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To były restauracje, kawiarnie, Gorzów ma potencjał
bary, knajpy i knajpki…

Nie wszystko idzie tak, jak byśmy tego
oczekiwali. Coś się jednak udaje.

Fot. Kazimierz Nowik

Jedne miejsca znikają, czasami bez śladu i pozostają po nich jedynie wspomnienia, inne powstają i
próbują sobie radzić na trudnym, coraz trudniejszym rynku. Więcej na s. 8-9.

r e k l a m a

Niedawno miasto otrzymało 250 milionów złotych z
rządowego programu inwestycji strategicznych. To środki na uzbrojenie dużej działki inwestycyjnej oraz budowę
północnej obwodnicy miasta, która skutecznie odkorkuje tę część miasta.
Nowe inwestycje, wraz z widmem recesji na horyzoncie, to realne perspektywy rozwoju miasta w krytycznym
gospodarczo czasie. Bez infrastruktury, także komunikacyjnej, szanse na pozyskanie nowych ośrodków przemysłowych są znikome. Rządowy ,,czek ma 250 mln" to
as do miejskiej talii, którą można będzie skuteczniej zagrać z inwestorami przy negocjacyjnym stoliku. Mam
nadzieję, że tym razem uda się przyciągnąć nad Wartę
podmiot, który stworzy coś więcej niż tylko zakład montażowy lub, co gorsza dla mieszkańców, bezobsługowe
magazyny wielkopowierzchniowe.
Przy okazji warto wrócić do krytykowanej jakiś czas temu spalarni odpadów, która niebawem powstanie w
Gorzowie. W dobie kryzysu energetycznego tego typu
inwestycja okazuje się strzałem w dziesiątkę.
Niełatwo współpracować w targanej plemiennymi
kłótniami Polsce. Tym bardziej uznanie dla prezydenta,
że skutecznie zabiega o finansowe wsparcie dla Gorzowa, pukając tam, gdzie można coś dla miasta pozyskać.
Budujmy sojusze zamiast politycznych barykad, twórzmy dla dobra regionu. Tak widzę rolę dobrego gospodarza. Wielka polityka nie służy samorządom. By jednak
nie przesadzić z tym (zasłużonym) lukrem liczę, że prezydent równie skutecznie zapuka do zielonogórskiej
twierdzy, by pozyskać dodatkowe środki na rozwój Gorzowa. Także komunikacyjny. Potrzeb mamy wiele.
ROBERT TRĘBOWICZ
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- Spe³ni³o siê moje marzenie - powiedzia³ prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, po spotkaniu w Kancelarii Premiera RP.
Prezydent Jacek Wójcicki
bra³ udzia³ w uroczystoœci
przyznania samorz¹dom
dofinansowania w ramach
Rz¹dowego Programu Inwestycji Strategicznych,
która odby³a siê w Kancelarii Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego.
Gorzów otrzyma³ 250 milionów z³otych dofinansowania na rzecz podniesienia standardu 250 hektarowej dzia³ki oferowanej
nowym inwestorom. Miasto, wspólnie z partnerami
zabiega³o o to dofinansowanie od wielu miesiêcy.
- Has³o mojej pierwszej
kampanii brzmia³o - pobudziæ rozwój. Przyst¹piliœmy
do jego realizacji buduj¹c
przyjazn¹ infrastrukturê,
poprawiaj¹c ci¹gi komunikacyjne oraz jakoœæ funkcjonowania w mieœcie rozpoczynaj¹c od szkó³, poprzez drogi, parki na
ofercie kulturalnej koñcz¹c.

Fot. UM w Gorzowie

w 1.11.
1959 r. - drużyna Unii (później
Stilon), trenowana przez Feliksa Karolka awansowała po raz
pierwszy do II ligi; w decydującym o awansie meczu gorzowianie pokonali u siebie Polonię Poznań 4:1, w drużynie
gospodarzy wystąpili: Edward
Kozielski, Lothar De Martin,
Zdzisław Wolak, Henryk Holewik, Tadeusz Stupiński, Henryk
Wilczak, Jerzy Gawacki, Roman Dragon, Marian Cichosz,
Edward Lasecki, Jerzy Kaczmarek; Unia grała w II lidze tylko
jeden sezon.
w 2.11.
1947 r. - na cmentarzu świętokrzyskim przy ul. Warszawskiej
poświęcono pomnik powstańców wielkopolskich, miejsce
pochówku gorzowskich kombatantów powstania.
w 3.11.
2003 r. - zawiesił działalność
Dom Kultury „Kolejarz” w Gorzowie.
w 4.11.
1960 r. - premierą „Balladyny”
zainaugurował działalność
upaństwowiony Teatr im. Juliusza Osterwy.
w 6.11.
1980 r. zm. dr Leon Andrejew
(69 l.), lekarz rentgenolog, pionier Gorzowa.
w 7.11.
2005 r. - na terenie Parku Górczyńskiego w Gorzowie otwarto
największy w mieście plac zabaw dla dzieci.
w 9.11.
1998 r. - w Zielonej Górze
zebrał się po raz pierwszy Sejmik Lubuski; przewodniczącym
sejmiku został Jan Kochanowski, a marszałkiem województwa Andrzej Bocheński.
1932 r. ur. się prof. Bernard
Woltmann, em. pracownik naukowy gorzowskiej filii AWF, b.
prodziekan (1971-1984), prorektor (1987-1990), dziekan
ZWKFR (1984-1987) i dyrektor
Instytutu Kultury Fizycznej
(1999-2003), zm. w 2013 r.
w 10.11.
1984 r. - w szczelnie zapełnionej w hali widowiskowo-sportowej Stilonu przy ul. Czereśniowej odbył się III Międzywojewódzki Wielobój Gwiazd TKKF,
gwiazdami imprezy byli Ryszard Szurkowski, Tadeusz Ślusarski, Tadeusz Mytnik, Edward
Jancarz, Leonard Raba, Bogusław Nowak, Andrzej Huszcza, Jerzy Rembas, Zbigniew
Narbutowicz, Andrzej Nuckowski i inni, przebieg imprezy po
raz pierwszy rejestrowała telewizja dla niedzielnego programu „Dwójki”.
2010 r. zm. Jan Gross (76 l.),
fraszkopisarz i aforysta.
w 11.11.
1959 r. - Zakłady Mechaniczne
„Gorzów” stały się monopolistą w produkcji ciągników typu „Mazur”.
2008 r. - przy ul. Orląt Lwowskich odsłonięto pomnik marszałka Piłsudskiego wykonany
przez Roberta Sobocińskiego
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Gorzów otrzymał 250 milionów złotych!

Miasto, wspólnie z partnerami zabiegało o to dofinansowanie od wielu miesięcy

To siê dzieje od lat, ale brakowa³o jednego silnego impulsu, który umo¿liwi³by
dokonanie epokowego skoku w rozwoju miasta. I dziœ
spe³ni³o siê moje marzenie,

dziœ uda³o siê pozyskaæ
ogromn¹ kwotê jak¹ jest
250 000 000 z³otych na
rzecz podniesienia standardu oferowanej dla inwestorów nowej, 250 hektarowej

dzia³ki - powiedzia³ Jacek
Wójcicki, prezydent Gorzowa tu¿ po spotkaniu w Kancelarii Premiera RP.
- Sam fakt wpuszczenia
do obiegu tak ogromnych

Naukowość Książnicy mocno poszerzy
jej możliwości
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta w Gorzowie
- Biblioteka dosta³a pozytywn¹ opiniê w sprawie
naukowoœci. Co to za opinia?
- To jest opinia Krajowej
Rady Bibliotecznej przy Ministrze ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zaliczenia gorzowskiej
Ksi¹¿nicy do bibliotek naukowych. Jest pozytywna,
czyli mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e zostaniemy zaliczeni
do bibliotek naukowych w
kraju. To jednoczeœnie jest
uznanie dzia³añ, jakie od lat
ksi¹¿nica, ca³y zespó³ ludzi
skupionych wokó³ biblioteki
prowadzi³ przez lata, aby
wejœæ na ten poziom. Przypomnê tylko, ¿e starania w
tej sprawie zacz¹³ jeszcze
mój poprzednik, Edward Jaworski. Ale bez tych wszystkich ludzi, bez pracowników
biblioteki, bez wspó³pracowników, to by siê nie uda³o. To
jest uznanie naszych dzia³a
naukowych, które prowadzimy, choæ jeszcze bibliotek¹
naukow¹ nie jesteœmy. To
te¿ uznanie tego, ¿e zarów-

Fot. Archiwum
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S. Szenwald: Poszerzy się płaszczyzna współpracy z innymi
bibliotekami naukowymi

no w sensie zespo³u, jak i
bazy jesteœmy gotowi bibliotek¹ naukow¹ zostaæ.
- Co to znaczy - uznanie
dzia³añ naukowych?
- Nasze dzia³ania naukowe
zwi¹zane s¹ z dziejami regionu. To jest prowadzony
od lat cykl spotkañ pod nazw¹ „Nowa Marchia - Pro-

wincja Zapomniana - Ziemia
Lubuska - Wspólne Korzenie”,
które
zainicjowa³
w³aœnie Edward Jaworski, a
który bardzo udanie prowadzi dzia³ regionalny z
Gra¿yn¹ Kostkiewicz-Górsk¹
na czele. To jest nasz rocznik, w którym publikuj¹ bardzo interesuj¹cy autorzy. Do
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tego trzeba dodaæ tak¿e
dzia³alnoœæ popularno-naukow¹ zwi¹zan¹ z dziejami Gorzowa i regionu po 1945 roku.
Mam na myœli choæby dzieje
Sybiraków - mamy ich archiwa, mam na myœli pisarzy,
którzy tu osiedli i dzia³ali oraz
dzia³aj¹ po 1945 roku. Mam
na myœli wiele innych rzeczy
dotycz¹cych w³aœnie regionu.
- Co siê zmieni po uzyskaniu statusu biblioteki
naukowej?
- Przede wszystkim to, ¿e nasze wydawnictwo uzyska status wydawnictwa punktowanego, a to przyci¹gnie nowych
autorów. Punkty te s¹ potrzebne do oceny rozwoju naukowego poszczególnych autorów.
Poszerzy siê p³aszczyzna
wspó³pracy z innymi bibliotekami naukowymi - jak choæby
Ksi¹¿nica Pomorska czy biblioteki naukowe Koszalina, bo tam
siêgaj¹ zainteresowania naukowe naszych regionalistów i historyków. To udzia³ w ¿yciu naukowym kraju. To zyskanie presti¿u i wy¿szego statusu.

RENATA OCHWAT
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pieniêdzy to wydarzenie
bez precedensu w naszej
miejskiej historii! Dziêki temu otworz¹ siê przed nami
nowe perspektywy, a na
nich zale¿y nam przecie¿
najbardziej. Dobre perspektywy to atrakcyjnoœæ
Gorzowa dla m³odych ludzi,
dobre perspektywy to
wzrost znaczenia miasta,
dobre perspektywy to po
prostu ogromna szansa na
skok gospodarczy, który
bêdzie mia³ realny wp³yw
na poprawê jakoœci funkcjonowania gorzowskich
rodzin - doda³ prezydent
Wójcicki
Dofinansowanie w ramach
Rz¹dowego Programu Inwestycji Strategicznych dotyczy infrastruktury drogowej, infrastruktury energoelektrycznej i oœwietleniowej
oraz infrastruktury wodno kanalizacyjnej terenów inwestycyjnych w Gorzowie
Wielkopolskim.
(MP)

Nieco ciemniej na
niektórych ulicach
Uliczne latarnie w
Gorzowie
s¹
ju¿
czêœciowo wy³¹czone.
Wy³¹czenia dotycz¹ miejsc,
gdzie nie ma zagro¿enia dla
pieszych i kierowców. To element zapowiadanych i wprowadzanych oszczêdnoœci.
Zosta³y one poprzedzone
testami, oglêdzinami tych
miejsc. Przeprowadzono te¿
analizê techniczn¹, bo lampy
uliczne funkcjonuj¹ w systemach powi¹zañ, które nie
powalaj¹ na wy³¹czenia dowolnych latarni. W efekcie
testów uznano, ¿e bezpieczne i racjonalne bêdzie
wy³¹czenie co trzeciej latarni.
O d po³owy paŸdziernika
lampy s¹ wy³¹czone g³ównie
na wylotach miasta, np. na
ulicy Podmiejskiej, Kasprzaka, równie¿ na ulicy S³owiañskiej. To powinno przynieœæ
miastu
wymierne
oszczêdnoœci, ich oszacowanie nast¹pi po cyklu rozliczeniowym.
S³u¿by miejskie obserwuj¹
sytuacjê pod wzglêdem bezpieczeñstwa czy funkcjonalnoœci, po to by w razie koniecznoœci modyfikowaæ plany wy³¹czeñ.

RED

Wydawca:
Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka
Garbary 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 724 555 549
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PROSTO Z MIASTA
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Nie są to łatwe czasy dla inwestycji
Rozmowa z Dariuszem Mleczakiem, prezesem spó³ki Gorzowskie Inwestycje Miejskie

Fot. Archiwum

- Mija rok dzia³alnoœci
kierowanej przez pana
spó³ki. Prezydent Jacek
Wójcicki podkreœla³ wielokrotnie, ¿e w³aœnie tyle
czasu bêdzie potrzeba,
aby nowa miejska spó³ka
osi¹gnê³a pe³n¹ gotowoœæ
do realizacji zadañ. Czy
uda³o siê to osi¹gn¹æ?
- Budowanie nowej organizacji, jej struktury, kadry i zasobów jest procesem, który
sk³ada siê z poszczególnych
etapów. To ogrom pracy
zwi¹zany z organizacj¹ wewnêtrznych dokumentów i
procedur. To przede wszystkim wytworzenie wspólnych
zasad wspó³pracy pomiêdzy
spó³k¹ i Miastem. Okreœlenie
sposobu zlecania, przekazywania oraz rozliczania inwestycji. Ten etap by³ priorytetowy. Dziêki wspó³pracy z wydzia³ami Urzêdu Miasta,
wspólnie zrealizowaliœmy to
zadanie, co pozwoli³o spó³ce
ju¿ w lutym br. przej¹æ
pierwsz¹ inwestycjê - rozbudowê nowej czêœci cmentarza komunalnego przy ul.
¯wirowej, która jest na ukoñczeniu. Bliskie relacje mamy równie¿ z Wydzia³em Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania
Statecznego, który rozlicza
p³atnoœci na rzecz spó³ki.
- Ile w tej chwili zadañ
realizujecie?
- Aktualnie jest ich 12 o
wartoœci oko³o 88 milionów
z³otych. Nabieramy coraz
wiêkszego rozpêdu, a to
zas³uga naszego zespo³u. To
w wiêkszoœci pracownicy

D. Mleczak: Wartość realizowanych przez spółkę inwestycji
mówi sama za siebie

Wydzia³u Inwestycji Urzêdu
Miasta, którzy przechodz¹
do naszej spó³ki. Jest to proces roz³o¿ony w czasie, poniewa¿ czêœæ zadañ realizuj¹ oni jeszcze z poziomu
Miasta. Jest to etap przejœciowy, który docelowo spowoduje ca³kowite przejœcie
pracowników do GIM-u.
Cieszê siê, ¿e pomimo trudnego rynku zwiêkszamy nasze zasoby. W sumie mamy
trzy sekcje, w których pracuj¹ specjaliœci ds. inwestycji. To nie tylko osoby znane
nam ju¿ z Urzêdu, ale równie¿ specjaliœci, którzy
do³¹czyli do nas podczas organizowanych naborów.
- Oprócz rozbudowy
cmentarza, czym jeszcze
siê zajmujecie? Realizujecie ju¿ du¿e projekty, czy
tylko te mniejsze z bud¿etu
obywatelskiego, bo takie
g³osy siê pojawiaj¹?
- Wartoœæ realizowanych
przez spó³kê inwestycji mówi

sama za siebie. Jak ju¿
wczeœniej wspomnia³em, to
ponad 88 mln z³otych. Oczywiœcie realizujemy inwestycje w ramach bud¿etu obywatelskiego, które wskazali
mieszkañcy
Gorzowa.
Wœród nich jest budowa
ulic: Wa³ Poprzeczny, Komandosów, U³anów, czy
rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Stra¿ackiej,
ale s¹ te¿ inne zadania.
Niedawno og³osiliœmy przetarg na zmodernizowanie
cmentarza wojennego przy
ul. Walczaka. Inwestycja finansowana jest z dotacji
przekazanej przez wojewodê lubuskiego. Przygotowujemy siê równie¿ do
og³oszenia postêpowania
na modernizacjê deptaku
przy ul. Hawelañskiej. Mam
œwiadomoœæ, ¿e nie s¹ to
³atwe czasy dla inwestycji,
ale wierzê, ¿e w tym przypadku niemo¿liwe trwa, tylko trochê d³u¿ej.

- Co z budow¹ internatu
dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu?
- Po ostatniej sesji Rady
Miasta, wiemy ju¿, ¿e
bêdziemy
mogli
rozstrzygn¹æ przetarg na powstanie, w poszpitalnych budynkach przy ul. Warszawskiej, nowego internatu nie
tylko dla uczniów CEZiB, ale
te¿ Centrum Doradztwa Zawodowego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- O jakich jeszcze zadaniach mo¿emy mówiæ?
- Spoœród przekazanych
spó³ce zadañ wymieniæ
mogê jeszcze budowê zaplecza sanitarno-administracyjnego dla nowego stadionu przy ul. Krasiñskiego, którego realizacja jest zale¿na
od mo¿liwoœci finansowych
Miasta. Obecna sytuacja
gospodarcza powoduje, ¿e
do ka¿dej inwestycji trzeba
jednak do³o¿yæ trochê pieniêdzy. Tak by³o te¿ w przypadku budowy drogi utwardzonej przy ulicy Cisowej i
Jod³owej. Szczêœliwie prace
ruszy³y w po³owie wrzeœnia.
Aktualnie, w ramach planowanego powstania nowych
terenów inwestycyjnych, na
powierzchni 216 hektarów w
pó³nocnej czêœci Gorzowa,
przygotowujemy siê do okreœlenia przedmiotu zamówienia, co pozwoli na publikacjê
postêpowania przetargowego na wybór wykonawcy dla
Programu
FunkcjonalnoU¿ytkowego i wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem Decyzji o Œrodowisko-

wych Uwarunkowaniach. Naszym najwiêkszym wyzwaniem jest remont ul. Kosynierów Gdyñskich oraz budowa
ronda przy „S³owiance”. Zleciliœmy opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja otrzyma³a wstêpn¹
promesê, w kwocie 30 mln
z³otych, z programu Rz¹dowy
Fundusz Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych.
- Najwiêksza zmor¹ inwestycji bywa nieterminowoœæ wykonawców. Czy
ma pan pomys³ jak to
zmieniæ?
- Faktycznie na tym polu
realizacja inwestycji przebiega z ró¿nym efektem. Musimy powiedzieæ sobie otwarcie, ¿e jest to problem
ca³ego kraju. Na tê sytuacjê
wp³yw ma kilka czynników.
Trwaj¹ca niemal dwa lata
pandemia koronawirusa, zaraz po tym wojna w Ukrainie
i szalej¹ca inflacja, z któr¹
borykamy siê od kilku miesiêcy. Ceny towarów, us³ug,
problemy z dostêpem do materia³ów, to codziennoœæ. Nie
ma co ukrywaæ, ¿e jest to najtrudniejszy czas do inwestowania z jakim przysz³o nam
siê zmierzyæ. Niemniej jednak
staramy siê og³aszaæ kolejne
przetargi i realizowaæ potrzeby
mieszkañców. Mo¿liwe jest to
dzikiemu wsparciu Prezydenta i Radnych, którzy równie¿
widz¹c potrzeby i pojawiaj¹ce
siê przeszkody, staraj¹ siê
szukaæ rozwi¹zañ finansowych i wyznaczaj¹ priorytety.
- Dziêkujê za rozmowê.
(RED.)

Cena za wodę i ścieki musi pójść w górę
Trzy pytania do Bogus³awa Andrzejczaka, prezesa Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

Fot. Archiwum

- Czy woda podro¿eje?
- Na tak postawione pytanie
nie jestem w stanie odpowiedzieæ. W krytycznych przypadkach ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
pozwala wnioskowaæ o skrócenie taryfy i jej zmianê. Aktualna taryfa obowi¹zuje od
czerwca 2021 roku, zatem
jesteœmy w po³owie trwaj¹cego trzy lata tego okresu. Jednak, bior¹c pod uwagê to, co
siê dzieje na rynku, podwy¿ki
cen - choæby energii, powoduj¹, ¿e jesteœmy zmuszeni
wyst¹piæ o zmianê taryfy. Dla
przyk³adu, do koñca 2022 roku p³acimy za jedn¹ megawatogodzinê 300 z³, od
stycznia 2023 roku bêdzie to
4,5 razy wiêcej. I choæ prawo
pozwala na wyst¹pienie o
skrócenie i zmianê taryfy, to
jednak minister Marek Gróbarczyk po pierwsze zaape-

B. Andrzejczak: Z szacunków wynika, że od stycznia na
2023 rok zabraknie nam około 9,5 mln zł

lowa³, aby tego nie robiæ, po
drugie zapowiedzia³, ¿e
wszystkie te wnioski bêd¹
skrupulatnie rozpatrywane.
To tak, jakby minister
zak³ada³, ¿e firmy bêd¹
dzia³aæ niezgodnie z prawem. W ka¿dym razie, PWiK

z³o¿y do Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej który jest organem w³aœciwym, wniosek w listopadzie
o skrócenie okresu taryfikacji
i jej zmianê. O tym dzia³aniu
PWiK poinformowa³o ju¿
Radê Nadzorcz¹. Jednak ju¿

wiemy, ¿e na 450 podobnych
wniosków ju¿ z³o¿onych
przez inne firmy, 150 nie
uzyska³o akceptacji. A przecie¿, jeœli wzi¹æ pod uwagê
cenê energii, czy koszty koniecznej do produkcji wody i
utylizacji œcieków chemii, nasze us³ugi musz¹ podro¿eæ.
- Dlaczego musz¹?
- Jak mówi³em, energia
podro¿a³a i z szacunków wynika, ¿e od stycznia na 2023
rok zabraknie nam oko³o 9,5
mln z³. Chemia do uzdatniania wody i utylizacji œcieków
podro¿a³a od 2 do 14 razy. I
trzeba wiedzieæ, ¿e niektórych rzeczy zwyczajnie nie
ma na rynku, wiêc trudno jest
mówiæ o cenach. Przywo³any
tu wiceminister Gróbarczyk
zapewnia, ¿e woda nie podro¿eje, a do ró¿nicy w cenie
ma siê do³o¿yæ samorz¹d,
który dosta³ (podobno) na ten

cel pieni¹dze jako kompensatê „ubytków” w dochodach
z podatku PIT. Co bêdzie z
cen¹
wody,
poka¿e
najbli¿szy czas.
- Czy mo¿e nam zabrakn¹æ wody w kranie?
- Jeœli spojrzeæ na tê kwestiê od strony hydrologii, to
nie. Dok³adny monitoring, jaki prowadzimy, pokazuje, ¿e
lustra wody nie opadaj¹.
Zwi¹zek Celowy Gmin MG6,
który zaopatrujemy, podbiera
œrednio 20 tys. metrów szeœciennych wody na dobê - latem bywa wiêcej, bo nawet 27
tys. metrów szeœciennych, a
zim¹ mniej, bo i 18 tys. metrów. Natomiast czy zabraknie
wody w kranie, bo nie bêdzie
za co uruchomiæ pomp
t³ocz¹cych wodê i œcieki, to
ju¿ inna kwestia. Choæ ja akurat nie s¹dzê, aby to siê sta³o.

RENATA OCHWAT

KALENDARIUM
Listopad 2022
w 12.11.
2000 r. - w nowo zbudowanym
kościele pw. Pierwszych Polskich Męczenników przy ul. bp.
Wilhelma Pluty 7 odprawiono
pierwsze msze.
w 13.11.
1980 r. - odbyło się zebranie
Klubu Inteligencji Katolickiej,
który od 1976 r. funkcjonował
bez rejestracji; spotkanie potraktowano jako nowe zebranie
organizacyjne i złożono nowy
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.
w 14.11.
2013 r. - z Zielonej Góry wyruszył pierwszy nowoczesny szynobus do Gorzowa; regularną
komunikacje uruchomiono
15.12.
w 15.11.
2005 r. zm. Witold Niedźwiecki (76 l.), dziennikarz i pisarz.
w 17.11.
2007 r. - przy ul. Osadniczej
otwarto pierwszą świetlicę środowiskową Gorzowskiego Towarzyszenia Pomocy Bliżniemu
im. Brata Krystyna.
1998 r. zm. Kuba Zaklukiewicz
(49 l.), aktor Teatru im. Osterwy; zm. w skutek napadu rabunkowego podczas tourneé w
Wilnie.
w 18.11.
1931 r. ur. się Aleksander Ilnicki, działacz sportowy, b.
kierownik druzyny Stali i stadionu żużlowego, zm. w 2011 r.
1999 r. zm. Bolesław Stocki
(73 l.), nauczyciel, kombatant
AK, działacz sportowy, sędzia i
trener kajakarstwa, założyciel
MKS Znicz w Gorzowie, długoletni dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego.
2002 r. - rozpoczęto kontrowersyjną wycinkę klonów na ul.
Chrobrego, sadząc w ich miejsce wiśnie japońskie.
w 20.11.
1983 r. - do Gorzowa sprowadzono prochy Włodzimierza
Korsaka (1886-1973), pisarza,
podróżnika i myśliwego, pioniera Gorzowa; był to pierwszy
pochówek w tzw. zaułku poetów na cmentarzu komunalnym.
w 21.11.
1995 r. - prezydent H.M. Woźniak i burmistrz Herofrdu Gerhard Klippstein podpisali w Gorzowie porozumienie o przyjaźni miast, przewidujące
współpracę w sporcie, gospodarce i kulturze oraz wymianę
młodzieży.
w 22.11.
1981 r. zm. Waldemar Kućko
(49 l.), artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF
w 23.11.
2009 r. - prezydent Jędrzejczak
posadził pierwsze drzewko w
sadzie renety landsberskiej
przy Zespole Szkół Ogrodniczych na Zieleńcu
w 24.11.
1947 r. - Motoklub Unia, dot.
sekcja poznańskiej Unii, został
zarejestrowany w Starostwie
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Gorzowski Oœrodek Technologiczny to g³ównie Inkubator Przedsiêbiorczoœci Think Tank.
- Cieszê siê, ¿e pacjent jest
ca³y i zdrowy - mówi³ prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podczas oficjalnego
otwarcia nowej siedziby Gorzowskiego Oœrodka Technologicznego na terenie dawnego Ursusa.
- Pamiêtam, jak kilka lat temu zwiedzaliœmy prawie pusty budynek, w którym woda
la³a siê przez dach do samego
parteru.
Wszystko
wygl¹da³o fatalnie i wtedy
pad³a idea, ¿ebyœmy mo¿e to
wyremontowali i przenieœli
Oœrodek ze Stanowic do Gorzowa - doda³ Jacek Wójcicki.
Sama idea realizacji tego
pomys³u pierwszy raz pojawi³a siê w pierwszym kwartale
2015 roku, o czym przypomnia³ dzisiejszy prezes Inneko £ukasz Marcinkiewicz,
pe³ni¹cy siedem lat temu funkcjê wiceprezydenta Gorzowa.
- Móg³bym tutaj za¿artowaæ,
¿e trzeba naprawdê uwa¿aæ
co siê mówi - wspomina prezes £ukasz Marcinkiewicz. Pewnego dnia, w godzinach
ju¿ mocno popo³udniowych,
do mojego gabinetu wszed³
prezydent Wójcicki i zapyta³
mnie, co by tutaj mo¿na
by³oby zrobiæ, ¿eby Gorzowski
Oœrodek Technologiczny sta³
siê naprawdê gorzowskim?
Chwilê pomyœla³em i powiedzia³em,
¿e
spróbowaæ
mo¿na go przenieœæ, ale trzeba znaleŸæ miejsce i finansowanie takiej inwestycji. Kilka
lat to trwa³o i dzisiaj cieszymy
siê z udanej realizacji tego
ciekawego projektu - powiedzia³.
W sumie 626 dni trwa³a budowa nowej siedziby GOT i
przeprowadzka do niej ze Stanowic. Najbardziej chyba zadowolona z tego jest Justyna

Na otwarciu nowej siedziby GOT pojawili się nie tylko zainteresowani przedsiębiorcy, ale
także znakomici goście

Kmietowicz, prezes Gorzowskiego Oœrodka Technologicznego.
- Muszê przyznaæ, ¿e spore
grono ludzi pomog³o nam w
realizacji tej inwestycji, mieliœmy równie¿ du¿e wsparcie z
ró¿nych stron, a bez dmuchania przez innych w nasze
skrzyde³ka na pewno byœmy
nie osi¹gnêli tego celu - przyzna³a, wyjaœniaj¹c jednoczeœnie, ¿e w Stanowicach pozostaje Park Naukowo-Przemys³owy
z
wiêkszoœci¹
dzia³aj¹cych tam firm produkcyjnych i laboratoriów.
- Choæ jedno laboratorium,
dok³adnie robotyki, przenios³o
siê z nami do nowego budynku w Gorzowie - zaznaczy³a.
Gorzowski Oœrodek Technologiczny to g³ównie Inkubator
Przedsiêbiorczoœci
Think
Tank, w którym pocz¹tkuj¹ce
firmy, maj¹ce ciekawe pomys³y na swój rozwój bêd¹
mog³y liczyæ na wszechstronn¹ pomoc. Pomys³ utworzenia takiego miejsca dla
przedsiêbiorców, to wspólna
inicjatywa Miasta i Gorzow-

skiego Oœrodka Technologicznego stanowi¹cego platformê
wsparcia dla lubuskich przedsiêbiorstw.
- Realizacja tej inwestycji to
œwietny przyk³ad, jak mo¿na
dobrze wykorzystaæ fundusze
europejskie. Dodam jeszcze,
¿e kiedyœ uczono mnie, ¿e bogactwo bierze siê z ciê¿kiej
pracy. Dlatego wielk¹ radoœæ
sprawia mi to, ¿e pierwsze 16
firm ju¿ rozpoczê³o dzia³alnoœæ w murach Inkubatora i
liczê, ¿e nied³ugo dojd¹ kolejne. A ich sukces biznesowy
bêdzie
sukcesem
tych
wszystkich, którzy doprowadzili do budowy Inkubatora mówi wiceprzewodnicz¹cy
sejmiku województwa Miros³aw Marcinkiewicz.
Nowoczesny Inkubator jest
komplementarnym zapleczem
wykorzystywanym do wpierania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Atutem Inkubatora
s¹ strefy cooworkingowe,
showroom nowych technologii,
biura
dla
rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ, ale równie¿ atrakcyjna

oferta dla ma³ych firm w zakresie wynajmu biur.
Stawka bazowa za 1 mkw. w
Inkubatorze wynosi 44 z³. W
pierwszym roku przys³uguje
ulga w wysokoœci 25 procent
(czyli op³ata wyniesie 33
z³/mkw.), w drugim - 15 proc.
(37,4 z³/mkw.), a w trzecim ju¿
trzeba bêdzie p³aciæ 100 procent kwoty. Pomieszczenia
maj¹ od 16 mkw. do ponad 70
mkw.
Podczas oficjalnego otwarcia Gorzowskiego Oœrodka
Technologicznego prezydent
Wójcicki wrêczy³ klucze do
biur przedstawicielom szesnastu firm, które ju¿ mog¹
dzia³aæ w Inkubatorze. Jedn¹
z pierwszych osób by³a pani
Alicja Winter, która w Inkubatorze bêdzie prowadzi³a Biuro
rachunkowe.
- Ksiêgowoœci¹ zajmujê siê
od szeœciu lat, zdecydowa³am
siê na wybór Inkubatora z tego powodu, ¿e podoba mi siê
wizja prowadzenia tej formy
dzia³alnoœci. Wszystko ma tutaj dzia³aæ jak jeden organizm,
a w³aœciciele dzia³aj¹cych w

Inkubatorze firm maj¹ siê
wspieraæ,
pomagaæ
i
wspó³pracowaæ. To mo¿e byæ
bardzo ciekawe doœwiadczenie - powiedzia³a w rozmowie
z nami.
Miejsc wci¹¿ jest sporo,
nied³ugo odbêdzie siê kolejny
nabór. Co trzeba zrobiæ, ¿eby
dostaæ siê do Inkubatora? W
pierwszej kolejnoœci wzi¹æ
udzia³ w konkursie, a przede
wszystkim wykazaæ siê pomys³owoœci¹ na ciekawy biznes.
- Jeszcze w tym roku bêdzie
kolejny nabór, wiêcej informacji podamy wkrótce. Ponadto
bêdzie konkurs dla firm rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ i najlepsze uzyskaj¹ mo¿liwoœæ
korzystania z lokali bez op³at
czynszowych przez 12 miesiêcy - potwierdzi³a nam prezes
Justyna Kmietowicz.
Zadowolony z otwarcia Inkubatora jest Krzysztof Kielec,
prezes obchodz¹cej w tym roku jubileusz 25-lecia Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
- Liczê na dobr¹ wspó³pracê,
gdy¿ czêsto jest tak, ¿e firmy
rozpoczynaj¹ce swoj¹ dzia³alnoœci w inkubatorach z czasem chc¹ pójœæ do przodu i w
takich chwilach korzystaj¹ z instrumentów finansowo-rozwojowych, jakie oferuje im choæby
Polska Strefa Inwestycji poprzez poszczególne Strefy. I
nie ma tutaj znaczenia, jakiej
wielkoœci jest dane przedsiêbiorstwo. Mo¿na aplikowaæ
na ka¿dym etapie swojego
rozwoju i zachêcamy do tego,
bo jeœli ktoœ potrafi zdobyæ rynek dla swoich produktów lub
us³ug to znaczy, ¿e wnosi du¿¹
wartoœæ dla gospodarki - wyjaœni³ prezes Krzysztof Kielec.
ROBERT BOROWY

Teraz jest najlepszy czas na taką inwestycję
Trzy pytania do £ukasza Marcinkiewicza, prezesa Inneko
- Czy Inkubator Przedsiêbiorczoœci to jest wa¿na
instytucja dla rozwoju gospodarczego Gorzowa, czy
dopiero bêdzie wa¿na?
- Od pocz¹tku jest wa¿na,
ale wszystko co najciekawsze przed nami i tak naprawdê bêdzie zdecydowanie wa¿niejsza, kiedy siê w
pe³ni rozwinie. Z chwil¹
otwarcia
Gorzowskiego
Oœrodka Technologicznego
na Zawarciu zrobiliœmy równie¿ pierwszy, ale bardzo
wa¿ny, milowy krok w przybli¿eniu m³odym przedsiêbiorcom walorów Inkubatora. I nie chodzi tutaj o wiek,
lecz doœwiadczenie biznesowe. Ci, którzy stawiaj¹ na
rynku pierwsze kroki, a maj¹

ciekawe propozycje dzisiaj
dostaj¹ szansê siêgniêcia po
silne wsparcie w realizacji
swoich pomys³ów. Ich rozwój
natomiast bêdzie podnosiæ
jakoœæ gospodarcz¹ miasta
oraz regionu.
- Co dok³adnie oferuje
nowym firmom Inkubator
Przedsiêbiorczoœci?
- Istotne wsparcie choæby
kosztowe dla tych, którzy
wchodz¹c do Inkubatora
bêd¹ realizowaæ swoje ciekawe pomys³y. W pierwszym
etapie najemcy bêd¹ mieli
ni¿sze stawki za wynajem
biur, ale bêd¹ przede
wszystkim korzystaæ z licznych instrumentów oferowanych przez Inkubator. Mówimy tutaj g³ównie o doradz-

Fot. £ukasz Kulczyñski/UM

Powiatowym jako samodzielny
klub sportowy, jego tradycje
kontynuuje Stal Gorzów.
1968 r. - oddano oficjalnie do
użytku sztuczne lodowisko „Lodostil”; sztuczne lodowisko,
które mieściło się obok budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki
(BWA), funkcjonowało do końca lat 70., na początku lat 80.
przeznaczone zostało do kapitalnego remontu, urządzenia
zostały zdemontowane i nigdy
nie odbudowane.
1984 r. - w nocy i w ciągu dnia
szalał wielogodzinny huragan,
którego prędkość sięgała momentami 30 m/s, wyrządził on
duże szkody w gospodarce komunalnej, energetyce, łączności i w lasach, na skutego
uszkodzenia wielu linii wysokiego i średniego napięcia
przez kilka godzin nie było
prądu w Barlinku, Międzychodzie, Międzyrzeczu, Myśliborzu, Rzepinie, Sulęcinie oraz w
niektórych dzielnicach Gorzowa; wiatr zniszczył liczne namioty foliowe, powybijał szyby
w cieplarniach i budynkach
mieszkalnych, woda dostała
się do piwnic, parterowych
mieszkań i magazynów, w gorzowskich parkach huragan powyrywał i połamał wiele drzew.
w 25.11.
1986 r. - Urząd Wojewódzki
rozpoczął pracę w nowym 14piętrowym wieżowcu przy Jagielończyka; dotychczas UW
zajmował budynek „Stilonu” i
kilka innych obiektów w mieście
2002 r. - zamknięto Schody Donikąd.
w 26.11.
2012 r. - zamknięta została
kładka dla pieszych na moście
kolejowym.
1990 r. zm. Stefan Kwaśny (63
l.), legendarny toromistrz Stali,
wielokrotnie honorowany tytułem najlepszego toromistrza
w kraju.
w 28.11.
1972 r. - przebywający na synodzie w Rzymie bp Wilhelm
Pluta otrzymał papieską bullę
konstytucyjną „Cathedralia collegia”, ustanawiającą formalnie
gorzowską Kapitułę Katedralną.
w 29.11.
1977 r. - Miejska Rada Narodowa nazwała ulice na terenach
przyłączonych do miasta (Karnin, Zieleniec, Małyszyn itd.).
w 30.11.
1969 r.- gorzowski zespół muzyczny „Refleks”, w którym występowali Piotr Prońko (saksofon), Wojciech Prońko (gitara basowa), Krystyna Prońko (vocal),
Jerzy Bułaj, Jerzy Kiona, a na
perkusji grał Rogoza, zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim
Festiwalu Awangardy Beatowej w
Kaliszu; był to debiut estradowy
Krystyny Prońko.
1923 r. ur. się Franciszek Walczak, milicjant gorzowski, zraniony przez maruderów sowieckich
28.05., zm. 2.06.1945 r.; jego
imieniem nazwano 14.06.1945 r.
ulicę w Gorzowie.
n
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Tu mogą korzystać z pomocy

Fot. £ukasz Kulczyñski/UM
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PROSTO Z MIASTA

Ł. Marcinkiewicz: W kolejnych latach będzie następowała rotacja, szansę będą
otrzymywać kolejne zainteresowane podmioty

twie, czy bardzo wa¿nej pomocy w zakresie pozyskiwania œrodków finansowych. To

jest naprawdê du¿e wsparcie. Pamiêtajmy, ¿e jednoczy dwuosobowe firmy nie
zawsze maj¹ potencja³ czy
nawet wiedzê, ¿eby we w³asnym zakresie szukaæ dofinansowania choæby z programów unijnych. Specjaliœci
dzia³aj¹cy w Inkubatorze
bêd¹ pomagaæ w tym zakresie nowym podmiotom.
- Czy obecna sytuacja
gospodarcza w Polsce,
Europie, a tak¿e w œwiecie
to dobry czas na rozwój
nowych firm, nawet w Inkubatorze?
- Uwa¿am, ¿e wbrew obecnym przeciwnoœciom gospodarczym, w³aœnie teraz jest
najlepszy czas na tak¹ inwestycjê. Inkubator na pewno

siê obroni. W czasach trudnych, zmiennych, liczy siê
silne wsparcie. Skoro przedsiêbiorcy mog¹ korzystaæ z
pomocy, mog¹ liczyæ tak¿e
na wspó³pracê w obszarze
Inkubatora, to znaczy, ¿e powinni sobie poradziæ. Pierwszy nabór jest za nami,
dzia³alnoœæ rozpoczê³o 16
ma³ych firm. Teraz szykujemy siê do drugiego naboru.
W kolejnych latach bêdzie
nastêpowa³a rotacja, szansê
bêd¹ otrzymywaæ kolejne zainteresowane
podmioty.
Oczywiœcie ka¿dy musi
spe³niæ okreœlone w konkursach warunki. Dodam jeszcze, ¿e stawiamy na gorzowskich przedsiêbiorców.
RB

ZAkłAD GOSPODARkI MIESZkAnIOwEJ
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Mieszkańcy mają też wybór
Z Paw³em Nowackim, dyrektorem Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, rozmawia Maja Szanter

Fot. Renata Ochwat

- W mieœcie mamy ponad szeœæset pustostanów. Czy ich przekazywanie - jak sugeruje radna
Anna Kozak - nie tylko
mieszkañcom z listy oczekuj¹cych na mieszkanie
komunalne, ale tak¿e osobom maj¹cym zdolnoœæ
czynszow¹, ale bez zdolnoœci kredytowej na zakup swojego mieszkania,
mo¿e byæ Ÿród³em dochodów dla Zak³adu?
- Ka¿dy lokal mieszkalny
przekazany do najmu z
gwarancj¹ wnoszenia op³at
stanowi Ÿród³o dochodu dla
Zak³adu. ¯yczy³bym nam
wszystkim, aby mieszkania
niezamieszka³e
znalaz³y
swoich lokatorów i zosta³y
zasiedlone.
Pamiêtajmy
równie¿, o obowi¹zuj¹cych
regulacjach
prawnych.
Wa¿na rzecz, z tych szeœciuset
pustostanów
znaczn¹ czêœæ stanowi¹ lokale niepe³nowartoœciowe,
na przyk³ad bez ³azienki czy
toalety, na wspólnych przedpokojach. Trudno zaoferowaæ komuœ takie nieatrakcyjne mieszkanie do remontu. Poza wymaganymi
wówczas dodatkowymi dokumentacjami na przebudowê oraz pozwoleniami
na budowê - dochodz¹ naprawdê bardzo du¿e koszty zwi¹zane z dostosowaniem lokalu do podstawowych
standardów.
Przyk³adowo, jeœli mieszkanie ma trzy pokoje, ale
nie ma ³azienki, to takie
przystosowanie lokalu odbywa siê te¿ kosztem jednego z pokojów. Z tego
wzglêdu tego rodzaju
mieszkania wraz z kosztami przejmuje na siebie
Miasto wraz z ZGM.
- Jakie próby podejmuje
ZGM, ¿eby zwiêkszyæ
szanse gorzowian na
otrzymanie mieszkania?

P. Nowacki: Czyszczenie miasta z obiektów o niskich walorach technicznych na podwórkach
odbywa się kwartałami

- Podnieœliœmy po raz kolejny, miêdzy innymi przy
wspó³udziale pani radnej,
kryterium dochodowe dla
osób ubiegaj¹cych siê o
mieszkanie komunalne. Ponadto w tym roku przeprowadzono trzy konkursy i
przekazano 44 mieszkania
w ramach lokali przeznaczonych do wykonania remontu
przez przysz³ego najemcê.
Zmieniono tak¿e przepisy i
obecnie stosowny wniosek
o najem lokalu mieszkalnego komunalnego mo¿na
sk³adaæ przez ca³y rok, a nie
- jak to by³o wczeœniej - do
koñca czerwca. Mieszkañcy
maj¹ te¿ wybór, czy zdecydowaæ siê na mieszkanie
wyremontowane
przez
gminê, co wyd³u¿a czas
oczekiwania, czy te¿ podj¹æ
siê remontu samodzielnie.
W takim przypadku najemca
ma trzy miesi¹ce na prace
remontowe i nie ponosi w
tym czasie op³at za mieszkanie. Jeœli nie zd¹¿y, mo¿e
wnioskowaæ o przed³u¿enie
terminu o kolejne trzy mie-

si¹ce, ale wtedy ju¿ podlega
obowi¹zkowi czynszowemu.
Jest to rodzaj mobilizowania
do terminowego remontu.
Zakres i zasady prac okreœla ZGM, ale jesteœmy w
pe³ni elastyczni na sugestie
mieszkañców.
- Czy w czasach ogólnego kryzysu oraz inflacji
plany remontowe maj¹
szanse na realizacjê?
- Tegoroczne plany remontowe i inwestycyjne nie s¹
absolutnie
zagro¿one.
Wszystkie za³o¿enia zostan¹ w pe³ni zrealizowane i
wp³yn¹ na poprawê stanu
technicznego budynków i lokali, przez co zmieni¹ siê
warunki
zamieszkiwania
przez naszych mieszkañców. Ograniczymy jednak
koszty utrzymania lokali.
- Perspektywy bud¿etowe nie s¹ jednak optymistyczne.
- Odnosz¹c siê do przysz³orocznego bud¿etu, mocno uzale¿nieni jesteœmy od
sytuacji, jak¹ mamy obecnie
w kraju. Ceny surowców,

paliw i energii, które wzrastaj¹ w gigantycznym tempie,
bezpoœrednio wp³ywaj¹ na
funkcjonowanie Zak³adu. Za
tym id¹ koszty zlecanych
us³ug, które œwiadczone s¹
na rzecz administrowanego
zasobu. Ju¿ wiemy, o ile
wzrosn¹ nam rachunki za
energiê elektryczn¹. Z wyliczeñ wynika, ¿e wydamy blisko dwa miliony z³otych
wiêcej. Energii w budynkach
komunalnych czy obiektach
niemieszkalnych, gdzie prowadzona jest dzia³alnoœæ
gospodarcza, na pewno nie
zabraknie, jednak odbije siê
to na remontach naszych
budynków. Zabezpieczamy
podstawowe potrzeby, ale
mo¿emy ograniczyæ do minimum kapitalne remonty
obiektów
mieszkalnych
wielorodzinnych. Dlatego
wyczekujemy na rozwi¹zania pomocowe, które planuje wprowadziæ polski
rz¹d. Chcemy utrzymaæ dynamikê realizacji kompleksowych remontów budynków.

Giną kolejne paskudne szopki z Nowego Miasta
Starej i strasz¹cej rudery na olbrzymim podwórku przy Armii Polskiej i 30 Stycznia ju¿ nie ma.

Fot. Renata Ochwat

Rozbiórki starych szopek
na wielkim podwórku opisanym ulicami: Armii Polskiej,
30 Stycznia, Kosynierów
Gdyńskich, Krzywoustego,
zaczęły się na początku października i szybko to poszło.
Jest to kolejna realizacja zapowiedzi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który chce
porządkować takie przestrzenie i w ramach dostępnych pieniędzy sukcesywnie
to czyni.
Rząd szopek był już od
dawna nieużywany. Osta-

Podczas rozbiórki pokazało się, jak bardzo zniszczone te
pomieszczenia były

tecznie rację bytu stracił,
kiedy Nowe Miasto zostało
wpięte w miejską sieć
ogrzewania i dostarczania
ciepłej wody w ramach programu
KAWKA. Nawet
nieliczni, którzy mogli jeszcze korzystać z tych pomieszczeń, zwyczajnie tego zaprzestali. Zresztą
podczas rozbiórki pokazało
się, jak bardzo zniszczone,
przegniłe i niebezpieczne
w sumie te pomieszczenia
były.
ROCH

- O jakim zakresie prac
mówimy?
- Zaczynaj¹c od podstaw,
czyli wymiany pokryæ dachowych, termomodernizacji obiektu, w tym wymianê
stolarki okiennej, drzwiowej,
renowacji elewacji frontowych, remontu balkonów
czy wykonania izolacji. Ju¿
wykonaliœmy takie prace w
budynkach przy Podmiejskiej 47, Grobli 26 i 26a.
Przygotowani jesteœmy dokumentacyjnie na kolejne lata. Mamy opracowane projekty budowlane miêdzy innymi dla kamienic przy ulicy
Spichrzowej 3 i Sikorskiego
99. W toku uzgodnieñ znajduj¹ siê ostatnie budynki
w³¹czone do sieci miejskiej
w ramach projektu Kawka.
- Sukcesywnie ZGM pozbywa siê starych i nienadaj¹cych siê do u¿ytku
budynków. Co w tym zakresie planujecie w najbli¿szych miesi¹cach?
- Czyszczenie miasta z
obiektów o niskich walorach
technicznych na podwórkach
odbywa
siê
kwarta³ami. W tym roku porz¹dkowaliœmy obszar ulic
Krzywoustego - D¹browskiego - Borowskiego Chrobrego, gdzie po wyburzeniu obiektu magazynowo-us³ugowego otworzy³
nam siê ten rejon i mieszkañcy zyskali miejski dojazd
do swoich budynków. Obecnie trwa usuwanie pomieszczeñ gospodarczych przy
ulicy 30 Stycznia 19 oraz w
rejonie ulicy Fabrycznej i
Wawrzyniaka.
- Wyburzenie czegoœ starego stwarza potencja³ do
rozwoju
konkretnego
miejsca. Powstaj¹ inicjatywy mieszkañców w tym
zakresie?
- Wspólnoty mieszkaniowe, zyskuj¹ce teren do
dowolnego zagospodarowania, najczêœciej inicjuj¹ powstanie miejsc
parkingowych, czêœci rekreacyjnych z ³awkami i
zieleni¹. Sporo jest jeszcze jednak biernoœci. Jako ZGM staramy siê motywowaæ mieszkañców do
dzia³ania, do traktowania
t ych miejsc jako w³asnych, do samodzielnego
dbania o najbli¿sze otoczenie. Ci¹gle jednak
zderzamy siê z myœleniem, ¿e to nie nasze, ¿e
niech ktoœ za nas to zrobi. Staramy siê edukowaæ
mieszkañców, zmieniaæ
ten schemat myœlenia.
Nie mo¿na czekaæ tylko
na to, co zrobi ZGM, ale
braæ sprawy we w³asne
rêce.
- Dziêkujê za rozmowê.

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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Nowoczesne „Laboratorium Technologiczne” AJP
Wydzia³ Techniczny Akademii im. Jakuba z Parady¿a, stale poszerza i dostosowuje swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ do lokalnego i globalnego rynku pracy.

Fot. Archiwum AJP

Cele Wydzia³u Technicznego
s¹ spójne z celami Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim realizuj¹cej dzia³ania edukacyjnobadawcze s³u¿¹ce tworzeniu
jej wizerunku jako Uczelni nowoczesnej, œciœle powi¹zanej
z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym regionu. Dzia³alnoœæ edukacyjna i badawcza
stanowi¹ osie, wokó³ których
koncentruj¹ siê zadania Wydzia³u Technicznego. Przyjêty
model i profile kszta³cenia oraz
struktura organizacyjna i kadrowa Wydzia³u Technicznego
maj¹ na celu zapewnienie wysokiego poziomu kszta³cenia,
ró¿norodnoœæ, atrakcyjnoœæ
nauczania, zdobycie wysokich
i cenionych na rynku pracy
kwalifikacji zawodowych oraz
prowadzenie prac badawczych
i rozwojowych wspólnie z otoczeniem Uczelni.
Aby osi¹gaæ za³o¿one cele
Wydzia³u
Technicznego,
k³ad¹c szczególny nacisk na
podniesienie
mo¿liwoœci
wspó³pracy badawczo-rozwojowej z otoczeniem gospodarczym, ponad dwa lata temu
rozpoczêto budowê „Laboratorium Technologicznego”. Prace zosta³y zakoñczone i od paŸdziernika 2022 r. mo¿na ju¿ w
pe³ni korzystaæ z nowoczesnego sprzêtu dostêpnego w Laboratorium, który ma umo¿liwiaæ osi¹gniêcie g³ównego celu
„Laboratorium
Technologicznego”, tj. wzrost
dzia³añ naukowo-badawczych
realizowanych w powi¹zaniu z
lokaln¹ gospodark¹ i biznesem. Kluczowe obszary, które
rozwijane s¹ w laboratorium,
to:
- in¿ynieria wytwarzania,
- mikroin¿ynieria,
- automatyzacja produkcji,
- diagnostyka materia³owa,
- modelowanie i symulacji
procesów przemys³owych.
Laboratorium in¿ynierii
wytwarzania umo¿liwia realizacjê badañ rozwojowych i
aplikacyjnych w zakresie niekonwencjonalnych technologii

wytwarzania, technik rapid prototyping i rapid manufacturing,
mechatroniki, in¿ynierii warstwy wierzchniej, diagnostyki
maszyn i urz¹dzeñ, metrologii
technicznej. Wa¿nym atutem
laboratorium jest takie wyposa¿enie jak centrum obróbkowe HAAS, laser 3D czy mikroskop metalograficzny, dziêki
któremu mo¿liwe jest prowadzenie prac nad wa¿n¹ dla naszego miasta i regionu optymalizacj¹ procesów produkcyjnych,
komputerowym
wspomaganiem
procesów
technologicznych, projektowaniem
innowacyjnych
rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
badaniem mo¿liwoœci szerszego zastosowania metod komputerowego wspomaganego
projektowania konstrukcji i narzêdzi oraz zastosowania nowoczesnych metod analityczno-obliczeniowych.
W ramach laboratorium mikroin¿ynierii prowadzone s¹
badania w zakresie prototypowania urz¹dzeñ mikroprocesowych, w których podstawowym
elementem rozpoczynaj¹cym

badania jest opracowanie i wykonanie elektronicznego, mikroinformatycznego systemu
akwizycji danych oraz kontrolno-steruj¹cego. W ramach laboratorium wykorzystywany
jest jeden z najnowoczeœniejszych w Polsce mikroskop
skaningowy - wysokiej klasy
mikroskop optyczny, czy mikrotwardoœciomierz, dziêki
czemu mo¿liwe jest prowadzenie badañ w zakresie okreœlania
w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowych i plastycznych materia³ów w oparciu o statyczne próby rozci¹gania, œciskania i zginania, zachowania siê materia³ów
poddanych obci¹¿eniom udarowym, twardoœci materia³ów
oraz mikrotwardoœci sk³adników strukturalnych.
W ramach laboratorium automatyzacja produkcji prowadzone s¹ badania rozwojowe
w zakresie projektowania i programowania przemys³owych
systemów sterowania, integracji ich z systemami komunikacji, integracji uk³adów sterowania z elementami pomiarowy-

mi i wykonawczymi. Laboratorium wyposa¿one jest w wysokospecjalistyczne stanowiska
programowania sterowników
PLC firmy Siemens, stanowiska konfiguracji i programowania
dzia³ania
sieci
przemys³owych oraz stanowiska do testowania pracy
urz¹dzeñ automatyki.
W laboratorium diagnostyki
materia³owej prowadzone s¹
badania rozwojowe w zakresie
diagnostyki materia³ów konstrukcyjnych i ich po³¹czeñ
spawanych, w zakresie szeroko pojêtego materia³oznawstwa,
stosuj¹c
metody
niszcz¹ce i nieniszcz¹ce. Wykorzystuj¹c takie wyposa¿enie
jak mikroposkop optyczny, cyfrowy szerograf laserowy czy
nanotwardoœciomierz, w laboratorium prowadzone s¹ tak¿e
badania zwi¹zane z doborem
lub projektowaniem materia³ów
konstrukcyjnych, nadzorem
przebiegu z³o¿onych procesów
technologicznych, a tak¿e konsultantów materia³owych przy
projektowaniu z³o¿onych maszyn i urz¹dzeñ oraz ich diag-

nostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji.
W laboratorium modelowania i symulacji procesów
przemys³owych prowadzone
s¹ badania rozwojowe w zakresie projektowania procesów
przemys³owych oraz sterowania w sytuacji awarii. Laboratorium wyposa¿one jest miêdzy
innymi w wyspecjalizowane
zestawy modelowania procesów, dziêki czemu mo¿liwe jest
modelowanie obiektów na potrzeby metod detekcji, lokalizacji oraz rozró¿nialnoœci uszkodzeñ, jak równie¿ diagnostyka
urz¹dzeñ inteligentnych i powi¹zanie jej z systemami automatyki DCS i SCADA, a tak¿e
systemami utrzymania ruchu.
Zadania postawione przed
„Laboratorium Technologicznym” wynikaj¹ z analiz prowadzonych wspólnie przez Wydzia³ Techniczny, Miasto Gorzów, Gorzowski Oœrodek
Technologiczny, Lubuski Klaster Metalowy, Lubusk¹ Organizacjê Pracodawców, Zachodni¹ Izbê Przemys³owoHandlow¹ oraz wiele innych
podmiotów otoczenia spo³eczno-gospodarczego.
W ramach dzia³alnoœci laboratorium za³o¿ono po³¹czenie
znajomoœci technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych
metod i technik wytwarzania z
wykorzystaniem wspomagania
komputerowego, niezbêdnego
do sterowania procesami w
celu poprawy ich efektywnoœci.
W tym kontekœcie obszary
skupione w laboratorium koncentruj¹ siê na innowacyjnych
konstrukcjach i technologiach,
systemach nadzorowania procesów produkcyjnych, nowatorskich technologiach wytwarzania, budowie systemów
wspomagania decyzji w przemyœle, nowych metodach i narzêdziach do precyzyjnej obróbki, automatyzacji procesów
projektowania elementów i zespo³ów maszyn, jak równie¿
mikroin¿ynierii.
Kluczowe
dzia³ania badawczo-rozwojowe zaplanowano tak¿e w ob-

szarach in¿ynierii i badania
œrodków i procesów produkcji
oraz ich optymalizacji, procesach odlewniczych stopów
metali, konstrukcji uk³adów
wlewowych, zarz¹dzania jakoœci¹ produkcji.
„Laboratorium technologiczne” odpowiada na potrzebê
doskonalenia obecnego systemu badañ naukowych w obszarach kluczowych dla gospodarki województwa lubuskiego, jak równie¿ ze
zwi¹zanym z tym rosn¹cym
znaczeniem wyzwalania potencja³u intelektualnego pracowników i studentów, zorientowanego na okreœlone umiejêtnoœci,
oczekiwane
i
przydatne w przedsiêbiorstwach przemys³owych, jak
równie¿ wysok¹ innowacyjnoœæ i efektywne wykorzystywanie wiedzy. Umo¿liwia tak¿e
rozwijanie umiejêtnoœci pracy
zespo³owej i realizacji procesów wspó³bie¿nych, prognozowania rozwoju i planowania
przedsiêwziêæ innowacyjnych
w przemyœle oraz planowania i
oceny efektywnoœci inwestycji
przemys³owych oraz poprawnej analizy nowych projektów
technicznych. Nowoczesny
sprzêt dostêpny w Laboratorium daje mo¿liwoœæ monitorowania procesów technologicznych, doboru kryteriów oceny i
okreœlania wp³ywu parametrów, warunków oraz zak³óceñ,
jak równie¿ wykorzystania innowacyjnych technik w dziedzinie in¿ynierii jakoœci. To tak¿e
szeroki wachlarz mo¿liwoœci
nadzorowania ca³ego cyklu
tworzenia, wytwarzania i u¿ytkowania produktów, maszyn i
urz¹dzeñ technologicznych,
wykorzystywania technologii
informacyjnych w przemyœle
oraz wdra¿ania technologii mobilnych w zakresie akwizycji
danych, monitorowania procesów, przetwarzania i integracji
danych oraz wspomagania
systemów komunikacji, w tym z
dostêpem zdalnym.

dr in¿.ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS
DZIEKAN WYDZIA³U TECHNICZNEGO
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Przeżył życie z aparatem fotograficznym
Minê³y dwa lata jak odszed³ od nas Zenon Kmiecik. Drobny, szczup³y pan latami dokumentowa³ ¿ycie miasta. Mia³ 83 lata.
Zenon Kmiecik, zwany
przez przyjació³ po prostu
Zenkiem odszed³ we wtorek
28 lipca 2020 roku po d³ugiej
chorobie. Wiele lat spêdzi³ w
towarzystwie ludzi ze Stolika
nr 1 oraz w jazzowej piwnicy
- Jazz Clubie Pod Filarami.

Życie na lotnisku

Fot. Archiwum Kazimierza Ligockiego

Zenon Kmiecik urodzi³ siê
na poznañskim Chwaliszewie, robotniczej, ale i nie tylko dzielnicy ró¿na wiara tam
mieszka³a. Cinkciarze, z³odzieje, ale i porz¹dni robotnicy. Zabudowana kwarta³ami
kamienic z wewnêtrznymi
podwórkami, gdzie wszyscy
siê znali, ka¿dy ¿y³ ¿yciem
s¹siadów. Dzieciaki po
ca³ych dniach urzêdowa³y na
dworze.
Jak zaczê³a siê II wojna
œwiatowa, to Niemcy wyrzucili rodzinê Kmiecików z domu. Rodzina zamieszka³a na
poznañskich Winiarach - kolejnej malowniczej dzielnicy
Poznania. Po wojnie rodzina
przenios³a siê na poznañskie
Je¿yce na ul. Szamarzewskiego. Dziœ to jedna z najbardziej po¿¹danych miejscówek do mieszkania, z drogimi
mieszkaniami
w
wyremontowanych, secesyjnych kamienicach.
To w³aœnie tu zaczê³a siê
przygoda Zenka z lataniem.
Za³apa³ bakcyl, przeszed³
badania i dosta³ siê do Aeroklubu Poznañskiego.
Latanie sprawi³o, ¿e pokocha³ jazz, bo drogi z lotniska
wiod³y na poznañski Stary
Rynek, a tam zawsze ktoœ
coœ gra³. W tym samym czasie za³apa³ bakcyla fotogra-

Z. Kmiecik przez przypadek trafił na ogłoszenie o pracy w gorzowskim Stilonie

fowania. Pierwszy aparat kupi³ mu ojciec. Zenek mia³
wtedy 14 lat.
- Pierwsze zdjêcie, jakie
zrobi³em to by³ ³abêdŸ w poznañskim parku Wilsona. By³o
nawet drukowane w jakiejœ
gazecie. Do dziœ mam
gdzieœ w domu negatyw opowiada³ przed laty.

Reportaż z kozą w tle

I wtedy dopad³ go obowi¹zkowy pobór do wojska.
Dziêki lataniu trafi³ do Technicznej Szko³y Wojsk Lotniczych w Zamoœciu. Tam by³a
te¿ szko³a fotograficzna.
Mnóstwo chêtnych, ma³o
miejsc.
- Komisja da³a nam po aparacie i rolce filmu do rêki,
¿o³nierza do pilnowania, bo
przecie¿ poborowy przed

przysiêg¹ nie mia³ prawa koszar opuœciæ i dawaj w miasto. Szukaæ jakiegoœ tematu wspomina³.
Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o,
¿e niedaleko od koszar by³
bazar. Taki, co to ju¿ ich
dawno nie ma. Ludzie handlowali, czym siê da³o, zwierzêtami, kurami, jakimiœ gratami. I tam Zenek zobaczy³ coœ
niebywa³ego. Ch³op miêdzy
nogami trzyma³ kozê, tylko
jej ³eb wystawa³. A w rêkach
liczy³ za ni¹ pieni¹dze. Zrobi³
zdjêcia, u³o¿y³ w opowieœæ i
dosta³ siê do wymarzonej
szko³y.
Po szkole trafi³ do Dowództwa Wojsk Lotniczych w Warszawie. Lata³ na czym siê
tylko da³o i fotografowa³. Po
dwóch latach jednak postanowi³, ¿e pora skoñczyæ tê

zabawê. Marzy³a mu siê inna przygoda. Ju¿ bez munduru, ale dalej z aparatem
fotograficznym w rêku.

Śruby i śrubki

Wróci³ do Poznania. Szuka³
pracy, a znalaz³ ¿onê
Urszulê. I kiedy m³odzi mieli
ju¿ doœæ mieszkania u teœciów za szaf¹, Zenek przez
przypadek trafi³ na og³oszenie o pracy w gorzowskim
Stilonie. Szukano wówczas
tokarzy i dawano im mieszkania. Decyzja zapad³a
szybko. Na œwiecie by³ ju¿
jego najstarszy syn Romuald, a w Gorzowie urodzili
siê jeszcze Robert i Arkadiusz. To, ¿e przysz³y tokarz
mia³ ¿adne pojêcie o zawodzie, by³o rzecz¹ wtórn¹.
Dziêki poznañskim znajomo-

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

bo po³¹czy³a ich przyjaŸñ.
Potem kó³ko siê poszerza³o
o kolejnych. Tak tworzy³ siê
Stolik nr 1.

Jazz i jazz oraz śluby

Ju¿ w Gorzowie zacz¹³ Zenek dla siebie szukaæ miejsca, gdzie graj¹ jazz. I tak trafi³ do Filarów.
- Robi³em zdjêcia podczas
koncertów. Potem sk³ada³em
je w albumiki. I za nastêpn¹
wizyt¹ wrêcza³em artyœcie.
Na drugim identycznym, prosi³em o autograf. I tak siê nazbiera³o ich ca³kiem sporo opowiada³ Zenek.
Dobre kontakty ³¹czy³y go z
fotografami, jak choæby z
Waldemarem Kuæk¹ czy
Zdzis³awem Œliwianem oraz
ka¿dym kolejnym, który do
zawodu wchodzi³.
W 1975 roku zacz¹³ pracowaæ w zak³adzie Koralewski i
w jego firmie Zenek pracowa³ a¿ do emerytury. W tym
samym czasie te¿ robi³
zdjêcia w Urzêdzie Stanu
Cywilnego. Przez ca³ych
d³ugich dziesiêæ lat i jeden
tydzieñ.
Po przejœciu na emeryturê
nadal robi³ zdjêcia w piwnicy
jazzowej, pozna³ ca³¹ polsk¹
scenê jazzow¹. Jego zdjêcia
ukazywa³y
siê
w
presti¿owym Jazz Forum.
Szczup³y, niewysoki, zawsze z aparatem i papierosem, nagle zacz¹³ podupadaæ na zdrowiu. Od kilku lat
praktycznie nie wychodzi³ z
domu.
By³ ostatnim, który na
pe³nych prawach zasiada³
przy Stoliku nr 1.
RENATA OCHWAT

Nie wiedziałam, że te zapasowe są tak dobre
Trzy pytania do Krystyny Zwolskiej, gorzowskiej fotografiki uprawiaj¹cej street-photo/fotografiê uliczn¹

●

- Tematyk¹ oczywiœcie. Ale
nagle okaza³o siê, ¿e jest
problem. Bo te zdjêcia, jak
funkcjonuj¹ w Internecie, to
wygl¹daj¹ dobrze. Kiedy zaczê³am je drukowaæ na potrzeby wystawy, okaza³o siê,
¿e jakoœæ niektórych jest nie
taka. Mia³am podstawowy
problem taki, ¿e kiedyœ na
potrzeby mego w³asnego archiwum, musia³am zdjêcia
zmniejszaæ. Mia³am taki a
nie inny sprzêt, ¿e mia³ ma³o
pamiêci. Teraz mam nowy
komputer, taki sk³adak
z³o¿ony pod moje potrzeby,
wiêc jest lepiej. I kiedy ju¿
wybra³am niektóre zdjêcia,

Fot. Archiwum

- Pierwsza twoja wystawa
w stacjonarnej galerii. Jakie to uczucie?
- Radoœæ, to na pewno, ale
i przeogromny stres. Przecie¿ to, co robiê, nie musi siê
wszystkim podobaæ. Bo to
przecie¿ jest fotografia uliczna, zdjêcia codziennoœci. Ale
przyszed³ taki czas, ¿e trzeba siê zmierzyæ ze stacjonarn¹ publicznoœci¹. Skoro
fotografia ta jest w internecie
i siê podoba, to przysz³a pora na wystawê w œwiecie
realnym.
- Czym siê kierowa³aœ
przy wyborze zdjêæ na tê
wystawê?

Krystyna Zwolska: Skoro fotografia ta jest w internecie i się
podoba, to przyszła pora na wystawę w świecie realnym

to kurator mojej wystawy,
pan Kazimierz Ligocki zacz¹³
niektóre odrzucaæ. Trzeba
by³o siêgn¹æ po te zapasowe
i nagle okaza³o siê, ¿e te zapasowe s¹ na tyle dobre, ¿e
warto je pokazaæ. Sama nawet nie wiedzia³am, ¿e mo¿e
tak byæ. Ale mo¿e dlatego,
¿e ca³y czas jest mi trudno
uwierzyæ we w³asne si³y?
- Wystawa ju¿ jest. Zatem
czy nie pora pomyœleæ o
albumie?
- Mo¿e i pora, ale…, bo zawsze jest jakieœ ale. Album
to jednak spory wydatek.
Nawet bardzo du¿y. Po drugie to, podkreœlam, fotografia

uliczna, niekoniecznie piêkne obrazki, które chcemy
ogl¹daæ. Bo ludzie lubi¹ ¿yæ
w bañkach piêkna. Fotografia uliczna jest na pewno interesuj¹ca, odkrywcza, ale
czy ³adna? To oczywiœcie
rzecz gustu.

RENATA OCHWAT

Krystyna Zwolska, Okiem
duszy. Wystawa fotografii
ulicznej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zbigniewa Herberta, ul. Kosynierów Gdyñskich, kurator
Kazimierz Ligocki, czynna
do 15 listopada w godzinach
pracy biblioteki.

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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To były restauracje, kawiarn

Jedne miejsca znikaj¹, czasami bez œladu i pozostaj¹ po nich jedynie wspomnienia, inne powstaj¹ i próbuj¹ sobie radziæ na trudnym, coraz trudniejszym ryn
Huczn¹ imprez¹ zamknê³a
siê knajpka bardzo znana na
Nowym Mieœcie, która kiedyœ
siê nazywa³a Popularn¹, a póŸniej Haitrungiem.
- Skoñczyliœmy dzia³alnoœæ.
Nie ma kto pracowaæ, a sami
we dwoje nie dajemy rady mówili w³aœciciele niezmiernie
popularnej knajpki, która dla
bywalców by³a jak drugi dom.
Od pocz¹tku paŸdziernika
miejsce po Popularnej stoi
puste. A stali bywalcy niemal
p³acz¹, ¿e brak im ich ulubionego lokalu.

Fot. Archiwum

- Nie mogliœmy znaleŸæ ludzi
do pracy. Jak ktoœ przychodzi³,
to zaraz ucieka³, bo nikt nie
chce pracowaæ w kuchni - mówili w³aœciciele. Mieli nadziejê,
i¿ jakaœ restauracja tu bêdzie,
bo lokal jest pod tak¹ dzia³alnoœæ przygotowany.
Bywalcy, dla których Haitrung by³ miejscem sta³ym,
d³ugo nie mogli siê pogodziæ z
ta informacj¹. - Jak siê zmieni
w³aœciciel, to ju¿ nie bêdzie to
samo - mówi¹ i raczej na razie
nie myœl¹ o tym, co siê za
chwilê wydarzy.
Na razie po¿egnali huczn¹
imprez¹ ukochane miejsca i
obecnie nie bardzo wiedza,
jak maj¹ dalej ¿yæ. Bo musza
siê nauczyæ funkcjonowaæ bez
Hitrunga.
A przecie¿ restauracja w tym
miejscu by³a od zawsze, czyli
od pocz¹tku XX wieku, kiedy
wybudowano naro¿n¹ kamienicê u zbiegu dzisiejszych ulic
30 Stycznia i Armii Polskiej.
Jak pisze w Encyklopedii
Gorzowa Jerzy Zysnarski przed II wojn¹ istnia³a tu restauracja o wdziêcznej nazwie
Vater Adolf. Po zakoñczeniu
wojny jad³odajniê otworzy³a tu
Rozalia Gdula, ale doœæ szyb-

Fot. Archiwum

Nie ma rąk do pracy

Knajpka kiedyś się nazywała Popularną, a później Haitrungiem

Ulubionym miejsce wycieczek landsberczyków za miasto była rest

ko jej biznes siê zwin¹³. Potem
dzia³a³a podrzêdna, jak j¹
okreœla autor notki w Encyklopedii,
restauracja.
Na
pocz¹tku lat 90. Posz³a w prywatne rêce, obecnie prowadzi
j¹ syn pierwszej w³aœcicielki. I
to on zmieni³ nazwê z Popularnej na Haitrung, co poza elementami wystroju i wprowadzeniem jad³ospisu wzorowanego na chiñski, nic nie
zmieni³o. Bywalcy jak za poprzedniej nazwy i tak zachodzili i zachodz¹ tu na piwo, na
wspólne ogl¹danie wydarzeñ
sportowych. I to ich najbardziej niepokoi, co siê stanie z
ich miejscem.

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..

Fot. Archiwum

Haitrung - Popularna to kolejne miejsce na gastronomicznej mapie Gorzowa, które
aktualnie siê zamknê³o i nie
bardzo wiadomo, co dalej.

Do Maleńkiej, kawiarenki przy Chrobrego, pół Gorzowa latało na ciastka i deserki

Pierwszy taki był
Chmieliniec…

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 landsberczyków za
miasto?

Czas na Roberta Voleya

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. To tu urz¹dzano
wykwintne przyjêcia rodzinne,
spotkania z okazji wa¿nych
dat. Tu bawi³a siê cala œmietanka Landsbergu, bo w lokalu
dzia³a³ te¿ dancing.
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 spo-

Fot. Archiwum

Druga taka zmiana

Doœæ przypomnieæ, ¿e prawie dwa lata temu w³aœciciela zmieni³a Letnia, najbardziej charakterystyczna z
gorzowskich knajp. I choæ
nowy w³aœciciel zapowiada³
zmiany, to jednak zbyt du¿o
tam siê nie zmieni³o. W
ostatnich dniach jedynie
przyby³ mural poœwiêcony
zmar³ej Anieli Widerze, legendarnej w³aœcicielce, któr¹
wszyscy bywalcy z szacunkiem i uwielbieniem nazywali
pani¹ Ani¹. Tu tak¿e powodem do zmiany by³o to, ¿e
nie mia³ kto pracowaæ, nie
mia³ kto przejœæ pa³eczki
w³aœcicielskiej.
A jak z innymi kultowymi
miejscami by³o? 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….

W Marago umawiało się na randki, pijało się kawę, jadało cassaty i inne słodkości
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nie, bary, knajpy i knajpki…

Fot. Kazimierz Nowik

nku.

koju, 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…

I pora na Polonię

Fot. Archiwum

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 armi¹ niemieck¹.
Budynek ocala³ i dlatego w

Cafe Voley, Polonia, Wenecja to jedno miejsce było, ale w różnych okresach inaczej się nazywało

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 luksusowa 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
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 Didur-Wiktorowa, te¿
hrabina, i te¿ 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 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

Okr¹glak. Tu z kolei spotykano siê
na sa³atce owocowej, kawce, sokach. Latem nawet mini ogródek
tu stawa³. Miejsce te¿ zniknê³o, te¿
nie wytrzyma³o presji czasu i
zmian. Dziœ tam jest bank.
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, bar S³oneczko i jeszcze inne. To choæby klub
Magnat, swego czasu Mekka
gorzowskiego œrodowiska undergroundowego.

Rzeczywistość nie znosi
pustki

Jedne miejsca gin¹, inne powstaj¹. Od lat takim ciekawym
miejscem jest Cafe Coœ Tam,
jeszcze do niedawna Cafe
Costa przy ul. Wybickiego.
Marka zbudowana od pocz¹tku
w przebudowanych dwóch
mieszkaniach starej kamienicy
ma sta³ych bywalców, którzy
przychodz¹ tu na grzane wino,
dobre desery, sa³atki. Niebanalne wnêtrze, znakomita obs³uga
- warunki powodzenia.
Do nowych, popularnych
miejsc zaliczyæ mo¿na i trzeba
Klub Towarzyski £azienki, czyli
miejsce absolutnie nowe, bo
dzia³aj¹ce od nieca³ego roku w
kamienicy przy £azienki. Ma
wystrój i klimat miejsc takich, jak
w Krakowie czy Wroc³awiu i ambicjê pokazywania ciekawych
zjawisk artystycznych. Za³o¿one
i kierowane przez Monikê Kowalsk¹ i Zbigniewa Sejwê ma
te¿ ju¿ sta³ych bywalców.
Tak ju¿ jest, jedne miejsca
znikaj¹, inne powstaj¹. Po jednych zostaje legenda i sentyment. Po innych nie zostaje
nic. Nawet okruch pamiêci.
RENATA OCHWAT

Fot. Archiwum

tauracja Chmieliniec.

siê wspomina, i które przesz³y
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
jedna z ciekawszych pizzerii w
mieœcie. Ale w Marago pija³o
siê kawê, jada³o cassaty i inne
s³odkoœci. Te¿ miejsce z histori¹, ciekawymi ludŸmi i te¿ ju¿
zanurzone w przesz³oœæ.
Nieco dalej, w s¹siedztwie
katedry 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.
Do takich kultowych miejscrestauracji zalicza³ siê co
prawda bar, ale jednak -

Legendarna już Letnia, w samym centrum miasta, choć nieco schowana, na szczęście się ostała

Restauracja Słowiańska była niezwykle elegancka i wyróżniała się oryginalnym wyposażeniem
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250 milionów dla Gorzowa
na 25-lecie K-S SSE
Rozmowa z Krzysztofem Kielcem - prezesem Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Fot. K-S SSE

- Niedawno w Filharmonii Gorzowskiej odby³a siê
Gala z okazji 25-lecia
dzia³alnoœci KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. By³ powód do œwiêtowania?
- Myœlê, ¿e tak. Minione 25
lat, to by³ bardzo udany czas
dla naszej spó³ki, choæ w
ostatnich latach borykaliœmy
siê, podobnie jak wszyscy w
œwiecie, z ró¿nymi przeciwnoœciami. Mam tutaj na
myœli pandemiê, czy agresjê
Rosji na Ukrainê. To nie
sprzyja rozwojowi gospodarczemu, nie sprzyja budowaniu klimatu inwestycyjnego,
lecz trzeba sobie radziæ w
ka¿dych warunkach i staramy siê sprostaæ wyzwaniom. Uwa¿am, ¿e istotny
wp³yw na obecne bardzo
dobre wyniki dzia³alnoœci
spó³ki mia³a zmiana ustawy
o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku, której powstanie aktywnie wspieraliœmy, na bazie której powsta³a
Polska
Strefa
Inwestycji obejmuj¹ca swoim obszarem ca³y kraj, a nie
tylko wydzielone na mocy
rozporz¹dzenia ograniczone
obszarowo specjalne strefy
ekonomiczne, jak to by³o
wczeœniej.
- Co by³o najwiêkszym
sukcesem dla kierowanej
przez pana spó³ki w minionym 25-leciu?
- W mojej ocenie najwiêkszym sukcesem tego
æwieræwiecza
by³o
osi¹gniêcie wszystkich zamierzonych celów, dla których
spó³ka
zosta³a
powo³ana, ale i te¿ tych, które pojawi³y siê ju¿ w okresie
prowadzenia dzia³alnoœci.
Wiadomo, ¿e w gospodarce
s¹ ró¿ne wyzwania wynikaj¹ce ze zmieniaj¹cych siê
okolicznoœci, cyklów gospodarczych. Pocz¹tkowo by³y
to problemy o charakterze
strukturalnym, szczególnie
istniej¹ce 25 lat temu du¿e
bezrobocie strukturalne. Istnia³a wówczas potrzeba nowego otwarcia gospodarczego w zmienionej rzeczywistoœci
i
stworzenia
mo¿liwie najwiêkszej iloœci
miejsc pracy. Nastêpnie rozwój wymaga³ ju¿ inwestycji
w nowoczesne technologie,
co dzisiaj powoli procentuje
poprzez tworzenie lepiej
p³atnych ofert pracy. Jestem
bardzo zadowolony z tego,
¿e w tych miejscach, w których byliœmy bardzo aktywni
w
ostatnich
latach

Zarząd K-S SSSE. Stoją od lewej: Andrzej Kail (członek zarządu), Magdalena Hilszer (wiceprezes) i Krzysztof Kielec (prezes)

osi¹gnêliœmy ju¿ wymierne
efekty. Ponadto oddzia³ywanie Spó³ki K-S SSE S.A. jest
ju¿ na poziomie nie tylko lokalnym, lecz du¿o szersze,
regionalne i ponadregionalne.
- Kiedy Strefa zaczyna³a
swoj¹ dzia³alnoœæ swoim
obszarem pokrywa³a jedynie rejon S³ubic i Kostrzyna. Dzisiaj dzia³a na terenie trzech województw. To
pokazuje si³ê tego rozwoju.
- Pracujemy czêsto z instytucjami centralnymi, równie¿
w przestrzeni miêdzynarodowej. Od kiedy rozpocz¹³em pracê w Spó³ce, a
by³o to szeœæ lat temu, pod
k¹tem finansowym zdublowaliœmy
³¹czny
wynik
wczeœniejszych 19 lat. To
samo podwojenie dotyczy
³¹cznych nak³adów inwestycyjnych dokonanych przez
naszych inwestorów, co pokazuje dynamikê rozwoju,
pomimo
wspomnianych
wczeœniej uci¹¿liwych i niezale¿nych od nas przeciwnoœci, jak pandemia czy
wojna. Innym osi¹gniêciem
jest to, ¿e nasza spó³ka ma
du¿y wp³yw na otoczenie
nie tylko gospodarcze, ale i
spo³eczne. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e nie ograniczamy
siê tylko do tego, co jest w
zakresie
naszych
obowi¹zków i kompetencji
ustawowych. Odcisnêliœmy
bardzo mocne piêtno chocia¿by w procesie decyzyjnym dotycz¹cym budowy
nowego mostu granicznego
na Odrze w Kostrzynie, który jest kluczowy dla zachodniej Polski. Byliœmy obecni

przy podejmowaniu wielu innych planów dotycz¹cych
infrastruktury kolejowej, rozpoczêliœmy rozmowy na temat budowy kostrzyñskiej
obwodnicy, które zakoñczy³y
siê decyzj¹ o rozpoczêciu
inwestycji. Móg³bym tutaj
wymieniæ jeszcze wiele podobnych przyk³adów naszej
aktywnoœci. Czasami mam
wra¿enie, ¿e stajemy siê
ofiar¹ w³asnych sukcesów,
bo nierzadko inwestycje powstaj¹ szybciej ni¿ odpowiednia do ich potrzeb infrastruktura drogowa czy kolejowa, lecz traktujemy to jak
czynnik motywuj¹cy i na
pewno z tego powodu nie
narzekamy. To sprawia, i¿
katalog
spraw
wymagaj¹cych naszego zaanga¿owania jest coraz
wiêkszy.
Oczywiœcie
wszystkie nasze sukcesy to
zas³uga bardzo profesjonalnej i oddanej za³ogi spó³ki
oraz wielu naszych partnerów, co zawsze podkreœlam.
- A jaki by³ wk³ad spó³ki
w przejêcie terenów inwestycyjnych przy ul. Mironickiej w Gorzowie, o których mówi siê, ¿e s¹ najatrakcyjniejsze w naszej
czêœci Polski?
- Dla nas historia tego obszaru rozpoczê³a siê kilkanaœcie lat temu, kiedy powsta³a pierwsza w Gorzowie
podstrefa, która obecnie jest
w pe³ni zagospodarowana.
Miasto Gorzów ju¿ wtedy
uchwali³o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który obejmowa³ o wiele wiêkszy obszar,
na którym Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roœlin posia-

da³ prawo u¿ytkowania wieczystego . Z uwagi na brak
otwartoœci Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roœlin nie
mo¿na by³o ofertowaæ tego
obszaru zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie. Po rozpoczêciu pracy w
Spó³ce spotka³em siê kilkukrotnie z w³adzami Gorzowa
w celu stworzenia oferty inwestycyjnej dla du¿ego inwestora.
Przedstawiane
przez miasto propozycje nie
posiada³y odpowiedniego
potencja³u, a obszar nale¿¹cy ówczeœnie do IHAR
traktowany by³ jako niedostêpny, choæ jedynie ten teren dawa³ szansê na stworzenie w³aœciwej oferty. W
miêdzyczasie niezale¿nie
od nas podjêto decyzjê o
budowie linii wysokiego napiêcia 400kV spod Szczecina do okolic Poznania z
podstacj¹ w pobliskiej Baczynie oraz rozpoczêto budowê gazoci¹gu, który dawa³ nowe mo¿liwoœci.
- Jak ostatecznie uda³o
siê przekonaæ IHAR do
przekazania terenów?
- W pierwszej kolejnoœci
zmieniono ustawê o instytutach przez Ministerstwo Rolnictwa w taki sposób, i¿ minister rolnictwa nabywa³
zdecydowanie szersze kompetencje w zakresie pracy
podleg³ych mu instytutów,
co dawa³o szansê na
podjêcie rozmów w szerszym gronie i przedstawienie argumentów. Maj¹c t¹
wiedzê i doœwiadczenia z
przesz³oœci zainicjowaliœmy
dzia³ania, prosz¹c o wsparcie m.in. ówczesn¹ minister
El¿bietê Rafalsk¹ oraz woje-

wodê W³adys³awa Dajczaka, które wskaza³y walory
tego terenu w Ministerstwie
Rozwoju, Ministerstwie Rolnictwa oraz innych agencjach rz¹dowych. Osobiœcie
spotka³em siê w tej sprawie
kilkukrotnie z ministrami w
trzech resortach. Nastêpnie
przedstawiliœmy propozycjê
dotycz¹c¹ odpowiednich
przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Proces zamiany gruntów zosta³ przeprowadzony
skutecznie. Od tego momentu rozpoczêliœmy ofertowanie tego terenu wskazuj¹c na jego niew¹tpliwe
zalety, szczególnie w kontekœcie logistycznym i energetycznym. Po okresie lockdownu podczas pandemii pojawi³y siê nowe mo¿liwoœci,
gdy¿ globalna gospodarka
wesz³a w fazê zmian, szczególnie w zakresie ³añcuchów
dostaw. Ponadto mieliœmy
nowe wyzwania w zakresie
wytwarzania energii oraz
elektromobilnoœci. Przedstawiana przez nas oferta inwestycyjna w Gorzowie zaczê³a
przyci¹gaæ zainteresowanie.
Byliœmy rozpatrywani przez
dwie bardzo du¿e, globalne
firmy w kontekœcie lokalizacji
ich inwestycji.
- Co siê dzieje dzisiaj?
- Obecnie prowadzimy daleko zaawansowane rozmowy z dwoma podmiotami i
zainicjowaliœmy z kolejnym
podmiotem. Dziêki tym
dzia³aniom oferta w Gorzowie jest dobrze znana we
wszystkich
gremiach
uczestnicz¹cych w procesie
obs³ugi du¿ych inwestycji.
W miêdzyczasie przeprowadziliœmy analizê potrzeb infrastrukturalnych tego terenu, które przedstawiliœmy
naszym partnerom. Kilka
miesiêcy temu zosta³a podjêta decyzja przez premiera
Mateusza Morawieckiego o
dedykowaniu specjalnych
œrodków na rozwój stref
przemys³owych w ramach
Programu Inwestycji Strategicznych. Potencja³ terenu
przy ulicy Mironickiej rokowa³ bardzo dobrze, lecz wymaga³ dofinansowania w infrastrukturê techniczn¹.
- I te pieni¹dze siê znalaz³y.
- Miasto Gorzów wys³a³o
wniosek o dofinansowanie,
podobnie jak wiele innych
samorz¹dów, i otrzyma³o
najwiêksz¹ mo¿liw¹ kwotê,
czyli 250 milionów z³otych,
co jest ogromnym sukcesem. Wraz z Agencj¹ Roz-

woju Przemys³u, w której
cz³onkiem Rady Nadzorczej jest pe³nomocnik wojewody lubuskiego Jaros³aw Porwich, opiniowaliœmy
wnioski
maj¹ce
najwiêkszy
potencja³.
Uzyskanie przez Gorzów
tak wielkich œrodków finansowych na wybudowanie
infrastruktury technicznej
to wielka szansa dla miasta. To mo¿e byæ prze³om w
rozwoju miasta, który da
wiele nowych mo¿liwoœci.
Budowa infrastruktury pozwoli przygotowaæ optymaln¹ ofertê inwestycyjn¹,
która spe³ni oczekiwania
wymagaj¹cych projektów
inwestycyjnych i w konsekwencji da nam nowe inwestycje w Gorzowie.
- W jakim miejscu ¿ycia
gospodarczo-spo³ecznego plasuje pan kierowan¹
przez siebie spó³kê?
- Nasze kompetencje i doœwiadczenia sytuuj¹ nas w
œrodowisku gospodarczym
w szczególnej roli. Poprzez
nasz¹ aktywnoœæ staramy
siê ³¹czyæ m.in. ludzi gospodarki, administracji i nauki,
staramy siê byæ spoiwem dla
wszystkich zainteresowanych, którzy chc¹ budowaæ
jak najlepsze warunki inwestycyjne, co stymuluje rozwój gospodarczy.
- Wybiegaj¹c w przysz³oœæ wyobra¿a pan sobie, jakiego dokona podsumowania na 30-lecie
spó³ki w 2027 roku?
- Liczê, ¿e kolejny jubileusz, ten za piêæ lat bêdzie
równie¿ okaza³y, poniewa¿
dajemy Spó³ce du¿y potencja³ do wzrostu. Najwa¿niejsze, ¿ebyœmy wtedy ju¿
nie pamiêtali o pandemii, o
wojnach, oraz ich konsekwencjach w ³añcuchach dostaw i na rynkach surowców. Obyœmy równie¿ zapomnieli o wielkich lukach
poda¿owych. Chcia³bym,
¿ebyœmy za piêæ lat nadal
uczestniczyli w du¿ych projektach daj¹cych wartoœæ
dodan¹ naszej lokalnej i regionalnej gospodarce. Ponadto, powinniœmy utrwalaæ
silne zaufanie wœród przedsiêbiorców na terenie przez
nas zarz¹dzanym, by byæ
dla nich pierwszym wyborem w obszarze consultingu, doradztwa rozwojowego, czy ka¿dej innej formy
pomocy dla zainteresowanych inwestowaniem.
- Dziêkujê za rozmowê.
ROBERT BOROWY
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Gorzów dynamicznie… wyludnia się
Spadek liczby ludnoœci w Gorzowie Wlkp. bêdzie w najbli¿szych latach powa¿nym problemem.
pieska, kotka, nawet po dwa,
wychodz¹ ze swymi pupilami
na spacery, kupuj¹ drogie
karmy,
medykamenty,
chodz¹ do fryzjera i lekarza,
je¿d¿¹ z pupilem na wczasy… Mieszkañców ubywa, a
piesków, samochodów i motocykli przybywa. W 1970 roku by³o zarejestrowanych 2,6
tysiêcy sztuk samochodów,
w roku 2000 - ju¿ 44 tysi¹ce,
w 2017 mieliœmy 91 tysiêcy
ró¿nych pojazdów. Dzisiaj
liczba ich jest wiêksza od
liczby
mieszkañców
i
osi¹gnê³a 117 825 pojazdów. Samych samochodów
osobowych zarejestrowanych jest w Gorzowie 101
045. Odliczaj¹c dzieci to na
jedno gospodarstwo domowe przypadnie ok. dwa samochody osobowe. Czy¿by
nasi m³odzi bardziej woleli
samochód i zwierz¹tko ni¿
dziecko? Przecie¿ mo¿na
mieæ jedno i drugie, a dziecko przyjaŸni³oby siê z tym
pieskiem czy kotkiem, a jeden samochód wystarczy³by
dla nich wszystkich.
Coœ jednak jest, ¿e niektórzy m³odzi boj¹ siê
mieæ dzieci, i to trzeba
w³aœnie zdiagnozowaæ. Mój
wielki profesor filozofii z
UAM, prof. zw. dr hab. Jan
Such (91 lat), filozof przyrody i kosmologii, mówi³ nam
studentom, ¿e: „ u podstaw
rozwijaj¹cych siê zjawisk
spo³ecznych jest zawsze jakaœ myœl filozoficzna lub
ideologiczna”.
Jaka myœl zaczyna ogarniaæ doœæ szerokie rzesze
m³odych ludzi, ¿e nie chc¹
mieæ dzieci?
Jeœli szukaæ przyczyn w jakiejœ myœli ideologicznej, to
na pewno widzia³bym j¹ w
„filozofii” postmodernizmu,
de facto wyros³ej z materializmu marksistowskiego. Pamiêtam koñcowe lata szeœædziesi¹te jako student z
okresu tzw. rewolucji seksualnej, rozruchów na paryskiej Sorbonie, z czasów
Woodstocku w USA, „dzieci
kwiaty”, ruchu hippisowskiego PRL-u bez obowi¹zków i
moralnoœci, w Holandii tzw.
wspólne
ma³¿eñstwa
i
wspólne dzieci. Czêsto
s³ysza³em wtedy, ¿e ¿yæ trzeba dla przyjemnoœci i nawet
na cudzy koszt, bo ¿ycie jest
tylko jedno. Wprawdzie w
Polsce ta absurdalna ideologia siê nie zagnieŸdzi³a tak
jak na zachodzie, to jednak
na m³odzie¿ ma mocny
wp³yw. Dzisiaj postmodernizm
jest
doœæ
powszechn¹
myœl¹ wielu
akademickich oœrodków w
Europie, a ta liberalna „filozofia” róbta co chceta
przebija siê te¿ w Polsce do
m³odych umys³ów. S¹ polity-

Fot. Archiwum

Problemem nie tylko demograficznym,
ale
przed
wszystkim bêdzie wa¿nym
warunkiem, który zagraniczni potencjalni inwestorzy
bior¹ pod uwagê lokalizuj¹c
tu inwestycje. Demografia
miasta jest czynnikiem decyduj¹cym o rozwoju tym bardziej, ¿e powa¿ny i miêdzynarodowy przemys³ potrzebuje wiele wykszta³conych
m³odych ludzi maj¹cych
zdolnoœci
sprostania
wspó³czesnym wymogom
kadrowym. A tymczasem
tych w wieku najwy¿szej aktywnoœci zawodowej ubywa,
a starsza generacja powiêksza
swoj¹
liczebnoœæ.
Wed³ug stanu na 31 grudnia
2021 roku osób zameldowanych w Gorzowie na pobyt
sta³y by³o 109 587 osób i 3
415 osób na pobyt czasowy.
Gorzów Wlkp. liczy obecnie
ogó³em 113 002 mieszkañców. Coœ niepokoj¹cego
siê w naszym mieœcie dzieje,
¿e zamiast mieszkañców
przybywaæ, to nas po prostu
jest coraz mniej. Statystyki
miejskie podaj¹, ¿e w Gorzowie w 2021 roku zmar³o
1837 osób, a urodzi³o siê tylko 708 dzieci. Niema tu nawet prostej zastêpowalnoœci
pokoleñ. Od wielu lat w Gorzowie wskaŸnik zastêpowalnoœci pokoleñ kszta³tuje siê
poni¿ej 2,1 - jest to granica
poni¿ej której zmniejsza siê
liczba mieszkañców. Dwojetroje dzieci powinno byæ
przys³owiow¹ norm¹, ale nie
jest. Dlaczego?
Osobiœcie obserwujê, ¿e
sytuacja
materialna
ma³¿eñstw z dwojgiem i
wiêcej dzieci znacznie siê
w ostatnich kilku latach
poprawi³a. Zrobi³o to s³ynne
w Europie tzw. 500+, ale nie
tylko. Stopa ¿yciowa Polaków znacznie wzros³a i warunki materialne dla dzieci
te¿. Jeszcze niedawno zarabialiœmy i ¿yliœmy na poziomie 30% tej dochodowoœci
co mieli Niemcy, a dzisiaj ju¿
przekroczyliœmy 60% niemieckiego poziomu. Je¿eli
nic temu nie przeszkodzi, a
mechanizmy UE pozwol¹, to
za kilka lat dogonimy zachodnie pañstwa, a niektóre
ju¿ dogoniliœmy. Mamy dzisiaj, co jest bardzo znamienne, wiêcej samochodów na
rodzinê ni¿ w wielu zachodnich pañstwach, wiêcej ni¿ w
Niemczech. Prawie dwa samochody osobowe przypada
na rodzin¹, a dzieci mamy
ledwie jedno, rzadko dwoje,
jeszcze rzadziej troje i
wiêcej, a czêsto m³odzi wcale nie chc¹ mieæ dziecka.
Nieraz ma³¿eñstwo mieæ
dzieci nie mo¿e i to rozumiemy. Ale inni… A inni m³odzi,
ale te¿ i starsi wol¹ mieæ

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.

cy, którzy o macierzyñstwie i
urodzeniu dziecka mówi¹
tak: ”Demograficznie fajna
rzecz, ale dla kobiety to
czêsto udrêka na najbli¿sze
20 lat ¿ycia.” Ze œrodowisk liberalnych
wypuszczono
newsa, ¿e „dla pañstwa najtañsza jest rodzina bez dzieci”. Bez ludzi pañstwo jest
rzeczywiœcie najtañsze tylko,
¿e takie pañstwo przestaje
istnieæ. Myœl jest czêsto groŸna, jak dowodzi historia
ró¿nych myœli. Te dotychczasowe ideologie, które jeszcze
pamiêtamy,
by³y
wyj¹tkowo absurdalne. Ideologia marksistowsko-leninowskie doprowadzi³a do
wymordowania przynajmniej
160 milionów ludzi na œwiecie, w tym w Europie XX wieku ok 100 milionów. Dzisiejszy neomarksistowski postmodernizm
preferuje
hedonizm, relatywizowanie
prawdy i jej negowanie, walkê
z autorytetami, walkê p³ci,
walkê pokoleñ, negowanie
ma³¿eñstwa, likwidacjê tradycyjnie pojmowanej rodziny,
preferowanie zwi¹zków bez
dzieci, rozbicie rodziny i jej
tradycyjnie pojmowanych zasad moralnych. Nie ma siê
co dziwiæ, ¿e w takich warunkach miejsca dla dzieci
byæ nie mo¿e. Wychowanie,
wykszta³cenie i utrzymanie
dziecka œrednio przez 20 lat
to ogromna rodzinna inwestycja. M³odzi musz¹ myœleæ
o warunkach materialnych
swego doros³ego ¿ycia.
Chc¹ posiadaæ w³asne
mieszkanie i finansow¹ zdolnoœæ utrzymania rodzinnego
domu, chc¹ mieæ dobr¹
pracê i p³acê, i to jest prawid³owe. Napotykaj¹ jednak
na bariery swego doros³ego

¿ycia. Postawi³bym wiêc
tezê, ¿e w tych dwóch
g³ównych czynnikach, w lansowanym systemie wartoœci i
istniej¹cych warunkach materialnego bytu nale¿y doszukiwaæ siê determinantów
niskiej dzietnoœci naszego
miasta i w ca³ej Polsce. W
Gorzowie
pensje
ludzi
m³odych na tle Polski s¹ jednymi z najni¿szych, na kupno mieszkania ich nie staæ,
na wynajem te¿. Dlaczego
tak jest? - a to ju¿ osobny temat do analizy. Jedno jest
ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ:
„Nie ma zjawisk, a szczególnie spo³ecznych , bez przyczyn”, a potencja³ ludnoœciowy jest g³ównym czynnikiem
rozwoju.
Najwiêkszymi miastami
w Lubuskiem s¹ stolice
województwa: Zielona Góra zajmuje 278 km kw. i ma
138 tysiêcy ludnoœci, i Gorzów Wlkp. - 86 km kw. i
113 tysiêcy mieszkañców.
Ró¿nice w wielkoœci najwiêkszych miast woj. lubuskiego s¹ olbrzymie. Zielona
Góra od 1stycznia 2015 roku
sta³a siê szóstym miastem w
Polsce pod wzglêdem powierzchni i jest wiêksza od
Poznania i Gdañska. By³o to
mo¿liwe dziêki po³¹czeniu
Zielonej Góry z gmin¹
wiejsk¹. Miasto po po³¹czeniu otrzyma³o ogromne
mo¿liwoœci rozwojowe. Korzyœci z po³¹czenia ju¿ zdecydowanie odczuli mieszkañcy przy³¹czonych wsi. Zielonogórski magistrat w
pierwszych latach przekaza³
tym przy³¹czonym kilka milionów na inwestycje. Miejski
Zak³ad Komunikacji przyst¹pi³ do usprawnienia
po³¹czeñ komunikacyjnych.

Obni¿ce uleg³y te¿ podatki
dla ziem przy³¹czonych. To
po³¹czenie by³o najszybsz¹
drog¹ do powiêkszenia przestrzennego i ludnoœciowego
potencja³u miasta. Powsta³ w
ten sposób silny oœrodek
aglomeracji
miejskiej
mog¹cy konkurowaæ swoimi
zasobami
z
wieloma
czo³owych miast w Polsce.
W ten sposób Zielona Góra
wpisa³a siê w politykê UE
dotycz¹c¹ obszarów metropolitarnych i aglomeracyjnych. W planach UE i w jej
perspektywie finansowej Zielona Góra znalaz³a siê w
gronie 300 europejskich
miast, do których nale¿y 18
miast polskich. To po³¹czenie miasta Zielona Góra z
gmin¹ wiejsk¹, w sk³ad której
wchodzi³o kilkanaœcie wiosek so³eckich, powiêkszy³a
siê przestrzeñ urbanizacji i
znik³o wiele barier rozwojowych. Miastotwórcza funkcja
Zielonej Góry rozszerzy³a siê
na przejête osiedla wiejskie.
Ranga miasta znacznie
wzros³a, co ma zasadnicze
znaczenie dla dalszego rozwoju i atrakcyjnoœci inwestycyjnej dla kapita³u polskiego i
miêdzynarodowego. Zielona
Góra uzyska³a ogromn¹
przewagê w województwie
lubuskim i sta³a siê wiod¹c¹
aglomeracj¹ otwieraj¹c¹ sobie drogê metropolitarnego
rozwoju, a w Polsce jest na
szóstym miejscu z powierzchni¹ 278 km kw. Gorzów jest na 36 miejscu z 86
km kw. powierzchni. Liczba
ludnoœci Gorzowa wyraŸnie
zmniejszy³a siê o kilka tysiêcy osób i ma 113 tysiêcy,
zaœ liczba zielonogórzan
wzros³a do 138 tysiêcy.
Bêdzie to ju¿ trwa³y czynnik
przewagi w rozwoju Zielonej
Góry w woj. lubuskim
Aglomeracje funkcjonuj¹ w
ró¿nych formach. Gorzów
swoj¹ aglomeracjê te¿ zacz¹³ budowaæ ju¿ w 2011 roku jako porozumienie 27
gminnych samorz¹dów. W
magistracie gorzowskim powsta³o Biuro Rozwoju Miasta
i Aglomeracji. Taka forma organizacyjna na 5,9 tysi¹cach
km kw. i z 390 tysi¹cami
osób mog³a byæ teoretycznie
wielk¹ potêg¹ gospodarczofinansow¹ i hubem rozwojowym regionu. Jednak okaza³a siê ma³o efektywna i nie
wnosi³a oczekiwanych wartoœci do tej nowej samorz¹dowej wspólnoty. W listopadzie
2020 roku Rada Miasta Gorzowa podjê³a uchwa³ê w
sprawie wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji Gorzowa Wlkp. W sk³ad
wesz³y gminy: Gorzów, Bogdaniec, Deszczno, K³odawa,
Lubiszyn i Santok. Aglomeracja ma charakter zadanio-

wy, w tym wypadku obejmuje
swym zasiêgiem teren objêty wspólnym systemem kanalizacji zbiorczej zakoñczonym oczyszczalni¹ œcieków
w Gorzowie. Ta aglomeracja
obejmowaæ bêdzie 178 092
mieszkañców i ma charakter
porozumienia, a nie administracyjnego po³¹czenia, jak
ma to miejsce w granicach
miasta Zielonej Góry. W Polsce najbogatszymi gminami
per capita nie s¹ miejskie
aglomeracje czy miasta metropolitarne. Najbogatsz¹ jest
gmina Kleszczów w ³ódzkim,
Œwieradów Zdrój w dolnoœl¹skim, Rewal w zachodniopomorskim czy Rz¹œnia
w ³ódzkim. Warszawa jest
poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹,
£ódŸ, Gdañsk, Wroc³aw i
Kraków dalej, a Gorzów jest
jeszcze dalej. Bogactwo
gmin zale¿y od wielu czynników, w œród których na pewno przoduje jakoœæ i efektywnoœæ zarz¹dzania zasobami
gminy.
Ale
najwa¿niejszym jest kapita³
ludzki. Gminy, które trac¹
sw¹ liczebnoœæ na skutek niskiego wskaŸnika urodzeñ
lub migracji w poszukiwaniu
lepszych warunków ¿ycia
poza
granicami gminy
dobrym rozwojem poszczyciæ siê nie bêd¹ mog³y. O liczebnoœæ swoich mieszkañców magistrat Gorzowa
bêdzie musia³ szczególnie
dbaæ. Nie mo¿na przejœæ
obojêtnie obok faktu, ¿e w
ci¹gu ostatnich 25 miesiêcy
uby³o z miasta ponad 5 tysiêcy osób. Je¿eli by przyj¹æ,
¿e Miasto nasze wyludnia
siê w tempie 2,5 tysiêcy
mieszkañców rocznie, to za
20 lat bêdzie nas o po³owê
mniej. Dla kogo wiêc budujemy te piêkne osiedla? Czy
ubywaj¹cych Polaków zast¹pi¹ Ukraiñcy? Tylko, ¿e o
nich te¿ trzeba bêdzie zadbaæ, je¿eli chcemy by zostali. Taka mo¿liwoœæ istnieje.
Do gorzowskich szkó³ chodzi
ponad tysi¹c dzieci z Ukrainy
i bardzo dobrze radz¹ sobie
z jêzykiem. Ich mamy najczêœciej ju¿ pracuj¹ i doœæ
dobrze siê adoptuj¹ do naszych polskich warunków.
Wojna w Ukrainie niebawem
mo¿e siê skoñczy, wtedy
wielu mê¿czyzn z frontu powróci tu do Polski do swych
rodzin i mo¿e zostan¹.
Oprócz malej¹cej liczby urodzeñ trzeba bêdzie te¿ powstrzymaæ ujemne saldo migracyjne, gdy¿ z miasta w roku wyprowadzi³o siê 2897
osób, a zamieszka³o w nim
1717 osób. Pozostanie magistratowi na d³u¿ej problem
wyludniania siê naszego
miasta. Temu zjawisku trzeba
zapobiec, a ³atwo nie bêdzie.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Naczyniowcy sięgają
po nowatorską technikę
- Na pocz¹tek zabieg przeprowadziliœmy u czterech pacjentów. U wszystkich z powodzeniem - mówi lek. med. Olga Szyroki, szefowa chirurgów
naczyniowych w gorzowskim szpitalu.

Fot. WSzW Gorzów Wlkp

Wewn¹trznaczyniowa litotrypsja fal¹ uderzeniow¹
(Shockwave), bo o tej metodzie mowa, to nowatorski
sposób rozbijania tkanki
mia¿d¿ycowej.
To
uzupe³nienie metody wewn¹trznaczyniowej PTA t³umaczy lek. Olga Szyroki,
kierownik pododdzia³u chirurgii naczyniowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp.
Nowa technika sprawdza
siê przy zwê¿aniach têtnic w
miejscach, gdzie nie mo¿na
zastosowaæ stentów. Chodzi
przede wszystkim o pachwiny, stawy kolanowe czy
drobne naczynia podudzia.

Metoda znana od czterech
lat

Litotrypsja jest stosowana
w Polsce dopiero od czterech lat. G³ównie w kardiologii. Gorzowska lecznica jako
jedyna w pó³nocnej czêœci
województwa zaczê³a stosowaæ tê metodê w udra¿nianiu têtnic koñczyn.
- Bardzo siê cieszymy, ¿e
poszerzamy zakres œwiadczeñ. Nowe metody to nie
tylko rozwój naszej pracowni, ale przede wszystkim
wiêcej mo¿liwoœci leczenia mówi Renata Tylman, wieloletnia koordynatorka pracowni hemodynamiki i chirurgii

Od lewej: Ilona Malewicz z agencji Symico, lek. Olga Szyroki, technik RTG Krzysztof Maziarz,
pielęgniarki Urszula Konaszewska i Renata Tylman oraz lek. Krzysztof Jurczyk na chwilę
przed pierwszym zabiegiem wewnątrznaczyniowej litotrypsji falą uderzeniową w pracowni
hemodynamiki i chirurgii naczyniowej szpitala przy ul. Dekerta

naczyniowej w szpitalu przy
Dekerta, gdzie s¹ przeprowadzane zabiegi.
Te pierwsze - pod okiem
doktor Szyroki - przeprowadzi³ radiolog Krzysztof Jurczyk, w asyœcie m.in. starszej pielêgniarki Urszuli Konaszewskiej i technika RTG
Krzysztofa Maziarza. Ilona
Malewicz z Agencji Naukowo
- Technicznej Symico, która
dostarczy³a sprzêt do litotrypsji, ¿artowa³a ¿e z emocji
prawie ca³¹ noc nie spa³a.

- Na pocz¹tek zoperowaliœmy czterech pacjentów.
Wszystkich z powodzeniem zaznacza Olga Szyroki. Dodaje, ¿e litotrypsja fal¹ uderzeniow¹ ju¿ na sta³e wchodzi „do oferty” pododdzia³u
chirurgii naczyniowej w Gorzowie.

Stentgrafty i CEUS

Warto
zaznaczyæ,
¿e
Shockwave to ju¿ kolejna nowatorska technika, jak¹ stosuj¹ specjaliœci przy Deker-

ta. Na koncie maj¹ oni choæby zabieg wszczepienia
stengraftu za pomoc¹ metody holograficznej i zastosowaniu gogli VR.
Stentgraft to niewielka
„sprê¿ynka” ratuj¹ca chorych
z têtniakami aorty brzusznej
i piersiowej. Umieszcza siê
j¹ w naczyniu krwionoœnym,
¿eby rozprê¿yæ je od wewn¹trz. Zazwyczaj stentgraft
jest wprowadzany do aorty
przez têtnicê udow¹ i mocowany w miejscu wystêpowa-

nia têtniaka. Trójwymiarowa
wizualizacja narz¹dów wewnêtrznych bardzo przy tym
pomaga. Za pomoc¹ gogli
(podobnych do tych od gier
komputerowych) lekarz widzi
hologram, który odzwierciedla obszar anatomiczny. Bez
dotykania operowanego narz¹du - za pomoc¹ gestów
lub komend - mo¿e dowolnie
obróciæ obraz.
- U¿ycie trójwymiarowej wizualizacji skraca czas trwania samego zabiegu. Pozwala na obni¿enie dawki kontrastu, a co za tym idzie
zmniejsza ryzyko uszkodzenie nerek. Pacjent te¿ znacznie mniej krwawi - wylicza dr
n. med. Rados³aw Turowski,
chirurg naczyniowy.
Kilka miesiêcy temu naczyniowcy
rozpoczêli
te¿
wspó³pracê z oddzia³em wewnêtrznym szpitala, dziêki
czemu pacjenci po wszczepieniu stentgraftów s¹ kontrolowani za pomoc¹ ultrasonografii kontrastowej CEUS.
Do tej pory kontrola odbywa³a siê za pomoc¹ tomografu komputerowego, po
podaniu jodowego œrodka
kontrastuj¹cego. - Jodowe
œrodki kontrastuj¹ce s¹ nefrotoksyczne, te u¿ywane
przy badaniu USG s¹ bezpieczniejsze. Pacjenci nie s¹
wiêc nara¿ani na uszkodzenie nerek i na promieniowa-

nie, za to czu³oœæ wykrywania przecieków jest porównywalna z tomografi¹ komputerow¹ - wyjaœnia lek. Olga
Szyroki.

Przez poradnię na oddział

Pododdzia³ chirurgii naczyniowej dzia³a w szpitalu od
kwietnia ubieg³ego roku. Zajmuje siê g³ównie leczeniem
chorób zwi¹zanych z nieprawid³owym funkcjonowaniem
naczyñ krwionoœnych. Nale¿¹
do
nich
m.in.:
mia¿d¿yca
(w
tym
mia¿d¿yca naczyñ koñczyn
dolnych i têtnic szyjnych),
niedro¿noœci têtnic, które
mog¹ prowadziæ do udarów,
oraz têtniaki. - Zajmujemy
siê chorobami, które zagra¿aj¹ ¿yciu pacjentów podkreœla lek. Olga Szyroki.
Razem z pododdzia³em ruszy³a poradnia chirurgii naczyniowej. Specjaliœci przyjmuj¹ w niej we wtorki i
czwartki od 9.00 do 13.00
(poradnia jest ulokowana w
nowej czêœci szpitala, w
oœrodku radioterapii). W poradni naczyniowcy m.in. kwalifikuj¹ do leczenia operacyjnego czy diagnozuj¹ choroby
têtnic i ¿y³. Do poradni potrzebne jest skierowanie od
lekarza rodzinnego. Wiêcej
informacji na stronie szpitala:
www.szpital.gorzow.pl

MAT. WSZW W GORZOWIE WLKP.

ROZMOwA

Listopad 2022 r.

13

No i marzenia się spełniają
Z Natali¹ Œlizowsk¹, projektantk¹ mody, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Otworzy³aœ w³aœnie
swoj¹ wystawê w Filharmonii Gorzowskiej. Czy to
jest tak¿e otwarcie twego
nowego sezonu?
- Przede wszystkim odk¹d
tu jestem, to jest od szeœciu
lat, to by³o moje wielkie marzenie, ¿eby w³aœnie tu pokazaæ moje prace. Bardzo lubiê
wnêtrza Filharmonii. Generalnie to miejsce jest dla
mnie niesamowicie piêkne
pod wzglêdem architektury.
Podoba mi siê ten klimat.
Dziej¹ siê tu niezwyk³e rzeczy. Przecie¿ tu przyje¿d¿aj¹
wielkie osobowoœci. No i w
koñcu tak siê sta³o, ¿e jest
wystawa. Dodam, ¿e to wystawa mojej kolekcji ju¿ doœæ
dawnej, która by³a inspirowana muzyk¹ Adama Ba³dycha. Ale, co wa¿ne, uda³o
nam siê tutaj zrealizowaæ
sesjê zdjêciow¹. I te zdjêcia
autorstwa Dawida Anio³a
bêd¹ tu te¿ prezentowane. I
ju¿ muszê powiedzieæ, ¿e
jestem zachwycona, poniewa¿ ka¿de zdjêcie jest inne,
ma niezwyk³y klimat. A
wszystkie s¹ zrobione w tym
samym miejscu. I dok³adnie
mi o to chodzi³o. Dodam, ¿e

N. Ślizowska: Niektóre modele są unikatowe, nie są do
sprzedaży, ponieważ są nie do odtworzenia

modelk¹ by³a Natalia Krauze, makija¿e wykona³a Monika Kowalska.
- Ale kiedy Filharmonia
symbolicznie
otwiera³a
twoj¹ wystawê, ciebie tu
nie by³o.
- No w³aœnie ten dzieñ
spêdzi³am w drodze do Mediolanu. Troch mi by³o smutno z tego powodu. Mimo
wszystko, choæ zaczynaj¹
siê dziaæ œwiatowe rzeczy,
ale ja te rzeczy, które sobie

sama wyznaczam, te tutaj,
lokalnie, bardzo ceniê i bardzo lubiê. S¹ one dla mnie
bardzo wa¿ne. Akurat ju¿
dosz³am do tego etapu w
¿yciu, ¿e swoje wydarzenia
wyznaczam sama. Nie rozdrabniam siê na jakieœ ma³e
rzeczy. Dziêki temu, ¿e potrafiê sobie odpowiedzieæ na
pytanie, co tak naprawdê
chcê, zaczê³y siê dziaæ naprawdê wa¿ne i fajne rzeczy,
w tym œwiatowe. Ale ja nie

zapominam absolutnie o gorzowianach, moich odbiorcach tutaj, i w ten sposób siê
realizujê.
- Co robi³aœ w tym Mediolanie?
- Bra³am udzia³ w Fashion
Week. By³am trochê zestresowana. Ale ja realizujê swoje marzenia. A marzê o tym,
¿eby wychodziæ czasami
st¹d, i ¿eby to siê dzia³o raz
na pó³ roku, tak abym mog³a
siê pokazaæ w innym kraju.
No i marzenia siê spe³niaj¹
(œmiech). Bo w styczniu by³
Dubaj, by³ Mediolan, a na
pocz¹tku roku Pary¿.
- Dlaczego Mediolan jest
wa¿ny dla ludzi zwi¹zanych z mod¹?
- Mediolan jest bardzo
wa¿ny. To jest stolica mody.
Tam siê wszystko zaczyna.
Ja ju¿ raz by³am w Mediolanie, ale jakoœ nigdy nie marzy³am, ¿e moje prace
w³aœnie tam bêd¹ prezentowane i dlatego jestem
szczêœliwa, ¿e tam by³am i to
ze swoimi pracami.
Jak¹
kolekcjê
pokaza³aœ?
- Wys³a³am trzy swoje kolekcje. Bo jakoœ nie potra-

fi³am
siê
zdecydowaæ.
Wys³a³am propozycjê tej,
która jest pokazywana w Filharmonii. Zaproponowa³em
tê z Dubaju zatytu³owan¹
Welcome Dubai oraz kolekcjê Sk³odowska-Curie. Organizator wybra³ kolekcjê z
Dubaju. Pewnie dlatego, ¿e
jest bardzo kolorowa, artystyczna, odjazdowa. Zbudowana jest z wielkich form,
ma ró¿ne nakrycia g³owy.
Logistycznie by³o to trudne,
bo jechaliœmy z moim
mê¿em Rafa³em Fiatem 500
(œmiech), ale daliœmy radê.
Wziê³am
15
ubiorów.
Wszystko siê uda³o. Kolekcja
bardzo siê podoba³.
- A potem Pary¿. Co w
Pary¿u?
- A w Pary¿u te¿ Fashion
Week. Poka¿ê Sk³odowsk¹.
- No tak, bo có¿ innego
mo¿e lepiej pasowaæ do
Pary¿a, ni¿ Sk³odowska…
Oczywiœcie.
Trzeba
trochê tê Sk³odowsk¹ rozbudowaæ. Dodam, ¿e tak¿e tê
kolekcjê bêdzie mo¿na tu, w
Filharmonii obejrzeæ, zaraz
po tej prezentowanej teraz.
Uwa¿am, ¿e Pary¿ jest naprawdê wspania³ym miejs-

cem, aby tê Sk³odowsk¹ pokazaæ. Kolekcja zreszt¹ okaza³a siê hitem. Ju¿ nawet
Anita Lipnicka zrealizowa³a
clip w jednej z naszych sukien. Ma³o tego, bêdzie w
tych ubiorach wystêpowaæ
podczas swojej trasy koncertowej.
- Ta moda, któr¹ tu
mo¿na zobaczyæ to haute
couture, moda wyj¹tkowa,
ale i coœ na wykwintne
wyjœcie na wieczór. Sprzedajesz te modele?
- Ta akurat kolekcja ma ju¿
trzy lata. Niektóre modele s¹
unikatowe, nie s¹ do sprzeda¿y, poniewa¿ s¹ nie do
odtworzenia, choæby dlatego, ¿e nie ma ju¿ takich tkanin. Ja je zachowujê po to,
aby prezentowaæ w ró¿nych
miejscach, jak choæby Filharmonia. Natomiast niektóre rzeczy s¹ powtarzalne i
nawet kilka razy uda³o nam
siê coœ sprzedaæ z tych kolekcji.
- Ale mo¿na spróbowaæ u
ciebie w pracowni.
Zdecydowanie.
W
ka¿dym razie w zapraszam
serdecznie.
- Dziêkujê.

W górach każdy znajdzie coś dla siebie
Z Maciejem Œpiewankiem, zdobywc¹ tatrzañskich schronisk, rozmawia Dorota Waldmann
- Po powrocie z Nepalu potrzebowa³em kolejnego wyzwania. W mediach spo³ecznoœciowych dostrzeg³em wpis
ch³opaka, który zjad³ szarlotkê
w ka¿dym schronisku w Tatrach. Postanowi³em troszeczkê ten szlak wyd³u¿yæ,
¿eby postawiæ w stu procentach na wyzwanie sportowe i
tak zrodzi³ siê pomys³, aby zaliczyæ wszystkie polskie schroniska w Tatrach w ci¹gu jednego dnia. Wyd³u¿y³em tê
trasê o ponad dziesiêæ kilometrów.
- Jak przebiega³a trasa?
- Trasê zaplanowa³em sobie
tak, ¿eby konkretne odcinki
pokonywaæ w okreœlonym
czasie. O godzinie 2:30 rozpocz¹³em swój szlak przy wejœciu do Parku Narodowego
przy Palenicy Bia³czañskiej.
Pierwsze schronisko, które
odwiedzi³em by³o w Dolinie
Roztoki. Nastêpnie uda³em
siê w stronê Morskiego Oka
przez Œwistówkê do Piêciu
Stawów. Kolejno przez Zawrat
do Murowañca i tak ruszy³em
w górê zaliczaj¹c jeszcze
Kasprowy Wierch, gdzie nie
ma schroniska, jest obserwatorium, ale stwierdzi³em, ¿e
warto by³oby równie¿ tam siê
udaæ. PóŸniej skierowa³em siê

Fot. Archiwum M. Œpiewanka

- Czym s¹ dla Pana góry?
- Miejscem, gdzie odpoczywam i doœwiadczam wielu
fantastycznych, niezapomnianych przygód. W górach przede wszystkim odpoczywa mój
mózg. Jest to znakomita odskocznia od codziennoœci.
- Sk¹d takie zami³owanie
do gór?
- Tak naprawdê moja historia
z górami wysz³a dosyæ spontanicznie i wci¹gnê³y mnie
one w stu procentach. Jest
to moja pasja, któr¹ realizujê
poprzez sport. W tamtym roku wpad³em na pomys³, ¿eby
pojechaæ w Himalaje do Nepalu, aby zwiedziæ ten kraj i
odbyæ trekking do bazy pod
Mount Everestem. Przygotowuj¹c siê do tego wyjazdu
wyjecha³em kilka razy w Tatry i mo¿na powiedzieæ, ¿e
wpad³em jak œliwka w kompot. Teraz nie wyobra¿am
sobie, ¿eby kilka razy w
ci¹gu roku nie pojechaæ w
góry i nie wyznaczaæ sobie
kolejnych celów zwi¹zanych
zarówno ze zwyk³ych chodzeniem, jak i sportowym
wyzwaniem.
- Proszê opowiedzieæ o
swoim ostatnim osi¹gniêciu, które mia³o miejsce w
czerwcu bie¿¹cego roku.

M. Śpiewanek: Tak naprawdę na szlaku spotkałem tylko
jedną kozicę

w dó³, ¿eby odbiæ przy wejœciu
w KuŸnicach w stronê kolejnych schronisk, czyli Hotel
Górski na Kalatówkach, Hala
Kondratowa i nastêpnie przez
Czerwone Wierchy w stronê
Hali Ornak i potem przez Iwaniack¹ Prze³êcz do Polany
Chocho³owskiej. Nie ma co
ukrywaæ, ¿e by³o to sportowo
fajne wyzwanie.
- Pojawi³y siê chwile
s³aboœci podczas trasy?
- Nie. Nie mia³em ¿adnych
problemów zwi¹zanych z kondycj¹ i myœli typu, ¿e nie dam
rady. Wiadomo, ¿e by³y mocne podejœcia, np. pod Kopê

Kondrack¹, gdzie trzeba by³o
zrobiæ
500
metrów
przewy¿szenia, a mia³em ju¿
za sob¹ ponad 30 kilometrów
i 11 godzin marszu, wiêc
zmêczenie dawa³o o sobie
znaæ. Ponadto temperatura
te¿ by³a dosyæ wysoka, bo tego dnia o ile rano by³o bardzo
przyjemnie i rzeœko, to ju¿ po
po³udniu by³o bardzo gor¹co.
Na trasie by³o równie¿ du¿o
turystów, co utrudnia³o w
miarê szybk¹ wêdrówkê.
Wiêkszych zw¹tpieñ nie by³o,
bo by³em dobrze przygotowany.
- To znaczy?

- Mia³em odpowiedni¹ iloœæ
wody i jedzenia. Na bie¿¹co
uzupe³nia³em zapasy w schroniskach w szczególnoœci
wodê. W trakcie wêdrówki
spo¿y³em 11 litrów wody, dosyæ du¿o. Przerwy ogranicza³em do absolutnego minimum, bo moim priorytetem
by³o to, ¿eby nie iœæ w ciemnoœci, aczkolwiek nie uda³o siê to.
- Ile ³¹cznie kilometrów liczy³a trasa?
- 64. Zajê³o mi to 19 godzin i
23 minuty.
- Jakieœ trudnoœci napotka³ Pan po drodze?
- Przy zejœciu z Prze³êczy
Zawrat w stronê Murowañca
jest dosyæ stromo i by³o wówczas mokro, wiêc musia³em
du¿o wolniej iœæ i straci³em sporo
czasu. Du¿o osób sz³o w górê, a
ja jako jedyny schodzi³em, wiêc
musia³em iœæ powoli.
- Spotka³ Pan niedŸwiedzia?
- Na szczêœcie nie. Jak
wraca³em z Polany Chocho³owskiej zauwa¿y³em coœ
bia³ego, ale wiedzia³em, ¿e
bêdzie to raczej pies, choæ
przesz³o mi przez myœl, ¿e
mo¿e byæ to jednak niedŸwiedŸ. Tak naprawdê na
szlaku spotka³em tylko jedn¹
kozicê.

- Jakie stawia Pan przed
sob¹ nastêpne wyzwania?
- W Tatrach jest jeszcze
du¿o do zrobienia. Mo¿na zrobiæ ciekawy szlak w S³owacji,
czyli zaliczyæ tzw. Magistralê
Tatrzañsk¹. Jest to szlak
licz¹cy 72 kilometry, który
przebiega przez ca³e s³owackie Tatry. Moim du¿ym marzeniem jest zobaczyæ na ¿ywo
K2, ale finansowo jest to póki
co ciê¿kie do zrealizowania.
Chcê nabyæ tak¿e wiêcej doœwiadczenia w górach zim¹,
poniewa¿ góry w zimie s¹ zupe³nie inne, ni¿ latem.
- Dlaczego warto wêdrowaæ po górach?
- W górach ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie. Polskie Tatry
maj¹ tak¹ charakterystykê, ¿e
s¹ najmniejszymi górami o
charakterze alpejskim na
œwiecie. To znaczy, ¿e s¹
idealne zarówno dla osób,
które chc¹ siê wspinaæ, jak i
tych, które chc¹ pochodziæ po
dolinach.
- Sk¹d czerpie Pan wiedzê
na temat gór?
- Na pewno z ksi¹¿ek. Poza
tym czytam du¿o wywiadów,
prelekcji i ogl¹dam filmy. Chcê
równie¿ wybraæ siê na festiwal
górski.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Czekają nas trudniejsze czasy
Rozmowa z Waldemarem Sadowskim, prezesem Stali Gorzów

Fot. Robert Borowy

- Panie prezesie, gdzie siê
nie przystawi ucha s³ychaæ
o problemach finansowych
klubu, a tak¿e o wziêtym
kolejnym kredycie. Jak w
istocie wygl¹da ta sprawa?
Jak padaj¹ s³owa o
zad³u¿eniu nie dziwiê siê, ¿e
u wielu mro¿¹ one krew w
¿y³ach. Wyjaœnijmy sprawê
kredytu, bo sam by³em zwolennikiem jego wziêcia i jestem trochê zaskoczony, ¿e te
informacje nagle siê pojawi³y,
choæ nie chodzi tutaj o sferê
sportow¹ a inwestycyjn¹.
Kiedy zapad³a decyzjê o rozbudowie ló¿ na stadionie wiadomo by³o, ¿e musimy tê inwestycjê zrealizowaæ we
w³asnym zakresie, gdy¿
w³aœciciel obiektu, czyli Miasto, zgodzi³o siê na rozbudowê, ale ca³e finansowanie
spad³o na klub. Kiedy tylko
znalaz³em siê w zarz¹dzie i
by³a omawiana ta sprawa od
razu zwróci³em uwagê, ¿e nie
wolno siêgaæ po finanse
przeznaczone na dzia³alnoœæ
sportow¹, bo grozi³oby to
utrat¹ p³ynnoœci. Inwestycje
realizuje siê najczêœciej z
kredytów inwestycyjnych. I
tak¹ te¿ podjêliœmy decyzjê,
zw³aszcza ¿e po budowie natychmiast rozpocz¹³ siê proces sprzeda¿y miejsc i zaczêliœmy na tym zarabiaæ w
tym sensie, ¿e z pozyskiwanych œrodków mogliœmy rozpocz¹æ sp³atê kredytu. Ot, i to
ca³a tajemnica naszego kredytu. Myœlê, ¿e wiêkszoœæ z
nas, a szczególnie ci prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ doskonale rozumiej¹
te mechanizmy.
- Du¿o zosta³o jeszcze do
sp³acenia?
- Podczas rozmów z bankiem podjêliœmy decyzjê o
wziêciu kredytów na tak zwane dwa produkty w ramach
tej samej inwestycji w wysokoœci 1,2 mln z³otych. Ca³oœæ
zosta³a sfinansowania z tych
œrodków. Obecnie jeden produkt zosta³ ju¿ praktycznie

W. Sadowski: Jesteśmy w Gorzowie od 75 lat i jesteśmy ważnym elementem naszego miasta

sp³acony, pozosta³o oko³o 70
tysiêcy z³otych, realizacja
drugiego odbywa siê zgodnie
z harmonogramem sp³at.
- Czyli o uzyskanie licencji na kolejny sezon nikt w
klubie siê nie martwi?
- Nikt. Naprawdê nie musimy siê o to martwiæ.
- Od 2011 roku w ci¹gu
dwunastu sezonów ¿u¿lowcy Stali Gorzów wywalczyli
a¿ dziewiêæ medali w rozgrywkach ligowych. Czy
kolejne lata bêd¹ pod tym
wzglêdem chudsze, czy nale¿y spojrzeæ na nie z wiêkszym optymizmem?
- Wszystko sprowadza siê
do kluczowej zmiany w sk³adzie, czyli odejœcia z Gorzowa
Bartosza Zmarzlika. Nie
ukrywamy, ¿e Bartek to nie
tylko lider, ale równie¿ ikona
zespo³u i nikt go nie zast¹pi.
Nie trzeba w ogóle tej postaci
omawiaæ, przedstawiaæ, ale
jej brak ma istotny wp³yw na
nasz¹ przysz³oœæ. Musimy
skupiæ siê wiêc na budowie
dru¿yny bez Bartka. Przynajmniej na jakiœ czas. Jest to
te¿ okazja dla sztabu trenerskiego, zarz¹du klubu do dokonania pewnych strukturalnym zmian w dzia³alnoœci
sportowej klubu. Mam na myœli choæby szkolenie, a na ich
efekty trzeba bêdzie pocze-

kaæ. Dlatego musimy liczyæ
siê z tym, ¿e czekaj¹ nas
trudniejsze lata, co nie znaczy, ¿e chudsze. Zobaczymy,
to jest tylko sport. Pocieszaj¹ce w tym wszystkim jest
to, ¿e mamy sporo fajnej
m³odzie¿y
i
zachêcam
wszystkich, ¿eby przestali
dzisiaj narzekaæ, ¿e brakuje
nam nowego narybku. Ten
narybek jest, trzeba trochê
cierpliwoœci, ¿eby go oszlifowaæ.
- Co z budow¹ nowej piramidy
szkoleniowej,
a
zw³aszcza z przysz³oœci¹
szkó³ki mini-¿u¿lowej w
Wawrowie?
- Czas w tym naszym sporcie idzie do przodu, nastêpuj¹ wa¿ne zmiany tak¿e
w szkoleniu i pewn¹ nowoœci¹ jest powstanie pitbików
dla dzieci ju¿ od czwartego
roku ¿ycia. To z kolei powoduje, ¿e ta piramida musi
mieæ swoj¹ ci¹g³oœæ, a wiêc
stajemy przed potrzeb¹
wch³oniêcia w struktury klubowe szkó³ki z Wawrowa. To
jest koniecznoœæ, poniewa¿
wed³ug nowych uregulowañ
jako ekstraligowe kluby
bêdziemy odpowiedzialne za
szkolenie od najni¿szego poziomu. To siê wi¹¿e równie¿ z
podpisywaniem umów z rodzicami adeptów. Dzia³alnoœæ

naszego klubu mocno siê
przez to rozszerzy, nie bêdzie
ogranicza³a siê tylko do siedziby znajduj¹cej siê przy ul.
Kwiatowej 55. Dodam, ¿e za
tym wszystkim istnieje potrzeba poszerzenia tak¿e
sztabu szkoleniowego, nad
czym pracujemy.
- Sezon dobieg³ koñca,
nied³ugo w teatrze odbêdzie siê Gala podsumowuj¹ca 75-lecie klubu. Jak
wa¿ne dla klubu, dla pana
s¹ jubileuszowe obchody
Stali?
- Te obchody to dla nas bardzo wa¿ne rzecz, dla mnie
tak¿e, poniewa¿ jestem kibicem Stali od dziecka. Obecnie mamy w wojewódzkiej
bibliotece oraz w Spichlerzu
dwie wystawy poœwiêcone
historii gorzowskiego ¿u¿la w
Stali, ale nie tylko, bo ¿u¿el w
Gorzowie zacz¹³ siê w dwóch
innych klubach - Unii i Gwardii. Potem by³a Stal. To nie
wszystko. Jak kibice zapewne zwrócili uwagê, jako klub
bardzo mocno wyszliœmy na
zewn¹trz. Nie tylko swoj¹
dzia³a³noœci¹, ale te¿ poprzez
organizacjê ró¿nych wydarzeñ. Wspomnê choæby o 1wrzeœniowym festynie rodzinnym w Parku Wiosny Lubów.
Spotka³ siê on z du¿ym odzewem i bêdziemy chcieli co-

rocznie zapraszaæ na stalowe
urodziny.
- Du¿o ostatnio mówi pan
o klubowej strategii rozwoju klubu, a przede wszystkim wspó³pracy z innymi.
Czyli z kim?
- Jesteœmy w Gorzowie od
75 lat i jesteœmy wa¿nym elementem naszego miasta.
Dlatego
chcemy
byæ
wszêdzie widoczni, z ka¿dym
wspó³pracowaæ. W strategii
zapisaliœmy wspó³pracê z innymi gorzowskimi klubami
oraz instytucjami, choæby kultury czy spo³ecznymi i jako
zarz¹d
pracujemy
nad
wdro¿eniem tych zapisów w
¿ycie. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
nie mo¿emy konkurowaæ z innymi klubami, je¿eli chodzi o
liczbê szkolonej m³odzie¿y,
ale mo¿emy czynnie uczestniczyæ w promocji innych dyscyplin. Dlatego wystosowaliœmy zaproszenie do klubów
sportowych w mieœcie, ¿eby
otwarcie mog³y wykorzystywaæ nasze media spo³ecznoœciowe. Nie mamy problemów
z tym, ¿eby pomagaæ innym.
- Kiedy powstanie klubowe muzeum, o budowie
którego s³ychaæ od dwóch
lat?
- Po naprawdê dog³êbnej
analizie i zmianie pewnych
dzia³añ w ramach strategii
dalszego rozwoju klubu, a co
za tym idzie, wiêkszego
otwarcia siê na lokalne
spo³eczeñstwo, na razie
wstrzymaliœmy decyzjê o
kontynuacji budowy placówki. Po pierwsze, lokalizacja
nie jest najszczêœliwsza, po
drugie na przeszkodzie
stanê³y nam sprawy formalno-prawne dotycz¹ce postawienia takiego obiektu, po
trzecie jest to inwestycja, która w obecnej sytuacji gospodarczej przerasta nas finansowo. Pamiêtajmy, ¿e nie jest
to inwestycja, na której klub w
przysz³oœci bêdzie zarabia³, a
przynajmniej nie dok³ada³ do
utrzymania takiego muzeum.

Jest to inwestycja bardziej
presti¿owa, daj¹ca nam
wszystkim oczywiœcie dumê i
satysfakcjê, a tak¿e promocjê, bo wychodz¹c z ni¹
na zewn¹trz budujemy pozytywny obraz klubu.
- Czyli temat nie jest zamkniêty?
- Nie, powrócimy do tematu
w przysz³oœci, ale w pierwszej kolejnoœci musimy znaleŸæ dobr¹ lokalizacjê. Dziêki
wystawom i akcji zbierania
pami¹tek mamy tyle eksponatów, ¿e o to akurat martwiæ
siê nie musimy. Dodam, ¿e
na wystawach pojawi³a siê
tylko niewielka czêœæ tego co
zebraliœmy. Sam zreszt¹ kolekcjonujê pami¹tki i w razie
budowy muzeum na pewno
kolekcjonerzy tacy jak ja jeszcze donios¹ eksponaty.
- Co z pami¹tkami po Edwardzie Jancarzu, bo z jednej strony pojawi³a siê w
przestrzeni publicznej informacja, ¿e sporo z nich
skradziono, teraz s³ychaæ,
¿e znalaz³y siê one na wystawie?
- Ubolewam nad tym co siê
dzia³o w tej sprawie, ale
mogê zapewniæ, ¿e jako klub
zmieniamy podejœcie do wielu kwestii, zmienimy swój obraz i podejœcie do wspó³pracy
z wszystkimi, w tym z mieszkañcami, w³adz¹ lokaln¹, instytucjami, innymi klubami
sportowymi. Nie wiem, sk¹d
wziê³a siê ta przykra sytuacja, na bazie której przez
ogólnopolskie media przela³a
siê wiadomoœæ o kradzie¿y
pami¹tek po Jancarzu. Ja odci¹³em to wszystko grub¹
kresk¹ i nie chcê do tego
wracaæ. Stal ma byæ inna i
bêdzie inna. Pami¹tki po Edwardzie Jancarzu znajduj¹
siê w Spichlerzu na wystawie, jest tam nawet specjalne
miejsce dla naszej legendy i
zapraszam wszystkich do jego obejrzenia.
- Dziêkujê za rozmowê.
ROBERT BOROWY

Stanisław Chomski zostaje w Gorzowie
Trener Stanis³aw Chomski, który w³aœnie wywalczy³ ze Stal¹ srebrny medal w rozgrywkach PGE Ekstraligi, pozostaje w klubie.
sezonie i choæ w kolejnych
latach niewiele jeŸdzi³,
przyczyni³ siê do zdobycia
trzech z³otych oraz jednego srebrnego medalu. Wyst¹pi³ w 16 pojedynkach i
wywalczy³ 13 punktów.
Studiowa³ na gorzowskim
AWF-ie. W 1980 roku rozpocz¹³ pracê trenersk¹ w
Grudzi¹dzu u boku Ryszarda Nieœcieruka. Po
dwóch latach powróci³ do
Gorzowa. W 1987 roku
przej¹³ pierwszy zespó³. W

Fot. Bogus³aw Sacharczuk

Szkoleniowiec Stali, któremu z koñcem paŸdziernika koñczy³a siê dotychczasowa umowa, zgodzi³
siê
na
propozycjê
dzia³aczy klubu i podpisa³
now¹ umowê, na lata
2023-24.
Stanis³aw Chomski zanim zosta³ trenerem przez
kilka lat jeŸdzi³ na ¿u¿lu.
Licencjê ¿u¿low¹ uzyska³
w sierpniu 1974 roku. W
rozgrywkach ligowych zadebiutowa³ w nastêpnym

Stanisław Chomski zanim został trenerem przez kilka lat
jeździł na żużlu

1995 roku zosta³ zwolniony i poszed³ do Pi³y. Cztery lata póŸniej powróci³ do
Stali. Drugi raz zdymisjonowany zosta³ w 2009 roku. W latach 2010-14 prowadzi³ dru¿yny z Gdañska
i Torunia.
W maju 2015 roku otrzyma³ ofertê powrotu do Stali, z któr¹ do tej pory zdoby³ w lidze osiem medale
(1 z³oty, 4 srebrne i 3
br¹zowe). Ma równie¿ trzy
medale z Poloni¹ Pi³a. Po-

pularny ,,Stanley’’ by³ trenerem kadry narodowej. W
2005 roku razem z zawodnikami siêgn¹³ po z³oty
medal dru¿ynowych mistrzostw œwiata. Do tego dochodz¹ dwa z³ote medale
dru¿ynowych mistrzostw
œwiata z reprezentacj¹ juniorów (2005-06) oraz
mnóstwo medali wywalczonych w innych konkurencjach mistrzostw Polski.
RB
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Pewnych rzeczy nie da się wymazać z historii
Z Bartoszem Zmarzlikiem, trzykrotnym indywidualnym mistrzem œwiata na ¿u¿lu, rozmawia Dorota Waldmann

Fot. Wies³aw Ruhnke

- Bartek, jak siê czujesz
jako najm³odszy trzykrotny
mistrz œwiata?
- Cieszê siê bardzo, ¿e
zosta³em po raz trzeci mistrzem œwiata. Myœlê, ¿e jest
za szybko, ¿eby to wszystko
oceniæ i podsumowaæ. Na
pewno by³ to super sezon, z
którego jestem bardzo zadowolony i bardzo szczêœliwy.
Teraz chwila odpoczynku i
trzeba myœleæ ju¿ o nastêpnym sezonie.
- Który tytu³ sprawi³ ci
najwiêcej radoœci?
- Ka¿dy jest wyj¹tkowy.
Pierwszy bez dwóch zdañ
pamiêta siê wspaniale. Z
drugiego bardzo siê cieszy³em, poniewa¿ obroni³em
tytu³ i to równie¿ jest coœ
wyj¹tkowego, a teraz, nikomu tego nie mówi³em, ale
mia³em takie marzenie, ¿eby
zdobyæ mistrzostwo œwiata
ju¿ wczeœniej i nie musieæ
nic robiæ w ostatniej rundzie.
To te¿ siê spe³ni³o i bardzo
siê z tego cieszê
- W Malilli, jak rozmawialiœmy, powiedzia³eœ, ¿e
bardzo Ci zale¿a³o na tym,
aby ju¿ na szwedzkiej ziemi postawiæ przys³owiow¹
kropkê nad i, i do Torunia
udaæ siê ze spokojn¹
g³ow¹. Rzeczywiœcie ten
okres dwóch tygodni do
turnieju w Toruniu i same
zawody by³y ³atwiejsze dla
Ciebie?
- £atwiejsze to mo¿e nie,
ale na pewno spokojniejsze.
Do ka¿dych zawodów przygotowujê siê najlepiej, jak

B. Zmarzlik: Dziękuję wszystkim bardzo mocno za te wspaniałe lata

potrafiê. Dni poprzedzaj¹ce
zawody w Toruniu by³y spokojniejsze i ¿ycie by³o przez
to luŸniejsze.
- Komu dedykujesz ten
trzeci kr¹¿ek?
- Ca³emu mojemu teamowi
i wszystkim ludziom, którzy
s¹ wokó³ mnie. Ta grupa ca³y
czas siê powiêksza i wspólnie bardzo ciê¿ko pracujemy
na to, ¿eby wszystko dobrze
funkcjonowa³o i za to serdecznie im dziêkujê.
- Zapisa³eœ siê ju¿ z³otymi
zg³oskami na kartach historii œwiatowego ¿u¿la, jako najm³odszy zawodnik,
który stan¹³ na podium
Grand Prix (2012 rok),
najm³odszy zwyciêzca tur-

nieju GP (2014 rok) oraz
najm³odszy
trzykrotny
mistrz œwiata. Nie zamierzasz jednak na tym poprzestaæ…
- Na pewno cieszê siê bardzo z tego, co uda³o mi siê
ju¿ osi¹gn¹æ, ale mam jeszcze wiele marzeñ i celów do
osi¹gniêcia. Bêdê robi³
wszystko, aby dalej spe³niaæ
swoje marzenia, osi¹gaæ zamierzone cele i pisaæ swoj¹
historiê.
- Czujesz siê spe³nionym
sportowcem?
- W pewnym sensie tak,
aczkolwiek wiadomo, apetyt
roœnie w miarê jedzenia. Tak
naprawdê ja ju¿ nic nie
muszê, tylko mogê. Chcê

cieszyæ siê jazd¹ na motocyklu, bo to kocham i to lubiê
robiæ najbardziej.
- Pewien etap w Twojej
karierze dobieg³ koñca. Po
12 latach odchodzisz z macierzystego klubu. Jak
podsumujesz ten czas w
Stali Gorzów?
- Ze szkó³k¹ by³o to ³¹cznie
oko³o 16 lat. Na pewno nie
mogê powiedzieæ z³ego
s³owa. To by³ œwietny czas.
Dziêkujê wszystkim, którzy
trzymali za mnie kciuki i
mam nadziejê, ¿e jakaœ
czêœæ kibiców nadal bêdzie
trzymaæ za mnie kciuki.
Œwietny czas, zrobiliœmy
wiele dobrego dla Gorzowa i
dla Stali. Pewnych rzeczy na

pewno nie da siê wymazaæ z
historii. To by³y piêkne i
wspania³e chwile oraz mecze.
Które
momenty
bêdziesz najmilej wspomina³?
- Wszystko! Wszystko po
kolei mo¿na by³oby wymieniaæ. Ciê¿ko teraz, tak na
szybko, zacz¹æ to wymieniaæ. Naprawdê tych chwil, z
których
jestem
bardzo
szczêœliwy by³o du¿o.
Niejednokrotnie
„ci¹gn¹³eœ”
wynik
dru¿yny, du¿a odpowiedzialnoœæ spoczywa³a na
Twoich barkach. Jak bardzo trudne i obci¹¿aj¹ce
jest to dla ¿u¿lowca
patrz¹c z Twojej perspektywy?
- Na pewno nie jest to ³atwe
zadanie, ale myœlê, ¿e takie
sytuacje umocni³y mnie jako
zawodnika, poniewa¿ zawsze musia³em robiæ wiêcej
ni¿ mi siê wydawa³o, ¿eby
wszyscy dooko³a byli zadowoleni. Wieszam i zawsze
wiesza³em sobie wysoko poprzeczkê i z niektórych rzeczy jestem naprawdê przeszczêœliwy, ¿e uda³o mi siê
im sprostaæ. Gdyby ktoœ 16
lat temu, kiedy by³em adeptem i chodzi³em patrz¹c na
wszystkich du¿ymi oczami,
powiedzia³ mi, ¿e tak to
wszystko siê potoczy, w
¿yciu nie by³bym w stanie sobie tego wyobraziæ.
- To jest zupe³nie naturalne i zrozumia³e, ¿e na pewnym etapie kariery sporto-

wiec potrzebuje zmian. Mimo to jest ¿al i smutek, ¿e
¿egnasz siê ze Stal¹ Gorzów?
- Ciê¿kie pytanie… Na
pewno by³ to œwietnie
spêdzony czas. Tak to w
¿yciu jest - coœ siê zaczyna, coœ siê koñczy i to zawsze dzia³a we wszystkie
strony. Tak, jak ju¿ powiedzia³em - nie mówiê do widzenia, nie mówiê do zobaczenia i nic nie deklarujê,
co i kiedy. Czas poka¿e
Trzeba funkcjonowaæ tu i
teraz, podejmowaæ decyzje
na bie¿¹co, ¿eby byæ skutecznym i d¹¿yæ do swoich
marzeñ.
- Powiedzia³eœ, ¿e nie
¿egnasz siê na zawsze ze
Stal¹ Gorzów. Zdajesz sobie sprawê, ¿e bêdziesz
zawodnikiem, którego powrót, nie zawaham siê tego
powiedzieæ, bêdzie najbardziej wyczekiwanym przez
kibiców w historii ¿u¿la?
- Jak bêdzie, teraz naprawdê
ciê¿ko
powiedzieæ.(…).
- Chcia³byœ na zakoñczenie powiedzieæ coœ jeszcze
gorzowskim kibicom?
- Dziêkujê im wszystkim
bardzo mocno za te wspania³e lata. Zawsze byliœcie
dla mnie wielkim wsparciem
i liczê, ¿e dalej bêdziecie,
chocia¿by w zawodach indywidualnych. Jesteœcie œwietni, zawsze czu³em od was
wielkie wsparcie i do zobaczenia.
- Dziêkujê za rozmowê.

Dzikie karty dla do żużlowców Stali
Organizatorzy Grand Prix podali nazwiska szeœciu zawodników, którym przyznali dzikie karty na jazdê w GP w 2023 roku.
znalaz³ siê ¿aden z Polaków, choæ w tym roku mieliœmy Jakuba Miœkowiaka i
wydawa³o siê, ¿e na przysz³y rok prawo takie uzyska
mistrz œwiata juniorów - Mateusz Cierniak, ale organizatorzy wybrali innych
¿u¿lowców.
RB

Fot. Archiwum

Zaskoczenia nie by³o,
gdy¿
wszyscy,
którzy
otrzymali prawo jazdy w
nowym sezonie startowali
równie¿ w tegorocznych
rozgrywkach o indywidualne mistrzostwo œwiata. W
gronie szczêœliwców znaleŸli siê dwaj zawodnicy
Stali Gorzów - Martin Vaculik i Anders Thomsen.
Poza tym dzikie karty trafi³y do Patryka Dudka,
Mikkela Michelsena, Jasona Doyle’a i Taia Woffindena.
Poza wspomnianymi zawodnikami prawo startu
automatycznie dosta³a najlepsza szóstka w tegorocznej klasyfikacji Grand
Prix oraz zawodnicy z
Grand Prix Challenge Kim Nilsson, Jack Holder
i Max Fricke. Ten ostatni
w Glasgow by³ czwarty, ale
skorzysta³ na tym, ¿e

W gronie szczęśliwców znaleźli się dwaj zawodnicy Stali Gorzów - Martin Vaculik (na
zdjęciu) i Anders Thomsen

bêd¹cy przed nim Daniel
Bewley awansowa³ do
Grand Prix 2023 z szóstego miejsca.

Jedyn¹ now¹ twarz¹ w
2023 roku bêdzie wiêc Szwed
Kim Nilsson, który zast¹pi
Paw³a Przedpe³skiego.

Poznaliœmy poza tym siedmiu zawodników rezerwowych. Zaskoczeniem mo¿e
byæ to, ¿e w tej grupie nie

Lista zawodników na
Grand Prix 2023:
1. Bartosz Zmarzlik #95
(Polska)
2. Leon Madsen #30 (Dania)
3. Maciej Janowski #71
(Polska)
4. Fredrik Lindgren #66
(Szwecja)
5. Robert Lambert #505
(Wielka Brytania)
6. Daniel Bewley #99
(Wielka Brytania)
7. Patryk Dudek #692 (Polska)

8. Tai Woffinden #108
(Wielka Brytania)
9. Martin Vaculik #54
(S³owacja)
10. Mikkel Michelsen #155
(Dania)
11. Jason Doyle #69 (Australia)
12. Anders Thomsen #105
(Dania)
13. Kim Nilsson #233
(Szwecja)
14. Jack Holder #25 (Australia)
15. Max Fricke #46 (Australia)
Rezerwowi cyklu:
1. Andrzej Lebiediew
(£otwa)
2. Jan Kvech (Czechy)
3. Kai Huckenbeck (Niemcy)
4. Luke Becker (USA)
5. Dimitri Berge (Francja)
6. Timi Salonen (Finlandia)
7. Marko Lewiszyn (Ukraina)
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