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Ważny krok na drodze budowy stadionu w Gorzowie
Piłkarskie środowisko Gorzowa praktycznie od zakończenia wojny w 1945 roku czeka na porządny obiekt sportowy.
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Powoli, ale pojawiła się
spora szansa, że taki nowo-
czesny stadion na miarę
możliwości naszego miasta
powstanie w ciągu naj-
bliższych kilku lat. W tej
chwili trwają prace nad opra-
cowaniem koncepcji obiektu
oraz wstępnym wyliczeniem
kosztów realizacji inwestycji,
a zajmuje się tym znany ar-
chitekt Michał Heck. 

- Do zrobienia jest nie tyle
modernizacja co koncepcja
zupełnie nowego stadionu
piłkarskiego w Gorzowie dla
10 tysięcy widzów. Oczy-
wiście z założeniem pó-
źniejszej wieloetapowej rea-
lizacji – zwrócił uwagę ar-
chitekt, który zapewnia, że
zamknięcie projektu kon-
cepcyjnego nastąpi w kwiet-
niu bieżącego roku, a to co
obecnie jest prezentowane
to wciąż robocza wizualiza-
cja. Wizualizacja, która jed-
nak robi już pozytywne
wrażenie i na jej widok już
chciałoby się wygodnie 
rozsiądź na takich trybu-
nach, żeby pooglądać fajne
mecze piłkarskie.

W kolejnym etapie czeka
nas wyłonienie projektanta in-
westycji. Na modernizację
stadionu w tegorocznym
budżecie miasto ma zapisane
387 tysięcy złotych. Dalej, jak
nic nie stanie na przeszko-
dzie, rozpocznie się moderni-
zacja obiektu przy ul. Olimpij-
skiej. Proces ten zostanie
rozłożony na kilka lat. Prezes
Stilonu Krzysztof Olechno-
wicz liczy, że pierwszą łopatę
uda się wbić w przyszłym ro-
ku. Pomysł jest taki, żeby co-
rocznie budować przynajmniej
jedną trybunę, co oznacza, że
całość powinna być zakoń-
czona w ciągu 4-5 lat od roz-
poczęcia prac. Do tego doj-
dzie modernizacja zaplecza
socjalnego, jak też elementów
niezbędnych dla otrzymania li-
cencji na grę przynajmniej na
pierwszoligowym poziomie. 

A na razie kibice piłkarscy
dwóch gorzowskich trzecioli-
gowych drużyn, czyli Stilonu i
Warty, szykują się razem z
piłkarzami do rundy wiosen-
nej. Więcej na ten temat pi-
szemy na 14 stronie.

RB Robocza wizualizacja jednej z trybun gorzowskiego stadionu. Koncepcja jest jeszcze w trakcie opracowywania



ww  1.03.
1899 - uruchomiono połączenie
kolejowe przez most kolejowy na
Warcie i otwarto tzw. dworzec
nadwarciański, dziś perony 3 i 4
na dworcu głównym.
1908 - poświęcona została
pierwsza w mieście stanica wod-
na, urządzona w porcie zimowym
przez szkolny klub wioślarski
„Wiking”.
1998 - przy SP nr 20 w Gorzowie
otwarto największą i najnowo-
cześniejszą halę sportowo-wido-
wiskową w mieście i wojewódz-
twie.
2002 - ZKS „Stilon” postawiono
w stan likwidacji.
ww  2.03.
1924 - rozpoczęto oficjalnie bu-
dowę mostu na Warcie; budowę
ukończono w listopadzie 1926 r.
1946 - Komisja Ustalania Nazw
Miejscowości ustaliła nazwę
„Gorzów Wielkopolski”, weszła
ona w życie 7.05.1946.
1999 - Jan Majchrowski, dotych-
czasowy pełnomocnik rządu i
p.o. wojewoda został mianowa-
ny pierwszym wojewodą lubu-
skim.
ww  3.03.
1948  - poczta gorzowska uru-
chomiła skrytki pocztowe.
ww  4.03
1947 - w Gorzowie uruchomiono
roszarnię lnu, późniejsze Lubu-
skie Zakłady Roszarnicze, które
istniały do 1991.
ww  5.03.
2015 - otwarto po remoncie za-
bytkową willę Lehmanna przy ul.
Sikorskiego 107, b. siedzibę
WiMBP, obecnie siedziba zbio-
rów specjalnych.
ww  6.03
1621 - majster Claus Küntzel
przyjął zlecenie na wyburzenie
starej drewnianej wieży Kościoła
Mariackiego; w tym samym roku
powstało zwieńczenie wieży ka-
tedralnej w kształcie zbliżonym
do obecnego.
ww  7.03
2019 - na remontowany od jesie-
ni 2016 wiadukt kolejowy wje-
chała pierwsza lokomotywa;
116-tonowa lokomotywa spalino-
wa  ST 44 rozpoczęła próby ob-
ciążeniowe estakady.
ww  8.03
1969 - po 11 latach kierowania
miastem Zenon Bauer (1913-
2012) został zmuszony do
złożenia rezygnacji; nowy prze-
wodniczącym Prezydium MRN
został Jan Telec, były I sekretarz
KMiP PZPR.
2007 - otwarta została nowo zbu-
dowana hala kupiecka przy ul.
Witosa 50, mająca charakter ga-
lerii handlowej; obiekt wzniosła
spółka „Kupiec Gorzowski”.
ww  9.03
1912 - zgromadzenie deputowa-
nych (rada miejska) podjęło de-
cyzję o wykupieniu z rąk spadko-
bierców rodziny Uecker trzech
młynów i innych nieruchomości,
w tym stawu, który już w 1913
wszedł w skład parku Wiosny Lu-
dów.
2009 - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l. 1975-
2007.
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- Prace na cmentarzu w
Gorzowie s¹ czêœci¹ projek-
tu “Dziedzictwo sakralne
Dolnej Warty”. Jest on finan-
sowany ze œrodków Unii Eu-
ropejskiej, a realizuje go Die-
cezja Zielonogórsko-Go-
rzowska - mówi ks. Andrzej
Sapieha, rzecznik prasowy
Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej.

Wykonanie remontu  zos-
ta³o przed³u¿one do czerwca
2023 r. Zakres renowacji
obejmuje czêœciow¹ wy-
mianê nawierzchni g³ównej

arterii przecinaj¹cej cmen-
tarz, wykonanie schodów
przy wyjœciu g³ównym od
strony ul. Warszawskiej, po-
wstan¹ nowe mury oporowe
na skarpie przy wejœciu na
cmentarz, zostanie utwar-
dzona nawierzchnia przed
bram¹ cmentarn¹, tak¿e od
strony ul. Warszawskiej. S¹
to najbardziej konieczne pra-
ce, jakie musz¹ zostaæ prze-
prowadzone.

Jak informuje ks. A. Sapie-
ha, wykonawca nie zosta³
jeszcze wybrany. Prace

bêd¹ kosztowa³y nieca³e 719
tys. z³. W ramach ca³ego
projektu zaplanowane by³y
remonty innych obiektów sa-
kralnych, w tym katedry.

Zabytkowa nekropolia, jak¹
jest cmentarz nale¿¹cy do
Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego, za³o¿ony w 1855
r., zosta³ zamkniêty w 1964 r.
W tym czasie pochowano w
tym miejscu 7 tys. osób, w
tym takie, które zapisa³y siê
w historii miasta i parafii.

MAJA SZANTER

Będzie długo oczekiwany remont 
Do czerwca zosta³ przed³u¿ony termin wykonania remontu Cmentarza Œwiêtokrzyskiego przy ul. Warszawskiej. S¹ to
najbardziej niezbêdne prace, jakich wymaga nekropolia.

- Woda, zanim znajdzie siê
w kranach w naszych miesz-
kaniach, musi przejœæ
dok³adny proces uzdatniania
- mówi Agnieszka Prusi-
nowska, technolog w PWiK.
I choæ w samym Gorzowie
wody na powierzchni ziemi
jest ca³kiem sporo, to jednak
gorzowskie wodoci¹gi przy
pozyskiwaniu wody korzys-
taj¹ ze studni g³êbinowych.

Trzeba sięgnąć głęboko

Ma³o kto wie, ¿e woda, nim
zostanie doprowadzona do
zwyk³ego u¿ytkownika, musi
zostaæ poddana doœæ
œcis³ym rygorom, które spra-
wiaj¹, ¿e jest ona zdrowa,
czysta i mo¿na j¹ bez pro-
blemów u¿ywaæ.

- W Przedsiêbiorstwie
Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z .o.o. w Gorzowie Wlkp.
funkcjonuj¹ cztery stacje
uzdatniania wody: Siedlice,
Maszewo, K³odawa i Cen-
tralny z których zaopatrywa-
ne s¹ nasze krany - mówi
pani technolog.

Jednak ¿eby woda znalaz³a
siê w naszych kranach, musi
byæ ujêta z doœæ du¿ej g³êbo-
koœci i t³oczona do Stacji
Uzdatniania Wody. Pierw-
szym etapem uzdatniania
jest proces jej napowietrze-
nia - opowiada pani techno-
log.

Woda trafia do kaskad na-
powietrzaj¹cych, które
mo¿na porównaæ do wodo-
spadów i rozpoczyna siê
proces utleniania zwi¹zków
¿elaza i manganu, czyli nie-
po¿¹danych metali, których
w wodzie nie powinno byæ.

Cały czas trzeba
odżelaziać

Potem woda t³oczona jest
do zbiorników kontaktowych,
gdzie trwa proces wytr¹ca-

nia ¿elaza i manganu. Kolej-
nym etapem jest proces fil-
tracji, w którym zatrzymywa-
ne s¹ wytracone zwi¹zki
¿elaza i manganu. Na-
stêpnie przechodzi proces
dezynfekcji, który sprawia,
¿e ¿egnamy siê z  wszelkimi
drobnoustrojami. Dopiero
wtedy woda mo¿e bezpiecz-
nie pop³yn¹æ z kranów, np.
prosto do szklanki.

- Woda, któr¹ dostarczamy
gorzowianom i mieszkañcom

okolicznych gmin, jest bada-
na codziennie - badane s¹
jej w³aœciwoœci fizykoche-
miczne oraz mikrobiologicz-
ne - zaznacza Agnieszka
Prusinowska.

Stopniowo wyczerpuje
nasz organizm

Na pytanie, dlaczego trze-
ba wodê poddawaæ tylu
ró¿nym procesom, pada od-
powiedŸ, ¿e - woda ujmowa-
na zawiera ponadnormatyw-

ne iloœci zwi¹zków chemicz-
nych i dlatego nale¿y poddaæ
j¹ procesom uzdatniania.
Normy jakoœci wody okre-
œlaj¹ doœæ œcis³e przepisy,
których musimy przestrze-
gaæ - t³umaczy Agnieszka
Prusinowska.

Czy zatem mo¿na piæ wodê
prosto z kranu, pani techno-
log mówi, woda z kranu jest
zdrowa. Jej jakoœæ jest zgod-
na z normami Unii Europej-
skiej. Woda w naszych ruro-
ci¹gach jest bezpieczna pod
wzglêdem mikrobiologicz-
nym i chemicznym. Przedsiê
-biorstwo Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Gorzo-
wie udoskonala stosowane
metody uzdatniania wody,
wykorzystuje nowe technolo-
gie przy jej produkcji, a tak¿e
prowadzi systematyczn¹ wy-
mianê sieci wodoci¹gowej.
Wszystkie parametry wody
dostarczanej do sieci wodo-
ci¹gowej wskazuj¹ na jej wy-
sok¹ jakoœæ i zdatnoœæ do pi-
cia. Uzdatniona i badana co-
dziennie przez laboratorium
woda jest bezpieczna. Zawie-
ra niezbêdne naturalne
sk³adniki mineralne tj. mag-
nez, wapñ, potas, sód. Z wy-
nikami jej badañ mo¿na za-
poznaæ siê na stronie interne-
towej gdzie Przedsiêbiorstwo
je zamieszcza.

RENATA OCHWAT

Woda, nim trafi do kranu, 
musi wiele przejść
Najpierw trzeba j¹ uj¹æ z ziemi, potem wytr¹ciæ z niej ¿elazo, czyli uzdatniæ. I to w³aœnie miêdzy innymi robi

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Zabytkowa nekropolia przy Warszawskiej została założona w
1855 roku
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Uzdatniona i badana codziennie przez laboratorium woda jest bezpieczna
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ww  10.03
1961 - decyzją ministra gospo-
darki komunalnej zamknięty zos-
tał oficjalnie poniemiecki cmen-
tarz ewangelicki przy ul. Walcza-
ka, dziś park Kopernika.
ww  11.03
1995 - tenisistki „Gorzovii” po
raz pierwszy awansowały do eks-
traklasy.
ww  12.03
1688 - zakończyła się jedna z
najcięższych zim, która - jak za-
notował landsberski kronikarz -
rozpoczęła się na 2 tygodnie
przed Bożym Narodzeniem. Sku-
ta lodem Warta ruszyła dopiero
17 marca.
2005 - uruchomiona została „Ga-
leria Młyńska”.
ww  13.03
1998 - gorzowscy i zielonogórscy
parlamentarzyści podpisali w
Paradyżu dokument w sprawie
organizacji woj. lubuskiego.
ww  14.03
1958 - na trasie Gorzów-Zielona
Góra pojawił się pierwszy auto-
bus marki „Leyland”; prze-
jeżdżał tę trasę w 2 godz. 15
min. Wcześniejsze „Stary” po-
trzebowały prawie 4 godzin.
1993 - Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej zatwierdziło nowy pro-
gram nauczania w II LO, oparty
na amerykańskim systemie oce-
niania i organizowania nauki,
wdrażany od września 1993 r.
ww  15.03
1946 - po trzech tygodniach pod-
róży do Gorzowa przybył trans-
port ok. 500 repatriantów z
Pawłodaru w Kazachstanie.
ww  16.03.
1961 - XVIII-wieczny spichlerz
nad Wartą, zabytek architektury
szachulcowej (tzw. pruski mur),
został wpisany do rejestru zabyt-
ków.
ww  17.03
1819 - spalił się po raz pierwszy
wiatrak przy Krowim Grodzie, od
którego wzięła się nazwa ul.
Wiatracznej.
1857 - konstruktor maszyn Carl
Jaehne wybudował fabrykę ma-
szyn na Frydrychowie, dziś 11
Listopada 157-164.
ww  18.03
2018 - w parku Słowiańskim
spłonął po raz pierwszy „Nasz
Fyrtel”, drewniany domek, po-
stawiony latem 2017 r. przez
mieszkańców os. Staszica jako
miejsce spotkań i relaksu dla do-
rosłych i dzieci.
ww  19.03.
1825 - wielki pożar strawił całe
Wieprzyce ze szkołą i
kościołem.
1955 - W Gorzowie uruchomiony
został po raz pierwszy silnik
żużlowy, skonstruowany m.in.
przy udziale Kazimierza Wiś-
niewskiego (1925-1996). Dzięki
tej konstrukcji Stal mogła zostać
zgłoszona do rozgrywek II ligi
żużlowej.
2007 - bazar znad Warty został
przeniesiony na nowe targowi-
sko przy ul. Cichońskiego.
ww  20.03
2016 - z gorzowskiego dworca
odjechał pierwszy szynobus do
Berlina.

KALENDARIUM
Marzec 2023

�3Marzec 2023 r. FELIETON

Kiedy cz³owiek wraca
obojêtnie zza jakiej granicy i
styka siê z rzeczywistoœci¹,
to zwyczajnie szlag go trafia
podwójny. Tak by³o onegdaj,
ale tak jest bardzo, bardzo
czêsto. Otó¿ po zmianach
rozk³adu jazdy do bratniej
stolicy najpóŸniej mo¿na wy-
jechaæ o 18.55. Mo¿na pod
warunkiem, ¿e coœ pojedzie.
Uwa¿am, ¿e to jest ju¿
pierwszy skandal, i¿ po
19.00 nie mo¿na siê prze-
mieœciæ w kierunku do
Zb¹szynka i dalej do Zielonej
Góry. Przecie¿ po 19.00 te¿
coœ siê tu dzieje, te¿ jest ko-
niecznoœæ wyjazdu. Zreszt¹
akurat na tym kierunku po-
winno jeŸdziæ sta³e wahad³o. 

Drugim skandalem jest to,
jak funkcjonuje kolej. Bo kie-
dy cz³owiek przychodzi na
dworzec, z legalnie kupio-
nym biletem i widzi na tablicy
informacyjnej, ¿e komunika-
cja jest odwo³ana, to zaczyna
go telepaæ. A kiedy usi³uje
siê czegoœ dowiedzieæ i
s³yszy, ¿e na tym dworcu nie

ma ani pó³ cz³owieka,
wszystko zamkniête i nikt nic
nie wie, to siê zastanawia -
miasto to wojewódzkie czy
te¿ nie.

Dlatego znów do szewskiej
pasji doprowadzi³o mnie to, ¿e
w tym ca³ym bezho³owiu, w
tym ca³ym ba³aganie nikt nie

robi nic, ¿eby sytuacjê jakoœ
poprawiæ. I co? I nic. Tylko siê
gada, tylko siê projektuje jakieœ
wypasione i do niczego niepa-
suj¹ce centra przesiadkowe.
Dla kogo i po co? Przecie¿ za
chwilê nikt do tego miasta nie
bêdzie przyje¿d¿a³ - bo nie
bêdzie mia³ czym ani po co.

Mo¿e zamiast gadaæ o kolej-
nych wynalazkach, jakichœ wy-
dumanych budynkach, warto
siê zastanowiæ, jak tê sytuacjê
jakoœ zmieniæ. Bo naprawdê
grozi nam wykluczenie komuni-
kacyjne. I nie s¹ to czcze s³owa.

Je¿d¿ê trochê po Europie,
czasami zagl¹dam poza i

tam jakoœ nikt nie ma takich
pomys³ów, jak tu. Takich,
¿eby zmarnowaæ jedn¹ z
najbardziej newralgicznych
sieci w kraju. Nawet jeœli nie
ma nikogo na dworcu - co
jest nie do pomyœlenia w
miastach wielkoœci Gorzowa,
to jest infolinia, gdzie wszyst-
kiego mo¿na siê dowiedzieæ. 

Kiedy pada³y s³owa o na-
prawie dziurawej sieci komu-
nikacyjnej, o odwróceniu ten-
dencji o wykluczeniu komuni-
kacyjnym, nie myœla³am, ¿e
bêdzie to te¿ dotyczyæ miasta
na siedmiu wzgórzach. Nie-
stety, to siê dzieje. Coraz
mniej po³¹czeñ, coraz bar-
dziej egzotyczne godziny. No
bo po co komu funkcjonalna
sieæ? Przecie¿ wiadomo,
¿e uk³adaj¹ j¹ urzêdnicy i
to tacy, co chyba nigdy
kolej¹ nie jeŸdzili. A mias-
to buduje sobie zabawkê,
bo jak inaczej nazwaæ to
coœ, co ma powstaæ. Na
pewno nie bêdzie dla pod-
ró¿nych.

RENATA OCHWAT

MOJE IRYTACJE I FASCYNACJE

Niech nikt nie opowiada 
o centrum przesiadkowym
Znów zderzy³am siê z rzeczywistoœci¹. I powiem otwartym tekstem. ¯adne centrum przesiadkowe, ¿adne wynalazki nie
zmieni¹ postrzegania tego miasta jako co najwy¿ej miasteczka o niewielkim znaczeniu.

Czy naprawdę grozi nam wykluczenie komunikacyjne?
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Zabudowañ przy Wale
Okrê¿nym niewiele, jednak
rozumiem. Nie ka¿dy lubi za-
sypiaæ w rytm dyskotekowe-
go bunga bunga, przy dodat-
kowych odg³osach tañców
godowych oraz dŸwiêkach
t³uczonego szk³a butelek.

Ta miejska strefa imprez,
jak sama nazwa wskazuje,
zwi¹zana jest z Wart¹. Ale
nie w tym rzecz. Mo¿na spoj-
rzeæ na nazwê w szerszym
kontekœcie. Gorzów jako
miasto nad Wart¹. Niestety,
lustro wody doskonale
wzmacnia dŸwiêki, które roz-
chodz¹ siê w okolicy. Rozu-
miem, ¿e miasto chce ul¿yæ
walcz¹cym o swoje prawa
mieszkañcom Wa³u
Okrê¿nego, ale dlaczego
kosztem mieszkañców
gêœciej zaludnionego za-
chodniego Zawarcia? Ulice
Fabryczna, Towarowa, Waw-
rzyniaka. Tu tak¿e mieszkaj¹
ludzie.

Niedawno zaczepi³y mnie
dwie starsze kobiety z ulicy

Fabrycznej. Panie, pisz pan!
Wprost b³aga³y o medialn¹
interwencjê w imieniu prze-
ra¿onych potencjaln¹ lokali-
zacj¹ s¹siadów. Tak wiêc
piszê, zanim urzêdnicy
postawi¹ mieszkañców

przed faktem dokonanym.
Piszê z nadziej¹, ¿e ktoœ w
ratuszu pójdzie po rozum do
g³owy, a przynajmniej zasta-
nowi siê, czy jest sens zmia-
ny lokalizacji na jeszcze bar-
dziej uci¹¿liw¹?

Sam pomys³ Wartowni
uwa¿am za dobry. Ludzie
musz¹ gdzieœ odreagowaæ
trudy codziennego ¿ycia.
Zw³aszcza m³odzie¿. Co maj¹
robiæ w weekendy? Odmawiaæ
w ciszy ró¿aniec na Starym

Rynku, robiæ na drutach ser-
wetki? Nic z tych rzeczy.
Musz¹ jakoœ oderwaæ siê od
ekranów komputerów, spotkaæ
ze znajomymi, zaszaleæ. Chy-
ba ¿e chcemy wyhodowaæ po-
kolenie cyfrowych zombie. Po-
dejdŸmy jednak profesjonal-
nie. ZnajdŸmy miejsce o
sprzyjaj¹cych parametrach
ukszta³towania terenu, zróbmy
pomiary rozchodzenia siê fal
dŸwiêkowych, wyciszmy strefê
ekranami akustycznymi. Mo¿e
okolice amfiteatru, który
po³o¿ony jest w kotlinie, a przy
tym dobrze skomunikowany.
To tylko jedna z propozycji. Ta-
kich miejsc mo¿na znaleŸæ w
Gorzowie wiêcej. Mo¿e
wy¿sze ekrany akustyczne w
obecnej lokalizacji, lub jej
przesuniecie w kierunku portu,
tak¿e rozwi¹¿¹ sprawê?

Nie podrzucajmy kolejnym
mieszkañcom gor¹cego kar-
tofla. Parafrazuj¹c klasyka:
Sabo, oraz wy urzêdnicy miej-
scy, nie idŸcie t¹ drog¹.

ROBERT TRÊBOWICZ

CZY WARTO NAD WARTĄ? 

Wartownia. Gorący kartofel do podrzucenia
Miasto zastanawia siê, komu podrzuciæ pod okna Wartowniê. Mimo pozytywnych oddzia³ywañ w sferze rozrywki, ze
wzglêdu na uci¹¿liwoœæ dla okolicznych mieszkañców obiekt sta³ siê gor¹cym kartoflem. 

Ludzie muszą gdzieś odreagować trudy codziennego życia
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ww  21.03.
2020 - zakończył działalność hiper-
market „Tesco” przy ul. Słowiań-
skiej, największy hipermarket w
Gorzowie, zbudowany w 2002.
ww  22.03.
1889 - z inicjatywy Maxa Bahra
(1848-1930), jego dwóch braci i
trzech innych osób, założone
zostało pierwsze w mieście
społeczne towarzystwo  budow-
lane. Ogółem w latach  1889-
1925 wybudowano 117 domów z
1.000 mieszkań, często  z balko-
nami, WC i c.o., a także z ogród-
kami dla robotników.
ww  24.03.
1988 - ukonstytuował się Tym-
czasowy Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego Stowarzyszenia Pola-
ków Eksploatowanych przez III
Rzeszę Niemiecką, prezesem
został Wacław Pisarczyk.
ww  27.03
1947 - kra zerwała tymczasowy,
drewniany most kołowy na War-
cie w Gorzowie; poczta urucho-
miła komunikację łodzią moto-
rową do swego urzędu nr 2 przy
Grobli; do 5 kwietnia zbudowano
kładkę przez rzekę.
ww  28.03.
1945 - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską ad-
ministrację w Gorzowie z bur-
mistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1998 - Rada Miejska nadała pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II i Flo-
rianowi Kroenke, pierwszemu
staroście w Gorzowie, tytuły ho-
norowego obywatela miasta.
ww  31.03.
1973 - oddano do użytku nową li-
nię tramwajową na ul. Kazimie-
rza Wielkiego z mijanką przy ul.
Okrzei i nową pętlą przy ul. Czar-
nieckiego; była to trzecia pętla
tramwajowa w mieście.

JZ

KALENDARIUM
Marzec 2023

Przetarg rozstrzygniêty, fir-
ma EUROVIA POLSKA S.A.
z Kobierzyc, z³o¿y³a najko-
rzystniejsz¹ ofertê na remont
drogi i chodników ul. Kosy-
nierów Gdyñskich od
skrzy¿owania z IV LO do bu-
dynku PWiK, przebudowê
skrzy¿owania ulic S³owia-
ñskiej, Roosevelta, ¯wirowej
i Kosynierów Gdyñskich,
przebudowê skrzy¿owania
ulic S³owiañskiej i Fredry na
skrzy¿owanie typu rondo
przy Centrum Sportowo-Re-
habilitacyjnym „S³owianka”
oraz wymianê nawierzchni
na czêœci ulicy S³owiañskiej
wraz z odcinkiem za PWiK.

W postêpowaniu przetargo-
wym wp³ynê³y dwie oferty.
Pierwsz¹ z³o¿y³a firma
STRABAG Infrastruktura
Po³udnie Sp. z o.o. na kwotê
niemal 28 mln z³otych, drug¹
firma EUROVIA POLSKA
S.A. na kwotê ni¿sz¹ od
pierwszej oferty o prawie
500 tys. z³otych.

Prace rozpoczn¹ siê od
budowy ronda przy S³owian-
ce, tak by skorelowaæ jego
powstanie z zakoñczeniem
budowy hali widowiskowo-
sportowej. W tym czasie
Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji bêdzie
realizowa³o zadanie zwi¹za-
ne z przebudow¹ wodo-
ci¹gu, na odcinku od ul. Mo-
œcickiego do IV LO.  Kolejne
etapy realizacji inwestycji
bêd¹ konsekwencj¹ harmo-
nogramu prac, który zosta-
nie opracowany przez Wy-
konawcê.

Remont ulicy Kosynierów
Gdyñskich jest konieczny ze
wzglêdu na znaczne uszko-
dzenia nawierzchni. Nowa
jezdnia poprawi p³ynnoœæ ru-
chu i zmniejszy ha³as.
Bêdzie bezpieczniej, a to za

spraw¹ bardziej czytelnego
uk³adu drogowego.

W obrêbie skrzy¿owania
przy ul. ¯wirowej oraz nowe-
go ronda przy ul. S³owia-
ñskiej, uwzglêdniona zosta³a
przebudowa oraz budowa

nowego odcinka œcie¿ki ro-
werowej, co spowoduje ujed-
nolicenie ju¿ istniej¹cej infra-
struktury dla rowerzystów.
Przy skrzy¿owaniach pojawi
siê nowe oœwietlenie. Prze-
budowa skrzy¿owania ulic

S³owiañskiej, Roosevelta,
¯wirowej i Kosynierów Gdy-
ñskich polegaæ bêdzie na
rozbudowie trzech wlotów
(dodatkowe pasy ruchu) oraz
przebudowie sygnalizacji
œwietlnej.

Inwestycja obejmie miej-
scowy remont oraz budowê
ponad 2 km dróg, chodni-
ków i zjazdów. W ten spo-
sób, po po³¹czeniu z ist-
niej¹cymi chodnikami, które
s¹ w dobrym stanie tech-
nicznym, powstanie spójny i
bezpieczny uk³ad komunika-
cyjny dla pieszych. W ra-
mach zadania zaplanowane
zosta³y tak¿e wyspy uspo-
kajaj¹ce ruch, w ci¹gu pro-
jektowanych przejœæ dla pie-
szych. Remontu doczekaj¹
siê równie¿ zatoki autobuso-
we, a dwie nowe powstan¹
przy ul. ¯wirowej i ul.
S³owiañskiej. Na odcinku od
ul. 30 Stycznia do ronda
przy IV LO wybudowany zo-
stanie odcinek kanalizacji
deszczowej.

Inwestycja otrzyma³a
wstêpn¹ promesê, w kwocie
30 mln z³otych, z programu
Rz¹dowy Fundusz Polski
£ad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z
któr¹ prace powinny zako-
ñczyæ siê do czerwca 2024
roku. 

Planowany termin podpisa-
nia umowy z wykonawc¹ to
pocz¹tek marca br. Na reali-
zacjê zadania firma bêdzie
mia³a 16 miesiêcy od dnia
podpisania umowy.

GIM

Zadecydowało pół miliona złotych
Znana jest ju¿ firma, która wykona remont ul. Kosynierów Gdyñskich, przebudowê skrzy¿owania S³owiañska/Kos.
Gdyñskich/Roosvelta/¯wirowa i wybuduje rondo przy CSR S³owianka.

Niedługo ruszy remont ulicy Kosynierów Gdyńskich
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- Chory trafi³ do nas pod
koniec listopada ubieg³ego
roku w trybie pilnym. Zdiag-
nozowaliœmy u niego szpi-
czaka mnogiego - mówi dr
hab. n. med., prof. UZ Kata-
rzyna BrzeŸniakiewicz-Ja-
nus, kierownik Katedry i Kli-
niki Hematologii, Onkologii i
Radioterapii Uniwersytetu
Zielonogórskiego w gorzow-
skim szpitalu.

Mê¿czyzna jest honorowym
dawc¹ krwi i dziêki temu do-
wiedzia³ siê, ¿e ma anemiê.
Gdy wyniki badañ ci¹gle siê
u niego nie poprawia³y, za
namow¹ ¿ony zg³osi³ siê do
szpitala w Barlinku. Dopie-
ro stamt¹d trafi³ do Wielo-
specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzo-
wie, gdzie postawiono diag-
nozê: szpiczak mnogi, czyli
nowotwór uk³adu krwiotwór-
czego. 

Emocji nie brakowało

60-latek bez wahania zgo-
dzi³ siê na zaproponowan¹
terapiê, czyli autologiczny
przeszczep komórek macie-
rzystych. Wrêcz ucieszy³ siê,
¿e bêdzie pierwszym pa-
cjentem, u którego w woje-
wództwie lubuskim, w go-
rzowskim szpitalu, zostanie
przeprowadzony zabieg.

Przed przeszczepem mu-
sia³ przejœæ intensywn¹ che-
mioterapiê, ¿eby „zaleczyæ”
chorobê. W momencie, gdy
dosz³o do remisji szpiczaka,
mo¿na by³o pobraæ od pa-
cjenta komórki macierzyste.
Gorzowski zespó³ pod kie-
rownictwem prof. Katarzyny
BrzeŸniakiewicz-Janus prze-
szczep przeprowadzi³ 19
stycznia. Dzieñ wczeœniej
pacjent dosta³ lek, który
zniszczy³ jego szpik, by po-
tem przyj¹æ wczeœniej pobra-
ne komórki, ale ju¿ „bez cho-
roby”. 

- Wszystko posz³o nad wy-
raz dobrze. Równie¿ dlate-
go, ¿e pacjent by³ psychicz-
nie dobrze nastawiony, by³
te¿ w œwietnej kondycji, bez
chorób towarzysz¹cych - za-
znacza prof. Katarzyna
BrzeŸniakiewicz-Janus. 

Pani profesor nie ukrywa
jednak, ¿e pierwszemu za-
biegowi towarzyszy³y emo-
cje, olbrzymi stres i poczucie
odpowiedzialnoœci za ¿ycie
chorego. Zaznacza, ¿e
wsparciem dla niej i zespo³u
by³ wspó³pracuj¹cy ze szpi-
talem prof. dr hab. n. med.
Wies³aw Wiktor Jêdrzej-
czak, który jako pierwszy w
Polsce przeprowadzi³ prze-
szczep szpiku. 

Autoprzeszczep na
szpiczaka i chłoniaka

Prof. Katarzyna BrzeŸnia-
kiewicz-Janus podkreœla, ¿e
to ile trwa procedura prze-
szczepu komórek macierzy-
stych, zale¿y m.in. od stanu
chorego. Na przygotowanie
do przeszczepu z regu³y po-
trzeba kilku miesiêcy (che-
mioterapia, zebranie komó-
rek macierzystych), a na
ostatni, koñcz¹cy etap - od
dwóch do czterech tygodni.

- Wiemy, ¿e zabieg siê uda³,
kiedy po oko³o 20 dniach ko-
mórki odrastaj¹. Nasz pacjent
potrzebowa³ na to dwóch ty-
godni. Ma ju¿ wyniki zregene-
rowane, tak jak zdrowy
cz³owiek - mówi prof. Katarzy-
na BrzeŸniakiewicz-Janus. 

Po powrocie do domu
przez najbli¿sze pó³ roku 60-
latek bêdzie musia³ zacho-
wywaæ œrodki ostro¿noœci, by
nie nara¿aæ siê na infekcje.
Po tym czasie powinien wró-
ciæ do normalnego ¿ycia,
równie¿ zawodowego.

Klinika Hematologii ma ju¿
zaplanowane kolejne prze-
szczepy komórek macierzy-

stych. Stosuje siê je przede
wszystkim przy leczeniu
szpiczaka i ch³oniaka.

Kolej na szpik od dawców

Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie do
przeszczepów przygotowa³
siê od lat. Teraz ma nowo-
czesne zaplecze. W ramach
wybudowanej od podstaw Ka-
tedry i Kliniki Hematologii,
Onkologii i Radioterapii Uni-
wersytetu Zielonogórskiego w
jednym budynku znajduj¹ siê
odcinki: hematologiczny, in-
tensywnej chemioterapii i
transplantologiczny, a tu¿ nad
nimi bank komórek macierzy-
stych. Ca³oœci wchodzi w
sk³ad Uniwersyteckiego Cen-
trum Onkologii, którego celem
jest kompleksowa opieka na
pacjentami nowotworowymi.

- Kiedy dziewiêæ lat temu
zosta³am ordynatorem od-
dzia³u hematologii w gorzow-
skim szpitalu za cel
postawi³am sobie powstanie
nowoczesnego, akademickie-
go oœrodka hematologiczne-
go i przeszczepowego. Nie
uda³oby siê to bez wsparcia
zarz¹du szpitala i odwa¿nych
decyzji pani marsza³ek
El¿biety Anny Polak, która do-
skonale rozumie potrzebê
rozwijania w Gorzowie
prê¿nego oœrodka onkolo-
gicznego - mówi prof. Kata-
rzyna BrzeŸniakiewicz-Janus.

W lipcu ubieg³ego roku pla-
cówka otrzyma³a od ministra
zdrowia pozwolenie na pobie-
ranie od ¿ywego dawcy komó-
rek krwiotwórczych z krwi ob-
wodowej i komórek krwiotwór-
czych szpiku oraz
przeszczepianie w uk³adzie
autologicznym komórek krwio-
twórczych z krwi obwodowej i
komórek krwiotwórczych szpi-
ku. W praktyce oznacza to
w³aœnie leczenie chorych na
nowotwory hematologiczne za

pomoc¹ przeszczepieñ komó-
rek macierzystych. Na
pocz¹tek s¹ to przeszczepie-
nia autologiczne, a wiêc takie,
w których komórki nie s¹ po-
bierane od dawcy, tylko od sa-
mego pacjenta.

- Bêdziemy rozszerzali za-
kres mo¿liwoœci o nowe typy
przeszczepieñ. Kolejnym wy-
zwaniem jest podawanie
szpiku od dawców spokrew-
nionych, póŸniej niespokrew-
nionych, nastêpnie haploi-

dentycznych oraz terapia
CAR-T-cells. Chcielibyœmy
mieæ pe³en zakres terapii ko-
mórkowych, jakie s¹ do-
stêpne - mówi prof. Katarzy-
na BrzeŸniakiewicz-Janus. 

Na to jednak potrzeba czasu,
bo oprócz umiejêtnoœci i zaple-
cza, wymaga przygotowania
skomplikowanej procedury
medycznej i uzyskania kolej-
nych pozwoleñ z ministerstwa.

Tekst i zdjêcia: 
WSZW W GORZOWIE

W Gorzowie wykonano pierwszy
przeszczep komórek macierzystych
Prof. Katarzyna BrzeŸniakiewicz-Janus z zespo³em przeprowadzi³a przeszczep autologiczny komórek macierzystych. To pierwszy taki zabieg w
gorzowskim szpitalu i pierwszy w województwie lubuskim! Pacjent ma siê œwietnie.

Prof. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus (stoi pierwsza z prawej) zaznacza, że wsparciem dla
niej i zespołu był współpracujący ze szpitalem prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor
Jędrzejczak (drugi z lewej). Pan profesor to legenda. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził
przeszczep szpiku 

Prof. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus i jej pacjent pan
Sławomir na chwilę przed powrotem do domu, do normalne-
go życia bez choroby 

Zespół przeszczepowy (od lewej): prof. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, ratownik Radosław Belina, lek. Agnieszka
Lewosiuk i pielęgniarka Agnieszka Nidecka 
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Jak wygl¹da³ i ile kosztowa³
nas poprzedni rok nie trzeba
chyba nikomu przypominaæ.
Podwy¿ki cen ¿ywnoœci,
energii i paliw mocno da³y siê
we znaki ka¿demu z nas. Do-
staliœmy szybk¹ lekcjê ekono-
mii, nie tylko s³uchaj¹c wy-
st¹pieñ polityków, ale tak¿e
odczuwaj¹c na w³asnej skó-
rze jak bardzo wzrosty te dre-
nowa³y nasze kieszenie. 

Jest jednak jeszcze jedna
rzecz, o której mówi³o siê ci-
cho, bez medialnego szumu,
bez dodatkowego niepokoje-
nia i tak ju¿ zaniepokojonych
obywateli. WskaŸnik wzrostu
cen dóbr produkcyjnych, któ-
ry wyniós³ w 2022 r. ponad
20% wydatnie zwiêkszaj¹c
koszty dzia³alnoœci praktycz-
nie wszystkich przedsi-
êbiorstw, w tym firm zaj-
muj¹cych siê odbiorem,
transportem i zagospodaro-
waniem odpadów komunal-
nych. 

Każdy płacił znacznie
więcej

Myœlê, ¿e wszyscy, nie tylko
kierowcy, zdaj¹ sobie sprawê
z tego jak w ci¹gu ostatniego
roku wzros³y ceny paliw. Pa-
radoksalnie sytuacji nie po-
prawi³a wcale wprowadzona
przez Rz¹d obni¿ona stawka
podatku VAT. Jak udowodni³
Orlen, cena paliwa na sta-
cjach benzynowych nie jest z
ni¹ w znacz¹cy sposób po-
wi¹zana. W du¿ym skrócie
ni¿sza stawka podatku VAT
przek³ada siê na wy¿sz¹
cenê netto mimo, ¿e cena „na
s³upku” siê nie zmienia.
Oznacza to tyle, ¿e owszem
„Kowalskiemu” nieco ul¿ono
przy i tak horrendalnie wyso-
kich cenach, ale ka¿dy przed-
siêbiorca (VAT) p³aci³ znacz-
nie wiêcej, bo jego ju¿ ta ulga
nie obejmowa³a. Przy œred-
nim spalaniu nowoczesnej
œmieciarki na poziomie 70
l/100 km ka¿da podwy¿ka ce-
ny paliwa ma istotne od-
dzia³ywanie na firmê. Tylko w
skali Gorzowa blisko 40%
podwy¿ka cen netto w 2022 r.
przek³ada siê na wzrost kosz-
tów odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych
w wysokoœci 1,3 miliona
z³otych rocznie.

Wspominaj¹c o wzroœcie
kosztów dzia³alnoœci gospo-
darczej nie sposób nie
wspomnieæ o bardzo wyso-
kim wzroœcie cen pr¹du, któ-
ry mia³ miejsce w drugiej
po³owie roku. W tym miejscu
nale¿y zaznaczyæ, ¿e ceny
dla przedsiêbiorstw - w od-
ró¿nieniu od cen dla gospo-
darstw domowych - nie pod-
legaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki. Oznacza to, ¿e

przedsiêbiorstwa i jednostki
samorz¹du terytorialnego
musia³y zmierzyæ siê z blisko
piêciokrotnym (a w niektórych
przypadkach nawet dziewi-
êciokrotnym) wzrostem cen
zakupu energii w 2023 r. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e jest to
g³ówne Ÿród³o zasilania linii
sortowniczej oraz linii do roz-
drabniania odpadów tak
znaczny wzrost cen musia³
prze³o¿yæ siê na koszty
dzia³alnoœci instalacji prze-
twarzania odpadów. Sytuacjê
w znacznym stopniu z³ago-
dzi³o zamro¿enie cen  zaku-
pu energii elektrycznej na po-
ziomie 785 z³/MWh netto. Nie
mniej jednak blisko 70%
wzrost cen pr¹du przek³ada
siê na wzrost kosztów zagos-
podarowania odpadów komu-
nalnych pochodz¹cych z te-
renu Gorzowa o oko³o milion
z³otych rocznie.

Nie mo¿na mówiæ o odbio-
rze i zagospodarowaniu od-
padów nie wspominaj¹c o
pracownikach bezpoœrednio
zaanga¿owanych w ca³y pro-
ces. W samym Gorzowie zaj-
muje siê tym blisko 150 osób
- kierowców, ³adowaczy, sor-
towaczy czy operatorów
sprzêtu. Blisko 16% pod-
wy¿ka p³acy minimalnej w
2023 r. nak³ada na ich praco-
dawcê znaczn¹ presjê
p³acow¹, która w konsekwen-
cji bêdzie musia³a prze³o¿yæ
siê na wzrost kosztu wyna-
grodzeñ. 

Nie bez znaczenia jest te¿
wzrost stawek op³at lokalnych
oraz op³at za korzystanie ze
œrodowiska - sk³adowanie od-
padów, który w 2023 roku wy-
niós³ ok. 12%. Cech¹ charak-

terystyczn¹ zak³adów prze-
twarzania odpadów jest to, ¿e
zajmuj¹ one zwykle znaczny
teren (g³ównie pod kwatery
do sk³adowania odpadów) co
znacz¹co przek³ada siê na
wysokoœæ podatku od nieru-
chomoœci. Szacuje siê, ¿e
wzrost stawek op³at lokalnych
i op³at za korzystanie ze œro-
dowiska spowoduje wzrost
kosztów zagospodarowania
odpadów komunalnych z te-
renu Gorzowa o 250 tysiêcy
z³otych rocznie. 

Zapewne ka¿dy, kto posia-
da kredyt hipoteczny odczu³
w ostatnim roku konsekwen-
cje podnoszenia stóp procen-
towych przez Narodowy Bank
Polski. Wzrost ten nie jest
tak¿e obojêtny dla podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Szczególnie w
bran¿y odpadowej, gdzie po-
szczególne maszyny kosz-
tuj¹ nawet kilka milionów
z³otych. 

Tak jak wspomnia³em
wy¿ej, wzrost kosztów ener-
gii, paliwa czy op³at lokalnych
nie dotyka tylko zak³adów za-
gospodarowywania odpa-
dów, ale tak¿e - w mniejszym
lub wiêkszym stopniu - prak-
tycznie ka¿dego przedsi-
êbiorcê. 

Niechęć towarzystw
ubezpieczeniowych

Na ca³ej bran¿y odpadowej
wci¹¿ cieniem k³adzie siê se-
ria po¿arów sk³adowisk i ma-
gazynów odpadów, która
mia³a miejsce w kilku ostat-
nich latach. Wprowadzone
pod wp³ywem impulsu nowe-
lizacje przepisów na³o¿y³y na
instalacje szereg obowi¹zków

wi¹¿¹cych siê z konieczno-
œci¹ poniesienia znacznych
nak³adów inwestycyjnych.
Dodatkowo ca³a sytuacja
prze³o¿y³a siê na niechêæ to-
warzystw ubezpieczeniowych
do ubezpieczania zak³adów
przetwarzania odpadów. 

W ci¹gu ostatnich dwóch lat
uzyskanie ubezpieczenia
maj¹tkowego wi¹za³o siê z
koniecznoœci¹ realizacji sze-
regu kosztownych, wartych
kilka milionów z³otych inwe-
stycji przeciwpo¿arowych
(m.in. system kamer termowi-
zyjnych, system sygnalizacji
po¿aru po³¹czony bezpoœred-
nio ze Stra¿¹ Po¿arn¹ czy
system oddymiania hal se-
gregacji i magazynowania). 

Nie bez wp³ywu na cenê od-
padów s¹ regulacje zwi¹zane
z ustaw¹ o elektromobilnoœci
i paliwach alternatywnych.
Zgodnie z jej zapisami opera-
tor zobowi¹zany jest zapew-
niæ okreœlony udzia³ pojaz-
dów zeroemisyjnych (elek-
trycznych lub zasilanych
gazem CNG) we flocie pojaz-
dów realizuj¹cych odbiór i
transport odpadów. Koszt za-
kupu zeroemisyjnej œmieciar-
ki jest o kilkaset tysiêcy
z³otych wy¿szy ni¿ w przy-
padku tradycyjnych pojaz-
dów. Kilkaset tysiêcy z³otych
wydane bez ¿adnego uza-
sadnienia ekonomicznego
(pojazdy te nie przek³adaj¹
siê na wymierne oszczêdno-
œci zwi¹zane z ich eksploa-
tacj¹) - jedynie w celu
spe³nienia warunków narzu-
conych przez Rz¹d. 

Pozostaj¹c przy regulacjach
prawnych, sporo zamiesza-
nia zrobi³a te¿ styczniowa

zmiana Rozporz¹dzenia Mi-
nistra Klimatu i Œrodowiska
okreœlaj¹cego mo¿liwe spo-
soby zagospodarowywania
zmieszanych (pozosta³ych po
segregacji) odpadów komu-
nalnych. Nie wdaj¹c siê w
szczegó³y zmiana ta spowo-
dowa³a, ¿e koszt zagospoda-
rowania odpadów komunal-
nych pochodz¹cych z terenu
Gorzowa wzrós³ o 300 tysi-
êcy z³otych rocznie.

Kolejne 7 milionów

Czy œmieci mog³yby byæ ta-
ñsze? Teoretycznie tak, jest
bowiem kilka obszarów, które
nie wynikaj¹ wprost z sytuacji
gospodarczej lub przepisów
krajowych, a z regulacji lokal-
nych wprowadzonych przez
Zwi¹zek Celowy Gmin MG-6,
który jest odpowiedzialny za
organizacjê systemu gospo-
darowania odpadami na tere-
nie Gorzowa i gmin oœcien-
nych.

Co do zasady obowi¹zek
zapewnienia worków i pojem-
ników na odpady komunalne
oraz utrzymania ich w odpo-
wiednim stanie sanitarnym
spoczywa na w³aœcicielu nie-
ruchomoœci na terenie, której
te odpady powstaj¹. Ustawa
o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach pozwala
jednak na przejêcie tego obo-
wi¹zku przez gminê w za-
mian za wnoszone op³aty za
œmieci - tak¹ te¿ decyzjê
podjê³y w³adze Zwi¹zku jed-
noczeœnie zlecaj¹c to zada-
nie operatorom odbieraj¹cym
odpady komunalne. Oznacza
to, ¿e ka¿dy operator bior¹cy
udzia³ w postepowaniu prze-
targowym organizowanym

przez MG-6 musi w swojej
ofercie skalkulowaæ koszty
zakupu, podstawienia, mycia,
napraw i uzupe³nienia oraz
zebrania pojemników po za-
koñczeniu umowy. 

W skali trzyletniego kontrak-
tu obejmuj¹cego teren Go-
rzowa s¹ to koszty w wysoko-
œci ponad 7 milionów z³otych.
Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e
przejmuj¹c na siebie obo-
wi¹zek wyposa¿enia nieru-
chomoœci w worki i pojemniki
Zwi¹zek nie tylko oszczêdza
mieszkañcom problemów or-
ganizacyjnych (m.in. z zaku-
pem, myciem i napraw¹ po-
jemników, regularnym zaku-
pem worków), ale tak¿e
pozwala im osi¹gn¹æ pewne
oszczêdnoœci. W sytuacji, w
której Zwi¹zek zrezygnowa³by
z tego obowi¹zku wysokoœæ
op³aty za œmieci mog³aby co
prawda ulec obni¿eniu, jednak
ka¿dy z mieszkañców mu-
sia³by ponieœæ te koszty samo-
dzielnie. Co wiêcej w ogólnym
rozrachunku wysz³oby to
dro¿ej ni¿ obecnie, ze wzglêdu
na fakt, ¿e operator wykorzys-
tuje tzw. efekt skali oraz lepsze
warunki cenowe ofertowane
przez producentów worków i
pojemników przy zakupach
hurtowych. 

Nie bez znaczenia by³y te¿
wymogi Zwi¹zku wobec firm
ubiegaj¹cych siê o realizacjê
us³ugi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych. Zgodnie z kryteriami
oceny ofert z³o¿onych w
ostatnim przetargu punktowa-
ne przez MG-6 by³o zadekla-
rowanie (a w konsekwencji
póŸniejsze pozyskanie i wy-
korzystywanie) œmieciarek
spe³niaj¹cych normê emisji
spalin EURO 6, tj. obecnie
najbardziej ekologicznych
spoœród pojazdów spalino-
wych.. Oznacza to, ¿e po-
szczególne firmy chc¹ce
z³o¿yæ ofertê, musia³y liczyæ
siê z koniecznoœci¹ unowo-
czeœnienia swojej floty co
oczywiœcie generuje wysokie
koszty. 

To wszystko sprawia, ¿e w
obecnej sytuacji gospodar-
czej i prawnej niemo¿liwe
jest utrzymywanie niezmie-
nionych cen za odbiór odpa-
dów komunalnych. Przyzwy-
czailiœmy siê do myœlenia o
œmieciach nie jako o konsek-
wencjach naszego stylu
¿ycia, a jako o czymœ
zbêdnym, czymœ czego
chcemy siê jak najszybciej
pozbyæ. Byæ mo¿e dlatego
podwy¿ki cen œmieci czêsto
elektryzuj¹ nas bardziej ni¿
podwy¿ki cen wody czy
pr¹du, które to media traktu-
jemy jako niezbêdne do
¿ycia. 

BARTOSZ BROJECKI

Dlaczego odpady komunalne stale drożeją?
Pocz¹tek roku by³ zwykle dla wielu z nas okresem pe³nym nadziei i optymizmu. Pandemia oraz wojna w Ukrainie doprowadzi³y jednak do sytuacji,
w której zapa³ zwi¹zany z rozpoczêciem nowego roku skutecznie studzony zosta³ przez jedno pytanie - co podro¿eje w najbli¿szym czasie? A
dro¿eje wszystko.

Przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w Gorzowie pracuje blisko 150 osób
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- Jakim terenem zarz¹dza
ADM 3?

- Ogólnie mówi¹c - jest to
rejon Nowego Miasta: ulice
Armii Polskiej od Borow-
skiego do £okietka, Krzywo-
ustego, 30 Stycznia do
Chrobrego, kwarta³ od hote-
lu Mieszko - Kosynierów
Gdyñskich do ronda przy
£okietka i w bok w kierunku
do biblioteki wojewódzkiej,
wybrane budynki przy Kosy-
nierów Gdyñskich, £okietka,
ulice Garbary, M³yñska,
Dworcowa, Sikorskiego od
Rolnika do skrzy¿owania z
Chrobrego przy katedrze,
Wodna, cztery budynki przy
Chrobrego, czêœæ ulicy Po-
cztowej, Strzeleckiej oraz
£u¿yckiej.

- Jakie s¹ tu najwiêksze
problemy?

- Przede wszystkim stara,
ponadstuletnia infrastruktu-
ra, g³ównie instalacje wodno-
kanalizacyjne, podobnie jak
wszêdzie - zaleg³oœci czyn-
szowe lokatorów. Szacuje-
my, ¿e czynszów nie p³aci
oko³o osiem procent miesz-
kañców. 

- Bior¹c pod uwagê per-
spektywê kolejnego nie³at-

wego roku, jakie wyzwania
stoj¹ przed administracj¹?

- S¹ to œrodki na utrzyma-
nie budynków. Na
szczêœcie mój poprzednik
du¿o remontów zrealizowa³
w latach poprzednich, by³y
to dachy, docieplenia od
strony podwórek. Wiêk-
szoœæ budynków zosta³a
pod³¹czona do centralnego
ogrzewania w ramach pro-
gramu KAWKA. 

- Gdyby mia³ pan do wy-
dania nielimitowane œrod-
ki, na co by je mo¿na prze-

znaczyæ w pierwszej kolej-
noœci?
- Zadba³bym o elewacje

frontowe budynków, bo to
one s¹ wizytówk¹ danego
obszaru. Chcia³bym, ¿eby
podwórka sta³y siê miejsca-
mi przyjaznymi, zielonymi, z
placami zabaw, miejscami
parkingowymi, ¿eby nie by³y
dewastowane, ¿eby miesz-
kañcy dbali o czystoœæ po-
dwórek, sprz¹taj¹c regular-
nie po swoich czworono-
gach. Wybudowalibyœmy te¿
zamykane altany œmietniko-

we, w których prowadzona
by³aby w³aœciwa segregacja
œmieci.
- A co jest w planach na
ten rok w zakresie remon-
tów?

- Bior¹c pod uwagê kwotê,
jak¹ mamy do dyspozycji na
zasoby gminne oraz lokale
gminne we wspólnotach
mieszkaniowych, tj. 300 tysiêcy 
z³otych, bêdziemy mogli je-
dynie wydawaæ je na
bie¿¹ce utrzymanie budyn-
ków. Wspólnoty nie maj¹
jeszcze do koñca sprecyzo-
wanych planów. Natomiast
do koñca marca powinny za-
koñczyæ siê ju¿ rozpoczête
prace - malowanie elewacji
frontowej i docieplenie œcia-
ny od podwórka przy Kosy-
nierów Gdyñskich 11, re-
mont dachu i balkonów z izo-
lacj¹ fundamentów budynku
przy 30 Stycznia 12, remont
klatek schodowych przy Ar-
mii Polskiej 32 oraz 30
Stycznia 18 oraz remont da-
chu przy £okietka 35. Od
2022 roku du¿e prace re-
montowe zosta³y w³aœciwie
wstrzymane ze wzglêdu na
sytuacjê kredytow¹ przy
rosn¹cej inflacji. W tym roku

wyremontujemy jedynie bal-
kon przy £okietka 29, jest to
balkon przynale¿ny do lokalu
gminnego. Mam nadziejê, ¿e
gdy warunki udzielania kre-
dytów siê poprawi¹, wrócimy
do du¿ych remontów i ¿e
stanie siê to jeszcze w tym
roku.

- Jak ocenia pan
wspó³pracê z mieszkañca-
mi?
- Oczywiœcie s¹ ró¿nie lu-

dzie i ró¿ne wspólnoty. Nie
brakuje nam takich, które po-
trafi¹ przyjœæ do nas, wy-
chodz¹ z inicjatywami. S¹ to
g³ównie pomys³y na remonty.
Mam nadziejê, ¿e frekwen-
cja na spotkaniach z miesz-
kañcami bêdzie siê zwiêk-
sza³a i ¿e bêd¹ oni zaintere-
sowani miejscem, w którym
¿yj¹. Spodziewam siê kry-
tycznych uwag, ale uwa¿am,
¿e nie ma nic lepszego ni¿
dyskusja.  
- Od kiedy jest pan kie-
rownikiem ADM nr 3?

- Przej¹³em tê funkcjê po
aktualnym zastêpcy dyrekto-
ra Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej, Robercie Jankow-
skim, w grudniu 2019 roku.
- Dziêkujê za rozmowê.

- Nie mieliœmy wyboru. Aby
zachowaæ zdolnoœæ do termi-
nowego regulowania
bie¿¹cych zobowi¹zañ - fak-
tur od dostawców mediów, z
których korzystaj¹ tylko
mieszkañcy i u¿ytkownicy lo-
kali, zdecydowaliœmy siê na
dostosowanie tego sk³adnika
op³at do poziomu podwy¿ki.
Regulacje dotycz¹ jedynie
ciep³a systemowego - t³uma-
czy Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszka-
niowej.

I przypomina, ¿e tylko w lip-
cu ubieg³ego roku cena ciep³a
wzros³a o blisko 52 procent. W
ci¹gu siedmiu miesiêcy op³ata
za energiê ciepln¹ zwiêkszy³a
siê ponad 100%. ZGM na tym
procesie nie zarabia, absolut-
nie nie mo¿e ale równie¿ zwy-
czajnie nie dok³ada do ciep³a.
S¹ to koszty generowane
wy³¹cznie przez mieszkañców
zasobów. 

- Nowe ceny s¹ jednakowe w
ca³ym mieœcie, zarówno dla
prywatnych zarz¹dców jak i
spó³dzielni mieszkaniowych -
mówi dyrektor ZGM i podaje
nam przyk³ad z ADM nr 3, któ-

ry w lutym 2022 roku cenê jed-
nostkow¹ za dostarczane
ciep³o mia³ na poziomie 34,28
z³otych, a równo rok póŸniej,
czyli w lutym 2023 roku wyno-
si³a ona ju¿ 88,62 z³ote.
Wzrost wyniós³ wiêc 158,5
procenta. 

Dyrektor Nowacki dodaje po-
nadto, ¿e jeœli ZGM nie bêdzie
na bie¿¹co regulowa³ op³at za
dostarczane ciep³o, to dostaw-
ca mo¿e zwyczajnie zerwaæ
umowê i mieszkañcy zostan¹

bez ciep³ych kaloryferów oraz
bez ciep³ej wody.

- Koñcz¹c powy¿szy w¹tek,
chcia³bym za Pañstwa poœred-
nictwem przekazaæ mieszkañ-
com bardzo wa¿n¹ kwestiê.
Œledzimy i czekamy z niecier-
pliwoœci¹ na nowelizacjê usta-
wy o wsparciu odbiorców
ciep³a, która ma miêdzy inny-
mi wprowadzaæ nowy mecha-
nizm ograniczaj¹cy do 40%
podwy¿ki cen dla odbiorców
ciep³a sieciowego. Je¿eli

zmiany wejd¹ do systemu
prawnego, niezw³ocznie doko-

namy przeliczeñ i je¿eli sy-
tuacja nam umo¿liwi ob-

ni¿ymy pobierane zaliczki
na centralne ogrzewanie i

podgrzanie ciep³ej wody. - za-
znacza dyrektor.
Mieszkañców zasobu komu-

nalnego czeka jeszcze jedna
podwy¿ka. Zapowiadana w
momencie przyjmowania no-
wych rozwi¹zañ w ramach po-
lityki mieszkaniowej.

Od 1 kwietnia ulegnie zmia-
nie stawka bazowa czynszu
za mieszkanie komunalne. Do
tej pory lokatorzy p³acili 8,61
z³/m2, a od kwietnia stawka
wzroœnie do 10,76 z³/m2. -
Musimy reagowaæ na obecn¹
sytuacjê gospodarcz¹ i ekono-
miczn¹. Dynamicznie zmie-
niaj¹ce siê ceny towarów i
us³ug. W ostatnim czasie
wszystko gwa³townie dro¿eje i
wp³ywa negatywnie na utrzy-
manie i obs³ugê nieruchomo-
œci budynkowych administro-
wanych przez Zak³ad - mówi
Pawe³ Nowacki.

Wyjaœnia, ¿e do 2020 roku
czyli przez 12 lat ZGM nie

podnosi³ czynszów. Kiedy dwa
lata temu zdecydowa³ siê
zmieniæ stawkê, to by³o to po-
dyktowane w³aœnie staraniem
o zasób. 

- I ju¿ widaæ, ¿e te
pieni¹dze id¹ na konkretne
cele - na kapitalne remonty
kamienic, balkonów, ocieple-
nia budynków, wymianê po-
kryæ dachowych czy insta-
lacji w czêœciach wspól-
nych i w lokalach. S¹ to
niezmiernie potrzebne i ko-
nieczne rzeczy w kontek-
œcie utrzymania zasobu i
bezpieczeñstwa osób za-
mieszkuj¹cych. W 2022 ro-
ku przeznaczyliœmy na ten
cel ponad 5 mln z³otych, w
latach poprzednich tylko
1,9 mln z³. Niech dobrym
przyk³adem bêdzie te¿ i ten,
¿e w 100 lokalach wymienili-
œmy stare piecowe ogrzewa-
nie na nowoczesne, ekolo-
giczne i ekonomiczne kot³y
gazowe. I nawet dziœ, kiedy
ceny paliw posz³y do góry,
nikt z lokatorów siê nie
skar¿y na te wymiany - ko-
ñczy dyrektor ZGM.

ROCH
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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

- Czynszów nie płaci około osiem procent mieszkańców -
przyznaje kierownik Łukasz Bronowicki
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Jeszcze w tym roku można
do tego wrócić
Z £ukaszem Bronowickim, kierownikiem ADM nr 3 w Gorzowie, rozmawia Maja Szanter

Opłaty czynszowe wciąż rosną
Od nowego roku mieszkañcy zasobów komunalnych wnosz¹ wy¿sze op³aty za u¿ytkowanie mieszkania. G³ówny powód
podwy¿ki - kolejny wzrost cen ciep³a.
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- Czym jest stres?
- Najproœciej ujmuj¹c jest to

reakcja organizmu w odpo-
wiedzi na zagro¿enie. 
- Co go wywo³uje?
- Stres ma taki rodowód jak

historia cz³owieka. Kiedyœ
stres wywo³ywa³o pojawienie
siê jakiegoœ drapie¿nika w
œrodowisku czy obcego ple-
mienia. Obecnie w œwiecie,
w którym ¿yjemy, wystarczy
w³¹czyæ komputer lub otwo-
rzyæ gazetê, a pojawiaj¹ce
siê tam informacje mog¹ wy-
wo³ywaæ u nas stres. Je¿eli
sytuacja na œwiecie jest nie-
stabilna, to generuje ona nie-
pewnoœæ zwi¹zan¹ z prac¹,
zarobkami i utrzymaniem ro-
dziny. 
- Jakie s¹ jego objawy?
- Bardzo ró¿ne. Pocz¹wszy

od czysto somatycznych, jak
na przyk³ad nerwobóle, po
dolegliwoœci uk³adu wegeta-
tywnego czy trawiennego.
Nieroz³adowany stres ma
bardzo negatywny wp³yw
równie¿ na nasz¹ psychikê.
Ka¿dy przechodzi to inaczej,
natomiast s¹ pewne wzorce.
Niektórzy ludzie na stres
reaguj¹ bardzo wybuchowo i
agresywnie, a inni wycofuj¹
siê, zamykaj¹ siê w sobie i
prowadz¹ ¿ycie w izolacji. S¹
osoby, które siêgaj¹ po
wszelkiego rodzaju u¿ywki
myœl¹c, ¿e to pomo¿e im
zredukowaæ stres. Objawów
stresu jest tak naprawdê bar-
dzo du¿o. Jest to kwestia in-
dywidualna. 
- Da siê kontrolowaæ
stres?

- Tak. Je¿eli bêdziemy
przygl¹dali siê swoim emo-
cjom i bêdziemy umieli je na-
zywaæ, to nauczymy siê rów-
nie¿ s³uchaæ swojego orga-
nizmu oraz psychiki. W
pewnym momencie wychwy-
cimy, co jest dla nas stre-

suj¹ce. Aby wiedzieæ, co siê
z nami dzieje, potrzebne s¹
nam chwile ciszy, w których
pobêdziemy sam na sam ze
sob¹. Jest takie porównanie
dotycz¹ce naszego ¿ycia
emocjonalnego - je¿eli mo-
rze jest wzburzone, to prak-
tycznie nic nie widzimy, a
gdy jest spokojne, to zaczy-
namy dostrzegaæ ró¿ne rze-
czy. Tak w³aœnie jest te¿ z
naszym wewnêtrznym
¿yciem. 
- Jakie negatywne skutki
dla naszego zdrowia ma
stres?

- Stres niszczy nasze cia³o,
bo uderza w nasze narz¹dy.
Bardzo czêsto powoduje

zmiany skórne. Ponadto
psuje relacje miêdzyludzkie i
rujnuje nasz¹ psychikê.
- Kiedy powinna zapaliæ
siê nam „czerwona lam-
pka”, ¿e to ju¿ czas, aby
zwróciæ siê o pomoc do
specjalisty?

- Powiem ze swojego do-
œwiadczenia zawodowego.
Prowadzê prywatny gabinet
psychologiczny, zg³aszaj¹
siê do mnie ludzie, którym
stres przeszkadza w rela-
cjach rodzinnych i w pracy.
Sygna³em, który powinien
nas zaniepokoiæ, jest przede
wszystkim niepanowanie
nad emocjami. Ponadto za-
niepokoiæ nas powinien rów-

nie¿ fakt siêgania po de-
strukcyjne metody radzenia
sobie ze stresem, czyli
„ucieczka” w alkohol i inne
u¿ywki. 
- Jakie s¹ najskuteczniej-
sze metody walki ze stre-
sem?

- Nie ma takiej jednej, sku-
tecznej metody. Ka¿dy
cz³owiek ma za sob¹ inn¹
historiê ¿ycia i na ka¿dego
dzia³a co innego. Jednej
osobie wystarczy kilka spot-
kañ z terapeut¹, a inny
bêdzie potrzebowa³ ich
znacznie wiêcej. Metody
walki ze stresem wybieramy
indywidualnie pod ka¿dego
pacjenta. Walka ze stresem

to jest bardzo indywidualna
praca. 
- Terapia opiera siê
g³ównie na rozmowie z pa-
cjentem?

- Nie. Prowadzê terapiê
poznawczo-behawioraln¹.
Polega ona na rozmowie, a
pomiêdzy kolejnymi sesjami
pacjent dostaje zadania do
wykonania w domu. Rozmo-
wa z psychologiem ma
ogromne znaczenie, ale to,
co mówimy, pacjent musi
wcielaæ te¿ w ¿ycie, st¹d do-
staje pracê domow¹. 
- Obecnie du¿o mówi siê
o technikach oddecho-
wych jako wa¿nym ele-
mencie w walce ze stre-

sem. Rzeczywiœcie s¹ one
skuteczne?

- Techniki oddechowe na
pewno s¹ korzystne. Nato-
miast proponowa³bym rozpo-
czynaæ przygodê z odde-
chem z fachowcem, który siê
na tym zna. 
- Dlaczego? 
- Terapia z oddechem,

gdzie wchodzimy w szybkie i
d³ugotrwa³e oddechy, mo¿e
spowodowaæ utratê przytom-
noœci czy halucynacje. Dla-
tego przestrzegam przed sa-
modzielnym wykonywaniem
takich praktyk. 
- Jak bardzo pandemia,
wojna i pogarszaj¹ca siê
sytuacja ekonomiczna
pog³êbi³y problemy natury
psychologicznej w
spo³eczeñstwie?

- Bardzo. Ludzie trac¹
pracê, boj¹ siê o swoje ro-
dziny, pojawiaj¹ siê proble-
my finansowe, a to wszystko
generuje stres, który w pew-
nym momencie mo¿e prze-
rodziæ siê w powa¿n¹ cho-
robê. Poza tym niepewnoœæ
jutra powoduje, ¿e jest coraz
wiêcej ludzi samotnych i to
jest kolejny problem, który w
ostatnich latach bardzo siê
pog³êbi³. 

- Reasumuj¹c nasz¹ roz-
mowê, powinniœmy nau-
czyæ siê ¿yæ ze stresem?

- Nie. Musimy nauczyæ siê
wiêkszego szacunku do sa-
mych siebie i poszukaæ dla
siebie przestrzeni, aby pobyæ
ze sob¹ sam na sam, zrobiæ
coœ tylko dla siebie i nauczyæ
siê nazywaæ swoje emocje.
Przede wszystkim musimy
równie¿ nabraæ dystansu do
tego ogromu wiadomoœci,
które nas zalewaj¹, poniewa¿
wiêkszoœæ z nich jest bezwar-
toœciowa, a wywo³uje w nas
tylko niepotrzebny stres. 
- Dziêkujê za rozmowê.

- Objawów stresu jest tak naprawdę bardzo dużo - mówi dr Piotr Kuśmider
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Nie ma takiej jednej, skutecznej metody
Z dr. Piotrem Kuœmiderem, psychologiem, rozmawia Dorota Waldmann

● Inne rozmowy z bardzo ciekawymi ludźmi na www.echogorzowa.pl – Zapraszamy!
r  e  k  l  a  m  a
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- Blisko siedem milionów
z³otych wynosi dziœ d³ug
gorzowian za jazdê bez bi-
letów MZK. W jakim czasie
powsta³a taka kwota?

- Powstawa³a ona od mo-
mentu, kiedy kontrola bileto-
wa i windykacja nale¿noœci
zosta³a przeniesiona z obo-
wi¹zków operatora MZK do
obowi¹zków Prezydenta
Miasta, to jest od 2011 roku. 
- W jaki sposób magistrat
nadzoruje firmê kontro-
luj¹c¹ bilety?

- Jednym z elementów
nadzoru jest weryfikacja ra-
portów z dzia³ania kontrole-
rów. Jest to system elektro-
niczny pozwalaj¹cy ustaliæ
miejsca kontroli, ich liczbê,
iloœæ na³o¿onych op³at do-
datkowych, co w uzupe³nie-
niu o kontrolê monitoringu z
pojazdów komunikacji miej-
skiej pozwala zweryfikowaæ,
z jak¹ dok³adnoœci¹ pracow-
nicy wykonuj¹ obowi¹zki.
Owszem, zdarza siê, ¿e kon-
trolerzy z ró¿nych przyczyn
maj¹ utrudniony b¹dŸ nie-
mo¿liwy kontakt z
pasa¿erem, jednak w skali
wszystkich kontroli s¹ to
przypadki nieliczne. Warto
zauwa¿yæ, ¿e znaczna czêœæ
zad³u¿enia „gapowiczów” to
nale¿noœci za wezwania wy-
stawione na osoby o naj-

ni¿szym statusie spo³ecz-
nym, czêsto bezdomne,  no-
torycznie korzystaj¹ce z ko-
munikacji bez biletu. 
- Jakie dzia³ania podej-
muje urz¹d, by odzyskaæ
siedem milionów z³otych?

- Prowadzimy czynnoœci
windykacyjne. Jest to na-
le¿noœæ cywilna, w zwi¹zku z
czym wystêpujemy na drogê
s¹dow¹, a w razie koniecz-
noœci, równie¿ do komornika.
- Tylko ¿e egzekucje ko-
mornicze nie zawsze s¹
skuteczne, je¿eli d³ug
ci¹gle jest tak wysoki. 
- Sk³ada siê na to wiele

czynników. Od jakoœci wy-
stawionych mandatów, wpi-
sania niepe³nych lub
b³êdnych danych, po sy-
tuacjê materialn¹ osób uka-
ranych mandatem, co nie
pozwala na œci¹gniêcie na-
le¿noœci w postêpowaniu ko-
morniczym. Istnieje równie¿
pula mandatów, w przypad-
ku której nie wykorzystano
mo¿liwoœci windykacyjnych,
g³ównie z braku odpowied-
niej kwoty na prowadzenie
poszczególnych czynnoœci
windykacyjnych. Po up³ywie
roku i trzech miesiêcy na re-
klamacjê nast¹pi³o przedaw-
nienie i mo¿liwoœci windyka-
cyjne ze strony urzêdu siê
wyczerpa³y. S¹ to sprawy z

pierwszych lat prowadzenia
windykacji, od kilku lat po-
ziom wydatków zabezpie-
czonych na czynnoœci windy-
kacyjne jest na optymalnym
poziomie i wspomniane sy-
tuacje nie maj¹ miejsca. 
- Miasto nie chce sprze-
daæ d³ugu firmie windyka-
cyjnej t³umacz¹c, ¿e w ten
sposób mo¿e odzyskaæ je-
dynie niewielk¹ czêœæ tej
kwoty. Nie lepiej jednak
mieæ choæ trochê zamiast
zera? 

- Aktualnie pracujemy nad
weryfikacj¹ i segregacj¹
spraw, których mo¿liwoœci
windykacyjne ju¿ siê zako-
ñczy³y, to jest w zakresie
spraw niewyegzekwowanych
w ramach postêpowania ko-
morniczego, takich jest naj-
wiêcej i wci¹¿ ich przybywa.
Rozmawiamy z przedstawi-
cielami firmy windykacyjnej,
która zajmuje siê zakupem
tego typu nale¿noœci. W
przypadku takich spraw, w
zale¿noœci od wystawionego

wezwania, mo¿liwa jest jed-
nak do odzyskania
wy³¹cznie kwota tzw. prze-
woŸnego, czyli 1,50 z³ lub 3
z³. Miasto nie zamierza
sprzedawaæ nale¿noœci, któ-
re mog¹ zostaæ wyegzekwo-
wane w ramach zadañ reali-
zowanych przez urz¹d, dla-
tego na tym etapie nie
zosta³a podjêta decyzja o
sprzeda¿y nale¿noœci. Umo-
rzenie jest jedn¹ z opcji, jaka
zgodnie z prawem mo¿e byæ
zastosowana do nale¿noœci,
których mo¿liwoœæ wyegzek-
wowania przez urz¹d siê za-
koñczy³a. Podejmujemy wie-
le dzia³añ, aby zmieniæ zde-
cydowanie mylne wra¿enie,
¿e mo¿na jeŸdziæ komuni-
kacj¹ publiczn¹ „na gapê”
bez konsekwencji. 
- Jakie to s¹ dzia³ania? 
- Pracujemy nad przetar-

giem, by ju¿ w pierwszej
po³owie roku wy³oniæ firmê
zewnêtrzn¹, która zajmie siê
kontrol¹ biletów, ale te¿ kom-
pleksowo windykacj¹
zad³u¿enia. Zak³adamy, ¿e
œci¹galnoœæ zad³u¿enia uleg-
nie poprawie. Na koniec
2022 roku suma nale¿noœci
ze wszystkich lat z tytu³u
nieuiszczonej op³aty za prze-
jazd bez wa¿nego biletu wy-
nios³a 6.827.903,47 z³otych.
W jej ramach wystêpuj¹

sprawy na ró¿nym etapie
postêpowania, czyli odleg³e,
nieœci¹gniête nawet przez
komornika, ale te¿ mandaty
wystawione w ci¹gu ostat-
niego roku. Czêœæ zostanie
zatem zap³acona, czêœæ
bêdzie podlega³a reklamacji
oraz kolejnym etapom 
postêpowania windykacyjne-
go i egzekucyjnego. 
- Weryfikujecie ka¿de
wezwanie do zap³aty?

- Proces windykacji ma swo-
je ramy w obowi¹zuj¹cych
przepisach. Po wystawieniu
wezwania kontrolujemy po-
prawnoœæ danych osobowych
zobowi¹zanego w bazie PE-
SEL. W przypadku osób nie-
letnich - 13-18 lat wysy³amy
wezwanie do opiekunów
prawnych. Jeœli ca³oœæ doku-
mentacji jest poprawna, wów-
czas sk³adamy pozew do
s¹du. S¹d wydaje wyrok na-
kazowy. Po uprawomocnieniu
siê wyroku nakazowego, aby
wyst¹piæ na drogê egzeku-
cyjn¹, wystêpujemy do s¹du o
nadanie klauzuli wykonalno-
œci i dopiero sk³adamy wnio-
sek egzekucyjny do komorni-
ka. I mogê zapewniæ, ¿e
dok³adamy wszelkich starañ,
by nale¿noœci œci¹gn¹æ, a
¿adne wezwanie nie pozosta-
je bez podjêcia czynnoœci.
- Dziêkujê za rozmowê.

- W lutym odby³a siê pro-
mocji ksi¹¿ki Matthiasa
Lehmanna pt. „Willa Hansa
Lehmanna w Gorzowie
Wielkopolskim (Landsber-
gu)”.  O czym ona opowia-
da?

- Przedstawia losy willi
Hansa Lehmanna oraz histo-
riê rodziny Jaehne’ów i Leh-
mannów, ich maj¹tku i fabry-
ce maszyn w Frydrychowie.
Zawiera bardzo du¿o Ÿróde³
ikonograficznych, a pan
Matthias Lehmann przez
wiele lat jeŸdzi³ po wiejskich
maj¹tkach, gospodarstwach,
skansenach, muzeach,
gdzie skrupulatnie fotografo-
wa³ i dokumentowa³ maszy-
ny produkowane w fabryce.
Praca pana Matthiasa Leh-
manna by³ gotowa ju¿ od ja-
kiegoœ czasu. My natomiast
pracowaliœmy nad jej pol-
skim wydaniem ponad pó³to-
ra roku. Problem z t³umacze-
niem ksi¹¿ki tkwi³ w skompli-
kowanej terminologii
zwi¹zanej z maszynami rol-
niczymi, to zdecydowa³o o
przesuniêciu w czasie. Jes-
tem redaktorem ksi¹¿ki, ale

jest to dzie³o wielu innych
osób, które pomaga³y przy
publikacji.
- Co wiemy o rodzinie
Lehmannów?

- Przede wszystkim rodzina
Lehmannów, tak mo¿na po-
wiedzieæ, wkrad³a siê w ³aski
rodziny fabrykanckiej Jaeh-
ne, która za³o¿y³a fabrykê
maszyn na Frydrychowie.
Nie mo¿na tu jednak mówiæ
o jakimœ mezaliansie, gdy¿
rodzina Lehmannów wesz³a
ze sporym posagiem do ro-
dziny Jaehne i sta³a siê po-
tem wspó³w³aœcicielem wiel-
kiej fabryki na Frydrychowie.
- Dawny Frydrychów to
tereny, ogólnie mówi¹c,
przy wyjeŸdzie z Gorzowa
w kierunku zachodnim?

- Tak, to jest wylotówka na
Witnicê, kiedyœ zupe³na od-
rêbnoœæ administracyjna od
Landsberga, a fabryka mie-
œci³a siê na terenie dawnej
gorzowskiej Agromy.
- Jak wa¿na to by³a fabry-
ka w krajobrazie miasta?

- By³a to bardzo wa¿na 
fabryka dla miasta, która za-
trudnia³a sporo pracowni-

ków, sprzedawa³a maszyny
nie tylko do Niemiec, ale do
wielu innych krajów. Patrz¹c
na dawn¹ ikonografiê widzi-
my dymi¹ce kominy, budynki
o ró¿nej kubaturze i wysoko-
œci. Jeœli tam by³a odlewnia
¿eliwa, to musia³a byæ za-
chowana ci¹g³oœæ produkcji,
a jak ktoœ przeœledzi dzia³al-

noœæ fabryki na kartach
ksi¹¿ki, mo¿e dostrzec, ¿e w
fabryce utrzymywany by³
wrêcz sterylny porz¹dek.
Dbano o porz¹dek i bezpie-
czeñstwo pracy robotników.
Fabryka to by³o wrêcz ma³e
miasteczko. By³a tam
sto³ówka, sklep, skwer,
miejsca do wypoczynku i

w³asna bocznica kolejowa po
drugiej stronie szosy Kost-
rzyñskiej.
- Ile osób pracowa³o w
fabryce?

- W szczytowym okresie
pracowa³o tam ponad 650
osób.
- Jakie maszyny tam pro-
dukowano?

- Specjalizowano siê w ma-
szynach rolniczych, a by³y to
m³ocarnie, sieczkarnie, kra-
jalnice, parowniki na paszê
dla trzody chlewnej, ratraki,
sprzêt tartaczny. Produko-
wano równie¿ silniki spalino-
we i wysokoprê¿ne.
- Czy jest jakaœ ciemna
karta tej rodziny w czasie II
wojny?

- Udzia³ tej rodziny w prze-
myœle zbrojeniowym III Rze-
szy by³ ma³o znacz¹cy, a
fabryka zatrudnia³a niewielu
robotników przymusowych.
- Rodzina Lehmannów
musia³a uciekaæ przed
¿o³nierzami radzieckimi,
ale okaza³a willa na
szczêœcie przetrwa³a. Ja-
kie by³y jej powojenne lo-
sy?

- Po wojnie najpierw w bu-
dynku mieœci³a siê Wojsko-
wa Komenda Uzupe³nieñ,
potem prokuratura, a na-
stêpnie w koñcówce lat 80.
XX wieku sta³a siê siedzib¹
wojewódzkiej biblioteki. Willa
Lehmanna by³a g³ówn¹ sie-
dzib¹ biblioteki do 2007 ro-
ku, kiedy oddano do u¿ytku
nowy, s¹siaduj¹cy z ni¹
gmach.
- Z niedawno odnowion¹
will¹ Jaehnego wi¹¿e siê
pewna historia ogrodni-
cza.

- To by³a ca³kiem spora
parcela, któr¹ pod koniec
XIX wieku kiedyœ kupi³ Carl
Jaehne. Najpierw wybudo-
wano piêkn¹ willê, póŸniej
powsta³a kamienica na-
ro¿na, a nastêpnie budy-
nek, w którym jesteœmy,
czyli willa Lehmanna. Na tej
parceli by³ spory sad, przy-
legaj¹cy niemal do samego
stawu, gdzie by³o du¿o ró¿ i
ros³y jab³onki, w tym reneta
landsberska, a Carl Jaehne
by³ zapalonym ogrodni-
kiem.
- Dziêkujê za rozmowê.

- Miasto nie zamierza sprzedawać należności - mówi dyrek-
tor Agnieszka Kuźba
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- W szczytowym okresie pracowało tam ponad 650 osób -
mówi Grzegorz Urbanek
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Robimy wszystko, żeby ściągać należności
Z Agnieszk¹ KuŸb¹, dyrektork¹ wydzia³u gospodarki komunalnej i transportu publicznego Urzêdu Miasta, rozmawia Maja Szanter

Była to bardzo ważna fabryka dla miasta
Z Grzegorzem Urbankiem, pracownikiem Dzia³u Zbiorów Regionalnych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie, rozmawia
Przemys³aw Dygas
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Zamiast miêsa, mleka, ja-
jek bêdzie proponowaæ
nam ró¿ne insekty, robaki i
wegañskie produkty, trans-
port nam urz¹dzi bez spali-
nowych samochodów, a
ogrzewanie bez gazowych i
wêglowych pieców. Smako-
sze to mo¿e robaki bêd¹
jeœæ - gorzej ze mn¹, ja nie
prze³knê… Bêdê g³odowa³?

Co zrobimy z naszymi sa-
mochodami spalinowymi,
które do 2050 r. musimy za-
mieniæ na elektryki? Prze-
cie¿ na te nowe nas nie
bêdzie staæ! Patrzê na PE-
SEL i widzê, ¿e to nie
bêdzie mój problem, ale
m³odsi?… W³aœciwie prze-
si¹d¹ siê na hulajnogi, któ-
rych ju¿ pe³no wszêdzie,
tak¿e w Gorzowie. No, ta-
ksówkarze od¿yj¹ i w koñcu
bêd¹ mieæ moc roboty.
Wygl¹da to jak niezdro-
wy ¿art, jakbyœmy w kinie
ogl¹dali Matrix. Tylko ¿e to
nie ¿art - to realny i zatwier-
dzony ju¿ w UE plan komi-
sarza Fransa Timmerman-
sa, który ju¿ idzie znacznie
dalej. W po³owie lutego br.
pod obrady Parlamentu Eu-
ropejskiego trafi³ kolejny
„genialny” cel w zakresie
bezemisyjnoœci CO2 dla
nowych pojazdów ciê¿aro-
wych po 2030 r., a wszyst-
kie nowe autobusy miejskie
i dalekobie¿ne musz¹ byæ
do tego czasu tylko elek-
tryczne. W zasadzie to
dobrze, nie bêd¹ nam
smrodziæ spalinami. Tylko
¿e rok 2030 tu¿-tu¿, za sie-
dem lat. Trzeba na tê rewo-
lucjê transportu miejskiego
wydaæ wielkie miliardy. Bo-
gate pañstwa bez problemu
sobie poradz¹, a te bied-
niejsze kraje œrodkowo-
wschodniej Europy wpadn¹
w k³opoty finansowe i
spo³eczne.

A ju¿ nam siê wydawa³o,
¿e mamy z górki, ¿e dobro-
byt jest w naszym polskim
zasiêgu. Nie do koñca…
Widzimy, jak s³uszn¹
sprawê ochrony klimatu
mo¿na zamieniæ w niebez-
pieczn¹ broñ walki gospo-
darczej oraz narzêdzie pa-
nowania nad innymi naro-
dami. Ju¿ wiadomo, jakie
gospodarki na tej s³usznej
walce o czyste powietrze
daleko wyp³yn¹ do przodu
przed tymi s³abszymi. Dys-
tans miêdzy bogatymi a
biednymi krajami znowu
bardzo wzroœnie.

Tym bogatym krajom
sprzyja tak¿e obecny kry-
zys i wojna na Ukrainie.
Najbardziej zyskaj¹ te
ob³owione na funkcjonowa-
niu wspólnej waluty euro i
wzmocnione zdecydowanie
lepszym startem po II woj-
nie œwiatowej oraz te, które

po wojnie nie zaliczy³y nad
sob¹ bolszewickiej domina-
cji. Polska gospodarka
jednak zmierza w kierun-
ku zielonej transformacji,
której ciê¿ar musi wzi¹æ
na siebie pañstwo, oczy-
wiœcie przy wsparciu fun-
duszy UE. Te góry œmieci
oraz miliony ton marno-
wanej ¿ywnoœci to te¿
problem ekologiczny i
Ÿród³o ogromnej iloœci
emitowanego CO2. 

Chiny, USA i inne pañstwa
œwiata s¹ bardzo ostro¿ne i
zbytnio tym CO2 siê nie
przejmuj¹. Planety naszej
nie wolno im zaœmiecaæ,
ale na to trzeba systemo-
wych rozwi¹zañ globalnych
i sama UE niewiele tu
zdzia³a. Naukowcy podaj¹,
¿e jeden wulkan mo¿e wy-
rzuciæ wiêcej gazów cie-
plarnianych, w tym CO2,
ni¿ ta ca³a europejska de-
karbonizacja. Ca³e przed-
siêwziêcie walki o klimat
musi kosztowaæ biliony eu-
ro, a obni¿y poziom CO2 w
ziemskiej atmosferze mo¿e
o 1,5%. Przecie¿ najwiêcej
dwutlenku wêgla
poch³aniaj¹ lasy - czy¿ nie
lepiej je po prostu sadziæ?
Popatrzmy, ile mamy ugo-
rów do zalesienia, na co
zwraca³ uwagê prof. Jan
Szyszko. 
Jak ju¿ wiemy, rok 2035
bêdzie t¹ granic¹, poza
któr¹ spalinowymi samo-
chodami jeŸdziæ nie
bêdziemy mogli. Eksperci
podaj¹, ¿e dotrzymanie te-
go terminu jest niemo¿liwe.
Nie ma wystarczaj¹co du¿o
surowców, ¿eby nie tylko
zapewniæ odpowiednio
sprawne baterie do elektry-
ków, ale przede wszystkim
na pewno zabraknie odpo-
wiedniej iloœci stacji ³ado-
wania i serwisowych w
ca³ej Europie, a szczegól-
nie na peryferiach miast
oraz w œrodowiskach wiej-
skich. 

Szykuje siê totalny parali¿
transportowo-komunikacyj-
ny, chyba ¿e nast¹pi opami-
êtanie… Nie liczy³bym na
jakiœ rozs¹dek polityków w
czynieniu dobra dla planety
Ziemi, poniewa¿ mamy do
czynienia z jak¹œ now¹
ideologi¹ granicz¹c¹ ze
swego rodzaju zielon¹ „reli-
gi¹”. Œwiat ju¿ w ostatnim
stuleciu prze¿y³ kilka utopij-
nych ideologii, które zbudo-
wano na fa³szywych
za³o¿eniach. Wszystkie re-
wolucje, pocz¹wszy od re-
wolucji francuskiej, z bol-
szewick¹, hiszpañsk¹, me-
ksykañsk¹, kambod¿añsk¹,
wietnamsk¹ czy w koñcu
chiñsk¹ na czele, chcia³y
bardzo uszczêœliwiæ lud-
noœæ œwiata. To uszczêœli-

wianie poch³onê³o ponad
160 milionów ofiar w imiê
utopijnych ideologii…

Nie przewidujê dzisiaj ta-
kich ofiar, ale trzeba
postawiæ pytanie, o co tak
naprawdê chodzi ekono-
micznym globalistom, ¿e
tak siê z tym Zielonym
£adem spiesz¹, nie bacz¹c
na konsekwencje. Czy cza-
sami nie da³ nam odpowie-
dzi na Œwiatowym Forum
Ekonomicznym prof. Klaus

Schwab? WyraŸnie powie-
dzia³, ¿e zbli¿a siê czwarta
rewolucja przemys³owa, o
charakterze wszechobec-
nego globalnego kapita³u, i
zapowiada reset, czyli no-
wy uk³ad si³ finansowych
rz¹dz¹cych naszym glo-
bem. ¯eby tak¹ rewolucjê
przeprowadziæ, to zgodnie
z teori¹ szoku wg Naomi
Klein nale¿y wywo³aæ stan
totalnego strachu w obliczu
katastrofy klimatycznej oraz
kryzysu energetycznego i
wtedy liczyæ, ¿e ludzie na
wszystko siê zgodz¹ w imiê
bezpieczeñstwa. Ale w oce-
nie tego przypadku
wola³bym siê pomyliæ…

Tylko ¿e w podobnym to-
nie, chyba w myœl prof.
Klausa Schwaba, wypowie-
dzia³o siê miêdzynarodowe
stowarzyszenie burmist-
rzów z klubu C40 Cities,
zrzeszaj¹cym ponad 100

czo³owych miast œwiata, w
którym jest te¿ Warszawa z
jej prezydentem Rafa³em
Trzaskowskim. To œwiato-
we gremium ju¿ w 2019 r.
przygotowa³o specjalny
raport, który wyznaczy³
ambitne cele klimatyczne
mówi¹ce, ¿e mo¿na zre-
dukowaæ znacznie emisjê
CO2, zmniejszaj¹c liczbê
zwierz¹t hodowlanych po-
przez ograniczenie
spo¿ycia miêsa do 16 kg

rocznie, a nabia³u do 90
kg. Nale¿y te¿ ograniczyæ
podró¿e lotnicze do jedne-
go lotu samolotem raz na
dwa lata, ustanowiæ prawo
do zakupu oœmiu sztuk
ubrañ oraz w niedalekim
czasie ograniczyæ zakupy
maksymalnie do trzech
ubrañ na jedn¹ osobê w ro-
dzinie i wyeliminowaæ
ca³kowicie prywatny osobo-
wy transport drogowy.

W tym raporcie s¹ jeszcze
inne ograniczenia, np. je-
den laptop na siedem lat i
ograniczenie zakupu
sprzêtu elektronicznego do
minimum. Docelowo planu-
je siê ca³kowite wyelimino-
wanie miêsa i nabia³u z die-
ty oraz ustanowienie norm
¿ywieniowych na poziomie
do dwóch i pó³ tysi¹ca kalo-
rii dla mê¿czyzn i dla kobiet
do dwóch tysiêcy kalorii
dziennie. Chyba planuj¹

wprowadziæ kartki ¿ywno-
œciowe i towarowe, jak za
czasów Jaruzelskiego.

By³ ju¿ podobny klub jak
ten C40 Cities, zrzeszaj¹cy
100, osób z szefów rz¹dów,
pañstw i polityków, a nazy-
wa³ siê Klubem Rzymskim.
Ta miêdzynarodowa organi-
zacja, która powsta³a w
1972 r., wyda³a raport pt.
Granice wzrostu, w którym
jej twórcy ostrzegaj¹ przed
nadmiern¹ konsumpcj¹ i
zbyt du¿ym przyrostem lud-
noœci œwiata. W swym ra-
porcie ostrzegali przed wy-
czerpaniem siê zasobów
Ziemi, a g³ównym powodem
mia³o byæ przeludnienie,
które mia³o doprowadziæ do
ubóstwa i g³odu na œwiecie.
Uznano, ¿e najwiêkszym
problemem s¹ ludzie, i za-
lecono ograniczenie, ró¿ny-
mi metodami, iloœci urodzin.
Wiele pañstw, pod
wp³ywem strachu przed
g³odem i przeludnieniem,
zastosowa³o siê do tej poli-
tyki limitowania urodzeñ, a
w niektórych z nich aborcja
sta³a siê zjawiskiem usta-
wowo masowym.
Chiny, poprzez aborcjê i
œrodki poronne, wprowa-
dzi³y prawnie politykê
jednego dziecka. Na ma-
sow¹ skalê eliminowano,
na etapie prenatalnym,
dziewczynki. Œwiat, a
szczególnie feministki, nic
przeciw temu nie mia³. Dzi-
siaj ju¿ wiemy, ¿e ci „proro-
cy” z Klubu Rzymskiego siê
pomylili, tylko nie wiemy,
czy celowo z przyczyn ideo-
logicznych, czy te¿ z nie-
wiedzy. Nie doœæ, ¿e popu-
lacja kobiet w Chinach dra-
stycznie spad³a, a
dziewczynka urodzona jako
to jedyne dziecko w chi-
ñskiej rodzinie stawa³a siê
„przekleñstwem”, to szybko
te¿ siê okaza³o, ¿e popula-
cja samotnych mê¿czyzn
drastycznie zaczê³a wzras-
taæ i musieli oni ¿ony szu-
kaæ poza Chinami.

Liczba ludnoœci œwiata
wcale nie wzros³a tak, jak
przewidywa³ rzymski raport
Granice wzrostu. Dzisiaj w
wielu krajach panuje pro-
blem niskiej dzietnoœci, a
ludzkoœci wcale nie brakuje
¿ywnoœci, tylko wiele kra-
jów zmaga siê z oty³oœci¹ z
przejedzenia… Jeœli czegoœ
zabrak³o, to dobrej woli naj-
bogatszych, aby tym
g³oduj¹cym w biednych kra-
jach nadmiar swojej ¿yw-
noœæ dostarczyæ. 

W tych biednych krajach
afrykañskich czy azjatyc-
kich niedobia³czenie ich po-
si³ków mog¹ z koniecznoœci
uzupe³niaæ bia³kiem z su-
szonej szarañczy i ró¿nych
przerobionych robaków. To

nawet mogê zrozumieæ. Ale
Europejczycy i my, Polacy,
¿ywnoœci mamy nadmiar.
Robali i pasikoników jeœæ
nie musimy i nikt nie po-
winien nas do tego zmu-
szaæ. ¯adnej m¹ki ze
œwierszczy do naszych
produktów jako „nowej
¿ywnoœci” niech nam nikt
podstêpem nie miesza,
tym bardziej ¿e te nowe
produkty z insektów i ro-
baków s¹ ryzykowne pod
wzglêdem zdrowotnym!

Zysk z produkcji ¿ywnoœci
z owadów i robaków ju¿ za-
uwa¿y³y wielkie korporacje,
które dla zysku zrobi¹
wszystko, by na rynek
wprowadziæ to alternatywne
bia³ko, a my, zanim siê zo-
rientujemy, bêdziemy jego
konsumentami. Tylko ¿e
tradycyjne rolnictwo,
zwi¹zane z upraw¹ pól oraz
hodowl¹ zwierz¹t i drobiu,
w ramach którego produku-
je siê mleko, miêso i jajka,
bêdzie bankrutowa³o w imiê
ratowania klimatu. Miejmy
oczy otwarte i niekoniecz-
nie musimy siê z tym go-
dziæ.

Ju¿ jeden z takich ekspe-
rymentów nieœwiadomie za-
akceptowaliœmy, a mianowi-
cie pieczywo wypiekane
bezpoœrednio w hipermar-
ketach z ciasta g³êboko
mro¿onego na sztucznych
dodatkach. Nikt nam nie
mówi, z czego jest to
mro¿one ciasto, dlaczego
te bu³eczki takie pachn¹ce i
chrupi¹ce, chleb ³atwo nie
pleœnieje, a bu³ki wytrzy-
muj¹ wiele tygodni. Gdyby-
œmy znali jego sk³ad, to na
pewno poszlibyœmy po
chleb i bu³ki do którejœ z
ostatnich w Gorzowie trady-
cyjnych piekarni. A tak to
one ju¿ bankrutuj¹, bo ku-
pujemy to wzmacniane
w¹tpliwymi dodatkami. Dla-
tego normalnego chleba
nied³ugo mieæ nie bêdzie-
my, tylko ten na ró¿nych
uszlachetniaczach.

Podobnie mo¿e byæ te¿ z
m¹k¹ ze œwierszczy, z
bia³kiem z suszonych roba-
li, chrz¹szczy i insektów.
Komisja Europejska otwo-
rzy³a w tym wzglêdzie istn¹
puszkê Pandory, ¿eby t¹
metod¹ wyeliminowaæ nam
z jad³ospisu produkty po-
chodzenia zwierzêcego.
Ca³e szczêœcie, ¿e to na
razie tylko plany globalis-
tów, zielonych i tzw. eko-
logów. Pilnujmy jednak
swego, szanujmy swoje,
kupujmy polskie, bo jesz-
cze bez tych chemicz-
nych ulepszaczy, i nie
dajmy siê nabraæ na pod-
stêpne ideologie fa³szy-
wych „proroków”.

AUGUSTYN WIERNICKI

A już nam się wydawało, że mamy z górki…
Unia Europejska dba o swoich mieszkañców i ma dla nich „ambitny” plan w zakresie redukcji emisji CO2. 

Robali i pasikoników jeść nie musimy
i nikt nie powinien nas do tego

zmuszać.

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsi-
ębiorca 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.
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Realizacja celu g³ównego
zak³ada podniesienie nie-
zbêdnych na rynku pracy
kompetencji kluczowych oraz
umiejêtnoœci uniwersalnych
uczniów szkó³ podstawowych
w zakresie rozumienia i wy-
korzystania technologii fizy-
ko-chemicznych oraz krea-
tywnego, innowacyjnego my-
œlenia i twórczego
rozwi¹zywania problemów
poprzez nabywanie umiej-
êtnoœci algorytmizacji proce-
sów i ich programowania
oraz dzia³añ konstruktor-
skich. W ramach prowadzo-
nych zajêæ odbywaj¹ siê zaj-
êcia z nastêpuj¹cych tema-
tów: Zaczarowane
laboratorium, Szalony nauko-
wiec, Ma³y konstruktor - du¿e
mo¿liwoœci, Giganci tworze-
nia gier, Programujê œwiat.

Oprócz w/w zajêæ przedsta-
wiciele Wydzia³u Technicz-
nego bardzo chêtnie uczest-
nicz¹ w festynach nauko-
wych organizowanych przez
dan¹ szko³ê. Jednym z ta-
kich spotkañ by³ festyn nau-
kowy organizowany przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 9 w
Gorzowie Wielkopolskim.
Uczestnicy festynu mieli
okazjê m.in. zapoznaæ siê z
zasadami druku 3D, o któ-
rych opowiedzia³ tegoroczny
absolwent mechaniki i budo-
wy maszyn Szymon Ra-
domski; rozwi¹zywaæ za-
gadki logiczne i budowaæ
wie¿ê z przestrzennych figur
z Aleksandr¹ Radomsk¹-
Zalas; wykonywaæ doœwiad-
czenia chemiczne pod
opiek¹ Katarzyny Tomickiej
z Wojewódzkiego Oœrodka
Metodycznego oraz Anny
Fajdek-Bieda oraz œcigaæ
siê robotami lego ze studen-
tem II roku informatyki Ery-
kiem Redoszem.

Na pocz¹tku czerwca 2022
r. przedstawiciele Wydzia³u
Technicznego, w ramach
dzia³alnoœci oœrodka „Czym
Skorupka za m³odu”, uczest-
niczyli w festynie rodzinnym
organizowanym przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 2 im. Sza-
rych Szeregów w Gorzowie
Wielkopolskim. Jego uczest-
nicy mieli okazjê: zapoznaæ
siê z zasadami druku 3D,
które przedstawi³ student II
roku mechaniki i budowy ma-
szyn Micha³ Mazurczak;
rozwi¹zywaæ zagadki logicz-

ne pod okiem Rafa³a
Ró¿añskiego; budowaæ
wie¿ê z przestrzennych figur
z A. Radomsk¹-Zalas; wyko-
nywaæ doœwiadczenie „wul-
kan” pod opiek¹ K. Tomickiej
ze wspó³pracuj¹cego z
Uczelni¹ Wojewódzkiego
Oœrodka Metodycznego;
tworzyæ lampê lawê pod
okiem A. Fajdek-Bieda; œci-
gaæ siê robotami lego i stero-
waæ dronami z £ukaszem
Lemieszewskim. Zajêcia
pe³ne by³y doœwiadczeñ, ale
przede wszystkim dobrej za-
bawy. 

Obecnie Wydzia³ Technicz-
ny wspólnie z uczniami klasy
3c ze Szko³y Podstawowej nr
1 im. Marii Konopnickiej w
Gorzowie Wielkopolskim,
których wychowawc¹ jest
Paulina Nowacka, rozpocz-
êli udzia³ w ogólnopolskim
programie „Byæ jak Ignacy”
przygotowanym przez Fun-
dacjê PGNiG im. Ignacego
£ukasiewicza. W zajêciach
wspomaga ich A. Fajdek-Bie-
da reprezentuj¹ca Wydzia³

Techniczny Akademii im. Ja-
kuba z Parady¿a w Gorzowie
Wielkopolskim. Postaæ Igna-
cego £ukasiewicza - wybitne-
go polskiego odkrywcy i pre-
kursora przemys³u naftowe-
go - wprowadza dzieci w
œwiat nauki. Pierwsze zajêcia
dotyczy³y cz¹stek elementar-
nych i chemii w ¿yciu co-
dziennym. Uczniowie, po-

przez zabawê, zapoznali siê
bli¿ej z pierwiastkami i bu-
dow¹ atomu, stworzyli tak¿e
swoje modele atomów.
Uczniowie poznali kilka
wa¿nych faktów z ¿ycia wy-
bitnej postaci Marii Sk³odow-
skiej-Curie. 

Na zakoñczenie zajêæ trze-
cioklasiœci zamienili siê w

ma³ych chemików. Ubrani w
odpowiednie okrycia
wierzchnie i rêkawice w pa-
rach wykonali dwa doœwiad-
czenia. Pierwsze to balono-
we doœwiadczenie, gdzie
uczniowie dmuchali balon za
pomoc¹ sody i octu. Kolejne
mia³o na celu wyjaœniæ, na
czym polega chromatografia.
Zabawy badawcze sprawia³y

uczniom wiele radoœci. Ra-
zem z pani¹ Paulin¹ jeste-
œmy przekonane, ¿e przy-
swajanie nauki w licznych za-
bawach i eksperymentach
pozwala dzieciom w ³atwy i
przyjemny sposób zrozumieæ
otaczaj¹cy œwiat. Ju¿ nie
mo¿emy doczekaæ siê kolej-
nych zajêæ!

Bohaterem kolejnych zajêæ
by³ cz³owiek, o którym mówi
siê „wstrzyma³ S³oñce, a ru-
szy³ Ziemiê”. Miko³aj Koper-
nik to o nim jest mowa.  Jest
najwiêkszym i najs³ynniej-
szym polskim astronomem, a
jego wielkie odkrycie zrewo-
lucjonizowa³o ówczesny
œwiat. Uczniowie podczas
zajêæ zdobyli wiedzê na te-
mat ¿ycia Miko³aja Koperni-
ka, jego dzieciñstwa, wy-
kszta³cenia, a tak¿e jego
wielkich odkryæ. Ponadto do-
wiedzieli siê, czym ró¿ni siê
astronomia od astrologii.
Dzieci z ogromnym zacieka-
wieniem ogl¹da³y symulacje
popularnych zjawisk astrono-
micznych np.: ruchu obiego-
wego Ksiê¿yca wokó³ Ziemi,
faz Ksiê¿yca czy pór roku.
Nastêpnie samodzielnie pró-
bowa³y wykonaæ te zjawiska.
Kolejne pozytywne emocje
wœród uczniów wzbudzi³o
wykonanie i wyœwietlenie na
œcianie kszta³tów ró¿nych
gwiazdozbiorów. Po tym za-
daniu przyszed³ czas na quiz,

gdzie dzieci mog³y sprawdziæ
zdobyt¹ wiedzê na temat
najs³ynniejszego torunianina.
Na koniec zajêæ uczniowie
zamknêli kosmos w s³oiku.
Czy by³o to w ogóle mo¿li-
we? Oczywiœcie, ¿e tak! Ca³a
sztuczka by³a bardzo prosta,
a efekt prawdziwie kosmicz-
ny. Epicentrum zdarzeñ sta-
nowi³ s³oik. To w³aœnie w nim
dzieci stworzy³y kosmos. Zaj-
êcia okaza³y siê bardzo efek-
towne i wywo³a³y wielkie
emocje u m³odych badaczy,
a 2 godziny lekcyjne okaza³y
siê za krótkie. 

Podczas zajêæ pt. „Krypto-
logia, szyfry i matematyka w
¿yciu” uczniowie klasy 3c
poznali s³ynnych, pozna-
ñskich kryptologów, takich
jak: M. Rejewski, J. Ró¿ycki i
H. Zygalski. Zajêcia odby³y
siê w formie „Escape room”,
co oznacza, ¿e uczniowie
wcielili siê w rolê polskich
asów wywiadu, którzy zostali
uwiêzieni przez nieprzyjacie-
la i aby uwolniæ siê z po-
mieszczenia musz¹ roz-
wi¹zaæ wiele zagadek. Na
uczniów czeka³y ³amig³ówki i
zadania logiczne ukryte w
ró¿nych miejscach w klasie.
Dzieci musia³y wykazaæ siê
sprytem i umiejêtnoœciami,
aby rozszyfrowaæ wiele zako-
dowanych informacji. Musieli
wspó³pracowaæ w grupach
oraz rozwi¹zywaæ ró¿norod-
ne problemy. Po wielu poszu-
kiwaniach ciekawych roz-
wi¹zañ, inspiruj¹cych wska-
zówek i wymyœlnych
zagadek, uczniowie odnaleŸli
klucz do wyjœcia. Dzieci
œwietnie sprosta³y wyzwaniu i
zas³u¿y³y na odznakê „Eks-
pert szyfrów”. Nietypowy po-
mys³, ciekawa fabu³a, unikal-
ne zagadki, wiedza zastoso-
wana w niestandardowy
sposób - to wszystko da³o
wspania³e efekty w postaci
zaanga¿owania uczniów
oraz w myœl zasady „bawi¹c-
uczyæ”, pozwoli³o zdobyæ no-
we umiejêtnoœci i osi¹gn¹æ
sukces. 

Przed nami kolejne zajêcia
o ciekawej tematyce, m.in.
„Si³y wokó³ nas”, „Komunika-
cja miêdzyludzka”, „O wzro-
ku, œwietle i z³udzeniach
optycznych” oraz „Podstawy
ekonomii”. 

dr in¿. ANNA FAJDEK-BIEDA
AJP W GORZOWIE
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Wydział Techniczny a edukacja dzieci
Na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim organizowane s¹ bezp³atne zajêcia edukacyjne, które
rozbudzaj¹ pasjê dzieci naukami œcis³ymi, przyrodniczymi oraz technicznymi. 

Uczniowie podczas zajęć zdobyli
wiedzę na temat życia Mikołaja
Kopernika, jego dzieciństwa,

wykształcenia, a także jego wielkich
odkryć.
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- Zapewne œledzi pan pro-
wadzone w Gorzowie inwe-
stycje. Czy pana zdaniem
du¿o dzieje siê pod tym
wzglêdem w naszym mie-
œcie?

- Tak, z roku na rok widaæ
rosn¹c¹ dynamikê w tej
kwestii. Trzeba doceniæ to,
¿e Gorzów pozyskuje coraz
wiêcej œrodków ze-
wnêtrznych na realizacjê
ró¿nych projektów i to zarów-
no tych spo³ecznie potrzeb-
nych, jak i rozwijaj¹cych ob-
szar gospodarczy. To jest o
tyle wa¿ne, ¿e przez wiele
lat Gorzów by³ pod tym
wzglêdem bardzo zapóŸnio-
ny, inwestycje mocno kula³y.
S³u¿by prezydenta Jacka
Wójcickiego s¹ w tej chwili
bardziej aktywne ni¿ to by³o
wczeœniej, natomiast brakuje
mi wiêkszego zaanga¿owa-
nia, wiêkszej aktywnoœci ze
strony radnych. Niestety, ta
aktywnoœæ jest ma³o widocz-
na. Mogliby oni bardziej
w³¹czyæ siê w ¿ycie miasta,
a nie koncentrowaæ siê na pi-
saniu interpelacji. Ale to tylko
moje spostrze¿enie. Subiek-
tywne oczywiœcie.
- Radni narzekaj¹, ¿e nie
maj¹ odpowiednich kom-
petencji, ¿eby bardziej siê
zaanga¿owaæ w ¿ycie
miasta?

- Jako mieszkaniec Gorzo-
wa nie widzê u nich determi-
nacji, ambicji. Bardziej p³ynie
z nich marazm, apatia, a to
siê k³óci z moim charakte-
rem, dlatego o tym mówiê.
Bojê siê, ¿ebyœmy w akcep-
tacji tego stanu rzeczy i po-
szukiwaniu kompetencji w
którymœ momencie nie pogo-
dzili siê myœl¹, ¿e jesteœmy
miastem wojewódzkim dru-
giej kategorii. Bo wtedy 
pójdziemy prost¹ drog¹ do
bycia miastem powiatowym.
Swoj¹ drog¹, pamiêtam rad-
nych sprzed 20-30 lat. Pomi-
mo mocnych ró¿nic politycz-
nych zdecydowana wiêk-
szoœæ z nich by³a bardzo
zaanga¿owana, sypa³a
œwietnymi pomys³ami i
wspólnie mo¿na by³o na-
prawdê sporo fajnych rzeczy
zrobiæ. Teraz jest stagnacja
w radzie. Tam siê nic nie
dzieje. Ka¿dy skupia siê na
realizowaniu malutkich
spraw, ¿eby tylko pochwaliæ
siê potem w mediach
spo³ecznoœciowych, jak jest
siê mocno zaanga¿owanym
w rozwój miasta. Brakuje
wizjonerów. 
- Z których inwestycji naj-
bardziej siê pan cieszy, a
które spêdzaj¹ panu sen z
powiek?

- Jako zagorza³y kibic spor-
towy cieszy mnie, ¿e
nied³ugo zostanie oddana do
u¿ytku hala sportowa przy
S³owiance. Natomiast pro-

blemy s¹ widoczne go³ym
okiem, je¿eli chodzi o stan
dróg, ale w tej kwestii ca³y
czas s¹ czynione prace in-
westycyjne i mam nadziejê,
¿e z roku na rok bêdzie ju¿
tylko lepiej. Chcia³bym tylko,
¿eby przy ka¿dej kolejnej in-
westycji drogowej zadbaæ
jednak o kierowców, o logis-
tykê i in¿ynieriê, bo mam
wra¿enie, ¿e nie zawsze pro-
fesjonalnie udaje siê zabez-
pieczyæ ruch na czas remon-
tów i miasto wtedy jest moc-
no zakorkowane. 
- Mo¿e wybudowanie
pó³nocnej obwodnicy roz-
wi¹¿e sprawê korków?

- Jestem pewien, ¿e tak.
Przynajmniej w du¿ej czêœci.
Zw³aszcza ¿e powoli koñczy
siê remont DK 22 na wyso-
koœci wyjazdu z Gorzowa w
kierunku Ró¿anek i dalej na
Gdañsk. Nie tylko zreszt¹ o
drogowych inwestycjach roz-
mawiamy, ale te¿ o komuni-
kacji, choæby tramwajowej.
Ona równie¿ jest wa¿na w
perspektywie dalszego gos-
podarczego rozwoju miasta.
Im bêdzie sprawniejsza ta
komunikacja, nowoczeœniej-
sza, tym ³atwiej bêdzie pozy-
skiwaæ kolejnych inwestorów.
Nie mam wiedzy, czy miasto
ma wizjê na przysz³oœæ, w ja-
kim kierunku ma ten komuni-
kacyjny rozwój pójœæ, ale
mam nadziejê, ¿e w gabine-
tach prezydenckich takie
plany w³aœnie powstaj¹.
Swoj¹ drog¹, bardzo siê
cieszê, ¿e niedawno pozys-
kaliœmy 250 milionów z³otych
na rozpoczêcie budowy ob-
wodnicy pó³nocnej oraz
uzbrojenie nowych terenów
inwestycyjnych przy ulicy Mi-

ronickiej. To by³ olbrzymi
sukces, który da nam mocny
kop do przodu. Jestem o tym
œwiêcie przekonany.
- Zdaniem wielu jest to
najwa¿niejsza inwestycja
przemys³owa dla miasta,
która mo¿e zmieniæ dalsze
postrzeganie Gorzowa w
skali kraju.

- Coœ w tym jest, dla mnie
to taka petarda, która bêdzie
mia³a kolosalne znaczenie
dla rozwoju gospodarczego
nie tylko miasta, ale i regio-
nu. Oczywiœcie najpierw mu-
simy wybudowaæ infrastruk-
turê, pozyskaæ wartoœcio-
wych inwestorów i potem
zacz¹æ rozwijaæ ca³oœæ.
Mogê powiedzieæ, bo jestem
zaanga¿owany w tê sprawê
jako cz³onek Rady Nadzor-
czej Agencji Rozwoju Prze-
mys³u, ¿e w blokach starto-
wych znajduj¹ siê naprawdê
ciekawi inwestorzy oferuj¹cy
nowoczesne technologie
oraz bardzo atrakcyjne
miejsca pracy. 
- Kiedy jednak spojrzymy
na poziom bezrobocia w
Gorzowie, a w³aœciwie jego
braku, mo¿na powiedzieæ,
¿e o pracownika wcale nie
jest ³atwo. Czy w tej sytua-
cji nowe firmy znajd¹ po-
trzebnych specjalistów?

- Tutaj nie tyle chodzi o
iloœæ, ale jakoœæ tych pra-
cowników. Gorzów ma ma³o
dobrze wykszta³conych spe-
cjalistów, poniewa¿ rynek
niewielu ich potrzebuje. Kie-
dy pojawi¹ siê jednak firmy
oferuj¹ce nowoczesne i wy-
sokop³atne stanowiska pra-
cy, wtedy ³atwiej bêdzie te¿
przyci¹gn¹æ takiego pracow-
nika. Jestem przekonany, ¿e

Mironicka bêdzie ko³em za-
machowym gorzowskiej gos-
podarki.
- Ale kandydaci na wyso-
kiej jakoœci specjalistów
raczej wyje¿d¿aj¹ z miasta
i niechêtnie wracaj¹.

- Najwiêkszym problemem
od lat jest to, ¿e wielu
m³odych, zdolnych i ambit-
nych gorzowian nie widzi dla
siebie przysz³oœci w naszym
mieœcie. Wyje¿d¿aj¹ oni na
studia i ju¿ nie wracaj¹. A
nam s¹ i bêd¹ potrzebni
in¿ynierowie, lekarze, wy-
kwalifikowani pracownicy.
Je¿eli zaczniemy w siebie in-
westowaæ, zaczniemy siê
rozwijaæ, to nasza m³odzie¿
nie bêdzie musia³a nigdy
szukaæ szczêœcia poza Go-
rzowem, a pozostanie u nas.
Ma³o tego, pojawi¹ siê tacy,
którzy bêd¹ do nas przy-
je¿d¿aæ, jak poczuj¹ swoj¹
szansê. Potrzebuj¹ tylko
konkretnej oferty, a nie jedy-
nie pracy na montowniach
za minimalne wynagrodze-
nie.    
- Rozmawiaj¹c z panem
mam wra¿enie, ¿e stara
siê pan nakreœliæ wizjê
rozwoju miasta w perspek-
tywie lat, ale czy samo
miasto ma tak¹ wizjê?

- Tu jest zapewne problem.
Wspomnia³em o radnych, o
komunikacyjnych planach i
wielu innych rzeczach, bo
wchodzimy w taki czas his-
torii miasta, ¿e powinniœmy
ju¿ rozmawiaæ o tym, co nas
bêdzie czekaæ za 10, 15, 20
lat, a nie za rok czy dwa.
Bêd¹c nie tylko pe³nomocni-
kiem wojewody, ale - jak ju¿
wspomnia³em - cz³onkiem
Rady Nadzorczej Agencji

Rozwoju Przemys³u, czêsto
je¿d¿ê po Polsce i rozma-
wiam z w³odarzami ró¿nych
miast. I widzê, ¿e wielu z
nich wybiera dyskusjê o
przysz³oœci, prze mocno do
przodu, jest zdeterminowana
na sukces. W Gorzowie bra-
kuje mi tego, ale byæ mo¿e
najpierw trzeba dokoñczyæ
to, co jest do dokoñczenia, a
potem rozpoczn¹ siê rozmo-
wy o planach. 
- Pozwolê siê nie do 
koñca zgodziæ. Ostatnio
pojawi³y siê ciekawe pro-
pozycje. Jak panu podoba
siê pomys³ budowy nowo-
czesnej spalarni œmieci
czy miejskiej elektrowni
ekologicznej?

- Ka¿dy pomys³ jest cieka-
wy, ale wa¿ne, ¿eby nie czy-
niæ czegoœ w oderwaniu od
strategii krajowej. Wiadomo,
jak¹ mamy sytuacjê w kraju,
w Europie czy nawet w œwie-
cie wywo³an¹ choæby przez
wojnê na Ukrainie. Obecnie
tematem wiod¹cym jest
energetyka, poniewa¿ budu-
jemy jej zrêby na kolejne la-
ta. Musimy w Gorzowie ob-
serwowaæ te trendy i
w³¹czyæ siê w krajow¹ stra-
tegiê w odpowiednim mo-
mencie ze swoimi po-
mys³ami. I  z tego siê cieszê,
¿e powoli ju¿ jest to myœle-
nie, aczkolwiek musimy pa-
miêtaæ, ¿e trendy wyznacza-
ne s¹ przez rz¹d oraz spó³ki
Skarbu Pañstwa. Musimy to
obserwowaæ i byæ na
bie¿¹co. I w³aœnie dlatego
20 kwietnia w Gorzowie w
Filharmonii Gorzowskiej
czeka nas kolejna ciekawa
konferencja gospodarcza
pod nazw¹ ,,Silna energety-

ka filarem bezpieczeñstwa
Polski’’. Jej g³ównym organi-
zatorem bêdzie Kostrzyñ-
sko-S³ubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. S¹ ju¿
potwierdzenia udzia³u takich
tuzów jak PKN Orlen, PSE,
Gaz-System, PGE, ARP i
PARP, ale tak¿e ministrów z
tego obszaru. Jest patronat
honorowy Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawiec-
kiego. To bêdzie kolejne
mocne wydarzenie w Gorzo-
wie i potê¿na dawka infor-
macji. W jej trakcie du¿o
bêdzie siê mówi³o o kierun-
ku rozwoju energetyki w
kraju, o przesyle energii, o
budowie du¿ych i ma³ych
elektrowni j¹drowych, ale
te¿ o odnawialnych
Ÿród³ach energii, czyli o fo-
towoltaice, wiatrakach,
wodorze itp. Musimy zda-
waæ sobie sprawê, ¿e
dzia³ania indywidualne
czêsto s¹ trudniejsze i bar-
dziej kosztowne, dlatego
dzia³aæ nale¿y wspólnie,
graæ dru¿ynowo i mieæ ak-
tualn¹ wiedzê, bo sytuacja
jest dynamiczna, a nas nie
staæ na b³êdy. Podobn¹
konferencjê ,,Silna Polska
Siln¹ Gospodark¹’’ mieli-
œmy przed rokiem i dziêki
niej mnóstwo lokalnych
przedsiêbiorców dowie-
dzia³o siê, a nastêpnie sko-
rzysta³o z ró¿norakiej po-
mocy publicznej przy rozwi-
janiu swoich biznesów. To
s¹ namacalne dzia³ania,
które trzeba kontynuowaæ.
- Udzia³ w podatku PIT
Gorzowa to 179 mln
z³otych, a przyk³adowo
Zielonej Góry, do której lu-
bimy siê porównywaæ, to
289,5. Jest wiêc co i kogo
goniæ?

- Obserwuj¹c inne miasta
nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
Ÿród³o ka¿dego sukcesu tkwi
w sile rozwoju edukacyjne-
go. To widaæ go³ym okiem.
Kto mocno stawia na rozwój
szkolnictwa, w tym wy¿sze-
go, ten potem zbiera dorod-
ne owoce. Ko³em zamacho-
wym ka¿dej gospodarki jest
dobrze wykszta³cona kadra.
Nie chcê porównywaæ Go-
rzowa do Lublina, Wroc³awia
czy kilku podobnych miast,
ale nawet na tle Zielonej Gó-
ry wygl¹damy blado. Nie
chcê tutaj narzekaæ, lecz je-
dyn¹ drog¹ rozwoju jest
sta³y rozwój nowoczesnych
kierunków nauczania. Zielo-
na Góra nie ba³a siê np.
postawiæ na kierunek lekar-
ski, a my w Gorzowie grze-
szymy zaniechaniem. I doty-
czy to te¿ innych nowoczes-
nych kierunków. Inwestujmy
w m³odych! Edukacja, edu-
kacja i raz jeszcze eduka-
cja…
- Dziêkujê za rozmowê.

- Nam są i będą potrzebni inżynierowie, lekarze, wykwalifikowani pracownicy - mówi Jarosław Porwich
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Jest szansa zatrzymać w Gorzowie młodych
Z Jaros³awem Porwichem, pe³nomocnikiem wojewody lubuskiego ds. rozwoju i inwestycji, rozmawia Robert Borowy
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To by³y trudne czasy budo-
wy dos³ownie wszystkiego,
w tym powojennej s³u¿by
zdrowia w mieœcie. Przypo-
mnijmy sobie jak to
wygl¹da³o, a by³o naprawdê
interesuj¹co, bo jednym ze
sposobów poszukiwania le-
karzy by³o codzienne cho-
dzenie na dworzec PKP.

- Czy jest gdzieœ lekarz,
szukam pilnie doktora -
wiosn¹ 1945 roku co rusz na
stacji kolejowej w Landsber-
gu s³ychaæ by³o g³os Mie-
czys³awa Krzy¿aniaka,
ówczesnego pracownika od-
dzia³u Polskiego Czerwone-
go Krzy¿a.

Starosta starał się jakoś
przekonać

Liczy³ on, ¿e wœród
nap³ywaj¹cej ludnoœci pol-
skiej z terenów niemieckich
uda mu siê znaleŸæ lekarzy
chêtnych do budowy s³u¿by
zdrowia w zniszczonym mie-
œcie.

- Z grup¹ w¹growieck¹ w
marcu przyjecha³ tylko jeden
lekarz Zygmunt Obuchowicz,
ale wtedy nie by³o jeszcze
wiadomo, czy Niemcy zo-
stan¹ wysiedleni z Landsber-
gu i za bardzo nikt tu nie za-
stanawia³ siê nad budow¹
polskiej s³u¿by zdrowia -
opowiada Zofia Nowakows-
ka, szefowa gorzowskiego
Klubu Pioniera. - Wa¿niejsze
by³y dzia³ania doraŸne,
zw³aszcza walka z choroba-
mi wenerycznymi, którymi
dotkniête by³y g³ównie kobie-
ty oraz ze œwierzbem, a to
ju¿ dotyczy³o wszystkich.
Brakowa³o, niestety, le-
karstw. Ich poszukiwaniem
zajmowa³a siê pochodz¹ca z
£odzi Felicja Lamprecht, z
zawodu farmaceutka, która
do Landsbergu przyjecha³a z
rodzin¹ z Poznania tu¿ po
zajêciu miasta przez sowie-
tów. Dodatkowym k³opotem
by³a nieufnoœæ Niemców do
przyje¿d¿aj¹cych Polaków,
ale starosta Florian Kroenke
stara³ siê jakoœ przekonaæ
ich do wizyt u lekarzy -
t³umaczy pani Zofia i zaraz
dodaje, ¿e ju¿ po wielu la-
tach mia³a okazjê porozma-
wiaæ o tamtym czasie z
jedn¹ ówczesnych niemiec-
kich pielêgniarek.

- I wyjaœni³a mi, ¿e g³ówn¹
przyczyn¹ nieufnoœci by³
strach, ale kiedy ju¿ zosta³
prze³amany, szybko okaza³o
siê, ¿e Polacy wykazywali
siê du¿ym humanitaryzmem

wobec wszystkich chorych.
Inaczej wygl¹da³o to ze stro-
ny ¿o³nierzy radzieckich.
Czêsto to nasi pionierzy sta-
wali w obronie landsberczy-
ków przed sowietami - pod-
kreœla.

Nie mógł się doczekać
pociągu

Kiedy sta³o siê jasne, ¿e
wysiedlenia Niemców s¹ nie-
uniknione, przyszed³ czas na
zorganizowanie polskiej
s³u¿by zdrowia. Mieczys³aw
Krzy¿aniak, poszukuj¹c le-
karzy, pewnego dnia natrafi³
na dr. Leona Andrejewa,
który wraz z rodzin¹ powra-
ca³ z niemieckiego Nauen.
Pochodz¹cy z Tomaszowa
Mazowieckiego Leon Andre-
jew studia medyczne sko-
ñczy³ na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego w Wilnie, a
praktykê lekarsk¹ odbywa³ w
Brzeœciu. Podczas wojny tra-
fi³ do niemieckiej niewoli, a w
1943 roku znalaz³ siê w miej-
scowoœci Falkensee pod
Berlinem. Przez dwa lata le-
czy³ robotników przymuso-
wych z terenu niemieckiej
stolicy.

- Kiedy odzyska³ wolnoœæ,
postanowi³ wracaæ do kraju -
kontynuuje Zofia Nowakows-
ka. - Po wielu dniach tu³aczki
znalaz³ siê w Landsbergu,
sk¹d chcia³ jechaæ
poci¹giem do Radomia,

gdzie mieszka³a jego dalsza
rodzina. I kiedy czeka³ na
poci¹g us³ysza³ krzyk, i¿ po-
trzebny jest lekarz. Myœla³,
¿e chodzi o doraŸn¹ pomoc.
Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzn¹
poszukuj¹cym doktora by³
w³aœnie pracownik PCK, któ-
ry natychmiast zacz¹³ go na-
mawiaæ do rozpoczêcia or-
ganizowania lecznictwa w

mieœcie. Ten jednak nie
chcia³ zostawaæ - podkreœla.

Jak po latach wspomina³
syn Leona Andrejewa -
Wawrzyn, który w tamtym
czasie mia³ 10 lat, pomimo
stanowczej odmowy ze stro-
ny ojca, Mieczys³aw
Krzy¿aniak wielokrotnie po-
nawia³ proœbê i wreszcie go
przekona³. Mo¿e dlatego, ¿e
dr Andrejew nie móg³ docze-
kaæ siê ¿adnego poci¹gu i po
namowie z najbli¿szymi po-
stanowi³ pozostaæ w nowym
dla siebie miejscu na ziemi.
Bez chwili zw³oki zacz¹³ or-
ganizowaæ doraŸn¹ pomoc w
przychodni i ambulatorium
pod egid¹ Polskiego Czer-

wonego Krzy¿a, które mie-
œci³y siê przy dzisiejszych ul.
Kosynierów Gdyñskich i
Strzeleckiej. By³ te¿ punkt
sanitarny na dworcu. W mie-
œcie, co prawda, by³o kilka
szpitali, w tym najwiêkszy
przy ul. Warszawskiej, ale
dzia³a³y one tylko na potrze-
by wojska. W³adze sowieckie
przekaza³y jeden szpital na

potrzeby cywilne, który znaj-
dowa³ siê na Zawarciu przy
ul. Wawrzyniaka. Dostêp do
niego by³ mocno utrudniony.
Ponadto by³a to malutka pla-
cówka mieszcz¹ca siê w bu-
dynku przedwojennego do-
mu starców. 

Pięciu niemieckich i
jeden włoski

Uruchomienie prowizorycz-
nej lecznicy w centrum na-
st¹pi³o w po³owie maja. Wy-
korzystano do tego budynki
mieszkalne przy ul. £okietka
(gdzie póŸniej mieœci³o siê
seminarium duchowne) i w
nieprzystosowanych na po-
trzeby szpitalne pomieszcze-

niach zorganizowano umow-
ne oddzia³y wewnêtrzny, chi-
rurgiczny, po³o¿niczo-gine-
kologiczny, zakaŸny oraz
skórno-weneryczny. Szpital
posiada³ w sumie 200 ³ó¿ek,
a w³aœciwie prycz. Dyrekto-
rem placówki by³ dr Ludwik
Ihnatowicz, zaœ oddzia³em
wewnêtrznym i po³o¿niczym
kierowa³ dr Leon Andrejew,
który ju¿ we wrzeœniu roz-
pocz¹³ te¿ organizowanie
pierwszego pogotowia ratun-
kowego w mieœcie.

Pani Zofia Nowakowska
przypomina, ¿e w pierw-
szych tygodniach tworzenia
s³u¿by zdrowia w Landsber-
gu polscy lekarze mieli do
pomocy piêciu lekarzy nie-
mieckich i jednego w³oskie-
go. Po kilku tygodniach czte-
rech lekarzy niemieckich
zosta³o wysiedlonych za
Odrê, a W³och pojecha³ do
swojego kraju. W tym czasie
do miasta przyjecha³ delegat
ministerstwa zdrowia do wal-
ki z epidemiami, pochodz¹cy
z Warszawy dr Ryszard
Braun, który wzi¹³ siê za or-
ganizowanie prawdziwego
szpitala i kierowanie od-
dzia³em zakaŸnym. Od
sierpnia ordynatorem od-
dzia³u skórno-wenerycznego
zosta³ dr Piotr Czerniak, po-
moc¹ s³u¿yli inni lekarze,
m.in. Leopold Ci¹¿kiewicz
czy Wac³aw Zawadzki, a

personel uzupe³ni³o kilkana-
œcie pielêgniarek.

Pod koniec 1945 roku ewa-
kuowany zosta³ szpital woj-
skowy przy ul. Warszaw-
skiej, co pozwoli³o przenieœæ
do zwolnionych pomiesz-
czeñ szpitale z ul. £okietka i
Kosynierów Gdyñskich. Po
prowizorycznym remoncie
placówka swoj¹ dzia³alnoœæ
rozpoczê³a w lutym na-
stêpnego roku. Tak powsta³
szpital miejski, który przez
ponad 60 lat s³u¿y³ setkom
tysiêcy mieszkañców Gorzo-
wa i okolic, a zosta³ zlikwido-
wany w 2007 roku.  

Wywieźli wszystko, resztę
zniszczyli

Dyrektorem szpitala (od
wrzeœnia 1945 roku) by³ ju¿
wojskowy chirurg dr
W³adys³aw Przybylski, któ-
ry razem z rozrastaj¹cym siê
personelem przez pierwsze
miesi¹ce zajmowa³ siê
g³ównie wyposa¿aniem od-
dzia³ów, które po odejœciu
wojsk radzieckich by³y znisz-
czone i pozbawione jakiego-
kolwiek sprzêtu.

- Rosjanie wywieŸli wszyst-
ko, co by³o mo¿liwe. Zde-
montowali nawet instalacjê
elektryczn¹ i gazow¹, znisz-
czyli ogrzewanie, choæ by³ to
œrodek zimy. Jakby tego by³o
ma³o, przecieka³ równie¿
dach. Dziêki ogromnemu za-
anga¿owaniu ca³ego perso-
nelu w miarê szybko zdo³ano
wyposa¿yæ i uruchomiæ pod-
stawowe oddzia³y, które w
pierwszym roku dzia³alnoœci
przyjê³y blisko 2.200 pacjen-
tów. Najwiêcej pracy lekarze
mieli na oddzia³ach zaka-
Ÿnym i skórno-wenerycznym,
gdy¿ co drugi pacjent by³ le-
czony na dur brzuszny i pla-
misty, czerwonkê, zimnicê,
rze¿¹czkê i ki³ê - koñczy Zo-
fia Nowakowska.

W listopadzie 1946 roku
nast¹pi³a zmiana dyrektora
szpitala, zosta³ nim Czes³aw
Gawlikowski. Przeprowa-
dzono te¿ konkursy na ordy-
natorów, co œwiadczy³o o
unormowanej sytuacji kadro-
wej. Z prac¹ ordynatora od-
dzia³u chorób wewnêtrznych
po¿egna³ siê Leon Andre-
jew. Miejska Komisja Opieki
Spo³ecznej zleci³a zorgani-
zowanie przy ul. Walczaka
Domu Dziecka i Matki, który
da³ pocz¹tek nieistniej¹ce-
mu ju¿ dzisiaj szpitalowi dzie-
ciêcemu.

ROBERT BOROWY

Lekarze Leon Andrejew (z lewej) i Władysław Przybylski wraz żonami - od lewej: Walą Przybylską i Natalią Andrejew
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Z grupą wągrowiecką przyjechał
tylko jeden lekarz
28 marca, jak co roku, bêdziemy obchodzili Dzieñ Pioniera w Gorzowie. To rocznica ustanowienia polskiej administracji w mieœcie tu¿ po II wojnie œwiatowej.

Nie mógł doczekać się żadnego
pociągu i po namowie z najbliższymi
postanowił pozostać w nowym dla

siebie miejscu na ziemi.
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Przypomnijmy, i¿ niebiesko-
biali w pierwszej rundzie zgro-
madzili 19 punktów, co po-
zwoli³o na zajêcie dwunaste-
go miejsca w tabeli. Okres
zimowy to zawsze ciê¿ka pra-
ca i skupienie siê na aspek-
tach solidnego przygotowania
fizycznego.

-  Zespó³ bardzo ciê¿ko pra-
cowa³ i z tego jestem zadowo-
lony. Zawodnicy mieli jeszcze
niedawno, kolokwialnie mó-
wi¹c, „ciê¿kie” nogi, co szcze-
gólnie widaæ by³o w meczu
kontrolnym z Wart¹. Po tym
spotkaniu schodzimy z ob-
ci¹¿eñ i  pi³karze powinni byæ
w coraz lepszej dyspozycji, co
zreszt¹ pokaza³ wygrany
przez nas sparing z rywalem
z Wolina - powiedzia³ trener
Karol Gliwiñski.

W rozegranych jak do  tej
pory sparingach gorzowski
beniaminek przegra³  w
Szczecinie z m³odzie¿ow¹
dru¿yn¹ Pogoni 1:2, pokona³
w Gorzowie Odrê Nietków
5:2. W meczu derbowym na
w³asnym obiekcie Stilon uleg³
Warcie 0:1. Natomiast poje-
dynek w Gorzowie z III-ligow¹
Vinet¹ Wolin nasz zespó³ wy-
gra³ 3:1. Bramki w tych me-
czach zdobywali m.in. najsku-

teczniejszy jesieni¹ w lidze
Emil Drozdowicz, Wojciech
Kurlapski oraz m³ody Oliwer
Siwozad. 

Do kadry  w okienku zimo-
wym do³¹czy³ Damian
Sza³as, który po kilkuletniej
przerwie wróci³ do Stilonu
oraz znany z gry w Warcie
Gorzów obroñca Rados³aw
Œledzicki. Nowym nabytkiem

niebiesko-bia³ych jest tak¿e
Artem Vaskov pochodz¹cy z
Bia³orusi, który oprócz wy-
stêpów w tamtejszej lidze gra³
równie¿ na £otwie, a ostatnio
broni³ barw Lublinianki Lublin. 

Po kontuzji do treningów
wróci³ Olaf Nowak, ciekawie
prezentuje siê  w ofensywie
m³ody Siwozad, który w spa-
ringach strzela³ bramki. W linii

ataku niepodwa¿aln¹ pozycje
ma Drozdowicz, a swój poten-
cja³ powinni uwolniæ  £ukasz
Kopeæ oraz  Mateusz Ka-
czor czy Cyprian Ponie-
dzia³ek. Treningi bramkarskie
prowadzi Krzysztof Skrzy-
ñski, a o miejsce miêdzy
s³upkami rywalizuj¹   Grze-
gorz Gibki oraz Bartosz
Szymaniuk. 

Spora rywalizacja bêdzie  w
œrodku pola, gdzie o miejsce
w  wyjœciowej jedenastce
walcz¹ £ukasz Maliszewski,
wybrany ostatnio najlepszym
lubuskim pomocnikiem,
Sza³as, Filip Wiœniewski, Va-
skov oraz Maksym Bohda-
now i Pawe³ Œwierczyñski.

Z kadry, niestety, przez pro-
blemy zdrowotne wypad³ Da-
wid Sadowski, a  w prefero-
wanym przez Stilon stylu gry
trzema obroñcami, pewnia-
kiem wydaje siê byæ Filip Ka-
roñ. 

Z jakimi nadziejami przy-
stêpuj¹ gorzowianie do spot-
kañ drugiej rundy?

- Chcemy dobrze rozpocz¹æ
rundê wiosenn¹, aby jak naj-
szybciej zbudowaæ przewagê
nad stref¹ spadkow¹. Bêdzie-
my mogli wówczas spokojnie

rozgrywaæ mecze i walczyæ o
jak najwy¿sze miejsce tabeli -
stwierdzi³ skrzyd³owy £ukasz
Kopeæ.

- Naszym celem jest spokoj-
ne utrzymanie, dlatego od
pierwszego pojedynku musi-
my regularnie punktowaæ.
Kadra zespo³u jest szeroka,
ale to  przy du¿ej iloœci kartek
czy kontuzji jest konieczno-
œci¹. Mamy  po przyjœciu
Sza³asa i Vaskowa w œrodku
boiska spore pole manewru -
doda³ Gliwiñski.

Stilonowcy o pierwsze punk-
ty w rundzie wiosennej za-
graj¹ na wyjeŸdzie z Gwar-
kiem Tarnowskie Góry w so-
botê 4 marca i miejmy
nadziejê, ¿e bêdzie to mecz,
od którego nasz zespó³ za-
cznie marsz w górê tabeli.

PRZEMYS³AW DYGAS

Emil Drozdowicz (przy piłce) jesienią strzelił dla Stilonu dziesięć bramek. Ile razy trafi wiosną?
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Powinni być w coraz lepszej dyspozycji
Pi³karze  Agencji Inwestycyjnej Stilonu w drugim tygodniu stycznia rozpoczêli przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek trzeciej ligi.

Wynika³o to z faktu, i¿ pod-
opieczni Mateusza Kone-
fa³a zakoñczyli rundê je-
sienn¹ na 13 miejscu z do-
robkiem 18 punktów, a
dodatkowo maj¹ do rozegra-
nia zaleg³y mecz z Lechi¹
Zielona Góra.

Ciê¿ka praca i potoczne
³adowanie akumulatorów
bordowo-granatowi przepla-
tali seri¹ sparingów z rywala-
mi, z którymi zazwyczaj od
lat mierz¹ siê przed startem
rundy jesiennej lub wiosen-
nej. Wyj¹tkiem by³ cenny
mecz sparingowy na po-
cz¹tku przygotowañ z drugo-
ligowcem Poloni¹ Warszawa
w Zielonej Górze, który za-
koñczy³ siê remisem 2:2. 

W pozosta³ych grach kon-
trolnych pi³karze trenera Ko-
nefa³a zremisowali na w³as-
nym obiekcie z Bia³ymi
S¹dów 2:2, pokonali Lubu-
szanina Drezdenko 2:1 oraz
zremisowali ze Œwitem Skol-
win 3:3.  Warciarze odnieœli
równie¿ presti¿owe zwyciê-
stwo w derbowym spotkaniu
ze Stilonem na jego obiekcie
1:0. Dobra passa zosta³a
podtrzymana równie¿ w
Stargardzie, gdzie nasz ze-
spó³ pewnie pokona³ miej-
scow¹ Kluczeviê 3:0.

Wyniki uzyskane w tych
meczach napawaj¹ optymiz-
mem, aczkolwiek prawdziwa
weryfikacja tego, co wypra-
cowali bordowo-granatowi
nast¹pi w lidze. 

- Naszym atutem jest to, ¿e
oprócz kosmetycznych
zmian, kadra jest taka sama.
Ch³opcy wiedz¹, jaka jest
moja filozofia i wiedz¹, cze-
go od nich oczekujê na bois-
ku - zauwa¿y³ trener Mate-
usz Konefa³.

Trzon dru¿yny nadal stano-
wiæ bêd¹ wiêc defensorzy
Dominik Siwiñski, Piotr
Majerczyk, Adrian Bielaw-
ski, ofensywny Karol Gar-
dzielewicz i Dawid Ufir oraz
kapitan Pawe³ Krauz. 

Trener Konefa³ nie boi siê
stawiaæ na m³odych zawod-
ników m.in. Filipa Wawrzy-
niaka, Oliwera Micka, Bra-
jana Burzyñskiego, Jaku-
ba Dudê czy Marcela
Kasprzaka. O miejsce w

bramce rywalizuje trójka
m³odych bramkarzy, a s¹ to
Oskar Natorski, £ukasz
Wiœniewski, Wiktor Nowic-
ki. 

Mimo dobrych wyników
sparingowych i bezpieczne-
go miejsca w tabeli po run-
dzie jesiennej, w porównaniu
z poprzednimi latami, opie-
kun Warty jest ostro¿ny.

- Tak naprawdê musimy
wygrywaæ od pocz¹tku run-
dy, a to, ¿e mamy kilka punk-

tów wiêcej od strefy spadko-
wej nic nie oznacza. Wystar-
czy, ¿e dó³ tabeli wygra dwa
razy z rzêdu, a my nie za-
punktujemy i znowu bêdzie-
my mieæ przys³owiow¹ lufê
przy skroni. Dlatego musimy
dobrze wejœæ w ligê, aby nie
by³o nerwowej sytuacji - po-
wiedzia³ trener Konefa³.

Przed ligowym startem, w
podobnym tonie, wypowia-
da siê obroñca Warty, który
pamiêta jeszcze smak
awansu bordowo-granato-
wych do trzeciej ligi sprzed
kilku lat.

- Naszym celem jest dobry
start i stabilnoœæ, zdobywa-
nie punktów w ka¿dym spot-
kaniu, a najlepiej obranie
zwyciêskiej œcie¿ki - doda³
krótko Dominik Siwiñski.

W rundzie rewan¿owej
Warta a¿ dziesiêæ spotkañ
rozegra na w³asnym boisku,
co zazwyczaj jest atutem. W
przypadku jednak naszej
dru¿yny by³o zupe³nie ina-
czej i jesieni¹ bordowo-gra-
natowi wygrywali tylko w de-
legacji, a ze stadionu przy
Olimpijskiej punkty wywozili
wszyscy przeciwnicy. Taka
sytuacja wiosn¹ nie mo¿e
siê powtórzyæ, gdy¿ utrzy-
manie w stawce trzecioli-
gowców bez domowych wik-
torii bêdzie niezmiernie trud-
no.

W pierwszym pojedynku o
punkty nasza dru¿yna zmie-
rzy siê 4 marca z czo³owym
zespo³em trzeciej ligi Poloni¹
Bytom.

PRZEMYS³AW DYGAS

Kilka punktów przewagi niczego nie gwarantuje
Pi³karze AstroEnergy Warty Gorzów na pocz¹tku stycznia, z wiêkszym spokojem ni¿ w ostatnich latach, rozpoczêli przygotowania do rundy wiosennej. 

Piłkarze Warty Gorzów przed meczem z Polonią Nysa w 2022 roku
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1. CHROBRY II G£OGÓW 11-12 marca, 
2. RAKÓW II CZÊSTOCHOWA Sobota 25 marca, godz. 12.30
3. STAL BRZEG 8-9 kwietnia 
4. POLONIA BYTOM 29-30 kwietnia 
5. ODRA WODZIS£AW 13-14 maja
6. CARINA GUBIN 24 maja
7. LKS GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ 3-4 czerwca
8. REKORD BIELSKO-BIA£A 17-18 czerwca

MMeecczzee  SSttiilloonnuu  ww  GGoorrzzoowwiiee  

1. POLONIA BYTOM Sobota 4 marca, godz. 14.00
2. ODRA WODZIS£AW ŒL¥SKI Sobota 18 marca, godz. 14.00
3. LECHIA ZIELONA GÓRA Œroda 22 marca, godz. 16.00
4. CARINA GUBIN Sobota 1 kwietnia, godz. 15.00
5. LKS GOCZA£KOWICE - ZDRÓJ Sobota 15 kwietnia, godz. 13.00
6. MKS KLUCZBORK Sobota 22 kwietnia, godz. 16.00
7. GWAREK TARNOWSKIE GÓRY Sobota 6 maja, godz. 13.00
8. GÓRNIK II ZABRZE Sobota 20 maja, godz. 14.00
9. ŒLÊZA WROC£AW Sobota 27 maja, godz. 16.00
10. AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW Sobota 10 czerwca, godz. 17.00

MMeecczzee  WWaarrttyy  ww  GGoorrzzoowwiiee  



Feliks Olejniczak w swojej
krótkiej karierze jeŸdzi³ w
dru¿ynie razem z najwiêkszymi
legendami Stali - Edmundem
Migosiem, Bronis³awem Ro-
galem, Andrzejem Pogorzel-
skim, Jerzym Padewskim
czy Edwardem Jancarzem. 

I choæ wyst¹pi³ zaledwie w
trzech ligowych meczach, w
których ³¹cznie wywalczy³
skromniutkie dwa punkty, to
przeszed³ do historii jako zdo-
bywca dwóch pierwszych me-
dali Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski, wywalczonych przez
Stal w latach 1964-65. Oba
by³y srebrne. Niemniej historia
zawodnika pochodz¹cego
spod Ostrowa i marz¹cego od
dzieciñstwa o jeŸdzie na ¿u¿lu
jest naprawdê fascynuj¹ca. 

Zafascynowany Smoczykiem

Feliks Olejniczak urodzi³ siê
12 paŸdziernika 1936 roku w
Walentynowie, lecz mieszka³ i
wychowywa³ w R¹bczynie. W
¿u¿lu zakocha³ siê jako nasto-
latek, kilka lat po wojnie. Mia³
zaledwie 10 kilometrów na
ostrowski stadion i jak tylko
by³a okazja jeŸdzi³ tam z kole-
gami, by z wypiekami na twa-
rzy ogl¹daæ czarnych jeŸdŸców
na stalowych rumakach. Naj-
bardziej lubi³ stawaæ na wira¿u,
gdzie spod kó³ jad¹cych za-
wodników lecia³a ¿u¿lowa
szpryca. By³ szczêœliwy jak
móg³ wracaæ do domu ca³y
umorusany czarn¹ mazi¹, bo
mia³ wra¿enie, ¿e nie tylko kibi-
cowa³, ale sam œciga³ siê po to-
rze.

Pan Feliks i koledzy, z którymi
jeŸdzi³ na zawody mieli to
szczêœcie, ¿e Ostrów w tym
czasie nale¿a³ do silnych
oœrodków, a miejscowa
dru¿yna z powodzeniem wal-
czy³a o medale w rozgrywkach
ligowych. W 1949 roku by³a
wicemistrzem Polski, rok pó-

Ÿniej zajê³a trzecie miejsce.
Najwiêksze wra¿enie na nich
robi³ Alfred Smoczyk, którego
jazdê podziwiali. Przypatruj¹c
siê tak jeŸdzie ówczesnych
mistrzów, pan Feliks bardzo
chcia³ zostaæ ¿u¿lowcem. Tak
bardzo, ¿e namówi³ kolegów z
podwórka do zrobienia prowi-
zorycznego owalnego toru. Za
motocykle s³u¿y³y im rowery,
ale specjalnie przystosowane.
W tym celu poobcinali nawet
na krótko b³otniki i oddali siê
wielkiej pasji œcigania na tych
jednoœladach. W wira¿e wcho-
dzili jak prawdziwi ¿u¿lowcy.
Œlizgiem kontrolowanym. Ca³a
wieœ ich podziwia³a i dopingo-
wa³a. Jak w prawdziwym ¿u¿lu
by³y tak¿e kontuzje.

Na przepustce w Gdańsku

Chêæ zostania ¿u¿lowcem
by³a u pana Feliksa tak du¿a,
¿e pewnego dnia namówi³ ko-
legê, z którym œciga³ siê na ro-
werach, ¿eby wybrali siê na tre-
ning szkó³ki Stali Ostrów. By³o
to jesieni¹ 1951 roku.
Chêtnych by³o wielu, trzeba
by³o stan¹æ w kolejce i cierpli-
wie czekaæ. Zajêcia odbywa³y
siê na motocyklach przystoso-
wanych, bardzo ciê¿kich i trud-
nych do okie³znania. Kiedy ju¿
znaleŸli siê na czele kolejki ra-
doœæ miesza³a siê z niepewno-
œci¹. Nie dane jednak by³o
przejechaæ siê panu Feliksowi.
Najpierw zabrak³o sprawnego
sprzêtu, potem przysz³a zima,
a w nastêpnym roku z powodu
œmierci jednego z ostrowskich
zawodników Ryszarda Pawla-
ka sekcjê ¿u¿low¹ zawieszono.

Ponowna szansa na praw-
dziw¹ jazdê pojawi³a siê dopie-
ro po szeœciu latach w wojsku.
Wczeœniej pan Feliks wyjecha³
do podszczeciñskich Polic,
gdzie rozpocz¹³ naukê w szko-
le zawodowej. Tym samym
zwi¹za³ on dalsze ¿ycie ze

Szczecinem, ale w wieku 20 lat
musia³ odbyæ zasadnicz¹
s³u¿bê wojskow¹. Trafi³ do jed-
nostki wojskowej w Pruszczu
Gdañskim. Pewnego dnia,
bêd¹c na przepustce, pojecha³
na ¿u¿lowy stadion w Gdañs-
ku, gdzie budowa³a siê
dru¿yna Ligi Przyjació³ ¯o³nie-
rza. Na stadionie by³ akurat
znany wówczas ¿u¿lowiec Wa-
lerian Blaszke, którego m³ody
szeregowiec pamiêta³ z jakiœ
zawodów w Ostrowie i zacz¹³
go chwaliæ. W rewan¿u ujrza³
przed sob¹ prawdziwy moto-
cykl ¿u¿lowy. By³ to FIS, na któ-
rym nigdy nie siedzia³, a co do-
piero mówiæ o jeŸdzie. Pan
Blaszke po chwili zacz¹æ wyja-
œniaæ, jak ma operowaæ ma-
netk¹ gazu. Pierwsza próba ru-
szenia nie by³a udana. Pan Fe-
liks za szybko puœci³ sprzêg³o,
ale po chwili i ponownym odpa-
leniu wystartowa³. Wszed³ w
wira¿, z³apa³ odpowiedni k¹t i
by³ super szczêœliwy, bo jecha³
jak prawdziwy ¿u¿lowiec. ̄ u¿el
piêknie sypa³ siê spod tylnego
ko³a, a¿ nagle zacz¹³ niebez-
piecznie zbli¿aæ siê do bandy.
Nie wiedzia³ co zrobiæ. Si³a od-
œrodkowa ci¹gnê³a go ca³y
czas na zewn¹trz a¿ w pew-
nym momencie zacz¹³ obcie-
raæ o deski. W g³owie od razu
kie³kowa³y ró¿ne myœli, a naj-
bardziej, ¿e zaraz upadnie i po-
rz¹dnie siê rozbijê. Jakoœ odbi³
siê od bandy i nagle motocykl
wpad³ w taki rezonans, ¿e za-
cz¹³ traciæ nad nim kontrolê. Po
prostu za mocno trzyma³ kie-
rownicê. Pojecha³em wprost
przez murawê, która zosta³a
œwie¿o po³o¿ona. By³ w szoku,
przejecha³em na drug¹ stronê
toru i zacz¹³em rozpaczliwie
broniæ siê przed wpadniêciem
w ogrodzenie. Wyszed³ z tego i
znalaz³ siê na prostej. Jecha³
dalej a¿ po chwili zamkn¹³ ma-
netkê gazu, dobieg³ do niego

trener i pomóg³ mu zatrzymaæ
motocykl. Od razu zwróci³
uwagê, ¿e ma zdart¹ rêkawicê,
zakrwawion¹ rêkê, a kiedy sa-
nitariuszka przeczyœci³a d³oñ
okaza³o siê, ¿e tak star³ skórê
na palcach, ¿e w niektórych
miejscach by³y widoczne koœci.

Ten nieudany w sumie debiut
na ¿u¿lowym torze nie zniech-
êci³ pana Feliksa, ale w Gdañs-
ku wiêcej go nie chcieli widzieæ.
Same koszty renowacji mura-
wy porz¹dnie nadwyrê¿y³y
bud¿et klubu.

Kierunek Gorzów

Po wojsku i powrocie do
Szczecina nie mia³ zbyt wiele
czasu. Ciê¿ko pracowa³ w
Przedsiêbiorstwie Budownict-
wa Miejskiego nr 1 i uczy³ siê w
technikum budowlanym. Zapi-
sa³ siê ponadto do sekcji mo-
tocrossowej w Klubie Motocy-
klowym JUNAK. Jazda po pa-
górkach i muldach nie

sprawia³a mu przyjemnoœci.
Koniecznie chcia³ zostaæ
¿u¿lowcem. Któregoœ razu po-
stanowi³ wybraæ siê do Gorzo-
wa. Poszed³ do siedziby Stali i
zapisa³ siê do szkó³ki, choæ
mia³ ju¿ 27 lat.

Trafi³em pod skrzyd³a Kazi-
mierza Wiœniewskiego, który
prowadzi³ treningi i jakoœ nieŸle
mu zaczê³o iœæ. By³em nawet
chwalony za twardoœæ, od-
wagê, ambicjê, choæ koledzy
czêsto mu docinali, ¿e jest za
stary na naukê. W tym czasie
w szkó³ce pojawi³ siê Edward
Jancarz i mia³ okazjê kilka razy
z nim trenowaæ. 

Wielkich wyników pan Feliks
w Gorzowie nie zrobi³. Po
trzech latach zrezygnowa³ z
kontynuowania kariery ze
wzglêdu na liczne urazy. Naj-
powa¿niejszy to zerwane wi-
êzad³a w barku oraz z³amana
stopa. Po wyleczeniu jeszcze
próbowa³ wróciæ na tor, ale

szybko zorientowa³ siê, ¿e w
wieku 30 lat trudno bêdzie mu
siê rozwin¹æ i dorównaæ coraz
lepszym i m³odszym kolegom.

Od zakoñczenie kariery nie
porzuci³ motocykli. By³ w nich tak
mocno zakochany, ¿e zacz¹³ ko-
lekcjonowaæ stare jednoœlady,
jeŸdzi³ na liczne krajowe i zagra-
niczne zloty. Zawsze marzy³ o
powrocie na gorzowski tor. Nie
ju¿ jako zawodnik, ale chcia³ raz
jeszcze przejechaæ siê na praw-
dziwym motocyklu ¿u¿lowym.
Kiedy w 2021 roku pojawi³ siê w
Gorzowie na zaproszenie Bo-
gus³awa Nowaka i dzia³aczy
Stali Gorzów Piotr Paluch za-
pewni³ go, ¿e zorganizuje mu
tak¹ przeja¿d¿kê. Niestety, by³ to
ju¿ moment, kiedy pan Feliks
zacz¹³ podupadaæ na zdrowiu.
Wydawa³o siê, ¿e jak nabierze
si³ to do przeja¿d¿ki dojdzie. Nie
uda³o siê. Marzenie pozosta³o
niespe³nione…

ROBERT BOROWY
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Feliksa Olejniczaka wspomina
Bogus³aw Nowak, wielokrotny
mistrz Polski w barwach Stali
Gorzów:
- Z wielkim smutkiem przyj¹³em
informacjê o œmierci Feliksa, który
zdoby³ ze Stal¹ Gorzów pierwszy w
historii klubu medal dru¿ynowych
mistrzostw Polski. Feliks Olejniczak
zapisa³ siê w kartach naszej historii.
Nale¿a³ do grupy zapaleñców
motoryzacji. Do koñca swoich dni
pasjonowa³ siê motocyklami. Posiada³
nawet w³asn¹ kolekcjê starych
jednoœladów. Potrafi³ z niczego zrobiæ
coœ. Kiedyœ nie by³o tak ³añcuchów,
zêbatek, a on i pozostali zawodnicy
starej gwardii dawali sobie radê. Sami
„d³ubali” przy sprzêcie i naprawiali go.
Wspólnie z innymi budowa³ ten sport
w Gorzowie. Na treningi do Gorzowa
przyje¿d¿a³ na junaku. Historia jest
naprawdê niesamowita.

- W 2021 roku zorganizowa³em przy
pomocy klubu spotkanie, na które
zaprosiliœmy panów Feliksa
Olejniczaka i Czes³awa Nowaka, o
których ma³o ju¿ kto pamiêta³. Obaj
bardzo cenili sobie to zaproszenie. Z
pocz¹tku byli bardzo zaskoczeni, ¿e
ktoœ jeszcze o nich w ogóle pamiêta.
Nie kryli wzruszenia. Zorganizowa³em
to spotkanie, aby przypomnieæ
kibicom w Gorzowie sylwetki obu

panów, jako takich pionierów, którzy
zaczynali tworzyæ Stal Gorzów. By³y
wspomnienia, podziêkowania,
okazjonalne puchary i dyplomy.
Wspólnie obejrzeliœmy równie¿ mecz
na „Jancarzu” Stali z Uni¹ Leszno.
Wydaje mi siê, ¿e zrobiliœmy wtedy
kawa³ dobrej roboty wracaj¹c do
korzeni Stali i przypominaj¹c obu
panów.

DOROTA WALDMANN

Feliks Olejniczak razem z Czesławem Nowakiem, którego również namówił do jazdy w Stali
w połowie lat 60.
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Pan Feliks na jawie 175 w drodze na trening ze Szczecina do Gorzowa
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Bogus³aw Nowak i Feliks Olejniczak na spotkaniu w Gorzowie w 2021 roku
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Ostatnie niespełnione marzenie
najstarszego żużlowca 
W wieku niespe³na 87 lat zmar³ Feliks Olejniczak. To nazwisko niewiele zapewne mówi nawet najbardziej wytrawnym kibicom gorzowskiej Stali.
Warto jednak przypomnieæ jednego z pierwszych gorzowskich medalistów.

Na treningi przyjeżdżał na junaku
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