pe³ni¹ s³u¿bê w miejscach, gdzie dochodzi do
zdarzeñ drogowych, a kierowcy pozwalaj¹ sobie na
zbyt wiele. Ju¿ ponad 3 tys.
kierowców zosta³o za swoje
przewinienia ukaranych. Do
tego grona do³¹czy³ 46-latek
z województw zachodniopomorskiego, który za bardzo
rozpêdzi³ siê na trasie S3. W
gêstej mgle a przez to zde-

wa¿a³ drzwi i powodowa³ tym
spore straty. W komisariacie
us³ysza³ cztery zarzuty kradzie¿y z w³amaniem. £¹czna
suma strat, jak ustalili œledczy, siêga kilku tysiêcy
z³otych.
Podejrzany mê¿czyzna to
26-letni mieszkaniec Gorzowa, który zosta³ zatrzymany
na gor¹cym uczynku, gdy
w³amywa³ siê do jednej ze
œwietlic Caritasu. Tam chcia³

zabraæ
ró¿ne
artyku³u
spo¿ywcze. Podejrzany jest
znany Policji, poniewa¿ ju¿
wczeœniej wszed³ w konflikt
z prawem. W przesz³oœci
us³ysza³ kilkadziesi¹t zarzutów za ró¿ne przestêpstwa.
By³y to przede wszystkim
kradzie¿e i w³amania, a
tak¿e uszkodzenia mienia.
Za kolejne grozi mu kara do
10 lat pozbawienia wolnoœci.
n

cydowanie ograniczonej widocznoœci i œliskiej nawierzchni, przy prêdkoœci
230 km/h nie by³oby szans
w³aœciwie zareagowaæ na
nag³e zagro¿enie. Kierowcy
jad¹cy przed 46-latkiem nie
mogli go nawet zauwa¿yæ w
odpowiednim momencie.
Policjanci w nieoznakowanym bmw musieli przerwaæ
jazdê rozpêdzonego do 230
km/h auta. Kierowca z woje-

wództwa zachodniopomorskiego by³ œwiadomy swojej
prêdkoœci. A kiedy obejrza³
nagranie t³umaczy³, ¿e spieszy siê z rodzin¹ na œwiêta.
To w ¿aden sposób jednak
go nie usprawiedliwia³o. Policjanci zatrzymali kierowcy
prawo jazdy i poinformowali
o skierowaniu sprawy do
s¹du. 46-latek bêdzie musia³
liczyæ siê z bardziej dotkliw¹
kar¹ ni¿ mandat.
n

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl
r e k l a m a
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Pamiętamy i powinniśmy pamiętać
Jest pocz¹tek roku 2020 i zapewne wszyscy zastanawiamy siê jaki on bêdzie.

Fot. Archiwum

Startujemy w zasadzie z
ca³kiem niez³ej pozycji starego roku i s¹dzê, ¿e wynik na
mecie tego nowego nie powinien byæ gorszy. Bo jaki
start, taki czas - mawia³ jeden z trenerów polskich biegaczek z czasów królowej
sportu Ireny Szewiñskiej. W
gospodarce te¿ trzeba
dobrze wystartowaæ, zna t¹
zasadê ka¿dy, kto zaczyna³
swój biznes i wie, ¿e póŸniejszy bieg z wieloma przeszkodami do sukcesu trzeba
dobrze zaplanowaæ. My zatrzymamy siê chwilê w Gorzowie. Przecie¿, cytuj¹c
Ewangeliê Œw. Mateusza
wiemy, ¿e „nie samym chlebem ¿yje cz³owiek”.
Nowy rok zapowiada w
swym kalendarzu godne
uczczenia rocznic wyjêtych z
naszej historii. Bo „Ten kto
nie szanuje i nie ceni swej
przesz³oœci nie jest godzien
szacunku teraŸniejszoœci ani
prawa do przysz³oœci” (Józef
Pi³sudski).
Na co w bie¿¹cym roku
proponujê zwróciæ uwagê?
80 lat temu decyzj¹ w³adz
ZSRR z 5 marca 1940 r. policja polityczna NKWD zamordowa³a oko³o 22 tysiêcy polskich oficerów
przebywaj¹cych w obozach w Katyniu, Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie. Wed³ug czêœci badaczy
powodem by³a chêæ pozbawienia narodu polskiego
warstwy przywódczej, elity
intelektualnej, której przedstawicielami byli zamordowani oficerowie, by uniemo¿liwiæ odrodzenie polskiej
pañstwowoœci. O tych morderstwach jeszcze wszystkiego nie wiemy. Rosyjska
polityka pamiêci, prezentowana ostatnio przez prezydenta W³adimira Putina, tylko pozornie na nowo oparta
jest na k³amstwie i agresji.
Z kolei 8 maja bêdziemy
obchodziæ 75. rocznicê kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej i zakoñczenia II
wojny œwiatowej. Dla Polaków wyzwolenie spod okupacji niemieckiej w 1945 roku by³o pocz¹tkiem zniewolenia
komunistycznego.
Re¿im zale¿ny od ZSRR zapanowa³ w Polsce na nastêpne 45 lat, przynosz¹c
kolejne ofiary i przeœladowania. Trzeba bêdzie Niemcom
przypomnieæ, ¿e s¹ winne
Polsce ok 850 mld dolarów
z³. tytu³em zniszczeñ w
maj¹tku, 6. milionów zabitych, w tym ok. dwóch milionów polskich dzieci, zrujnowania gospodarki i dorobku
kultury przynajmniej w 70-80
procentach. Wyzwolono nas
z jednej niewoli i wpêdzono
w niewolê bolszewick¹ na 45
lat. Obci¹¿anie Polskê win¹

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.

za Holokaust i II wojnê œwiatowa to nie tylko historyczne
k³amstwo, to niegodziwoœæ.
Jak mamy liczyæ na przyjaŸñ
polsko-rosyjsk¹? Dlatego
wa¿na w tym kontekœcie jest
data 17 stycznia 1945 r., kiedy do lewobrze¿nych ruin
doszczêtnie
zniszczonej
Warszawy wkroczyli ¿o³nierze sowieccy, a wczeœniej Armia Sowiecka sta³a bezczynnie podczas Powstania Warszawskiego u brzegów Wis³y
i nie przysz³a z pomoc¹
walcz¹cej Warszawie, a pozwoli³a Niemcom na rzeŸ
200 tysiêcy warszawiaków,
w tym przynajmniej w
po³owie dzieci i m³odzie¿y.
Dlaczego?
Na 27 stycznia przypad³a 75 rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz przez czerwonoarmistów. Bolesny dla Polaków
jest fakt, ¿e niektórzy nawet
œwiatowi politycy nie wiedz¹,
¿e ten obóz zag³ady w
pierwszym okresie by³ przeznaczony tylko do eksterminacji Polaków, a dopiero od
1942 roku zaczêto go wype³niaæ ludnoœci¹ ¿ydowsk¹
z Polski i ca³ej Europy w celu
eksterminacji. Polska nie wydawa³a ¯ydów na œmieræ, nie
organizowa³a wywózek jak to
robi³y niektóre inne pañstwa,
³¹cznie z Francj¹. Prezydent
Macron zamiast atakowaæ
Polskê powinien wiêc skorzystaæ z szansy milczenia.
To my sami musimy upamiêtniaæ i utrwalaæ tragiczny
bilansem eksterminacji Polaków i strat w maj¹tku, bo ob-

cy zrobi¹ to za nas we w³asnym interesie.
W tym roku bêdzie setna
rocznica zwyciêstwa Polski nad bolszewizmem,
które to zwyciêstwo symbolizuje data bitwy pod
Ossowem i Radzyminem
13-15 sierpnia 1920 roku.
Bêdziemy wspominaæ geniusz dowódczy Józefa
Pi³sudskiego, wybitnego i
najwiêkszego wodza w historii Polski genera³a Tadeusza
Rozwadowskiego, bohaterskiego ksiêdza Ignacego
Skorupkê i wielkiego patriotê, ludowego premiera
Wincentego Witosa, który
sta³ wtedy na czele Rz¹du
Obrony Narodowej. Zwyciêstwo polskich wojsk w 18tej z najwa¿niejszych bitew
œwiata powinno byæ upamiêtnione, w jednoœci i ponad
sporami, wybudowaniem w
Warszawie ³uku triumfalnego
na czeœæ tej polskiej victorii,
która uratowa³a œwiat przed
bolszewizmem. A 85 lat temu, 12 maja 1935 r. w Belwederze, zmar³ marsza³ek
Józef Pi³sudski, ten, któremu
zawdziêczamy odrodzenie
siê Polski z popio³ów po 123letniej zaborczej niewoli.
Warto te¿ w tym kontekœcie
pamiêtaæ o przypadaj¹cej 10
lutego setnej rocznicy uroczystych zaœlubin Polski z
morzem dokonanym w Pucku przez wybitnego genera³a Józefa Hallera w 1920 r.
W 2020 roku przypada 40.
rocznica powstania NSZZ
„Solidarnoœæ”. 14 Sierpnia
1980 roku za przyczyn¹ Anny Walentynowicz wybuch³

strajk w Stoczni Gdañskiej.
Pod adresem komunistycznych w³adz 31 sierpnia 1980
roku, pod presj¹ wielomilionowego i pokojowego ruchu,
który sprzeciwi³ siê komunistycznej dyktaturze i w koñcu
doprowadzi³ do jej obalenia,
powstaje 21 postulatów, w
tym najwa¿niejszy; powstanie NSZZ SOLIDARNOŒÆ.
W³adze pod si³¹ strajków
zgadzaj¹ siê na powstanie
SOLIDARNOŒCI. 16 paŸdziernika 2003 roku dokument z 21 postulatami wpisany zosta³ na listê najbardziej
wartoœciowych
dokumentów œwiata UNESCO - Pamiêæ Œwiata. Mottem
programu Obchodów 40.
rocznicy powstania NSZZ
„Solidarnoœæ” jest cytat z homilii Jana Paw³a II wyg³oszonej w 1987 roku w Gdañsku:
„Solidarnoœæ - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemiê,
to niesione razem, we wspólnocie. A wiêc nigdy: jeden
przeciw drugiemu. Jedni
przeciw drugim”. Ta rocznica
powinna byæ te¿ trwale
uwieczniona w Gorzowie, bo
przecie¿ to w naszym mieœcie dzia³a³ prê¿nie niezale¿ny ruch oporu przeciw komunie. Wydarzeniami Gorzowskimi nazywa siê to, co
wydarzy³o siê 31 sierpnia
1982 r. w centrum miasta
pod katedr¹, gdzie zebra³o
siê ponad 5 tys. ludzi w proteœcie przeciw stanowi wojennemu. Ówczesne w³adze
postanowi³y st³umiæ demonstracje i mia³y miejsce regularne starcia z milicj¹. Czekamy na trwa³e upamiêtnie-

nie tych wydarzeñ, ale woli
decydentów nie widzê.
Gorzów jest miastem papieskim; 2 czerwca 1997
roku witaliœmy œwiêtego
Jana Paw³a II na gorzowskich b³oniach w obecnoœci ok. 500 tysiêcy wiernych. A 18 maja obchodziæ
bêdziemy setn¹ rocznice
urodzin papie¿a, zaœ 2 kwietnia wspominaæ bêdziemy
piêtnast¹ rocznicê Jego
œmierci. Kolejne rocznice papieskie towarzyszyæ bêd¹
nam ju¿ na sta³e. W Gorzowie. W Polsce i na Litwie rok
2020 zosta³ ustanowiony Rokiem Jana Paw³a II. Kultywuj¹c historycznie te wydarzenia musimy byæ w gotowoœci publicystycznej, by je
odpowiednio ukazywaæ.
Nie wolno nam zapominaæ o patronie Gorzowa
Wlkp., o s³udze bo¿ym biskupie Wilhelmie Plucie,
którego rocznicê 110. urodzin obchodziliœmy 9 stycznia. Pojawia siê ju¿ spo³eczna dyskusja, czy aby nie zacz¹æ cyklicznie co roku
obchodów jego œwiêta poprzez rozpoczêcie tradycji
Wilhelminek. Mo¿e ju¿ 7
wrzeœnia br. zrobiæ pierwszy
Dzieñ Wilhelmowski, w rocznicê œwiêceñ biskupich w
katedrze gorzowskiej kiedy
to otrzyma³ sakrê biskupi¹ z
r¹k kardyna³a Stefana Wyszyñskiego? Nie trzeba chyba tego pomys³u specjalnie
uzasadniaæ, skoro bp Pluta
jest od 2010 roku patronem
Gorzowa
ustanowionym
uchwa³¹ Rady Miasta. Poznañ ma œw. Marcina i s³ynne
Marcinki, a my te¿ swego
patrona mamy i Wilchelminki mieæ powinniœmy.
7 czerwca br. w Warszawie odbêdzie siê uroczysta beatyfikacja Prymasa
Tysi¹clecia kard. Stefana
Wyszyñskiego. Wielki prymas Polski Stefan kard Wyszyñski by³ kilkakrotnie w
Gorzowie, a najwa¿niejszy
jego pobyt to 5 i 6 listopada
1966 r. kiedy odby³y siê
g³ówne uroczystoœci diecezjalne Milenium Chrztu Polski, odprawi³ wtedy Mszê
Œw. To by³a olbrzymia uroczystoœæ, najwiêksza, jaka
mia³a miejsce w Gorzowie
od zakoñczenia II wojny
œwiatowej. Wœród wielu koœcielnych hierarchów by³
metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojty³a, póŸniejszy Jan Pawe³ II. Czy to
wydarzenie jest trwale
uwiecznione w Gorzowie?
Mamy zaniedbanie i trzeba
to naprawiæ.
W tym roku jest 10. rocznica katastrofy smoleñskiej. W drodze na 70.
rocznice
uroczystoœci
zbrodni katyñskiej, 10 kwiet-

nia 2010 roku dosz³o do katastrofy lotniczej, w której
zginê³o 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyñski i jego ¿ona Maria, najwy¿si
rang¹ dowódcy Wojska Polskiego, wa¿ni politycy,
dzia³acze na rzecz pamiêci
o zbrodni katyñskiej oraz
ostatni prezydent RP na
UchodŸstwie Ryszard Kaczorowski.
Ustalenie
dok³adnych przyczyn katastrofy smoleñskiej do dziœ
budzi kontrowersje, a
kwestia odzyskania przez
Polskê wraku prezydenckiego samolotu, który
wci¹¿ pozostaje w Rosji,
jest spornym tematem pomiêdzy
Warszaw¹
a
Moskw¹. Trzeba bêdzie siê
wznieœæ ponad podzia³y i
t¹ tragediê upamiêtniæ z
szacunku dla wszystkich,
którzy wtedy zginêli, nie filozofowaæ jedni przeciw
drugim i tê powinnoœæ dla
pamiêci historycznej wykonaæ. Pomnik musi stan¹æ i
to w godnym miejscu.
Plan
BalcerowiczaSachsa, którego realizacja
rozpoczê³a siê 1 stycznia
1990 roku. Jako terapia
szokowa by³a pakietem reform gospodarczo-ustrojowych przeprowadzonych w
ci¹gu 111 dni. Grupa ekspertów wraz z Balcerowiczem m.in.: dr Stanis³aw
Gomu³ka, dr Stefan Kawalec oraz dr Wojciech Misi¹g, we wrzeœniu 1989 roku stworzy³a plan reform,
oparty na zamyœle prof.
Jeffreya Sachsa, a ju¿ 6
paŸdziernika zosta³ on
przedstawiony przez Balcerowicza na konferencji
prasowej TVP. Plan ów
mia³ doprowadziæ do stabilizacji i redukcji inflacji
oraz umo¿liwiæ transformacjê z gospodarki sterowanej do rynkowej. Plan
Balcerowicza - Sachsa kojarzy mi siê ze zniszczeniem polskiej gospodarki,
wyprzeda¿¹ maj¹tku narodowego i daleko zaawansowanego oddawania Polski w obce ekonomiczne
zale¿noœci. Ledwo teraz z
tego œmiertelnego uœcisku
wychodzimy. Kojarzy mi
siê w koñcu z ogromnym
bezrobociem,
ucieczk¹
m³odych za granicê na
zmywaki i katastrofaln¹
bied¹ na polskiej wsi. Jak
uwa¿acie, ale ja bym tego
nie œwiêtowa³. Nie...
Parafrazuj¹c cytat z Wesela Stanis³awa Wyspiañskiego: Có¿ tam, panie, w
gospodarce? Chiñcyki trzymaj¹ siê mocno! O gospodarce napiszê ju¿ w nastêpnym wydaniu EchaGorzowa.pl., a jest o czym.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Mieszkańcy chcą natych
- Têskni pan za policyjnym
mundurem?
- Mo¿e nie za sam¹ instytucj¹, ale za niektórymi sprawami oraz ludŸmi, z którymi
pracowa³em. Tego rodzaju
praca buduje silne wiêzi, a
przede wszystkim zaufanie.
Dzisiaj na pewno z sentymentem powracam do tamtych lat,
zw³aszcza czasów pracy w
wydziale kryminalnym. Jako
m³ody cz³owiek uwa¿a³em, ¿e
to co robiê jest bardzo wa¿ne
i potrzebne.
- Dlaczego trafi³ pan do
policji, skoro chcia³ zostaæ
dziennikarzem?
- Pochodzê z Dolnego
Œl¹ska, ale na studia wyjecha³em do Zielonej Góry i wybra³em pedagogikê. Rzeczywiœcie, na studiach ju¿ zacz¹³em
zajmowaæ
siê
dziennikarstwem.
Pracowa³em w gazetach studenckich, mia³em sta¿ w Gazecie
Lubuskiej. ¯ycie jednak lubi
zaskakiwaæ. Za³o¿y³em rodzinê i za bardzo nie by³o
mnie staæ na pracê w dziennikarstwie czy w szkole. To spowodowa³o, ¿e trafi³em do policji.
- W latach 90. zajmowa³
siê pan rozpracowywaniem
zorganizowanych
grup
przestêpczych, najpierw w
wydziale kryminalnym, potem narkotykowym. Czy
rzeczywiœcie Polska by³a
wtedy w rêkach licznych
gangów, jak to przedstawia³y ówczesne media?
- Z perspektywy lat mogê
potwierdziæ, ¿e przypominaliœmy trochê amerykañski
,,Dziki Zachód’’. Wraz ze
zmian¹ ustroju pañstwa,
zmian¹ systemu gospodarczego, natychmiast zacz¹³
rozwijaæ siê nowy, jak dla nas,
obszar przestêpczoœci. A policja dopiero budowa³a siê na
nowo po likwidacji milicji i musieliœmy gruntownie zmieniæ
ca³y nasz system dzia³ania.
Uczestniczy³em w tym, pamiêtam, jak po zniesieniu wiêkszoœci wiz do krajów zachodnich otworzono nam granice.
Od razu lawinowo zaczê³y
p³yn¹æ w obie strony nielegalne towary, alkohol, papierosy,
elektronika. W strefie przygranicznej, a tak¹ sta³o siê ca³e
województwo, notowaliœmy
ogromn¹ skalê przestêpstw.
Codziennie jeŸdziliœmy o
siódmej rano do S³ubic i wracaliœmy przed pó³noc¹, a i tak
nie mogliœmy siê z wszystkim
obrobiæ.
- Czy tak¹ pracê mo¿na
by³o polubiæ?
- Jak dzisiaj przypominam
sobie, co tam siê dzia³o, to a¿
dziwiê siê, ¿e to wszystko
przetrwa³em. Najgorsze by³y
napady rabunkowe. Tego by³a

Fot. Robert Borowy

Z Wies³awem Ciepiel¹, by³ym policjantem, obecnie rzecznikiem prasowym Urzêdu Miasta Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

W. Ciepiela: Chodzi o to, żeby nikt z nas nie przeszedł obojętnie wobec przysłowiowej zbitej szyby

ca³a masa, a w g³ównej roli
wystêpowa³y gangi rosyjskojêzyczne. Ówczesny ZSRR ju¿
siê rozsypa³, ale powsta³o
mnóstwo grup przestêpczych
w ró¿nych czêœciach. Niektóre z nich zaczê³y rezydowaæ
na naszej granicy. G³ównie
byli to Rosjanie, Ukraiñcy, Kazachowie i Mo³dawianie.
- A czy polskie gangi tak¿e
przyje¿d¿a³y do nas na ,,goœcinne wystêpy’’?
One
nie
musia³y
przyje¿d¿aæ, one za³o¿y³y takie swoje nieformalne oddzia³y u nas. G³ównie mowa o
gangach
wo³omiñskim
i
pruszkowskim.
- Jakie przestêpstwa dominowa³y w tym czasie?
- Przemyt papierosów, który
promieniowa³ na ca³e ówczesne województwo gorzowskie,
ale podobnie by³o w innych
nadgranicznych regionach.
Zajmowa³y siê tym setki, jeœli
nie tysi¹ce ludzi. Gangi opanowa³y ponadto przemyt alkoholu oraz rynek prostytucji i
handlu ¿ywym towarem. Z
tym wi¹za³y siê bardzo
ciê¿kie przestêpstwa, pobicia,
rabunki, a nawet zabójstwa.
Podobnie, w przypadku napadów na kierowców TIR-ów,
ale oczywiœcie nie chodzi³o o
samych kierowców, ale przewo¿one przez nich towary. Do
tego dochodzi³y kradzie¿e samochodów, wymuszenia rozbójnicze, haracze. Czêsto te
przestêpstwa odbywa³y siê w
krêgu cudzoziemców, zagranicznych grup dzia³aj¹cych u
nas. To utrudnia³o zatrzymywanie sprawców. Bu³garzy
kontrolowali poprzez wymuszenia czêœæ rynku prostytu-

cji, Ukraiñcy i Bia³orusini rynek kradzionych samochodów. Wszyscy wspó³pracowali
z miejscowymi gangami, które
tworzy³y siê jak grzyby po
deszczu.
- Du¿o mówiono w tamtym
okresie o handlu narkotykami, co dla Polaków by³o zjawiskiem zupe³nie nowym,
bo my raczej znaliœmy tylko
,,kompot’’ w³asnej produkcji?
- Rzeczywiœcie, szybko staliœmy siê szlakiem dla wielu miêdzynarodowych przemytników. Przez nasz¹ granicê
przemycano potê¿ne iloœci. Z
zachodu Europy, g³ównie z
Holandii, p³ynê³y do nas marihuana, haszysz, LSD i grzyby
halucynogenne. By³y one
sprowadzane tak naprawdê z
ca³ego œwiata. Z naszym wydzia³em
narkotykowym
wspó³pracowali œwietni eksperci, którzy po zbadaniu danego narkotyku wiedzieli
dok³adnie, z jakiego kraju pochodzi. Polacy z kolei eksportowali amfetaminê. Zalewali
ni¹
ca³¹
Skandynawiê.
Wy³apywaliœmy, ile mogliœmy.
Zdarza³o siê, ¿e na granicê
zaje¿d¿a³y luksusowe auta, a
po œci¹gniêciu tapicerki
oczom ukazywa³y siê ciê¿kie
narkotyki. Œciœle wspó³pracowaliœmy ze s³u¿b¹ celn¹ i
stra¿¹ graniczn¹. Nasze akcje
na granicy budzi³y du¿y
pop³och wœród przemytników.
- Co by³o najwiêkszym
problemem w neutralizowaniu tych przestêpstw?
- Skala tej przestêpczoœci. A
nasze lubuskie dwa województwa przed 1999 rokiem,
potem ju¿ jedno, mia³y ten

k³opot, ¿e by³y niewielkie. To
wp³ywa³o na liczbê policyjnych etatów. Kluczem by³
przelicznik - liczba ludnoœci
przek³ada³a siê na liczbê policjantów. Skala przestêpstw
siê nie liczy³a, a bi³a wszelkie
rekordy. Na przyk³ad, w przeliczeniu na jednego mieszkañca, mieliœmy przez lata najwy¿szy w kraju poziom kradzie¿y
samochodów.
Dziennie tylko w województwie gorzowskim znika³o po
dziesiêæ i wiêcej aut.
- W 2000 roku pañskie zawodowe ¿ycie uleg³o istotnej przemianie, poniewa¿
zosta³ pan rzecznikiem prasowym ówczesnego komendanta lubuskiej policji
Leszka Szredera. Czyli poci¹gnê³o wilka do lasu?
- Trochê zadecydowa³o
szczêœcie. Choæby to, ¿e trafi³
do nas komendant Szreder,
cz³owiek m¹dry i otwarty na
zmiany, który dobra³ sobie
równie otwartych zastêpców.
To oni podpowiedzieli moje
nazwisko. Ale w policji znano
moje zainteresowania, wiedziano, ¿e mia³em ju¿ pewne
doœwiadczenie z prac¹ w mediach. Niewielkie, ale zawsze.
- Jak w ogóle dosz³o do tego, ¿e przeszed³ pan z wydzia³u narkotykowego do
zespo³u prasowego?
- W tamtych czasach, jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ciesz¹cych siê wielkim zainteresowaniem telewidzów, by³ program ,,997’’
Micha³a Fajbusiewicza. Kiedy
pracowa³em w sekcji zabójstw
i rozbojów, szefowie uznali, ¿e
powinienem pojechaæ do £odzi i opowiedzieæ o sprawie

nierozwi¹zanego zabójstwa w
Gorzowie. Szukaliœmy œwiadków, nowych okolicznoœci, informacji z zewn¹trz. No i zdaniem szefów, nieŸle mi to wysz³o.
Sprawa
zosta³a
rozwi¹zana. Po jakimœ czasie
znowu tam pojecha³em z inn¹
spraw¹. To zosta³o zapamiêtane. I kiedy Tomasz Krutkiewicz zacz¹³ prowadziæ magazyn kryminalny w gorzowskim
,,Vigorze’’,
mnie
wyznaczono do wspó³pracy.
Do tego zna³em œrodowisko
dziennikarskie, potrafi³em coœ
napisaæ jêzykiem nieurzêdowym, co w policji nie by³o takie czêste. Ponadto moja
¿ona, w tamtym czasie, by³a
dziennikark¹ w Gazecie Lubuskiej. Propozycja zostania
rzecznikiem, nie by³a wiêc
przypadkowa. Moi szefowie
znali moje zainteresowania i
aktywnoœæ medialn¹. Kiedy
pojawi³a siê potrzeba znalezienia nowego rzecznika dosta³em tak¹ propozycjê.
- Potem wyjecha³ pan do
Warszawy. Najpierw na stanowisko wicedyrektora biura komendanta g³ównego, a
potem zosta³ pan rzecznikiem prasowym komendanta g³ównego policji. Ten
awans stanowi³ dla pana zaskoczenie?
- W pewnym sensie tak. To
by³o trudne wyzwanie zawodowe, ale i osobiste. By³a to
decyzja miêdzy innymi genera³a Leszka Szredera. Da³ mi
szansê rozwoju, najpierw w
Gorzowie, a potem w Warszawie. Du¿o wtedy siê jednak
nauczy³em. Najpierw zosta³em zastêpc¹ dyrektora w
jednym z biur komendy

g³ównej policji. Odpowiada³o
ono za policyjny ,,pijar’’. Zajmowa³o siê badaniem wizerunku, promocj¹ policji, relacjami ze spo³eczeñstwem.
Potem, po zmianach kadrowych na szczytach policyjnej
w³adzy, zosta³em rzecznikiem. Du¿a w tym by³a
zas³uga Paw³a Biedziaka, który by³ nauczycielem i mentorem wielu policyjnych rzeczników. To on w du¿ej mierze by³
prekursorem nowoczesnej policyjnej
komunikacji
ze
spo³eczeñstwem.
- Policja by³a jedn¹ z
pierwszych instytucji pañstwowych, która po odejœciu od komunizmu bardzo
szybko postawi³a na bliski
kontakt ze spo³eczeñstwem. Dlaczego to by³o takie wa¿ne?
- Policja szybko dostrzeg³a
potrzebê odbudowania wizerunku po czasach bycia milicj¹. ¯eby dzia³aæ skutecznie,
w nowych warunkach, potrzebna by³a wspó³praca ze
spo³eczeñstwem, a trudno
by³o zachêcaæ ludzi do pomocy w sytuacji, kiedy nieufnoœæ
by³a bardzo wysoka. Pierwszym
takim
istotnym
dzia³aniem œwiadcz¹cym, ¿e
w policji nadchodz¹ pozytywne zmiany by³o zatrudnienie
ca³ej rzeszy m³odych ludzi.
Przychodzili na fali zmian w
kraju. To oni wyszli z pomys³ami budowy lepszego wizerunku instytucji. Wszystko
by³o traktowane bardzo powa¿nie. Wspomniany Pawe³
Biedziak nie tylko zajmowa³
siê prac¹ w Warszawie jako
rzecznik, ale budowa³ w poszczególnych komendach wojewódzkich
sprawnie
dzia³aj¹c¹ dru¿ynê. Organizowa³ szkolenia z udzia³em
uznanych autorytetów. Wszelkie pojawiaj¹ce siê nowoœci
od razu by³y wdra¿ane w policji. Prowadzone by³y badania
spo³eczne, na bazie których
kontrolowano poziom zaufania
oraz
oczekiwania
spo³eczeñstwa wobec policji.
Istotne by³o to, ¿e komendanci g³ówni równie¿ dostrzegali
potrzebê takiego dzia³ania.
Na bazie tej wspó³pracy z ludŸmi zaczêto zmieniaæ strukturê policji. Zaczêto wprowadzaæ, sprawdzone w policji
amerykañskiej, brytyjskiej czy
holenderskiej,
modele
wspó³pracy pomagaj¹ce zapobiegaæ
przestêpstwom.
Prowadz¹c dzia³ania prewencyjne bardzo wa¿ny by³ sta³y
kontakt ze spo³eczeñstwem.
- To wtedy pojawi³a siê
teoria ,,zbitej szyby’’?
- Tak. W tej teorii chodzi o to,
¿eby nikt z nas nie przeszed³
obojêtnie wobec przys³owiowej zbitej szyby, nawet w
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hmiastowej reakcji władz
okienku piwnicznym. Je¿eli
zobaczysz coœ podejrzanego i
nic nie zrobisz w tej sprawie,
to b¹dŸ pewny, ¿e przestêpcy
dokonaj¹ kolejnych w³amañ,
a¿ któregoœ dnia okradn¹ ciebie. Dlatego nale¿y przewidywaæ pewne zjawiska i staraæ
siê im zapobiegaæ.
- Dzisiejszy Gorzów jest
bezpieczniejszy od tego, w
którym pracowa³ pan jako
policjant?
- Myœlê, ¿e tak. Statystyki
gruntownie siê poprawi³y.
Ka¿dy, kto ¿y³ tu 20-30 lat temu czuje, ¿e jesteœmy miastem du¿o spokojniejszym. Inna rzecz, ¿e w tym czasie bardzo zmieni³a siê te¿ struktura
przestêpstw. Kiedyœ by³o
wiêcej rozbojów, napadów i
w³amañ, dzisiaj z³odzieje
chodz¹ czêsto w bia³ych
ko³nierzykach, i dzia³aj¹
g³ównie w œwiecie internetu.
Cyberprzestêpczoœæ rozwija
siê, zmienia i jej trzeba teraz
stawiaæ czo³a.
- Kiedy w 2010 roku dosta³
pan propozycjê zostania
rzecznikiem wojewody lubuskiego powiedzia³ pan,
¿e by³a to na tyle interesuj¹ca propozycja, ¿e warto
by³o zrezygnowaæ z dalszej
s³u¿by. Tak mocno ju¿
ci¹gnê³o pana do pracy ,,w
cywilu’’?
- W policji doszed³em do
œciany. Nic wiêcej nie by³em w
stanie zrobiæ, poznaæ, nauczyæ, a do tego dosz³o
zmêczenie. Bêd¹c jednak w
s³u¿bie skoñczy³em jedne, potem drugie studia podyplomowe, czu³em, ¿e mam wiedzê i
doœwiadczenie w zarz¹dzaniu
i komunikacji spo³ecznej. Ale
chcia³em dzia³aæ w bardziej
otwartej przestrzeni. I kiedy
pojawi³a siê taka oferta
chêtnie z niej skorzysta³em.
- Jakie istotne s¹ ró¿nice
pomiêdzy prac¹ rzecznika

r e k l a m a

prasowego w instytucjach
administracji pañstwowej
czy samorz¹dowej a byciem
rzecznikiem w policji?
- I tu, i tu wspó³praca z mediami musi siê opieraæ na
otwartoœci, na zrozumieniu
potrzeb i uwarunkowañ. Policjê nale¿y chwaliæ za zbudowany przez lata system komunikacji, za zbudowanie jasnej
struktury. Jednym ze Ÿróde³
jej sukcesu jest te¿ dobór
osób tworz¹cych materia³y
prasowe.
W
komendzie
g³ównej i du¿ych komendach
wojewódzkich czêsto s¹ to
policjanci wyspecjalizowani w
swoich obszarach. Jeden jest
od ruchu drogowego, drugi od
przestêpczoœci zorganizowanej, trzeci od prewencji itd. Co
do instytucji samorz¹dowych,
w ró¿nych instytucjach jest
ró¿nie, poniewa¿ wynika to z
konkretnych potrzeb. Obecne
czasy powoduj¹ jednak, ¿e
komórki zajmuj¹ce siê informacj¹, promocj¹, budow¹ ,,pijaru’’ s¹ potrzebne i ich znaczenie bêdzie ros³o. Bo w samorz¹dach
jest
wiêcej
wa¿nych tematów interesuj¹cych spo³eczeñstwo. A
jest ono coraz ciekawsze i
oczekuje szybkich dzia³añ.
Je¿eli w mieœcie coœ siê dzieje, mieszkañcy chc¹ natychmiastowej reakcji w³adz, czasem nawet wykraczaj¹cej poza jej kompetencje. Chc¹
potwierdzenia lub dementowania wa¿nych dla nich informacji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
istotniejszych ró¿nic w komunikowaniu nie ma, ale samorz¹d jest pod wiêksz¹ presj¹,
pod wiêkszym obstrza³em.
- Jak zmienia siê praca
rzecznika w sytuacji, kiedy
w szybkim tempie rozwijaj¹
siê media spo³ecznoœciowe, a co za tym idzie, praktycznie ka¿dy mo¿e dzia³aæ
w przestrzeni publicznej?

- Pamiêtam dzieñ, w którym
uruchomiono nam w policji internet. Wtedy to by³a ciekawostka. Pos³ugiwaliœmy siê
g³ównie telefonem i faxem.
Ale szybko przekonaliœmy siê,
¿e bardzo pomaga nam w
pracy. Teraz dzia³anie bez
niego nie jest ju¿ realne.
Œmiejê siê, kiedy sobie przypomnê czas, kiedy w policji
dosta³em pierwszy telefon komórkowy. Co chwilê zerka³em
na niego i sprawdza³em, czy
ktoœ nie dzwoni³. A w ogóle
pierwszy telefon komórkowy
widzia³em u gangstera ze
wschodu, by³ on wielkoœci walizki. Wtedy policja mog³a o
nich marzyæ. Dzisiaj zaœ wiêkszoœæ mojej pracy przenios³a
siê do smartfona. Wracaj¹c
do mediów spo³ecznoœciowych, dzisiaj stanowi¹ one
dla wszystkich powa¿ne
Ÿród³o informacji i komunikacji. I dla rzeczników, i dla
dziennikarzy.
Ci ostatni,
czêsto reaguj¹ na to, co pojawia siê w mediach spo³ecznoœciowych, maj¹ tematy do
pracy i weryfikuj¹ je u rzeczników. Nasza praca bardzo
zmienia siê technicznie, ale
zawsze najcenniejszym towarem jest informacja.
- Czy rol¹ rzecznika prasowego jest robienie dobrej
miny do z³ej gry i wmawianie wszystkim, ¿e jest tylko
dobrze, czy jednak mówienie, jak jest naprawdê?
- Jestem zwolennikiem mówienia prawdy, nawet jak jest
ona trudna. Oczywiœcie w tej
lawinie informacji, z jak¹ mamy dzisiaj do czynienia, w dobie fake newsów, trollingu i
wielu innych negatywnych
zjawisk skupionych wokó³ komunikacji, odbiorcy nie zawsze docieraj¹ do rzeczywistej informacji. Czasami wynika
to
z
b³êdów
w
informowaniu, a czasem z wy-

ci¹gniêcia b³êdnych wniosków. Ja staram siê byæ precyzyjny, bo wychodzê z
za³o¿enia, ¿e kto mówi
prawdê, nie musi potem pamiêtaæ co mówi³. To stara,
sprawdzona regu³a.
- W gorzowskim magistracie mamy dobry model budowania informacji i przekazu?
- Dobry, bo siê sprawdza.
Niemniej musimy byæ otwarci
na zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ. Ró¿ne samorz¹dy
tworz¹ ró¿ne modele. Nasz
jest podobny do tego w wielu
innych miastach. Jest on
oparty na dwóch filarach.
Pierwszy zajmuje siê obs³ug¹
prasow¹ i koordynowaniem
polityki informacyjnej urzêdu,
drugi zajmuje siê promocj¹,
inicjowaniem, inspirowaniem i
wspieraniem
wszystkich
dzia³añ promocyjnych w mieœcie. Zajmuje siê te¿ stron¹
internetow¹ i wydawnictwami.
To naprawdê du¿o pracy. A to
informowanie jest wa¿ne,
szczególnie teraz w czasach
ogromnego rozmachu inwestycyjnego w mieœcie, przeobra¿ania miasta na skalê dot¹d
niespotykan¹. Ale i problemów
budowlanych, w jakich siê znaleŸliœmy. Od kilku lat Gorzów
jest wielkim placem budowy i
jeszcze przez jakiœ czas tak
bêdzie. Wszyscy w magistracie
skupiamy siê na informowaniu
opinii publicznej o przebiegu
prac, wyjaœnianiu problemów,
uspokajaniu nastrojów i pokazywaniu, ¿e koniec ju¿ bliski. Najwiêksze problemy zosta³y rozwi¹zane. Ale jeszcze ca³kiem
spokojni byæ nie mo¿emy, bo w
tym roku czekaj¹ nas kolejne
bardzo du¿e i bardzo wa¿ne inwestycje. Mam nadziejê, ¿e tak
nie bêdzie, ale mog¹ zdarzyæ
siê jakieœ niespodzianki.
- Gorzowianie nie za mocno narzekaj¹ na w³asne

miasto, czyli de facto na samych siebie?
- Dobre pytanie. Jak wspomnia³em, pochodzê z Dolnego
Œl¹ska i kiedy czasami jadê w
rodzinne strony, ogl¹dam takie miasta jak Jelenia Góra
czy Wa³brzych, to nie widzê
powodów, ¿ebyœmy mieli w
Gorzowie czegoœ siê wstydziæ. Wiele miast ma du¿o
wiêksze problemy do rozwi¹zania. Kryzys miast œrednich to problem wielu miast,
nawet Zielonej Góry. Starajmy
siê mu zapobiegaæ, a nie lamentowaæ. W Gorzowie zdecydowanie przesadzamy z
tym narzekaniem i nie mówiê
tego jako rzecznik miasta, bo
ju¿ kiedyœ w tej kwestii wyrazi³em swoj¹ opiniê, jeszcze
zanim zosta³em rzecznikiem. I
chêtnie na to siê powo³am.
Napisa³em kiedyœ do Gazety
Lubuskiej artyku³. Postawi³em
w nim tezê, ¿e wielu z nas,
szczególnie polityków, lubi
chodziæ w zbyt du¿ych garniturach. A oni nie zawsze mówi¹ to, w co wierz¹. Miejmy
ambicje, ale na miarê mo¿liwoœci. Pos³u¿ê siê bezpiecznym dla mnie przyk³adem,
¿eby nie tworzyæ pola konfliktu. Jeœli ktoœ, na przyk³ad
mówi¹c o rozwoju turystyki,
chce zrobiæ z Gorzowa drugi
Kraków, to raczej jest skazany na pora¿kê. A w tej sprawie i podobnych sprawach
przez lata powsta³o u nas
mnóstwo ró¿nego rodzaju
strategii. S¹ to marzenia
oderwane od rzeczywistoœci,
bo i tak nigdy nie bêdziemy
mieli gór, sztolni i zamków,
jak przyk³adowo na Dolnym
Œl¹sku. Albo jezior do ¿eglowania, jak na Mazurach. Nie
rozwiniemy nagle narciarstwa, nawet jak wybudujemy
stok i kolejkê linow¹, bo na
przeszkodzie stanie nam brak
œniegu. Choæ z tego co pami-

êtam, to kiedyœ takie plany
by³y.
- To w jakim kierunku powinniœmy siê rozwijaæ?
- Powinniœmy tworzyæ miasto przyjazne, wygodne i funkcjonalne. I staraæ siê, by by³o
coraz ³adniejsze. Powinniœmy
te¿ d¹¿yæ do rozwoju nowoczesnej gospodarki. Do tworzenia wiêzi ekonomicznych z
wiêkszymi oœrodkami, poprawiaæ komunikacjê. Trzeba
krok po kroku rozwijaæ infrastrukturê przemys³ow¹, stawiaæ na ró¿norodnoœæ. Ale
³¹czyæ to z ekologi¹, dbaniem
o przyrodê. Wykorzystaæ
urodê naszych lasów, rzek i
jezior. To nie jest proste, ale
jest mo¿liwe. Niedawno
przeczyta³em ksi¹¿kê o upadku s³ynnego amerykañskiego
miasta Detroit, które kiedyœ
by³o potentatem bran¿y motoryzacyjnej i gospodarczo stanowi³o jeden z wa¿niejszych
oœrodków w Stanach Zjednoczonych. Przyszed³ kryzys,
przemys³ upad³ i miasto sta³o
siê bankrutem. Przez to
upad³a oœwiata, komunikacja,
s³u¿ba zdrowia i us³ugi. Dlatego, wa¿na jest ró¿norodnoœæ
gospodarcza. Wa¿ne jest
usadowienie firm globalnych,
ale równie¿ wa¿ne s¹ ma³e
przedsiêbiorstwa. Mamy w
mieœcie ogromny atut w
postaci du¿ych terenów inwestycyjnych i to powinno zaprocentowaæ. Jest jeszcze jedna
sprawa. W przysz³oœæ nie
mo¿na patrzeæ na odleg³oœæ
nosa. Musimy myœleæ o rozwoju regionu w perspektywie
kilkunastu, a niekiedy nawet
kilkudziesiêciu lat. To, co teraz jest planowane i realizowane - inwestycje drogowe,
oœwiatowe, komunikacyjne,
gospodarcze - bêdzie procentowaæ przez nastêpnych kilkadziesi¹t lat.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Inneko pnie się na pozycję lidera
Miejska spó³ka Inneko z coraz wiêkszym rozmachem realizuje swoje zadania w Gorzowie.

Fot. Archiwum Inneko

Utrzymanie czystoœci, odbiór odpadów, administrowanie miejskim cmentarzem, edukacja ekologiczna
to
priorytety
przedsiêbiorstwa w 2020
roku.
W pierwszej po³owie
stycznia Katarzyna Szczepañska, prezes Zarz¹du
Zwi¹zku Celowego Gmin
MG-6 poinformowa³a, ¿e
do przetargu na wywóz
œmieci z terenu Gorzowa i
okolicznych gmin wp³ynê³y
dwie oferty.
- Najni¿sza oferta w
ka¿dym z trzech sektorów
jest poni¿ej stawki, któr¹
szacowaliœmy w przetargu
- informowa³a prezes Katarzyna Szczepañska. Choæ na jego ostateczny
wynik musimy jeszcze poczekaæ ju¿ teraz wiadomo, ¿e tañsze us³ugi zaoferowa³o konsorcjum Inneko i firmy Komunalnik.
Jeœli wszystkie dokumenty
zostan¹ pozytywnie zwe-

Dużym zainteresowaniem mieszkańców Gorzowa cieszy się akcja „Wymień odpady na kulturalne wypady”, podczas której każdy, kto przyniesie nawet niewielka ilość surowców (np.
plastik, papier), otrzymuje bilet na imprezę kulturalną, sportowa lub do lokalu gastronomicznego

ryfikowane i nie bêdzie w
nich ¿adnych uchybieñ, In-

neko czeka ogromne wyzwanie.

- Oczywiœcie, jesteœmy
gotowi. Z niecierpliwoœci¹

czekamy na rozstrzygniêcie tego przetargu - komentuje £ukasz Marcinkiewicz, niedawno wybrany nowy prezes Inneko.
Przypomnijmy. Spó³ka ma
ju¿ doœwiadczenie w realizacji tego rodzaju us³ug.
Obecnie Inneko razem z
firm¹ Laguna, odbiera odpady z rejonu Zawarcia,
Zakanala, Nowego Miasta i
osiedla Staszica (sektor 3).
- Jesteœmy solidnym przedsiêbiorstwem, które profesjonalnie zajmuje siê utrzymaniem czystoœci i ten kierunek bêdziemy rozwijaæ i
unowoczeœniaæ. Jesteœmy
miejsk¹ spó³k¹ i jak najbardziej musimy ws³uchiwaæ
siê w potrzeby gorzowian i
staraæ siê na nie odpowiadaæ - dodaje £. Marcinkiewicz.
Nie ma co ukrywaæ, Inneko w ostatnim czasie ma
dobr¹ passê. Pomocna jest
w tym wyj¹tkowo jesienna,
choæ jednak kalendarzowa

zima. Podczas realizacji
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i zapewnieniem
przejezdnoœci niemal 215
km dróg, mo¿na œmia³o
powiedzieæ, ¿e obecnie
pogoda „rozpieszcza” pracowników Inneko RCS. Ci
zapewniaj¹, ¿e nie trac¹
jednak czujnoœci. Monitoruj¹ pogodê i s¹ w 24-godzinej gotowoœci wyjazdowej. Jest zatem szansa, ¿e
w tym roku zima nie zaskoczy drogowców…
Niespodzianek w 2020
roku ma nie byæ równie¿ w
zakresie dzia³alnoœci Inneko. W³adze spó³ki zapowiadaj¹, ¿e przedsiêbiorstwo nadal bêdzie doskonaliæ
dzia³alnoœæ
komunaln¹. To zadania
zwi¹zane
m.in.
z
zarz¹dzaniem
cmentarzem, dbaniem o czystoœæ
dróg oraz odbieraniem odpadów. W Inneko pracuje
obecnie niemal 200 osób.
(IP)

WSPINANIE - sport, zabawa, pasja i przygoda
Wspinanie jest form¹ aktywnoœci ruchowej, która w Polsce cieszy siê coraz szerszym zainteresowaniem wœród m³odzie¿y, a tak¿e osób doros³ych.

●

rekreacji, jak i w œciœle
sportowym sensie, aczkolwiek rzadko jest to sport
polegaj¹cy na bezpoœredniej rywalizacji z innymi
wspinaczami.
Buldering to forma wspinaczki sk³adaj¹cej siê z
niewielkiej liczby trudnych
ruchów po wolnostoj¹cych,
kilkumetrowych blokach
skalnych bez u¿ycia asekuracji lin¹. Sportowy charakter bulderingu wi¹¿e siê
z czêstymi, zazwyczaj niekontrolowanymi odpadniêciami od ska³y, st¹d te¿
podstawow¹ metod¹ asekuracji jest stosowanie
tzw. crashpadów, czyli
przenoœnych materaców
oraz pomoc tzw. spottera,
czyli partnera, który pomaga w kontrolowaniu lotu,
zabezpieczaj¹c
górn¹
czêœæ cia³a przed bezpoœrednim uderzeniem o ziemiê.
Wspinaczka na sztucznej œcianie odbywa siê w
obiektach przystosowanych do wymagañ wspinaczki po przykrêconych
do powierzchni œcianki
(np. p³yty ze sklejki) chwytach o ró¿nym kszta³cie.
Ostatnie 30 lat to prawdziwa eksplozja popularnoœci

wspinania. W samej tylko
Francji wybudowano w tym
czasie kilka tysiêcy sztucznych œcian wspinaczkowych. W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej
sta³y
siê
one
niezbêdnym elementem
wyposa¿enia hal sportowych, oœrodków sportoworekreacyjnych oraz szkolnych sal gimnastycznych.
W tym roku wspinanie
sportowe po raz pierwszy
pojawi siê na Igrzyskach
Olimpijskich. W Tokio rywalizacja bêdzie rozgrywana w tzw. formacie ³¹czonym: bulderingu, wspinaniu na czas (po 15
metrowej œcianie ze sta³ym
uk³adem tych samych
chwytów) i prowadzeniu
(wspinanie po nie znanej
wczeœniej
drodze
z
u¿yciem asekuracji lin¹).

Wspinanie w Gorzowie

Fot. Archiwum

Wspinaczka
niegdyœ
uwa¿ana by³a za sport
przestrzenny, taki jak ¿eglarstwo czy szybownictwo.
Upowszechnienie i popularyzacja sztucznych œcian
wspinaczkowych i zawodów
wspinaczkowych
przesunê³o nieco akcenty
w stronê „boiskowoœci”. W
dalszym ci¹gu jednak dla
znacznej czêœci wspinaj¹cych siê dzia³alnoœæ
ta, to co najmniej pasja lub
nawet sposób na ¿ycie.
Wspó³czeœnie najpopularniejsze odmiany wspinania, takie jak wspinaczka
ska³kowa, wspinaczka na
sztucznych obiektach czy
buldering, nie nios¹ ze
sob¹ du¿ego zagro¿enia
dla zdrowia czy ¿ycia wspinacza.
Dzia³alnoœæ wspinaczkow¹ mo¿na uprawiaæ w
bardzo zró¿nicowany sposób w zale¿noœci od terenu, pory roku i w³asnych
preferencji.
Wspinaczka skalna to
jeden z najpopularniejszych rodzajów wspinaczki
uprawiany w terenie skalnym bez œniegu i lodu.
Wspinaczka skalna jest
uprawiana zarówno jako
rodzaj
zaawansowanej

Strefa Fun na gorzowskiej ściance 7c+

Od przesz³o 2 lat mo¿na
spróbowaæ swoich si³ na
pionowych œcianach Gorzowskiej Œcianki Wspinaczkowej 7c+. Dla pocz¹tkuj¹cych przygotowano strefê FUN, gdzie na
doros³ych i dzieci czeka
kilkanaœcie
pionowych,
urozmaiconych przeszkód.

Sesja wspinaczkowa w
strefie FUN nie wymaga
d³ugiego szkolenia. Instruktorzy dobior¹ odpowiedni¹ uprz¹¿ i zadbaj¹
bezpieczeñstwo wspinacza. Œcianka 7c+ wyposa¿ona jest w najnowoczeœniejszy system asekuracji
TRUBLUE (dla zawodników o wadze od 10 do 150
kg).
Ju¿ podczas pierwszej
wizyty mo¿na zmierzyæ siê
z trudniejszymi drogami na
tzw. BIG WALL czyli wysokiej na 12 metrów sportowej œcianie, a na sprinterów czeka 9-metrowej wysokoœci
bie¿nia
z
pomiarem czasu oraz wyœrubowanym przez S³awka
rekordem: 3,24 sek.
Dla bardziej doœwiadczonych wspinaczy przygotowano
BULDEROWNIÊ,
czyli nisk¹ œciankê, na której mo¿na wspinaæ siê bez
liny nad grubym materacem.
Gorzowska
Œcianka
Wspinaczkowa
7c+
po³o¿ona jest przy ul. Targowej 11A w hali FUN
JUMP (wejœcie od strony
Nova Park) i czynna w godzinach 15-21 (pon.-pt.)
oraz 10-21 (sb.-nd.)

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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Orszak Trzech Króli w Gorzowie
Tysi¹ce gorzowian po raz szósty przesz³o 6 stycznia ulicami miasta w Orszaku Trzech Króli.
Organizatorem wydarzenia
by³o tradycyjnie Stowarzyszenie Brata Krystyna z Augustynem Wiernickim na
czele. Patronat nad ca³oœci¹
przej¹³ ordynariusz lubuskiej
diecezji, ksi¹dz biskupTadeusz Lityñski, zaœ tegoroczne has³o orszaku brzmia³o
„Cuda, cuda og³aszaj¹.”
Orszak ruszy³ spod Filharmonii Gorzowskiej i skierowa³ siê do „Gorzowskiego
Betlejem” na placu Grunwaldzkim. Trzej Królowie z
ca³¹ œwit¹ przemierzyli ulice
Warszawsk¹,
Jagie³³y,
Chrobrego i Mieszka I-go, by
na koñcu oddaæ pok³on Dzieci¹tku Jezus.

R.B.
FOT. ROBERT BOROWY
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Leśnym tropem
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Myśliwi hodują bażanty, bo jest ich mniej
To g³ównie za spraw¹ drapie¿nych ssaków takich jak lis, jenot czy szop pracz, których liczebnoœæ stale wzrasta.
- Myœliwi i leœnicy uruchomili wiêc wspólny program
odbudowy
pog³owia
ba¿anta i kuropatwy i prowadz¹ go na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego - mówi Wojciech
Pawliszak, ³owczy okrêgowy Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego w Gorzowie. I
jak dodaje, program zaczyna przynosiæ konkretne
efekty.

poniewa¿ w tych miejscach ptaki trzeba przygotowaæ do ¿ycia na wolnoœci.
Kiedy jednak ptaki zostaj¹ wypuszczone z woliery, wówczas na terenie danego ko³a ³owieckiego
obowi¹zuje roczne moratorium na polowanie na nie. Inaczej ca³y program nie
mia³by ¿adnego sensu mówi¹ myœliwi. I choæ nikt
nie wie, czy ba¿anty zostan¹ w danej okolicy, czy
te¿ polec¹ dalej, zakaz pozyskiwania i tak obowi¹zuje.

Woliera za domem

Fot. Wolne zasoby Wikipedii

Specjalistyczn¹ wolierê
do
hodowli
ba¿antów
mo¿na spotkaæ na ty³ach
prywatnej posesji w Niegos³awiu pod Drezdenkiem. Tu cz³onkowie ko³a
„Jeleñ” w Drezdenku z
sukcesem zajmuj¹ siê odchowywaniem ba¿antów,
które po osi¹gniêciu samodzielnoœci wypuszczane
s¹ na wolnoœæ.
Woliera to kawa³ek ogrodzonej przestrzeni na
ty³ach domu, w której ptaki
te maja taki sam komfort
¿ycia jak na wolnoœci, ale
we wczesnym wieku siatka
chroni je przed drapie¿nikami. - Do woliery ptaki
trafiaj¹, jak maj¹ po 12 tygodni i trzyma siê je, a¿
bêd¹ gotowe, aby wypuœciæ je na wolnoœæ - mówi
Przemys³aw
Staszak,
cz³onek ko³a.
Tylko w okolicach Drezdenka jest siedem takich
wolier tzw. adaptacyjnych,

Trzeba je przywracać
środowisku

- Oczywiœcie - zwierzyna
drobna - bo tak nazywamy
m.in. ptactwo ³owne to element œrodowiska przyrodniczego, o który nale¿y
szczególnie dbaæ. Nikt z
nas nie wyobra¿a sobie
krajobrazu rolniczego bez
piêknie upierzonych kogutów ba¿anta, czy podrywaj¹cych siê stad kuropatw. Podobnie jest z
zaj¹cem, nie pozwolimy,
aby znikn¹³ z naszych pól i
lasów - mówi ³owczy
okrêgowy.
Co wiêc mo¿na zrobiæ?
Gdy pojawi³y siê pierwsze symptomy spadku liczebnoœci zwierzyny drobnej, myœliwi z powiatu
strzelecko-drezdeneckiego
postanowili dzia³aæ. Program odbudowy pog³owia

Fot. Archiwum PZ£

W takiej wolierze hodowane są bażanty w Niegosławiu

Moment wypuszczania na wolność odchowanych już bażantów

tej w³aœnie zwierzyny
szybko sta³ siê przedmiotem debaty nie tylko na
szczeblu kó³ ³owieckich,
ale równie¿ powiatu. I tak
wspólnymi si³ami Stowarzyszenia „Jarz¹bek”, Starostwa Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Zarz¹du Okrêgowego PZ£ w
Gorzowie
oraz
kó³
maj¹cych siedzibê na terenie objêtym programem
uruchomiono
szereg
dzia³añ zmierzaj¹cych do
poprawy warunków bytowania ¿yj¹cych w œrodowisku kuraków, ale równie¿ wsparcia rodzimej populacji poprzez wsiedlenie
przystosowanych do ¿ycia
w naturalnym œrodowisku
odchowanych osobników.
Pierwszym i zarazem priorytetowym zadaniem, które
gwarantowa³o
sukces
wsiedleñ
do
³owisk
m³odych osobników, by³o
zmniejszenie liczby bytuj¹cych na tym terenie
drapie¿ników. Od piêciu lat
trwa wzmo¿ony odstrza³ lisów, jenotów, norek amerykañskich i szopów praczy w obwodach ³owieckich objêtych programem,
które pozostawione na tym
terenie z pewnoœci¹ potraktowa³yby nowo wpuszczone ba¿anty lub kuropatwy jako podany na tacy
pokarm, który trzeba skonsumowaæ.
ROCH

Ryś przywędrował w lubuskie lasy
Koty z charakterystycznymi pêdzelkami na uszach pojawi³y siê w podgorzowskich lasach.

Pod Dobiegniewem były
zawsze

Od pewnego czasu myœliwi
i leœnicy dostaj¹ sygna³y o
obecnoœci rysia w lubuskich
lasach. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska wie
o czterech osobnikach, ale
my mamy wiêcej sygna³ów o
ich obecnoœci - mówi Wojciech Pawliszak.
No i okazuje siê, ¿e rysie
mo¿na spotkaæ w okolicach
Mierzêcina i Dobiegniewa,
ale wed³ug myœliwych by³y
one tam zawsze. Ostatnio
pojawi³y siê w okolicach
Oœna Lubuskiego i Sulêcina.
- To bardzo p³ochliwe
zwierzê. Potrzebuje na-

prawdê spokoju i du¿ych
po³aci leœnych. Dlatego w
g³owê zachodzimy, sk¹d one
siê wziê³y pod Sulêcinem mówi ³owczy okrêgowy.
Jak siê przyjrzeæ mapce z
ksi¹¿ki prof. Henryka Okarmy i dr. Krzysztofa Schmidta
„Ryœ”, w której naukowcy zaznaczaj¹ miejsca wystêpowania pantery polskich lasów - jak poetycko bywa
okreœlany ten ³owca, to pojawia siê on na po³udniu i
wschodzie Polski, natomiast
nie ma ich wcale na naszych
terenach. Tym bardziej jest
to tajemnicza sprawa.

i jeszcze inne zwierzêta. Jeleniowate stanowi¹ 90 procent diety rysia.
I co ciekawe, ten leœny drapie¿nik potrafi tak zabezpieczyæ zabite du¿e zwierzê, ¿e
wystarcza mu ono na kilka
posi³ków. Zabezpieczyæ znaczy schowaæ. I co jeszcze ciekawsze, pozbawia
swoj¹ ofiarê skóry lub piór
tylko w tym miejscu, w którym zamierza przyst¹piæ do
konsumpcji.

Fot. Wolne zasoby Wikipedii

Myœliwi zachodz¹ w g³owê,
sk¹d siê one tu wziê³y.
- To jest bardzo ciekawe
pytanie, sk¹d siê rysie wziê³y
i to w lasach, gdzie ich nigdy
nie by³o wczeœniej - mówi
Wojciech Pawliszak, ³owczy
okrêgowy.

Może być utrapieniem

Nawet niewielka liczba tych
drapie¿ników mo¿e stanowiæ
nie lada problem dla gospodarki leœnej, ale i hodowlanej. - Ju¿ mamy informacje
od w³aœciciela stada danieli z
okolic Drezdenka, ¿e dwa
osobniki pad³y ofiar¹ w³aœnie
rysia - mówi Wojciech Pawli-

Od pewnego czasu myśliwi i leśnicy dostają sygnały o
obecności rysia w lubuskich lasach

szak. A sk¹d wiadomo, ¿e
owe daniele posmakowa³y
rysiom, a nie wilkom, które
na tym terenie tak¿e siê spotyka? - Zrobione zosta³y bardzo dok³adne oglêdziny tych
zagryzionych zwierz¹t i
wszystkie œlady pokazuj¹
w³aœnie, ¿e sprawc¹ by³ ryœ t³umaczy ³owczy.
Utrapienie dla gospodarki
³owieckiej polega na tym, ¿e

rysie, samotnicy z natury,
¿ywi¹ siê miêsem. Obaj autorzy ksi¹¿ki o rysiach pokazuj¹, ¿e w Polsce drapie¿niki
te najchêtniej ¿ywi¹ siê miêsem zwierz¹t jeleniowatych. - A sarna to w ich diecie jest prawdziwym przysmakiem - mówi ³owczy. Na
drugim miejscu w diecie
pantery polskich lasów s¹
dziki, a uzupe³niaj¹ j¹ zaj¹ce

Kto prędzej zobaczy?

Na pytanie, jak powinien
siê zachowaæ grzybiarz czy
inny w³óczêga leœny, kiedy
zauwa¿y
rysia,
³owczy
okrêgowy stanowczo stwierdza, ¿e takiej opcji raczej nie
ma. - To jest bardzo p³ochliwe zwierzê - podkreœla Wojciech Pawliszak. I to piêæ razy prêdzej ryœ zauwa¿y
cz³owieka, a nie cz³owiek rysia. - Ka¿dy, kto zauwa¿y tego drapie¿nika, mo¿e siê

uwa¿aæ za szczêœciarza podkreœla
³owczy.
Szczêœciarzem bêdzie te¿
ten, kto znajdzie œlady rysich
³ap odbitych w œniegu czy
b³ocie.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e ryœ
jest jednym z niewielu
zwierz¹t, które doœæ s³abo
jest obecne w kulturze. U
Henryka Sienkiewicza w Trylogii pu³kownik Jerzy Micha³
Wo³odyjowski jeŸdzi w czapce zdobionej rysim futrem.
Ale ju¿ zawo³anie - rysi¹,
moœci panowie, rysi¹ z rysiem jako takim nie ma nic
wspólnego. To uproszczona
forma czasownika ryœæ czyli
cwa³ lub k³us.
Ryœ natomiast pojawi³ siê
na znaczkach pocztowych
wydanych w latach 60. XX
wieku przez Pocztê Polsk¹. I
dla wielu jest to jedyny wizerunek tego tajemniczego kota, który pojawi³ siê w podgorzowskich lasach.
ROCH
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Gorzów jest miastem
starzejącym się
Z Jadwig¹ Teres¹ ¯urawsk¹, emerytk¹, która prowadzi nietypowy klub seniora w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

solutnego nie ma (œmiech).
Inna rzecz, ¿e te wszystkie
dzia³ania manualne w klubach seniorskich wydaj¹ siê
mnie w³aœnie takie typowe
dla babulek, a my wcale ¿adnymi babulkami nie jesteœmy. Dyskutujemy o przeczytanych ksi¹¿kach, mamy nawet
w³asn¹
bibliotekê.
Rozmawiamy o filmach, które razem ogl¹damy, o koncertach, o podró¿ach, o
wszystkim poza polityk¹ i religi¹.
- Ale przecie¿ pani klub
widaæ na wielu wydarzeniach kulturalnych w mieœcie.
- Dok³adnie. Chodzimy na
koncerty do Filharmonii, bywamy na wystawach, bierzemy aktywny udzia³ w spotkaniach w Klubie MC Jedynka.
Stale chodzimy do kina, ja to
nawet w Kinie 60 Krzese³
mam ju¿ swoje sta³e miejsce. Bywamy w Klubie Na Zapiecku. Ostatnio nawet doœæ
gruntownie zwiedziliœmy nasze Muzeum. No chodzimy
wszêdzie, gdzie siê coœ ciekawego dzieje. A latem to
gdzieœ
tam
sobie
wyje¿d¿amy.
- Jednym s³owem, zrobi³a
pani coœ, co mo¿na nazwaæ klubem inteligenckim dla emerytów.
- Mo¿na tak to powiedzieæ,
bo jak do tej pory takiego
miejsca w Gorzowie nie by³o.
Owszem, jest Klub Inteligencji Katolickiej, a mnie interesowa³o stworzenie takiego
miejsca bez okreœlenia,
œwieckiego klubu dyskusyjnego dla seniorów i coœ takiego powo³a³am. I podkreœlam - nie dyskutujemy o po-

Fot. Renata Ochwat

- Mo¿na pani¹ nazwaæ
czynn¹ i aktywn¹ emerytk¹?
- Jak najbardziej. To znakomite okreœlenie.
- Prowadzi pani zyskuj¹cy na popularnoœci
klub seniorski. Co to jest
za klub?
- Zupe³nie inny, ani¿eli inne
w mieœcie, a które pojawiaj¹
siê jak grzyby po deszczu.
My nie zajmujemy siê aktywnoœciami takimi, jak w innych
klubach. Nie gimnastykujemy siê, nie dziergamy na
szyde³ku czy na drutach, nie
œpiewamy, ani nie tañczymy.
Nasz klub jest klubem dyskusyjnym.
- Co pani rozumie pod
tym pojêciem?
- Spotykamy siê raz w tygodniu we wtorki i zwyczajnie rozmawiamy o wa¿nych i
ciekawych rzeczach. Klub
ma siedzibê przy parafii pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego przy ul. Warszawskiej,
ale nie jest absolutnie klubem katolickim czy wyznaniowym. Miejsce tu jest dla
ka¿dego. To jest œwiecki
klub. Fakt, jeœli ktoœ siê chce
pomodliæ, to mo¿e, ale nikt
nikomu nic nie narzuca. I od
trzech lat siê spotykamy, aby
rozmawiaæ.
- O czym?
- O wszystkim. Poza dwoma tematami - nie rozmawiamy o polityce i o religii. Mamy czas na powa¿ne tematy,
ale mamy te¿ czas na ¿arty,
na dowcip. Ma³o tego, mamy
specjalistki w³aœnie od ¿artów. Ale jak w czasie dyskusji czy ¿artów ktoœ chce sobie
cos tam dziergaæ na szyde³ku, to mo¿e, zakazu ab-

J. T. Żurawska: Ruszam się, bo można, ale mało tego - trzeba

lityce, religii i o chorobach,
bo my przecie¿ wszyscy jesteœmy zdrowi (œmiech). My
tu jesteœmy, ¿eby siê wspomagaæ intelektualnie. Oczywiœcie, jeœli ktoœ z nas zachoruje, to te¿ pomagamy,
ale nie rozmawiamy o chorobach, bo i po co. Ciekaw
rzecz¹ jest te¿ i to, ¿e na
kanwie klubu potworzy³y siê
prywatne przyjaŸnie. Ludzie
siê spotykaj¹ prywatnie. To
te¿ jest pewna jakoœæ.
- Powiedzia³a pani, ¿e
ostatnimi czasu w Gorzowie ró¿nych klubów dla seniorów powsta³o sporo.
Czy¿by to znaczy³o, ¿e seniorzy przeszli w mieœcie
do ofensywy? Przestali
przesiadywaæ w domach?
- Zauwa¿y³am, ¿e emeryci
rzeczywiœcie zaczêli wychodziæ z domów. Ju¿ nie
siedz¹ po zakamarkach. Ale
tu te¿ dzia³a mechanizm, ¿e

jedna kole¿anka wyci¹ga z
domu inn¹ kole¿ankê, ta z
kolei nastêpn¹ i tak siê tworzy ³añcuszek. Inna rzecz,
¿e Gorzów jest miastem starym
lub
inaczej
starzej¹cym siê i to szybko.
M³odzie¿y jest znikoma
garstka. Ka¿da rodzina w
Gorzowie ma kogoœ za granic¹. Mam na myœli dzieci.
Ja sama mam syna w USA.
Ci, co wyje¿d¿aj¹ na studia
do innych miast, zwyczajnie
tu nie wracaj¹. W Gorzowie
zostaje mama, tata, nierzadko on wdowiec, albo
ona wdowiec. I ci ludzie
zwyczajnie nie maj¹ z kim
porozmawiaæ. Dlatego te¿
takie powodzenie klubów
seniorskich.
- Czy pani za³o¿y³a ten
klub w³aœnie dlatego, ¿eby
z jednej strony gromadziæ
ludzi rzutkich, a z drugiej
wyjœæ naprzeciw tym za-

mkniêtym w czterech œcianach?
- Dok³adnie tak. I nagle po
latach bycia w klubie, to te
niewygadane i schowane do
tej pory w domach, staj¹ siê
rzutkimi i przebojowymi kobietami na emeryturze. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e teraz to one proponuj¹ - a
mo¿e byœmy poszli do kina?
A proszê bardzo, idziemy, a
mo¿e tam gdzieœ indziej czemu nie? Te¿ idziemy.
- Ale pani generalnie sama nale¿y do ludzi, którzy
lataj¹ nie tylko po Gorzowie, ale po œwiecie.
- Oczywiœcie, ¿e latam.
Kiedyœ mia³am trójkê dzieci i
nie mog³am sobie na to pozwoliæ, a teraz ju¿ tak.
W³aœnie nied³ugo lecê na
pó³noc Szwecji, bo zatêskni³am za prawdziwym
œniegiem.
- By³a pani ju¿ w kilku
ciekawych miejscach na
œwiecie.
- By³am. Znam ju¿ nieŸle
Stany Zjednoczone. Mój syn
tam mieszka 15 lat, a ja ju¿
zd¹¿y³am byæ tam 11 razy. I
proszê sobie wyobraziæ, ¿e
mnie ju¿ nie bardzo chce siê
do tych Stanów jechaæ. Ale
by³am te¿ w Meksyku, mam
nieŸle objechan¹ Europê.
Poza tym ci¹gle je¿d¿ê po
Polsce, bo to te¿ jest fascynuj¹ce.
- Pani zara¿a ludzi entuzjazmem.
- Oczywiœcie, bo tak siê
³atwiej ¿yje. Owszem, pojawiaj¹ siê takie momenty, ¿e
chce rezygnowaæ z klubu,
ale jak sobie popatrzê na
moich klubowiczów, na tych
uœmiechniêtych ludzi, to od

razu durne myœli ulatuj¹ mi z
g³owy. Ma³o tego, wspieram
dzia³ania Pozytywki Uli Niemirowskiej, mój klub literacki
spotyka siê w Jedynce, pracujê w Caritas, jestem mocno zajêt¹ osob¹. Ale ja sobie
inaczej zwyczajnie nie wyobra¿am. Niekiedy czasu brakuje, ¿eby byæ wszêdzie i widzieæ wszystko, ale mocno
siê staram i mocno te¿ zachêcam moich klubowiczów.
Ruszam siê, bo mo¿na, ale
ma³o tego - trzeba. Inna
rzecz, ¿e to te¿ zale¿y od
charakteru. Mnie od dziecka
mocno œwierzbia³y nogi
(œmiech). Zawsze te¿ lubi³am
pomagaæ i to robi³am. I tak
mi na staroœæ zosta³o.
- Czy takie aktywne ¿ycie
mo¿na byæ remedium na
ten czas, kiedy cz³owiek
idzie na emeryturê?
- Oczywiœcie, ¿e tak. Bo
muszê powiedzieæ, ¿e mnie
dra¿ni fakt taki. Otó¿ doros³e
dzieci wymagaj¹ wrêcz, aby
dziadkowie zajmowali siê
wnukami i Ÿle przyjmuj¹ odmowê. Dra¿ni mnie wykorzystywanie babæ i dziadków.
Sama mam wnuki, ale
uwa¿am, ¿e wychowywaæ je
powinni rodzice. No i ja buntujê te moje klubowiczki,
¿eby nie da³y siê zaprz¹c w
kierat. I mam niejak¹ obawê,
¿e mnie ktoœ kiedyœ na pasach za to przejdzie
(œmiech). Ja im w kó³ko powtarzam - to jest nas czas,
mo¿e ostatni. Trzeba go
dobrze wykorzystaæ. Ty
mo¿esz pomóc w opiece
nad wnukami, ale nie musisz. I one zwolna zaczynaj¹
tak myœleæ. Nic nie musisz.
- Dziêkujê bardzo.
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Jego muzyka tworzyła legendę
Casablanki
To by³ wspania³y klezmer, w jak najlepszym tego s³owa znaczeniu.

Liczyła się muzyka

Zadebiutowa³ jako siedmiolatek w Mogilnie. Gra³, w co
a¿ trudno uwierzyæ, na
skrzypcach, fortepianie i
akordeonie. Pasje muzyczne
³¹czy³ te¿ z harcerstwem, do
którego nale¿a³ od 1938 roku. Niestety, wybuch II wojny
œwiatowej przerwa³ dobr¹
passê. M³ody i dobrze zapowiadaj¹cy siê muzyk trafi³ na
roboty przymusowe do Poznania, potem do £odzi. W

1945 r. wróci³ ponownie do
Poznania i tu rok póŸniej skoñczy³ z wyró¿nieniem klasê
skrzypiec u Kazimierza Nowickiego. Po zakoñczeniu
nauki przyjecha³ do Gorzowa, gdzie od zakoñczenia
wojny mieszka³a jego rodzina.
I od razu zacz¹³ pracê jako
skrzypek w ró¿nych gorzowskich zespo³ach muzycznych
i pierwszych orkiestrach, miêdzy innymi u Miko³aja Dudarenki, Józefa Rezlera czy
Tadeusza Góralczyka. Ale od
razu te¿ zacz¹³ karierê jako
muzyk graj¹cy tzw. muzykê
rozrywkow¹. I a¿ do 1983 roku pracowa³ w takich lokalach, jak owiane nimbem
czaru i legendy Casablanca
czy Wenecja. Wystêpowa³
te¿ w Miêdzyzdrojach czy
Szklarskiej Porêbie.
- No i dlatego mówiê o nim,
jako o wielkim klezmerze, artyœcie, który potrafi³ stworzyæ
niezwyk³¹ atmosferê, z rozrywkowego grania stworzyæ
jakoœæ jedyn¹ w sobie. By³
znakomitym instrumentalist¹
i o tym bardzo wielu gorzowian ci¹gle pamiêta - wspomina Leszek Serpina. A wielu dodaje, ¿e muzyka przez
niego grana, choæ rozrywkowa, mia³a jeszcze jeden walor. By³a elegancka podana i
dobrze siê patrzy³o na muzyków, bo oni wychowani w
tamtej, innej epoce dbali, aby
samymi byæ eleganckimi.
Dobry strój, muzyczny i nie
tylko, to te¿ by³a marka Mariana Klausa.

Pedagogiem też był

Przez wiele lat, bo od samego
gorzowskiego
pocz¹tku a¿ do 1970 r. zajmowa³ siê nauczaniem w
ogniskach muzycznych w
Gorzowie, Barlinku, Buku i
Poznaniu. A trzeba pamiêtaæ, ¿e Szko³a Muzyczna I
stopnia przy ul. Teatralnej
wyros³a w³aœnie na bazie
ogniska
muzycznego
za³o¿onego przez jej patrona, czyli W³adys³awa Jana
Ciesielskiego. - No i dlatego
te¿ pamiêtamy o patronie, jak
i zas³u¿onych dla naszej
szko³y - mówi Leszek Serpina i tylko przypomina, ¿e 14
czerwca minionego roku
minê³a setna rocznica urodzin W³adys³awa Jana Ciesielskiego, którego imiê
szko³a nosi, a placówka
uczci³a specjalnym koncertem tê okr¹g³¹ rocznicê.

Fot. Rafa³ Klaus

Tak uwa¿a i mówi o Marianie Klausie Leszek Serpina,
muzyk i by³y dyrektor Szko³y
Muzycznej I stopnia przy ul.
Teatralnej, która otworzy³a
klasê imienia znakomitego
muzyka, jakim by³ w³aœnie
Marian Klaus. I dodaje - To
jest legenda muzyczna powojennego Gorzowa i o nim
nale¿y pamiêtaæ. W styczniu
minê³a kolejna rocznica jego
œmierci
Marian Klaus, kompozytor,
instrumentalista, stroiciel instrumentów i bard dawnej
Casablanki, urodzi³ siê 17
czerwca 1926 roku w Trzciñcu, zmar³ zaœ w wieku 86 lat
17 stycznia 2013 roku w Gorzowie. Znakomity muzyk,
którego pamiêta wielu, bardzo wielu gorzowian wpisa³
siê w muzyczn¹ baœñ miasta
miêdzy innymi i tym, ¿e grywa³ w legendarnych i ju¿ nieistniej¹cych lokalach, komponowa³, wychowywa³ pokolenia kolejnych wra¿liwych na
piêkno dŸwiêków, by³ przeuroczym cz³owiekiem, ¿yczliwym ludziom i instrumentom.
Bo nie tylko sam na nich gra³,
ale jeszcze potrafi³ nastroiæ, a
jak trzeba by³o, to i naprawiæ.

Z inspiracji wielkich

I tak siê wydarzy³o, ¿e dziêki znajomoœciom z Leonem

Mistrz od instrumentów

Mariana Klausa pasjonowało nie tylko komponowanie i gra
na instrumentach

Szombar¹ - polskim jazzmanem, Krzysztofem Komed¹Trzciñskim - te¿ jazzamanem i wielkim kompozytorem oraz ju¿ przywo³anym
Józefem
Rezlerem
wyk³adowc¹ Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Marian Klaus zacz¹³ sam komponowaæ. I zacz¹³ pisaæ muzykê rozrywkow¹. Stworzy³
ponad
70
utworów
sytuuj¹cych siê na pograniczu cool i smooth jazzu, w
swinguj¹cym rytmie bazuj¹cym na brazylijskich
bossa novach, a tak¿e odwo³uj¹cych siê do stylistyki

czardasza, którego raczej
nie da siê pomyliæ z innym
gatunkiem muzycznym.
I tu trzeba wymieniæ wielkie
gorzowskie klasyki, które
wysz³y spod jego rêki: „Gorzowski wieczór w Casablance”, „¯ó³ty kanarek”, „Nowy Swing”, „Akant”, „Faeton”, „Pimpek”, „Rafa³ i
Jacek”, „Jakie to znaki” czy
„Bananowa spódnica” i
„B³êkitna bossa-nova”. Atmosferê gorzowskiej „Casablanki” stanowi³y czardasze Klausa np. „Zakochany
Cygan”, „Cygañski smak”
czy „W rytmie czardasza”.

Mariana Klausa pasjonowa³o nie tylko komponowanie
i gra na instrumentach. On je
te¿ leczy³. By³ œwietnym fachowcem od strojenia i napraw akordeonów i fortepianów. Stworzy³ wiele oryginalnych narzêdzi do naprawy
instrumentów, tak¿e takowych metod ich naprawy. Bo,
jak mówi¹ ci, co go znali, Marian Klaus instrumenty rozumia³, kocha³ i ho³ubi³. Uprawnienia zawodowe, czyli dyplom mistrzowski w tym oto
zakresie wypracowa³ sobie w
Poznaniu.
Rzadko, doprawdy, zdarza
siê, aby muzyk, koncertuj¹cy
artysta, chcia³ zajmowaæ siê
reanimacj¹ i uzdrawianiem

instrumentów. Sztuka to jest
trudna i mocno absorbuj¹ca,
wymaga wiele umiejêtnoœci i
poœwiêceñ i bardzo dobrego,
wrêcz wybornego ucha. Marianowi
Klausowie
siê
chcia³o, choæ nie musia³. Ale
jak ktoœ kocha instrumenty,
to to robi. I tak oto zrobi³ on.

Był jubileusz, będzie klasa

Wielkim akordem uznania
pasji ¿yciowych Mariana
Klausa by³ rok 2006, kiedy to
w 80. rocznicê urodzin artysty i 60. pracy zawodowej
gorzowscy muzycy przygotowali seriê koncertów Jemu
poœwiêconych. Odby³y siê
dwa w Jazz Clubie Pod Filarami, oraz dwa recitale w
Szkole Muzyczne II stopnia,
które przygotowali gorzowscy
pianiœci Przemys³aw Raminiak oraz Dawid Troczewski.
Nagrano wówczas tak¿e
p³ytê z kompozycjami Mariana Klausa.
Trzy lata wczeœniej powsta³
te¿ film nakrêcony przez TVP
Poznañ zatytu³owany „Moja
Casablanca” w re¿yserii Marka Nowakowskiego. Obecnie
o pamiêæ ojca dba syn Rafa³
Klaus, naukowiec z Politechniki Poznañskiej, informatyk i
twórca strony o Ojcu. Ale jak
na rodzinn¹ tradycjê przysta³o, pasji muzycznej mu nie
brakuje. Te¿ zajmuje siê pianistyk¹.
- Ze wzglêdu na wk³ad, jaki
Marian Klaus w³o¿y³ w ¿ycie
muzyczne naszego miasta,
jego zas³ugi i osi¹gniêcia, od
wrzeœnia 2014 r. w szkole jest
specjalna klasa Jego imienia.
Tak siê zwyczajnie godzi - koñczy Leszek Serpina.

RENATA OCHWAT

Dlaczego urzędnicy i radni tam nie parkują?
Z woli prezydenta i urzêdników, przy akceptacji radnych, centrum miasta staæ siê ma deptakiem.

Fot. Archiwum

Oczywiœcie i na szczêœcie tylko w czêœci, ale wystarczy³o,
¿e po zamkniêciu dla ruchu Sikorskiego rozpoczê³y siê przygotowania do przerobienia na
deptak Hawelañskiej i We³nianego Rynku, by wzbudziæ dyskusje, emocje i sprzeciwy. I te
dzia³ania, przymiarki oraz plany budz¹ protesty i opory
mieszkañców. I nie chodzi ju¿
nawet o pomys³ zadeptakowania centrum, co znacznego
ograniczenia ruchu pojazdów,
a przede wszystkim o likwidacjê miejsc parkingowych,
których i tak nie ma tu za wiele.
Deptakowe centra miast, to w
ostatnich latach rozwi¹zania

Kiedy odbywa się sesja rady miasta na urzędowym parkingu bywa bardzo tłoczno, ale i na
co dzień dla zwykłych mieszkańców parking jest niedostępny

modne, trendy i jak najbardziej
na ekologicznej fali. Dlatego
m.in. w Gorzowie forsuj¹ je
urzêdnicy i wspieraj¹ politycy,
w tym wiêkszoœæ radnych. W
zwi¹zku z tym mam proste pytanie
do
magistrackich
urzêdników i miejskich rajców.
Dlaczego do pracy w ratuszu,
na sesje oraz komisje rady
miasta oraz przy ka¿dej innej
okazji przyje¿d¿acie pod ratusz prywatnymi samochodami i parkujecie je po s¹siedzku, blokuj¹c tym samym
miejsca parkingowe potencjalnym petentom, klientom oraz
kontrahentom?
Przecie¿
mo¿ecie spokojnie i do woli

parkowaæ swoje samochody
na bezp³atnym parkingu przy
Filharmonii Gorzowskiej, do
czego zreszt¹ przy ka¿dej
okazji zachêcacie innych.
Ja tylko pytam. Bo mnie np.
z parkingu FG do urzêdu na
Sikorskiego czy fryzjera na
Hawelañskiej/We³nianym
Rynku na piechotê jest trochê
za daleko. Zw³aszcza w codziennym zabieganiu i poœpiechu, choæ od œwiêta, to i ja
mogê pojechaæ do œródmieœcia autobusem czy tramwajem (jak ju¿ wyjad¹ na miasto), tylko po co w œwiêta mam
jechaæ do urzêdu czy sklepu?
JAN DELIJEWSKI
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2019 rok w Urzędzie Stanu Cywilnego
W 2019 roku w Gorzowie urodzi³o siê wiêcej dzieci ni¿ w latach poprzednich.

Fot. Archiwum

Tym razem urodzi³o siê
1723 gorzowian. To o 78
wiêcej ni¿ w roku poprzednim. A¿ 304. dzieci urodzi³o
siê poza granicami Polski.
Zarejestrowano 22 akty stosunku
przysposobienia
skutkuj¹cego sporz¹dzeniem nowego aktu urodzenia. Ponadto Urz¹d Stanu
Cywilnego w Gorzowie
Wielkopolskim
dokona³
6579 migracji archiwalnych
aktów urodzenia do Systemu Rejestrów Pañstwowych. W USC przyjêto w
sumie 592 uznañ ojcostwa
w
tym:
514
przed
sporz¹dzeniem aktu urodzenia, 35 po sporz¹dzeniu
aktu urodzenia, 43 dziecka
poczêtego a jeszcze nieurodzonego.
Zarejestrowano
572
wzmianki do aktów urodzeñ:
46 zmieniaj¹cych status aktu, 526 zmieniaj¹cych treœæ
aktu. W 19 przypadkach do
aktów urodzeñ do³¹czono
wzmianki o s¹dowym zaprzeczeniu ojcostwa, a w
18 aktach o s¹dowym ustaleniu ojcostwa. Do³¹czono
78 wzmianek o sprostowaniu aktu urodzenia i 249 o
uzupe³nieniu aktu urodzenia.

W 2019 roku w Gorzowie urodziło się więcej dzieci niż w latach poprzednich

W roku 2019 najczêœciej
nadawanymi imionami dla
dziewczynki by³y: Hanna
(42), Maja (41), Zuzanna
(36) , Lena (31), Julia
(29), Zofia (27), Laura
(25). Najczêœciej nadawanymi
imionami
dla
ch³opców by³y: Szymon
(34), Antoni (33), Sta-

nis³aw (25), Filip (25),
Adam (23), Leon (21),
Jan.
W 2019 roku w USC
sporz¹dzono 483 akty
ma³¿eñstw w tym 87
ma³¿eñstw zawartych za
granic¹. Dokonano 2297 migracji archiwalnych aktów
ma³¿eñstw. 10 ma³¿eñstw

by³o zawartych przed kierownikiem USC poza lokalem USC, 194 ma³¿eñstw
zawieranych przed kierownikiem USC, 192 ma³¿eñstw
zawieranych w sposób okreœlony w art. 1§ 2 i 3 Krio.
Kombinacje stanów cywilnych osób zamierzaj¹cych
zawrzeæ ma³¿eñstwo: kawa-

ler-panna (282), rozwiedziony-rozwiedziona (44), kawaler-rozwiedziona (28), rozwiedziony-panna (25), wdowiec-rozwiedziona
(4),
wdowiec-wdowa (4), wdowiec-panna (2), kawalerwdowa (1), rozwiedzionywdowa (6).
Wydano 43 zaœwiadczenia
o stanie cywilnym a tak¿e 48
zaœwiadczeñ, ¿e zgodnie z
prawem polskim strona mo¿e
zawrzeæ ma³¿eñstwo poza
granicami RP. 52 pary dope³ni³o formalnoœci zwi¹zane
z
zamiarem
zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, ale
nie stawi³o siê w dniu œlubu.
Zarejestrowano
54
ma³¿eñstwa z obcokrajowcem. Zarejestrowano 784
wzmianki zmieniaj¹ce status
aktu: 313 wzmianek o rozwodzie oraz 449 wzmianek
o zgonie wspó³ma³¿onka.
Zarejestrowano
217
wzmianek zmieniaj¹cych
treœæ aktu, m. in.: 34
wzmianki o powrocie rozwiedzionego ma³¿onka do
nazwiska noszonego przed
zawarciem ma³¿eñstwa /kobieta/, 54 o sprostowaniu
aktu, czynnoœæ mat.-tech.,
67 o uzupe³nieniu aktu, 33
wzmianki o zmianie nazwis-

ka przez kobietê w trybie
administracyjnym, 9 o separacji.
W Urzêdzie Stanu Cywilnego w Gorzowie w 2019
roku sporz¹dzono 1935 aktów zgonu w tym 38, które
nast¹pi³y za granic¹. Dokonano 1038 migracji aktów
archiwalnych.
Przedzia³ wiekowy osób
zmar³ych:
0-20 - 104 aktów
21-40 - 143 aktów
41-60 - 522 aktów
61-70 - 633 aktów
71-100 - 1486 aktów
powy¿ej 100 - 7 aktów
Najwiêcej zarejestrowano
zgonów osób o stanie cywilnym „¿onaty”, w nastêpnej
kolejnoœci jest „wdowa”, w
trzeciej
kolejnoœci
„zamê¿na”. Ponadto wydano 113 decyzji o zmianie
imienia i nazwiska. W 2019
roku zorganizowano 3 uroczystoœci Jubileuszu 50-letniego po¿ycia ma³¿eñskiego, na których 90 parom
wrêczono
medale
za
po¿ycie ma³¿eñskie. W
2019 roku odby³o siê równie¿ 6 uroczystoœci setnej
rocznicy urodzin.
Urz¹d Stanu Cywilnego
w Gorzowie

Prawie tyle samo pojazdów,
co mieszkańców
W 2019 roku w Gorzowie by³o zameldowanych 11 209 Polaków i 1 684 cudzoziemców.

Fot. Archiwum

Tymczasem pod koniec
ubieg³ego roku w mieœcie
zarejestrowane by³y 112 262
pojazdy, w tym 14 o napêdzie elektrycznym (siedem motorowerów, cztery
samochody osobowe, a nawet jedna ciê¿arówka). Najstarszym pojazdem zarejestrowanym w Gorzowie jest
motocykl NSU 201, wyprodukowany w 1938 roku.
Wydzia³ Komunikacji gorzowskiego magistratu wyda³ w 2019 roku 1 407 praw
jazdy i 102 miêdzynarodowe prawa jazdy oraz 20 pozwolenia do kierowania
tramwajem. 22 kierowców
otrzyma³o zezwolenie na
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem
przewo¿¹cym wartoœci pieniê¿ne, kolejnym 19 kierowcom
takie
zezwolenie
przed³u¿ono.

●

Pod koniec ubiegłego roku w mieście zarejestrowane były 112 262 pojazdy

W ubieg³ym roku zdecydowa³ o zatrzymaniu 257
uprawnieñ do kierowania i o
cofniêciu 182. 118 kierowców skierowano na kurs reedukacyjny, 165 na badania
lekarskie, a 175 na badania
psychologiczne w zakresie
psychologii transportu.
Œrednia zdawalnoœæ ze
znajomoœci teorii w 2019 roku w gorzowskich oœrodkach
szkolenia kierowców, ze
wzglêdu na kategoriê prawa
jazdy, wynosi³o; A - 74,6 %,
B - 55,36 %, C - 65,79 %, D 64,66 %, a T - 51,67 %. Z
kolei œrednia zdawalnoœæ z
umiejêtnoœci praktycznych w
2019 roku w gorzowskich
oœrodkach szkolenia kierowców, ze wzglêdu na kategoriê prawa jazdy, wynosi³o; A 61,03,6 %, B - 33,68 %, C 51,56 %, D - 83,68 %, a T 33,82 %.

Kandydaci na kierowców
samochodów osobowych
(kat. B) najlepsz¹ zdawalnoœæ „z teorii” osi¹gnêli w
Oœrodkach Szkolenia Kierowców; Galaxy Arkadiusz
Teleœnicki
(76,47%), Sukces Eugeniusz
Malinowski
(70,59%) oraz No Stress
Krzysztof
T³oczek
((67,71%) i B³a¿ejczyk
Zbigniew (66,25%).
Natomiast kandydaci na
kierowców samochodów
osobowych (kat. B) najlepsz¹ zdawalnoœæ „z
praktyki”
osi¹gnêli
w
Oœrodkach Szkolenia Kierowców; B³a¿ejczyk Zbigniew (54,17%), Galaxy Arkadiusz
Teleœnicki
(52,33%) i Grzeœ Grzegorz Maliñski (43,24%).
DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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U nas jest ciągły wyścig szczurów
Z Ireneuszem Maciejem Zmor¹, by³ym prezesem Stali Gorzów, rozmawia Robert Borowy
zacz¹³em intensywnie rozgl¹daæ siê za osob¹ mog¹c¹
przej¹æ moje obowi¹zki. Momentem kulminacyjnym by³
zremisowany, ostatni mecz
w tym roku w rundzie zasadniczej
z
W³ókniarzem
Czêstochowa, po którym
sta³o siê jasne, ¿e pojedziemy w bara¿ach. Stanowczo
powiedzia³em wtedy pas.
- Jak bardzo zmieni³a pana praca w Stali?
- Samemu jest ciê¿ko to
oceniæ, mo¿e potrzebny jest
czas. Za kilka lat, z pewnego
dystansu ta ocena bêdzie
prawdopodobnie ³atwiejsza
do dokonania. Dzisiaj mogê
tylko powiedzieæ, ¿e du¿o siê
nauczy³em, bo 15 lat w ¿yciu
zawodowym to spory okres.
- Co jest najtrudniejsze w
prowadzeniu profesjonalnej organizacji sportowej?
- Pogodzenie mo¿liwoœci finansowych z ambicjami
sportowymi. Corocznie trzeba dbaæ o finanse klubu w
ten sposób, by bud¿et
ka¿dorazowo siê dopi¹³. Jest
to o tyle trudne, ¿e nie na
wszystko ma siê bezpoœredni wp³yw, a czêsto pojawiaj¹
siê trudne sytuacje finansowe.
Wystarczy
kilka
odwo³anych meczów, trudnoœci finansowe sponsora,
kontuzja zawodnika, czy
ni¿sza frekwencja na meczach. Pamiêtajmy, ¿e klub,
choæ jest spó³k¹ akcyjn¹, nie
ma na celu generowania zysków czy wyp³aty dywidend.
G³ównym celem osi¹ganie
jak najlepszych wyników
sportowych przy zrównowa¿onym bud¿ecie. Nawet,
je¿eli w pewnym momencie
sytuacja finansowa jest
dobra, to pojawia siê pokusa, ¿eby jednak wydaæ
wiêcej, je¿eli za tym mo¿e
pójœæ lepszy wynik sportowy.
Za wynikiem mo¿e przecie¿
pójœæ wy¿sza frekwencja i
dalej mog¹ przyjœæ nowi
sponsorzy. W takich chwilach ³atwo jest te¿ wpaœæ w
spiralê zad³u¿enia.
- Wszêdzie podkreœla
pan, ¿e z tych wszystkich
sukcesów ten najwiêkszy
dotyczy 2014 roku i zdobycie po 31 latach z³otego
medalu w lidze. Z czego
jeszcze jest pan najbardziej dumny?
- Z tego, ¿e uda³o siê na
nowo stworzyæ klub wielosekcyjny. Mamy siln¹ sekcjê
pi³ki
rêcznej,
oraz
m³odzie¿ow¹ pi³ki no¿nej. Do
niedawna by³a sekcja amatorskiej siatkówki i futbolu
amerykañskiego, która zdobywa³a medale mistrzostw
Polski. Jestem dumny, ¿e
dzisiejsza marka Stali Gorzów jest bardzo dobrze rozpoznawalna praktycznie w
ca³ym kraju. Nasz¹ misj¹

Fot. Robert Borowy

- Formalnie do koñca lutego jest pan pracownikiem Stali Gorzów, ale z
klubem tak naprawdê rozsta³ siê pan jeszcze w
grudniu. Jakie to uczucie,
tak, ot sobie wyjœæ z biura
po 15 latach?
- Umówi³em siê z prezesem
Markiem Grzybem, ¿e w razie potrzeby pomogê przy
niektórych zadaniach i jestem dostêpny do koñca lutego. Nie musia³em przynosiæ
kartonu, jak czyni¹ to niektórzy w amerykañskich filmach, poniewa¿ nie mia³em
w biurze ¿adnych rzeczy
osobistych. Ca³e moje biuro
mieœci³o siê w laptopie. Wielkiej rewolucji nie ma, gdy¿
wyszed³em z klubu w sensie
zawodowym, zaœ emocjonalnym, mentalnym d³ugo pozostanê jeszcze na stadionie.
- Jako kibic?
- Zgadza siê, bêdê razem
cz³onkami zarz¹du, sponsorami i kibicami dopingowa³
nasz¹ dru¿ynê. Nie opuszczam klubu jako cz³owiek
obra¿ony, lecz jako osoba
spe³niona.
- Czyli liczba 50 du¿o panu mówi?
- Tak. Jest to liczba zdobytych przez ¿u¿lowców Stali
Gorzów medali mistrzostw
œwiata, Europy oraz Polski w
okresie, kiedy kierowa³em
klubem.
- Bezpoœrednio po podjêciu decyzji o rozstaniu
siê ze Stal¹ Gorzów powiedzia³ pan w rozmowie z nami, ¿e chcia³ siê uwolniæ
od ,,z³otej klatki’’, do której
wielu pana przypisa³o. Ale
kiedy tak naprawdê uzna³
pan, ¿e nale¿y po¿egnaæ
siê z klubem?
- To by³ proces d³ugotrwa³y.
Pierwszy raz pomyœla³em o
tym w 2014 roku, po zdobyciu przez zespó³ pierwszego
od 31 lat dru¿ynowego mistrzostwa Polski dla naszego
klubu, dla naszego miasta.
Uzna³em wówczas, ¿e nic
wiêcej nie bêdê ju¿ w stanie
zdobyæ na tym stanowisku i
wydawa³o mi siê, ¿e jest to
dobry moment na odejœcie.
Z drugiej strony pojawi³a siê
chêæ poprawienia wyniku,
zamarzy³y mi siê nastêpne
sukcesy. I w takim stanie
tkwi³em przez piêæ ostatnich
lat.
- Rozumiem, ¿e z jednej
strony chcia³ pan kolejnych zwyciêstw, ale z drugiej czeka³ pan na dogodny moment oddania steru?
- Tak, zw³aszcza ¿e od
pewnego momentu czu³em,
¿e gdzieœ tam ta energia we
mnie powoli s³abnie. To zaczyna³o przypominaæ wykres
EKG. Wahania by³y coraz
czêstsze i przez to od 2-3 lat

I. M. Zmora: Nikt nie zabroni nikomu sponsorować zawodnika i przez to są podpisywane takie umowy

by³o to, ¿eby klub zacz¹æ nadawaæ charakter, jak i zbudowaæ rozpoznawalnoœæ nie
tylko marki, ale i miasta.
Wszelkie badania pokazuj¹,
¿e Gorzów kojarzy siê z
¿u¿lem, a ¿u¿el z Gorzowem. Jeszcze kilka lat temu
nie by³o to takie oczywiste.
Cieszê siê ponadto, ¿e
zdo³aliœmy przywróciæ pamiêæ o dawnych czasach
dzia³alnoœci klubu. Buduj¹c
szacunek do historii podjêliœmy wspó³pracê z by³ymi
dzia³aczami, zawodnikami,
na rynku pojawi³y siê publikacje o klubie, ale przede
wszystkim reaktywowaliœmy
memoria³ Edwarda Jancarza. Wybudowaliœmy wiele
tablic pami¹tkowych na koronie stadionu czy zaczêliœmy
budowê alei triumfatorów
memoria³ów przy moœcie
Staromiejskim. Niedaleko
mostu stan¹³ pomnik Edmunda
Migosia.
Tymi
dzia³aniami nadaliœmy pewien charakter miejski, wype³niaj¹c fragment przestrzeni miejskiej.
- Codzienna praca dyrektora w klubie jest trudniejsza od pracy prezesa?
- Zdecydowanie trudniej
jest byæ prezesem ni¿ dyrektorem. Na plecach dŸwiga
siê bowiem ca³¹ odpowiedzialnoœæ, w tym za wynik finansowy oraz oczekiwania
otoczenia za dobry wynik
sportowy. Dyrektor zawsze
mo¿e schowaæ siê za plecami prezesa, gorzej je¿eli
pe³ni siê obie te funkcje, a
tak by³o w moim przypadku
przez ostatnie siedem lat.
- Ile nie przespa³ pan nocy, licz¹c braki finansowe
w bud¿ecie?
- Jest to niepoliczalne, bo
tych nocy by³o mnóstwo.
Prowadz¹c klub praktycznie
ka¿dego dnia trzeba myœleæ
o sferze finansowej, bo
ci¹gle jest siê czymœ zaskakiwanym.
- Czyli prawd¹ jest, ¿e
polski ¿u¿el ci¹gle ¿yje na
krawêdzi, gdy¿ nie maj¹c
odpowiednio wysokiego finansowania zgadza siê na

podpisywanie wysokich
kontraktów z zawodnikami?
- Problem tkwi w naszej
polskiej mentalnoœci, gdzie
chêæ uzyskania jak najlepszego wyniku sportowego
jest wa¿niejsza ni¿ fajna zabawa wzorem tego, co widzimy w zawodowych sportach
w Stanach Zjednoczonych.
Tam zosta³ zbudowany produkt w postaci profesjonalnych lig, których celem jest
dostarczenie kibicom rozrywki. Wynik sportowy zawsze jest wa¿ny, ale nie
mo¿e
wszystkiego
przys³aniaæ. U nas jest ci¹g³y
wyœcig szczurów i bez
wzglêdu na to, ile kluby wypracuj¹ pieniêdzy, to i tak
wszystkie wyjd¹ w postaci
podpisanych
kontraktów.
Przez to nie ³o¿ymy wystarczaj¹cych si³ na budowê
marketingu, a co za tym powinno pójœæ, na tworzenie
dobrego produktu. Liczê, ¿e
to siê zacznie jednak zmieniaæ, bo przynajmniej w PGE
Ekstralidze widaæ ju¿ symptomy pójœcia we w³aœciwym
kierunku.
- Jakiej rady udzieli³ pan
nowemu prezesowi, który
po pañskim odejœciu ju¿
wpad³ do g³êbokiej wodê?
- Wszystko, o co prezes
Marek Grzyb mnie siê pyta³,
pozostanie
nasz¹
wewnêtrzn¹
spraw¹.
Nie
chcia³bym upubliczniaæ tych
rozmów. Mogê tylko dodaæ,
¿e aktywnie dzieli³em siê
moj¹ wiedz¹, nasze rozmowy odbywa³y siê na zasadzie
wymiany pogl¹dów, a z czego ostatecznie prezes skorzysta, to ju¿ decyzja nale¿y
do niego.
- A jak by³o z tym szanta¿owaniem niektórych zawodników na zasadzie, ¿e
,,jak podpiszesz kontrakt,
to wyp³acimy ci pieni¹dze
sponsorskie’’?
- Jedna w wielu bzdur
kr¹¿¹cych w œrodowisku.
- Zawodnicy rzeczywiœcie
przywi¹zuj¹ siê do barw
klubowych, jak to ostatnio
jest wszêdzie sugerowane,

czy
raczej
prowadz¹
ch³odne kalkulacje, gdzie
im bêdzie lepiej, choæ niekoniecznie w pierwszej kolejnoœci spogl¹daj¹ na
kwoty wpisane w kontrakcie?
- To bardziej pytanie do
ekspertów, którzy siedz¹c z
boku chêtnie wszystko oceniaj¹. Faktem jest, ¿e zawodnik podejmuj¹c decyzjê o
podpisaniu kontraktu zwraca
uwagê na wiele czynników,
niekoniecznie tylko na wysokoœæ kontraktu. Pamiêtajmy,
¿e ¿u¿lowcy maj¹ w³asnych
sponsorów i zmieniaj¹c œrodowisko musz¹ siê liczyæ, ¿e
niektórych z nich mog¹ straciæ. Wa¿ne s¹ równie¿ elementy logistyczne, kwestia
bazy,
mechaników.
Przyk³adowo Duñczycy lubi¹
jeŸdziæ w Gorzowie, bo od
nas maj¹ blisko do domu, co
jest dla niektórych przynajmniej bardzo wa¿ne. Id¹c do
nowego klubu zawodnik najczêœciej musi wypracowaæ
swoj¹ pozycjê, zaczynaj¹c z
trudniejszego pu³apu ni¿ inni. Musi zdobyæ sympatiê kibiców, je¿eli chce siê szybko
poczuæ dobrze. Kolejna
sprawa to kwestia wyboru toru domowego. Co z tego, ¿e
ktoœ podpisze dobry kontrakt, jak bêdzie zdobywa³
ma³o punktów. Nie ka¿dy tor
pasuje ka¿demu zawodnikowi.
Pamiêtajmy,
¿e
wy¿sza oferta wcale nie
musi prze³o¿yæ siê na wiêksze pieni¹dze, bo te zawodnicy w du¿ej czêœci musz¹
„podnieœæ” z toru. Ponadto
wszyscy znamy powiedzenie choæby z pi³ki no¿nej,
¿e ,,nikt ci tyle nie da, ile
ktoœ ci obieca’’. Przez to
zawodnicy czêsto wol¹
mieæ coœ pewnego, nic ryzykowaæ i iœæ za du¿ymi
obietnicami.
- Malej¹ca liczba dobrych
zawodników powoduje, ¿e
rosn¹ dla nich stawki. Istnieje górna granica tego
wyœcigu?
- Za regulacjê rynku ¿u¿lowego odpowiada Polski
Zwi¹zek Motorowy, bo on
wyznacza zasady. Otwartoœæ
naszego rynku tak naprawdê
oznacza, ¿e nie ma górnej
granicy p³ac. Je¿eli zaœ byœmy wprowadzili pewne
ograniczenie, przyk³adowo
KSM, to ³atwiej by³oby panowaæ nad górnym limitem wynagrodzeñ.
- Przypomnijmy, bo nie
wszyscy pamiêtaj¹, ¿e
KSM obowi¹zywa³ jeszcze
niedawno, bo szeœæ lat temu. I rzeczywiœcie by³o
wtedy ³atwiej regulowaæ
rynek?
- By³o ³atwiej i by³o taniej.
- S³owem, jest pan za powrotem tego regulatora?

- Zawsze by³em zwolennikiem KSM-u. Œrednio rozgarniêty ekonomista wie, co
oznacza prawo poda¿y i popytu. Obecnie na rynku mamy du¿y popyt, dlatego bez
odpowiedniej regulacji nie
ma mo¿liwoœci powrotu do
stabilnoœci finansowej.
- Mamy przecie¿ limity finansowe, choæ wszyscy
wiemy, ¿e ceny windowane
s¹ poprzez umowy sponsorskie.
- Bo nikt nie zabroni nikomu sponsorowaæ zawodnika
i przez to s¹ podpisywane takie umowy. Natomiast nie
lekcewa¿y³bym limitów, bo
ich celem jest stabilizacja
rozgrywek. Dziêki temu regulatorowi kluby nie mog¹
podpisywaæ z zawodnikami
wy¿szych umów, a te, które
s¹ zawierane pozwalaj¹ na
utrzymanie stabilnoœci finansowej. Skoñczy³y siê dziêki
temu tematy upadków klubów, od kilku sezonów nikt
nie bankrutuje i to pozwala
budowaæ optymalny wizerunek PGE Ekstraligi. Dziêki
temu mo¿na by³o pozyskaæ
du¿ych sponsorów, podpisaæ
wieloletnie umowy z telewizj¹, za czym posz³y konkretne pieni¹dze. Dlatego
jest to takie wa¿ne, ponadto
dziêki tym limitom zatrzymane zosta³y kominy p³acowe,
które by³y problemem dla
klubów w poprzednich latach.
- Czy PGE Ekstraliga powinna zostaæ powiêkszona?
- W przypadku wprowadzenia KSM-u powiêkszenie ligi
by³oby oczywiœcie uzasadnione, gdy¿ mo¿na to uczyniæ pod warunkiem utrzymania wyrównanych w miarê
mo¿liwoœci sk³adów. Pamiêtajmy, ¿e wyznacznikiem
popularnoœci sportu jest telewizja i widzowie nie mog¹
ogl¹daæ meczów koñczonych wygran¹ jednej z
dru¿yn 60:30. Oczywiœcie
mog¹ siê zdarzyæ takie rozstrzygniêcia, ale ¿eby nie
sta³y siê one czymœ normalnym. Pamiêtajmy jednak, ¿e
powiêkszenie PGE Ekstraligi
niesie negatywne konsekwencje dla utrzymania
trzech poziomów rozgrywek.
Likwidacji praktycznie musia³a ulec druga liga. Za tym
pojawi³oby siê niebezpieczeñstwo rozwarstwienia uk³adu
si³ w pierwszej lidze. Mielibyœmy zespo³y szykuj¹ce siê
do awansu do PGE Ekstralidze i walcz¹ce o przetrwanie. Dysproporcja pomiêdzy
nimi zapewne by³aby du¿a,
co bardzo mocno uderza³oby
finansowo w zespo³y lepsze.
(…)
Ca³a rozmowa na
www.echogorzowa.pl
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Ostatnia wygrana Bartosza Zmarzlika 2019 roku
Bartosz Zmarzlik jest zwyciêzc¹ 85. Plebiscytu „Przegl¹du Sportowego”.
4. Sztafeta 4x400 m kobiet (Iga Baumgart-Witan,
Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Ma³gorzata Ho³ubKowalik, Justyna ŒwiêtyErsetic) (lekkoatletyka)
5. Dawid Kubacki (narciarstwo klasyczne)
6. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)
7. Wilfredo Leon (siatkówka)
8. Piotr Lisek (lekkoatletyka)
9. Marcin Lewandowski
(lekkoatletyka)
10. Mateusz Ponitka (koszykówka)

Fot. Piotr Kucza/Fotopyk

G³osami czytelników Przegl¹du Sportowego, widzów
Telewizji Polsat oraz u¿ytkowników Onetu triumfatorem 85. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski
2019 Roku zosta³ Bartosz
Zmarzlik. Drugie miejsce w
Plebiscycie zaj¹³ Robert Lewandowski, a trzecie - Pawe³
Fajdek. Laureatów 85. edycji
najstarszego i najbardziej
presti¿owego polskiego plebiscytu og³oszono podczas
Gali Mistrzów Sportu transmitowanej w Polsacie, w
Onecie oraz na przegladsportowy.pl {http://przegladsportowy.pl/}.
Bartosz Zmarzlik, zwyciêzca 85. Plebiscytu „Przegl¹du Sportowego”, ma za
sob¹ niezwykle udany rok:
wygra³ trzy turnieje Grand
Prix,
a
podczas
decyduj¹cych zawodów w
Toruniu udowodni³, ¿e jest w
stanie wytrzymaæ ogromn¹
presjê i w wielkim stylu zdoby³ tytu³ najlepszego ¿u¿lowca œwiata. Najwiêksi ¿u¿lowcy w historii prognozuj¹, ¿e
najbli¿sze lata bêd¹ er¹ Bartosza Zmarzlika. Drugi w tegorocznej edycji Plebiscytu
Robert Lewandowski mia³
najwiêkszy wk³ad w awans
pi³karzy na EURO 2020. Napastnik Bayernu Monachium
w 2019 roku przekroczy³ barierê 200 goli strzelonych w
niemieckiej ekstraklasie. Na
ca³ym œwiecie ma status supergwiazdy.
Podobnie jak w zesz³ym roku, wœród laureatów Plebis-

Polscy sportowcy 2019 roku na gali „Przeglądu Sportowego” w Warszawie

cytu najwiêcej by³o lekkoatletów. Tu¿ za trzecim w plebiscytowej klasyfikacji Paw³em
Fajdkiem uplasowa³a siê kobieca sztafeta 4x400 m: Iga
Baumgart-Witan, Patrycja
Wyciszkiewicz-Zawadzka,
Ma³gorzata Ho³ub-Kowalik
i Justyna Œwiêty-Ersetic.
W dziesi¹tce laureatów znalaz³ siê jeszcze tegoroczny
rekordzista Polski w skoku o
tyczce Piotr Lisek (8. miejsce) oraz œredniodystansowiec Marcin Lewandowski
(dziewi¹ty). Skoczków narciarskich w plebiscytowej
dziesi¹tce reprezentuj¹ Kamil Stoch (6. miejsce) oraz
plasuj¹cy siê tu¿ przed nim
mistrz œwiata z niesamowitego konkursu na normalnej
skoczni z Seefeld Dawid Kubacki. Kibice docenili te¿
klasê siódmego w Plebiscycie Wilfredo Leona, który w

kwalifikacjach do igrzysk,
mistrzostwach Europy i Pucharze Œwiata by³ jednym z
najlepszych
zawodników
kadry Vitala Heynena. Swoj¹
pierwsz¹ statuetkê Czempiona odebra³ za dziesi¹te
miejsce Mateusz Ponitka, lider koszykarskiej reprezentacji Polski, która zosta³a wyró¿niona tytu³em
Dru¿yny Roku.
Kapitu³a „Przegl¹du Sportowego” i Telewizji Polsat
przyzna³a tak¿e wyró¿nienia
w innych kategoriach plebiscytowych. Trenerem Roku
zosta³a pracuj¹ca z Paw³em
Fajdkiem Jolanta Kumor,
tytu³ Mecenasa Polskiego
Sportu przyznano koncernowi PKN Orlen, a statuetka
Superczempiona powêdrowa³a do Agnieszki Radwa-

ñskiej, która w 2018 roku
zakoñczy³a karierê sportow¹.
G³osowano za pomoc¹ tradycyjnych kuponów publikowanych w Przegl¹dzie Sportowym oraz w wybranych
wydaniach gazety Fakt, poprzez strony przegladsportowy.pl {http://przegladsportowy.pl/} oraz polsatsport.pl
{http://polsatsport.pl/},
a
tak¿e SMS-y. Ostateczn¹ kolejnoœæ ustalono w g³osowaniu SMS-owym podczas Gali
Mistrzów Sportu.

Laureaci 85. Plebiscytu
na Najlepszego Sportowca
Polski 2019 Roku:

1. BARTOSZ ZMARZLIK
(¿u¿el)
2. Robert Lewandowski
(pi³ka no¿na)
3. Pawe³ Fajdek (lekkoatletyka)

Laureaci w pozostałych
kategoriach:

DRU¯YNA ROKU
Reprezentacja Polski w koszykówce mê¿czyzn
TRENER ROKU
Jolanta Kumor
MECENAS POLSKIEGO
SPORTU
PKN ORLEN
NAGRODA SPECJALNA
Witold Bañka - by³y Minister Sportu i Turystyki
SERCE DLA SPORTU
Fundacja Marcina Gortata
SPORT BEZ BARIER NAJLEPSZY SPORTOWIEC
NIEPE£NOSPRAWNY
Lucyna Kornobys
NIEPE£NOSPRAWNY INTELEKTUALNIE 28
marzeñ - Niepe³nosprawni w
drodze na szczyt
SUPERCZEMPION
Agnieszka Radwañska
rrr
Idea Plebiscytu narodzi³a
siê w 1926 roku. Z inicjatywy

Kazimierza Wierzyñskiego,
wspó³twórcy
legendarnej
grupy poetyckiej „Skamander” i jednoczeœnie ówczesnego redaktora naczelnego
„Przegl¹du Sportowego” postanowiono, aby w plebiscycie czytelniczym wybieraæ
corocznie Dziesiêciu Najlepszych Sportowców Polski, z
których pierwszy zyska miano Sportowca Roku. Wœród
zwyciêzców Plebiscytu znaleŸli siê legendarni polscy
atleci tworz¹cy historiê
œwiatowego sportu - zarówno bohaterowie 20-lecia miêdzywojennego, jak Halina
Konopacka,
Jadwiga
Jêdrzejowska, Janusz Kusociñski, Wac³aw Kuchar
czy Stanis³aw Marusarz,
s³awy powojenne - Irena
Szewiñska, Janusz Sid³o,
Ryszard
Szurkowski,
W³adys³aw
Kozakiewicz,
Zbigniew Boniek, jak i
wspó³czeœni herosi sportowych aren z Justyn¹ Kowalczyk, Otyli¹ Jêdrzejczak,
Adamem Ma³yszem, Robertem Lewandowskim, Anit¹
W³odarczyk, Kamilem Stochem i Bartoszem Kurkiem
na czele.
rrr
Plebiscyt Przegl¹du Sportowego jest drugim najstarszym tego typu konkursem
na œwiecie - zaledwie rok
wczeœniej szwedzki dziennik
Svenska Dagbladets zacz¹³
przyznawaæ nagrody najlepszemu sportowcowi lub zespo³owi roku. Nagrody te

Jego zwycięstwo to wygrana żużla
Bartosz Zmarzlik zosta³ wybrany sportowcem roku 2019 w plebiscycie „Przegl¹du Sportowego”.
Dziêki ogromnemu wsparciu kibiców ¿u¿lowych wyprzedzi³ Roberta Lewandow-

r e k l a m a

skiego, który jest przecie¿
jednym z najlepszych pi³karzy na œwiecie i ma za sob¹

œwietny sezon w Bayernie
Monachium oraz reprezentacji kraju. Nie ma jednak na

swoim koncie ¿adnych oficjalnych europejskich czy
œwiatowych tytu³ów, które

mog³yby za nim w plebiscycie przemówiæ. Mo¿e zmieni
siê to w tym roku, dziêki grze
polskiej reprezentacji na
mistrzostwach starego kontynentu, czego jemu i sobie
¿yczymy. Za Zmarzlikiem
zaœ przemówi³y znakomite
wystêpy w rozgrywkach krajowych i miêdzynarodowych,
które przywiod³y go do mistrzostwa œwiata 2019 roku.
Co prawda w niszowej
wzglêdem pi³ki no¿nej dyscyplinie, ale maj¹cej za to
przysiêg³ych fanów. Podobnie zreszt¹ jak wiele innych
sportów, maj¹cych swych reprezentantów w gronie laureatów tego i poprzednich
plebiscytów.
Bartosz Zmarzlik zrobi³
swym wynikiem wiêcej dla
promocji ¿u¿la, ni¿ uczynili
przed nim setki innych
¿u¿lowców, dzia³aczy oraz
specjalistów od marketingu.

I s¹ ju¿ tego widome efekty,
bo o ¿u¿lu mówi siê na
sportowych i biznesowych
salonach, a nie tylko w
oœrodkach znanych z czarnego sportu. Nic zatem
dziwnego, ¿e sam Zmarzlik
finalizuje rozmowy z Orlenem, który nie szczêdzi pieniêdzy na sport, choæ sam
¿u¿el do tej pory omija³. Z
kolei prezes gorzowskiej
Stali Marek Grzyb z dum¹
opowiada w mediach, ¿e
dziêki sukcesom wychowanka, pozytywnie zakoñczy³y siê negocjacje z biznesowym potentatem, jakim
jest Man Polska, który jeszcze niedawno wydawa³ siê
byæ poza zasiêgiem ¿u¿lowego klubu.
Zwyciêstwo Zmarzlika to
wielka wygrana polskiego
¿u¿la i to na wielu torach i
p³aszczyznach.
JAN DELIJEWSKI
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Najchętniej wyruszał

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Stanis³aw Lisowski nie mia³ przed wojn¹ wiele czasu, aby bli¿ej zetkn¹æ siê z motoryzacj¹

Z kilku motocykli złożył jeden, na którym wyruszył na rajdowe szlaki. Tu w środku po zwycięstwie w jednym z nich

Brazylię przemierzał konno i na traktorze

Urodzi³ siê 3 lipca 1929 roku w Wilnie. Gdy skoñczy³
pierwsz¹ dekadê ¿ycia wybuch³a wojna. By³y konie,
polowania i kontakty z partyzantami. PóŸniej trzeba
by³o opuœciæ ukochane
miasto i ruszyæ na koniec
œwiata, z kresów wschodnich na zachodnie krañce
nowej Rzeczpospolitej, tym
razem ludowej.
Wszystko zaczê³o siê od
motocykla Diamant, odnalezionego gdzieœ przy dzisiejszej ul. M³yñskiej. Pod koniec lat czterdziestych mia³
ju¿ prawo jazdy i zosta³
cz³onkiem klubu Unia, który
niebawem przekszta³ci³ siê
w ZKS Stal. Czasy by³y
dziwne. Corocznie motocykle by³y œwiêcone pod gorzowsk¹ katedr¹ a póŸniej
bra³y udzia³ w zawodach
pod
socjalistycznymi
has³ami. W nietypowy sposób mo¿na te¿ by³o zostaæ
w³aœcicielem motocykla.
Poszukiwania nowej maszyny doprowadzi³y do zdezelowanych Harley Davidsonów, porzuconych przez
Armiê Czerwon¹. Amerykanie dostarczali je, podobnie jak Willysy, wraz z
ró¿norodnym uzbrojeniem
w ramach programu Lend
Lease.

silniki. W Junaku Franka widaæ by³o wysoki, naspawany t³ok zwiêkszaj¹cy stopieñ sprê¿ania i typowe,
dozwolone
przeróbki.
Wszystkie wymiary siê zgadza³y. Myœmy zrobili ma³y
cyrk. Kolega Semperski
trzyma³ troskliwie cylinder
pod pach¹. Tak jakby chcia³
coœ ukryæ. Sêdziowie zmierzyli œrednicê t³oka i skok.
Wszystko siê zgadza³o.
T³ok by³ seryjny nawet bez
naspawanego denka. Bacznie analizowali cylinder. Te¿
by³ w porz¹dku. Uznali, ¿e
tajemnica niezwyk³ej mocy
kryje siê w g³owicy cylindra,
w której równie¿ nie znaleŸli
wiêkszych zmian. PóŸniej
moim motocyklem interesowa³a siê dyrekcja fabryki Junaka. Zaproponowano nawet nowy motocykl za
g³owicê. Odmówi³em, uzasadniaj¹c, i¿ motocykl nale¿y nie do mnie a do klubu.
Poza tym nie chcia³em byæ
nieuczciwy. G³owica nic by
im nie dala. Ca³a tajemnica
kry³a siê w fazach rozrz¹du
i krzywkach. W koñcu i tak
dostali mój motocykl w zamian za fabryczn¹ rajdówkê
- opowiada pan Stanis³aw.
Na Junaku zdoby³ tytu³
wicemistrza Polski. By³a te¿
Jawa na talon. Kierowcy
przyzwyczajonemu
do
ciê¿kich czterosuwowych
maszyn niezbyt siê podoba³a, ale równie¿ dostarczy³a wielu przygód, emocji
i sukcesów. W³aœnie na Jawie wystartowa³ w Rajdzie
Tatrzañskim - imprezie ce-

Lekcja Mielocha

Z kilku motocykli z³o¿y³ jeden, na którym wyruszy³ na
rajdowe szlaki. Warto przypomnieæ, ¿e Harley - Davidson WLA zupe³nie nie nadawa³ siê do jazdy w tere-

nie. D³uga i ciê¿ka maszyna
stworzona by³a na asfaltowe drogi, a sta³a siê motocyklem wojskowym dlatego,
¿e w ówczesnym USA nie
produkowano niczego bardziej porêcznego. Jazda
Harleyem po rajdowych
bezdro¿ach wymaga³a nie
lada kunsztu i by³a doskonal¹ nauk¹ dla zawodników
rajdowych i crossowych.
Czerwony Harley i jego kierowca stawali siê coraz
s³awniejsi. Stanis³aw Lisowski stawa³ na podium obok
mistrzów znanych jeszcze
przed wojn¹. Podczas jednych z zawodów w Poznaniu wytopi³ mu siê t³ok. Dojecha³ na jednym cylindrze,
ale o dobrym miejscu nie
by³o mowy.
- Po wyœcigu zawo³a³ mnie
Jerzy Mieloch i spyta³ czemu tak siê sta³o. Wytopi³ siê
t³ok - odpar³em. W Harleyu!
To
niemo¿liwe.
Poka¿
œwiecê. Odkrêci³em œwiecê
i zanios³em pokazaæ mistrzowi. Wzi¹³ j¹ do rêki, spojrza³ i pokiwa³ g³ow¹. Po
chwili wyci¹gn¹³ swoj¹
œwiecê zap³onow¹. Popatrz
- powiedzia³ - zapamiêtaj na
cale ¿ycie jak ma wygl¹daæ
œwieca. Ta lekcja wielokrotnie mi siê w ¿yciu przydawa³a - wspomina pan Stanis³aw.
Warto przypomnieæ, ¿e
nazwisko Mieloch jeszcze
przed wojn¹ przyci¹ga³o na
tory i trasy zawodów setki
kibiców. Poznañski zawodnik zdobywa³ mistrzowskie
tytu³y w wyœcigach drogo-
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wych, trawiastych, crossach
i rajdach jeszcze wiele lat
po wojnie. By³ równie¿
w³aœcicielem ogrodnictwa i
podobno wyhodowa³ piêkn¹
odmianê czarnych ró¿.
Gdy u schy³ku lat piêædziesi¹tych rozpoczêto w
Szczecinie produkcje Junaka, starano siê jak najlepiej
przygotowaæ maszynê do
sportu. Po jednym ze
szczeciñskich motocrossów
na torze nieopodal ówczesnej fabryki motocykli SFM
zaproponowano m³odemu
zawodnikowi Stali przeja¿d¿kê nowym polskim
czterosuwem po torze. Junak spodoba³ siê panu Stanis³awowi i niebawem seryjna maszyna tej marki trafi³a
do gorzowskiego klubu.
Zosta³a odchudzona o niemal 40 kg, a jej silnik
wzmocniono wykorzystuj¹c
wiedzê
mechaników
dru¿yny ¿u¿lowej.
Rozpoczê³a siê z³ota passa
zwyciêstw i rywalizacja z
Franciszkiem Stachiewiczem, kierowc¹ który m.in.
jest motocyklowym rekordzist¹ polski w szybkoœci
bezwzglêdnej.
Rekord
uzyskany na Junaka do dziœ
jest nie pobity.
- Po zawodach, w których
Franek wygra³ swoj¹ klasê a
ja by³em drugi dowiedzieliœmy siê, ¿e zawodnicy startuj¹cy na brytyjskich motocyklach z³o¿yli protest.
Twierdzili, ¿e to nie mo¿liwe
i¿ nasze silniki maj¹ regulaminow¹ pojemnoœæ 350
ccm. Trzeba by³o rozbieraæ

nionej niemal tak jak Six
Days Trophy, czyli motocyklowa szeœciodniówka. Na
Rajdzie Tatrzañskim pozna³
olimpijczyka
Stanis³awa
Marusarza. Ta niezwykle
ciê¿ka, trzydniowa impreza
wymaga³a ¿elaznej kondycji
od ludzi i sprzêtu. Zwykle
zarówno trudne górskie
bezdro¿a jak i pogoda nie
sprzyja³y zawodnikom. Jawa
nie
wytrzyma³a.
Nast¹pi³o pêkniêcie przedniego teleskopu i ko³o ustawia³o siê w najdziwniejszych p³aszczyznach. Jazda sta³a siê udrêk¹, a na
naprawê nie by³o co liczyæ.
- Mia³em dosyæ. Zatrzyma³em siê i ju¿ wiedzia³em,
¿e tego rajdu nie skoñczê.
Nie mam si³y. Nagle zatrzyma³a siê obok na rajdowej
WFM córka twórcy polskiego
motocrossu.
By³a
uœmiechniêta i bardzo zadowolona z jazdy i pogody.
Zamieniliœmy kilka s³ów po
czym ostro ruszy³a, aby nie
spóŸniæ siê na punkt kontrolny. Pomyœla³em, ¿e jak baba mo¿e, to ja te¿. Przesz³o
zmêczenie i ruszy³em na
trasê. Rajd skoñczy³em, ale
na jakimœ dalekim miejscu wspomina Stanis³aw Lisowski.

Mazury i Ursusiki

Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych trzeba by³o
zawiesiæ kask na ko³ku i
zaj¹æ siê prac¹. Tym bardziej, ¿e po pierwszej wyprodukowanej w £abêdach
serii produkcja g¹sienico-
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wych traktorów Mazur DT
50 trafi³a do gorzowskiego
Ursusa. Traktor mia³a staæ
siê przebojem eksportowym
i seria Mazurów pojecha³a
do Brazylii. Za traktorami
pod¹¿yli polscy fachowcy,
aby prowadziæ szkolenia
dotycz¹ce obs³ugi i rozwijaæ
sieæ serwisów. Nie zabrak³o
wœród nich pracownika
dzia³u kontroli jakoœci Stanis³awa Lisowskiego. W egzotycznej Brazylii spêdzi³
pó³tora roku. Od razu zauwa¿y³, ¿e Mazury nie nadaj¹ siê na ten rynek. Brazylijczycy byli przyzwyczajeni
do
niemal
bezobs³ugowych i niezawodnych amerykañskich
Caterpillarów. W Mazurze
fatalnie rozwi¹zano uk³ad
rozrz¹du. Samosmaruj¹ce
tuleje klawiatury zaworowej
trzeba by³o wymieniaæ co
50 godzin pracy. Chwila zadumy nad silnikiem i od razu nasun¹³ siê pomys³. Wystarczy³a rurka ³¹cz¹ca wyjœcie z bocznikowego filtra
oleju z obudow¹ klawiatury,
aby problem przesta³ istnieæ. Ca³a przeróbka kosztowa³a kilka dolarów.
Z drug¹ usterk¹ by³o nieco
gorzej. Podczas eksploatacji w Brazylii rozsypywa³y
siê skrzynie biegów. Polscy
specjaliœci mieli problem ze
znalezieniem przyczyny.
Stanis³aw Lisowski przypomnia³ sobie, ¿e w trakcie
testów w Gorzowie, podczas przygotowywania toru
do motocrossu wjecha³ w
dó³ i traktor stan¹³ niemal
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na rajdowe szlaki

Sportowa jazda samochodem terenowym była jego pasją

pionowo.
Wtedy obok
w³¹czonego
pierwszego
biegu zakleszczy³a siê
dwójka. Zdj¹³ obudowê,
cofn¹³ ko³o zêbate i by³o po
problemie. Brazylijczycy
zapewne dodawali gazu, co
niszczy³o ca³y mechanizm.
Nale¿a³o zastosowaæ blokadê biegów, która dzisiaj
jest standardem. Wtedy
jednak by³ to problem. Polska centrala odpowiedzia³a,
¿e w ci¹gu dwóch miesiêcy
rozwa¿y mo¿liwoœci. Rozwa¿y, ale jeszcze nie zbuduje blokad. Tymczasem
grunt na brazylijskim rynku
dos³ownie siê pali³. Pó³ ¿artem, pó³ serio zwrócono siê
do Stanis³awa. Po analizie
mechanizmu zmiany biegów wpad³ na pomys³ drobnej modyfikacji prowadnic.
Na szczêœcie w pobli¿u by³
warsztat mechaniczny prowadzony przez Rosjanina,
gdzie by³y niezbêdne narzêdzia a i z porozumieniem siê nie by³o problemu.
Po kilku godzinach intensywnej pracy w wa³kach pojawi³y siê wyciêcia i gniazda, w których umieszczono
kulki. Wieczorem blokada
znalaz³a siê w pokoju szefów, którzy patrzyli na ni¹ z
niedowierzaniem. Obecny
przy
tym
in¿ynier
z
zak³adów Cegielskiego wyci¹gn¹³ d³oñ i pogratulowa³.
Po czym w nocy sporz¹dzi³
rysunki tego rozwi¹zania.
Skrzynie sta³y siê niezawodne.
W Brazylii równie¿ przyda³a siê dawna lekcja Mie-

locha. Wraz z Mazurami
trafi³y za Ocean tzw. Ursusiki. Jednoko³owe ma³e
ci¹gniki Ursus C 308 przypominaj¹ce do z³udzenia
Dzika produkowanego w
gorzowskim Gomadzie. W
,,Ursusikach’’ silniki odmawia³y pos³uszeñstwa w brazylijskich upa³ach i wilgoci.
Wystarczy³ rzut oka na
œwiece, aby zrozumieæ o co
chodzi. Odpowiednia regulacja zap³onu usunê³a problem.
W 1961 roku Stanis³aw Lisowski powróci³ do kraju. W
miêdzyczasie polskie centrale handlowe zainteresowa³y siê rynkiem egipskim.
Zebrano ekipê, która ruszy³a do kraju faraonów.
Lisowski do³¹czy³ do niej
niemal w ostatniej chwili. W
tych czasach bowiem bardziej stawiano na specjalistów od propagandy ni¿ mechaniki. Wœród wielu egipskich przygód i anegdot
szczególnie wspomina zdarzenie zwi¹zane z Junakiem. Obok ci¹gników
usi³owano sprzedaæ egipskiej policji Junaki. Niestety
polskie motocykle nie wytrzymywa³y upa³ów. U¿ywane dot¹d przez policjantów
brytyjskie AJS ci¹gle
jeŸdzi³y a Junaki ,,pada³y’’ z
powodu przegrzania ju¿ po
kilku kilometrach. Szko³a
Mielocha, œwieca i ju¿
wszystko by³o jasne. Pan
Stanis³aw zabra³ siê za regulacje, po czym zaprosi³
szefa
policji
na
przeja¿d¿kê. Pêdz¹c tras¹
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St. Lisowski przy ciągniku gąsienicowym Mazur, który trafił na Farmę Wawrzyńca
(Zielińskiego) w Wawrowie

testow¹ s³ysza³ z tylnego
siode³ka okrzyki : slow,
slow ! Policjanci byli pod
wielkim wra¿eniem, a szef
polskiej ekipy dopiero dowiedzia³ siê, ¿e ma w ekipie
doœwiadczonego zawodnika a do tego wicemistrza
polski na Junaku.
Niestety wszystko siê kiedyœ koñczy. Trzeba by³o powróciæ do polskiej prozy
¿ycia i zmierzyæ siê z rzeczywistoœci¹
Peerelu.
Szybko okaza³o siê, ¿e polski podbój œwiatowych rynków równie¿ siê skoñczy³.
W roku 1970 stanê³a produkcja traktorów g¹sienicowych, a znacznie wczeœniej
ciê¿kich motocykli. Prototypy nowych konstrukcji nie
znalaz³y miejsca nawet w
muzeach. Zgodnie z podzia³em w ramach tzw. Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej produkowaæ
tak wymyœlne urz¹dzenia
móg³ jedynie Zwi¹zek Radziecki. Cz³owiek, który w
Brazylii i Egipcie walczy³ o
renomê polskich produktów
a do tego zetkn¹³ siê z zupe³nie inn¹ rzeczywistoœci¹
i stylem ¿ycia nie móg³ siê
czuæ dobrze w realiach
schy³ku
lat
szeœædziesi¹tych.
Przy
pierwszej okazji wzi¹³ ¿ycie
we w³asne rêce i otworzy³
warsztat
samochodowy.
Podziw dla jakoœci produktów marki Mercedes sprawi³, ¿e zacz¹³ specjalizowaæ
siê w naprawach aut z
gwiazd¹ na masce. Przez

wiele lat by³ to jedyny taki
warsztat w Polsce.

Rajdy terenowe

Gdzieœ pod koniec lat
osiemdziesi¹tych sta³ siê
w³aœcicielem radzieckiej
amfibii MAW. Po wielu zabiegach powsta³ samochód,
którym móg³ pojechaæ na
poznañski zlot pod auspicjami fabryki w Antoninku.
Tarpaniada nie spodoba³a
mu siê zbytnio. Myœla³ o rajdach a nie zlotach. Zobaczy³ jednak jak je¿d¿¹ Willysy i zacz¹³ rozgl¹daæ siê
za takim samochodem. Po
kilku klatach zaczê³y kr¹¿yæ
nieco ¿artobliwe plotki, ¿e
wszystkie polskie Willysy
trafi³y do Wysokiej.
- To by³a oczywiœcie nieprawda. Du¿o tutaj trafi³o, ale na
pewno nie wszystkie - œmieje
siê pan Stanis³aw i zaczyna
opowieœæ o poszukiwaniach
ocala³ych po dziejowych zawieruchach samochodów.
- Mia³em swój sposób.
Przyje¿d¿ali taksówkarze,
aby naprawiaæ im lub
zak³adaæ silniki Mercedesa.
Zdarza³o siê, ¿e np. klientowi z Jeleniej Góry mówi³em,
¿e s³ysza³em i¿ miejscowy
nadleœniczy jeŸdzi Willysem
i chyba chce go sprzedaæ.
Jak dojdzie do transakcji, to
oplata za silnik bêdzie symboliczna. Po jakimœ czasie
taksówkarz
informowa³
mnie, ¿e owszem jest Willys, ale nie w Jeleniej Górze
i jeŸdzi nim weterynarz a
nie nadleœniczy - opowiada
z uœmiechem.

Samochody trzeba by³o
odbudowaæ i dostosowaæ
do rajdów. Pocz¹tkowo by³
silnik Mercedesa a skrzynia
biegów Willysa. PóŸniej powsta³ Merlis na ramie Mercesdesa G, zwanego Gelend¹. Silnik równie¿ pochodzi³ z Mercedesa a
wszystko zosta³o jeszcze
odpowiednio wzmocnione.
Ca³oœæ przykryto nadwoziem przypominaj¹cym sylwetkê Willysa. Merlis s³yn¹³
z niezawodnoœci i nie szkodzi³y mu nawet kilkumetrowe skoki przy wielkich
prêdkoœciach. Kolejny i
ostatni Merlis 3000 te¿ mia³
ramê Gelendy, ale inny
mocniejszy silnik i szerzej
rozstawione ko³a. Podziw
dla konstrukcji Jeepa i Mercedesa przerodzi³ siê w samodzielnie zbudowane auto ³¹cz¹ce najlepsze cechy
tych marek. Korzenie tej
fascynacji siêgaj¹ równie¿
pobytu w Brazylii.
- W Brazylii jeŸdzi³em
wszystkim co tam jeŸdzi.
Konno,
samolotem,
poci¹giem, czasem trzeba
by³o r¹baæ drzewa, aby jechaæ dalej. By³y te¿ Willysywspomina
gorzowski
Mistrz.
Rzadk¹ cech¹ by³a umiejêtnoœæ przyci¹gania ludzi i
zara¿ania ich w³asn¹ pasj¹.
W latach osiemdziesi¹tych
rozpoczê³y siê rajdy wed³ug
formu³y wymyœlonej przez
Stanis³awa Lisowskiego.
Wtedy te¿ prezesem Automobilklubu Gorzowskiego
by³ jego brat Janusz Lisow-
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ski. Dziêki rajdom terenowym organizacja przetrwa³a
najciê¿szy okres przemian
gospodarczych i ustrojowych. Na rajdy terenowe do
Gorzowa
przyje¿d¿a³o
oko³o stu za³óg. Pocz¹tkowo byli to Polacy, ale niebawem do³¹czyli Niemcy a
nawet Czesi. Gorzowska
ekipa wyruszaj¹ca sprzed
warsztatu w Wysokiej na
rajdy w inne miejsca Polski
przypomina³a du¿¹ kolumnê wojskow¹.
- Bywa³o, ¿e rz¹d samochodów ci¹gn¹³ siê od
wjazdu do warsztatu a¿ po
widoczny na horyzoncie
las. Gdy pierwsze auta rusza³y czêsto jeszcze np.
domalowywano za³adowane lawety - wspomina syn
Andrzej Lisowski.
Z gorzowskim mistrzem
trudno by³o wygraæ i równie
trudno pokonaæ by³o zespó³
z Gorzowa, nad którym
bacznie czuwa³. Wiêkszoœæ
za³óg jecha³a samochodami
z Wysokiej. Pan Stanis³aw
opracowywa³ taktykê, tak
aby punkty zdobywane w
ka¿dej z klas gwarantowa³y
sukces. Nie szczêdzi³ przy
tym energii, czasu i pieniêdzy. W latach kiedy
wszêdzie podupada³y ze
wzglêdów finansowych rajdy i wyœcigi Automobilklub
Gorzowski
wchodzi³
w³aœnie w now¹, z³ot¹ erê
rajdów terenowych.
Stanis³aw Lisowski zakoñczy³ karierê zawodnika w
po³owie pierwszej dekady
XXI wieku. Zmar³ 8 lutego
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