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Na lody, na kawę i ciastko
albo i coś obiadowego

Fot. Kazimierz Nowik

Restauracja, bary, kawiarnie, gdzie można coś zjeść, wypić lub zabawić pojawiają się i znikają.
Trwają tylko nieliczne. Więcej na s. 8-9.
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Karuzela kadrowa kręci się dalej
A remonty toczą się po staremu, czyli ślamazarnie.
Iwona Olek została powołana na stanowisko
wiceprezydenta Gorzowa
pionu ds. gospodarczych,
choć tutaj szykują się poważne zmiany. To dziewiąte takie powołanie od
pierwszego wyboru Jacka
Wójcickiego na prezydenta Gorzowa w 2014 roku.
Z pierwszego, wyjściowego składu pozostał tylko
Jacek
Szymankiewicz,
którego działka to rozwój.
Niektórzy żartują, że jest
on niczym legenda zielonogórskiego żużla Andrzej Huszcza - ,,niezniszczalny, niezatapialny’’. Inaczej to wygląda w
dwóch innych pionach. W
oświatowo-kulturalnospor towym, czyli w społecznym rządzi już czwarta wiceprezydent. Przed
Małgorzatą
Domagałą
była Agnieszka Stanisławska, Janusz Dreczka
i Radosław Sujak. Podobnie w inwestycjach. Przed
Iwona Olek byli Łukasz
Marcinkiewicz, Artur Radziński i ostatnio Agnieszka Surmacz.

Czy taka pe r sonalna
karuzela źle świadczy o
kon dycji ur zędu? Nie,
n iekoni ecz nie, czasami
wręcz przeciwnie. Przyznaje jednak, że ostatnia
w ymiana trochę zaskoczyła, nie t ylko mnie.
C oś chyba jest r zeczy,
skoro prezy de nt uzn ał,
że należy pr zewietr zyć
akurat ten gabinet. Oczywiście nikt nie wierzy w
to, że przejście ze stanow iska
wic ep rezyden ta
m iasta na wicep rezesa
jednej z miejskich, choć
ważnej,
spółek
jest
awansem.
Zresztą,
mieszkańców średnio interesują zmiany kadro we.
Na s
interesuje
sprawne pr zeprowa dze n ie remon tów. Zwłasz cza, że centrum miasta
pr zypomina w tej chwili
o bszar po dywan owym
nalocie, gdzie można nag r ywać filmy woje nne
bez potrzeby specjalnego przygotowania scenografii. Ona jest już właściwie gotowa.
ROBERT BOROWY
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w 1.10
1960 r. - wznowił działalność
Teatr im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie.
1989 r. - rozpoczął działalność
Dom Brata Alberta w Gorzowie;
do nowo urządzonego schroniska dla bezdomnych przy ul. Jerzego 23 trafił pierwszy bezdomny.
2001 r. - w wyniku eksplozji
pyłu aluminiowego w wytwórni
Italian Look na terenie Stilonu
8 osób odniosło obrażenia, w
tym 7 ciężko; spośród nich
zmarło 5 osób.
w 3.10.
1983 r. - w lokalu d. kawiarni
„Teatralna” przy ul. Cichońskiego 5 otwarto pierwszy w
województwie dom dziennego
pobytu dla osób samotnych.
r5.10.
1985 r. zm. - Piotr Wysocki (87
l.), powstaniec wielkopolski,
pierwszy po wojnie prezydent
Gorzowa (1945-1947), następnie prezydent Piły i starosta
powiatowy w Szczytnie.
w 6.10.
2001 r. - gorzowianom udostępniono po raz pierwszy lodowisko na „Słowiance”.
w 9.10.
1969 r. - w obecności prawie
17 tys. kibiców, co było rekordem frekwencji, na stadionie
przy ul. Śląskiej rozegrany został międzynarodowy mecz towarzyski, w którym Stal Gorzów, jako nowo kreowany
mistrz Polski, pokonał mistrza
ligi angielskiej Poole Pirates
48:30.
1901 r. ur. się - Irena Byrska,
aktorka i reżyser teatralny, b.
dyrektor gorzowskiego teatru,
(1963-1966), zm. w 1997 r.
w 10.10.
1968 r. - na stadionie Stali - po
raz pierwszy przy świetle elektrycznym - rozegrano międzypaństwowy mecz Polska ZSRR, w którym padł wynik remisowy 39:39; klasą dla siebie
był Edmund Migoś, który zgromadził komplet 12 p.
w 11.10.
1929 r. ur. się - Teresa Klimek,
wdowa po Władysławie, em.
nauczycielka i działaczka charytatywna, założycielka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, honorowy
obywatel miasta, zm. w 2013 r.
w 12.10.
1857 r. - uruchomiono linię kolejową Kostrzyn - Gorzów Krzyż, stanowiącą fragment
tzw. Kolei Wschodniej, wielkiej
magistrali kolejowej między
Berlinem a Królewcem;
początek gorzowskiego węzła
kolejowego.
2013 r. zm. - hm. Sylwester
Kuczyński (65 l.), działacz
harcerski, turystyczny i żeglarski, pierwszy komandor
Harcerskiego Klubu Żeglarski
„Panta Rhei”, b. komendant
hufca ZHP (1980-1985), b.
kierownik Klubu Nauczycielskiego (1989-2012), b. radny
(1984-1990); zginął w katastro-
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Iwona Olek wiceprezydentem miasta
Nowym zastêpc¹ prezydenta Gorzowa, w miejsce Agnieszki Surmacz, zosta³a Iwona Olek.
- Witamy w gronie w³adz
miasta pani¹ Iwonê Olek.
Zale¿y nam na wykorzystaniu jej przygotowania merytorycznego i doœwiadczenia powiedzia³ prezydent Jacek
Wójcicki. - Ta nominacja
jest te¿ zapowiedzi¹ zmiany
w funkcjonowaniu urzêdu.
Rozwój miasta chcemy postrzegaæ jako dzia³anie strategiczne, dlatego potrzebujemy takiego fachowca, który
bêdzie dba³ o programowanie rozwoju miasta i pozyskiwanie na ten rozwój funduszy. Natomiast miejskie inwestycje chcemy przekazaæ
w rêce spó³ki, która bêdzie
sprawnie je prowadziæ, odpowiadaæ za nie. Takie korzyœci dostrzegamy w innych
miastach i chcemy, by w Gorzowie by³o podobnie. To
nam zapewni jeszcze szybszy rozwój - doda³ prezydent
Wójcicki.
- Decyzja o przyjêciu stanowiska zastêpcy prezydenta by³a nie³atwa, bo czeka
mnie niezwykle trudne wyzwanie, ale ja lubiê takie wyzwania - powiedzia³a Iwona
Olek, chwilê po przyjêciu no-

fot. £ukasz Kulczyñski
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I. Olek od ponad 15 lat zajmuje się m.in. pozyskiwaniem funduszy unijnych

minacji. - Cieszê siê, ¿e
bêdê pracowa³a w ambitnym, dobrze zorganizowanym zespole.
Iwona Olek z wykszta³cenia jest ekonomistk¹, absolwentk¹ Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania Uniwersytetu
Szczeciñskiego. Ukoñczy³a
równie¿ studia doktoranckie
na Uniwersytecie Szczeciñskim w dziedzinie ekonomii
o specjalnoœci finanse publiczne oraz Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie,
pod
patronatem
Wy¿szej Szko³y Studiów Miêdzynarodowych w £odzi w
zakresie funduszy europejskich. Jest autork¹ publikacji
naukowych dotycz¹cych miêdzy innymi finansów jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zastêpca prezydenta jest
doœwiadczon¹ pracownic¹
samorz¹du. W Urzêdzie
Miasta Gorzowa pracuje od
2002 roku. Od ponad 15 lat
zajmuje siê pozyskiwaniem
funduszy unijnych, partnerstwem samorz¹dów, programowaniem strategicznym.

Iwona Olek od 2013 roku
by³a kierownikiem Referatu
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, a od 2016 roku - dyrektorem Wydzia³u
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych i Programowania Strategicznego. W
ostatnich latach koordynowa³a prace zwi¹zane z rozszerzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. W tym czasie - z
piêciu do dziesiêciu - zwiêkszy³a
siê
liczba
samorz¹dów, tworz¹cych
gorzowski Miejski Obszar
Funkcjonalny.
Iwona Olek koordynowa³a
równie¿ prace nad Strategi¹
Rozwoju Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego 2030 r.,
która zosta³a przyjêta w
sierpniu br. Jest cz³onkini¹
zespo³u ds. Krajowej Polityki
Miejskiej przy Instytucie
Rozwoju Miast i Regionów w
zakresie komponentu Gospodarka i rynek pracy. Prywatnie interesuje siê literatur¹, muzyk¹ rockow¹ i malarstwem.
WIESŁAW CIEPIELA
Rzecznik Prasowy UM

Zmiana miejsca rejestrowania pacjentów
Rejestracja g³ówna do poradni specjalistycznych WSzW w Gorzowie zosta³a przeniesiona.
Obecnie rejestracja znajduje siê w budynku poczekalni g³ównej (naprzeciwko
wejœcia do szpitala). Tam
powinny siê udawaæ wszystkie osoby, które chc¹ ustaliæ, zmieniæ lub odwo³aæ termin wizyty w poradni szpitalnej. Rejestracja g³ówna
jest czynna w poniedzia³ki,
wtorki, czwartki i pi¹tki od
godz. 7.30 do godz. 15.00;

w œrody od godz. 7.30 do
godz. 18.00
- Poczekalniê g³ówn¹ w
wydzielonym
budynku
urz¹dziliœmy prawie rok temu, szykuj¹c siê do kolejnej
fali pandemii - mówi Barbara Kasperska, kierownik
ds. funkcjonowania poradni,
rejestracji i pracowni szpitalnych. - Rozwi¹zanie okaza³o siê bardzo skuteczne.

Pozwoli³o na znaczne ograniczenie liczby osób, które
wchodz¹c
do
szpitala
mog¹ byæ potencjalnym zagro¿eniem zarówno dla
pracowników jak i pacjentów naszej lecznicy. Teraz
idziemy krok dalej i do budynku poczekalni przenosimy te¿ rejestracjê g³ówn¹.
W rejestracji g³ównej
mo¿na siê zarejestrowaæ do

wszystkich funkcjonuj¹cych
w strukturze szpitala poradni specjalistycznych. Nie
jest to jednak jedyne rozwi¹zanie.
Do
poradni
mo¿na siê te¿ zapisaæ
(ustaliæ, zmieniæ lub odwo³aæ termin) poprzez Indywidualne Konto Pacjenta w
systemie eRejestracja, wysy³aj¹c mail na adres rejestracja@szpital.gorzow.pl lub

dzwoni¹c do szpitalnego
Call Center pod numer 97
782 77 77.
UWAGA! Osoby z dysfunkcjami narz¹du ruchu (np.
poruszaj¹ce siê o kulach lub
na wózku), a tak¿e osoby z
dzieæmi w wózkach powinny
kierowaæ siê do rejestracji w
budynku Oœrodka Radioterapii.
A.W./WSZW

Z Piasków na Górczyńską autobusem MZK
Prezydent Gorzowa zdecydowa³, ¿e mamy now¹ liniê komunikacyjn¹.
Nowa linia 128 funkcjonuje od
20 wrzeœnia. Autobusy MZK
wo¿¹ pasa¿erów z pêtli Piaski
przy ulicy Kazimierza Wielkiego,
potem jad¹ ulic¹ Puszkina, Wyszyñskiego do przystanku Górczyñska - na wysokoœci dawnego
Tesco. (…).
Linia poprawi sytuacjê komunikacyjn¹ obu osiedli i
znacznie skróci czas przejazdu pomiêdzy nimi. Zadowoleni powinni byæ uczniowie

szkó³ zlokalizowanych na
Piaskach.
S³u¿by miasta nadzoruj¹ce
transport publiczny informuj¹,
¿e uczniowie, którzy nie korzystaj¹ na co dzieñ z oferty biletów okresowych (np. miesiêcznych) bêd¹ mogli skorzystaæ, z obowi¹zuj¹cego ju¿
od 1 paŸdziernika 2017 r., biletu 45-minutowego w cenie
1,50 z³ za bilet ulgowy na podstawie wa¿nej legitymacji

szkolnej (lub 3,00 z³ za bilet
normalny 45-minutowy przy
braku zni¿ek).
Przystanek przy ulicy Puszkina, na wysokoœci I LO stanie
siê przystankiem sta³ym dla linii dziennych - T2 oraz 128.
Autobusy linii 128 bêd¹ kursowa³y wy³¹cznie w dni robocze z uwzglêdnieniem zajêæ
dydaktycznych w szko³ach w
godzinach szczytu porannego
od godz. 7:20 do godz. 9:28

echogorzowa.pl, www.echogorzowa.pl
Redakcja
ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 724 440 444
redakcja@echogorzowa.pl

oraz popo³udniowego od godz.
13:30 do godz. 16:53, z
czêstotliwoœci¹ oko³o 25 minut.
Rozk³ad jazdy zosta³ zaprojektowany we wspó³pracy i przy
konsultacji z przedstawicielami
gorzowskich szkó³ z osiedla
Piaski.
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzêdu Miasta oraz Miejski
Zak³ad Komunikacji bêd¹ monitorowaæ zainteresowanie

Redaktor naczelny: Robert Borowy
Skład: Marcin Klimczak – www.starparts.pl
Druk: Polskapresse sp. z o.o.
Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

now¹ lini¹. To pozwoli okreœliæ
rzeczywiste potrzeby przewozowe i modyfikowaæ tê ofertê
komunikacyjn¹.
Szczegó³y rozk³adów jazdy
zamieszczone s¹ na stronie internetowej Miejskiego Zak³adu
Komunikacji w Gorzowie
(www.mzk-gorzow.com.pl w
zak³adce „ROZK£AD JAZDY”).

MATEUSZ WIKTOROWSKI
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i
Transportu Publicznego UM

Wydawca:
Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka
Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 724 555 549
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Do Bartosza na krokiety z barszczykiem
Pod koniec sierpnia zmar³a Wies³awa G¹siorek, by³a szefowa i wspó³w³aœcicielka baru Bartosz.

Fot. Archiwum

Zawsze bardzo mi³a, zawsze uœmiechniêta, zawsze
dobry duch tego miejsca. Jakiœ czas temu przekaza³a
prowadzenia baru swojemu
synowi. Ale i tak by³a obecna.
- U nas to nawet niejadki zaczynaj¹ jeœæ - mawia³a
wspó³twórczyni s³ynnej gorzowskiej naleœnikarnia, która
ca³y czas jest tak samo popularna jak przed laty.
- Przychodzi³am tu z mam¹,
potem sama, a teraz dzieci
mnie tu ci¹gn¹ - mówi by³a
ju¿ gorzowianka, która do
Bartosza na naleœniki zawsze
wpada. Jej dzieci jedz¹ jakiegoœ naleœnika na s³odko, a
ona od zawsze jednego z kapust¹ i jednego z ruskim nadzieniem.

A miały być tosty

„Bartosza” 17 wrzeœnia
1989 r. otworzy³y dwie wspólniczki Teresa Jura i Wies³awa
G¹siorek. - Mia³yœmy bardzo
przychylnego dyrektora PSS,
pana Romana Nowakowskiego, który nam wiele spraw na
pocz¹tku u³atwi³. Choæ powtarza³, ¿e spó³ki rzadko
przetrzymuj¹ próbê czasu.
Udaj¹ siê jedna na sto. Widaæ my t¹ setn¹ by³yœmy —
mówi Wies³awa G¹siorek. I
spó³ka przetrwa³a lat 39, bo w
koñcu z prowadzenia baru
wycofa³a siê pani Teresa Jura
i jej m¹¿ Jerzy. A nowym
wspólnikiem zosta³ Wojciech
G¹siorek, syn pani Wies³awy,
który zreszt¹ od zawsze siê
tu sto³owa³.
W
przypadku
pani
Wies³awy G¹siorek prowadzenie baru by³a prób¹ odejœcia od zawodu, a z wykszta³cenia i zami³owania jest
technikiem architektem. Ale
kiedy praca zaczê³a jej zajmowaæ dzieñ i noc, to postanowi³a j¹ zmieniæ i tak zaczê³a siê przygoda z naleœnikami. I jak anegdotê
dodawa³a zawsze, ¿e ta 17 to
wa¿na cyfra w jej ¿yciu. - Bo
17 urodzi³ siê mój tata, i 17
najechali Polskê „s¹siedzi”,
no i w koñcu 17 otworzy³yœmy
„Bartosza” - mówi.
- Na pocz¹tku mia³ to byæ
bar krokietowy, bo taka akcja
wówczas w Polsce by³a, sta-

Naleśniki, krokiety i barszczyk to specjalność Bartosza znana już nie tylko gorzowianom

wianie na krokieciki. My wymyœli³yœmy tosty. Na dzieñ
otwarcia przygotowa³yœmy
te¿ trochê naleœników. I kiedy
przysz³o wielkie otwarcie,
okaza³o siê, ¿e tosty to nieporozumienie, bo klienci chcieli
tylko naleœniki. Co by³o robiæ,
trzeba siê by³o szybko przebran¿owiæ
opowiada
Wies³awa G¹siorek.

Klienci z całego świata

- Ile razy wracam na wakacje do domu, to muszê tu
przyjœæ na naleœniki. Nawet
moja w³oska rodzina je lubi opowiada Alicja Fabrizzi, która od wielu lat mieszka w
Rzymie, a do Polski przyje¿d¿a na wakacje kilka razy
do roku. I t³umaczy, ¿e jej ulubione to naleœniki z ruskim
nadzieniem.
- Fakt, przyje¿d¿aj¹ do nas
klienci z ca³ego œwiata i siê
zachwycaj¹, ¿e bar jest
ci¹gle w tym samym miejscu,
¿e tak samo wygl¹da, ¿e
ci¹gle smaki s¹ takie same potwierdza³a
z
regu³y
Wies³awa G¹siorek. I dodawa³a, ¿e na naleœnika nadzianego ró¿nymi przysmakami
zachodz¹ te¿ obcokrajowcy,
którzy goszcz¹ w mieœcie i
chwal¹. I jak siê okazuje, potrafi¹ natchn¹æ, jeœli chodzi o
kolejne rodzaje faszerowanych przysmaków. Bo jak
t³umaczy³a w³aœcicielka, to
miêdzy innymi z ich podszeptów powsta³y naleœniki nadziewane miêsem, a nawet
ryb¹, bo jednym z hitów jest

naleœnik z tuñczykiem, co
prawda jest w formie krokietu, ale krokiet to te¿ przecie¿
jest naleœnik. Tyle, ¿e zapieczony w panierce. Zreszt¹
karta jest ruchoma. Jak s¹
owoce sezonowe, to pojawiaj¹ siê naleœniki z nimi. Bo
jak podkreœla³a w³aœcicielka,
trzeba iœæ z duchem czasu.
To chodzenie z duchem czasu, to tak¿e strona na Facebooku, ale i inne udogodnienia dla klientów.

Ruskie były podejrzane

Obecnie do najczêœciej zamawianych naleœników nale¿¹ te z ruskim nadzieniem.
- W karcie pojawi³y siê gdzieœ
tak na pocz¹tku lat 90., wtedy
zreszt¹ zosta³yœmy w³aœcicielkami, bo do tej chwili by³yœmy
tylko ajentkami w PSS. Znalaz³am gdzieœ przepis w³aœnie
na naleœniki faszerowane
ziemniakami - opowiada³a póŸniej Wies³awa G¹siorek. I jak
siê okaza³o, klienci na dzieñ
dobry do nowego przysmaku
podeszli nader ostro¿nie. Bo
jak mówi³a jedna z w³aœcicielek, nadzienie by³o na tyle
nietypowe, ¿e smakosze musieli siê prze³amywaæ. Ale jak
siê prze³amali, to od razu
sta³y siê popularne. - PóŸniej
na topie by³y naleœniki faszerowane szpinakiem. I co
dziwne, nawet ludzie, którzy
nie lubi¹ szpinaku, u nas jakoœ nie narzekaj¹ - opowiada³a pani Wies³awa.
A niektórzy klienci dodaj¹,
¿e w³aœnie dla tego ró¿nego

nadzienia zagl¹daj¹ do naleœnikarni. - Bo generalnie jesteœmy przyzwyczajeni tylko
do naleœników z serem albo
na s³odko, z d¿emem albo
owocami. A tu proszê, z
czym tylko siê zamarzy. Bo i
z miêsem, bo na s³odko, bo z
parówk¹, no w ka¿dym razie
jest w czym wybieraæ. Mo¿na
nawet zjeœæ naleœnika z tuñczykiem - mówi pan Andrzej, bywalec, który najchêtniej zamawia w³aœnie ruskie i tuñczykowe. I dodaje,
¿e w okolicach Bo¿ego Narodzenia wpada na te z farszem z kapusty i grzybów, a
do tego zamawia czerwony
barszczyk. - No i bywa, ¿e
œwi¹teczne tak nie smakuj¹,
jak te tutaj - œmieje siê znad
talerza.

Bar jak dom babci

Od samego pocz¹tku te¿
nie zmienia³ siê wystrój baru.
Nikomu w Gorzowie raczej
nie trzeba opisywaæ wygl¹du.
Warto tylko zaznaczyæ, ¿e w
wystroju zmienia siê tylko
jedno. Przybywa starego fajansu na wysokich pó³kach.
Przy aran¿acji pomieszczenia pomóg³ Jerzy G¹siorek,
m¹¿ pani Wies³awy, znany
gorzowski artysta i wieloletni
dyrektor wczeœniej Biura Wystaw Artystycznych, póŸniej
Miejskiego Oœrodka Sztuki. A dlaczego mia³by siê zmieniaæ wystrój? Przecie¿ domy
naszych babæ te¿ siê nie
zmienia³y, przez lata by³y takie same. No i my podobnie

myœlimy - powtarza³a pani
Wies³awa.
I dodawa³a, ¿e podobnie jak
babcie, „Bartosz” stawia na
jakoœæ . Bo tu zawsze wszystko jest œwie¿e i bardzo wysokiej jakoœci. No i do sukcesu
przyczynia siê te¿ sta³a ekipa.
Jedna z pracownic pracowa³a
tu grubo ponad 30 lat, inne
maj¹ po kilka lub kilkanaœcie
lat sta¿u. I to te¿ przek³ada siê
na sukces popularnego
miejsca. - Przychodz¹ do nas
klienci i mówi¹, ¿e choæ staraj¹ siê w domu przyrz¹dziæ
podobne nadzienie, to im nie
wychodzi. I wnuki ci¹gn¹ ich
do „Bartosza”. Ale i tak najfajniejsze s¹ ma³e dzieci, które z
prostot¹ deklaruj¹, ¿e takich
dobrych naleœników nigdy nie
jad³y a przecie¿ dzieci nie
k³ami¹ - mo¿na by³o us³yszeæ
od pani Wies³awa.

Cały czas na topie

Na pocz¹tku dzia³alnoœci
„Bartosz” prze¿ywa³ prawdziwe oblê¿enie. Bywa³y takie
dni, ¿e jedna pracownica
sta³a przy patelni i non stop,
przez ca³y dzieñ sma¿y³a naleœniki. Klienci czekali na miejsce. I choæ póŸniej to siê zmieni³o, bo w mieœcie jest bardzo
du¿o ró¿nych lokali gastronomicznych i z bardzo ró¿nym
jedzeniem, to jednak chwile,
kiedy w barze nie ma nikogo,
zdarzaj¹ siê wyj¹tkowo i niezmiernie rzadko. Bywa tak, ¿e
wszystkie miejsca s¹ zajête i
te¿ trzeba chwilkê poczekaæ.
Ale jak przyznaj¹ w³aœcicielki,
ruch jest mniejszy, choæ ca³y
czas naleœniki s¹ popularne. Myœlê, ¿e to ze wzglêdu na
fakt, ¿e to takie nasze polskie
jedzenie, takie domowe smaki
- dodawa³a w³aœcicielka.
- No ja tam zamierzam tu
przychodziæ, bo jest smacznie, na moj¹ kieszeñ i lubiê
ten klimat. Bo ze starych lokali w mieœcie, to osta³ siê tylko „Bartosz”. Przecie¿ ju¿ od
dawna nie ma ani Agaty, ani
Okr¹glaka - deklaruje jedna
ze sta³ych bywalczyñ, dodaje
przy tym, ¿e takich jak ona
jest znacznie wiêcej.
Dobrze, ¿e jest takie miejsce jak Bartosz w Gorzowie.
RENATA OCHWAT

Odeszła Marzena Koniuszy, kierowniczka Baru Agata
T¹ przykr¹ wiadomoœæ przekaza³a sekcja pi³karstwa TKKF-Stilon,
zarz¹dzaj¹ca kultowym barem.
Bar Agata dzia³a w Gorzowie od 1965 roku. Przez
pierwszych 40 lat znajdowa³
siê przy ul. Wodnej, potem
zosta³ przeniesiony na róg
ulic Sikorskiego i Jancarza.
Z czasem pojawi³ siê drugi
bar, nazwany Agatk¹, przy
samym dworcu przy PKP.
Od kilku lat g³ówna jad³odaj-

nia znajduje siê przy al.
Konstytucji 3 Maja. W tym
roku g³oœno by³o o Agacie,
kiedy pojawi³a siê tutaj
Magda Gessler ze swoimi
,,kuchennymi rewolucjami’’.
W efekcie zmian bardzo
mocno wzros³a liczba klientów.

Fot. TKKF-Stilon/FB

Pani Marzena zmar³a w
wieku 59 lat. Ju¿ po szkole,
maj¹c19 lat, trafi³a do Baru
Agata, w którym przepracowa³a 40 lat. Wszyscy, którzy
choæ kilka razy tam zajrzeli
na pewno zapamiêtali jej
uœmiech i ciep³o p³yn¹ce w
stosunku do ka¿dego klienta.

(RED.)

M. Koniuszy przepracowała w barze Agata 40 lat
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fie śmigłowca k. Nowego Miasta n. Wartą.
w 14.10.
1980 r. - w podziemiach pawilonu przy ul. Chełmońskiego
otwarto Klub „U Szefa”.
1908 r. zm. - Klaudiusz Maurycy Jerzy Alkiewicz (77 l.),
szlachcic polski pochodzenia
tatarskiego z Nowej Wsi pod
Bledzewem, oficer pruski garnizonu landsberskiego,
działacz w parafii katolickiej w
Gorzowie, fundator cmentarza
przy ul. Warszawskiej, gdzie do
dziś znajduje się jego grób.
2009 r. zm. - Kazimierz Furman
(60 l.), poeta.
w 15.10.
1989 r. - odbyło się zebranie
organizacyjne gorzowskiego
koła Związku Sybiraków, w którym uczestniczyło ok. 200 osób
z Gorzowa i najbliższej okolicy;
pierwszym prezesem koła została Anna Makowska-Cieleń.
w 19.10.
2004 r. - w Gorzowie otwarto
skate-park w Parku Kopernika.
1990 r. zm. - Leon Kruszona
(81 l.), pionier miasta, b. wiceprezydent Gorzowa (19451949), organizator i pierwszy
przewodniczący gorzowskiej organizacji PPS (1945-1948).
w 20.10.
1986 r. - rozpoczął działalność
nowo wybudowany szpital wojewódzki przy ul. Dekerta.
w 22.10.
2007 r. zm. - Bożydar Bibrowicz
(63 l.), działacz społeczny,
żeglarz, założyciel Ligi Obywatelskiej na Siedlicach i Nowego
Towarzystwo Upiększania
Miasta, inicjator „Kapsuły czasu”.
w 23.10.
1959 r - zarządzeniem Dyrektora Generalnego Zjednoczenia
Przemysłu Sprzętu Mechanicznego Zakładom Mechanicznym
„Gorzów” powierzono całkowitą produkcję ciągników C451; w tym samym roku rozpoczęto też produkcję ciągnika
gąsienicowego Mazur D-40
w 24.10.
1994 r. zm. - Edward Pilarczyk
(59 l.), b. żużlowiec i legendarny mechanik motocyklowy.
w 25.10.
1926 r. - oddano do użytku nowy most na Warcie, dziś Most
Staromiejski.
2003 r. - otwarto oficjalnie nowo zbudowaną ul. Słowiańską,
a nazajutrz - dwujezdniowy
fragment zachodniej obwodnicy
miasta od ronda Kasprzaka do
granicy miasta (ul. Poznańska)
2007 r. - wieczornym bezpłatnym seansem anim. komedii
amerykańskiej „Ratatuj” kino
„Kopernik” zakończyło swą 32letnią działalność.
1848 r. ur. się - Max Bahr, syn
landsberskiego kupca, fabrykant, działacz społeczny,
założyciel fabryki juty, fundator
obiektów publicznych, honorowy obywatel miasta, zm. w
1930 r.
1933 r. ur. się - Hieronim
Świerczyński, architekt,
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współzałożyciel Gorzowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i jednodniówki ,,Ziemia Gorzowska”, twórca m. in.
kościoła w Kostrzynie, zm. w
2004 r.
w 26.10.
2000 r. - w Gorzowie otwarty
został, wówczas największy na
Ziemi Lubuskiej, dom handlowy „Panorama” Ireny i
Zdzisława Kałamagów; w budynku tym uruchomiono pierwsze w regionie schody ruchome.
2007 r. - ruszyło multikino „Helios” w „Askanie”.
1927 r. ur. się - Tadeusz Stercel, b. żużlowiec Unii, Gwardii
i Stali (1947-1962), idol toru
lat 50., zm. w 1991 r.
1960 r. zm. - Edward Stapf (46
l.), lekarz-chirurg, ordynator i
dyrektor szpitala w Gorzowie
(1953-1958), autor pierwszej w
historii Gorzowa operacji na
otwartym sercu, przewodniczący społecznego komitetu
budowy pomnika Adama Mickiewicza.
w 27.10.
1945 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Gorzowskiego
Towarzystwa Łowieckiego, na
czele którego stanął Włodzimierz Korsak.
1989 r. - DKF „Megaron” przeniósł się z kina „Muza” do sali
kinowej Muzeum Zakładowego
„Stilonu”.
1940 r. zm. - prof. Ernst Henseler (78 l.), artysta malarz rodem z Wieprzyc, profesor w
zakładzie naukowym muzeum
rzemiosł artystycznych oraz na
politechnice w Berlinie.
w 28.10.
1945 r. - ks. Edmund Nowicki,
administrator apostolski Kamieński, Lubuski i Prałatury
Pilskiej, dokonał ingresu do
gorzowskiej katedry.
1971 - odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickiego w gorzowskiej filii WSWF.
1992 r. zm. - Zdzisław Morawski (66 l.), pisarz, poeta i dramaturg, działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK.
w 29.10.
1980 - otwarty został Klub „Pod
filarami”, którego kierownikiem był wówczas Zbigniew Siwek, po którym pałeczkę przejął
Bogusław Dziekański; data ta
uchodzi za początek obecnego
Jazz Klubu „Pod filarami”.
1924 r. ur. się - Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych
polskich poetów, dramaturg, b.
kierownik literacki Teatru im.
Osterwy (1965-1966), patron
gorzowskiej biblioteki, zm. w
1998 r.
w 30.10.
2000 r. - oddany został do ruchu
nowy most na Kanale Ulgi wraz
z estakadą nad Zamościem i
rondem przy ul. Kasprzaka
w 31.10.
1977 r. - linia tramwajowa nr 1
został przedłużona do Wieprzyc, jednocześnie uruchomiono linię nr 4 na trasie pętla
przy „Silwanie” - Dworzec. n
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Wspólnie pracują, wspólnie
też się bawią
Z Katarzyn¹ Budzan, kierowniczk¹ ds. personalnych w spó³ce INNEKO, rozmawia Robert Borowy
- Jaka by³aby pani pierwsza myœl, gdyby us³ysza³a
pani pytanie o to dlaczego
warto pracowaæ w INNEKO?
- Stabilnoœæ pracy. Od razu
o tym pomyœla³am. Jako firma z d³ugim sta¿em, potrzebna na rynku lokalnym,
daje gwarancjê zatrudnienia.
U nas nie ma gwa³townych
wahniêæ, nie dochodzi do sytuacji, ¿e nagle musimy
zwolniæ pracowników, bo na
rynku pojawi³ siê kryzys.
- Skoro jest tak dobrze, to
dlaczego stale poszukujecie r¹k do pracy?
- Poniewa¿ rynek w pewnych, specjalistycznych zawodach sta³ siê ubogi i naprawdê trudno znaleŸæ na
nim profesjonalistów w interesuj¹cych nas zawodach.
Przy okazji wyjaœniê, ¿e
ka¿dy sk³adaj¹cy do nas podanie o przyjêcie do pracy fizycznej, rozmowê kwalifikacyjn¹ prowadzi ju¿ ze swoim
przysz³ym prze³o¿onym po
wczeœniejszym, dok³adnym
zapoznaniu siê ze swoimi
obowi¹zkami. Inaczej wygl¹da to w przypadku pracowników biurowo-administracyjnych. W tym przypadku
z rekrutacj¹ nie ma problemów. Sk³adanych podañ jest
bardzo du¿o, bywa, ¿e na
jedno stanowisko pracy jest
nawet do 100 podañ, przez
co te¿ musimy wyd³u¿aæ w
czasie prowadzenie naboru.
- Pozostañmy przy tej
pierwszej grupie. Problem
tkwi w takiej a nie innej
ofercie pracy?
- Mamy bardzo atrakcyjne
propozycje.
Wiêkszoœæ,
przyk³adowo,
kierowców
przychodzi do nas ze
wzglêdu na sta³e godziny
pracy. Oferujemy bogaty pakiet socjalny. Niedawno
wprowadziliœmy dodatkowe
ubezpieczenie medyczne dla
pracowników oraz kartê
,,MultiSport’’. Jest to wa¿ne,
poniewa¿ ka¿da rozmowa z
kandydatem do pracy u nas

Fot. INNEKO
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PROSTO Z MIASTA

r e k l a m a

K. Budzan: Jesteśmy zgranym zespołem i lubimy się spotykać

nie sprowadza siê tylko do
przedstawienia mu pe³nych
warunków finansowych, ale
te¿ tych socjalnych.
- Teraz konkretnie kogo
szukacie?
- Najwiêcej potrzebujemy
ludzi do dzia³u Instalacji Komunalnej, czyli IK-sortowni w
Chróœciku. Tam odbywa siê
wiele ró¿nych prac, mamy
bowiem PSZOK, taœmê sortownicz¹, wa¿ymy przyje¿d¿aj¹ce samochody z
odpadami. Je¿eli chodzi o
pracowników wyspecjalizowanych, to poszukujemy
g³ównie mechaników do napraw samochodów ciê¿arowych, kierowców z prawem
jazdy kategorii C, operatorów koparki jednonaczyniowej i mówi¹c ogólnie fachowców do obs³ugi sprzêtu
ciê¿kiego. Nasza firma stale
siê rozwija, kupujemy nowy
sprzêt, ale potrzebni s¹ fachowcy od ich obs³ugi. Potrzeby rynkowe na tego rodzaju grupê pracowników s¹
du¿e i maj¹ oni w czym wybieraæ.
- Wychodzicie z ofert¹ ju¿
poza nasz region?

- Nie by³o jeszcze takiej potrzeby, ¿eby kierowaæ nasze
propozycje pracy do innych
województw. Póki co, opieramy siê na pracownikach z
Gorzowa i okolic. Wspó³pracujemy równie¿ ze szko³ami
kszta³c¹cymi m³odych ludzi
w interesuj¹cych nas zawodach.
- G³ówna siedziba INNEKO znajduje siê przy Teatralnej, sortownia w Chróœciku, baza kierowców
przy Podmiejskiej, laboratorium w Stanowicach, pole golfowe na Zawarciu,
nie mówi¹c ju¿ o spó³kachcórkach. Czy jako za³oga w
ogóle siê znacie?
- Oczywiœcie, poniewa¿ organizujemy spotkania integracyjne, pikniki rodzinne
oraz eko-biesiady, na których wszyscy wspólnie siê
bawimy, czasami z ca³ymi
rodzinami. I nie ma podzia³ów na dyrekcjê, kierowców czy sortowaczy.
- Jako firma inicjujecie
lub wspó³organizujecie
wiele
akcji,
których
g³ównym
celem
s¹
dzia³ania ekologiczne i bu-

dowa wiêkszej œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie
ochrony œrodowiska. Odbywaj¹ siê one w ramach
pracy, czy kosztem czasu
wolnego?
- Wiem, ¿e czyny spo³eczne
kiedyœ Ÿle siê kojarzy³y, ale to
g³ównie dlatego, ¿e by³y narzucane. U nas takich sytuacji nie ma. Je¿eli s¹ organizowane akcje w dni wolne od
pracy, to do pomocy organizacyjnej zg³aszaj¹ siê ci pracownicy, którzy maj¹ tak¹
ochotê. I powiem, ¿e nigdy
nie ma z tym problemów.
Mo¿e dlatego, ¿e naprawdê
jesteœmy zgranym zespo³em i
lubimy siê spotykaæ.
- Ilu pracowników jest zatrudnionych w tej chwili w
INNEKO?
- Dok³adnie 188 osób w
g³ównej spó³ce na umowê o
pracê. Do tego dochodz¹
spó³ki-córki i jak wszystko
zsumujemy wyjdzie nam
oko³o 250 pracowników. Najwiêcej, bo a¿ 90 osób jest
zatrudnionych na instalacji
komunalnej w Chróœciku.
Oczywiœcie nie ma tam ¿adnego problemu z dojazdem,

gdy¿ pod sam zak³ad pracy
doje¿d¿a autobus miejski.
Innym znacz¹cym dzia³em w
spó³ce jest wywóz odpadów.
Jego baza znajduje siê przy
ul. Podmiejskiej.
- Za³oga to osoby m³odsze, starsze?
- Przedzia³ wiekowy jest
ró¿ny, mamy sporo pracowników ju¿ bardzo doœwiadczonych, w tym gronie jest
pani, która w przysz³ym roku
obchodziæ bêdzie jubileusz
30-lecia pracy u nas. I co
ciekawe, naprawdê niewiele
osób od nas odchodzi, je¿eli
ju¿ zacznie pracê.
- W gorzowskich warunkach rynkowych mo¿emy
powiedzieæ, ¿e INNEKO
jest du¿ym przedsiêbiorstwem?
- Z punktu widzenia naszego dzia³u personalnego tak
mo¿emy mówiæ i niekoniecznie chodzi o sam¹ liczbê zatrudnionych.
Chodzi
o
wspomniane rozmieszczenie
dzia³ów, jak i obs³ugê kilku
spó³ek w ró¿nych miejscach.
Wi¹¿e siê to choæby ze
sta³ym przekazywaniem dokumentów czy bie¿¹c¹
obs³ug¹ pracowników.
- A w ramach oferty pracownicy otrzymuj¹ mo¿liwoœci rozwoju zawodowego?
- Pracownicy wiedz¹, jak
wygl¹da praca w poszczególnych dzia³ach i je¿eli ktoœ
przejawia chêæ zmiany stanowiska pracy, a taka mo¿liwoœæ istnieje, wnioskuje o to
do swojego prze³o¿onego i
propozycja jest szczegó³owo
analizowana. Oczywiœcie dla
ka¿dego jest otwarta droga
do awansu, przed nikim nie
zamykamy drogi rozwoju zawodowego, bo to jest w naszym interesie. Mamy sporo
pracowników, którzy przeszli
przyk³adowo z sortowaczy na
operatorów. Chêtnym op³acamy kursy na wy¿sze kategorie prawa jazdy, kierujemy na
ró¿ne inne szkolenia.
- Dziêkujê za rozmowê.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
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Kamera widzi niemal wszystko
Teraz jest znacznie mniej dewastacji oraz zniszczeñ

Fot. Robert Borowy

W efekcie mamy zwrot
kosztów na monitoring przy
ul. Z³otego Smoka. Pierwsze analizy pokazuj¹, ¿e to
by³a bardzo dobra decyzja.
- Jesteœmy zadowoleni z
tej decyzji - mówi Robert
Jankowski, wicedyrektor
Zak³adu
Gospodarki
Mieszkaniowej. To w³aœnie
ZGM tu przed wakacjami
zamontowa³ w budynku pry
ul. Z³otego Smoka system
monitoringu. Czêœci wspólne oraz obszar przed budynkiem pilnuje 60 kamer.
Ulica Z³otego Smoka to
znany ju¿ w mieœcie adres
z mieszkaniami socjalnymi.
- Widzimy wszystko.
W³aœnie ostatnio dosz³o
do próby uruchomienia
czujki po¿arowej. Kamera zarejestrowa³a akcje
jednego z mieszkañców,

Części wspólne oraz obszar przed budynkiem pilnuje tu 60
kamer

który usi³owa³ uruchomiæ
czujkê. Najpierw piêœci¹,
potem jakimœ brzeszczotem. Ale siê nie uda³o.
Poniewa¿ wiemy, w którym mieszkaniu mieszka,
bêdziemy inter weniowaæ
- mówi Rober t Jankowski.

Drug¹ plag¹, z któr¹ walczy³ ZGM przy Z³otego
Smoka by³y czêste wezwania stra¿y po¿arnej do
po¿arów. - To zwykle by³y
jakieœ przypalone garnki,
niedowietrzone pomieszczenia. Teraz dziêki raportom firmy, która dozoruje

system wiemy, gdzie siê
najczêœciej pojawiaj¹ takie
sytuacje. Mamy ju¿ informacjê o kilku takich pozorowanych po¿arach, bêdziemy przeprowadzaæ z mieszkañcami rozmowy na ten
temat - zapowiada dyrektor.
Choæ system dozoru kosztowa³ oko³o 800 tysiêcy
z³otych, to ju¿ wiadomo, ¿e
wydatek siê zwróci do koñca roku. - Jak mówi³em,
usta³y dewastacje. Nie ma
ju¿ takich sytuacji, ¿e musi
jechaæ ekipa remontowa i
coœ tam na bie¿¹co naprawiaæ, a to by³o na porz¹dku
dziennym. Mieszkañcy ju¿
siê zorientowali, ¿e widzimy
kto i co robi - mówi Robert
Jankowski.
Jak dodaje, ZGM jakoœ
specjalnie nie informowa³
mieszkañców o tym, ¿e
zak³ada monitoring. Lokato-

rzy sami siê zorientowali
podczas monta¿u, a w najbli¿szym czasie dostan¹
jeszcze specjalne oœwiadczenia do podpisania, ¿e
wiedz¹ o monitoringu.
Lokale przy
Z³otego
Smoka czeka jeszcze
j edna i nwest ycja. ZGM
planuje tam za³o¿yæ systemy pr ze dp³atowe na
media, poniewa¿ sprawd zi³y siê on e w innych
mieszkaniach socjalnych
n a tereni e miasta. System monitoringu skutecznie ma ochroniæ liczniki
przedp³atowe przed próbami dewastacji czy kradzie¿y, bo bêdzie widaæ,
czy ktoœ nie próbuje pry
nich majstrowaæ.
- To by³a bardzo dobra decyzja - podkreœla wicedyrektor ZGM.
ROCH

Murale sposobem na zadbanie o budynek
Jeœli tylko bêd¹ chêci i pieni¹dze, to malunków w mieœcie przybêdzie.

Fot. Archiwum

- Widzimy, ¿e murale powstrzymuj¹ wandali od dewastacji. Okazuje siê, ¿e jak
powstanie taki malunek, to
inni ju¿ go nie zamalowuj¹ mówi Robert Jankowski,
wicedyrektor Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.
Najnowszy mural na œcianie miejskiej kamienicy pojawi³ siê w lipcu. Na szczytowej œcianie kamienicy przy
ul. 30 Stycznia powsta³o malowid³o inspirowane malarstwem nie¿yj¹cego ju¿ malarza Witolda Czy¿ewskiego. No i bardzo super. Nawet jak
ktoœ siê za bardzo sztuk¹ nie
interesuje, to teraz mo¿e tak
siê stanie. Mnie siê podoba
taki pomys³ - mówi jeden z

Całkiem sporo murali powstało m.in. na osiedlu Słonecznym
właśnie za sprawą ZGM

mieszkañców kamienicy. Podobnego zdania s¹ inni - Mo¿e

teraz ¿aden chuligan nic tu nie
bêdzie paæka³, jak na innych ele-

wacjach - mówi¹ mieszkañcy.
Ale to nie koniec murali w
mieœcie. - W³aœnie przygotowujemy œcianê pod kolejny,
tym razem przy ul. Przemys³owej. Co prawda pieni¹dze na niego pochodz¹ z
Bud¿etu Obywatelskiego,
ale zawsze to dobra jakoœæ mówi Robert Jankowski.
Przygotowanie œciany to
czêsto docieplenie czy uzupe³nienie ubytków oraz przygotowanie jej pod malunek. Skoro mieszkañcy chc¹,
zbieraj¹ na to pieni¹dze, dlaczego im zabraniaæ - mówi
wicedyrektor ZGM.
Najwiêcej murali jest
obecnie
na
osiedlu
S³onecznym, na którym od

kilku lat konsekwentnie ten
rodzaj dbania o budynki komunalne promuje kierownik
ADM nr 5 Damian Madaliñski. I jak pokazuje praktyka, jest to skuteczny kierunek. Kolejne murale pojawi³y siê na Zawarciu. Tam
zachwycaj¹ te nawi¹zuj¹ce
do historii miasta. Najs³ynniejszym jest mural na
szczytowej œcianie kamienicy przy ul. Jagie³³y, o którym
napisa³y nawet media ogólnopolskie.
ZGM zapewnia, ¿e jeœli
tylko bêd¹ siê pojawiaæ kolejne takie inicjatywy, to w
ramach mo¿liwoœci bêdzie
wspiera³ ich powstawanie.
ROCH

Program dla zadłużonych mieszkańców
ZGM przypomina, ¿e mo¿na odpracowaæ zad³u¿enie za czynsz.
Trzeba jednak spe³niæ
okreœlone warunki.
- To jedna z mo¿liwych
form
wychodzenia
z
zad³u¿enia. I trzeba przyznaæ, ¿e niektórzy mieszkañcy z tej mo¿liwoœci korzystaj¹ - s³yszymy w Zak³adzie
Gospodarki Mieszkaniowej.
Program jest o tyle ciekawy,
¿e daje realne mo¿liwoœci
zmniejszenia zad³u¿enia, a
co za tym, szansê na utrzymanie mieszkania.
Program nosi nazwê Realizacji Œwiadczeñ Wzajemnych. I prowadzony jest

po to, aby rzeczywiœcie
pomóc lokatorom mieszkañ komunalnych, którzy
znaleŸli siê w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej, a ta spowodowa³a
powstanie
zad³u¿enia. - Bywa tak,
¿e ktoœ traci pracê, pojawia siê choroba w rodzinie, coœ siê dzieje i
cz³owiek traci p³ynnoœæ finansow¹. My staramy siê
pomagaæ naszym mieszkañcom, ale te¿ musimy
dbaæ
o
powierzony
maj¹tek miasta - mówi¹ w
ZGM.

Program kierowany jest do
tych wszystkich, którzy maj¹
zad³u¿enie siêgaj¹ce d³u¿ej
ni¿ pó³ roku. Nie mo¿na odpracowaæ d³ugu bie¿¹cego.
No i chêtni, którzy chc¹ skorzystaæ z takiej mo¿liwoœci,
musz¹ tak¿e na bie¿¹co
p³aciæ czynsz. - W przypadku osób, których zad³u¿enie
jest krótsze ni¿ pó³ roku stosujemy innego rodzaju sposoby
odzyskiwania
zad³u¿enia - t³umacz¹ specjaliœci z ZGM.
Decyzjê o mo¿liwoœci odpracowania d³ugu podejmu-

je Dyrektor Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej po
przeprowadzeniu analizy
z³o¿onego wniosku.
Co mo¿na robiæ w ramach programu? Mo¿na
pracowaæ przy utrzymywaniu porz¹dku na zewn¹trz.
Prace polegaj¹ na grabieniu liœci i zbieraniu ich do
worków foliowych lub w
pryzmy wraz z za³adunkiem, pielêgnacji zieleni, w
tym np. usuwaniu chwastów, oczyszczeniu terenu z
zalegaj¹cych nieczystoœci,
odœnie¿aniu i czynno-

œciach podobnych. Ponadto mo¿na pracowaæ wewn¹trz budynków - przy
sprz¹taniu czêœci wspólnych, wynoszeniu odpadów komunalnych, pracach
przy eksmisjach. Ponadto
mo¿na wykonywaæ drobne
czynnoœci konserwacyjne
na placach zabaw lub roznosiæ korespondencjê.
Wszystkich szczegó³owych
informacji o mo¿liwoœci przyst¹pienia do programu
udzielaj¹ pracownicy ZGM
oraz poszczególnych ADM.
ROCH

Adresy

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
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8 lat od przekształcenia
lecznicy w spółkę
6 wrzeœnia 2021 r. minê³o 8 lat od czasu przekszta³cenia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie w spó³kê prawa handlowego.

Fot. Archiwum WSzW

Gorzowski szpital z najbardziej zad³u¿onej lecznicy w
kraju szpital sta³ siê prê¿nie
rozwijaj¹c¹ siê placówk¹ z
bardzo ambitnymi planami
na przesz³oœæ oraz rekordowymi inwestycjami. W 2013
roku Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. mia³ ponad 270
milionów z³otych d³ugu. Na
ich poczet komornicy miesiêcznie zabierali z konta
lecznicy 4 miliony z³otych.
Coraz g³oœniej mówi³o siê o
widmie likwidacji lecznicy.
Ratunkiem sta³o siê przekszta³cenie
lecznicy
w
spó³kê prawa handlowego.
- Dziœ , dziêki podjêtej
wówczas trudnej decyzji i
w³aœciwemu zarz¹dzaniu
jesteœmy jednym z najbardziej prê¿nie rozwijaj¹cych
siê szpitali w Polsce - mówi
Jerzy Ostrouch, prezes
Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. - Ostatnie
lata to czas rozbudowy lecznicy, wymiany sprzêtu i
wprowadzenia
niedostêpnych do tej pory dla Lubuszan procedur medycznych. Naszych planów i
dzia³añ nie spowolni³a pandemia. W ci¹gu kolejnych 5
lat planujemy zainwestowaæ
w szpital blisko pó³ miliarda
z³otych.
Zmiany widaæ niemal na
ka¿dym kroku. Gdy spó³ka
zaczyna³a dzia³alnoœæ w
szpitalu pracowa³o 270 lekarzy. Dziœ jest ich 379. Wœród
nich wielu doskona³ych i
uznanych - nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie - specjalistów. W niespe³na rok
po przekszta³ceniu w spó³kê
lecznica uzyska³a certyfikat

r e k l a m a

Gorzowski szpital z najbardziej zadłużonej lecznicy w kraju stał się prężnie rozwijającą się
placówką

jakoœci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO
9001:2008. A w kolejnym roku - Akredytacjê Ministerstwa Zdrowia.
Dziœ dziêki wiêkszej kadry
lekarskiej szpital jest w stanie wykonywaæ kilka razy
wiêcej zabiegów, co znacznie skróci³o czas oczekiwania na przyjêcie i porady
specjalistyczne. Wprowadzono szereg nowych us³ug
medycznych, a lekarze maj¹

dostêp do najnowoczeœniejszego sprzêtu, jakim mo¿e
siê pochwaliæ niewiele lecznic w kraju.
- Nasz¹ dum¹ jest robot
chirurgiczny da Vinci, który
umo¿liwia realizowanie wysokospecjalistycznych
œwiadczeñ w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad
osobami dotkniêtymi chorobami
nowotworowymi,
g³ównie w obszarze nowotworów prostaty, jelita grube-

go oraz onkologicznej chirurgii ginekologicznej - mówi
Robert Surowiec, wiceprezes lecznicy. - Robot nie zast¹pi cz³owieka, ale w szpitalu mamy ju¿ kilka zespo³ów
medycznych, które z powodzeniem go wykorzystuj¹
daj¹c pacjentom szansê na
ca³kowite wyleczenie i szybszy powrót do zdrowia.
W ci¹gu ostatnich 8 lat w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzo-

wie Wlkp. przeprowadzono
wiele remontów i inwestycji.
Przebudowano
Szpitalny
Oddzia³ Ratunkowy, wybudowany zosta³ pawilon medyczny dla Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Kliniki
Hematologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Banku Komórek
Macierzystych. Powsta³ nowy (bardziej przyjazny dla
pacjentów)
Pododdzia³
Dziennej Chemioterapii, nowa poczekalnia Izby Przyjêæ
i osobne wejœcie do pediatrycznej czêœci Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego.
Na kolejne lata zarz¹d gorzowskiego szpitala ma nie
mniej ambitne plany.
- W ci¹gu najbli¿szych 6 lat
zamierzamy rozwin¹æ bazê
wspomagaj¹c¹ leczenie chorób uk³adu kr¹¿enia oraz
opiekê geriatryczn¹ i rehabilitacjê. Wszystkie inwestycje
maj¹ kosztowaæ ³¹cznie prawie pó³ miliarda z³otych - mówi Jerzy Ostrouch, prezes
W i e l o s p e c j a l i s t yc z n e g o
Szpitala Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.
Najwiêcej pieniêdzy (210
mln z³) szpital planuje przeznaczyæ na termomodernizacjê budynków przy ul. Dekerta. Zgodnie z projektem
zmieni siê uk³ad g³ównego,
ponad 30-letniego pawilonu;
remont umo¿liwi urz¹dzenie
centrum poradni ambulatoryjnych i nowoczesnego centrum diagnostyki. 80 mln z³
lecznica zak³ada wydaæ na
wymianê zu¿ytej i przestarza³ej aparatury medycznej.
37 mln z³ bêdzie kosztowa³o
urz¹dzenie Centrum Opieki
nad Dzieckiem. Kolejne 30
milionów z³otych zarz¹d

szpitala zamierza przeznaczyæ na unowoczeœnienie
szeœciu sal operacyjnych na
bloku operacyjnym i utworzenie - z myœl¹ o rozwoju
chirurgii robotycznej - dwóch
sal hybrydowych. Podobna
kwota ma zostaæ przeznaczona na poprawê infrastruktury
energetycznej, ciep³owniczej,
przeciwpo¿arowej i gospodarkê odpadami. Dodatkowe
5 mln z³ ma byæ zainwestowane w bezpieczeñstwo
przeciwpo¿arowe w Zak³adzie Leczniczym przy ul. Walczaka.
Kolejnych 20 milionów
z³otych ma kosztowaæ utworzenie nowoczesnego centrum diagnostyki molekularnej, patomorfologicznej i laboratoryjnej, zaœ budowa
nowej Stacji Dializ z 36 stanowiskami do dializoterapii
ma poch³on¹æ 17 mln z³;
utworzenie Centrum Opieki
Okulistycznej, które zajmie
siê diagnozowaniem i leczeniem (tak¿e operacyjnym)
ma kosztowaæ 8 mln z³.
W kompleksie szpitalnym
przy ul. Walczaka ma powstaæ Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M³odzie¿y, m.in. z oddzia³em psychiatrycznym i dziennym.
Koszt jego przygotowania
jest szacowany na 12 mln
z³otych.
Szpital stawia na rozwój telemedycyny. Przy ul. Walczaka ma powstaæ Centrum
Telemedycyny zapewniaj¹ce
zdaln¹ opiekê medyczn¹,
pozwalaj¹c¹ na sta³e monitorowanie stanu zdrowia i
wykonywanie poza szpitalem badañ kontrolnych i profilaktycznych.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Program walki z ocieplaniem klimatu
Dzisiaj nowe warunki stawia przed nami Europejski Zielony £ad. Czy jednak Zielony £ad jest dobry dla polskiego rolnictwa?
deracja Lewiatan szacuje, ¿e
w latach 2021-2040 sama
tylko wymuszona przez Brukselê transformacja energetyczna w Polsce bêdzie musia³a wynieœæ w inwestycjach
ok. 1,6 biliona z³otych. Na tle
tych kwot ta dotacja to ¿aden
wielki „sza³”. Mówi siê, ze
ponad po³owa tej kwoty i tak
wróci na zachód i zasili ich
bud¿ety. Jak to wszystko policzymy, odejmiemy nasz
wk³ad i transfer zysków firm
zachodnich z Polski, koszt
zakupu pakietu CO2 i inne
op³aty, to ten bilans naszej
op³acalnoœci finansowej w
UE staje siê doœæ problematyczny. Sytuacja finansowa i
gospodarcza Polski jest bardzo dobra; do sierpnia br.
nadwy¿ka
w
polskim
bud¿ecie wynios³a ponad 43
mld z³., a do koñca roku
mo¿e byæ drugie tyle. Polska
nigdy w historii z w³asnej woli
nie podda³a siê poddañstwu
obcych mocarstw. Teraz te¿
nie mo¿e siê poddaæ bo stracimy suwerennoœæ na rzecz
niemieckiej Unii. W UE stosuje siê inne standardy dla
Niemiec, Francji i pañstw zachodnich, a inne dla m.in.
Polski, Wêgier, Rumunii,
Bu³garii. Teraz UE bêdzie
mia³a nowe narzêdzie nacisku i mo¿liwoœæ ograniczania
polskiego rozwoju i wiele
wskazuje, ¿e bêdzie to Program Zielonego £adu. Eksperci zwracaj¹ uwagê, ze
bêdzie pu³apk¹ na ograniczenie produkcji rolnej,
ogrodniczej i sadowniczej, a
nawet leœnej. Polska w wielu
ga³êziach gospodarczych
znajduje siê w pierwszej
pi¹tce krajów Europy. Polski
przemys³ AGD, meblarski czy
produkcja spo¿ywcza jest w
gronie kilku pierwszych w
Europie, wydobycie miedzi
czy srebra lokuje Polskê od
wielu lat na pierwszej lub
drugiej pozycji w œwiecie.
Polskie rolnictwo i przemys³ spo¿ywczy nie ma sobie równych w UE, a eksport tej bran¿y z Polski na
Zachód roœnie dwucyfrowo. Polska ma dodatni bilans w handlu zagranicznym,
a szczególnie z Niemcami,
bud¿et Polski notuje du¿e
nadwy¿ki, a PKB przekroczy³
5%. Trudno sobie co niektórym w UE wyobraziæ, ¿e Polska tak dynamicznie roœnie w
si³ê, ¿e przewodzi Trójmorzu,
Grupie Wyszehradzkiej, buduje Via Carpatia, najwiêkszy w Europie Port Komunikacyjny i w dodatku jest potêg¹ rolno-spo¿ywcz¹. To
niepokoi Niemców i Francuzów, którym przewodnia rola
gospodarcza w niektórych
ga³êziach wymyka siê z pod
kontroli. Jestem raczej pewny, ¿e Europejski Zielony £ad

Fot. Archiwum

Mówi¹ eksperci, ¿e jego
realizacja spowoduje braki
¿ywnoœci i doprowadzi do
dro¿yzny. Mo¿liwe, ¿e ten
Zielony £ad jest te¿ obliczony
na wyeliminowanie naszej
wzrastaj¹cej produkcji rolnej
z
europejskiego
rynku
spo¿ywczego. Znamy kilka
takich dzia³añ przeciw Polsce. Niedawno ograniczono
gospodarcz¹ ekspansjê naszego transportu na Europê.
Niemców i Francuzów boli
szczególnie to, ¿e Polska
ma najwiêcej
TIR-ów
je¿d¿¹cych po drogach UE i
wymusili finansowo ich
ograniczenie. Energetyka
polska te¿ siê im nie podoba
- wprowadzili wiêc tzw. dekarbonizacjê i koniecznoœæ
kupowania coraz dro¿szych
pozwoleñ na emisje CO2, a
w nastêpnej kolejnoœci wymusili plan dla UE dot. ograniczenie wydobycia wêgla i
likwidacjê kopalni i elektrowni
Turów. Na Polskê na³o¿ono
kary 500 tyœ euro za ka¿dy
dzieñ zw³oki za to, ¿e Polska
nie zamknê³a kopalni Turów.
Ceny energii w Polsce ju¿
rosn¹ i niebawem bêd¹
wy¿sze o 20%, ju¿ dro¿ej¹
paliwa, materia³y budowlane,
ró¿ne us³ugi i odbiór odpadów. Za tym pójd¹ te¿ podwy¿ki innych towarów. UE
dobrze wie, ¿e polska energetyka na wêglu stoi. Niemcy
z wêgla brunatnego nie rezygnuj¹, ale im to wolno. Dostawy gazu wprowadza siê
gazoci¹giem niemiecko-rosyjskim nord stream 2 i ju¿
zaczyna siê panika cenowa.
Próbuj¹ nam ograniczyæ fundusze z Programu Odbudowy, które Polsce siê nalez¹
bezwarunkowo zgodnie z
Traktatem Europejskim, ale
ta unijna biurokracja œwiadomie ³amie europejsk¹ praworz¹dnoœæ by ograniczyæ
wzrost gospodarki polskiej.
Granty dla Polski z Funduszu Odbudowy ogó³em
maj¹ osi¹gn¹æ 26,7 mld euro w ci¹gu trzech lat 20212023, co daje ok.120 mld
z³otych. Reszta z Funduszu Odbudowy to po¿yczka w kwocie ok. 34 mld euro (274 mld z³), któr¹ trzeba
bêdzie sp³aciæ. Ale w tym
czasie tych trzech lat PKB
Polski wyniesie ok. 7 bilionów z³otych, a te „olbrzymie” granty z UE bêd¹ stanowiæ zaledwie ok. 1,7
proc. polskiego PKB. Jedna trzecia tej kwoty to polska sk³adka do UE. 37
proc. wydatków z tej
g³ównej kwoty przeznaczone musi byæ na zielon¹
transformacjê, 20 proc. na
transformacjê cyfrow¹ i
pewna czêœæ na równoœæ
p³ci, a tylko reszta na poprawê gospodarki. Konfe-

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.

wymyœlono tak, by ograniczy³
rozwój eksportu polskiego
rolnictwa na europejski rynek. Raport opracowany dla
Komisji Europejskiej, w którym analizowane s¹ kluczowe strategie dla europejskiego rolnictwa p.t. „Na rzecz
bioró¿norodnoœci” i „Od pola
do sto³u” równie¿ te obawy
ograniczenia produkcji rolnej
potwierdza. Rolnicy i eksperci alarmuj¹, ¿e polityka drastycznego i w krótkim okresie
ograniczenia CO2 w ramach
Zielonego £adu, bardzo
mocno uderzy w rolnicze
gospodarstwa, nast¹pi du¿y
spadek produkcji rolnej. Najwiêksze obawy maj¹ hodowcy byd³a, drobiu, producenci
wieprzowiny, zbó¿, rzepaku,
owoców i warzyw. 25% obszarów ziemi rolnej ma byæ
stref¹ produkcji ekologiczne,
a to wywo³a dro¿yznê artyku³ów rolnych. Te w¹tpliwoœci
maj¹ te¿ eksperci Komisji
Europejskiej.
Przewodnicz¹cy Rady ds. Rolnictwa
przy Prezydencie RP mówi,
ze Europejski Zielony £ad
zniszczy rolnictwo nie tylko w
Polsce, ale i w ca³ej Europie.
Koszty rolnictwa ju¿ znacznie
rosn¹ i przek³adaj¹ siê na
dro¿yznê ¿ywnoœci. Zmniejszy siê produkcja rolna, to i
zmniejszy siê jej eksport do
krajów biednych, co pog³êbi
tam g³ód i niedo¿ywienie
dzieci.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, szczególnie CO2, walka z zanieczyszczeniem ziemi w ramach Zielonego £adu jest
konieczna. Jednak naukowcy twierdz¹, ¿e zrealizowanie
obecnego planu ogranicze-

nia gazów w rolnictwie o
28.4 proc. do roku 2030 w
UE nie bêdzie mia³o dla Ziemi jakiegokolwiek znaczenia.
Produkcja rolna, ze wzglêdu
na wzrost kosztów, przeniesie siê poza Uniê Europejsk¹, a tam ta emisja gazów po prostu wzroœnie i zniweluje nasze oszczêdnoœci.
Europa produkuje tylko 10%
gazów cieplarnianych, a
resztê to Chiny(29% globalnej emisji), USA(14%), Indie(7%), Rosja(4%), Japonia(3%) i Niemcy(2%), a Polska tylko 1% globalnej emisji.
Komisarz Janusz Wojciechowski mówi, ¿e skutki nie
bêd¹ tak dotkliwe dla Polski.
Jednak jak s³yszymy wypowiedzi wielu eurokratów,
szczególnie tych z frakcji Zielonych, to jest siê czego baæ.
Na wszelki wypadek nale¿y
zadbaæ o rozwój polskiej produkcji rolnej i sieæ obrotu w
bran¿y rolno-spo¿ywczej.
Szczególnie trzeba zadbaæ o
w³asny program „Od pola do
sto³u” by skróciæ drogê od
producenta do konsumenta.
Przede wszystkim zadecyduj¹ tu lokalne rynki hurtowe
i gie³dy towarowe, których
funkcjonowanie nale¿y dofinansowaæ i dostosowaæ do
wspó³czesnych standardów.
Musimy mieæ kontrolê nad
obrotem produktami rolnospo¿ywczymi by ograniczyæ
wzrost cen napêdzany przez
obcych poœredników, hipermarkety i miêdzynarodowe
centra dystrybucyjne w Polsce. Polska ma powa¿ne
problemy z przetwórstwem
rolno-spo¿ywczym. W latach 90. praktycznie zlikwidowano polski przemys³ rolno-

spo¿ywczy i dziœ jest on w
rêkach miêdzynarodowych
korporacji, które jak chc¹ to
od polskiego rolnika czy
ogrodnika produkty kupi¹, albo pozostawi¹ go ze swymi
plonami bez mo¿liwoœci zbycia. ¯ywnoœæ staje siê w globalnej polityce potê¿n¹ broni¹ i narzêdziem wp³ywów
pañstw
najsilniejszych.
Bêdziemy
w
stanie
ci¹g³ego zagro¿enia ¿ywnoœciowego je¿eli nie odbudujemy przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego i w³asnych rynków zbytu. Europejski Zielony £ad wprowadza wœród rolników i w
bran¿y spo¿ywczej powa¿ny niepokój. Istnieje
obawa, ¿e doprowadzi to rolników i przetwórstwo rolnospo¿ywcze do bankructwa.
Program Zielonego £adu pod
noœnym has³em „walki o klimat” doprowadza ju¿ do
wzrostu cen ¿ywnoœci w Polsce.
Obawy
s¹
tym
powa¿niejsze, ¿e program
walki z ocieplaniem klimatu,
w który wmontowano ca³y
sektor rolno-spo¿ywczy, ma
w ma³ym stopniu pod³o¿e
ekonomiczne, a jest przede
wszystkim programem ideologicznym. Efekt ograniczenia emisji CO2 o 25% ma siê
zamkn¹æ ju¿ w 2030 roku.
Do tego czasu polscy rolnicy
maj¹ przyk³adowo ograniczyæ o 50% stosowanie
truj¹cych pestycydów, o 20
% iloœci nawozów, a liczba
gospodarstw ekologicznych
ma wzrosn¹æ do 25% powierzchni gruntów rolnych.
W zasadzie jest to zadanie
s³uszne tylko, ¿e kraje na
dorobku, tak¿e Polska, nie
s¹ w stanie tego planu wykonaæ bez powa¿nych perturbacji gospodarczych, a konkurenci tylko na to czekaj¹.
Dzisiaj Polska ma wiod¹ce
miejsce w UE i czo³owe w
œwiecie w produkcji ¿ywnoœci
i tê dobr¹ pozycjê mo¿e utraciæ w procesie realizacji Europejskiego Zielonego £adu
tym bardziej, ¿e unijne normy
zwi¹zane z tym programem
s¹ doœæ restrykcyjne i bardzo
drogie do wykonania. Niepokój ju¿ obejmuje wiele krajów
UE. Szef prezydenckiej Rady
ds. Rolnictwa Jan K. Ardanowski powiedzia³: „ (…) Europa w swym szalonym
pêdzie chce wszystko radykalnie ograniczyæ, w tym
równie¿ rolnictwo.(…)” Do
tego dochodz¹ karko³omne
pomys³y tzw. ekologów i Zielonych, którzy chc¹ zmniejszaæ poda¿ miêsa i jego
spo¿ycie doprowadzaj¹c w
konsekwencji do wyeliminowania go z naszych sto³ów.
Czy mamy jeœæ „sztuczne miêso”? Chyba tak! Wiêkszoœæ
ludzi nie jest œwiadomych

dok¹d zmierza taki „rozwój”.
Europa stanie siê powa¿nym
importerem zbo¿a do produkcji chleba. Jest jednak
pewne, ¿e to wszystko idzie
w parze z w¹tpliw¹ teori¹
globalnego ocieplenia i z interesem najbogatszych tego
œwiata.
Ochronê ziemi i jej klimatu trzeba popieraæ, ale z
równoczesn¹ ochron¹ ludzi przed bied¹. Europejski
Zielony £ad mo¿e okazaæ siê
zabójczy dla polskiego rolnictwa poniewa¿ finansowany przez UE bêdzie tylko
czêœciowo, a znaczna czêœæ
jego kosztów spadnie na
spo³eczeñstwo. Bogaci sobie
poradz¹, a te biedniejsze po
prostu jeszcze bardziej siê
uzale¿ni¹. Mówi siê, ¿e jest
to wszystko skrojone pod
niemiecki interes budowania
niemieckiej Unii Europejskiej.
Na to Polska zgodziæ siê nie
mo¿e, bo nasza suwerennoœæ ¿ywnoœciowa nie ma
ceny…, a do tego zagra¿a
nam „Wielki Reset”, który dotyczy te¿ tego, co przyzwyczailiœmy siê jeœæ na co
dzieñ. Przypominam s³ynne
s³owa H. Kissingera: „Kto
kontroluje ¿ywnoœæ, kontroluje ludzi”. W tym kierunku to
idzie… i dlatego zadbajmy o
swoje lokalne rynki ¿ywnoœci, choæby czêœciowo.
W Gorzowie jest miejsce i
wieloletnia tradycja funkcjonowania Gorzowskiego Rynku Hurtowego. W Gorzowie
dzia³a ju¿ kilka galerii handlowych i powstaj¹ nastêpne
centra handlowe, a ten handel targowiskowy „w starym
stylu” ma siê
ca³kiem
dobrze. Na rynku przy ul.
Targowej zawsze komplet
klientów, a na Gie³dzie w Baczynie zawsze s¹ t³umy. Co
decyduje o wzroœcie i sile
ekonomicznej sektora rolno
spo¿ywczego? realna
mo¿liwoœæ zbycia produktów.
Rolne gie³dy towarowe to
najlepsze miejsce kszta³towania poda¿y, popytu i cen
zdrowej konkurencji oraz eliminowania poœredników zawy¿aj¹cych ceny i monopolizuj¹cych rynek rolno-spo¿ywczy. Mimo hipermarketyzacji
handlu mamy jeszcze jak¹œ
szansê stworzyæ namiastkê
prawid³owego modelu handlu
w odpowiedzi na Europejski
Zielony £ad, bo inaczej
bêdziemy jeœæ to co nam
globaliœci sztucznego i GMO
zafunduj¹. „Dobrobyt narodów w³asnym handlem stoi” mawia³ mój profesor z ekonomii. Targowiska i gie³dy
maj¹ siê u nas dobrze, nale¿y je zmodernizowaæ, bo
one s¹ jeszcze nasz¹
szans¹ na zdrow¹ ¿ywnoœæ i
uczciwe ceny.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Na lody, na kawę i ciastk
Restauracja, bary, kawiarnie, gdzie mo¿na coœ zjeœæ, wypiæ lub zabawiæ pojawiaj¹ siê i znikaj¹. Trwaj¹ tylko nieliczne.
Letnia ju¿ z innymi w³aœcicielami, ale dzia³a. Podobnie jest
z Bartoszem. Inne knajpki siê
pojawi³y, zniknê³y, jednak ca³y
czas jest sporo miejsc, gdzie
mo¿na coœ zjeœæ. Warto spojrzeæ na kilka miejsc, które siê
w pewien sposób zapisa³y w
pamiêci - czy to Ÿród³owej, czy
to osobistej, a po których te¿
ju¿ œladu nie ma….

Fot. Archiwum

Choæ pamiêæ gorzowian siêga najdalej do Wenecji, to
jednak zanim Cafe Voley powsta³a, w Landsbergu by³o
bardzo wiele ró¿nych knajp i
knajpek. Trzeba pamiêtaæ, to
by³y Prusy z prusk¹ kultur¹ miêdzy
innymi
dotycz¹c¹
w³aœnie gastronomii. W pomroce dziejów wiele z tych
miejsc przepad³o, o nich siê
ju¿ nie pamiêta, zosta³y zapomniane. Od czasu do czasu
jednak wraca w ró¿nych
wspomnieniach
nazwa
Chmieliniec. Mo¿e za spraw¹
oryginalnoœci tego miejsca?
Mo¿e dlatego, ¿e by³o to ulubione miejsce sobotnich i niedzielnych wycieczek landsberd¿an za miasto?
Hopfenbruch, bo tak siê po
niemiecku to miejsce nazywa³o, by³o miêdzy innymi koñcowym przystankiem tramwaju, który tam zacz¹³ doje¿d¿aæ od 1899 roku. I gdzie
to by³o? Ano ulica Warszawska, ju¿ za obecnym rondem
Santockim, po prawej stronie
ulicy. Istnia³a tam restauracja
ze stawem, ogródkiem. Miejsce bardzo swego czasu popularne i wydawa³oby siê, ¿e powinno siê ostaæ, przetrwaæ zawieruchy dziejowe, ale jednak
tak siê nie sta³o..

Do Maleńkiej, kawiarenki przy Chrobrego, przychodziło się na ciastka

Fot. Zenon Kmiecik

Kawiarnia Letnia z nowymi właścicielami, ale trwa nadal

Fot. Archiwum

Czas na Roberta Voleya

Fot. Archiwum

Pierwszy taki był
Chmieliniec…

Cafe Voley, Polonia, Wenecja
to jedno miejsce by³o, ale w
ró¿nych okresach inaczej
siê nazywa³o. I jak o Chmieliñcu ma³o kto pamiêta, to
jednak o restauracji Roberta Voleya jak najbardziej,
bardzo wielu. Mo¿e nie pod
pierwsz¹ nazw¹, czyli Cafe
Voley, bardziej jako o Wenecji, ale jednak.
Wybudowany w 1921 roku
lokal przy dzisiejszej ulicy
Sikorskiego, czêœciowo posadowiony zosta³ na rzeczce K³odawce. Bo by³ chyba
najbardziej elegancki, najbardziej popularny lokal w
ówczesnym Landsbergu.
Na pewno najbardziej oryginalny. To tu urz¹dzano eleganckie przyjêcia rodzinne,
spotkania z okazji wa¿nych
dat. Tu bawi³a siê ca³a
œmietanka Landsbergu, bo
w lokalu dzia³a³ te¿ dancing.

Od czasu do czasu jednak wraca w różnych wspomnieniach przedwojenna nazwa Chmieliniec…

Restauracja Słowiańska, vis a vis katedry, wyróżniała się elegancj
autorstwa legendy Gorzowa, Mieczysława Rzeszewskiego

Tu¿ przed wybuchem II wojny lokal zmieni³ w³aœciciela.
Kurt Illinger wprowadzi³ wystêpy kabaretowe oraz koncerty orkiestry Maxa Hernsdorfera. I nadal restauracja
na wodzie by³a bardzo popularna.
Wybuch wojny niewiele
zmieni³ w ¿yciu Landsbergu.
Mieszkañcy nadal ¿yli w spokoju, mo¿e tylko wiêcej wojskowych by³o widaæ na ulicach. Sytuacja zaczê³a siê
zmieniaæ po z³amaniu frontu
na Wschodzie, ale Landsberg nadal w generalnoœci
nie odczuwa³ dolegliwoœci
wojennych. Widaæ to by³o na
przyk³adzie Cafe Voley, która
absolutnie nie zwolni³a trybu
dzia³ania. Nadal dobrze siê tu
bawiono. A¿ przyszed³ pocz¹tek 1945 roku…

Adam Didura mia³a piêkny
sopran i wystêpowa³a na krajowych scenach operowych.
Do Gorzowa trafi³a z transportem wiêŸniów Ravensbrück.
Po podleczeniu mia³a na tyle
si³y, aby tu wyst¹piæ. Legenda
chce, ¿e na scenie towarzyszy³a jej siostra Olga DidurWiktorowa, te¿ hrabina, ale po
wystêpach na œwiatowych
scenach. Niestety, to tylko legenda.
Poza Mary na scenie w Polonii wystêpowa³o trochê innych
artystów, grywano jazz, odbywa³y siê tzw. fajfy, czyli potañcówki o 17.00.
I tak siê tu dzia³o, a¿ kawiarniê zamkniêto, a w³aœciciela
UB aresztowa³o i wywioz³o do
Poznania. Musia³o trochê wody up³yn¹æ w K³odawce, aby
kawiarnia znów otworzy³a

I pora na Polonię

Zanim jednak Polonia otworzy³a swoje podwoje, a sta³o
siê to na pewno wiosn¹ 1945
roku, 16 maja, jak chc¹ niepewne Ÿród³a, warto zaznaczyæ, ¿e niezwyk³a restauracja nie podzieli³a losu innych
budynków, które sta³y na
szlaku przemarszu Armii
Czerwonej w pogoni za niemieck¹ armi¹. Budynek ocala³ i dlatego w miarê szybko,
bo po piêciu miesi¹cach od
stycznia znów dzia³a³. Tyle
tylko, ¿e Polonia siê nazywa³
a kierowa³ nim by³y kelner z
„Batorego” Franciszek Œmigielski.
I choæ nazwa siê zmieni³a, a
klientela mówi³a innym jêzykiem, to nadal by³a to najbardziej niezwyk³a, najbardziej lu-

ksusowa i najchêtniej odwiedzana knajpa w mieœcie.
Bywali tu wszyscy - rosyjska
komendantura, prokuratorzy,
handlarze, którzy dorabiali siê
na poniemieckim maj¹tku,
szemrane typy, których na
Polskim Dzikim Zachodzie
zwyczajnie nie brakowa³o.

Gwiazdy i legendy

I nie jest istotne, ¿e Polonia
nie by³a pierwsz¹ restauracj¹
w mieœcie po zakoñczeniu
wojny. Istotne jest to, ¿e by³a
niezwyk³a, inna, wabi¹ca. To
przecie¿ tu grali najlepsi muzycy. To tu wyst¹pi³a na pewno jedna prawdziwa gwiazda,
choæ legenda chce, ¿e by³y
dwie.
Tu bowiem wyst¹pi³a hrabina
Mary Didur-Za³uska. Córka
znakomitego polskiego basa

swoje podwoje, ju¿ pod nazw¹
Wenecja. I znów grali tu najlepsi, w tym s³ynny gorzowski
klezmer Marian Klaus, znów
by³o drogo i egzotycznie oraz
elegancko. Ale nieremontowana restauracja powoli niszcza³a, a¿ przyszed³ jej kres.
S³ynny lokal zamkniêto w
1970 roku, a w 1972 zosta³ rozebrany.
Pozosta³ w pamiêci gorzowian, na kartach ksi¹¿ki „Rubie¿” Natalii Bukowieckiej-Kruszony, na muralu oraz w monografii jej poœwiêconej, któr¹
w 2015 roku wyda³ Miejski
Oœrodek Sztuki.

Na rurki i inne
smakowitości

Ale przecie¿ takich miejsc,
które siê pamiêta, o których
siê wspomina, i które przesz³y

PROSTO Z MIASTA

Październik 2021 r.
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ko albo i coś obiadowego

a, desery i słynne rurki z kremem

inne s³odkoœci. Te¿ miejsce z
histori¹, ciekawymi ludŸmi i
te¿
ju¿
zanurzone
w
przesz³oœæ. Natomiast W Muzycznym mo¿na zjeœæ makarony, pizze i jedzenie w tym typie. Sam wystrój jest godny
spojrzenia, poniewa¿ w³aœciciel zadba³ o p³yty, plakaty muzyczne, dobre pisma kulturalne.
Nieco dalej by³a S³owiañska,
restauracja niezmiernie elegancka, która wyró¿nia³a siê
oryginalnym wyposa¿eniem
autorstwa legendy Gorzowa,
Mieczys³awa Rzeszewskiego.
Te¿ swego czasu miejsce bardzo eleganckie, drogie i w którym siê bywa³o. Z biegiem
czasu, wraz ze zmianami
ustrojowymi i S³owiañska straci³a racjê bytu. Popada³a w coraz gorsz¹ kondycjê, a¿ przyszed³ czas, ¿e zosta³a zamkniêta.
I
dziœ
ju¿
tylko
unikatowego wyposa¿enia ¿al,
bo nie wiadomo, co siê z nim
do koñca sta³o. Ale jak w przypadku i innych restauracji i
knajpek, starsi gorzowianie z
sentymentem
wspominaj¹
S³owiañsk¹. Podobnie zreszt¹
jak restauracjê Sezam, która
znajdowa³a na Sikorskiego,
niemal po s¹siedzku z magistratem (teraz mieœci siê tam
market spo¿ywczy).

czasu Mekka gorzowskiego œrodowiska undergroundowego.

Rzeczywistość nie znosi
pustki

Jedne miejsca gin¹, inne powstaj¹. Tak by³o choæby ze
Star¹ Kawiarni¹, kawiarenk¹
na parterze kamienicy przy ul.
£okietka, która kultywowa³a
landsberskie tradycje. Przetrwa³a coœ lekko ponad trzy lata. Trzyma siê natomiast kawiarenka Stylowa w bezpoœredniej
bliskoœci
by³ej
Maleñkiej. Nawet nie zaszkodzi³a jej pandemia COVID. Ma
tak¿e swoich bywalców. Do takich ju¿ z uznaniem i sta³¹
klientel¹ miejsc nale¿y na
pewno kawiarnia Zaœcianek,
miejsce o niezwyk³ym uroku
starego salonu z wygodnymi
meblami, dyskretnym oœwietleniem.
Ostatnimi czasy przyby³o
trochê innych lokali - jak pizzeria na parterze by³ego Kokosa,
jak czeska Hospudka, jak kilka
restauracji serwuj¹cych sushi.
Tak ju¿ jest, jeden miejsca znikaj¹, inne powstaj¹. Po jednych zostaje legenda i sentyment. Po innych nie zostaje
nic. Nawet okruch pamiêci.
ROCH

Fot. Archiwum tak¿e dziêki
uprzejmoœci Roberta Piotrowskiego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz z prywatnych zbiorów
autorki

do legendy ju¿ nawet za pamiêci gorzowian w œrednim wieku, jest wiêcej. Wystarczy choæby wspomnieæ Maleñk¹ Ró¿y
Aleksandrowicz, kawiarenkê
przy Chrobrego, do której pó³
Gorzowa lata³o na ciastka i
deserki. To te¿ miejsce legendarne, a dziœ mieœci siê tam
przychodnia Bicom, która zajmuje siê odczulaniem z alergii
przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod. Tylko
starzy gorzowianie, przechodz¹c tamtêdy, od czasu do
czasu wzdychaj¹ - Oj dzia³o
siê tu kiedyœ coœ smacznego.
O rzut kamieniem od by³ej
Maleñkiej jest by³a kawiarnia
Marago. Dziœ na szczêœcie
mieœci siê tu jedna z ciekawszych pizzerii w mieœcie - W
Muzycznym. Ale w Marago pija³o siê kawê, jada³o cassaty i

Najbardziej znaną przed wojną restauracja w Landsbergu była Cafe Voley

Fot. Kazimierz Nowik

ją i oryginalnym wyposażeniem

Do takich kultowych miejsc restauracji zalicza³ siê co
prawda bar, ale jednak Okr¹glak. Tu z kolei spotykano
siê na sa³atce owocowej, kawce, sokach. Latem nawet mini
ogródek tu stawa³. Miejsce te¿
zniknê³o, tez nie wytrzyma³o
presji czasu i zmian. Dziœ tam
jest bank.
Osta³a siê natomiast kultowa
Agata. Bar mleczny dzia³a³
wiele lat w bloku na rogu
Chrobrego i Wodnej. Potem
przeniesiony zosta³ w inne
miejsce. A teraz s¹ dwie Agatki. Jedna z pawilonie wychodz¹cym na dworzec kolejowy, a druga w s³ynnym
by³ym £abêdziu. I jeszcze do
niedawna wszyscy doœæ podejrzliwie patrzyli na to
miejsce, ale pod koniec wakacji miejsce owo przerobi³a
s³ynna restauratorka Magda
Gessler. Obecnie jest tak, ¿e
niemal stolik trzeba zamówiæ, aby w spokoju zjeœæ ruskie pierogi czy kotlet schabowy.
Takich miejsc wspominanych
z sentymentem i nutk¹ nostalgii mo¿na w mieœcie znaleŸæ
jeszcze wiêcej. To na pewno
kilka innych barów i restauracji, to Klub Lamus, to restauracja Sezam, Kosmos, Gorzowianka, to jeszcze inne. To
choæby klub Magnat, swego

Fot. Archiwum

Okrąglaka nie ma, Agatka
została

Po Cafe Voley w tym miejscu nad Kłodawką przyszedł czas na Polonię, a następnie Wenecję, która przetrwała do 1970 r.
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Przygotowanie do pracy w służbach
Poszukiwanie swojej drogi zawodowej jest zawsze przedsiêwziêciem, które wymaga pewnego namys³u.
aspekty prawne, jak i zdobywaj¹ praktyczne umiejêtnoœci i poznaj¹ narzêdzia
badawcze, które mog¹ wykorzystywaæ podczas analizy ró¿nych przypadków, badaj¹c czynniki sprzyjaj¹ce
powstawaniu ró¿norodnych
przestêpstw.
Tak szeroka oferta pozwala na wybranie swojej
œcie¿ki kszta³cenia i w szerszej perspektywie œcie¿ki
zawodowej. Zapraszamy do
studiowania na Wydziale
Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego w Akademii im. Jakuba z Parady¿a
w Gorzowie Wielkopolskim.
Studiuj z nami - bo warto!
prof. AJP dr. hab.
BEATA A. ORŁOWSKA
Dziekan WAiBN

SPROSTOWANIE

Fot. Archiwum AJP

Ró¿norodnoœæ
ofert
kszta³cenia na studiach
wy¿szych pozwala, aby
ka¿dy wybra³ coœ dla siebie. Jednym z wa¿nych obszarów, który mo¿e byæ interesuj¹cy do studiowania i
póŸniejszej pracy, jest obszar zwi¹zany z administracj¹ i bezpieczeñstwem. Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa
Narodowego
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim oferuje swoim kandydatom bogat¹ ofertê kierunków i specjalnoœci, które
we wspó³pracy z otoczeniem spo³ecznym przygotowuj¹ do przysz³ych zadañ
zawodowych. Jest to bardzo wa¿ne, aby uczestnicz¹c w codziennym ¿yciu,
móc jednoczeœnie spe³niaæ
siê zawodowo. Obecny
czas pandemii pokaza³, ¿e
ró¿ne obszary wymagaj¹
aktywnoœci ró¿nych s³u¿b.
St¹d zachêcamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹,
która daje szerokie mo¿liwoœci w zdobyciu atrakcyjnego zawodu. W ramach
naszej propozycji oferujemy
trzy kierunki: ADMINISTRACJÊ (studia licencjackie i magisterskie),
BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE (studia licencjackie i magisterskie) i KRYMINOLOGIÊ STOSOWAN¥
(studia licencjackie). W celu lepszego przygotowania
studentów do przysz³ych
zadañ zawodowych w ramach tych kierunków studenci mog¹ wybieraæ spoœród kilkunastu atrakcyjnych specjalnoœci.
Jeœli ktoœ pragnie zwi¹zaæ
swoj¹ przysz³oœæ z prac¹ w
administracji lokalnej, samorz¹dowej czy rz¹dowej,
powinien wybraæ studia na
kierunku ADMINISTRACJA. W ofercie mamy studia pierwszego i drugiego
stopnia. Studia pierwszego
stopnia pozwalaj¹ studentom zdobyæ wiedzê i umiejêtnoœci w ramach specjalnoœci administracja europejska,
administracja
gospodarcza i finansowa,
administracja publiczna
lub administracja s³u¿by
zdrowia i opieki spo³ecznej. Tak szerokie spektrum
specjalnoœci pozwala odna-

leŸæ studentom kierunek
w³asnych zainteresowañ i
przysz³ej pracy zawodowej.
Podobnie jest ze specjalnoœciami na kierunku ADMINISTRACJA na studiach
drugiego stopnia. W ofercie
studenci mog¹ wybraæ: administracjê finansow¹,
administracjê
prawnobiznesow¹ lub administracjê publiczn¹. Bogactwo
specjalnoœci pozwala przygotowaæ siê do pracy zawodowej, a zaplanowane efekty uczenia siê pozwalaj¹ na
zdobycie umiejêtnoœci praktycznych bardzo cenionych
przez pracodawców na
wspó³czesnym rynku pracy.
W przypadku osób planuj¹cych zwi¹zaæ swoj¹
przysz³oœæ na przyk³ad ze
s³u¿bami mundurowymi zapraszamy na studia pierwszego stopnia na kierunku
BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE. Studenci tego
kierunku
i
poziomu
kszta³cenia mog¹ zdobywaæ wiedzê i praktyczne
umiejêtnoœci w ramach
specjalnoœci: administrowanie bezpieczeñstwem,
bezpieczeñstwo globalne
i regionalne, bezpieczeñstwo militarne, edukacja

dla
bezpieczeñstwa,
ochrona osób i mienia
oraz zarz¹dzanie kryzysowe w regionie. Taka ró¿norodnoœæ specjalnoœci pozwala ka¿demu na wybranie
tej,
która
jest
najbardziej interesuj¹ca i
jednoczeœnie pozwoli na
bardzo dobre przygotowanie do pracy w s³u¿bach.
Wszystkie proponowane
specjalnoœci s¹ odzwierciedleniem aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, a programy studiów zosta³y
skonsultowane
z
przysz³ymi pracodawcami,
by lepiej przygotowaæ do
wyzwañ i oczekiwañ w
przysz³ej pracy zawodowej.
Dla osób poszukuj¹cych
kolejnego stopnia kszta³cenia w ramach kierunku
BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE studia drugiego
stopnia proponowane s¹
specjalnoœci: administrowanie bezpieczeñstwem i
porz¹dkiem publicznym,
s³u¿by pañstwowe w systemie bezpieczeñstwa lub
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pañstwa i sytuacjami kryzysowymi. Proponowane specjalnoœci na studiach drugiego stopnia

pozwalaj¹
poszerzyæ
wiedzê zdobyt¹ na studiach
pierwszego stopnia i jednoczeœnie uzyskaæ dodatkowe
kwalifikacje na kolejnych
specjalnoœciach. To wa¿ne
szczególnie na wspó³czesnym rynku pracy, aby wykazaæ siê szerokim zakresem
przygotowania do nowych
wyzwañ zawodowych. Dodatkowo warto podkreœliæ,
¿e studenci maj¹ do dyspozycji najnowoczeœniejsze
Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeñstwa. Warto podkreœliæ,
¿e
koncepcja
laboratorium opracowana
zosta³a przez zespó³ ekspercki w konsultacji ze
wszystkimi
instytucjami
uczestnicz¹cymi w procesie
zarz¹dzania kryzysowego.
W wyniku tych prac uruchomiona zosta³a pracownia,
która umo¿liwia w warunkach zbli¿onych do rzeczywistych, realizowanie zadañ
zwi¹zanych
z
zarz¹dzaniem w sytuacjach kryzysowych. Studenci uzyskali w ten sposób mo¿liwoœæ realizacji
æwiczeñ z wykorzystaniem
rzeczywistych procedur i

algorytmów, opieraj¹c siê
na dokumentacji operacyjnej oraz profesjonalnym
sprzêcie.
Zgromadzony
sprzêt
informatyczny,
³¹cznoœci oraz multimedialny umo¿liwia realizacjê
ca³ego spektrum zajêæ
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem,
komunikacj¹
spo³eczn¹, zarz¹dzaniem
oraz informatyk¹.
Jeœli nie ADMINISTRACJA czy BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE, to
mo¿e
KRYMINOLOGIA
STOSOWANA? W ramach
tego kierunku oferujemy
przygotowanie na dwóch
specjalnoœciach: zwalczanie przestêpczoœci ekonomicznej i zwalczanie
cyberprzestêpczoœci. Dziêki po³¹czeniu elementów z
dziedziny nauk spo³ecznych i œcis³ych program studiów pozwala na przygotowanie i zdobycie kompetencji do pracy w ró¿nych
obszarach, w tym m.in. z
ofiarami przestêpstw, przygotowania do postêpowania
ze sprawcami czy do
dzia³añ w zakresie sprawiedliwoœci naprawczej.
Podczas kszta³cenia studenci poznaj¹ zarówno

Akademia im. Jakuba z
Paradyża informuje, że w
trakcie pisania artykułu reklamowego pt.: „By pedagog mógł być przewodnikiem” opublikowanego w
„Echo
Gorzowa”
we
wrześniu 2021 r., na stronie 10, wykorzystano
fragmenty wcześniejszego artykułu reklamowego, stanowiącego utwór
pracowniczy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062), pt.:
„Piękny czas rozwoju wewnętrznego” autorstwa dr
Anny Wallentin, opublikowanego w „Echo Gorzowa” w lutym 2018 r., na
stronie 10. Zamiast przypisu wskazano dr Annę
Wallentin jako współautorkę.
Oznacza to, że dr Anna
Wallentin
nie
jest
współautorem artykułu
pt.: „By pedagog mógł
być
przewodnikiem”
opublikowanego w „Echo
Gorzowa” we wrześniu
2021 r., na stronie 10, a
autorem
fragmentów
wcześniej opublikowanego artykułu reklamowego.
Osobą odpowiedzialną za
kształt artykułu jest prodziekan Wydziału Humanistycznego Akademii im.
Jakuba z Paradyża.
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Plan szybkiego rozwoju
gospodarczego i społecznego
Przygotowany przez rz¹d plan rozwoju na najbli¿sz¹ dekadê, zwany ,,Polskim £adem’’, to lepsza i bardziej dofinansowana s³u¿ba zdrowia, ni¿sze
podatki, wy¿sze p³ace i zamo¿niejsze polskie rodziny.

Fot. KSSSE

- Polski £ad jest kompleksowym programem, który
podniesie polskim rodzinom
poziom ¿ycia. Zawiera korzystne rozwi¹zania podatkowe,
zapewni
lepsz¹
opiekê zdrowotn¹ oraz pozwoli poprzez inwestycje na
utrzymanie bardzo szybkiego tempa rozwoju gospodarczego - uwa¿a Krzysztof
Kielec, prezes KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Program w treœci jest rzeczywiœcie bardzo bogaty i
niesie ze sob¹ mnóstwo
wa¿nych danych dla niemal
ka¿dej grupy zawodowej i
spo³ecznej. Jak informuje
rz¹d, tylko na zmianach podatkowych zyskaæ ma 18 milionów Polaków, choæ oczywiœcie nie wszyscy bêd¹ do
koñca zadowoleni z tych
zmian.
Ma
wyraŸnie
wzrosn¹æ kwota wolna od
podatku oraz drugi próg. Na
zdrowie ma zostaæ przysz³oœciowo przeznaczonych
7 procent PKB, a ka¿da osoba powy¿ej 40 lat ma mieæ
darmow¹ profilaktykê. To nie
wszystko. W planie jest ponad 600 miliardów z³otych
przeznaczonych na inwestycje, dziêki którym ma przybyæ pó³ miliona nowych
miejsc pracy. Czekaj¹ nas
wielkie programy infrastrukturalne, w ramach których z
jednej strony budowana
bêdzie dalsza sieæ szybkich
dróg, z drugiej wiêkszy nacisk zostanie po³o¿ony na inwestycje w ma³ych miejscowoœciach i wsiach. W ramach dzia³añ spo³ecznych
przygotowane s¹ dzia³anie
wspieraj¹ce m³ode matki w

r e k l a m a

szybszym powrocie na
œcie¿kê zawodow¹. To tylko
niektóre z ambitnych celów
przedstawionych w planie.
- Polski £ad to naprawdê
wa¿ne inwestycje w gospodarkê - kontynuuje prezes
Krzysztof Kielec. - To projekty nowoczesnej infrastruktury - to rozbudowa w tej dekadzie ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i
autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa
50 tys. km dróg, w tym lokalnych, wielu kilometrów chodników lub œcie¿ek rowerowych, inwestycje w drogi kolejowe, remont miejscowych
mostów i tysi¹ce bezpiecznych przejœæ dla pieszych.
Doda³bym jeszcze, bo to jest
wa¿ne z kolei dla indywidualnych osób i ich rodzin,
¿e Polski £ad to prze³om dla
wszystkich planuj¹cych budowê domu. Ograniczenie
procedur niew¹tpliwie u³atwi
budowê wszystkim zaintere-

sowanym. Przedstawione
równie¿ zostan¹ rozwi¹zania finansowe dla rodzin planuj¹cych zakup nieruchomoœci - dodaje.
Z punktu widzenia regionów najwa¿niejsze s¹ zadania nakierowane na rozwój
samorz¹dów. Samorz¹dowy Polski £ad sk³ada siê z
trzech podstawowych filarów. Pierwszy to stabilizacja
dochodów bie¿¹cych. Aby
dopomóc w tej stabilizacji,
rz¹d przeka¿e jeszcze w
tym roku 8 miliardów
z³otych na poczet wydatków
przysz³orocznych. Samorz¹dy same zdecyduj¹ na
co bêd¹ chcia³y przeznaczyæ wydatki. Jak zapewnia
premier Mateusz Morawiecki algorytm bêdzie sprawiedliwy dla wszystkich samorz¹dów - uwzglêdni
ró¿nicê dochodów pomiêdzy bogatszymi i mniej zamo¿nymi gminami, miastami czy powiatami. Drugi filar

dotyczy dalszej stabilizacji
dochodów. Docelowe rozwi¹zania stabilizuj¹ce to
gwarantowany poziom dochodów JST z tytu³u PIT i
CIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego gwarancja dochodów dla
samorz¹dów; wprowadzenie regu³y stabilizuj¹cej dochody samorz¹dów - dochody samorz¹dowe bêd¹
mniej podatne na wahania
cyklu koniunkturalnego oraz
bardziej odporne na skutki
zmian
prawnych
oraz
uproszczenie tzw. janosikowego i oparcie na aktualnych dochodach roku
bie¿¹cego - lepsze dopasowanie systemu do aktualnej
sytuacji finansowej.
Natomiast trzeci filar to filar
rozwojowy, inwestycyjny. To
subwencja inwestycyjna,
która bêdzie przekazywana
samorz¹dom co roku przez
kolejne lata, do odwo³ania,
która zostanie wygospoda-

rowana dziêki stabilnoœci finansów publicznych.
- Po lipcu mamy 30 mld z³
nadwy¿ki. Nasze skrupulatne dzia³ania - g³ównie
uszczelniaj¹ce, walcz¹ce z
przestêpstwami podatkowymi,
doprowadzi³y
do
uszczelnienia finansów publicznych.
Dziêki
temu
mo¿emy dziœ samorz¹dowcom zaproponowaæ Samorz¹dowy
Polski
£ad
sk³adaj¹cy siê z tych trzech
Ÿróde³ - powiedzia³ w jednym
z wywiadów premier Mateusz Morawiecki.
W ramach rozwi¹zañ proinwestycyjnych i Rz¹dowego
Funduszu planowane jest
zwiêkszenie skali inwestycji
publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie,
promesy
inwestycyjne
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wysokoœæ wsparcia ma wynosiæ od 80 do nawet 95 procent wartoœci zadania.

Planowane jest ponadto
wprowadzenie nowej czêœci
subwencji ogólnej - czêœci
rozwojowej, w tym sta³e
wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w obszarze inwestycyjnym, a
subwencja ma byæ ustalana
na podstawie zobiektywizowanego
algorytmu,
uwzglêdniaj¹cego poziom
wydatków maj¹tkowych jst
oraz liczbê mieszkañców.
- Koñcz¹c inwestycyjny
w¹tek samorz¹dowy warto
jest zasygnalizowaæ, ¿e Polski £ad to tak¿e nowa infrastruktura
informatyczna,
walka z wykluczeniem cyfrowym - 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzd³u¿
g³ównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chêtnych
samorz¹dów i lokalnych
us³ug publicznych, setki kilometrów
œwiat³owodów
umo¿liwiaj¹cych
szybk¹
transmisjê danych, dokoñczenie likwidacji “bia³ych
plam” w dostêpie do internetu - podkreœli³ prezes K-S
SSE.
Po wprowadzeniu Polskiego £adu oraz rozwi¹zañ stabilizuj¹cych
i
wzmacniaj¹cych
finanse
JST, w 2022 roku samorz¹dy osi¹gn¹ dochody z tytu³u PIT, CIT i subwencji
ogólnej na poziomie ok. 146
mld z³. Dochody bêd¹
wy¿sze o 4,3 proc. od dochodów prognozowanych
przez
same
JST.
Uwzglêdniaj¹c œrodki inwestycyjne z Funduszu Polski
£ad wzrost dochodów JST
wyniesie blisko 10 procent.
RB
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Czasem latem braknie śniegu na Etnie
Z Wojciechem Wyszogrodzkim, italianist¹, t³umaczem i pilotem turystycznym rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum W. Wyszogrodzkiego

- Jak zaczê³a siê twoja
w³oska przygoda?
- Zainteresowanie W³ochami przysz³o przede wszystkim dziêki nauczycielom w I
LO…
- Wiedzia³am, ¿e zaraz
pojawi siê liceum…
- Bo W³ochy nie pojawi³y
siê znik¹d, ktoœ musia³ nimi
zainteresowaæ. W roku rozpoczêcia
liceum
we
W³oszech by³, co prawda,
mundial, ale nie podejrzewasz mnie, ¿ebym przywi¹zywa³ nadmiern¹ wagê
do sportu? (œmiech). O
W³oszech s³ysza³em trochê
od kolegów z podstawówki,
którzy mieli tam swoje rodziny. To jednak za ma³o, aby
naukowo, zawodowo poœwiêciæ siê temu krajowi. W I LO
w³oskim jêzykiem zara¿a³a
tam wówczas - i skutecznie
robi to nadal - Ma³gorzata
Wiczkowska, a specjalist¹
od niuansów historii tego
kraju by³ Zbigniew Pietrzak.
W szkole organizowane by³y
spotkania, np. z sycylijsk¹
poetk¹, to na ul. Puszkina
przyje¿d¿a³y delegacje z
w³oskiego miasta partnerskiego Cava de’ Tirreni, bo
to dziêki pracy tamtejszych
nauczycieli ta wspó³praca
siê narodzi³a. Od zawsze zatem czuæ tam by³o w³oskie
klimaty. Oczywiœcie, wa¿ne
by³y te¿ szkolne wyjazdy na
Pó³wysep Apeniñski, dziêki
którym prawie 30 lat temu,
bo by³y to ferie zimowe w
1992 r., po raz pierwszy trafi³em do W³och…
- Jakie by³y te pierwsze
twoje W³ochy?
- Pamiêtam d³ug¹ podró¿
autobusem przez Niemcy,
Austriê, kontrole paszportowe, kartony z jedzeniem w
przejœciu… To w koñcu by³a
szkolna, niemal dwutygodniowa wycieczka, coœ trzeba
by³o jeœæ (œmiech). Pierwsze
noclegi mieliœmy w Rzymie u
zakonnic, potem spaliœmy u
zakonników w Fiesole w okolicach Florencji oraz przyjació³ w Cava de’ Tirreni, zanim Gorzów podpisa³ z tym
miastem umowê o wspó³pracy. W trakcie tamtych ferii
my, licealiœci z klas I-IV, odwiedziliœmy: Rzym, Monte
Cassino, Neapol, Pompeje,
Capri, Florencjê, Wenecjê,
byliœmy na audiencji generalnej i prywatnej u papie¿a Jana Paw³a II… Dziêki zapa³owi wspomnianych wczeœniej nauczycieli byliœmy w
najbardziej znanych miejscach,
zobaczyliœmy
najwa¿niejsze zabytki, zrozumieliœmy Ÿród³a ich mi³oœci
do tego kraju.
- I dlatego studiowa³eœ
potem filologiê w³osk¹?
- Zacz¹³em od matematyki,
czeka³em na nabór na te stu-

W. Wyszogrodzki: Staram się jadać rzeczy typowe dla danego miejsca

dia w Poznaniu. Wówczas
na italianistykê przyjmowano
co dwa lata. Nie zdecydowa³em siê na dwa kierunki,
st¹d dopiero teraz wróci³em
do matematyki. Filologia w
polskim rozumieniu tego
s³owa to nie tylko nauka
jêzyka, ale te¿ zg³êbianie
historii, literatury, kultury,
sztuki - to poznawanie kraju i
jego odcieni. Trudno poznaæ
i doceniæ jêzyk obcy bez odniesienia do rzeczywistoœci,
w jakiej on funkcjonuje.
- A potem przysz³a praca
we W³oszech…
- Praca dla W³ochów, dziêki
W³ochom, z W³ochami ró¿nie bywa³o. Faktem jest,
¿e w pewnym momencie zacz¹³em spêdzaæ wiêcej czasu na Pó³wyspie Apeniñskim. Najczêœciej by³y to
t³umaczenia na rzecz gorzowskich firm, instytucji,
urzêdów, choæ wyjazdy na
targi obuwnicze czy po now¹
dostawê butów z gorzowskimi handlarzami zdarza³y siê
ju¿ w klasie maturalnej. Potem rozpocz¹³ siê okres pracy przy filmach o papie¿u, a
od kilkunastu lat bywam we
W³oszech z wycieczkami.
Najpierw by³y to wyjazdy
naukowe ze studentami,
obecnie to wspó³praca z biurami podró¿y czy wypady
prywatne, gdzie mogê dzieliæ
siê moj¹ fascynacj¹ tym krajem.
- Od lat zabierasz znajomych do W³och. Gdzie najczêœciej?
- Tam, gdzie przyjdzie nam
ochota, prawdê mówi¹c. Kiedy w Wenecji jest biennale,

znawcy sztuki chc¹ sprawdziæ, jakie s¹ œwiatowe tendencje wœród artystów.
Mo¿na te¿ wówczas przy
okazji zajrzeæ do nieturystycznych dzielnic miasta. W
Toskanii okazuje siê, ¿e we
Florencji mo¿na delektowaæ
siê galeriami malarstwa, rzeŸby, wizyt¹ w domu Dantego
czy odwiedziæ Sienê, wdrapaæ siê na dach katedry lub
w Arezzo zobaczyæ na ¿ywo
miejsca znane choæby z filmu „¯ycie jest piêkne”. Czasem niespieszne zwiedzamy
Rzym czy Neapol, a tam
miejsca czasem nieodwiedzane przez turystów. Na
Sycylii w nocy z okazji œwiêta œw. Wawrzyñca liczymy
gwiazdy na niebie nad Etn¹.
Wyobra¿asz sobie, ¿e w tym
roku zabrak³o tam lodu do
spritza?! Mimo pandemii 10
sierpnia by³y na Etnie takie
t³umy, ¿e o 1 w nocy w³aœciciel baru roz³o¿y³ ramiona i
nie móg³ nic zrobiæ. A tymczasem w X w. Arabowie potrafili handlowaæ lodem i
œniegiem z Etny i jakoœ nie
znalaz³em informacji, aby im
tego
towaru
zabrak³o
(œmiech).
- Co mo¿e zafascynowaæ
we W³oszech na pierwszy
rzut oka?
- Wszystko, co nas otacza.
Zarówno krajobrazy, zabytki,
jak i ludzie, ich sposób bycia
i ¿ycia. W³ochy s¹ tak
po³o¿one, ¿e czêsto z tego
samego miejsca mo¿na zobaczyæ i góry, i morze.
- To prawda, stoj¹c w Wenecji, mog³am podziwiaæ
Alpy…

- W³osi wpisami na listê
œwiatowego
dziedzictwa
UNESCO bij¹ nas na g³owê maj¹ ich 51, podczas gdy
Polska mo¿e poszczyciæ siê
16 obiektami. To we
W³oszech powstaj¹ nowe
trendy, tworzy siê kultura,
sztuka, która oddzia³uje na
inne kraje. No i mimo zawirowañ politycznych, a warto
podkreœliæ W³osi maj¹ ju¿
67. rz¹d po II wojnie œwiatowej, tamtejsza gospodarka
jest w œwiatowej czo³ówce.
- Co warto wiedzieæ, kiedy siê podró¿uje po
W³oszech?
- Zawsze s³ysza³em, ¿e
w³oskie koleje s¹ niepunktualne, ¿e transport jest Ÿle
zorganizowany. Prawdê mówi¹c, nie pamiêtam, aby kiedykolwiek mój poci¹g siê
spóŸni³. Owszem, komunikacja autobusowa mog³aby byæ
lepiej oznaczona, ale wystarczy zapytaæ w pobliskim barze czy jakiegoœ lokalsa i
wszystko stanie siê jasne.
Podczas ostatniej podró¿y
do Wenecji, tej sprzed tygodnia, zauwa¿y³em, ¿e bilety
kolejowe w przypadku poci¹gów regio s¹ sprzedawane na konkretn¹ godzinê, co
do tej pory by³o typowe dla
sk³adów z rezerwacj¹ miejsc.
Wczeœniej bilet na zwyk³y
poci¹g by³ wa¿ny kilka godzin i mo¿na by³o wybraæ
czas wyjazdu. Byæ mo¿e
czasy pandemii wymusi³y takie rozwi¹zanie. Tu warto
podkreœliæ, ¿e bilety kolejowe
nale¿y skasowaæ przed wejœciem do poci¹gu, jak to mawiaj¹ W³osi - „uwa¿niæ”. Cie-

kawe, pewnie pandemiczne
rozwi¹zanie zauwa¿y³em te¿
w autobusach, gdzie za
przejazd p³aci siê u kierowcy
kart¹ i samemu odrywa bilet
z urz¹dzenia, do którego
wczeœniej prowadz¹cy pojazd wprowadzi³ dane. Zaskoczy³o mnie w tym roku w
poci¹gach wyodrêbnianie
drzwi, którymi siê wchodzi, i
tych wyjœciowych…
- Czasy pandemii, wiêc
co w tym zaskakuj¹cego?
- To, ¿e W³osi z oporem dostosowuj¹ siê do takich rozwi¹zañ i wchodz¹, jak chc¹.
Taka trochê sztuka dla sztuki. Choæ, przyznaæ trzeba,
pilnuj¹ siê z noszeniem maseczek w miejscach zamkniêtych. Potrafi¹ zwróciæ
uwagê w sklepie, poci¹gu,
na statku. Mówi¹ wówczas
„prawo jest jednakowe dla
wszystkich”. W koñcu gospodarka kraju w sporej czêœci
opiera siê na turystyce.
W³osi nie przebij¹ jednak
Maltañczyków, którzy w tym
roku nawet na pla¿ach dawali mandaty za brak maseczki.
- Jakie s¹ twoje ulubione
miejsca we W³oszech?
- Sporo jest takich. Trudno
wybraæ. W wielu miastach
mo¿na znaleŸæ jakiœ urokliwy
k¹cik czy wrêcz plac, gdzie
przy kawie warto oddaæ siê
temu klimatowi.
- A jak przychodzi zima,
to czytasz o W³oszech?
- Przez ostatnie lata królowa³y ksi¹¿ki o Sycylii, historyczne, krymina³y… Z jednej
strony mog³em czytaæ o
œledztwach
komisarzach

Montalbano, a z drugiej Netflix zaoferowa³ kilkadziesi¹t
odcinków serialu opartego
na tych w³aœnie dzie³ach Andrei Camillerego. Ostatnio
skoñczy³em czytaæ jego powieœæ „Z ch³opa król”, opart¹
na wydarzeniu z XVIII w.
Bardzo ciekawym doœwiadczeniem by³a lektura ksi¹¿ki
Jaros³awa Miko³ajewskiego i
Paw³a Smoleñskiego „Czerwony œnieg na Etnie” - pokazali oni Sycyliê swoimi oczami, czasem spieraj¹c siê o
interpretacjê tego, co zobaczyli. Na liœcie obowi¹zkowych lektur czeka teraz „Kaputt” Curzia Malaparte,
dziennikarza i dyplomaty,
który w czasie II wojny œwiatowej odwiedza³ m.in. Polskê, gdzie uczestniczy³ w kolacji na Wawelu na zaproszenie Hansa Franka. O tym
pisarzu s³ysza³em, co prawda, ju¿ w czasach studiów filologicznych, ale chcia³em
odœwie¿yæ sobie pamiêæ, bo
na Capri jest jego willa i pokazujemy
j¹
turystom,
op³ywaj¹c wyspê.
- Z ka¿dego pobytu we
W³oszech wrzucasz na Facebooka zdjêcia w³oskich
dañ. Masz jakieœ ulubione
czy tylko chcesz zdenerwowaæ znajomych?
- Staram siê jadaæ rzeczy
typowe dla danego miejsca.
Na Sycylii bêdzie to zatem
coœ z bogatej oferty „jedzenia ulicy”, czyli np. ry¿owa
kulka lub sto¿ek (arancino
lub arancina - zale¿nie od
czêœci wyspy), owoce morza czy warzywa z g³êbokiego oleju. Warto te¿ na targu
w Syrakuzach zmierzyæ siê
z desk¹ serów i wêdlin…
Wizyta w Neapolu jest niepe³na bez pizzy zjedzonej w
najstarszej pizzerii œwiata, a
spacer w Wenecji bez degustacji wymyœlonego w
okolicy spritza. Choæ, co zaskakuj¹ce, najuczciwszy
aperol spritz serwowany
jest w barze na zboczu Etny
na Sycylii.
- A jak nie W³ochy, to
co?
- To Sycylia (œmiech).
Jeszcze 30 lat temu Sycylijczycy przep³ywaj¹cy Cieœninê Mesyñsk¹ mogli w
Kalabrii przeczytaæ „Witajcie we W³oszech”. We
W³oszech pozosta³o mi
jeszcze sporo do zobaczenia. Na samej Sycylii jest
kilka miejsc, które muszê
odwiedziæ. Zreszt¹, te
po³udniowe regiony s¹ najbardziej w³oskie: z jednej
strony wydaj¹ siê byæ surowe, nie do koñca okie³znane, ciesz¹ce siê niekiedy
z³¹ s³aw¹, ale przez to
mo¿e w³aœnie prawdziwe.
- Dziêkujê bardzo i zatem
- do Italii.
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Zaczęło się od 12 czytelników i 360 książek
Ze S³awomirem Szenwaldem, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

Panie
dyrektorze,
ksi¹¿ka profesora Marcelego Tureczka „Pogranicze. Przesz³oœæ bez historii…” ma zaledwie kilka tygodni, a wychodzi na to,
¿e wydaliœcie jedn¹ z najwa¿niejszych ksi¹¿ek w
ogóle w ostatnim czasie,
jeœli nie najwa¿niejsz¹ w
swoim wydawnictwie.
- Bardzo cieszy mnie taka
opinia. Có¿ tu powiedzieæ.
Wiedzia³em, ¿e kiedy prof.
Marceli Tureczek powiedzia³, ¿e ma pewien tekst,
nawet siê zbyt wiele nie pyta³em. By³a decyzja, ¿e
oczywiœcie
wydajemy.
Zw³aszcza ¿e to publikacja
dotycz¹ce regionu, co jest
zawsze dla nas wa¿nym warunkiem. Chodzi tu o region
miêdzyrzecki, ale i o granicê
polsk¹ z okresu po I wojnie
œwiatowej, wiêc ca³y czas
jeszcze wi¹¿e siê to z tematyk¹ jubileuszu odzyskania
niepodleg³oœci. Generalnie
nam to wszystko pasowa³o.
Wiadomo te¿, ¿e biblioteka
od czasów moich œwietnych
poprzedników stara siê o
znakomitych autorów, ale i o
to, aby ksi¹¿ki by³y wydawniczo ³adne.
- Ona jest ³adna.
- To wydawnictwo zrobiliœmy w wersji light. Powiedzia³bym - nowoczeœnie,
czyli ok³adki ju¿ nie s¹ twarde. Ksi¹¿ka nie jest na papierze kredowym, bo mia³em
sygna³y ¿e taka ksi¹¿ka jest
bardzo ciê¿ka, trudna do
utrzymania w rêce, wiêc troszeczkê j¹ odchudziliœmy.
Wa¿ne w tym wydawnictwie
jest te¿ i to, ¿e ok³adka jest
tak¿e autorstwa pana profesora. Mamy wiêc spójnoœæ
treœci i wygl¹du. Dodam, ¿e
tekst jest napisany bardzo
³adnym jêzykiem, znakomit¹
polszczyzn¹, merytorycznie.
No i przede wszystkim s¹ to
niezwykle ciekawe sprawy,
bo dotycz¹ pogranicza, terenu, na którym teraz mieszkamy. Dodam, ¿e czyta³em i
ogl¹da³em te miejsca razem
z panem profesorem i jestem zafascynowany. To s¹
generalnie ciekawe sprawy.
- Dla przyk³adu?
- Chocia¿by ówczesna codziennoœæ, relacje nauczyciela i dzieci w danej szkole,
kiedy granica przebiega³a w
zasadzie prawie przez budynek szkolny. Mamy mo¿liwoœæ poznania, jak to ¿ycie
wygl¹da³o, jak ta spo³ecznoœæ sobie radzi³a z faktem,
¿e tutaj s¹ Niemcy, a tutaj s¹
Polacy. By³a jakiœ szlaban,
który ich dzieli³. Historie, które zebra³ pan Marceli Tureczek, s¹ niesamowite. Bardzo czêsto s¹ to historie,
które by³y przekazywane
ustnie. Nie wszystko by³o

S. Szenwald: Biblioteka ma za zadanie prowadzić działalność oświatową, kulturalną i informacyjną

spisane. Mamy tu rzadki
przyk³ad po³¹czenia pracy
naukowca z lekk¹ form¹
przekazu. Pan profesor móg³
sobie pozwoliæ, i nam siê to
bardzo
spodoba³o,
na
pewn¹ publicystykê, eseistykê. I jest to po³¹czenie
œwietne.
- Jak ta ksi¹¿ka trafia do
odbiorców?
- Znakomicie. Ju¿ mogê
powiedzieæ, ¿e bardzo wiele
tych ksi¹¿ek za cegie³ki trafi³o do czytelników. Bo my
nie sprzedajemy i nie zarabiamy na ksi¹¿kach, przekazujemy je za cegie³ki, które
s¹ kosztem druku. Ale niewykluczone, ¿e ta ksi¹¿ka
trafi te¿ na regularny rynek
ksiêgarski. Chcemy bowiem
poszerzyæ kr¹g odbiorców.
Nie ukrywam, ¿e jak ksi¹¿ki
funkcjonuj¹ tylko w naszym
obiegu, to nie ma ich nigdzie
wiêcej. Mo¿e ten kr¹g nie
jest zamkniêty, ale na pewno jakoœ ograniczony.
- Panie dyrektorze, ale
przecie¿ ju¿ za chwilkê
wychodzi kolejna powa¿na
publikacja, równie¿ poœwiêcona sprawom pogranicza.
- Dok³adnie tak. Faktycznie
zbieg³o siê to w czasie. Twory nam siê pewna seria. Mamy te¿ i trzeci¹. Ta bêdzie
poœwiêcona historii biblioteki. Zaczynamy zatem wchodziæ w rytm comiesiêcznej
premiery ksi¹¿kowej. Od razu powiem, ¿e to te¿ wynika
z pracowitoœci bibliotekarek i
bibliotekarzy, którzy pracowali w czasie pandemii w
bibliotece. Mieli ca³y czas

dostêp do wszystkich Ÿróde³.
W domu, podczas pracy
zdalnej nie da siê pewnych
rzeczy zrobiæ. Pracowaliœmy
wszyscy tu w budynku i jakoœ tê pandemia prze¿yliœmy. Teraz mamy owoce tej
pracy. To w³aœnie ksi¹¿ka
pana profesora Tureczka, to
za chwilê ksi¹¿ka dwójki redaktorów, z których jeden
jest naszym pracownikiem to pan Grzegorz Urbanek.
We wrzeœniu natomiast, jeœli
tylko w drukarni nie zepsuje
siê rolki, uka¿e siê kolejna,
ogromna ksi¹¿ka poœwiêcona historii tworzenia biblioteki w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1946- 2020.
- Ale przecie¿ to jest te¿
historia pogranicza. Przecie¿ do 30 stycznia 1945
roku tu by³ Landsberg,
niemieckie miasto. Potem
przysz³a polska administracja i trzeba by³o stworzyæ coœ na nowo. W momencie styku trzeba by³o
wybudowaæ coœ, co by³o
podstaw¹ dla wielu, czyli
bibliotekê.
- Dok³adnie, od podstaw.
Od pierwszej ksi¹¿ki i to
dos³ownie od pierwszej. Jak
w 1945 roku Polacy przyjechali i wymieniali siê nawzajem ksi¹¿kami. W 1946 roku
powstaje biblioteka powiatowa z zasobem Na pocz¹tek
360 ksi¹¿ek, no bo ile¿ ci
Polacy mogli ze sob¹ ich
przywieŸæ.
- Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e zaczyna³o siê wszystko
niczym w œredniowieczu,
gdzie wielkie biblioteki tyle ksi¹¿ek mia³y.

- Dok³adnie tak. Proszê pamiêtaæ, ¿e w tamtym czasie
by³y k³opoty z przewo¿eniem
baga¿u. Mówimy zatem o
pewnym fenomenie, kiedy w
miejscu poniemieckim powstaje polska biblioteka, do
której trzeba przywieŸæ polsk¹ ksi¹¿kê. Potem trzeba
te¿ trzeba wychowaæ czytelników. W tej ksi¹¿ce wszystkiego siê pañstwo dowiedz¹.
Mo¿e ubiorê to bardzo krótkie s³owa. Od tych 360
ksi¹¿ek na pocz¹tku w 1946
roku, do pó³ miliona ksi¹¿ek
w tej chwili, Od tych 12 czytelników, którzy byli zapisani, bo jest taka notatka, zachowa³a siê z 1946 roku,
sporz¹dzona odrêcznie i
tam jest napisana liczba
czytelników w Gorzowie 12.
- Niesamowita historia.
- Tak. Dzisiaj mamy 21 tysiêcy. Po pandemii zreszt¹.
- Panie dyrektorze, jak to
siê sta³o, ¿e Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna, która ma za zadanie upowszechnianie czytelnictwa, czyli przede
wszystkim udostêpnianie
ksiêgozbioru, staje siê powa¿nym domem mediowym.
- Biblioteka ma za zadanie
prowadziæ
dzia³alnoœæ
oœwiatow¹, kulturaln¹ i informacyjn¹. Dlatego to nie jest
nic nowego. Wspó³czesna
koncepcja zak³ada, ¿e biblioteki dziœ powinny byæ szeroko rozumianymi centrami
kultury. Takimi kulturotekami, czyli centrami, które s¹
blisko s³owa. Mamy w Go-

rzowie œwietny budynek biblioteki wojewódzkiej. A jeœli
jest budynek, jeœli jest infrastruktura
pozostawiona
przez moich wspania³ych
poprzedników, co muszê i
chcê podkreœliæ, to nie pozostaje nic innego, jak tylko
iœæ w oœwiatê, kulturê i informacjê. Istotne jest te¿ i to,
¿e ca³y czas kupujemy nowoœci wydawnicze. Bo nic
nie zachêci czytelników lepiej do przyjœcia do biblioteki, ni¿ nowoœci wydawnicze.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e Polacy
ksi¹¿ki wymieniaj¹ g³ównie
miedzy sob¹, nastêpnie
otrzymuj¹ je w prezencie,
potem korzystaj¹ z w³asnych
bibliotek i ksiêgarñ, a na
czwartym miejscu s¹ dopiero biblioteki publiczne. Dlatego my, polscy bibliotekarze
staramy siê podpatrywaæ
biblioteki skandynawskie,
gdzie ludzie siê spotykaj¹.
Zamiast iœæ do kawiarni, id¹
do biblioteki. Na tym nam
bardzo zale¿y. Nawet mamy
ju¿ takie trzy k¹ciki do rozmów. I nawet kawy mo¿na
siê u nas napiæ. I teraz tylko
patrzymy, gdzie ludzie
chêtnie siadaj¹. Bo maj¹ do
wyboru - czerwone, nowoczesne i wygodne fotele, czy
na takich, które specjalnie
kupiliœmy - krzes³ach Thoneta, czyli stoliki i krzese³ka kawiarniane w stylu lat 20-30
minionego wieku. One s¹ takie, jak kiedyœ w Cafe Wenecja. Bêdziemy siê w koñcu mogli spotkaæ, z publicznoœci¹ i jak w kawiarni.
Bo koncepcja biblioteki jest
w³aœnie taka - mo¿emy siê

spotkaæ niezobowi¹zuj¹co.
Za kawê i za bilet nie trzeba
p³aciæ. Bo biblioteka nie
mo¿e pobieraæ op³at za
swoj¹ dzia³alnoœæ.
- Ja jednak wrócê do domu mediowego, bo w pewnym momencie biblioteka
wesz³a na taki poziom wydawniczy, zyska³a takich
autorów, zaczê³a wydawaæ
takie ksi¹¿ki, których nie
powstydzi³yby siê powa¿ne instytuty naukowe.
- Trzeba tylko teraz trzymaæ kciuki, aby takich autorów nadal uda³o siê pozyskiwaæ. Bo to jest trudne zadanie - pozyskiwanie dobrych
autorów. Jeœli tylko to siê
uda, to jesteœmy w stanie
zrobiæ wszystko, bo mamy
znakomicie przygotowany
zespó³, który jest zespo³em
wydawców, mened¿erów
ca³ego procesu wydawniczego. A tylko powiem, ¿e
do tego potrzebna jest
ogromna wiedza. A my to
mamy. Dzia³alnoœæ wydawnicza jest dla nas ogromnie
istotna. Bo - cytuj¹c klasyka
- jeœli nie my, to kto? My
chcemy o regionie siê jeszcze jak najwiêcej dowiedzieæ, jak najwiêcej go popularyzowaæ, i bêdziemy siê
dziejami regionu zajmowaæ.
- I ostatnia rzecz. Biblioteka od pewnego czasu
idzie w dzia³ania ponadgraniczne. Mam na myœli
spotkania polsko-niemieckie, polsko-rosyjskie, polsko-ukraiñskie. Ale by³y
wyjazdy studyjne. Czy ten
kierunek w dalszym ci¹gu
bêdzie kontynuowany?
- Tak, oczywiœcie. Dziœ
œwiat siê szybko globalizuje.
Trzeba korzystaæ z tych dobrodziejstw, ¿e mo¿emy jechaæ dok¹d chcemy, do wielu krajów wiz nie ma. Jeœli
tylko pandemia odpuœci, to
rzeczywiœcie bêdziemy dalej
o projektach miêdzynarodowych. Na razie odbywa³o
siê to online. Przypomnê
choæby spotkanie z autork¹
ksi¹¿ki z Moskwy. I powiem
tak - pandemia nie ma ¿adnych plusów, ale pokaza³a
nam, ¿e mo¿e czasami rzeczywiœcie warto skorzystaæ
z tej protezy komunikacyjnej, która jednak pozwala
spotkaæ siê nam tu o 10.00
z autork¹ w Moskwie i to
bez odbywania podró¿y
ca³odobowej. Spotkania i
dzia³ania z partnerami zagranicznymi sprawiaj¹, ¿e
oferta biblioteki jest bardziej
atrakcyjna. Bo spotykamy
siê niejednokrotnie z ludŸmi, którzy maj¹ odmienne
podejœcie
kulturowe,
pos³uguj¹ siê innymi jêzykami. Rozszerza nam siê
œwiat.
- Dziêkujê bardzo.
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Trzeba umieć pracować w ciszy
dla jednego startu
Z Olg¹ Micha³kiewicz, wioœlark¹ AZS AWF Gorzów, rozmawia Robert Borowy

Fot. Robert Borowy

- Od igrzysk i pani startu
na
tokijskim
akwenie
minê³o ju¿ trochê czasu.
Czy ju¿ och³onê³a pani po
najwiêkszej
sportowej
przygodzie ¿ycia, która
przysz³a z rocznym opóŸnieniem, bo - jak pamiêtamy - igrzyska mia³y odbyæ
siê w 2020 roku?
- Dla mnie powrót z Japonii
nie by³ ³atwy, poniewa¿ ci¹gle
w pamiêci mam nasz
fina³owy start. By³yœmy nastawione na walkê o medal,
a skoñczy³o siê dopiero na
szóstym miejscu. Trenerzy
czêsto mówili, ¿e jako osada
jesteœmy nieprzewidywalne.
Mog³yœmy pop³yn¹æ wspania³y wyœcig i stan¹æ na podium, a mog³yœmy pop³yn¹æ
przeciêtnie i tak te¿ siê sta³o.
Skoro wiêc nie uda³o siê
zrealizowaæ przyjêtego planu
ten powrót do weso³ych nie
nale¿a³.
- Starty przedolimpijskie,
licz¹c równie¿ te sprzed roku, nie wskazywa³y na to,
¿e jesteœcie kandydatkami
do medalu. Spogl¹daj¹c
ju¿ z pewnej perspektywy
czasu, czego w pani ocenie
zabrak³o, ¿eby ten wyœcig
by³ idealny i zakoñczy³ siê
miejscem na podium?
- Nasze przygotowania wygl¹daj¹ w ten sposób, ¿e w
ka¿dym kolejnym sezonie
mamy jedn¹ docelow¹ imprezê. S¹ to mistrzostwa
œwiata, Europy i co cztery lata, a teraz po piêciu latach,
igrzyska olimpijskie. Dlatego
zawsze szczyt formy buduje
siê na jeden tydzieñ w roku,
kiedy s¹ wiod¹ce zawody.
Wszystkie starty ,,po drodze’’
nie oddaj¹ rzeczywistej dyspozycji, bo ka¿dy inaczej
przygotowuje siê do docelowego wystêpu. Przez to nie
ma prawdziwego obrazu formy poszczególnych ekip. Typowanie wyników na podstawie startów w kontrolnych imprezach niekoniecznie musi
siê sprawdziæ. Natomiast,
¿eby oceniæ nasz olimpijski
wystêp potrzebne s¹ ró¿ne
dane i dopiero przyjdzie czas
na pe³n¹ analizê, czy gdzieœ
nie zosta³ pope³niony b³¹d w
przygotowaniach. Mo¿e to
roczne opóŸnienie Ÿle na nas
wp³ynê³o. Zbudowanie optymalnej formy na dzieñ startu
jest zadaniem bardzo trudnym, sporo zamieszania
mia³yœmy w zesz³ym roku,
kiedy to przyk³adowo dopiero
w paŸdzierniku zafundowano
nam mistrzostwa Europy.
- Trochê loterii by³o w tym
wszystkim?
- Trochê tak, ale nie zmienia to faktu, ¿e staæ nas by³o

Wioślarka AZS AWF Gorzów - Olga Michałkiewicz czeka na jeszcze jedną olimpijską szansę

na nieco wiêcej ni¿ to szóste
miejsce na igrzyskach. Warto
oceniæ ten start przez pryzmat corocznych wystêpów na
mistrzostwach œwiata. W
2017 roku by³ srebrny medal,
rok póŸniej pi¹te miejsce
przez b³êdy techniczne, ale
forma by³a przygotowana w
punkt.
W
2019
roku
mia³yœmy kwalifikacjê olimpijsk¹ i czwarte miejsce tu¿
za podium. To by³ nas wtedy
bardzo dobry wystêp. Analizuj¹c te piêæ lat i g³ówne starty, to by³o najdalsze miejsca
od medalu.
- Robert Korzeniowski zanim rozpocz¹³ kolekcjonowanie czterech z³otych medali w chodzie w 1992 roku
zosta³ wyrzucony przez
sêdziów w tunelu prowadz¹cym na stadion,
gdzie szed³ po srebrny medal. Co nas nie zabije, to
nas wzmocni - chcia³oby
siê teraz powiedzieæ.
- Jest mi cholernie przykro,
¿e nie wysz³o tym razem,
lecz staram siê s³uchaæ innych. Wielu mówi mi ,,Olga,
zachowaj tê sportow¹ z³oœæ
jeszcze przez trzy lata, kiedy
pojawi siê szansa na medal
w Pary¿u’’. Bêdê walczyæ…
- Powróæmy do igrzysk.
Podoba³a siê pani wizyta w
Kraju Kwitn¹cej Wiœni?
- Japonia to piêkny kraj.
Jestem mile zaskoczona
¿yczliwoœci¹ mieszkañców i
organizatorów. Japoñczycy
dbali o nas w ka¿dej sytuacji
i reagowali na ka¿de nasze
potrzeby. Czu³am siê tam jak
w domu. Z przyjemnoœci¹
wróci³abym do tego kraju, jak
ca³y œwiat poradzi sobie z

pandemi¹. Najwspanialsze
wspomnienia dotycz¹ spotkañ z wielkimi sportowcami.
W wiosce czuliœmy siê bardzo dobrze, wszyscy byli wobec siebie równi, ka¿dy z
ka¿dym chêtnie nawi¹zywa³
kontakty, by³o mnóstwo rozmów z najwiêkszymi gwiazdami sportu. Dla mnie mi³e
by³o poznanie wielu polskich
sportowców, których do tej
pory zna³am tylko z mediów.
Najbardziej cieszy³am siê z
medali naszych kajakarek.
Gratuluje szczególnie mojej
kole¿ance klubowej Ani
Pu³awskiej i jej za³odze. Te
medale to dla mnie dodatkowa motywacja, ¿eby za trzy
lata w Pary¿u podj¹æ kolejn¹
próbê walki o olimpijskie podium.
- Sezon ju¿ za pani¹. Do
kiedy bêdzie pani wypoczywa³a?
- Z pocz¹tkiem zimy znowu
ruszê do ciê¿kiej pracy, ale
nie oznacza to, ¿e zapomnê
o wios³ach. Bêdê aktywnie
wypoczywa³a,
trenowa³a
du¿o w Gorzowie, lecz na
lekkich obci¹¿eniach.
- Kiedy patrzê na pani budowê cia³a, to a¿ nie chce
mi siê wierzyæ, ¿e tak drobna i smuk³a dziewczyna
potrafi zbudowaæ w sobie
ogromn¹ si³ê, ¿eby potem
wios³owaæ na œwiatowym
poziomie. W czym tkwi tajemnica?
- Wiele osób dziwi siê, ¿e
nie jestem potê¿n¹ wioœlar¹,
ale czasy siê nieco zmieni³y i
system treningów równie¿.
My pracujemy g³ównie nad
wytrzyma³oœci¹, gdy¿ zawsze p³ywamy na sta³ym

dystansie dwóch kilometrów.
W przypadku kajakarek wygl¹da to inaczej. One maj¹
bardziej atletyczn¹ budowê,
gdy¿ musz¹ mocniej pracowaæ nad si³¹. Na igrzyskach
maj¹ bowiem zdecydowanie
krótsze dystanse, 200 i 500
metrów.
- Pochodzi pani z Borne
Sulinowo, z ma³ego miasteczka le¿¹cego nad jeziorem. St¹d zami³owanie do
wioœlarstwa?
- Nie, u nas nie ma profesjonalnego klubu wioœlarskiego, a na kajakach p³ywa siê
raczej turystycznie. Kiedy
by³am w drugiej klasie gimnazjum, w poszukiwaniu
chêtnych do pójœcia do
Szko³y Mistrzostwa Sportowego, w naszej szkole pojawi³ siê trener Jacek B³och z
Wa³cza. Dyrektor gimnazjum
powiedzia³, ¿e nie ma nikogo
godnego polecenia i kiedy
trener wychodzi³ z jego gabinetu spotka³ mnie. Od razu
zapyta³, czy nie chcia³abym
dalej uczyæ siê w Wa³czu i
trenowaæ. Da³ mi te¿ kartkê,
na której wypisa³ wszystkie
plusy trenowania tego sportu.
- Na jakiej podstawie wybra³ pani¹?
- Budowy cia³a. By³am dosyæ wysoka, co w ocenie trenera mia³o znaczenie. Od razu powiedzia³ mi, ¿e jak dostanê siê do szko³y, bo
najpierw musia³am zaliczyæ
testy sprawnoœciowe, to po
roku treningów zostanê mistrzyni¹ Polski. To mnie zachêci³o do treningów. A po
roku rzeczywiœcie zosta³am
mistrzyni¹ kraju w czwórce

podwójnej i wicemistrzyni¹ w
czwórce bez sterniczki.
- By³ moment, ¿e chcia³a
pani rzuciæ treningi?
- Wielokrotnie, ale g³ównie
w pierwszym roku. Wczeœniej trenowa³am kilka innych
dyscyplin, w tym taekwondo,
gdzie zdoby³am br¹zowy medal mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej i wagowej. Pracowa³am na to wiele
lat. By³am przyzwyczajona
wiêc do ciê¿kich zajêæ, lecz
w wioœlarstwie by³y one wielokrotnie ciê¿sze.
- A kiedy pojawi³ siê
pierwszy sukces miêdzynarodowy?
- To by³o w austriackim
Linz, gdzie odbywa³y siê regaty dla m³odzie¿y ,,Coupe
de la Jeunesse’’. Dla mnie
by³y to piêkne zawody, od
których minê³o ju¿ dziesiêæ
lat. Startowa³am wtedy z
Maj¹ Cylwik w dwójce bez
sterniczki. (…). Pierwszy fina³ w sobotê wygra³yœmy
dziewiêæ sekund przed drug¹
na mecie osad¹ z W³och.
Drugiego dnia wygra³yœmy o
jedenaœcie sekund. To naprawdê du¿o. Z Maj¹ wykona³yœmy kawa³ dobrej roboty
w tamtych latach. Rok póŸniej zdoby³yœmy wicemistrzostwo Europy juniorek,
startowaliœmy równie¿ na
mistrzostwach œwiata w
Bu³garii, gdzie zajê³yœmy
siódme miejsce wygrywaj¹c
fina³ B.
- Co jest najwa¿niejsze w
wioœlarstwie?
- Cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ.
Trzeba umieæ pracowaæ w ciszy przez rok czêsto dla jednego startu, który mo¿e nie

wyjœæ. W przypadku igrzysk
mogê powiedzieæ, ¿e pracowa³am dwanaœcie lat dla tego jego startu, który nie wyszed³ tak jak chcia³am.
- Miliony sportowców na
ca³ym œwiecie marzy, ¿eby
w ogóle pojechaæ na takie
zawody, a pani jest finalistk¹ wyœcigu wioœlarskiego. To ju¿ jest ogromny
sukces. Ponadto teraz
bêdzie pani pracowa³a trzy
lata na kolejny start...
- Tak, wszystko siê zgadza.
Teraz ta praca musi pójœæ w
kierunku budowy szczytu formy na Pary¿. Coroczne regaty mistrzowskie takie jak puchary œwiata, mistrzostwa
Europy czy mistrzostwa
œwiata bêd¹ traktowane jako
egzamin przed startem docelowym jakim s¹ igrzyska.
- I to jest ta g³ówna motywacja, ¿eby corocznie
przez 300 dni pracowaæ
nad budow¹ jak najwy¿szej
formy?
- Tak, ale ka¿dy cz³owiek
jak coœ robi, to chce siê w
tym doskonaliæ. Ja mam
œwiadomoœæ, ¿e na ka¿dym
kolejnym treningu podnoszê
sobie poprzeczkê. Minimalnie, ale zawsze. To czuæ na
nastêpnych treningach, na
zawodach. To jest ci¹g³e doskonale umiejêtnoœci na
ka¿dej p³aszczyŸnie. Nie tylko w wioœlarstwie. Pracujemy
nad popraw¹ si³y, wytrzyma³oœci, wydolnoœci czy stabilizacji.
- Budowa formy to równie¿ umiejêtnoœæ jest podtrzymywania?
- Ca³y czas jesteœmy na etapie sinusoidy, bo organizm
musi mieæ okresy regeneracji,
wypoczynku. Chodzi o to, ¿e
te optimum formy, ten szczyt,
o którym sporo mówiê, pojawi³ siê w odpowiednim momencie. W dniu najwa¿niejszego startu w sezonie.
- Teraz ma pani okazjê na
chwilê od³o¿yæ wios³a. Jak
lubi spêdzaæ pani czas
wolny?
- Przede wszystkim z rodzin¹, a tak¿e z moim ukochanym psem Pep¹, z którym
mieszkam obecnie w Gorzowie w pobli¿u teatru i filharmonii. Nie kryjê, ¿e jestem
osob¹ lubi¹c¹ ogl¹daæ spektakle teatralne, pos³uchaæ
piêknych koncertów i teraz
bêdê mia³a na to trochê czasu. Dla mnie to wa¿ne, bo to
wszystko mi ucieka, a uwielbiam takie wydarzenia. Od
wrzeœnia równie¿ na pe³nych
obrotach bior¹ siê za kontynuowanie studiów na gorzowskim AWF-ie.
- Dziêkujê za rozmowê

15

SPORT

Październik 2021 r.

Szósty brązowy medal gorzowskiej Stali
¯u¿lowcy Moich Bermudów Stali Gorzów zakoñczyli tegoroczny sezon w PGE Ekstralidze na trzecim miejscu.

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

Przed sezonem aspiracje
siêga³y udzia³u w wielkim finale, ale w decyduj¹cym
momencie rozgrywek kilku
gorzowskich zawodników
odnios³o mniej lub bardziej
powa¿ne kontuzje. Zamiast
szlifowaæ formê przed najwa¿niejsz¹ faz¹ rywalizacji
nasi ¿u¿lowcy odwiedzali gabinety
lekarskie
oraz
spêdzali czas u fizjoterapeutów. Na szczêœcie urazy nie
by³y na tyle powa¿ne, ¿eby
ktoœ nie móg³ powróciæ w
tym roku do jazdy. Martin
Vaculik i Wiktor Jasiñski
borykali siê ze z³amanymi
obojczykami, a Szymon WoŸniak mia³ z³aman¹ jedn¹ z
koœci d³oni. Najgorsza sytuacja by³a z Kamilem Nowackim, który przez praktycznie
ca³y sezon boryka³ siê z urazami i rzadko kiedy startowa³. Poobijany mocno po
jednej z kraks by³ te¿ Anders Thomsen, ale Duñczyk
szybko powróci³ do pe³ni
dyspozycji.
Kontuzje s¹ wpisane w
uprawianie takiego sportu
jak ¿u¿el i oczywiœcie trzeba
byæ na to czasami przygotowanym, choæ nikt tego nie
chce. Gorzowianie przetrwali
najtrudniejsze chwile, aczkolwiek nie wszyscy zd¹¿yli
wypracowaæ odpowiednio
wysok¹ formê na play off. W
efekcie o tym, ¿e Stal nie zakwalifikowa³a siê ponownie
do fina³u rozgrywek zadecydowa³ pó³fina³owy mecz na
,,Jancarzu’’ z Motorem Lublin, który odby³ siê 5 wrzeœnia. Po s³abym wystêpie, co
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Stalowcy z brązowymi medalamii mistrzostw Polski 2021 roku

trzeba uczciwie przyznaæ,
stalowcy przegrali 41:49 i
choæ tydzieñ póŸniej dzielnie
walczyli w rewan¿u (przegrali 43:47) ju¿ w po³owie zawodów by³o wiadomo, ¿e bêd¹
musieli skupiæ siê na walce o
br¹zowy medal.
Do pojedynków o trzecie
miejsce podopieczni trenera
Stanis³awa Chomskiego
przyst¹pili ju¿ du¿o lepiej
przygotowani. Kontuzjowani
zawodnicy odzyskali si³y i w
pierwszym meczu w Lesznie, gdzie rywalem naszej
ekipy byli czterokrotni mistrzowie Polski z ostatnich

czterech sezonów, pokazali
wielk¹ moc. Pokonali Fogo
Uniê 49:41, a kropkê na ,,i’’
mieli postawiæ w Gorzowie i
postawili (wygrali w takim samym stosunku 49:41), zdobywaj¹c 29 medal w historii
klubu, w tym szósty br¹zowy.
Oprócz tego w skarbcu znajduje siê dziewiêæ z³otych
kr¹¿ków oraz czternaœcie
srebrnych.
- Ka¿dy medal cieszy, poniewa¿ na ka¿dy pracuje siê
ca³y sezon - zwróci³ uwagê
Bartosz Zmarzlik, a prezes
stalowców Marek Grzyb
podkreœli³, ¿e br¹zowy medal

w tych okolicznoœciach jest
du¿ym sukcesem klubu. Duma mnie rozpiera, br¹zowy medal to piêkna nagroda
dla zawodników, dzia³aczy,
sponsorów, ale przede
wszystkim kibiców. Nie ma
co narzekaæ. W przysz³ym
roku bêdziemy starali siê powalczyæ o mistrzostwo kraju
- doda³.
Trzeba przyznaæ, ¿e gorzowscy ¿u¿lowcy dostarczyli w
tym sezonie kibicom sporo
emocji. Znakomicie rozpoczêli rozgrywki, od niespodziewanej, ale zas³u¿onej wygranej w Lesznie 48:42 i by³ to

dopiero pocz¹tek œwietnej
jazdy ubieg³orocznych wicemistrzów kraju. W kolejnych
meczach ¿ó³to-niebiescy wygrali u siebie z Motorem
52:38 oraz na wyjazdach z
GKM-em Grudzi¹dz 52:38 i
Falubazem Zielona Góra
50:40. Wszystkie te zwyciêskie spotkania odby³y siê,
niestety, jeszcze bez udzia³u
publicznoœci. Dopiero od
szóstej kolejki widzowie
mogli czêœciowo powróciæ
na stadiony. I w szóstej kolejce Stal ponios³a pierwsz¹
pora¿kê, przegrywaj¹c we
Wroc³awiu 38:52. Zaraz po-

tem pojawi³a siê druga przegrana, w zaleg³ym meczu na
w³asnym torze z W³ókniarzem Czêstochowa 44:46.
Na zakoñczenie pierwszej
rundy nasz zespó³ pokona³
beniaminka PGEE z Torunia
50:40.
Rundê rewan¿ow¹ stalowcy rozpoczêli od œwietnego
wystêpu i wygranej z Uni¹
Leszno 47:43 oraz minimalnej pora¿ki w Lublinie 43:46.
Po wygranej u siebie z GKMem 49:41, na pocz¹tku lipca
gorzowianie pojechali do
Czêstochowy i po jednym z
najlepszych meczów w sezonie wygrali z W³ókniarzem
51:39. Ju¿ w tym momencie
by³o wiadomo, ¿e awans do
play off jest na wyci¹gniêcie
rêki. Pewnoœæ tê zyskaliœmy
po wygranych derbach lubuskich 48:42. Na zakoñczenie
fazy zasadniczej Stal przegra³a ze Spart¹ 30:42 (mecz
przerwany po 12 biegach ze
wzglêdu na opady deszczu)
oraz z Apatorem 40:50, ale
wyniki te nie mia³y znaczenia
w perspektywie walki o
udzia³ w play off.
W sumie w ca³ym sezonie
na 18 spotkañ nasza
dru¿yna wygra³a 11 i dozna³a 7 pora¿ek.
Po br¹zowe medale siêgnêli: Bartosz Zmarzlik, Szymon WoŸniak, Martin Vaculik, Anders Thomsen,
Rafa³ Karczmarz, Marcus
Birkemose, Wiktor Jasiñski, Kamil Nowacki, Kamil Pytlewski i Oliwier Ralcewicz.
ROBERT BOROWY
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