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Czy Zmarzlik pozostanie
w Gorzowie?

Fot. Emilia Wójcik

Trudno jest opisać życie i twórczość Edwarda Dębickiego, który skończył w tym roku 85 lata, z czego
Motor Lublin ostro zabiega o pozyskanie
65 poświecił zespołowi Terno. Więcej na s. 8.
Bartosza Zmarzlika.

r e k l a m a

Napisał o tym Przegląd Sportowy, podając iż lublinianie
kładą na stole rekordowy kontrakt, na którym sam podpis
kosztuje 3 miliony zł. Na dodatek gwarantują tam zawodnikowi przeloty samolotem na treningi i mecze do Lublina oraz
z powrotem do domu. Takiego kontraktu jeszcze nikt w polskiej lidze nie miał, choć to od lat najlepsza i najdroższa liga
świata, a znakomitych żużlowców w niej nie brakuje.
Wcale mnie nie dziwi taka oferta, bo aktualny mistrz świata przedstawia ogromną wartość nie tylko sportowa, ale i
marketingową. Chodzi więc nie tylko o punkty meczowe,
ale i wcale niemałe pieniądze od sponsorów oraz kibiców,
których Zmarzlik swoją jazdą i medalami przyciąga jak
mało kto. A w Lublinie są pieniądze na starcie i po wielu
chudych latach olbrzymi głód sukcesów.
Na razie jednak Bartosz Zmarzlik jeździ dla Gorzowa i ratuje Stal przed blamażem , a może i nawet degradacją. Sam
jednak niewiele może zdziałać i to chyba do tej pory irytowało
go najbardziej. Dlatego w klubie, dmuchając na zimno, proponują gorzowskiemu liderowi nowe warunki kontraktu, by go
zatrzymać na dłużej. Pomóc ma w tym organizacja turniejów
Grand Prix, na których Stal zamierza zarobić. Może się uda.
Pieniądze to jednak nie wszystko, choć w tym sporcie
szczególnie są ważne, ze względu na koszty jego uprawiania i ryzyko z tym związane. Liczy się także atmosfera i
chemia miedzy zawodnikami a włodarzami klubu, a z tym
nie było chyba u nas najlepiej, czemu sam mistrz dał wyraz
w jednej z telewizyjnych transmisji z ligowego meczu. To
może zaważyć, choć wcale nie musi.
Czy Bartosz Zmarzlik pozostanie w Gorzowie? Idę o
zakład, że on sam tego jeszcze nie wie. Nam pozostaje
mieć tylko nadzieję.

JAN DELIJEWSKI

2

Niebawem w parku Kopernika bêdziemy spacerowaæ nowymi alejami.
Trwaj¹ tam obecnie prace
remontowe, zostan¹ zamontowane nowe ³awki i kosze
na odpady. Przybêdzie tak¿e
zieleni - zostan¹ nasadzone
byliny, krzewy, drzewa i
pn¹cza.
Park Kopernika to miejsce
chêtnie odwiedzane przez
spacerowiczów i biegaczy, w
którym spotkaæ mo¿na wiewiórki ochoczo skacz¹ce po
koronach drzew. Teraz w
parku trwa remont œcie¿ek.
Odnawiana jest aleja asfaltowa pomiêdzy ul. Pi³sudzkiego, a ul. Walczaka oraz
g³ówna aleja o nawierzchni
mineralnej prowadz¹ca do
fontanny. Prace maj¹ przy-

Fot. Jan Wojtanowski

w 1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzowie popłynął pierwszy prąd
elektryczny; doprowadzenie
energii elektrycznej związane
było z budową tramwaju elektrycznego w mieście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
2003 r. - na trasie Gorzów Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
w 2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na
Placu Grunwaldzkim.
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniewski (71 l.), pionier Gorzowa, b.
żużlowiec i trener żużla, twórca
silnika żużlowego, który w 1955
pozwolił Stali startować w II lidze; pierwszy indywidualny
mistrz okręgu zielonogórskiego
w 1950, pierwszy trener Jancarza, Migosia, Padewskiego i
Dziatkowiaka.
w 3.09.
1959 r. - na ul. Warszawskiej
oddano do użytku drugi tor
tramwajowy długości 400 m na
odcinku między ul. Szkolną i
Szpitalną; dzięki temu można
było wznowić kursy linii nr 2 na
ul. Warszawskiej.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski
w 4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie.
2010 r. zm. Ryszard Major (62
l.), aktor, reżyser, b. dyrektor
Teatru Osterwy (1995-2002).
w 5.09.
1945 r. - Polska Żegluga Państwowa w Poznaniu uruchomiła
regularną linię pasażersko-towarową z Poznania do Obornik Obrzycka - Wronek - Sierakowa
- Międzychodu - Skwierzyny Gorzowa i z powrotem, która
obsługiwały parowce „Poznań’ i
„Gorzów”.
r6.09.
1968 r. - 22-letni Edward Jancarz został w Göteborgu II wicemistrzem świata.
1975 r. - w wyniku połączenia
miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej powstała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Gorzowie, dziś WiMBP.
2013 r. - Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie
został zarejestrowany jako
spółka z o.o.
1926 r. ur. się Zdzisław Morawski, pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK,
zm. 1992 r.
w 7.09.
1997 r. - Tomasz Kucharski, 16krotny medalista MP, wraz z
bydgoszczaninem Robertem Syczem zdobył mistrzostwo świata
w dwójkach wioślarskich
w 8.09.
1962 r. - uroczyście otwarto odbudowany dworzec PKP.
2001 r. - ruszyła giełda samochodowo-towarowa przy ul.
Myśliborskiej.
w 9.09.
1984 r. - bp Wilhelm Pluta poświęcił kościół pw. NMP Królo-
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Trwa remont alejek w parku
Kopernika

Znajdą się tu m.in. nowe ławki i kosze na odpady, będą
także nowe nasadzenia

czyniæ siê do polepszenia
komfortu odwiedzaj¹cych
park.

W parku Kopernika planowane s¹ tak¿e nasadzenia.
Szata roœlina zostanie wzbo-

gacona o nowe byliny, krzewy, drzewa i pn¹cza. Dodatkowo zamontowane zostan¹
nowe ³awki i kosze na odpady.
W parku znajduje siê fontanna, jest tak¿e plac zabaw
dla dzieci oraz miasteczko
ruchu drogowego. Miejsce
chêtnie odwiedzaj¹ rodziny z
dzieæmi. Wzd³u¿ tej czêœci
parku Kopernika rozci¹ga
siê œcie¿ka rowerowa.
Po drugiej stronie, na któr¹
mo¿na
przejœæ
k³adk¹
po³o¿ony jest skatepark rozbudowany
w
ramach
Bud¿etu Obywatelskiego.
Mo¿na w nim spotkaæ m³odzie¿ je¿d¿¹c¹ na rowerach,

rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Skatepark podzielony jest na dwie sekcje streetow¹ oraz bowlow¹,
która jest jedn¹ z najwiêkszych w Polsce.
Remont parku Kopernika
jest dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej, Funduszu Spójnoœci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
2014-2020, Oœ priorytetowa
II Dzia³anie 2.5 Poprawa jakoœci œrodowiska miejskiego.
Planowany termin zakoñczenia prac w parku Kopernika to koniec wrzeœnia 2020
r.
KAROLINA MACHNICKA

Wyniki badań bez wchodzenia do szpitala
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie bêdzie mia³ Centralny Punkt Odbioru Wyników.
Nowe rozwi¹zanie ma ograniczyæ
liczbê
osób
wchodz¹cych do lecznicy i poprawiæ bezpieczeñstwo zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala. Z nowego punktu bêdzie mo¿na korzystaæ od
jesieni. Centralny Punkt Obioru Wyników bêdzie siê znajdowa³ w nieczynnej od kilku lat
portierni przed g³ównym budynkiem szpitala. W³aœnie zaczê³y siê prace adaptacyjne
dostosowuj¹ce obiekt do jego
nowego przeznaczenia.
- Od kiedy uruchomiliœmy
system
automatycznego
otwierania szlabanu portiernia
sta³a nieu¿ywana. Teraz postanowiliœmy daæ jej drugie ¿ycie,
a naszym pacjentom zapewniæ

Fot. Archiwum WSzW
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Centralny Punkt Odbioru Wyników będzie miał swoje miejsce w dawnej portierni

maksimum bezpieczeñstwa.
To dla nas bardzo wa¿ne, aby
w dobie pandemii ograniczyæ
do minimum miejsca, w których potencjalnie mo¿e dojœæ
do zaka¿enia. Liczba chorych
na COVID-19 nie maleje, a

specjaliœci mówi¹, o tym, ¿e jesieni¹ mo¿emy mieæ do czynienia z drug¹ fal¹ zaka¿eñ mówi Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.

W budynku portierni trzeba
wymieniæ okna, pomalowaæ
wnêtrze i zapewniæ dostêp do
sieci komputerowej. Czêœæ
prac ju¿ siê rozpoczê³a, przy
innych szpital czeka na wycenê.
- W nowym punkcie odbioru wyników, same wyniki nie
bêd¹ przechowywane; bêd¹
na miejscu drukowane. To
mo¿liwe dziêki wprowadzonemu przez lecznicê elektronicznemu
systemowi
obs³ugi pacjenta, w którym
prawie wszystkie czynnoœci
zwi¹zane z pobytem pacjenta na terenie naszej placówki odbywaj¹ siê w szpitalnej sieci - dodaje R. Surowiec.

Aby odebraæ wyniki (tak samo jak to jest teraz) trzeba
bêdzie okazaæ dowód to¿samoœci lub upowa¿nienie. Po
pomyœlnej weryfikacji osoby
odbieraj¹cej obs³uga punktu
wydrukuje i wyda dokument.
Centralny Punkt Odbioru Wyników to nie jedyna mo¿liwoœæ
odebrania wyniku badañ bez
koniecznoœci wchodzenia do
szpitala. Kilka miesiêcy temu
lecznica uruchomi³a system erejestracja, który umo¿liwia nie
tylko dostêp do wyników badañ laboratoryjnych i radiologicznych, ale tak¿e zapisanie
siê do wybranych przyszpitalnych poradni specjalistycznych.

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Dobrze jest podać odczyty z podwodomierzy
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Gorzowie przypomina o zg³aszaniu odczytów z podwodomierzy.
Chodzi tu o urz¹dzenia
mierz¹ce wodê bezpowrotnie
zu¿yt¹, g³ównie na cele ogrodowe. Jak zwraca uwagê prezes PWiK w Gorzowie Bogus³aw Andrzejczak, nie
wszyscy u¿ytkownicy to czyni¹ i w efekcie maj¹ tak¿e naliczane koszty odprowadzania œcieków, a nie samego
zu¿ycia wody.
- My mo¿emy odczytywaæ
tylko g³ówne wodomierze, zaœ
podwodomierze s¹ w³asno-

œci¹ u¿ytkownika i tylko on je
odczytuje, przekazuj¹c nam
wyniki - mówi prezes PWiK. Odczyt
podwodomierza
mo¿na zg³aszaæ na ró¿ne
sposoby, poczynaj¹c od kontaktu telefonicznego z Biurem Obs³ugi Klienta, a
koñcz¹c na kontakcie meilowym. Jest to istotne, bo tylko
maj¹c aktualne odczyty
mo¿emy je uwzglêdniaæ w
kolejno wystawianych fakturach - t³umaczy.

Odczyty najlepiej zg³aszaæ z
czêstotliwoœci¹ co dwa miesi¹ce, w okresach odczytu
wodomierzy g³ównych. Je¿eli
komuœ zdarzy siê zg³osiæ nieco póŸniej, nic z tego powodu
siê nie stanie, ale we w³asnym interesie warto utrzymywaæ wspomniany termin. Gorzej, jak takich zg³oszeñ nie
ma przez bardzo d³ugi czas,
nawet kilku lat. W takich przypadkach mog¹ pojawiæ siê
spore problemy, choæby z le-
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Redakcja (adres do korespondencji):
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66-414 Gorzów Wlkp. 16.

galizacj¹ danego wodomierza, a tylko wskazania zalegalizowanych urz¹dzeñ s¹
uwzglêdniane w rozliczeniach
op³at. Na to nale¿y zwróciæ
uwagê, bo wystarczy, ze minie
okres legalizacji i ka¿dy kolejny odczyt jest ju¿ niewa¿ny,
co oznacza du¿y wzrost kosztów dla odbiorcy wody.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e podwodomierze s¹
w³asnoœci¹ u¿ytkownika, który sam musi dopilnowaæ tego,
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Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Przemysław Dygas,
Renata Ochwat.
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¿eby po up³ywie 5-letniego
okresu u¿ytkowania albo ponownie zalegalizowaæ lub wymieniæ na nowy. Po dokonaniu legalizacji nale¿y skontaktowaæ siê z Biurem Obs³ugi
Klienta w celu ponownego zaplombowania wodomierza.
Jest ono bezp³atne. W interesie odbiorców wody jest wiêc
nie tylko zg³aszanie odczytów
z podwodomierzy, ale równie¿ ich legalizacja.

RB
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Odszedł znany gorzowski fotoreporter
Nie ¿yje Miros³aw Wieczorkiewicz, zmar³ 18 sierpnia 2020 roku w wieku 62 lat.

Fot. Archiwum

Przede wszystkim znany
by³ jako autor tysiêcy zdjêæ
¿u¿lowych, ukazuj¹cych bogat¹ historiê tego sportu.
Miros³aw Wieczorkiewicz
urodzi³ siê w 1958 roku i
praktycznie od ko³yski kocha³
¿u¿el. Szybko pokocha³ te¿
robienie zdjêæ i kiedy uda³o
mu siê po³¹czyæ te dwie pasje natychmiast pojawi³ siê na
stadionie w swojej ¿yciowej
roli. Najpierw gorzowskim,
potem ju¿ by³o widaæ go
wszêdzie. Zwiedzi³ niemal
ca³¹ ¿u¿low¹ Europê i to w
czasach, kiedy granice by³y
szczelnie zamkniête. Czasami chwyta³ siê wszystkich
mo¿liwoœci, ¿eby osi¹gn¹æ
cel, tak kocha³ ¿u¿el.
Gdy w 1988 roku nie dosta³
niemieckiej wizy na przejazd
tranzytowy do Danii na fina³
indywidualnych mistrzostw
œwiata d³ugo siê nie zastanawia³. Wsiad³ do swojego
,,malucha’’, zapakowa³ trzy

20-litrowe karnistry paliwa,
wzi¹³ nale¿ne z banku 30 dolarów i pop³yn¹³ promem.
Kiedy nie móg³ jechaæ do
Pardubic, bo wymagane by³o
zaproszenie, usiad³ przy dalekopisie, sam napisa³ pismo, jakoby zosta³ zaproszony przez federacjê motocyklow¹ naszych po³udniowych
s¹siadów i na zawody spokojnie dotar³. Ma³o tego, na
granicy czechos³owaccy po-

granicznicy nawet jemu zasalutowali, kiedy spojrzeli od
kogo jest pismo. Gdy pewnego razu w pensjonacie w
NRD nie móg³ zjeœæ kolacji,
bo odbywa³o siê akurat wesele, to... do³¹czy³ do zabawy.
Nie by³o praktycznie dla
niego rzeczy niemo¿liwych.
Wracaj¹c kiedyœ do domu
przy wyjeŸdzie z Poznania
na tyle rozpêdzi³ ,,malucha’’,

¿e o 30 kilometrów przekroczy³ prêdkoœæ i zosta³ zatrzymany przez milicjê. Kiedy ci
ju¿ wypisywali mu mandat
ten pokaza³ ca³y baga¿nik
plakatów ¿u¿lowych, sprowadzonych z Czechos³owacji. A ¿e milicjanci byli fanami ¿u¿la skoñczy³o siê tym,
¿e... kupili oni po kilka plakatów. Mandat zosta³ od razu
anulowany. Jak trzeba by³o
jechaæ do NRD na zawody
bez zaproszenia to korzysta³
z tego, ¿e mia³ 24 godziny
czasu na tranzytowy przejazd do Berlina Zachodniego. Oczywiœcie koñczy³o siê
tylko na wziêciu na granicy
piecz¹tki i powrocie do domu.
Miros³aw Wieczorkiewicz
przez lata wspó³pracowa³ z
wieloma tytu³ami prasowymi,
m.in. z Ziemi¹ Gorzowsk¹,
Gazet¹ Lubusk¹, Kurierem
Gorzowskim,
katowickim
Sportem,
Tygodnikiem

¯u¿lowym. Jego zdjêcia
mo¿na spotkaæ m.in. w
ksi¹¿kach o Jancarzu i gorzowskiej Stali. Przez kilkanaœcie lat by³ odpowiedzialny za przygotowywanie programów dla Stali Gorzów.
Przez ca³e niemal ¿ycie
zmaga³ siê jednak z wyniszczaj¹c¹ chorob¹, cukrzyc¹.
Ostatnie lata by³y ju¿ naprawdê ciê¿kie, musia³ zrezygnowaæ nie tylko z robienia zdjêæ, pisania artyku³ów,
ale nawet z przychodzenia
na ukochany stadion im. Edwarda Jancarza. Stara³ siê
jednak dzia³aæ w fundacji
Bogus³awa Nowaka, ukoñczy³ studia i by³ z tego bardzo dumny.
Archiwaln¹ rozmowê z M.
Wieczorkiewiczem,
która
ukaza³a siê na ³amach
portalu echogorzowa.pl w
czerwcu 2016 roku, publikujemy na s. 14-15.
ROBERT BOROWY

Przeżył życie z aparatem fotograficznym
Zenon Kmiecik zmar³ po d³ugiej chorobie. Mia³ 83 lata.

Fot. Kazimierz Ligocki

Drobny, szczup³y pan przez
lata dokumentowa³ ¿ycie
miasta i Jazz Clubu Pod Filarami. Przez przyjació³ nazywany by³ po prostu Zenkiem.
Odszed³ we wtorek 28 lipca
po d³ugiej chorobie. Wiele lat
spêdzi³ w towarzystwie ludzi
ze Stolika nr 1 oraz w jazzowej piwnicy.
Zenon Kmiecik urodzi³ siê
na poznañskim Chwaliszewie, robotniczej, ale i nie tylko
dzielnicy. Jak zaczê³a siê II
wojna œwiatowa, to Niemcy
wyrzucili rodzinê Kmiecików z
domu. Rodzina zamieszka³a
na poznañskich Winiarach kolejnej malowniczej dzielnicy
Poznania. Po wojnie rodzina
przenios³a siê na poznañskie
Je¿yce na ul. Szamarzewskiego. Dziœ to jedna z najbardziej po¿¹danych miejscówek
do mieszkania, z drogimi
mieszkaniami w wyremontowany, secesyjnych kamienicach.
To w³aœnie tu zaczê³a siê
przygoda Zenka z lataniem.
Za³apa³ bakcyl, przeszed³ badania i dosta³ siê do Aeroklubu Poznañskiego.
Latanie sprawi³o, ¿e pokocha³ jazz, bo drogi z lotniska
wiod³y na poznañski Stary
Rynek, a tam zawsze ktoœ
coœ gra³. W tym samym czasie za³apa³ bakcyla fotografowania. Pierwszy aparat kupi³
mu ojciec. Zenek mia³ wtedy
14 lat. - Pierwsze zdjêcie, jakie zrobi³em to by³ ³abêdŸ w
poznañskim parku Wilsona.
By³o nawet drukowane w ja-

kiejœ gazecie. Do dziœ mam
gdzieœ w domu negatyw opowiada³ przed laty.
I
wtedy
dopad³
go
obowi¹zkowy pobór do wojska. Dziêki lataniu trafi³ do
Technicznej Szko³y Wojsk
Lotniczych w Zamoœciu.
Tam by³a te¿ szko³a fotograficzna. Mnóstwo chêtnych,
ma³o miejsc. - Komisja da³a
nam po aparacie i rolce filmu do rêki, ¿o³nierza do pilnowania, bo przecie¿ poborowy przed przysiêg¹ nie
mia³ prawa koszar opuœciæ i
dawaj w miasto. Szukaæ jakiegoœ tematu - wspomina³.
Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o,
¿e niedaleko od koszar by³
bazar. Taki, co to ju¿ ich
dawno nie ma. Ludzie handlowali, czym siê da³o,
zwierzêtami, kurami, jakimiœ
gratami. I tam Zenek zobaczy³ coœ niebywa³ego. Ch³op
miêdzy nogami trzyma³
kozê, tylko jej ³eb wystawa³.
A w rêkach liczy³ za ni¹ pieni¹dze. Zrobi³ zdjêcia, u³o¿y³

w opowieœæ i dosta³ siê do
wymarzonej szko³y.
Po szkole trafi³ do Dowództwa Wojsk Lotniczych w Warszawie. Lata³ na czym siê tylko da³o i fotografowa³. Po
dwóch latach jednak postanowi³, ¿e pora skoñczyæ tê zabawê. Marzy³a mu siê inna
przygoda. Ju¿ bez munduru,
ale dalej z aparatem fotograficznym w rêku.
Wróci³ do Poznania. Szuka³
pracy, a znalaz³ ¿onê Urszulê.
I kiedy m³odzi mieli ju¿ doœæ
mieszkania u teœciów za
szaf¹, Zenek przez przypadek trafi³ na og³oszenie o pracy w gorzowskim Stilonie.
Szukano wówczas tokarzy i
dawano im mieszkania. Decyzja zapad³a szybko. Na
œwiecie by³ ju¿ jego najstarszy
syn Romuald, a w Gorzowie
urodzili siê jeszcze Robert i
Arkadiusz. To, ¿e przysz³y tokarz mia³ ¿adne pojêcie o zawodzie, by³o rzecz¹ wtórn¹.
Dziêki poznañskim znajomoœciom dosta³ jednak odpo-

wiedni papier. - opowiada Zenek.
Tak wiêc œwie¿o upieczony
tokarz Zenon Kmiecik zostaje
przyjêty do Stilonu, wówczas
najwiêkszej
i
stale
rozwijaj¹cej siê firmy w regionie. - Pamiêtam, kiedy przyszed³em ju¿ na zak³ad i pokazali mi wydzia³ mechaniczny,
to zrobi³o mi siê s³abo. Jakieœ
urz¹dzenia, wszystko siê
krêci. Cholera, co to ma byæ wspomina. Ale, jak sam dodaje, od czego pomyœlunek.
Wiedzia³, ¿e nie przyjecha³ tu
do pracy, tylko dla mieszkania.
Bóg jednak czuwa³ nad kolorowymi ludŸmi. W Stilonie
trafi³ na cz³owieka, który za
pó³ pensji uczy³ go zawodu i
na pocz¹tek wystarczy³o.
Mieszkania zak³adowego jednak nie dosta³. Bo siê celowo
spóŸni³ z dokumentami. Po
nied³ugim czasie dosta³ natomiast mieszkanie komunalne
przy Chrobrego. I to nie byle
gdzie, bo w bloku, gdzie by³a
Moda Polska. Najlepszy wówczas adres w mieœcie.
Niemal natychmiast te¿ trafi³
do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, któremu przewodzi³ Zbigniew
£¹cki. I kiedy Zenek uwolni³
siê od og³upiaj¹cej pracy jako
tokarz w Stilonie, trafi³ do
zak³adu £¹ckiego
Wiosn¹ 1962 r. poznaje zasiedzia³ych ju¿ w Gorzowie
artystów: Jana Korcza - malarza, Hieronima Œwierczyñskiego i Mieczys³aw Rze-

szewskiego. Przypadli sobie
wówczas mocno do gustu, bo
po³¹czy³a ich przyjaŸñ. Potem
kó³ko siê poszerza³o o kolejnych. Tak tworzy³ siê Stolik nr 1.
Ju¿ w Gorzowie zacz¹³ Zenek dla siebie szukaæ miejsca, gdzie graj¹ jazz. I tak trafi³
do Filarów. - Robi³em zdjêcia
podczas koncertów. Potem
sk³ada³em je w albumiki. I za
nastêpn¹ wizyt¹ wrêcza³em
artyœcie. Na drugim identycznym, prosi³em o autograf. I
tak siê nazbiera³o ich ca³kiem
sporo - opowiada³ Zenek.
Dobre kontakty ³¹czy³y go z
fotografami, jak choæby z Waldemarem
Kuæk¹
czy
Zdzis³awem Œliwianem oraz
ka¿dym kolejnym, który do
zawodu wchodzi³.
W 1975 roku zacz¹³ pracowaæ w zak³adzie Koralewski i
w jego firmie Zenek pracowa³
a¿ do emerytury. W tym samym czasie te¿ robi³ zdjêcia
w Urzêdzie Stanu Cywilnego.
Przez ca³ych d³ugich dziesiêæ
lat i jeden tydzieñ.
Po przejœciu na emeryturê
nadal robi³ zdjêcia w piwnicy
jazzowej, pozna³ ca³¹ polsk¹
scenê jazzow¹. Jego zdjêcia
ukazywa³ siê w presti¿owym
Jazz Forum.
Szczup³y, niewysoki, zawsze z aparatem i papierosem, nagle zacz¹³ podupadaæ
na zdrowiu. Od kilku lat praktycznie nie wychodzi³ z domu.
By³ ostatnim, który na
pe³nych prawach zasiada³
przy Stoliku nr 1.
RENATA OCHWAT
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wej Polski przy ul. Żeromskiego
22 i erygował nową dziesiątą
parafię katolicką w mieście.
2006 r. - w Gorzowie otwarto zach. część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
w 11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamoście i Gorzów Główny.
2005 r. zm. Ludwina Nowicka
(76 l.), wybitna aktorka lubuska, pionierka Gorzowa, do
ostatnich dni aktywna animatorka amatorskich teatrów w Gorzowie
w 12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo
(61 l.), nauczyciel i instruktor
muzyczny, współtwórca zespołów wokalnych „Jankiele”,
„Aster”, „Kominek”, Apassionata”, działających przy DK
„Kolejarz” i „Małyszyn” oraz w
klubie „Pogodna Jesień”.
w 13.09.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund
Nowicki, więzień obozów hitlerowskich, pierwszy administrator diecezji gorzowskiej (19451951), późniejszy biskup gdański, zm. w 1971 r.
w 14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowalski, artysta-plastyk, pierwszy
szef delegatury ZPAP i pierwszy
plastyk miejski (1975-1976),
zm. w 2001 r.
w 15.09.
1912 r. - uruchomiono linię kolejową Gorzów-Myślibórz i stację Wieprzyce; ruch pasażerski
na tej linii został wstrzymany w
1991 r., w grudniu 2000 r.
wstrzymano ruch całkowity.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego
hokeja, budowniczy „Lodostilu”.
w 16.09.
1903 r. - po wybudowaniu torów
na ul. Mickiewicza i Kosynierów
Gdyńskich uruchomiona została
linia tramwajowa od Starego
Rynku do Parku Słowiańskiego,
bocznica kończyła się przy ul.
Słowiańskiej; linia, funkcjonująca najczęściej w czasie
trwania w parku wystaw, została
zawieszona już w latach 30., tory rozebrano po wojnie.
w 17.09.
1979 r. - Teresa Jura i
Wiesława Gąsiorek jako ajentki
WSS „Społem” otworzyły przy
ul. Łokietka 35 bar naleśnikowy
„U Bartosza”, który działa do
dziś; najstarszy taki lokal w
mieście.
2009 r. zm. Andrzej Straburzyński (61 l.), jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, wychowanek klubu
wodnego LOK w Gorzowie;
przepływał ponad 400 tys. mil
morskich, mając największy staż
w historii polskiego żeglarstwa.
w 18.09.
1972 r. - rozpoczęto budowę linii tramwajowej na Piaski.
1975 r. - przedpremierowym pokazem „Nocy i dni” zainaugurowało działalność kino „Kopernik”, czynne do 2007 r., rozebrane w 2009 r.
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2000 r. - na ul. Owocowej oddano nowy mostek na Kłodawce.
w 19.09.
1954 r. - powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, który później przekształcił
się w Gorzowskie Towarzystwo
Fotograficzne.
1997 r. - w Gorzowie przebywała po raz pierwszy oficjalnie
Christa Wolf (1929-2011), landsberczanka, światowej sławy
pisarka niemiecka, autorka
m.in. „Wzorców dzieciństwa”;
w teatrze spotkała się z gorzowskimi czytelnikami swoich powieści.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), honorowy obywatel miasta, zm. w
2012 r.
w 20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze w Rybniku zdobyli drużynowe mistrzostwo świata; w
drużynie polskiej obok Wyglendy, Tkocza, Gluecklicha występowali gorzowianie Edward Jancarz i Andrzej Pogorzelski.
w 21.09.
1954 r. - w kaplicy arcybiskupów poznańskich odbyła się potajemna konsekracja biskupów
Edmunda Nowickiego (19001971), b. administratora apostolskiego w Gorzowie i
przyszłego koadiutora w Gdańsku oraz Teodora Benscha
(1903-1958), b. administratora
warmińskiego, wyznaczonego
na biskupa w Gorzowie
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko,
kręgielnia, kawiarnia) Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym
fragmentem trasy średnicowej
w 22.09.
2013 r. - willa Bahra, dawna rezydencja biskupów gorzowskich
przy ul. 30 Stycznia 1, poświęcona została jako siedziba Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty.
w 23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz
Kucharski i bydgoszczanin Robert Sycz zdobyli złoty medal w
olimpijskich regatach wioślarskich dwójek podwójnych w
Sydney
1935 r. - Edward Pilarczyk, b.
żużlowiec gorzowski (19521964) i mechanik klubowy, zm.
w 1994 r.
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przyrodnik, przez 25 lat związany z
Gorzowem, autor książek podróżniczych, m. in. „Ku indyjskiej
rubieży”, poradnika „Rok myśliwego” oraz gawęd przyrodniczych „Las mi powiedział”.
w 24.09.
1984 r. - w drodze na uroczystości 700-lecia Choszczna przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński spotkał się w Gorzowie z grupą działaczy
wojewódzkich, zwiedził też
miasto oraz nowe obiekty ZM
„Gorzów” w Baczynie; była to
pierwsza wizyta
przewodniczącego Rady Państwa w Gorzowie.

Wrzesień 2020 r.

Selektywna zbiórka odpadów
na cmentarzu
Odpady gromadzone na gorzowskim cmentarzu równie¿ bêd¹ segregowane.
Obecnie trwaj¹ prace, które
dostosuj¹ infrastrukturê do
nowych zasad. Zawartoœæ
przycmentarnych kontenerów
ró¿ni siê jednak nieco od tych,
które znamy z gospodarstw
domowych. Mo¿e to rodziæ
pewne trudnoœci, choæ jak siê
okazuje, segregacja odpadów
powstaj¹cych na cmentarzu
nie jest niemo¿liwa. Podpowiadamy jak segregowaæ odpady na cmentarzu, by nie
by³o z tym problemów.
- Naj³atwiejszy do oddzielenia jest oczywiœcie papier, w
tym tektura, kartony - mówi
Karolina Rzepecka, dyrektor Inneko SPZ. - Do pojemników oznaczonych jako
SZK£O wrzucaæ musimy:
szklane znicze niezanieczyszczone parafin¹, s³oiki,
wazony oraz butelki. Do pojemników na plastik trafiaæ
powinny: folie opakowaniowe, plastikowe elementy zniczy, elementy wieñców z
tworzyw sztucznych, plasti-

Fot. Archiwum Inneko
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mija dzień

Wzdłuż głównej alei oraz w pasach zieleni sąsiadujących z
nową częścią cmentarza, zostały rozstawione ławeczki parkowe

kowe doniczki bez ziemi a
tak¿e wypalone wk³ady. Do
frakcji BIO wrzucaæ powinni-

œmy: trawê, liœcie, ga³êzie,
kwiaty naturalne oraz wieñce
naturalne bez sztucznych

kwiatów i szarf. Pozosta³e
odpady powinny trafiæ do pojemników przeznaczonych
na odpady pozosta³e po segregacji. W tym znicze i
wk³ady z parafin¹, doniczki
ceramiczne, wieñce i kwiaty
trwale z³¹czone z tworzywami i metalem, ziemia i piasek
- wylicza dyrektor Rzepecka.
Inicjatywa
selektywnej
zbiórki odpadów jest wynikiem nowych przepisów oraz
próœb wielu mieszkañców
Gorzowa. Dostosowanie siê
do nowych zasad wymaga
trochê czasu ze wzglêdu na
rodzaj odpadów.
- Segregacja odpadów na
piêæ frakcji powstaj¹cych w
gospodarstwach domowych
jest codziennoœci¹ wielu z
nas od lat, natomiast odpady
powstaj¹ce na cmentarzach
ró¿ni¹ siê swoim charakterem, co mo¿e rodziæ problemy z w³aœciwym ich segregowaniem - zauwa¿a Karolina Rzepecka.

Segregacja odpadów to
nie jedyne unowoczeœnienie gorzowskiego cmentarza. Przypomnijmy, ¿e w
maju na terenie nekropolii,
pracownicy spó³ki Inneko
SPZ ustawili dwa kolejne
stojaki na narzêdzia, które
u³atwiaj¹ odwiedzaj¹cym
przeprowadzenie porz¹dków
przy grobach. Rozwi¹zanie
sprawdza siê od pierwszego
dnia. Narzêdzia s¹ przez
mieszkañców odnoszone
na miejsce, dlatego w planie s¹ kolejne wypo¿yczalnie.
Dodatkowo,
wzd³u¿
g³ównej alei oraz w pasach
zieleni s¹siaduj¹cych z
now¹ czêœci¹ cmentarza,
zosta³y rozstawione ³aweczki parkowe. Gorzowianie
bardzo je sobie chwal¹, bo
pozwalaj¹ na chwilê wypoczynku po wykonani prac
porz¹dkowych lub d³u¿szym
spacerze.
(SB)

W stanie zagrożenia życia
Lekarze pospieszyli dziecku na ratunek mimo oporu rodzica.
Wysoka gor¹czka czy
dusznoœæ. Te objawy u
dziecka zawsze powinny wywo³aæ niepokój rodzica. Tak
te¿ siê sta³o w letni weekend,
gdy do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie zosta³a przewieziona przez tatê 5-letnia
dziewczynka. Nie by³oby w
tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, ¿e rodzic odmówi³ wykonania dziecku
testu na COVID-19, a w dobie pandemii to standardowa
procedura stosowana u
ka¿dej hospitalizowanej osoby. Tylko zdecydowana i
b³yskawiczna reakcja lekarzy
i ratowników medycznych
oddzia³u dzieciêcego go-

rzowskiego szpitala pozwoli³a uratowaæ dziecko.
Wobec braku mo¿liwoœci
wykonania wymazu na
SARS-CoV-2 dziewczynka
wraz z tat¹ zosta³a umieszczona w izolatce, na oddziale zastosowano nadzwyczajne œrodki ostro¿noœci, a
personel medyczny zaopatrzony w œrodki ochrony osobistej. Podczas zbierania
wywiadu przy przyjêciu do
szpitala okaza³o siê, ¿e
dziecko nie ma w³asnego lekarza rodzinnego, od urodzenia nie przechodzi³o
¿adnych szczepieñ ochronnych, a mê¿czyzna nie zgadza siê na podanie dziecku
antybiotyku.

- Stan dziecka zagra¿a³ jego ¿yciu - mówi Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. - By³ na tyle powa¿ny,
¿e ten sposób leczenia (antybiotykoterapia, inhalacje i
sterydy) lekarze uznali za
najskuteczniejszy. Tylko dziêki cierpliwoœci i nadzwyczajnym zdolnoœciom negocjacyjnym naszej lekarki
uda³o siê namówiæ ojca na
podanie córce leku. Jednak
wobec odmowy pobrania wymazu na COVID o sprawie
musieliœmy
powiadomiæ
stacjê sanitarno-epidemiologiczn¹, a ta w trybie administracyjnym (t³umacz¹c to

zagro¿eniem epidemiologicznym) nakaza³ pobranie
wymazu zarówno od dziewczynki jak i jej ojca) i zagrozi³
na³o¿eniem na mê¿czyznê
wysokiej grzywny.
Mimo decyzji Lubuskiego
Pañstwowego Inspektora
Sanitarnego mê¿czyzna nadal odmawia³ badania na
SARS-CoV-2. Dlatego szpital ju¿ przygotowa³ wniosek
o czasowym ograniczeniu ojcu praw rodzicielskich. Ostatecznie bez udzia³u s¹du rodzinnego wymaz uda³o siê
pobraæ. Wynik okaza³ siê negatywny.
Po zastosowaniu przez pediatrów z gorzowskiego szpitala antybiotykoterapii dziew-

czynka poczu³a siê lepiej. W
weekendzie jej stan lekarze
okreœlili jako dobry. Przepisali medykamenty i na ¿¹danie ojca wypisali ze szpitala.
- Wszystko skoñczy³o siê
dobrze, choæ pierwotnie nic
na to nie wskazywa³o. Jesteœmy po to, by nieœæ pomoc
ludziom, którzy powierzyli
nam swoje zdrowie. To dla
nas nie slogan a misja. Jej
realizacja jest jednak mo¿liwa tylko przy wspó³pracy ze
strony pacjentów i ich prawnych opiekunów, zatem pozwólmy robiæ lekarzom to na
czym siê znaj¹ najlepiej dodaje wiceprezes Surowiec.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA

Bezrobocie w Gorzowie nadal rośnie
Stopa bezrobocia w Gorzowie w lipcu wynosi³a 3,6% (w czerwcu 3,4%).
W powiecie gorzowskim
by³o to 4,9% (4,6% w czerwcu). Ju¿ drugi miesi¹c w
Zielonej Górze jest mniej
bezrobotnych (3,5%) ni¿ w
Gorzowie. A w stopa bezrobocia w województwie lubuskim w lipcu wynosi³a 6,1%;
by³a trochê wy¿sza jak w
czerwcu (6%).
W Gorzowie jest podobna
liczba bezrobotnych kobiet i
mê¿czyzn (53,5 do 46,5%), w

powiecie gorzowskim na trzy
bezrobotne kobiety (60,8%)
przypada dwóch mê¿czyzn wynika z danych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
W lipcu w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku
do 30 lat wynosi³ 24,4% (524
osoby), a powy¿ej 50 lat 26,4% (567 osób). W powiecie gorzowskim odpowiednio
381 osób (28,6%) i 336 osób
(25,3%).

Co dziesi¹ty gorzowski bezrobotny (224 osoby - 10,4%)
jest niepe³nosprawny.
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosi³a
5,8% (miesi¹c wczeœniej
5,7%), natomiast w podregionie zielonogórskim 6,3% (w
czerwcu 6,2%).
Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w powiatach:
strzelecko-drezdeneckim
(11,1%), ¿agañskim (9,9%) i

kroœnieñskim (9,6%), a najni¿sz¹ w Zielonej Górze
(3,5%), w Gorzowie (3,6%)
oraz w powiecie s³ubickim
(3,7%).
W lipcu 2020 r. do urzêdów
pracy zg³oszono 4 509 wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej. By³o
ich o 502 wiêcej ni¿ w czerwcu. Najwiêcej w Zielonej
Górze (1 466) i Gorzowie
(670).

Na koniec lipca 2020 r., w
powiatowych urzêdach pracy województwa lubuskiego
zarejestrowanych by³o 23
520 bezrobotnych, w tym
13 323 kobiety, które stanowi³y 56,6% ogó³u bezrobotnych. W stosunku do lipca
2019 r. liczba bezrobotnych
by³a wiêksza o 4 571 osób
(o 24,1%).
DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM
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Pula środków jest niestety
ograniczona
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O wszystkich kontrowersjach, jakie wzbudzi³y Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiêbiorców, rozmawiamy ze Stanis³awem
Owczarkiem, dyrektorem Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlowej.

Fot. Archiwum ZIPH

- Czas mija, a lubuscy
przedsiêbiorcy dalej czekaj¹ na pieni¹dze przewidziane w ramach Lubuskich
Bonów Wsparcia. Dlaczego?
- I, niestety, jeszcze trochê
poczekaj¹. Ale tylko trochê,
tak¹ mam nadziejê.
- Przypomnijmy naszym
Czytelnikom, ¿e konkurs ruszy³ na pocz¹tku lipca i zosta³ wstrzymany na skutek
decyzji Urzêdu Marsza³kowskiego. S³uszna to by³a decyzja?
- Jak pokaza³ czas, a
zw³aszcza ostatnie obrady
Sejmiku Województwa Lubuskiego, to nie by³a s³uszna decyzja. W moim odczuciu
Urz¹d Marsza³kowski uleg³
presji medialnej, któr¹ jeden
czy dwóch dziennikarzy wywo³ali
bezpodstawnie,
zupe³nie nie zg³êbiaj¹c siê w
temat.
- Co Pan ma na myœli? Izba nie ma sobie nic do zarzucenia?
- Jako Operator w 100% wywi¹zaliœmy siê z na³o¿onych
na nas zadañ. W wyniku wielogodzinnych konsultacji z UM
wypracowaliœmy model przeprowadzenia konkursu. Co
godne podkreœlenia, nabór
zosta³ przeprowadzony wzorcowo, co potwierdzi³a urzêdowa kontrola. Nikt te¿ nie mo¿e
nam zarzuciæ, ¿e jacyœ „przyjaciele królika” zostali przepchniêci, bo taka osoba narazi³aby siê œmiesznoœæ. Wystarczy tylko podj¹æ ma³y trud

St. Owczarek: Liczba rozgoryczonych będzie zapewne bardzo duża

i spojrzeæ na listê zakwalifikowanych do oceny firm. Pomijam ju¿ fakt, ¿e w³aœciw¹ weryfikacj¹, która wy³oni firmy rekomendowane do wsparcia,
zajm¹ siê niezale¿ni eksperci.
- Ale zgadza siê Pan, ¿e
niespe³na dziesiêciominutowy czas naboru mo¿e
wzbudzaæ kontrowersje?
- Tam, gdzie mamy do czynienia z dystrybucj¹ pieniêdzy, zawsze pojawiaj¹ siê
kontrowersje. Województwo
lubuskie nie by³o pierwszym
regionem, w którym postanowiono pomóc przedsiêbiorcom dotkniêtych pandemi¹. A
przypadki b³yskawicznego zakoñczenia procesu rekrutacji
mia³y miejsce w innych województwach. Trudno przewidzieæ, jak potoczy siê nabór.
Rekordem jest chyba jeden z

konkursów og³oszonych przez
PARP, który kilka lat temu zakoñczy³ siê po up³ywie trzech
minut.
- Pojawi³y siê pytania, dlaczego limit firm dopuszczonych do z³o¿enia wniosków
zamkn¹³ siê liczbie 300?
- Od samego pocz¹tku szacowaliœmy, ¿e pieni¹dze dostêpne w ramach konkursu
przeprowadzonego
przez
ZIPH pomog¹ oko³o 100-120
firmom. To wynika z limitów
wsparcia okreœlonych przez
Urz¹d Marsza³kowski.
- Nie mo¿na by³o przyj¹æ
wniosków od wszystkich
chêtnych?
- Oczywiœcie, ¿e mo¿na, ale
ka¿dy kto zna wnikliwe procedury rozpatrywania wniosków
wie, ¿e to nie dzieje siê „w godzinkê”. Obrano wiêc kryte-

rium, ¿e pierwszych 250 wniosków zostanie rozpatrzonych,
zaœ kolejnych 50 zostanie
skierowanych do oceny w sytuacji, gdy wartoœæ wniosków
poprawnych formalnie nie
przekroczy 150% wartoœci dostêpnej alokacji. Takie rozwi¹zanie zosta³o przyjête, aby
mo¿liwie jak najszybciej przekazaæ œrodki przedsiêbiorcom. To by³ nasz priorytet
dzia³añ! Rozumiem oczywiœcie g³osy niezadowolenia
tych, którzy nie zd¹¿yli, ale
pula œrodków jest niestety
ograniczona.
- W sierpniu postanowiono jednak, ¿e nabór zostanie wznowiony. Czy Izba
jest przygotowana na to
dzia³anie?
- To nie bêdzie prosta sprawa. Spodziewamy siê na-

prawdê ogromnej iloœci
wniosków. Naszym, czyli
Operatora i przedsiêbiorców,
wrogiem
jest
czas.
Pieni¹dze musimy rozdysponowaæ do koñca grudnia,
gdy¿ póŸniej przepadn¹. A
przypomnê, ¿e okresy spadku przychodów oceniane we
wnioskach to kwiecieñ i maj
bie¿¹cego roku. W wyniku
zaistnia³ej sytuacji, pomoc
przyznana przez nas na koniec roku w niektórych przypadkach mo¿e byæ mocno
spóŸniona lub jej efekt oka¿e
siê znacznie ograniczony,
ni¿ móg³by byæ obecnie.
- Z tego co Pan mówi wynika, ¿e mo¿e byæ wielu
rozczarowanych przedsiêbiorców.
Gorzko
siê
teraz
uœmiechnê, aby potwierdziæ
ten obraz. Liczba rozgoryczonych bêdzie zapewne
bardzo du¿a. Mimo wszystko
twierdzê, ¿e warto podj¹æ
trud i pomóc ciê¿ko doœwiadczonym przez pandemiê firmom. Jestem przekonany,
¿e ka¿dy uratowany biznes za którym stoj¹ konkretne
miejsca pracy - wart jest naszego wspólnego wysi³ku.
Mogê tylko zapewniæ, ¿e tak
jak do tej pory, konkurs przebiegnie w sposób obiektywny i przejrzysty. Izba przeprowadzi³a z powodzeniem
ju¿ wiele konkursów, opiewaj¹cych na wiele milionów
z³otych, wiêc i tym razem sobie poradzimy.
(MT)

Po ogórkach czas na pomidory
Trzy pytania do Agaty Dusiñskiej, prezesa Gorzowskiego Rynku Hurtowego

Fot. Robert Borowy

- Czy okres wakacyjny
sprzyja³ handlowi na ryneczku przy Jerzego?
- Jak najbardziej, bo nasi
klienci mieli trochê wiêcej
czasu na zakupy, a lato to
przecie¿ sezon dla wiêkszoœci warzyw i owoców.
S¹ dni, ¿e prze¿ywamy
prawdziwe oblê¿enie osób
zainteresowanych ich kupnem. Cieszymy siê z tak
du¿ego zainteresowania,
ale nieustannie apelujemy
o przestrzeganie wszystkich wytycznych Sanepidu,
dotycz¹cych naszego bezpieczeñstwa epidemicznego. Dbajmy o swoje zdrowie, myœlmy o innych; na
ryneczku zas³aniamy twarz i
usta, zachowujemy bezpieczn¹ odleg³oœæ i dezynfe-

A.Dusińska: Przygotowujemy różne mniejsze i większe miłe
niespodzianki

kujemy rêce lub u¿ywamy
rêkawiczki.
- Jakie produkty s¹ teraz
najchêtniej
oferowane
przez sprzedawców?

- Koñczy siê sezon ogórkowy, czas na pomidory. W
drugiej po³owie sierpnia ruszy³a sprzeda¿ pomidora
gruntowego, czyli zaczê³a

siê pora na przygotowywanie
przetworów z wszystkich gatunków tego warzywa. Oczywiœcie nadal bardzo wa¿ne
miejsce u sprzedawców zajmuj¹ nowalijki. Z owoców
warto zwróciæ uwagê, ¿e
eksponowane miejsce na
stoiskach zajê³y œliwki i to ich
ró¿ne odmiany. S¹ w du¿ym
wyborze inne nasze polskie
owoce.
- Jesieni¹ na rynku
mo¿emy spodziewaæ siê
jakiœ kulinarnych wydarzeñ?
- Przygotowujemy ró¿ne
mniejsze i wiêksze mi³e niespodzianki dla naszych
klientów, niektóre nawet od
kilku miesiêcy, jednak najwa¿niejsze jest zdrowie kupuj¹cych i sprzedaj¹cych;

termin ich organizacji uzale¿niamy od sytuacji pandemicznej. Obecnie promujemy akcjê ,,Rynek smakuje’’.
Myœlê, ¿e nikt ju¿ nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e najlepsza i
najzdrowsza ¿ywnoœæ to ta,
która powstaje blisko nas, z
lokalnych produktów. Ich atutem jest nie tylko to, ¿e s¹
one zdrowe, ale tak¿e
œwie¿e i smaczne. Staramy
siê te¿ zmieniaæ rynek w bardziej ekologiczny; jednym z
takich dzia³añ jest odchodzenie od plastikowych toreb.
Zachêcamy do korzystania z
siatek, koszyków wiklinowych oraz toreb ekologicznych, które w³aœnie zaczêliœmy rozdawaæ naszym klientom.

RB

1985 r. - na skrzyżowaniu ul.
Garbary i Sikorskiego doszło do
wypadku drogowego, w wyniku
którego tramwaj przełamał barierę mostku na Kłodawce, ścinając ostatni w mieście słup latarni gazowej.
w 25.09.
1962 r. - decyzją Prezydium
MRN w Gorzowie zamknięty został cmentarz świętokrzyski.
2010 r. - Tomasz Gollob został
indywidualnym mistrzem świata.
w 26.09.
1962 r. - na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy
ul. Żwirowej dokonano pierwszego pochówku.
1983 r. - Zakłady Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej (ZETO)
w Gorzowie otrzymały komputer
Odra 1325.
w 27.09.
1970 r. - Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został indywidualnym mistrzem Polski
na żużlu.
1979 r. - podczas uroczystości z
okazji Dnia Energetyka pracownicy gazowni pożegnali swój
zakład, który po wprowadzeniu
gazu ziemnego w mieście zaprzestał produkcji koksu; zgodnie z decyzją resortu gazownia
miała zostać rozebrana.
1995 r. - otwarto nowo zbudowaną ul. Olimpijską.
w 28.09.
1975 r. - 29-letni Edward Jancarz, wywalczył w Częstochowie
po raz pierwszy tytuł mistrza
Polski na żużlu,
w 29.09.
1960 r. - w kinie „Słońce” odbyła się gorzowska premiera filmu „Krzyżacy”; bilety zostały
wykupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40
i 4.00.
1974 r. - Gorzów był gospodarzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; tytuł
mistrzowski, już po raz drugi,
wywalczył Zenon Plech; wicemistrzem został Edward Jancarz.
1998 r. - rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmechanizowana, do 1995 r. - 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany.
2000 r. - w Gorzowie oddano do
użytku trasę średnicową (Odrodzenia Polski i Roosevelta); w
okolicznościowym pikniku
uczestniczył prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licznych grafik erotycznych, ilustracji, a także obrazów o tematyce
sakralnej.
w 30.09.
1999 r. - rozformowana została
4. Nadwarciańska Brygada Saperów, d. Łużycka, ostatnia jednostka gorzowskiego garnizonu.
2007 r. - otwarto galerię „Askana”.
2007 r. - po wygranym 49:41
meczu z Intarem Lazur Ostrów
Stal Gorzów wróciła po 5 latach
n
do ekstraklasy.
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Nowe opłaty w zasobach
komunalnych
Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7387 101,
95 7387 102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie s¹
wstanie sp³aciæ zaleg³ych
nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug
tel. 95 7387 101 wew.4
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl
Zamiana Mieszkañ
ul. We³niany Rynek 3
tel. 95 7387 129
bzm@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. 95 7387 242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. 95 7387 150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. 95 7387 173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. 95 7387 194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
tel. 95 7387 203
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm5

Dlaczego podwy¿ki czynszów w mieszkaniach komunalnych by³y konieczne?
Poniewa¿ w ostatnim czasie w mediach publicznych i
spo³ecznoœciowych pojawi³a
siê dyskusja dotycz¹ca wysokoœci nowych op³at w zasobach komunalnych, które
maj¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada br., publikujemy
szczegó³ow¹
informacjê
ZGM, która wyjaœnia koniecznoœæ podjêcia decyzji o
podwy¿kach.
· Czynsze w Gorzowie nie
by³y podnoszone od 12 lat, w
tym czasie wielokrotnie
wzros³y koszty eksploatacji,
materia³ów i remontów.
· W ostatnich latach Zak³ad
Gospodarki Mieszkaniowej
do ka¿dego metra kwadratowego mieszkania dop³aca³
lokatorom ponad 2 z³ote. Odbywa³o siê to kosztem inwestycji w mieszkaniach, nieremontowanych klatek schodowych, elewacji i podwórek.
· W innych miastach wielkoœci Gorzowa czynsze s¹
zdecydowanie wy¿sze, w
Zielonej Górze czynsz za
metr kwadratowy wynosi
9,50. To jest o dwa z³ote
wiêcej ni¿ w Gorzowie po
podwy¿ce.
· Mieszkañcy, dla których
podwy¿ka bêdzie stanowi³a
problem, otrzymaj¹ ulgi obni¿aj¹ce czynsz nawet o 30
%.
· Dodatkowym wsparciem
bêd¹ wyp³acane przez miasto dodatki mieszkaniowe,
które pozwalaj¹ obni¿yæ
wszystkie koszty zwi¹zane z
lokalem nawet do 50%.
W ostatnich dniach w mediach publicznych i spo³ecznoœciowych pojawi³a siê dyskusja dotycz¹ca podniesienia od 1 listopada br.
podstawowej stawki czynszu
w mieszkaniach z zasobów
komunalnych. Przedstawiam
informacjê Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim, która
wyjaœnia, dlaczego podwy¿ki
tej stawki by³y konieczne.
Regulacja stawki czynszu
jest realizacj¹ nowej polityki
mieszkaniowej, która opisana zosta³a w Wieloletnim
Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem
Gminy - Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2017 - 2021.
Dokument zosta³ przyjêty w
dniu 26 lutego 2020 roku
przez Radê Miasta. Przyjête
opracowanie by³o wynikiem
kilkumiesiêcznej pracy powo³anego zespo³u, w sk³ad
którego wchodzili Radni Rady Miasta, Urzêdnicy i pracownicy Zak³adu. Na podstawie szczegó³owej analizy obszaru
wystêpuj¹cych
problemów i obecnej sytuacji

Fot. Archiwum

Adresy

Podwyżki czynszów, które nie były zmieniane przez całe lata, są konieczne m.in. z powodu
stale rosnących kosztów remontów i utrzymania mieszkań komunalnych

mieszkaniowej miasta, przygotowano wiele dzia³añ
maj¹cych na celu wyprowadzenie polityki mieszkaniowej miasta ze stanu zastoju,
który trwa³ od kilkunastu lat.
Zmiana, wynikaj¹ca z nowego podejœcia do polityki
mieszkaniowej, polega na
zwiêkszeniu mo¿liwoœci remontowych zasobów komunalnych miasta, a przede
wszystkim spe³nienie oczekiwañ oraz poprawê warunków i komfortu ¿ycia naszych
mieszkañców.
Tak
jak
wspomniano,
w
tym
wzglêdzie mamy do czynienia z d³ugoletnimi opóŸnieniami.
Na przestrzeni ponad 20 lat
zmiana stawki bazowej czynszu dla mieszkañców zasobów komunalnych Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
nastêpowa³a tylko dwukrotnie. Ostatnia mia³a miejsce 1
czerwca 2008r. i zosta³a
przyjêta do wysokoœci 3,60
z³/m2. Przez kolejne 12 lat
nastêpowa³a tylko waloryzacja czynszu w wysokoœci
o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug og³oszony
przez Prezesa GUS.
Urealnienie stawki by³o
koniecznoœci¹ do wysokoœci niezbêdnej do pokrycia
bie¿¹cych wydatków w zasobach komunalnych. Do
ka¿dego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej, Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej dop³aca ponad 2,00 z³. Przez ostatnie
lata wzros³y koszty œwiadczonych us³ug na rzecz
obs³ugi nieruchomoœci budynkowych. W styczniu tego

roku nast¹pi³ tak¿e wzrost
minimalnego wynagrodzenia.
Sytuacja z któr¹ mieliœmy
do czynienia powodowa³a,
¿e lokatorzy nie mogli doczekaæ siê realizacji kapitalnych
remontów swoich kamienic
czy termomodernizacji budynków. Wszystkich dotyka³o kilkuletnie opóŸnienie w
wymianie stolarki okiennej
czy drzwiowej do lokali, a
przed nami inne konieczne
dla bezpieczeñstwa miasta decyzje, jak choæby
o modernizacji przestarza³ych,
zanieczyszczaj¹cych œrodowisko Ÿróde³ ciep³a czyli pieców kaflowych.
Poziom stawki czynszu w
wysokoœci 7,81 z³/m2 wbrew
ogólnym twierdzeniom o bardzo du¿ej podwy¿ce za 1m2
jest nadal najni¿szy w mieœcie. Aby siê o tym przekonaæ, warto porównaæ zasoby
spó³dzielni mieszkaniowych,
GTBS, rynku prywatnego
oraz innych miast.
Stawki czynszu w gorzowskich
spó³dzielniach
kszta³tuj¹ siê w wysokoœci
kilkunastu z³/m2,
w
GTBS - 11,97 z³/m2 a na
rynku wynajmu prywatnego
œrednio 24,00 z³/m2.
Natomiast w miastach
zbli¿onych
obszarowo i
liczb¹ mieszkañców wynosz¹: Zielona Góra - 9,50
z³/m2; D¹browa Górnicza
8,38 z³/m2; Ruda Œl¹ska
7,10 z³/m2.
Dla porównania, warto te¿
wspomnieæ o wysokoœci stawek op³at eksploatacyjnych
wraz z funduszem remonto-

wym we wspólnotach mieszkaniowych. Budynki, które
zosta³y ca³oœciowo wyremontowane, na ten cel zaci¹gnê³y zobowi¹zania kredytowe, które bêd¹ sp³acane
przez najbli¿sze 15-20 lat. W
takim przypadku w³aœcicielom wzros³a stawka na fundusz remontowy z poziomu
1,50 z³/m2 - 2,00 z³/m2 nawet do wysokoœci 6,00z³/m2
- 8,00z³/m2. Do tego nale¿y
doliczyæ zaliczkê eksploatacyjn¹ na utrzymanie czêœci
wspólnych nieruchomoœci.
Skutkiem tego obci¹¿enia
w³aœcicieli lokali (w tym
miasta) siêgaj¹ nierzadko
kilkunastu z³/m2.
Wa¿nym dzia³aniem, które
w konsekwencji doprowadzi
do poprawy komfortu zamieszkiwania
naszych
mieszkañców, jest wiêksza
intensywnoœæ polityki eksmisyjnej.
Te dzia³ania podjêto ju¿ na
znacznie wiêksz¹ skalê. Dotyczy ona zarówno d³u¿ników jak
i lokatorów uci¹¿liwych zak³ócaj¹cych spokój, dewastuj¹cych
zajmowane
mieszkania i czêœci wspólne
nieruchomoœci,
zastraszaj¹cych s¹siadów, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla porz¹dku publicznego. Po zniesieniu obowi¹zuj¹cego w
ca³ym kraju stanu epidemii,
kontynuowana bêdzie egzekucja wyroków. Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach œrodków otrzymanych
z Miasta, w roku bie¿¹cym
ju¿ wyremontowa³ blisko
trzydzieœci lokali socjalnych.
Ponadto przygotowano pro-

cedurê przetargow¹ do wykonania eksmisji do pomieszczeñ tymczasowych.
WyraŸnie chcemy podkreœliæ, ¿e d³ug mieszkañców,
niep³ac¹cych swoich zobowi¹zañ wobec Zak³adu, nie
ma wp³ywu na wysokoœæ
przyjêtej stawki bazowej
czynszu. Dla tej grupy
mieszkañców wprowadzono
czasowo odrêbny program
umo¿liwiaj¹cy restrukturyzacjê
powsta³ego
zad³u¿enia.
Warunkiem
odd³u¿enia jest regularne
op³acanie bie¿¹cego czynszu.
Co bardzo istotne, zabezpieczone zosta³y tak¿e gospodarstwa domowe o najni¿szych dochodach, w tym
seniorzy, emeryci i renciœci.
Nie czekaj¹c do listopada,
mog¹ oni ju¿ skorzystaæ z
pakietu pomocowego w
postaci ulgi obni¿aj¹cej wysokoœæ czynszu w wysokoœci
30% i 10%. Obni¿ka nie jest
uzale¿niona od powierzchni
zajmowanego lokalu mieszkaniowego.
Ponadto, zg³aszaj¹c siê do
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, bêdzie
mo¿na wnioskowaæ o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Obie ulgi uzupe³niaj¹
siê
z zastrze¿eniem, ¿e obni¿ka naliczonego czynszu najemcy,
który korzysta z dodatku
mieszkaniowego, nie mo¿e
powodowaæ, ¿e ³¹czna kwota sumy czynszu i op³at niezale¿nych bêdzie ni¿sza ni¿
50% kwoty do zap³aty, której
najemca by³by zobowi¹zany.
Przypominamy, ¿e przy
Zak³adzie dzia³a Biuro Zamiany Mieszkañ, którego zadaniem jest pomoc przy dokonaniu zamiany lokali, których
usytuowanie,
powierzchnia, b¹dŸ zbyt wysokie koszty utrzymania powoduj¹ utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

Z wyrazami szacunku
PAWE³ NOWACKI
Dyrektor ZGM

Wszelkie niezbêdne informacje mo¿na uzyskaæ:
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, ulica We³niany Rynek 3
Pokój nr 1 (parter); Tel.:
603 527 437 lub (95) 7 387
101
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ulica Walczaka 42
Tel.: (95) 7 355 832
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych, Urzêdu Miasta Gorzowa Wlkp. ulica Teatralna 26
(I piêtro)

aKademia im. jaKUBa z PaRadYŻa
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Edukacja i badania z myślą o innowacjach
Celem g³ównym projektu jest podniesienie jakoœci kszta³cenia poprzez tworzenie nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych.
prototypowania samochodów solarnych i elektrycznych, w³¹czenie pracodawców w dostosowanie i realizacjê
programów
kszta³cenia, certyfikowane
szkolenia i dodatkowe zajêcia praktyczne dla studentów. Aby osi¹gn¹æ za³o¿one
cele projektu, zaplanowano
nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Stworzenie laboratorium
„SolarPort” do prototypownia
pojazdów solarnych i aut
elektrycznych.
2. Stworzenie laboratorium
projektowania
i
przemys³owych zastosowañ
druku 3D.
3. Dostosowanie programów nauczania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technicznym tj. mechanika i budowa maszyn,
informatyka, automatyka i
robotyka, in¿ynieria bezpieczeñstwa oraz energetyka
do potrzeb rynku pracy w zakresie tworzenia innowacji.
4. Podniesienie kompetencji studentów przez udzia³ w
certyfikowanych szkoleniach
oraz wysokiej jakoœci programach sta¿owych.
Realizacja projektu ma na
celu nie tylko podnosiæ kompetencje osób studiuj¹cych
na Wydziale Technicznym,
ale
równie¿
poszerzyæ
wspó³pracê z centrami IT
oraz badawczo-rozwojowymi, co powinno zachêciæ do
wspó³pracy z naszym regionem firmy z sektora nowoczesnych
technologii.
Za³o¿enia projektu wychodz¹ naprzeciw spo³ecznemu zapotrzebowaniu na
najwy¿szej jakoœci kadrê
in¿yniersk¹ i zosta³y zaplanowane w taki sposób, aby
student uzyska³ wiedzê praktyczn¹ i tworzy³ nowoczesne
rozwi¹zania dla Gorzowa
Wielkopolskiego i ca³ego regionu.
W ostatnim czasie rozpoczê³a siê tak¿e budowa
nowoczesnego „Laboratorium technologicznego”, które równie¿ umo¿liwi realizacjê innowacyjnych prac
b a d awc zo - ro z woj ow yc h .
G³ównym celem „Laboratorium Technologicznego” jest
wzrost dzia³añ naukowo-badawczych realizowanych w
powi¹zaniu z lokaln¹ gospodark¹ i biznesem. Kluczowe

Fot. Archiwum AJP

Samochody solarne i elektryczne oraz budowa nowoczesnego
„Laboratorium
technologicznego”, to wyzwania, które stoj¹ przed
Wydzia³em
Technicznym
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim. Zadaniem Wydzia³u
Technicznego AJP jest poszerzenie i dostosowanie
oferty dydaktycznej oraz obszarów wspó³pracy badawczo-rozwojowej dla lokalnego i globalnego rynku pracy.
Cele Wydzia³u Technicznego
s¹ spójne z celami Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim,
realizuj¹cej dzia³ania edukacyjno-badawcze
s³u¿¹ce
tworzeniu jej wizerunku jako
Uczelni nowoczesnej, œciœle
powi¹zanej z otoczeniem
spo³eczno-gospodarczym
regionu. Dzia³alnoœæ edukacyjna i badawcza stanowi¹
osie, wokó³ których koncentruj¹ siê zadania Wydzia³u
Technicznego.
Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim
od lat wspólnie z otoczeniem
gospodarczym
prowadzi
szereg
dzia³añ
zapewniaj¹cych wysoki poziom kszta³cenia, ró¿norodnoœæ, atrakcyjnoœæ nauczania, zdobycie wysokich oraz
cenionych na rynku pracy
kwalifikacji zawodowych.
Efektem tej wspó³pracy s¹
chocia¿by studia dualne, ale
te¿ szereg prac badawczorozwojowych i innowacyjnych przedsiêwziêæ, jak projekt „Rozwój kadr dla sektora us³ug dla biznesu w
Gorzowie Wielkopolskim”
- projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych.
Projekt otrzyma³ finansowanie Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju na kwotê
prawie 6 000 000,00 z³, a
realizowany jest wspólnie
przez Wydzia³ Techniczny
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim, centrum IT - 4 System
oraz centrum IT - Mobir.
Celem g³ównym projektu
jest podniesienie jakoœci
kszta³cenia poprzez tworzenie
nowoczesnych
rozwi¹zañ technologicznych
w zakresie projektowania i

obszary, które rozwijane
bêd¹ w laboratorium, to:
- in¿ynieria wytwarzania,
- mikroin¿ynieria z nanotechnologi¹,
- automatyzacja produkcji,
- diagnostyka materia³owa,
- modelowanie i symulacji
procesów przemys³owych.
Zadania postawione przed
„Laboratorium Technologicznym” wynikaj¹ z analiz prowadzonych wspólnie przez
Wydzia³ Techniczny, Lubuski
Klaster Metalowy, Kostrzyñsko-S³ubick¹
Specjaln¹
Strefê Ekonomiczn¹, Zachodni¹ Izbê Przemys³owoHandlow¹, Lubusk¹ Organizacjê Pracodawców, Miasto
Gorzów oraz wiele innych
podmiotów
otoczenia
spo³eczno-gospodarczego.
W ramach dzia³alnoœci laboratorium za³o¿ono po³¹czenie znajomoœci technologii,
organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik
wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbêdnego do
sterowania procesami w celu
poprawy ich efektywnoœci. W
tym kontekœcie obszary skupione w laboratorium koncentruj¹ siê na innowacyjnych konstrukcjach i technologiach,
systemach
nadzorowania procesów produkcyjnych, nowatorskich
technologiach wytwarzania,
budowie systemów wspomagania decyzji w przemyœle,
nowych metodach i narzêdziach do precyzyjnej ob-

róbki, automatyzacji procesów projektowania elementów i zespo³ów maszyn, jak
równie¿ mikroin¿ynierii, ze
szczególnym uwzglêdnieniem nanotechnologii. Kluczowe dzia³ania badawczorozwojowe
zaplanowano
tak¿e w obszarach in¿ynierii
i badania œrodków oraz procesów produkcji, ich optymalizacji, procesach odlewniczych stopów metali, konstrukcji uk³adów wlewowych
czy zarz¹dzania jakoœci¹
produkcji.
W ramach laboratorium
in¿ynierii wytwarzania prowadzone bêd¹ badania rozwojowe i aplikacyjne w zakresie niekonwencjonalnych
technologii wytwarzania,
technik rapid prototyping i
rapid manufacturing, mechatroniki, in¿ynierii warstwy wierzchniej, diagnostyki
maszyn i urz¹dzeñ, metrologii technicznej. Wa¿nym
atutem laboratorium bêdzie
takie wyposa¿enie jak centrum obróbkowe HAAS, laser 3D czy mikroskop metalograficzny, dziêki któremu
mo¿liwe bêdzie prowadzenie prac nad wa¿n¹ dla naszego miasta i regionu optymalizacj¹ procesów produkcyjnych,
komputerowym
wspomaganiem procesów
technologicznych, projektowaniem innowacyjnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych, badaniem mo¿liwoœci szerszego zastosowania metod
komputerowego wspomaganego projektowania kon-

strukcji i narzêdzi oraz zastosowania nowoczesnych
metod analityczno-obliczeniowych.
W ramach laboratorium
mikroin¿ynierii z nanotechnologi¹ prowadzone
bêd¹ badania w zakresie
prototypowania urz¹dzeñ
mikroprocesowych, w których podstawowym elementem rozpoczynaj¹cym badania jest opracowanie i wykonanie
elektronicznego,
mikroinformatycznego systemu akwizycji danych oraz
kontrolno-steruj¹cego. W
ramach laboratorium wykorzystywane bêdzie takie wyposa¿anie jak mikroskop
skaningowy, mikroskop konfokalny, czy mikrotwardoœciomierz, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie prowadzenie badañ w zakresie nanotechnologii, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wytwarzania nanocz¹stek metali i nanocz¹stek pó³przewodników, nad wch³anianiem
przez skórê soli kwasów tlenowych i beztlenowych oraz
nad trawieniem krzemu i innych pó³przewodników. W
ramach prowadzonych prac
opracowana zosta³a w³asna
technologia laserowa - laser
wodorowy.
W laboratorium automatyzacji produkcji prowadzone bêd¹ badania rozwojowe w zakresie projektowania i programowania
przemys³owych systemów
sterowania, integracji ich z
systemami komunikacji, integracji uk³adów sterowania z elementami pomiarowymi i wykonawczymi. Laboratorium wyposa¿one
bêdzie w wysokospecjalistyczne stanowiska programowania sterowników PLC
firmy Siemens, stanowiska
konfiguracji i programowania dzia³ania sieci przemys³owych oraz stanowiska
do
testowania
pracy
urz¹dzeñ automatyki.
Laboratorium diagnostyki materia³owej umo¿liwi
badania rozwojowe w zakresie diagnostyki materia³ów konstrukcyjnych i ich
po³¹czeñ spawanych, w zakresie szeroko pojêtego
materia³oznawstwa, stosuj¹c metody niszcz¹ce i
nieniszcz¹ce. Wykorzys-

tuj¹c takie wyposa¿enie jak
mikroposkop optyczny, cyfrowy szerograf laserowy czy
nanotwardoœciomierz, w laboratorium
prowadzone
bêd¹ tak¿e badania zwi¹zane z doborem lub projektowaniem materia³ów konstrukcyjnych,
nadzorem
przebiegu z³o¿onych procesów technologicznych, a
tak¿e konsultantów materia³owych przy projektowaniu z³o¿onych maszyn i
urz¹dzeñ oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji.
Z kolei w laboratorium modelowania i symulacji procesów
przemys³owych
prowadzone bêd¹ badania
rozwojowe w zakresie projektowania procesów przemys³owych oraz sterowania
w sytuacji awarii. Laboratorium wyposa¿one bêdzie m.
in. w wyspecjalizowane zestawy modelowania procesów dziêki czemu mo¿liwe
bêdzie modelowanie obiektów na potrzeby metod detekcji, lokalizacji oraz rozró¿nialnoœci uszkodzeñ, jak
równie¿
diagnostyka
urz¹dzeñ inteligentnych i
powi¹zanie jej z systemami
automatyki DCS i SCADA, a
tak¿e systemami utrzymania ruchu.
Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim, dziêki wspó³pracy
z otoczeniem ³¹czy wysoki
poziom kszta³cenia z prowadzeniem badañ naukowych. Wydzia³ Techniczny
wyró¿nia - na tle du¿ych
jednostek - umo¿liwienie
studentom zdobywania kluczowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz
d¹¿enie do zdobywania
praktycznego doœwiadczenia ju¿ na etapie studiów.
Wydzia³ Techniczny, dysponuj¹c
odpowiedni¹
kadr¹
naukowo-dydaktyczn¹, bardzo dobr¹ baz¹
dydaktyczn¹ o najwy¿szym
standardzie oraz dodatkowym kszta³ceniem wspólnie z przemys³em, daje
ogromn¹ szansê na rozwój
naszego miasta i ca³ego regionu.
dr in¿. ALEKSANDRA
RADOMSKA-ZALAS
Wydzia³ Techniczny AJP
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Do Letniej przychodzili także artyści
Od rana przy stolikach siedz¹ stali bywalcy. Nie ma znaczenia temperatura na dworze i pora roku.
Tak siedzieæ bêd¹ na pewno do koñca wakacji. Co dalej? Dalej nadal ma tu byæ lokal.
- Tak, jestem w trakcie finalizacji sprzeda¿y Letniej mówi³a w sierpniu Aniela Widera, w³aœcicielka najbardziej
znanego w Gorzowie lokalu.
Nie chcia³a sprawy komentowaæ, ale doda³a, ¿e przysz³y
w³aœciciel przekona³ j¹ do tego, ¿e nadal ma byæ w tym
miejscu lokal.

Wystarczy bowiem do dziœ,
¿e w³aœcicielka popatrzy na
tych, co siê ewentualnie do
rozróby szykuj¹ i po drace.

Próby reanimacji

Stali bywalcy sączą napoje

Fot. Archiwum

Przy stolikach zacienionych
ogromnymi parasolami zawsze mo¿na spotkaæ tych
samych ludzi. Bywa pani
Irenka, która ju¿ odchowa³a
dzieci, a teraz lubi umalowaæ
oczy i zasi¹œæ przy stoliku.
Przychodzi pan Franek, którego ¿aden inny lokal nie interesuje, bo zreszt¹ i innych
w Gorzowie dla ludzi takich
jak on nie ma. - Sama powiedz, gdzie mo¿na zjeœæ
œledzika i napiæ siê wódeczki
tak, ¿eby ludzie na ciebie nie
patrzyli jak na g³upka - mówi
pan Franek, z którym znamy
siê jeszcze z podstawówki. I
sam po chwili dodaje, ¿e nie
ma takiego lokalu nigdzie i
takiej pani Ani nie ma. I absolutnie nie chce s³yszeæ, ¿e
lokal idzie na sprzeda¿ i ma
tu siê coœ zmieniæ.
Bywalcy Letniej to przede
wszystkim ludzie starsi, którzy lubi¹ siê bawiæ, tañczyæ
albo zwyczajnie pobyæ ze
sob¹. S¹ to ludzie w wieku
przewa¿nie od 60 do nawet i
90 lat. Mówi¹, ¿e nie ma dla
nich innych lokali w mieœcie,

Przy stolikach zacienionych ogromnymi parasolami zawsze można spotkać tych samych ludzi

dlatego przychodz¹ tu.
T³umacz¹, ¿e te inne s¹ nowoczesne,
³adne,
dla
m³odych, ale oni tam siê Ÿle
czuj¹. A tu maj¹ klimat ze
swojej m³odoœci.
W Letniej ¿ycie twa od rana. Koœ przychodzi poczytaæ
gazety, ktoœ zaczyna dzieñ
od kawy. Pani Ania zna
sta³ych bywalców i wie, ¿e
ktoœ pije kawê sypan¹ w
szklance, a ktoœ inny rozpuszczaln¹. Po po³udniu
przychodz¹ ci, co wychodz¹
z pracy, tak na chwilê, ¿eby
odetchn¹æ albo coœ zjeœæ. A
w weekendy przychodz¹ dla
zabawy i wtedy jest pe³no.
Trafiaj¹ tu ludzie, którzy nie
maj¹ ju¿ bliskich, bo wdowcy.
Ale bywaj¹ te¿ i ci, których
rodzina nie chce akcepto-

waæ. Przychodz¹ tak¿e i ci,
co domów nie maj¹. I jak siê
patrzy na tych ludzi, to oni s¹
szczêœliwi, uœmiechniêci.
Jest sens prowadzenia takiego lokalu.

Zapowiadała to już od
jakiegoś czasu

O tym, ¿e byæ mo¿e sprzeda Letni¹ pani Ania mówi³a
ju¿ od jakiegoœ czasu. Co
prawda, nikt w to za bardzo
nie wierzy³, no bo jak to - Gorzów bez Letniej? Letnia bez
pani Ani? Ale dok³adnie trzy
lata temu Aniela Widera mówi³a o tym, ¿e nie wie, co dalej z lokalem bêdzie, bo ona
sama przechodzi na emeryturê, a rodzina raczej siê nie
kwapi, aby kultowy lokal
przej¹æ.

Dlatego informacja, która pojawi³a siê pod koniec lipca dla
niektórych zaskoczeniem nie
by³a, choæ bywalcy nie traktuj¹
jej jako prawdziw¹. Sama
w³aœcicielka wiêcej komentowaæ swojej decyzji nie chce. To, co mia³am do powiedzenia,
ju¿ powiedzia³am - kwituje, ale
dodaje, ¿e zdecydowa³a siê na
sprzeda¿, poniewa¿ oferent
chce tu dalej utrzymaæ lokal.
Ma zamiar go odnowiæ, mo¿e
unowoczeœniæ. Pani Ania zdradza tylko, ¿e do koñca sezonu
Letnia jeszcze pokieruje.

To była artystyczna
przystań

Aniela Widera prowadzi
Letni¹ od 1988 roku. I to w jej
czasach do Letniej przychodzili artyœci. Bywali tu aktorzy

Jerzy Paukszta, Marek Pude³ko, Alik Maciejewski, Kuba Zaklukiewicz. Bywa³ malarz Boles³aw Kowalski, poeta Kazimierz Furman, pan
Mieczys³aw Rzeszewski, pisarz Witold NiedŸwiecki, naczelnik wydzia³u kultury Janusz S³owik, pan Mieczys³aw
Wachnowski te¿ tu zagl¹da³.
Hieronim Œwierczyñski, który
zreszt¹ ¿artowa³, ¿e na
cmentarzu Aleja Zas³u¿onych
to aleja wiadomej firmy i on
po œmierci siê tam nie da pochowaæ. Muzykê na ¿ywo
gra³ Leszek Serpina.
Do Letniej artystów, ale i
nie tylko œci¹ga³o kilka rzeczy - dobre jedzenie, klimat,
osoba w³aœcicielki oraz i to,
¿e nigdy tu nie dochodzi³o do
¿adnych burd czy awantur.

Kilka lat temu grupka
najm³odszych
artystów
wpad³a na pomys³, aby
trochê odm³odziæ klientelê
Letniej. W czasie Reggae nad
Wart¹ zrobili koncert. Potem
by³ Bombay Party i kilka innych akcji artystycznych robionych gównie przez Marcina
Ciê¿kiego i ludzi z nim zaprzyjaŸnionych. Ale nie prze³o¿y³o
siê to na wymieszanie klientów. Stali bywalcy patrzyli na
te próby z uœmiechem, ale jakoœ specjalnie siê w te zabawy
nie w³¹czali.
M³odzi te¿ tu nie zostali, odeszli do swoich klubów i swoich
miejsc. Nie uda³o siê przekonaæ nowych, starzy pozostali. Dziœ jeœli trafia tu ktoœ nowy, to
za spraw¹ bywalców. I albo
z³apie klimat, albo nie - mówi
pani Irenka, która w letniej bywa od wielu ju¿ lat.

Nie może być bez Letniej

Na razie w lokalu jest tak jak
zawsze. Ktoœ pije kawê, ktoœ
piwo, ktoœ je œledzia, ktoœ
schabowego. Zwolna schodz¹
siê bywalcy, dla których dzieñ
bez Letniej siê nie liczy. Nie
myœl¹ na razie, co bêdzie, jak
Letni¹ przejmie nowy w³aœciciel. - Mo¿e siê nic nie zmieni?
Mo¿e dalej bêdzie to nasza
Letnia? - mówi¹.
Zmiany maj¹ siê zacz¹æ
jeszcze w tym roku. I tylko
niektórzy ju¿ siê ich boj¹.
ROCH

Kustosz romskiej pamięci
Trudno jest opisaæ ¿ycie i twórczoœæ Edwarda Dêbickiego.

Fot. Emilia Wójcik

Zespó³ autorów siê na to
zdecydowa³, co wysz³o?
Mo¿na siê przekonaæ w monumentalnym tomie. Ksi¹¿ka
„Kustosz cygañskiej pamiêci” dedykowana jest Edwardowi Dêbickiemu, znakomitemu twórcy, Honorowemu
Obywatelowi Gorzowa, który
w marcu skoñczy³ 85 lat i od
65 prowadzi s³ynny Cygañski
Teatr Tañca Terno.
W Gorzowie nie ma chyba nikogo, kto by nie zna³
Edwarda Dêbickiego osobiœcie lub tylko i a¿ ze
sceny. Za swoja dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony
ró¿nymi odznaczeniemi, w
tym najwy¿szymi, jak Z³oty
Medal „Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis”, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, tytu³ „Œwiadka historii”.

Edward Dębicki, który w marcu skończył 85 lat, od 65 prowadzi słynny Cygański Teatr
Tańca Terno

Muzyk, kompozytor, pisarz,
poeta, organizator ¿ycia Romów, twórca jedynego na
œwiecie sta³ego festiwalu kultury romskiej - Miêdzynarodowych Spotkañ Zespo³ów
Cygañskich Romane Dyvesa, ale te¿ i aktor. Zreszt¹ role mo¿na mno¿yæ.
Z taki bogatym ¿yciorysem
musieli siê zmierzyæ autorzy
monumentalnej
biografii.
Ukaza³a siê ona nak³adem
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta oraz Akademii im. Jakuba z Parady¿a.
Redakcjê naukow¹ sprawowali: Piotr J. Krzy¿anowski,
Beata A. Or³owska i Krzysztof Wasilewski. Sk³ada siê
ona z czterech czêœci:
W pierwszej s¹ teksty odnosz¹ce siê bezpoœrednio
do Edwarda Dêbickiego au-

torstwa osób, które go znaj¹:
wspomnienie o „wujku Edwardzie” córki Jerzego Ficowskiego, opowieœci braci Adama i Stanis³awa Dêbickich, refleksje muzyków, sumowanie dorobku przez kronikarzy i naukowców. Drug¹
to cygañskie œlady gorzowskiej wielokulturowoœci. W
trzeciej czêœci znalaz³y siê
teksty odnosz¹ce siê do
obecnoœæ Cyganów w Polsce
z ró¿nych perspektyw badawczych. W czwartej pomieszczono liczne zdjêcia,
skany pism, listów, dyplomów, podziêkowañ itp.
udostêpnione przede wszystkim przez Edwarda Dêbickiego, ale tak¿e zebrane z wielu
innych Ÿróde³.
Ksi¹¿ka jest dostêpna w
Ksi¹¿nicy Wojewódzkiej.

ROCH
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Ludzie powinni móc przyjść do teatru
Rozmowa z Janem Tomaszewiczem, dyrektorem Teatru Osterwy

Fot. Archiwum UM

- Panie dyrektorze, zaraza mocno poturbowa³a
Teatr?
- Jasne, ¿e tak. Wszystkich
poturbowa³a. Mamy teraz
tak¹ sytuacjê, ¿e albo zaczniemy o tym wszystkim
realnie myœleæ, albo zaczniemy to wykorzystywaæ do niecnych celów. Przecie¿ ju¿
Gabriel García Márquez pisa³ o mi³oœci w czasie zarazy
i te¿ zwraca³ uwagê na te
aspekty. Mnie jest trochê
przykro, ¿e gdzieœ tam jest
uwolniony czêœciowo re¿im
epidemiologiczny, ale to nie
jest to, na co my z pokor¹
czekamy. Ja sobie zwyczajnie nie wyobra¿am teatru on
line. Przecie¿ to jest œrodek
zastêpczy, który musia³ byæ
wykorzystany. Teatr w ten
sposób od strony promocyjnej siê przypomina³, ale
ogl¹danie na ma³ym ekranie
albo na ekranie komputera
czy jeszcze gorzej w telefonie spektaklu teatralnego to
jednak
nieporozumienie.
Owszem, mo¿emy siê umówiæ, ¿e by³o fajnie. Ale niech
to fajnie bêdzie, jak mawia³
klasyk Wojciech M³ynarski,
jesteœmy na wczasach. Tyle
tylko, ¿e tan czas, te wczasy
siê skoñczy³y i musimy to
urealniæ. Ktoœ musi wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ za jasnoœæ pewnych sytuacji.
- No w³aœnie, nie mamy
jasnoœci sytuacji, ale jednoczeœnie na wakacjach
teatr wyszed³ do publicznoœci - mam na myœli
Scenê Letni¹.
- Wczeœniej wziêliœmy
udzia³ w Scenie Na Starym
Rynku. A w niedziele graliœmy spektakle teatralne u

J. Tomaszewicz w uznaniu zasług otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa

nas, na naszej Scenie. By³o
po 150 osób.
- Panie dyrektorze, tak
siê nieszczêœliwie z³o¿y³o,
¿e tu¿ przed wybuchem
pandemii skoñczyliœcie
przygotowywaæ premierê mam na myœli Aleksandra
Fredry „Gwa³tu, co siê
dzieje?” w re¿yserii Jacka
G³omba. Co z tym spektaklem?
Gramy.
Premiera
prze³o¿ona jest na 5 wrzeœnia. Gramy, nawet jeœli
przyjdzie nam zagraæ dla
150 widzów. Zd¹¿yliœmy zagraæ nawet trzeci¹ próbê generaln¹. Przecie¿ najgorsza
w ¿yciu jest bezradnoœæ, niemoc. Jak cz³owiek siedzi i
siê zastanawia - co dalej, a
tego dalej nie widaæ. Powsta³
znakomity spektakl, który
powinien byæ pokazany i
bêdzie pokazany. Próby
wznowieniowe zaczynamy 1
wrzeœnia, 4 wrzeœnia zagramy spektakl przedpremiero-

wy, a 5 premiera. Inna rzecz,
¿e ten Fredro ju¿ by³ zagrany
w Gorzowie. I co ciekawego,
robi³ to re¿yser o nazwisku
Lech Komarnicki, a muzykê
napisa³ Seweryn Krajewski.
To jakieœ lata 60. XX wieku.
- Czy mo¿emy teraz poprojektowaæ, co siê wydarzy w nadchodz¹cym sezonie?
- Zaczêliœmy 11 sierpnia
pierwsz¹ prób¹ do nowego
spektaklu muzycznego przygotowywanego przez Artura
Barcisia. To bêd¹ piosenki
Marka Grechuty, ca³oœæ jest
œwietnie wymyœlona. Potem
Beata Chor¹¿ykiewicz koñczy projekt do kampanii o
przeciwdzia³aniu przemocy
kierowany do m³odzie¿y. To
tekst Tomasza Jachimka
„Jeremi”. To typowy tekst
kierowany do m³odzie¿y, a
premiera odbêdzie siê w paŸdzierniku. Ja muszê planowaæ. Powiem wiêcej, planujê
Gorzowskie Spotkania Teat-

ralne, gdzie mam podpisane
umowy, bo to siê robi rok
wczeœniej. Ale jak pomyœlê,
¿e tylko 150 osób, to przyznajê, trochê mnie to mrozi.
To siê dziwnie odbiera. Przerobiliœmy to, jak by³ Andrzej
Poniedzielski. Dobrze, ¿e
jest publicznoœæ, ale ona jest
zdziesi¹tkowana.
Ludzie
siedz¹ rozstrzeleni na widowni. Nie ma tej koniecznej
teatralnej chemii. Jednak jeœli tak to zostanie, to tak
bêdziemy grali. Ja jestem
pe³en optymizmu. My, ludzie
teatru, optujemy za uwolnieniem tych restrykcji. Ludzie
powinni móc przyjœæ do teatru. Jak bêdzie? Zobaczymy.
- Panie dyrektorze, scena
g³ówna, ma³a scena, scena
letnia, a teraz powstaje kolejna scena, na zewn¹trz…
- Tak, dok³adnie. To, myœlê,
bêdzie fajna atrakcja dla
mieszkañców Gorzowa, ale i
dla turystów, którzy tu przyje¿d¿aj¹. Bêdzie to multime-

dialna fontanna z platform¹
do wystêpów. No i bêdziemy
tu realizowali spektakle plenerowe. Bêdzie œwiat³o,
dŸwiêk, woda, a z ty³u du¿e
okna z kostiumami z poprzednich spektakli. Do tego
nowe latarnie, wybrukowana
œcie¿ka do ulicy Warszawskiej. Wieczorem tu bêdzie
zjawiskowo. Tak sobie to
marzy³em w 2002 roku, aby
to tak w³aœnie wygl¹da³o. I
krok po kroku trzeba to by³o
robiæ. Jak jeszcze uda nam
siê dalej poprowadziæ badania konserwatorskie, z których ja siê bardzo cieszê, to
jak znajdziemy œrodki, to
mo¿e uda siê przywróciæ kopu³ê i sklepienie z czasów
miêdzywojnia - z motywami
roœlinnymi i sztukateri¹.
- Panie dyrektorze, co panu tu jeszcze zosta³o do
roboty - w sensie remontowym. Przecie¿ zrobi³ pan
ju¿ wszystko.
- Coœ siê na pewno znajdzie.
- Przecie¿ scena wyremontowana, widownia, te¿,
zaplecze - garderoby i
wszystko inne równie¿. Do
tego to, co nie widaæ, czyli
wszystkie mechanizmy.
Fronton b³yszczy i to tak,
¿e jak siê jedzie z Krzy¿a
poci¹giem, to cz³owiek popada w zachwyt.
- Ju¿ kilka lat temu o tym
mówi³em. Uwa¿a³em wówczas, ¿e coœ trzeba zrobiæ.
Zdopingowali mnie do tego
moi realizatorzy. To oni mówili, ¿e patrzysz - tu morze
gara¿y,
rzeka
ponura,
wszystko smutne i zaniedbane. Chcia³em to zmieniæ,
chcia³em, ¿eby teatr by³o wi-

daæ, zw³aszcza jak te latarnie rozb³ysn¹. No i widaæ. A
ja jeszcze chcia³bym cos pogrzebaæ przy Scenie Letniej
z zadaszeniem, ale to kwestia przysz³oœci. Ale jak to
podopinam, wówczas bêdê
na ten temat rozmawia³.
- Panie dyrektorze, ze te
wszystkie prace, w teatr, w
otoczenie, w ¿ycie teatralne zosta³ pan Honorowym
Obywatelem Miasta. Czym
dla pana jest to wyró¿nienie?
- Mówi³em ju¿ o tym na tej
uroczystoœci, kiedy wrêczano mi to obywatelstwo. To
teatr otrzyma³. Ja bym bez
ludzi teatru nie funkcjonowa³.
Taka jest prawda. Mam tu
wspania³ych ludzi. Nikt nie
boi siê roboty, nikt nie patrzy
na zegar i mówi - przepraszam bardzo, ale to ju¿ koniec, to ju¿ temat zamkniêty,
bo skoñczy³ siê czas. Wszyscy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e w
teatrze nie ma czasomierza.
Teatr to praca i zaanga¿owanie 24 godziny na dobê.
Owszem, jak wszêdzie bywaj¹ nieporozumienia. Ja
uwa¿am, ¿e gdyby nie determinacja moich ludzi, to by
by³o, jak by³o. Oczywiœcie,
cieszê siê bardzo, bo bêdê
móg³ za darmo pojeŸdziæ
tramwajem (œmiech). Wsi¹dê
sobie na jednej pêtli, wysi¹dê
na drugiej, Bêdzie frajda.
Wezmê ksi¹¿kê i bêdê sobie
jeŸdzi³. Bêdê obserwowa³ ludzi, inspirowa³ siê zachowaniem gorzowian. Mo¿e to siê
przeniesie na scenê. S¹ jakieœ korzyœci z tego…
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.
RENATA OCHWAT

Skarb znaleziony w prywatnym domu
Wizerunki ch³opów z XIX-wiecznego Wo³ynia przez lata uznawano za zaginione.
Stanis³awowa), maj¹tku brata
artysty. Cykl ten stanowi
ca³oœciowy etnograficznie rejestr dziewiêtnastowiecznego
barwnego galicyjskiego folkloru.
Ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹
uznawany by³ za zaginiony a
prace z niego znane by³y w
fotokopiach. W wielu starszych monografiach artysty
do dziœ zreszt¹ mo¿na
przeczytaæ tak¹ informacjê.
Dlatego informacja, ¿e wielkie
dzie³o uznawane za zaginione znajduje siê w Gorzowie
spad³ na muzealników niczym
grom z jasnego nieba. No bo
jak, no bo sk¹d w przemys³owym mieœcie nagle takie niezwyk³e znalezisko?
O tym, ¿e Album Pa³ahickie
znajduje siê w Gorzowie mu-

Fot. Archiwum

Namalowa³ je wybitny polski
malarz Henryk Rodakowski, a
ma w swoich zbiorach Muzeum Lubuskie. O tym, ¿e w
Muzeum Lubuskim znajduje
siê skarb, wiedz¹ muzealnicy
w ca³ym kraju oraz garstka
gorzowian, która interesuje
siê sztuk¹. Ca³y czas zagadk¹ jest, w jaki sposób Album Pa³ahickie znalaz³ siê w
prywatnych rêkach i jak uda³o
siê go przywieŸæ do Gorzowa.
Album Pa³ahickie to 11
akwarel namalowanych w latach 1867/1868 przez Henryka Rodakowskiego, wybitnego
polskiego artystê o europejskiej s³awie. To perfekcyjnie
wykonane arcydzie³a przedstawiaj¹cych ch³opów i ¯ydów
mieszkaj¹cych i pracuj¹cych
w
Pa³ahiczach
(ko³o

Album Pałahickie to 11
akwarel namalowanych w
latach 1867/1868 przez
Henryka Rodakowskiego

zealnicy dowiedzieli siê na
pocz¹tku lat 70. XX wieku.
Okaza³o siê, ¿e oryginaln¹
tekê ma w swoim domu pani
Franciszka ¯ukotyñska, wdowa po w³aœcicielu niewielkiego maj¹tku pod Warszaw¹
oraz
wspó³w³aœcicielu

dzia³aj¹cego przed wojn¹
warszawskiego antykwariatu.
I choæ nadal nie bardzo wiadomo, w jaki sposób cenne
akwarele trafi³y do pana
¯ukotyñskiego,
mo¿na
za³o¿yæ, ¿e zosta³y zakupione
od ostatniej znanej w³aœcicielki, czyli wnuczki malarza Janiny Straszowskiej.
Jakie by³y dalej losy tego
zbioru? Jak uda³o siê go ocaliæ z po¿ogi powstania warszawskiego? Dlaczego ¯ukotyñscy osiedlili siê w³aœnie w
Gorzowie? Te pytania pozostaj¹ bez odpowiedzi.
Kiedy tylko sta³o siê jasne,
¿e cenne akwarele s¹ w prywatnym domu, muzealnicy
zaczêli prowadziæ rozmowy o
zakupie. Pani Franciszka jednak nie chcia³a siê zbioru wy-

zbywaæ. Aby Album uchroniæ,
zosta³ wpisany do rejestru zabytków. I tak naprawdê muzealnikom w nabyciu zbioru
pomóg³ przypadek, a dok³adnie nieudana na szczêœcie
próba kradzie¿y. Dopiero
wówczas w³aœcicielka zgodzi³a siê Album sprzedaæ, co
sta³o na prze³omie 1980-1981
roku.
Trochê czasu trwa³o, zanim
kolekcja na sta³e zosta³a wyeksponowana w willi Muzeum. 11 znakomitych portretów wo³yñskich ch³opów, ale i
¯ydów, mo¿na ogl¹daæ w
specjalnie do tego przygotowanej sali. A ka¿da akwarela
jest dok³adnie opisana - ma
datê dzienn¹ powstania oraz
podpis identyfikuj¹cy portretowan¹ osobê.

Zaskakuj¹ce mo¿e siê wydawaæ, ¿e opisy uczynione s¹
po francusku. Jak twierdzi
biograf artysty W³adys³aw Kozicki, mog³o siê tak staæ, poniewa¿ artysta na co dzieñ
pos³ugiwa³ siê tym jêzykiem.
I tak poszczególne prace
przedstawiaj¹: Roznosiciela
telegramów, Ch³opskiego rzeŸbiarza, Dworskiego listonosza, Wójta Nyko³ê, Kuca
Myszkê, Pobere¿nika Gregorcia, Ch³opca stajennego Josia, Karczmarza Jasia, Pachciarza Szloma, Stajennego
Iwana i konia Dickyta i w koñcu Gumiennego Iwana Brzusia.
ROCH

Korzysta³am z: Ma³gorzata
Kitowska „Album Pa³ahickie”
Henryka Rodakowskiego.

10

PROSTO z miaSTa

Wrzesień 2020 r.

11

GOSPOdaRKa

Wrzesień 2020 r.

Kształcenie kadr zgodnie
z potrzebami rynku
Dzisiaj, aby mieæ dobrego pracownika, trzeba najpierw zaanga¿owaæ siê w jego wyszkolenie.

Fot. AJP

Istniej¹ce od dwóch lat nowe przepisy reguluj¹ce
dzia³alnoœæ specjalnych stref
ekonomicznych jeszcze bardziej otworzy³y je na inwestycje, ale nie tylko. Znacz¹co
wzros³a bowiem wspó³praca
SSE z otoczeniem naukowym.
- Na przyk³adzie przedsiêbiorców z KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (K-S SSE)
mo¿emy obecnie stwierdziæ,
¿e faktem jest to, ¿e coraz
czêœciej firmy funkcjonuj¹ce
w obszarze naszego oddzia³ywania
prowadz¹
kszta³cenie
kadr
we
wspó³pracy z uczelniami i
szko³ami
bran¿owymi
wszystkich szczebli - mówi
Krzysztof Kielec, prezes KS SSE. - Jako Strefa wspieramy ten proces. Z jednej
strony z grona naszych partnerów biznesowych wyszukujemy firmy gotowe podj¹æ
siê szkolenia studentów i
uczniów, z drugiej ws³uchujemy siê w potrzeby placówek oœwiatowych, w jakim
kierunku to szkolenie powinno siê odbywaæ. Tego rodzaju wspó³praca pozwala firmom na przygotowanie sobie dobrego pracownika, a
kszta³c¹cy
siê
m³ody
cz³owiek ma mo¿liwoœæ odbycia profesjonalnych praktyk zawodowych - dodaje.
Dobrym przyk³adem pokazuj¹cym wzorcow¹ wrêcz
wspó³pracê z otoczeniem
biznesowym jest Akademia
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie. Dziêki prowadzonym od lat na szerok¹ skalê
dzia³aniom uczelnia zapewnia studentom wysoki po-

r e k l a m a

Dobrym przykładem pokazującym wzorcową wręcz współpracę z otoczeniem biznesowym
jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

ziom kszta³cenia, ró¿norodnoœæ, atrakcyjnoœæ nauczania i zdobycie wysokich oraz
cenionych na rynku pracy
kwalifikacji zawodowych.
- To ma potem wp³yw na
podnoszenie jakoœci i presti¿u naszej uczelni, a o tym,
¿e jesteœmy coraz bardziej
doceniani
i
zauwa¿ani
œwiadcz¹ tegoroczne wyniki
rankingu portalu edukacyjnego „Perspektywy dla najlepszych polskich uczelni”.
W tym roku w kategorii
,,Presti¿’’ znaleŸliœmy siê w
grupie piêædziesiêciu najlepszych uczelni w kraju, co nas
dodatkowo motywuje do
jeszcze ciê¿szej pracy - cieszy siê rektor gorzowskiej
akademii, prof. dr hab.
El¿bieta Skorupska-Raczyñska.

Dr Aleksandra Radomska-Zalas, dziekan Wydzia³u
Technicznego w AJP, dodaje, ¿e najwiêkszym atutem
uczelni jest to, ¿e bardzo
mocno
postawi³a
na
kszta³cenie œciœle zwi¹zane
z potrzebami miasta i regionu, a wspó³praca z firmami
ma czêsto charakter dualny.
- Dlatego tak wa¿na w tym
wszystkim
jest
nasza
wspó³pracami z ró¿nymi instytucjami, takimi jak Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna, Lubuski Klaster Metalowy czy
choæby Miasto. Wynikiem takiej wspó³pracy jest szereg
projektów, które aktualnie
realizujemy, a ich g³ównym
celem jest sta³e podnoszenie
jakoœci kszta³cenia - zaznacza.

Jednym
z
efektów
wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami gospodarczymi jest
projekt „Rozwój kadr dla sektora us³ug dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - projektowanie i prototypowanie
samochodów solarnych i
elektrycznych”. Projekt otrzyma³ finansowanie Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
na kwotê prawie 6 milionów
z³otych, realizowany jest w
partnerstwie przez Wydzia³
Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie, Centrum Informatyczne
4 Systems oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Mobir.
- Realizuj¹c obecnie wiele
projektów uznaliœmy, ¿e
przyda³by siê tak¿e taki, dziêki któremu mieszkañcy Gorzowa zyskaliby szereg inno-

wacji - kontynuuje dr Aleksandra Radomska-Zalas. Chodzi o pokazanie m³odzie¿y w naszym regionie, ¿e
nie musi wcale daleko wyje¿d¿aæ, nie musi szukaæ innych uczelni, ¿eby tworzyæ
innowacje i nowoœci. Chc¹cy
u nas studiowaæ m³odzi ludzie bêd¹ mogli uczyæ siê
tworzyæ nowoczesne rzeczy.
Nie tylko w zakresie samochodów, o których mówimy
ale ogólnie w obszarze innowacji - dodaje dziekan.
G³ównym celem projektu
jest tworzenie nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych w zakresie projektowania i prototypowania samochodów
solarnych
i
elektrycznych, jak równie¿
w³¹czenie pracodawców w
dostosowanie i realizacjê
programów kszta³cenia, certyfikowane szkolenia, dodatkowe zajêcia praktyczne i
programy sta¿owe w firmach.
Projektem objêci zostali
wszyscy studenci Wydzia³u
Technicznego, czyli mechaniki i budowy maszyn, informatyki, automatyki i robotyki,
in¿ynierii bezpieczeñstwa
oraz energetyki. Umo¿liwi to
pracê w interdyscyplinarnych
grupach oraz uzyskanie specjalistycznej wiedzy nie tylko
z obszaru studiowanego kierunku.
- Od wielu lat wspólnie z
Akademi¹ realizujemy projekty mocno powi¹zane z regionalnym przemys³em zwraca uwagê Maciej Borowski, menad¿er projektów
inwestycyjnych w K-S SSE. Doskonale wiemy czego
oczekuj¹ przedsiêbiorcy i te
oczekiwania s¹ realizowane

we wspó³pracy z uczelni¹. To
co jest wzorcowo realizowane na Wydziale Technicznym, to nic innego jak odpowiedŸ na zapotrzebowania
rynku pracy. To, ¿e uczelnia
kszta³ci na wysokim poziomie jest mo¿liwe dlatego, ¿e
nauczanie teoretyczne jest w
silnym po³¹czeniu z profesjonaln¹ praktyk¹ - wyjaœnia.
Maciej Borowski przyznaje,
¿e dzisiaj, aby mieæ dobrego
pracownika trzeba najpierw
zaanga¿owaæ siê w jego wyszkolenie.
- Dobrze realizowane
kszta³cenie na studiach
umo¿liwia m³odym pracownikom po uzyskaniu dyplomu
rozpoczêcie wysokop³atnej
pracy w zak³adzie. Nowy
pracownik od razu wchodzi
do zak³adu pracy œwietnie
przygotowany. Za tym id¹
naprawdê dobre wynagrodzenia. Dlatego zachêcamy
do studiowania w Gorzowie i
podejmowania potem pracy
w regionie - koñczy.
Dodajmy, ¿e poza studentami Wydzia³u Technicznego z
efektów projektu w pierwszej
kolejnoœci skorzysta otoczenie
przemys³owe,
szczególnie
zwi¹zane z bran¿¹ motoryzacyjn¹ oraz mechaniczno-informatyczn¹. Wa¿nym elementem jest tak¿e mo¿liwoœæ
w³¹czenia siê w realizacjê projektu uczniów szkó³ technicznych m.in. Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych,
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych,
Zespo³u Szkó³ Elektrycznych,
Zespo³u Szkó³ Budowlanych i
Samochodowych oraz naszego regionu jak Zespo³u Szkó³
Samorz¹dowych z Witnicy.
RB
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Innowacyjny projekt na pograniczu
Transgraniczny projekt EuRegioNet by³ pierwszym projektem, który zosta³ zatwierdzony na posiedzeniu w Poczdamie w grudniu 2016 roku w
ramach Programu Wspó³pracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 w ramach celu “Europejska Wspó³praca Terytorialna”, z
finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
woju
gospodarczego,
zak³adania przedsiêbiorstw,
znajdowania dla nich odpowiedniej lokalizacji i ich
obs³udze. Licz¹ca ju¿ 27 lat
organizacja wspiera te¿
przedsiêbiorstwa podczas
procesu ich zak³adania.
Jak mówi Henryk Maciej
WoŸniak - koordynator projektu w Lubuskiej Organizacji
Pracodawców - najwa¿niejszymi celami projektu by³o
stworzenie transgranicznej
platformy informacyjno-konsultingowej, wspieraj¹cej istniej¹ce lub tworz¹ce siê sieci i
klastry na terenie realizacji
projektu, które powsta³y z
udzia³em samorz¹dów, MŒP i
instytucji naukowych. Celem
priorytetowym by³o przekazanie tym sieciom informacji, wyników i ekspertyz, ich d³ugoterminowych ustaleñ, umocnienia siê czy te¿ ewoluowania
sieci transgranicznych, a tak¿e
prowadzenie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci
transgranicznych, wspieranie
inteligentnych specjalizacji,
strategicznej rozbudowy oraz
marketingu.
- To najwiêkszy nie inwestycyjny projekt na pograniczu
polsko-niemieckim o bardzo
innowacyjnym charakterze mówi Józef T. Finster, kierownik projektu z LOP. - Przez
trzy lata realizowaliœmy
wspólnie z niemieckimi i polskimi partnerami bardzo trudny projekt, który przeciera³
nowe szlaki innowacyjnych
kontaktów w zakresie tworzenia sieci i klastrów - doda³.
W ramach prowadzonych
dzia³añ projektowych, oprócz
licznych konferencji, warsztatów i wizyt w siedzibach firm i
instytucji wspierane by³y ju¿
istniej¹ce oraz nowe sieci i
klastry. Od podstaw stworzono dwa nowe transgraniczne

Fot. Archiwum

Projekt o nazwie ,,Euroregionalna sieæ na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz
umiêdzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w
euroregionach ,,Pro Europa
Viadrina” i ,,Sprewa - Nysa Bóbr”, w skrócie EuRegioNet,
realizowany by³ przez ponad
trzy lata od 1 kwietnia 2017
roku. Partnerami w projekcie,
obok Lubuskiej Organizacji
Pracodawców w Gorzowie,
byli: Business and Innovation
Centre Frankfurt (Oder)
GmbH, Stowarzyszenie Gmin
RP Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr i Centrum für Innovation
und
Technologie
GmbH Forst/Lausitz.
Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie to najstarsza organizacja zrzeszaj¹ca pracodawców w naszym województwie. Liczy
sobie 30 lat i reprezentuje
wspólne interesy pracodawców wielu bran¿ gospodarki.
BIC z Frankfurtu nad Odr¹ od
ponad 20 lat towarzyszy
m³odym przedsiêbiorcom w
rozwoju ich dzia³alnoœci gospodarczej od chwili powstania
pomys³u a¿ do sukcesywnego
startu firmy. PóŸniej pomaga
jeszcze w rozwoju firmy, a
przede wszystkim w walce o
nowe rynki wymiany gospodarczej.
Stowarzyszenie
Gmin RP Euroregionu ,,Sprewa - Nysa - Bóbr’’ dzia³a od
1993 roku i od samego pocz¹tku wspiera miasta, gminy,
powiaty oraz stowarzyszenia,
szko³y, a tak¿e inne instytucje
z po³udniowej czêœci województwa lubuskiego w rozwijaniu wspó³pracy z partnerami
niemieckimi. I na koniec Centrum Innowacji i Technologii w
Forst/Lausitz, które zosta³o
za³o¿one jako spó³ka powiatu
Sprewa-Nysa z zadaniem
wspierania regionalnego roz-

Transgraniczny projekt EuRegioNet był największym nie
inwestycyjnym projektem na pograniczu polsko-niemieckim
o bardzo innowacyjnym charakterze

Klastry. Pod koniec ubieg³ego
roku powo³ano Stowarzyszenie ,,Klaster Turystyki Historycznej’’, którego siedzib¹
zosta³ Zamek Piastowski w
Kroœnie Odrzañskim.
- Obszar objêty inicjatyw¹ to
g³ównie teren województwa
lubuskiego oraz kraj zwi¹zkowy Brandenburgia - mówi
Bo¿ena Buchowicz, dyrektor
Biura Euroregionu ,,SprewaNysa-Bóbr w Gubinie. - Deklaracjê wspó³pracy z³o¿y³o
31 polskich podmiotów oraz
siedem niemieckich. Pomimo
obecnych problemów pandemicznych nie mo¿emy jednak
zapominaæ, ¿e turystyka jest
jedn¹ z form dzia³alnoœci gospodarczej o najbardziej
znacz¹cym potencjale rozwoju gospodarczego. Tylko w
Unii Europejskiej generuje
ponad cztery procent PKB i
daje osiem milionów miejsc
pracy. Turystyka przyczynia
siê te¿ do wzajemnego poznawania ludzi i wspomaga
proces kszta³towania to¿samoœci - podkreœla dyrektor.
Prezesem klastra zosta³ Jaros³aw Wnorowski, wiceprezesem Henryk M. WoŸniak,
sekretarzem Mariusz Welman, a sk³ad zarz¹du uzupe³nia Anna Januszkiewicz.
Natomiast przed dwoma laty
w Mironicach podpisano

umowê na prowadzenie
dzia³alnoœci
w
zakresie
oczyszczania terenów z bardzo niebezpiecznych dla
zdrowia i ¿ycia roœlin. W subregionie gorzowskim od lat
walczymy bowiem z barszczem Sosnowskiego, zaœ na
po³udniu województwa lubuskiego
problemem
jest
d³awisz. Po niemieckiej stronie w Brandenburgii i Saksonii bardzo powa¿nym zagro¿eniem dla ludzi jest ambrozja bylicolistna. Wywo³uje
bowiem siln¹ alergiê, a jedna
roœlina niszczy dwa metry
kwadratowe upraw, szczególnie kukurydzy. Rz¹dy obu
krajów zwi¹zkowych powo³a³y
koordynatorów do zwalczania
tej roœliny, która zagra¿a
tak¿e uprawom w naszym
województwie.
Proces dochodzenia do
za³o¿enia Klastra Zwalczania
Gatunków Inwazyjnych rozpocz¹³ siê w kwietniu 2017 roku. Dwa miesi¹ce póŸniej odby³a siê konferencja naukowa
pn. ,,Klastry i sieci na pograniczu’’, która cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Pojawi³o siê na niej blisko
120
podmiotów
gospodarczych, przedstawicieli administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej oraz naukowców. Potem w Janczewie zor-

ganizowane zosta³y warsztaty, dalej by³o powo³anie grupy
inicjatywnej, podpisanie deklaracji o przyst¹pieniu do
klastra, prezentacja umowy
partnerskiej, a nastêpnie jej
podpisanie we wrzeœniu 2017
roku na spotkaniu w Mironicach i wybór Rady Klastra.
W sk³ad zarz¹du wchodz¹:
prezes dr Piotr Grochowski,
wiceprezesi prof. dr hab. Leszek Jerzak oraz Marek Pastwa, sekretarz Piotr Wilms i
Bo¿ena Buchowicz.
Powsta³y klaster mo¿e wystêpowaæ po ró¿nego rodzaju
dofinansowania na statutow¹
dzia³alnoœæ, a przede wszystkim na zwalczanie roœlin i
zwierz¹t inwazyjnych. Misj¹
klastra jest bowiem wspieranie
dzia³añ zmierzaj¹cych do
zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, które stanowi¹
jedno z g³ównych zagro¿eñ dla
ró¿norodnoœci biologicznej rodzimych ekosystemów. Jak ju¿
zosta³o tutaj wspomniane, inwazyjne gatunki obce maj¹
niepo¿¹dane oddzia³ywanie na
zdrowie ludzkie i gospodarkê.
Ryzyko, jakie stwarzaj¹ te gatunki, staje siê coraz wiêksze
ze wzglêdu na wzrost œwiatowego handlu, transportu, turystyki oraz zmiany klimatyczne.
- Motorem napêdowym do
tych dzia³añ by³o rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady z 22 paŸdziernika 2014
roku w sprawie dzia³añ zapobiegawczych i zaradczych w
odniesieniu do wprowadzania
rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych - kontynuuje Józef T. Finster. - Ten akt
prawny zobowi¹zuje pañstwa
cz³onkowskie do dzia³añ zmierzaj¹cych do ich zwalczania.
Ryzyko i problemy zwi¹zane z
inwazyjnymi gatunkami obcymi
stanowi¹ wyzwanie o charakterze transgranicznym maj¹ce

wp³yw
na
ca³¹
Uniê.
Przyk³adowo barszcz Sosnowskiego najwiêksze zagro¿enie
niesie we Francji, Belgii i Holandii - podkreœla.
W ocenie Henryka M. WoŸniaka, obie omawiane tu organizacje wype³ni³y dotychczasow¹ pró¿niê w tych¿e obszarach istniej¹c¹ po obu stronach
Odry i ju¿ ¿yj¹ w³asnym ¿yciem,
podejmuj¹c wiele po¿ytecznych
inicjatyw, s³u¿¹cych ludziom na
pograniczu.
- Poprzez to, ¿e we w³adzach
gorzowskiego Klastra znalaz³y
siê osoby reprezentuj¹ce œrodowiska samorz¹du, nauki
oraz gospodarki, ma on realny
potencja³ kreowania innowacji i
trwa³ego, pozytywnego oddzia³ywania na œrodowisko
przyrodnicze oraz rozwój gospodarczy - koñczy WoŸniak.
To nie wszystko, bo - jak mówi Gunnar Pajer, lider projektu
z Business and Innovation
Centre Frankfurt (Oder) GmbH
- jednym z najwa¿niejszych
wskaŸników rezultatu w projekcie EuRegioNet by³o wydanie
wielojêzycznego Informatora o
Klastrach, inicjatywach klastrowych i sieciach w Brandenburgii i województwie lubuskim.
- Informator zosta³ opracowany przez znan¹ z wieloletnich
kontaktów z Polsk¹, firmê DePoWi, Niemiecko-Polsk¹ Korporacjê Rozwoju Gospodarczego mbH z Frankfurtu nad
Odr¹, kierowan¹ przez Reinharda Petzolda - wyjaœnia.
Ze wzglêdu na du¿e znaczenie projektu EuRegioNet,
maj¹cego na celu rozwój gospodarczy i spo³eczny pogranicza polsko-niemieckiego, komitet monitoruj¹cy w Poczdamie podj¹³ decyzjê o
przed³u¿eniu projektu o piêæ
miesiêcy, to jest do 31 sierpnia 2020.
ROBERT BOROWY

Program współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020 im Rahmen des Ziels „Europäische Territoriale Zussamenarbeit” des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
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Byliśmy pewni, że przyjdą z pomocą
81 lat temu niemieckie wojska rozpoczê³y inwazjê na Polskê ostrza³em Westerplatte z pancernika „Schleswing-Holstein”.
bêdzie wojna. IdŸcie do domów pomagaæ rodzicom
przygotowaæ siê na trudne
czasy.” Ja mia³em wtedy 12
lat, bardzo siê wystraszy³em powiedzia³ mój 93-letni ojciec, Zbigniew, który z moj¹
mam¹ Kazimier¹, swoim samochodem, przyjecha³ do
nas, jak co tydzieñ, na rodzinny sobotnio-niedzielny
obiad. Obydwoje rodzice to
Dzieci Wojny. Ojciec mi
chêtnie powiada, ¿e dziadek
Jan by³ znanym przedsiêbiorc¹ w Koz³owie i spo³ecznie piastowa³ funkcjê komendanta Miejskiej Stra¿y Po¿arnej, zna³ jêzyk niemiecki.
W³¹czy³ radio i potwierdzi³:
jest wojna. Wszystkim nam
dzieciom wyda³ stosowne zalecenia: moje siostry Wanda
z Janin¹ zajê³y siê przygotowaniem zaczynu na chleb, a
z wypieczonego przygotowywa³y suchary. Trzeba by³o kupiæ ziemniaki i warzywa, aby
zwiêkszyæ zapasy w ogrodowej ziemlance. Mama Joanna (z d. Bajor) wêdzone miêso w kamionkowych garach
zalewa³a gor¹cym t³uszczem
z topionej s³oniny, gromadzi³a
suszon¹ ¿ywnoœæ, a my szatkowaliœmy do kiszenia kapustê. Mama zna³a siê na
¿ywieniu, wiele lat prowadzi³a
sto³ówkê. Ziemlankê pog³êbiliœmy i powiêkszyliœmy, aby
wszystko zmieœciæ i w razie
potrzeby mog³a s³u¿yæ za
schron, a nawet miejsce
mieszkalne w razie zniszczenia domu. Byliœmy pewni, ¿e
pañstwa zachodnie przyjd¹
Polsce z pomoc¹, mieliœmy
przecie¿ sojusze. Wieczorem
ojciec nas³uchiwa³ radia,
tak¿e po niemiecku. Trzeciego wrzeœnia, ku naszym
oczekiwaniom, Wielka Brytania i Francja wypowiadaj¹
wojnê Niemcom. „Wrêcz œwiêtowaliœmy przyst¹pienie do
wojny sprzymierzeñców. Ale
ju¿ 12 wrzeœnia doznajemy
rozczarowanie i poczucie
zdrady. Radio podaje, ¿e
Francuzi i Brytyjczycy nie podejm¹ dzia³añ przeciw Niemcom, które pomog³yby Polsce”- mówi mój ojciec ze
smutkiem.
Ale to nie koniec tych zmartwieñ mieszkañców Koz³owakontynuuje. 17 wrzeœnia
1939 roku Zwi¹zek Radziecki wype³ni³ postanowienia paktu RibbentropMo³otow podpisany w nocy
23 sierpnia 1939 roku i zaatakowa³ Polskê od wschodu. 81 lat temu w Moskwie
zawi¹zano diabelski sojusz
dwóch najbardziej antyludzkich systemów. Stalin i Hitler
postanowili, ¿e niepodleg³a
Polska nie ma prawa istnieæ.
Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny przekracza
granicê, a polskie wojska

Fot. Archiwum

Obronê Westerplatte znam
z opowiadañ Henryka Chrula, dowódcy odcinka obrony
„£azienki”, który po wojnie
zamieszka³ w Rzepinie gdzie
koñczy³em Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pan Henryk
czêsto by³ zapraszany do naszej szko³y na lekcje historii.
Opowiada³ nam o obronie
Westerplatte, o tych obroñcach, którzy posiadali solidny arsena³ broni, a ¿ywnoœci
mieli przynajmniej na miesi¹c. Podstêpnie, w ramach
pokojowej wizyty w Gdañsku,
400 metrów od Westerplatte
zacumowa³ pancernik Szleswig-Holstein i z ogromnych
dzia³ o 4.45 wystrzeli 330-kilogramowe pociski w kierunku polskiej placówki. ¯o³nierze polscy mieli rozkaz utrzymaæ posterunki jedn¹ dobê, a
bronili dzielnie siedem dni.
Zginê³o 15 Westerplatczyków, a 50 by³o rannych, w
tym Pan Henryk Chrul. Dowódca mjr Henryk Sucharski
musia³ og³osiæ kapitulacjê, co
przyjêliœmy ze ³zami w
oczach - mówi³ Pan Henryk.
W tym samym czasie Niemcy rozpoczêli nalot bombowy na Wieluñ, bezbronne 16tysiêczne miasto, na jego pogr¹¿onych
we
œnie
mieszkañców. „Sztukasy”,
pomiêdzy ok 4.50 a godz.
14.00, zrzuci³y 380 bomb o
³¹cznej wadze 46 ton zamieniaj¹c miasto w gruzowisko.
„Co siê tam wtedy dzia³o…
Matki i ojcowie w ramionach
z dzieæmi uciekali do piwnic,
gdzieœ do ogrodów i budynków gospodarczych… P³acz,
jêk rannych, panika. Zginê³o
ok. 2 tysi¹ce mieszkañców,
by³o kilkaset rannych, a
pierwsze bomby najpierw trafi³y w Szpital Wszystkich Œwiêtych. Wieluñ zniszczono w
75%.” - opowiedzia³ mi jeden
z œwiadków tamtej tragedii.
Niemiecka machina zbrodni
sz³a przez Polskê z si³¹ 1,8
mln ¿o³nierzy, 2,8 tysiêcy
czo³gów, 11 tysiêcy armat i 2
tysi¹ce samolotów. Polska,
jak na krótki okres swego istnienia po 123 letniej niewoli,
wystawi³a niez³¹ milionow¹
armiê i jedn¹ czwart¹ tego
uzbrojenia co mieli Niemcy.
Niestety, zachód Polskê
pozostawi³ bez pomocy, a
front niemiecki szybko siê
rozwija³ i wkracza³ na kolejne kraje Europy.
„W ma³ym miasteczku
Koz³owie, kilkanaœcie kilometrów od Tarnopola dzieci
zd¹¿y³y rano pójœæ do szko³y.
Ju¿ podczas apelu szkolnego
dyrektor po otrzymaniu tragicznej wiadomoœæ, og³asza
przerwanie zajêæ szkolnych i
ka¿e wychowawcom odes³aæ
dzieci do swoich domów. Mój
nauczyciel mówi nam: „Niemcy napad³y na Polskê,

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.

otrzyma³y rozkaz niepodejmowania walki z Rosjanami.
Rz¹d Polski udaje siê do Rumunii, nie podpisuje z ¿adnym z najeŸdŸców kapitulacji.
Polska bêdzie wiêc trwa³a,
jest rz¹d na uchodŸctwie,
tworzy siê Polskie Pañstwo
Podziemne, tworzy siê polskie wojsko na wschodzie i
na zachodzie, jak siê póŸniej
oka¿e jedyny taki fenomen
narodowej determinacji na
œwiecie. Bolszewicy Polsce
„wbijaj¹ nó¿ w plecy”, nastêpuje czwarty rozbiór Polski
pomiêdzy Rosjê bolszewick¹
a hitlerowskie Niemcy. W
ci¹gu kilku dni w Koz³owie,
jak i w ca³ych kresach
wschodnich, pojawili siê
¿o³nierze sowieccy, a na ich
czele jacyœ komisarze. Pamiêtam - mówi mój ojciec jak komisarze bolszewiccy wydali polecenie „rozku³aczania”
polskich
ch³opów
i
folwarków.
¯o³nierze rozpoczêli masowy
rabunek ró¿nych dóbr z zagród bogatszych rodzin. Rozku³aczanie rozpoczêli od zabierania zwierz¹t gospodarskich. Czêœæ krów, koni i
innego inwentarza zabrali,
pozosta³y zaczêli rozdawaæ
mieszkañcom Koz³owa, w
imiê „bolszewickiej sprawiedliwoœci”. Niewielkiej grupie
mieszkañcom to siê nawet
spodoba³o i stanêli w kolejce
po krowy, konie, œwinie,
owce, a nawet kozy z pañskiego dworu. Komisarze
przyszli te¿ do miejscowego
proboszcza i zarekwirowali
mu trzy krowy i konia, bo z
tak¹ iloœci¹ zwierz¹t gospodarczych zaliczyli go do wrogiej klasy ku³aczej. U pro-

boszcza gospodyni¹ w Parafii by³a siostra mojego dziadka Sabina, ciotka mojego taty. Powiadomi³a rodzinê o
tym wydarzeniu. Krowa podczas wojny by³a jedyn¹ ¿ywicielk¹ i kto j¹ mia³ to jakoœ
sobie radzi³. Ksiêdzu zabrali
wszystko pozostawiaj¹c go
bez œrodków do ¿ycia. Mój
dziadek Jan zorientowa³ siê,
¿e ksi¹dz zosta³ ca³kowicie
ograbiony, poszed³ wiêc do
komisarza i poprosi³ o jedn¹ z
tych krów nalê¿¹cych do ksiêdza z myœl¹, ¿e j¹ ksiêdzu
póŸniej odda. Komisarz w
swej „dobrodusznoœci bolszewickiej” da³ dziadkowi tê
krowê. Dziadek Jan dla ksiêdza j¹ po prostu przechowa³
i rzeczywiœcie krasula wróci³a
na Parafiê, ale… czymœ siê
dziadkowi odwdziêczy³a, pozostawi³a mu cielaka, który
wyrós³ na dorodn¹ mleczn¹
krowê.
Duchowni katoliccy mieli
bardzo ciê¿ko, byli szczególnie przeœladowani, jak nie
przez nazistów to przez bolszewików i wywo¿eni na Sybir lub do obozów koncentracyjnych - opowiada dalej mój
ojciec. Rodzinê mojego ojca
te¿ ju¿ mieli wywoziæ, ale
zmieni³ siê front i weszli do
Koz³owa w 1941 roku Niemcy, bo rozpoczêli atak na
Zwi¹zek Radziecki. Zaczê³y
siê wywózki na roboty do
Niemiec, rozpoczê³a siê eksterminacja ¯ydów. Wtedy tez
przyda³a siê znajomoœæ niemieckiego i ziemlanka, w której dziadek z moim ojcem
ukrywali kilka miesiêcy
¯ydówkê, siostrê lekarza Binera. Bolszewicki system
Gu³agu ruszy³ na dobre jesz-

cze za czasów Lenina w
1923 roku i zakoñczy³ siê dopiero po œmierci Stalina po
1953 roku. Koszmarnie wysokie
straty
radzieckiego
spo³eczeñstwa podczas wojny
spowodowa³a przede
wszystkim pogarda radzieckich decydentów dla ludzkiego ¿ycia. System gu³agów od
pocz¹tku rewolucji do 1956
roku poch³on¹³ 60 milionów
ofiar - szacuje ³agiernik Aleksander So³¿enicyn. Poniewa¿
Pakt
RibbentropMo³otow doprowadzi³ do II
wojny œwiatowej za przyzwoleniem Stalina, to 27 milionów jej rosyjskich ofiar zalicza siê równie¿ na jego konto. Z tak¹ praktyk¹ po
wkroczeniu do Polski nie mieli ani litoœci i bestialstwem dorównywali Niemcom. Gwa³cili, okradali, niszczyli, wywozili
na Sybir, mordowali inteligencjê, wprowadzali strach i
terror. Tê przera¿aj¹c¹ rzeczywistoœæ nowej „bolszewickiej cywilizacji” opisa³ Oleg
Khlevniuk w ksi¹¿ce „Stalin.
Nowa biografia”, wyd. Znak
Horyzont 2016. „To Stalin
opracowa³ szaleñczy plan
pozbawienia radzieckich
ch³opów ca³ego dobytku,
wcielenia ich do ko³chozów. (…) rz¹d Stalina zastosowa³ g³ód jako metodê
„kary” dla wsi” - pisze Oleg
Khlevniuk. W okresie wywo³anych trzech wielkich
klêsk g³odu w latach 1921 do
1947 na Ukrainie zmar³o 10
milionów ludzi. By³y to zbrodnie ludobójstwa. Wielki terror
1936-1938 poch³on¹³ 800 tysiêcy ofiar. Wprowadzanie
komunizmu w Europie Œrodkowej kosztowa³o ¿ycie 400
tysiêcy osób. Operacja polska NKWD poch³onê³a 200
tysiêcy ofiar, zbrodnia katyñska 22 tysi¹ce zabitych bez
s¹du i winy. Setki tysiêcy Polaków nie wróci³o ze zsy³ek
na Sybir i Kazachstanu, tysi¹ce zamarz³o w drodze,
setki tysiêcy dzieci umar³o z
g³odu, ch³odu, w obozach i z
chorób. Podczas szeœcioletniej II wojny œwiatowej ¿ycie
straci³o od 50 do 78 milionów
ludzi. Zginê³o prawie 6 milionów polskich obywateli, , czyli 16% ludnoœci kraju, w tym
po³owa to polscy ¯ydzi.
Polska walczy, powstaje Armia Krajowa. Warszawa poddaje siê dopiero 22 wrzeœnia,
do 2 paŸdziernika bohatersko
broni siê Hel, do 6 paŸdziernika broni siê gen. Fr. Kleeberg
ze swoj¹ armi¹ „Polesie”. 70
tysiêcy polskich ¿o³nierzy poleg³o, 150 tyœ. zosta³o rannych, a 600 tyœ. trafi³o do niewoli. Mia³a byæ z Polsk¹ wojna b³yskawiczna, trwa³a 5
tygodni, a póŸniej w podziemiu. Narazi³a Niemców ju¿
od pocz¹tku na powa¿ne

straty i opóŸnienia w marszu
na wschód. Gorzowskie
Dzieci Wojny pisz¹ swoje
wspomnienia z tamtych lat.
Jak je czytam to budzi siê
przera¿enie, i niedowierzanie, ¿e cz³owiek cz³owiekowi, pod wp³ywem diabelskiej nazistowskiej i komunistycznej ideologii móg³
coœ takiego zrobiæ. A przecie¿ to by³o tak nie dawno,
¿yj¹ jeszcze ofiary, Dzieci
Wojny, nasze babcie i dziadkowie skrzywdzeni wojn¹. Ale
jeszcze ¿yj¹ te¿ nieliczni ich
oprawcy, którzy kierowani
ob³êdn¹ ideologi¹ siali œmieræ
i biedê. Tylko niewielu niemieckich sprawców zbrodni
stanê³o przed s¹dem sprawiedliwoœci. Inni, ob³owieni w
cudze dobra, ¿yli sobie jakby
nic siê nie sta³o. Bolszewików
w ogóle nie os¹dzono. Amerykañski historyk Richard Pipes podaje, ¿e ofiar ró¿nych
socjalizmów i komunizmów
jest znacznie wiêcej. Tylko z
rewolucji leninowskiej mog³o
byæ 9 milionów. So³¿enicyn
doliczy³ siê 95,9 miliona ofiar
komunizmu, a francuski historyk Stephane Courtois
podaje sto milionów ofiar
komunizmu europejskiego.
Norman Davies w swojej
ksi¹¿ce „Europie…” mówi o
50
milionach
nie
uwzglêdniaj¹c ofiar II wojny
œwiatowej. Hitler doœæ szybko
przegra³ wojnê po 6 latach
eksterminacji narodów Europy i nie zd¹¿y³ dorównaæ Stalinowi. Józef Wassarionowicz
Stalin ma wiêc na swoim koncie kilkakrotnie wiêcej ofiar
ni¿ jego ”uczeñ” Adolf Hitler.
Tylko, ¿e w Europie Zachodniej œwiadomoœæ tego faktu
nie jest zbyt du¿a. St¹d
s³yszy siê o stawianiu pomników Leninowi, Marksowi, a
Stalin nie zosta³ w ogóle
os¹dzony w Rosji ani te¿ na
zachodzie, a jego pomniki
jeszcze stoj¹. Ideologie wymyœlane przez tzw. intelektualistów maj¹ swoje konsekwencje, w XX wieku
by³y to konsekwencje
zbrodnicze.
Warto przeczytaæ ksi¹¿kê
naszego uczonego gorzowianina, profesora Grzegorza
Kucharczyka, pod tytu³em
”Chrystofobia”, gdzie pokazuje zbrodnicze systemy pocz¹wszy od pierwszych
œwiatowych rewolucji. Tak
by³o z ideologi¹ bolszewickiego marksizmu, tak by³o z
ideologi¹ nazizmu. Tak te¿
mo¿e byæ i dzisiaj, je¿eli pozwolimy rozwin¹æ siê jakiejœ
ideologii œmierci i antycywilizacji. Pamiêtajmy, ¿e szaleñców ideologicznych w ¿adnej epoce nie brakowa³o, a w
XX wieku by³o ich na œwiecie
nadmiar.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Sztandar klubu też został przez kogoś
Z Miros³awem Wieczorkiewiczem, by³ym ju¿ fotoreporterem i dziennikarzem sportowym rozmawia Renata Ochwat

r e k l a m a

- Ale chyba chodzisz jeszcze na stadion?
- Nie, nie chodzê. Od
dwóch lat nie. Na mini ¿u¿el
jeszcze tak. Ale na Œl¹sk¹
ju¿ nie. Chodzê, jeœli s¹ jakieœ ods³oniêcia p³yt znanych
zawodników. Po to, ¿eby pobyæ z ch³opakami, to znaczy
z t¹ ekip¹ Bogusia Nowaka,
Marka Towalskiego, Jerzego
Rembasa. Z nimi razem
je¿d¿ê do Rokitna, na turnusy rehabilitacyjne. Z Bogusiem Nowakiem organizowa³em dwa spektakle o ¿u¿lu
w Teatrze Osterwy.
- Ale przecie¿ ty i ¿u¿el to
by³o jedno.
- By³o. Fakt.
- A jak siê zaczê³a twoja
przygoda z ¿u¿lem?
- To przez rodziców chyba,
bo tata chodzi³, mama chodzi³a. Ja tego nie mogê pamiêtaæ, ale rodzice opowiadali, bo urodzi³em siê 26 lipca 1958 roku, a w sierpniu
ju¿ by³em na zawodach, naturalnie w wózeczku, ale
by³em. Dok³adnie na drugim
wira¿u. A potem z przedszkola mia³em mo¿e 200,
mo¿e 300 metrów. No i uciekaliœmy z dwoma kolegami, z
Ryszardem Wêt³ym i Alfredem Pi¹tkiem na treningi w
trakcie zajêæ przedszkolnych.
Panie wychowawczynie ju¿
wiedzia³y, ¿e jak nas nie ma,
a jest trening w Stali, to my
jesteœmy na treningu. Wiesz,
ca³e ¿ycie spêdzi³em na stadionie. Najpierw robi³em
zdjêcia, potem przez wiele lat
prowadzi³em kroniki klubowe,
potem sprzedawa³em programy. Jeszcze póŸniej jak robi³em zdjêcia, to je sprzedawa³em pod stadionem. Próbowa³em jeŸdziæ, ale ze
wzglêdu na stan zdrowia siê
nie da³o. A potem to siê zaprzyjaŸnia³em z zawodnikami
i jeŸdzi³em z nimi na ró¿ne
mecze w Polsce, ale i ca³ej
Europie, to g³ównie dziêki
Edkowi Jancarzowi. No i

Fot. Archiwum

- Mirek, a ty mnie widzisz?
- Widzê kontur, zarys sylwetki.
- To jak mnie poznajesz?
- Po g³osie, zreszt¹ ka¿dego ju¿ rozpoznajê po g³osie,
nawet ¿onê.
- Jak dosz³o do tego, ¿e
straci³eœ wzrok?
- To s¹ powik³ania w wyniku
cukrzycy, na któr¹ chorujê od
dzieciñstwa. Wzrok zacz¹³ mi
siê pogarszaæ ju¿ doœæ dawno, ale jeszcze dwa lata temu nie potrzebowa³em laski.
Teraz ju¿ potrzebujê.
- A robisz jeszcze
zdjêcia?
- Nie, ju¿ nie.
- Ale jeszcze do niedawna
mo¿na by³o ciê zobaczyæ
na stadionie przy Œl¹skiej i
to z aparatem w rêce.
- Jeszcze dwa lata temu
tak. Dwa lata temu da³em sobie spokój. Byli tacy, którzy
uwa¿ali, ¿e ju¿ nie powinienem fotografowaæ, mimo ¿e
ja uwa¿a³em inaczej. Ale po
co siê k³óciæ. Wiesz, ta m³odzie¿ dzisiejsza jest inna. Inna
od nas. Ci ludzie siê ciesz¹ z
czyjegoœ niepowodzenia. Powiem to wprost - zazdrosna.
Kiedyœ, a dok³adnie w 1997
roku, by³o 50-lecie Stali Gorzów. Poszed³em wówczas
do pana Zdzis³awa Palickiego, to by³ dawny speaker w
Gorzowie, jeszcze przed
Krzysztofem Ho³yñskim. No i
mówiê mu - Panie Zdzisiu
niech pan przyjdzie i powie a on mia³ taki charakterystyczne powiedzenie „Mówi
punkt informacyjny. Dzieñ
dobry pañstwu…”. A on mówi, ¿e nie przyjdzie, bo ju¿
na ¿u¿el nie chodzi. I dodaje,
¿e mu ten sport ludzie obrzydzili. Ja siê strasznie temu
dziwi³em, ¿e jak to mo¿liwe,
aby komuœ mo¿na by³o
obrzydziæ ¿u¿el, ukochany
sport. Ale teraz, po ponad 20
latach nie dziwiê siê panu
Palickiemu.

M. Wieczorkiewicz z Tony Rickardssonem - sześciokrotnym indywidualnym mistrzem świata

oczywiœcie
zbiera³em
wszystkie pami¹tki, suweniry
zwi¹zane z tym sportem. Naturaln¹ konsekwencj¹ tego
by³o i to, ¿e zosta³em dziennikarzem sportowym. Najpierw fotoreporterem, potem
dziennikarzem pisz¹cym.
Pracowa³em dla prasy krajowej i zagranicznej. Zreszt¹ tu
mnie nazywali „Fotospeedway”.
- I ty mówisz, ¿e ludzie
obrzydzili ci ¿u¿el? Czym?
- No radoœci¹ z tego, ¿e coœ
komuœ nie wychodzi, nie powodzi siê. Mia³em ustalone z
prezesem, ¿e robiê pierwsze
cztery biegi. Bo s¹ nowe zasady, ¿e na p³ycie stadionu
mo¿e byæ tylko dwóch fotoreporterów. Potem nagle przesta³em dostawaæ te wymienne kamizelki, potrzebne,
¿eby wejœæ na p³ytê. I czu³em
przy tym tak¹ z³oœliw¹ satysfakcjê u niektórych. Ale ja nie
jestem taki, ¿e siê bêdê
wyk³ócaæ. Pomyœla³em, ¿e
skoro mnie nie chc¹, przeszkadzam komuœ, to ja siê
nie bêdê naprasza³.
- Interesowa³ ciê tylko
¿u¿el, czy te¿ inne dziedziny?

- ¯u¿el by³ moj¹ specjalnoœci¹. Ale zajmowa³em siê rajdami samochodów terenowych, to za spraw¹ Stanis³awa
Lisowskiego.
Interesowa³o mnie kolarstwo.
Przecie¿ w Gorzowie by³y
dwa razy Mistrzostwa Polski
w kolarstwie. No i mam tê satysfakcjê, ¿e dwa razy prowadzi³em Biuro Prasowe, i
by³y one uznane za najlepsze biura prasowe w historii
tych mistrzostw. Dosta³em za
to nawet dwie koszulki mistrza Polski. Ale jako dziennikarz obs³ugiwa³em wszystkie
imprezy sportowe w Gorzowie. Pamiêtam, ¿e by³y takie
lata, gdzie mo¿na by³o w sezonie pomarzyæ o wolnym
weekendzie, albo choæ jednym wolnym dniu. I rzeczywiœcie, kiedyœ taki weekend jeden siê zdarzy³. To chyba
by³o w latach 90., ¿e w Gorzowie nie by³o ani jednej imprezy sportowej. Zreszt¹ Gorzów by³ takim specyficznym
miejscem w Polsce, gdzie
przypada³o najwiêcej dru¿yn
ekstra i pierwszoligowych na
jednego mieszkañca. No by³
¿u¿el, siatkówka, koszykówka, bardzo wysoko postawio-

ny tenis sto³owy, lekk¹ atletykê, pi³ka no¿na to by³a
troszkê ni¿ej, by³o dobre
³ucznictwo. Teraz mamy jedynie ¿u¿el, s³abiej graj¹ koszykarki, ale znów pi³ka
rêczna idzie w górê. Ale na
taki sport to potrzeba pieniêdzy i to du¿ych. Niestety,
Gorzów jako miasto nie ma
sponsorów. To miasto jest za
biedne na sport.
- Twoim zdaniem tylko
¿u¿el siê ostanie w Gorzowie?
- Nie. Jakoœ te dyscypliny
prze¿yj¹, mo¿e nie na tym
najwy¿szym poziomie, ale
bêd¹. Pi³ka no¿na, koszykówka kobiet…Fakt, ¿e coœ
siê musi zmieniæ w funkcjonowaniu sportu. Te mniejsze
miasta, takie w³aœnie jak Gorzów, to maj¹ jedn¹ dyscyplinê, choæ z wyj¹tkiem Zielonej Góry, bo tam maj¹ i
dobry ¿u¿el, i dobr¹ mêsk¹
koszykówkê.
- Ty chodzisz na jakieœ
wydarzenia sportowe?
- Nie, ju¿ nie.
- A œledzisz je jakoœ?
- Naturalnie. Jest telewizja,
jest Internet. Nie wychodzê,
po co mam pójœæ i tylko
s³uchaæ… Wolê w domu.
Fakt, pojecha³bym na jakieœ
Grand Prix, ale tak na
bie¿¹ce na zawody, to ju¿ nie
dla mnie.
- No to wróæmy do twego
ukochanego ¿u¿la. Pamiêtam, ¿e przyjaŸni³eœ siê z
Edwardem Jancarzem. Jaki on by³?
- Edward Jancarz, no có¿,
jego by³a pierwsza ¿ona Halina mówi³a, ¿e to jest
cz³owiek dwojga twarzy. Inny
jako zawodnik na torze, ten
pedant i drobiazgowiec i inny
jako ten drugi, który musia³,
no musia³ ten stres z toru póŸniej odreagowaæ. I to nie
jest prawd¹, ¿e to on by³ winny alkoholizmowi. Winni s¹ ci
inni. To jest wina i dzia³aczy,
niektórych kolegów, i kibiców.
Wiesz, ka¿dy mia³ zaszczyt

napiæ siê z mistrzem. Ja nie
mówiê ju¿ o tym, co by³o po
karierze, ale i w trakcie. Fakt,
nigdy nie widzia³em, aby by³
alkohol w trakcie zawodów.
Ale ju¿ podczas powrotów
tak. To, podkreœlam, by³o takie odreagowanie. On osobiœcie w domu problemów
w³aœciwie nie mia³, poza tym,
¿e nie mogli mieæ dzieci. Zawsze, jak pisa³em w materia³ach prasowych Memoria³ów Edwarda Jancarza, to
stawia³em Halinê Jancarzow¹ jako wzór. To by³a chyba jedna z tych ¿on wielkich
zawodników, tych mistrzów,
która pracowa³a zawsze. Nawet wtedy, kiedy Edek jeŸdzi³, odnosi³ sukcesy. Kiedy
on jeŸdzi³ w Anglii przez te
parê lat, to ona faktycznie ten
ich dom przy Chodkiewicza
budowa³a.
Jako
m³ody
ch³opak jeŸdzi³em tam z Zawarcia z moim koleg¹ Zbyszkiem Szumskim. Pomagaliœmy przy wy³adunku cegie³ z
przyczep. To ona bra³a wolne, kiedy Edek by³ po³amany,
chory, na rêkach go nosi³a do
³azienki. Przecie¿ ostatni wypadek, po którym Jancarz
trafi³ do Poznania na blisko
20 dni, to w³aœnie Halina przy
nim by³a. JeŸdzi³a tam codziennie. Tak¿e to ona biega³a do Urzêdu Miasta, do
Komitetu (PZPR - red.) ze
skargami, ¿e to koledzy,
dzia³acze rozpijaj¹ mistrza
Jancarza. Pomagaj¹ mu w
tym.
- A potem sta³o siê to, co
siê sta³o. Jancarz zgin¹³, a
kibice urz¹dzili mu wspania³y pogrzeb, na którym
byli wszyscy.
- Wiesz, ja chorujê 48 lat na
cukrzycê. Moi rodzice starali
siê jak mogli, ¿eby by³a odpowiednia dieta. By³ chleb z
szyneczk¹, polêdwiczka i
ró¿ne takie. No bo ma³y dziesiêcioletni ch³opczyk jest na
diecie. Jakie by³o zdziwienie,
kiedy my jako pierwsi mieliœmy kolorowy telewizor, samochód, telefon, a tu nagle
ma³y Mireczek wyrywa koledze na podwórku pajdê chleba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem, czyli coœ dla
mnie zakazanego. No, by³a
afera, bo Wieczorkiewicz
ukrad³ chleb. A to by³o
dok³adnie to samo, co u Edka. On mia³ zakazane picie
alkoholu. Wiêc dla niego w
domu nie by³o alkoholu, ale
by³ gdzie indziej. Halina tego
nie wytrzyma³a. Powiedzia³a
- dziêkujê A¿ siê pojawi³a nowa kobieta. No i co, wódeczka, chcesz Edziu, no to
masz. Po prostu, zakazany
owoc najlepiej smakuje. I
mia³ go na wyciagniêcie rêki
u tej drugiej kobiety. Pamiêtam, jak z Jankiem Delijewskim prowadziliœmy agencjê
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wyrzucony Został żużlowcem, bo
dzaæ po zbiorze. A jak bêdê
chcia³, to sobie ten zbiór odbiorê. Ale jakoœ siê nie dogadaliœmy. Nie chcia³em siê
zgodziæ, aby dwie kroniki
Stali, prowadzone przeze
mnie w latach 70. i odnalezione na skupie makulatury
przez mojego znajomego z
Witnicy, a zidentyfikowane
przez fotoreportera Kazimierza Ligockiego, trafi³y do klubu. Przecie¿ klub nie ma kronik, klub nie ma programów
za ubieg³e lata. Przecie¿
sztandar klubu te¿ zosta³
przez kogoœ wyrzucony.
Przypadkiem Bogus³aw Nowak go zobaczy³ i uratowa³. I
teraz znów wisi w klubie. Tak
¿e muzeum ¿u¿la jest potrzebne, jak najbardziej godna idea.
- A teraz o czym innym.
Mirek, co zrobi³eœ ze swoimi aparatami?
- No mam je. Ostatnio mieliœmy remont i ¿ona je gdzieœ
spakowa³a. Micha³, mój syn,
który mieszka teraz w Danii,
by³ kiedyœ mechanikiem
¿u¿lowym, a teraz zaj¹³ siê
wychowywaniem
syna,
chcia³ do swojej piwniczki te
moje rzeczy, wiêc siê zastanawiam nad ich przekazaniem. Nie tylko aparaty, ale
wszystkie
moje
trofea.
Wiesz, ciê¿ko mnie siê z tym
rozstaæ. No mam du¿y sentyment do tych rzeczy. Ale
wiesz, jak siê ¿egna³em z
¿u¿lem, to by³a taka wystawa
w Bibliotece G³ównej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej, gdzie skoñczy³em studia, by³a wystawa moich trofeów. A teraz
wszystko jest pochowane i
sam za bardzo nie wiem, co
mam.
- Znów wróciliœmy do
¿u¿la, a ja ciebie chcia³am
zapytaæ o rzecz bardzo
wa¿n¹. Przecie¿ ty jako doros³y skoñczy³eœ ca³kiem
niedawno administracjê na
PWSZ i dzia³a³eœ w Radzie
Studentów Niepe³nosprawnych. Po co?
- Jak to po co? Bo warto.
Studiowa³em razem z moim
ca³kowicie niewidomym koleg¹ S³awkiem Solochem z
Oœna. Skoñczyliœmy i obroniliœmy licencjaty. Poszliœmy na
studia magisterskie do
Szczecina. Mam napisan¹
magisterkê, ale na razie si³ i
pieniêdzy brakuje, aby siê
obroniæ. A wracaj¹c do
PWSZ, rzeczywiœcie dzia³aliœmy rok w Radzie Studentów
Niepe³nosprawnych, ale siê
wycofaliœmy, bo siê nie da³o
dalej. Ja nawet zasiada³em w
senacie
uczelni.
By³o,
minê³o.
Ca³a rozmowa ukaza³a siê
na portalu echogorzowa.pl
8 czerwca 2016 roku i tam
te¿ jest do przeczytania.

z żużlowej rodziny był
Klanów rodzinnych w tym sporcie jest bardzo du¿o. Przed laty by³o podobnie.
Mo¿e coœ na ten temat powiedzieæ Piotr Pilarczyk,
który zapewne nigdy by siê
nie zainteresowa³ ¿u¿lem,
gdyby nie jego ojciec Edward czy wujek Marian.
Obaj panowie z wiêkszym
lub mniejszym powodzeniem startowali jeszcze w latach 50. Edward szybko jednak zrezygnowa³ i zaj¹³ siê
przygotowywaniem sprzêtu
¿u¿lowego i z czasem sta³
siê jednym z najlepszych
polskich mechaników, bardzo cenionym w ¿u¿lowym
œwiecie.
- Ojciec odda³ siê ca³kowicie pracy i jako dziecko bardzo rzadko widywa³em go w
domu. On nie mia³ nawet
czasu pójœæ do lekarza, jak
Ÿle siê poczu³ - wspomina
Piotr Pilarczyk, który wielokrotnie chcia³ byæ przy tacie
na zawodach ¿u¿lowych, ale
nie mia³ tego szczêœcia. Tata niechêtnie mnie zabiera³, poniewa¿ tak mocno by³
skupiony na pracy, ¿e nie
mia³ czasu mnie pilnowaæ przypomina.
Ma³y Piotr, który na œwiat
przyszed³ 25 lutego 1970 roku w Gorzowie, bardzo jednak chcia³ jeŸdziæ po torze
¿u¿lowym i jak tylko móg³ to
przychodzi³ na gorzowski
stadion, ¿eby popatrzeæ
choæby na motocykle, czasami na trening. - Pamiêtam,
¿e bardzo lubi³em bawiæ siê
tak¿e psami pana Olka Ilnickiego, który by³ gospodarzem stadionu i mieszka³ w
budynku od ulicy Kwiatowej,
tam gdzie teraz jest siedziba
klubu - dodaje.
Maj¹c 11 lat Piotr dosta³ od
taty ma³y motorek z silnikiem Rometa, na którym pokazywa³ siê na ró¿nych zawodach w przerwach miêdzy biegami. Co ciekawe,
silnik mia³ zablokowane drugi i trzeci bieg, móg³ wiêc jeŸdziæ tylko na ,,jedynce’’.
Rama zaœ zosta³a sprowadzona ze Szwecji, gdzie produkowano ju¿ motocykle do
mini ¿u¿la.
- By³em z tego motorku
dumny i szczêœliwy. Pierwszym domowym torem sta³
siê dla mnie Poznañ, bo
akurat tam w 1981 roku jeŸdzi³a Stal. W debiutanckim
dla mnie sezonie pokaza³em
siê równie¿ na kilku innych
torach, m.in. w Zielonej Górze i Gdañsku. Na ¿u¿lu si³
swoich spróbowa³ równie¿
mój starszy brat Janek, ale
po jednym z upadków zrezygnowa³ z uprawiania tego
sportu - dodaje.
Piotr Pilarczyk licencjê zda³
na ostrowskim torze w wieku
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prasow¹ DeJaMir w centrum
miasta. W tym czasie by³em
na drugim œlubie Edka Jancarza. Oni na ryneczku przy
Hawelañskiej sprzedawali jakieœ perfumy i coœ tam jeszcze. No i Edek do nas przychodzi³ na jak¹œ kawê, herbatê. A po po³udniu to oboje
ju¿ byli pod dobr¹ dat¹. No i
by³o coraz gorzej, bo go
gdzieœ przy K³odawce znaleziono. A to na Kwadracie. To
kibice go wówczas zapraszali na wódeczkê. Zdarza³o siê,
¿e Halina zabra³a z chodnika
Edwarda, kiedy ju¿ nie by³a
jego ¿on¹. No i siê skoñczy³o, jak siê skoñczy³o.
- Ale chyba ktoœ jednak
stara³ siê coœ zrobiæ?
- Nie wiem. Myœlê, ¿e Boguœ Nowak stara³ siê coœ tam
pomóc, te¿ W³odek Rój, ale
bez wiêkszego skutku. Ale to
trzeba wyraŸnie powiedzieæ,
Edek umyka³. No i jeszcze
jedna wa¿na rzecz. Nieprawd¹ jest, ¿e Edek z domu
wynosi³ swoje suweniry, swoje puchary do lombardu.
- A rzeczywiœcie tak mówi¹…
- Edek móg³ wynieœæ
wszystko, ale nie swoje puchary czy inne trofea. Wynosi³ sztuæce, wideo czy jakieœ
inne rzeczy, ale nie trofea
sportowe.
- Co siê z nimi sta³o?
- Puchary, za zgod¹ mamy
Edwarda pani Bronis³awy trafi³y do klubu. W klubie zrobiono izbê pamiêci. A za to klub
postawi³ Edwardowi nagrobek na cmentarzu. Mnie przy
odbiorze tych trofeów nie
by³o, byli inni. Ale w klubie te
trofea ginê³y…
- Jak to ginê³y?
- Te trofea prezentowane
by³y w ró¿nych miejscach w
klubie. I tak sobie nie wraca³y. Ale te¿ by³y takie wielkie
i ciê¿kie trofea z marmuru. I
to te¿ zniknê³o. I na moje oko
dwie trzecie tych pami¹tek
brakuje.
- No i w tym kontekœcie
jak ci siê podoba pomys³
utworzenia w Gorzowie
muzeum ¿u¿la?
- Jest to wyœmienity pomys³. Bo przecie¿ gdzieœ
trzeba zgromadziæ te wszystkie zdobyte trofea przez
¿u¿lowców czy choæby przez
ludzi takich jak ja. Mam bardzo du¿¹ kolekcjê suwenirów, ró¿nych dyplomów,
mam ponad 200 ksi¹¿ek
zwi¹zanych z ¿u¿lem, roczniki „Tygodnika ¯u¿lowego”, no
du¿o tego jest. Rozmawia³em nawet z panem Edwardem Jaworskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, bo myœla³em, ¿e przeka¿ê swoje
zbiory w depozyt do starej
willi. Chcia³em tylko dwa, trzy
razy w tygodniu pooprowa-

Na zdjęciu od prawej: Edward Pilarczyk, Piotr Pilarczyk i Piotr Świst

15 lat, choæ w tym czasie,
kiedy przyst¹pi³ do egzaminu limit wiekowy wynosi³ 16
lat. Jak to mo¿liwe?
- Wszystko odby³o siê legalnie - œmieje siê. - Egzamin by³ zaplanowany jesieni¹ 1985 roku, ja zaœ 16 lat
koñczy³em w lutym nastêpnego roku. W tym czasie i tak nie mia³bym ¿adnych mo¿liwoœci wystartowania
w
jakikolwiek
zawodach i na proœbê mojego ojca, ale bardziej na oficjaln¹ proœbê Stali, G³ówna
Komisja Sportu ¯u¿lowego
wyrazi³a zgodê na wczeœniejszy mój udzia³ w egzaminie - wyjaœnia.
Pomimo du¿ego ju¿ doœwiadczenia,
jazdy
po
ró¿nych torach od pierwszych oficjalnych zawodów
Piotrowi Pilarczykowi nie
sz³o najlepiej. Jak sam twierdzi, nawet po 30 latach od
szybkiego zakoñczenie kariery nie wie dok³adnie,
gdzie tkwi³ b³¹d?
- Utalentowany nie by³em,
podobnie jak ojciec, wujek
czy brat - kontynuuje. - Natomiast w moim przypadku
prawdopodobnie b³¹d by³ w
tym, ¿e przez piêæ lat sam
jeŸdzi³em, sam trenowa³em.
Techniki jazdy na motocyklu
mo¿na nauczyæ siê w kilka
miesiêcy, potem wa¿ne jest
jej kszta³towanie w czasie
bezpoœredniej walki z rywalami na torze. Tego mi zabrak³o i gdy wyjecha³em ju¿
z licencj¹ w kieszeni okaza³o
siê, ¿e mam problemy ze
znalezieniem siê w ¿u¿lowym t³oku. Nie czu³em siê
wtedy pewnie - kiwa g³ow¹.
Najbardziej z krótkiej, bo
zaledwie czteroletniej karie-

ry Piotr Pilarczyk zapamiêta³
upadki i kontuzje. Raz
z³ama³ obojczyk, innym razem potrzaska³ sobie koœæ
ogonow¹. Najbardziej jednak ¿al jest mu, ¿e pomimo
otrzymania szansy pojechania w dwóch meczach ligowych nie uda³o mu siê w
szeœciu wyœcigach wywalczyæ choæby jednego symbolicznego punktu.
Nawet
w
finale
m³odzie¿owych dru¿ynowych mistrzostw Polski w
Gorzowie w 1987 roku nie
potrafi³em zdobyæ punktu,
choæ bardzo siê stara³em.
Pami¹tk¹ po tamtych zawodach jest jednak srebrny
medal, jaki dosta³em, przy
czym to bardziej koledzy wywalczyli to wicemistrzostwo
kraju, ale cieszy³em siê razem z nimi - zaznacza.
Decyzjê o zakoñczeniu kariery podj¹³ ju¿ w wieku 19
lat po zawodach w Rudzie
Œl¹skiej. - Na piêæ wyœcigów
mia³em tam cztery upadki i
powiedzia³em doœæ. W kolejnym
sezonie
odpoczywa³em, zaœ na pocz¹tku 1991 roku otrzyma³em propozycjê powrotu
na tor w Polonezie Poznañ,
który akurat powsta³ i zg³osi³
siê z ofert¹ reprezentowania
ich barw. Chwilê siê zastanawia³em, ale uzna³em, ¿e
nie wracam na tor i dobrze,
bo niewiele by to zapewne
zmieni³o, a móg³bym jeszcze
zrobiæ sobie lub komuœ
krzywdê po tak d³ugiej jednak przerwie - podkreœli³.
Piotr Pilarczyk nigdy w tym
czasie nie móg³ narzekaæ na
sprzêt, który przygotowywa³
mu ojciec. - Dok³adnie, tata
zajmowa³ siê dopieszcza-

niem silników, ja zaœ ich rozbieraniem, czyszczeniem,
sk³adaniem, s³owem wszystkim czym tylko mog³em przypomina i t³umaczy, ¿e z
chwil¹ odstawienia w³asnego motocykla do warsztatu
wzi¹³ siê za przygotowywanie sprzêtu kolegom z toru. I
to z ró¿nych klubów, poniewa¿ w tym czasie jego tata
otworzy³ w³asny warsztat i
realizowa³
zamówienia
p³yn¹ce z ró¿nych oœrodków.
- By³em jego praw¹ rêk¹ mówi dalej. - Stara³em siê
przede wszystkim jak najwiêcej nauczyæ siê od ojca,
dla którego sprzêt nie mia³
¿adnych tajemnic. Kiedy ju¿
opanowa³em
ten
fach
czêœciej zacz¹³em jeŸdziæ
na zawody. G³ównie z Mirkiem Daniszewskim, z Czarkiem Owi¿ycem, a potem
jeszcze z innymi, bo trafi³em
do pracy w Stali Gorzów i
zajmowa³em siê sprzêtem
zawodników bêd¹cych na
kontraktach amatorskich,
czyli klubowych. Ostatecznie z pracy mechanika zrezygnowa³em w 2007 roku koñczy.
PóŸniej przeprowadzi³ siê
do Danii, gdzie zamieszka³.
Najpierw pracowa³ jako kierowca, z czasem przebran¿owi³ siê na mechanika, ale rowerowego. Nadal
jest kibicem czarnego sportu i interesuje siê g³ównie
wystêpami
gorzowskich
¿u¿lowców. Mocno trzyma
te¿ kciuki za Bartosza
Zmarzlika i bardzo ucieszy³ siê, kiedy nasz 24-latek wywalczy³ mistrzostwo
œwiata.
ROBERT BOROWY
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