
Zapewne dlatego, że tak
sugeruje nazwa, a zwykłej
wiedzy zabrakło, co dzisiaj
jest bardziej normą niż
wyjątkiem. Poprzednio,
całkiem niedawno, ulokowa-
no Gorzów w Wielkopolsce z
powodu występowania to-
ksycznego barszczu Sos-
nowskiego. Teraz zaliczono
Gorzów do Wielkopolski przy
okazji policyjnych działań
związanych z dopalaczami.
Jak tu więc budować go-
rzowską tożsamość, poczu-
cie dumy i więzi? A także
markę, pozycję i relacje biz-
nesowe?!

Pisałem to już i kolejny raz
powtórzę: z Wielkopolską w
nazwie powinniśmy się
pożegnać jak najszybciej, bo
to nam zwyczajnie szkodzi –
wizerunkowo i biznesowo
Przypominam o tym z upo-
rem gorzowianina z wyboru i
przekonania tym bardziej, że
właśnie ogłoszono, iż od
stycznia 2016 r. Stargard
Szczeciński będzie już tylko
Stargardem. Tak postanowił
rząd na wniosek władz i
mieszkańców Stargardu
Szczecińskiego. Zmieni się
więc nazwa miasta, gminy i

powiatu. Skąd ten wniosek?
Ano stąd, że w Stargardzie
doszli do wniosku, że do-
tychczasowa nazwa
„budząca skojarzenia ze sto-
licą Pomorza Zachodniego
ogranicza miasto”. A było to
o tyle ułatwione, że znoweli-
zowana w czerwcu br. usta-
wa o samorządzie gminnym
zwalnia mieszkańców z obo-
wiązku wymiany dokumen-
tów po zmianie nazwy mias-
ta. Władze miasta zaś sza-
cują, że koszty zmiany
szyldów, urzędowych dru-
ków, pieczątek itd. wyniosą
około 50 tyś. zł i będą
rozłożone na lata.

Gorzów może i powinien
być i żyć bez Wielkopolski,
która przecież także nas w
nazwie mocno ogranicza,
bez wielkich kosztów i zabie-
gów związanych z operacją
odcięcia się od regionu ze
stolicą w Poznaniu. Pójdźmy
więc za przykładem Stargar-
du, który nie chciał być
dłużej Szczeciński, choć
mniejszy on i bliższy stolicy
Pomorza Zachodniego niż
Gorzów odległej kulturowo,
gospodarczo i społecznie
Wielkopolsce. Potrzebna jest

więc wola prezydenta i rady
miasta, i nic więcej. Nie trze-
ba żadnego referendum, nie
ma też specjalnego zamie-

szania, kłopotów i kosztów
dla obywateli, czym usiłują
nas straszyć przeciwnicy
zmiany nazwy. Czy radnym

wystarczy jednak woli, odwa-
gi i determinacji? Jeżeli nie,
to proponuję powołanie ja-
kiegoś stowarzyszenia i

stworzenia zorganizowanego
lobby przez tych, którzy są
za zmianami. Tych zaś nie
brakuje wśród polityków,
przedsiębiorców i zwykłych
mieszkańców Gorzowa wca-
le nie Wielkopolskiego. A
przykładem i wzorem niech
nam będzie nie tylko Star-
gard, ale i niedalekie prze-
cież Dębno, które od lat nie
jest już Lubuskie, bo i Lubu-
skie nigdy nie było.

Przestańmy również promo-
wać się w Polsce i na świecie
hasłem ”Gorzów Przystań”,
bo to kolejny sposób wprowa-
dzania w błąd Polaków i cu-
dzoziemców. Sposób nie-
przemyślany i wielce szkodli-
wy. Po prostu niech będzie
Gorzów, który promować
można na sto różnych innych
sposobów, bez dodatków w
nazwie. Po prostu, niech bę-
dzie Gorzów, bez Wielkopol-
ski i Przystani.

Dobrze, że w tej sprawie coś
zaczęło się wreszcie dziać.
Żeby tylko wszystko nie roz-
myło się w powodzi konsulta-
cji, narad, analiz i dzielenia
włosa czworo. Bo gorzowianie
to nie wielkopolanie.

JAN DELIJEWSKI
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Stargard przestaje być Szczeciński,
a Gorzów ma być Wielkopolski?!
Znowu jedna z telewizji kazała Polakom uwierzyć, że Gorzów Wielkopolski leży w Wielkopolsce. 



w1.09.
1899 r. - do mieszkań w Gorzowie
popłynął pierwszy prąd elektrycz-
ny; doprowadzenie energii elek-
trycznej związane było z budową
tramwaju elektrycznego w mie-
ście.
1971 r. - rozpoczęła działalność
Filia AWF w Gorzowie.
1974 r. - Andrzej Rozhin został no-
wym dyrektorem i kierownikiem ar-
tystycznym Teatru im. Osterwy;
sceną gorzowską kierował trzy lata.
1989 r. - wyruszyła IV wyprawa
Śródziemnomorska Gorzowskiego
Klubu Działalności Podwodnej
„Marlin” - „Senegal 89”.
1989 r. - nowym dyrektorem Teat-
ru im. Osterwy został Zygmunt
Marek Mokrowiecki; sceną go-
rzowska kierował tylko przez je-
den sezon.
2003 r. - na trasie Gorzów -
Zbąszynek pojawił się pierwszy
szynobus.
w2.09.
2006 r. - po raz pierwszy rozległ
się głos „Dzwonu Pokoju” na Pla-
cu Grunwaldzkim.
2007 r. - otwarto zmodernizowany
plac Grunwaldzki,
1922 r. ur. się Stefan Wachnow-
ski, dziennikarz lubuski,
brydżysta, organizator i pierwszy
redaktor naczelny tygodnika „Zie-
mia Gorzowska” (1979-1982),
współorganizator okręgowych
związków brydża sportowego w
Zielonej Górze i Gorzowie, zm. w
1999 r.
1996 r. zm. Kazimierz Wiśniewski
(71 l.), pionier Gorzowa, b. żużlo-
wiec i trener żużla, twórca silnika
żużlowego, który w 1955 pozwolił
Stali startować w II lidze; pierwszy
indywidualny mistrz okręgu zielo-
nogórskiego w 1950, pierwszy tre-
ner Jancarza, Migosia, Padew-
skiego i Dziatkowiaka. 
w 3.09.
1959 r. - na ul. Warszawskiej od-
dano do użytku drugi tor tramwa-
jowy długości 400 m na odcinku
między ul. Szkolną i Szpitalną;
dzięki temu można było wznowić
kursy linii nr 2 na ul. Warszaw-
skiej.
1989 r. - na Górczynie erygowano
parafię św. Pierwszych Męczenni-
ków Polskich, Świętych Benedyk-
ta, Jana, Mateusza, Izaaka i Kry-
styna; była to 12 parafia katolicka
w mieście.
2006 r. zm. Edmund Migoś (69
l.), żużlowiec, b. mistrz Polski 
w 4.09.
1999 r. - oddano do użytku Most
Lubuski na Warcie. 
2010 r. zm. Ryszard Major (62 l.),
aktor, reżyser, b. dyrektor Teatru
Osterwy (1995-2002).
w 5.09.
1945 r. - Polska Żegluga Pa-
ństwowa w Poznaniu uruchomiła
regularną linię pasażersko-towa-
rową z Poznania do Obornik -
Obrzycka - Wronek -Sierakowa -
Międzychodu - Skwierzyny - Go-
rzowa i z powrotem, która
obsługiwały parowce „Poznań’ i
„Gorzów”.
w 6.09.
1968  r. - 22-letni Edward Jancarz
został w Göteborgu II wicemist-
rzem świata.
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Ze ³zami w oczach pani
Wanda Korecka wraz z
mê¿em W³odzimierzem ode-
brali od prezydenta Jacka
Wójcickiego klucze do 34-
metrowego mieszkania w
centrum miasta. By³y to jed-
nak ³zy szczêœcia.

- Mam nadziejê, ¿e Gorzów
bêdzie dobrym i spokojnym
miejscem do ¿ycia i chcemy
tym krokiem pokazaæ solidar-
noœæ z rodakami, którzy zna-
leŸli siê w trudnym momencie
¿yciowym nie z w³asnej winy -
powiedzia³ prezydent Jacek
Wójcicki.

Pani Wanda wraz z mê¿em
w styczniu uciekli z Doniecka.
Mieli ju¿ doœæ wojny tocz¹cej
siê pod oknami ich domu oraz
blokady miasta. ¯eby wyje-
chaæ lub wjechaæ do niego,
trzeba korzystaæ tylko z sa-
mochodów lub autobusów.
Wszêdzie s¹ punkty kontro-
lne i bywa, ¿e na jego prze-
kroczenie trzeba czekaæ dobê
lub dwie. Jak tylko us³yszeli,
¿e polski rz¹d wysy³a samolo-
ty po Polaków mieszkaj¹cych
w strefie dzia³añ wojennych,
nie zastanawiali siê ani chwili.

- Przed wojn¹ moi rodzice
mieszkali na wschodzie Pol-
ski, dzisiaj s¹ to tereny pogra-
nicza bia³orusko-litewskiego -
opowiada pani Wanda. - Po-
tem zostali wywiezieni na Sy-
beriê, a po wojnie by³ to ju¿
ZSRR i wtedy ja siê uro-
dzi³am. Po studiach zamiesz-
ka³am na Kamczatce, póŸniej
by³ Donieck i zapewne z
mê¿em do¿ylibyœmy swoich
dni w tym miejscu, gdyby nie
wojna. W Doniecku s¹ dziel-

nice, gdzie jest w miarê spo-
kojnie, ale s¹ te¿, gdzie ci¹gle
coœ siê niebezpiecznego
dzieje. I my w³aœnie w takiej
dzielnicy mieszkaliœmy.
Wokó³ co chwilê by³y wybu-
chy, strza³y. ¯yliœmy w
ci¹g³ym strachu - dodaje.

Pani Wanda nie jest w sta-
nie dzisiaj stwierdziæ, czy
jeszcze kiedykolwiek wróci z
mê¿em do Doniecka. Nie wie
po prostu, czy bêdzie mia³a
do czego, choæ tam pozostali
ich dwaj synowie ze swoimi
rodzinami. - W³adys³aw i Sta-
nis³aw. Ten pierwszy ma 37,
drugi 43 lata. Jeden z nich
chcia³ równie¿ wyjechaæ, ale
na razie nic z tego nie wysz³o.
Rodzice maj¹ nadziejê, ¿e
mo¿e póŸniej opuszcz¹ oni
Donbas i znajd¹ siê w bez-
piecznym miejscu.

Po przylocie do Polski pa-
ñstwo Koreccy znaleŸli siê w
oœrodku w Rybakach, gdzie
spêdzili pó³ roku. To tam
otrzymali propozycjê osiedle-
nia siê w Gorzowie.

- Powiedziano nam, ¿e jest
to najpiêkniejsze i niedrogie
miasto, do jakiego mo¿emy
trafiæ. I rzeczywiœcie, jak je
zobaczyliœmy, od razu nam
siê spodoba³o. Jest takie
czyste, s³oneczne i zielone.
Bardzo ³adny jest bulwar, wi-
dzieliœmy filharmoniê. Zreszt¹
córka jednego z naszych zna-
jomych z Doniecka mia³a kie-
dyœ okazjê wystêpowaæ w go-
rzowskiej filharmonii i opowia-
da³a nam, ¿e bardzo jej siê
podoba³a. A teraz my miesz-
kamy w pobli¿u tego obiektu.
Zapewniono nas te¿, ¿e w
Gorzowie uzyskamy wszech-

stronn¹ pomoc. Obydwoje z
mê¿em jesteœmy lekarzami
na emeryturze, ale ¿eby
otrzymywaæ w Polsce naj-
ni¿sz¹ emeryturê, musimy
przepracowaæ tu przynajmniej
rok. U siebie dostawaliœmy w
przeliczeniu na polskie po
oko³o 200 z³otych i to z ledwo-
œci¹ starcza³o nam na ¿ycie,
bo teraz tam wszystko szybko
dro¿eje. Do zawodu jednak
nie wrócimy, bo procedura
nostryfikowania dyplomów
jest zbyt d³uga i skomplikowa-
na - wyjaœnia i nie kryje, ¿e
chcia³aby teraz zrobiæ coœ
po¿ytecznego dla Gorzowa,
¿eby choæ w ma³ym stopniu
odwdziêczyæ siê za pomoc.

Ma³¿eñstwo z Doniecka
przyznaje, ¿e nie spodziewa³o
siê a¿ tak ciep³ego przyjêcia
ze strony gorzowian. Na

ka¿dym kroku spotykaj¹ oni
ludzi o ciep³ych i du¿ych ser-
cach. Zdaj¹ sobie jednak
sprawê, ¿e czeka ich trudny
proces aklimatyzacyjny. Doty-
czy to zw³aszcza pana W³od-
zimierza, który dopiero za-
cznie uczyæ siê jêzyka pol-
skiego. Pani Wanda bardzo
dobrze mówi w ojczystym
jêzyku swoich rodziców, na-
wet nie wyczuwa siê u niej
ostrego akcentu wschodnie-
go. Póki nie stan¹ na nogi,
dalej mog¹ liczyæ na pomoc
ze strony Gorzowskiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Bêd¹
otrzymywaæ zasi³ek oraz dofi-
nansowanie do czynszu czy
innych op³at.

Pañstwo Koreccy otrzymali
mieszkanie z zasobów komu-
nalnych z centralnym ogrze-
waniem, w pe³ni wyremonto-
wane i wyposa¿one. Pani
Wanda nie kry³a zaskoczenia.
By³a przekonana, ¿e bêd¹
musieli we w³asnym zakresie
zrobiæ remont, nie mówi¹c ju¿
o zakupieniu podstawowych
mebli czy sprzêtu AGD.

- Nie chcieliœmy pozosta-
wiaæ ich z k³opotem, bo re-
mont kosztuje, a wiadomo,
¿e w tej chwili s¹ bez pracy i
emerytury - t³umaczy Pawe³
Jakubowski, dyrektor ZGM.
- Remont wziêliœmy na sie-
bie, trwa³ on trzy tygodnie,
natomiast wyposa¿enie to
inicjatywa lokalnych firm i lu-
dzi dobrej woli. Lokum jest
przytulne i mam nadziejê, ¿e
pañstwo Koreccy bêd¹
dobrze w nim siê czuli - do-
daje. 

ROBERT BOROWY

Uciekając przed bombami,
przyjechali do Gorzowa
By³y ³zy wzruszenia i s³owa podziêkowania za gor¹ce powitanie, którego się nie spodziewali.

Przyjechali z Doniecka do Gorzowa, bo nie chcieli żyć w ciągłym strachu.
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A dom handlowy ARSE-
NA£ w s¹siedztwie od daw-
na ju¿ nieobecnego w na-
szym ¿yciu MPiK-u? A deli-
katesy FILIPINKA po
przeciwnej stronie Chrobre-
go. A restauracje SEZAM,
S£OWIAÑSKA czy GORZO-
WIANKA le¿¹ce o rzut ka-
mieniem… Ech, ³za siê w
oku krêci. Osta³ nam siê jeno

KACZOREK przy We³nianym
Rynku, jako jedyny ³¹cznik
miedzy dawnymi a nowymi
laty. Jest jeszcze, co praw-
da, stary dom towarowy przy
Sikorskiego, ale on od lat ju¿
dogorywa i skoñczyæ nie
mo¿e, choæ rzadko kto w nim
bywa. 

Bardzo podoba mi siê wiêc
wizja wyprowadzki z dawne-

go KOKOS-u hipermarketu
Tesco i pojawienie siê tam
Miejskiego Oœrodka Sztuki,
który przy Pomorskiej mia³by
siê jeszcze d³ugie lata
dobrze, gdyby obiekt ten by³
remontowany i zadbany. O
innej lokalizacji MOS-u mówi
siê od dawna i ró¿ne by³y po-
mys³y, ale ten na pierwszy
rzut oka wydaje siê mi byæ

trafiony. To by³aby z jednej
strony szansa na kulturalne
przywrócenie do ¿ycia za-
mieraj¹cego po 16.00 œród-
mieœcia. Z drugiej zaœ
ogromna nadzieja na
o¿ywienie gorzowskiej sztu-
ki, do której wielu z nas
by³oby tam zwyczajniej bli¿ej
lub tylko po drodze. No i
by³oby to przywrócenie nor-

malnego porz¹dku rzeczy,
który mówi, ¿e miejsce gale-
rii handlowych i hipermarke-
tów jest raczej na rogatkach
miasta, a nie  w jego cen-
trum, gdzie trzeba nam
wiêcej kultury i sztuki. Wsze-
lakiej.

Tylko czy miasto staæ
bêdzie na to?

JAN DELIJEWSKI

Byłoby to przywrócenie
normalnego porządku rzeczy
Kto jeszcze pamiêta, ¿e w centrum miasta by³ dom handlowy KOKOS?



1975 r. - w wyniku połączenia
miejskiej i powiatowej biblioteki
publicznej powstała Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Gorzowie,
dziś WiMBP. 
2013 r. - Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie
został zarejestrowany jako spółka
z o.o.
1926 r. ur. się Zdzisław Moraw-
ski, pisarz, poeta i dramaturg,
działacz gorzowski,
współzałożyciel GTSK i GTK, zm.
1992 r.
w 7.09.
1971 r. - kierownik Wydziału Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architek-
tury PMRN Kazimierz Stemero-
wicz podpisał zezwolenie na bu-
dowę schodów z ul. Drzymały do
parku Siemiradzkiego, tak po-
wstały Schody Donikąd.
1997 r. - Tomasz Kucharski, 16-
krotny medalista MP, wraz z byd-
goszczaninem Robertem Syczem
zdobył mistrzostwo świata w
dwójkach wioślarskich
w 8.09.
1945 r. - z okazji I Dożynek Lubu-
skich w Gorzowie rozpoczął się
ogólnopolski zjazd gwiaździsty,
pierwsza motorowa impreza na
Ziemi Lubuskiej; w jej na-
stępstwie w Gorzowie zawiązał
się Motoklub „Unia” jako sekcja
poznańskiego klubu, który istniał
do 1950 r.
1962 r. - uroczyście otwarto odbu-
dowany dworzec PKP.
1984 r. - bp Wilhelm Pluta erygo-
wał parafię p.w. NSPJ i poświęcił
kościół parafialny przy ul. Chod-
kiewicza, zbudowany w latach
1976-1984 w sąsiedztwie kaplicy
tego samego tytułu
2001 r. - ruszyła giełda samocho-
dowo-towarowa przy ul. Myślibor-
skiej.
w 9.09.
1957 r. - otwarto ogród botaniczny
przy gorzowskim muzeum. 
1984 r. - bp Wilhelm Pluta poświ-
ęcił kościół pw. NMP Królowej
Polski przy ul. Żeromskiego 22 i
erygował nową dziesiątą parafię
katolicką w mieście. 
2006 r. - w Gorzowie otwarto
zach. część zmodernizowanego
bulwaru nad Wartą.
w 10.09.
1992 r. - premierą „Sądu Osta-
tecznego” Sł. Mrożka zadebiuto-
wał Teatr „Truskaweczki”, od
1994 r. - Teatr Kreatury w Gorzo-
wie, założony i kierowany przez
Przemysława Wiśniewskiego.
w 11.09.
1965 r. - oddano po odbudowie
most kolejowy na Warcie, który
ponownie połączył stacje Zamo-
ście i Gorzów Główny.
2003 r. zm. Aleksandra Piotrows-
ka (18 l.), uczennica IV kl. ZSTiO,
koszykarka AZS PWSZ w Gorzowie
złota medalistka AMP; zm. pod-
czas meczu w turnieju o Puchar
rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego w Brzegu Dolnym. 
2005 r. zm. Ludwina Nowicka (76
l.), wybitna aktorka lubuska, pio-
nierka Gorzowa, do ostatnich dni
aktywna animatorka amatorskich
teatrów w Gorzowie
2013 r. zm. prof. dr Jerzy Hrybacz
(86 l.), ekonomista, b. wykładow-
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Tak¹ gwarancjê dali nie tyl-
ko marsza³ek województwa
lubuskiego El¿bieta Polak,
ale przede wszystkim dyrek-
tor LPR Robert Ga³¹zkowski
oraz wiceminister infrastruk-
tury i rozwoju Waldemar
S³ugocki.

- Wyznaczyliœmy ju¿ nieru-
chomoœæ, na której powsta-
nie baza. Znajduje siê ona
przy samym l¹dowisku - cie-
szy siê marsza³ek El¿bieta
Polak. - Radoœæ jest tym
wiêksza, ¿e decyzja ta by³a
poprzedzona naszymi sied-
mioletnimi staraniami
powo³ania bazy w³aœnie w
Gorzowie. Wczeœniej otwo-
rzyliœmy w Przylepie. Po-
wiem szczerze, ¿e naj-
wiêksz¹ zas³ugê w tym, ¿e
dochodzimy do fina³u, maj¹
minister S³ugocki i dyrektor
Ga³¹zkowski. Potrzebna by³a
te¿ zgoda konwentu mar-
sza³ków, poniewa¿ mamy 16
województw i wszystkie wal-
czy³y o dodatkowe bazy, ale
tylko cztery uzyska³y takie
poparcie. Poza Gorzowem
bazy powstan¹ w Ostrowie,
Opolu i Siedlcach - wyjaœnia
marsza³ek.

Koszty budowy bazy, pod
któr¹ przeznaczony zostanie
hektar terenu, solidarnie
wezm¹ na siebie zarz¹d wo-
jewództwa i urz¹d miasta.
Wstêpnie trzeba liczyæ siê z
wydatkiem oko³o piêciu milio-
nów z³otych. Zanim jednak
rozpocznie siê budowa, w
planie jest postawienie tym-
czasowej bazy, tak ¿eby ju¿
latem 2016 roku LPR w Go-
rzowie rozpoczê³o dzia³al-
noœæ.

- Do 11 grudnia powinniœmy
odebraæ cztery œmig³owce z
firmy Airbus Helicopters znaj-

duj¹cej siê w Donauwörth
pod Monachium. Ka¿dy jest
wart blisko 29 milionów
z³otych i 85 procent œrodków
na ich zakup pochodzi ze
œrodków unijnych. Nie ma
sensu, ¿ebyœmy po odebra-
niu œmig³owców przed³u¿ali
uruchomienie bazy do czasu
jej ca³kowitej budowy - mówi
dyrektor LPR Robert
Ga³¹zkowski, który jedno-
czeœnie wyjaœnia, ¿e wszel-
kie koszty utrzymania bazy
bierze siê na siebie LPR, a
nie s¹ to ma³e pieni¹dze, bo
oko³o trzech milionów
z³otych rocznie. Najwiêcej
zostanie przeznaczonych na
utrzymanie za³ogi, w tym le-
karzy, ratowników i pilotów.

Zadowolony ze zbli¿aj¹cej
siê inwestycji jest prezydent

Gorzowa Jacek Wójcicki,
dla którego sprawy ratow-
nictwa nie s¹ obce.

- Od 15 lat jestem ratowni-
kiem i sam jako stra¿ak
uczestniczê w ró¿nych ak-
cjach. Wielokrotnie z innymi
ratownikami stawaliœmy
przed dylematem, czy
nale¿y wzywaæ na ratunek
œmig³owiec z Zielonej Góry,
czy jednak postawiæ na
w³asne s³u¿by? I przyznajê,
¿e w paru przypadkach
œmig³owiec by³ nam nie-
zbêdny, ¿eby ratowaæ ludz-
kie ¿ycie. Po wybudowaniu
bazy w tym miejscu tych dy-
lematów ju¿ nie bêdzie. Bo
czas w takich przypadkach
jest decyduj¹cy. Kiedy czeka
siê na przyjazd karetki,
ka¿da minuta oczekiwania

d³u¿y siê w nieskoñczonoœæ -
wyjaœnia prezydent.

O dobrej wspó³pracy
wszystkich stron mówi minis-
ter Waldemar S³ugocki,
zdaniem którego Polska
mocno zaczê³a rozwijaæ siê
w dziedzinie ratownictwa lot-
niczego. - Cele, jakie stawia-
my przed sob¹, potrafi¹
³¹czyæ i przyk³ad powo³ania
bazy w Gorzowie pokazuje,
¿e administracja publiczna
na ró¿nych szczeblach
dzia³aniach mo¿e ze sob¹
wspó³pracowaæ w interesie
spo³ecznym - zauwa¿a wice-
minister S³ugocki, doce-
niaj¹c zw³aszcza wspó³pracê
samorz¹dów wojewódzkiego
i gorzowskiego. 

Wszyscy podkreœlaj¹, ¿e
potrzeba budowy bazy LPR

w Gorzowie wi¹¿e siê z tym,
¿e w województwie lubuskim
jest najwiêksza gêstoœæ
dróg. Przez nasze woje-
wództwo przebiegaj¹ dwie
autostrady A2 i A4 oraz dro-
ga ekspresowa S3.

- Doskonale zdajemy sobie
sprawê, jak wielkie znacze-
nie dla ratowania ¿ycia ludz-
kiego ma ,,z³ota pierwsza
minuta’’. Myœlê, ¿e dziêki
drugiej bazie nasze poczucie
bezpieczeñstwa w regionie
lubuskim mocno wzroœnie -
doda³a El¿bieta Polak, a mi-
nister S³ugocki zauwa¿y³, ¿e
niestety, ale w pó³nocnej
czêœci województwa lubu-
skiego czêsto dochodzi do
powa¿nych kolizji drogo-
wych, zw³aszcza w okresie
urlopowym, kiedy to droga
S3 staje siê jedn¹ z naj-
wa¿niejszych tras tranzyto-
wych nad polskie morze. 

- Cieszê siê, ¿e jestem
jedn¹ z tych osób, które do-
prowadzi³y do podjêcia de-
cyzji o powstaniu bazy w Go-
rzowie, bo najwa¿niejsze jest
zagwarantowanie bezpie-
czeñstwa w ró¿nych wymia-
rach - podkreœli³.

Prezes gorzowskiej leczni-
cy Ryszard Hata³a t³uma-
czy, ¿e ta decyzja pozwoli
naszemu szpitalowi na dal-
szy rozwój obecnie
dzia³aj¹cych oddzia³ów, ale
tak¿e budowê kolejnych, w
tym drugiego centrum urazo-
wego w województwie.

ROBERT BOROWY

Śmigłowiec jest niezbędny,
żeby ratować ludzkie życie
Utworzenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy gorzowskim szpitalu zosta³o przes¹dzone. 

Latem 2016 roku LPR w Gorzowie ma rozpocząć działalność.
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Skala zjawiska jest bardzo
du¿a, dotyczy ca³ego miasta
w szczególnoœci Zakanala
oraz Zawarcia. Problem co-
raz bardziej jest te¿ widocz-
ny m.in. przy ul. GwiaŸdzistej
oraz skrzy¿owaniach na
osiedlu Staszica.  Apelujemy
o wsparcie i nag³oœnienie

problemu. Chcemy zachêciæ
g³ównie m³odzie¿ do odpo-
wiedzialnoœci i dba³oœci o
nasze wspólne mienie.

Trzeba wiedzieæ, ¿e „vlep-
ka” umieszona na malowa-
nym znaku schodzi wraz  z
farb¹ i pozostawia plamy. W
przypadku znaków drogo-

wych oklejanych foli¹ odbla-
skow¹ materia³ matowieje,
traci swoje w³aœciwoœci i znak
nie odbija œwiat³a reflektorów.
Jest matowy, mniej czytelny i
widoczny. Praktycznie po
drugiej próbie usuniêcia na-
klejek znak nadaje siê do wy-
miany. Naklejki nie s¹ fluores-

cencyjne, ale poniewa¿ nie-
które znaki zaklejane s¹ tak,
¿e przestaj¹ byæ czytelne, co
mo¿e prowadziæ do kolizji lub
wypadku. 

Koszt wymiany jednego
znaku zale¿ny jest od jego ro-
dzaju wacha siê w kwocie od
90,90z³/ za znak (znak typu A

ostrzegawcze  œrednie) do
332,10 z³/za m2 (znaki typu B
zakazu i C informacyjne) oraz
z nazwami ulic 535,50 z³ /za
m2 . Utrzymanie miesiêczne
znaków drogowych to koszt
2.460,00 z³ / m-c.

EWA SADOWSKA-CIEŒLAK
BIURO PRASOWE UM

Pomyśl gdzie lepisz vlepki! 
To kosztuje
Coraz wiêcej znaków drogowych w naszym mieœcie jest oblepionych tzw. „vlepkami”. 

czytaj  
www.echogorzowa.pl

codziennie nowe 
informacje, opinie, 

komentarze 



Dlatego postanowi³em
dog³êbnie przemyœleæ rzecz
ca³¹ i poszukaæ w niej j¹dra
racjonalnoœci. Nie tyle z wro-
dzonej  czy nabytej przekory,
ale ¿eby  zrozumieæ istotê tej
zmiany czy raczej zamiany
miejsc w znanej firmie komu-
nalnej.

Marek Wróblewski przesta³
byæ prezesem Zak³adu Utyli-
zacji Odpadów, bo sam o to
prosi³. Zosta³ jednak wice-
prezesem ZUO i pozosta³
prezesem spó³ek zale¿nych,
bo siê na to zgodzi³. Dlacze-
go tak siê sta³o? Oficjalnie
nikt niczego nie wyjaœnia.
Nieoficjalnie jednak wiado-
mo, ¿e Marek Wróblewski
sta³ siê poniek¹d ofiar¹ w³as-
nego sukcesu. I ju¿ kilka
miesiêcy temu jego odejœcie
sta³o tylko kwesti¹ czasu.

ZUO od lat nale¿y do naj-
lepszych firm w bran¿y nie
tylko w Polsce. Zbiera liczne
certyfikaty, laury i nagrody.
Posiada najnowoczeœniejsze
linie technologiczne do se-
gregacji œmieci. Odzyskuje i
przetwarza surowce w stop-
niu znacznie wy¿szym ni¿
inne zak³ady w kraju. Poza
tym na dawnym wysypisku
œmieci dziêki ZUO powsta³o

pole golfowe. W Stanowi-
cach zaœ roœnie oœrodek
technologiczno-wdro¿enio-
wy, prowadzone s¹ naukowe
badania i ekologiczne
dzia³ania. A ponadto odbywa
siê tam edukacja m³odzie¿y i
restauruj¹ zabytkowy pa³ac.

Jednym s³owem: sukces!
Ba, ale ka¿dy sukces ma
swoj¹ cenê i koszty. To my
przecie¿ w du¿ej mierze w
œmieciach p³acimy za te
wszystkie inicjatywy, inwe-
stycje i sponsorowane
dzia³ania. A œmieci mamy
cholernie drogie. Gdzieœ w
tym wszystkim jakby wiêc
zapodzia³a siê istota

dzia³ania firmy, wszak komu-
nalnej, któr¹ jest zbieranie i
przetwarzanie odpadów, z
po¿ytkiem dla miasta i jego
mieszkañców. ZUO sta³o siê
tak¹ lokaln¹ korporacj¹, hol-
dingiem ze spó³kami-córka-
mi, które ma³o albo niewiele
maj¹ wspólnego z tym, do
czego w istocie firma zosta³a
powo³ana. ZUO nie jest
tak¿e od sponsorowania
miejskich instytucji i wyda-
rzeñ, czy od prowadzenia
pola golfowego, do którego
tylko w minionym roku
do³o¿y³o bodaj¿e pó³ miliona
z³otych. Z czego do³o¿y³o? Z
pieniêdzy zarobionych na

œmieciach, za które wszyscy
p³acimy. Fajnie i mi³o, ¿e na
wysypisku œmieci powsta³o
pole golfowe, ale jego admi-
nistrowaniem powinien zaj¹æ
siê OSiR, jakaœ spó³ka celo-
wa, a najlepiej niech zosta-
nie oddane komuœ w
dzier¿awê, oczywiœcie na
rozs¹dnych warunkach.
Rozs¹dnego zrównowa¿enia
byæ mo¿e wymagaj¹ tak¿e
inne dzia³ania.

Zrozumia³e i oczekiwane w
tej sytuacji wydaje siê prze-
wartoœciowanie celów i za-
dañ firmy, do czego cz³owiek
z zewn¹trz najlepiej siê na-
daje. A tym cz³owiekiem

mo¿e byæ nowy prezes, jeœli
tylko posiada odpowiedni¹
kwalifikacje i przygotowanie.
Zreszt¹, nowy prezes, po
wczeœniejszych ¿yciowych
doœwiadczeniach, termino-
wa³ zdaje siê u boku M.
Wróblewskiego ju¿ od kilku
miesiêcy, co zapowiada³o
w³aœnie  prezesowskie zmia-
ny. By³y prezes jako wice-
prezes jest jednak gwa-
rancj¹, ¿e nic w ZUO siê nie
zawali, choæ zapewne coœ
siê zmieni. Oby tylko nie
by³a to zmiana dla zmiany,
acz nie odmawiam prezy-
dentowi prawa do uprawia-
nia w³asnej polityki kadro-
wej. Byle czytelnej i zrozu-
mia³em dla mieszkañców, a
tego od pocz¹tku brakuje -
za du¿o w niej bowiem po-
mrocznoœci. Jasnej, rzecz
jasna.

JAN DELIJEWSKI

P.S. Bardzo chcê wierzyæ w
to co napisa³em, bo przecie¿
nie mo¿e chodziæ o  dostêp
do konfitur, czy coœ podob-
nego… A dymisjê dyrektora
Zwi¹zku Celowego Gmin
MG-6 litoœciwie przemilczê,
bo powinna nast¹piæ znacz-
nie wczeœniej.

ca i prorektor PWSZ, b. poseł
(1991-1993), b. radny WRN
(1988-1990) i RM (1994-2006), b.
delegat Pełnomocnika Samorządu
Terytorialnego na woj. gorzowskie
(1990).
w 12.09.
2004 r. zm. Zbigniew Herezo (61
l.), nauczyciel i instruktor muzycz-
ny, współtwórca zespołów wokal-
nych „Jankiele”, „Aster”, „Komi-
nek”, Apassionata”, działających
przy DK „Kolejarz” i „Małyszyn”
oraz w klubie „Pogodna Jesień”.
w 13.09.
1969 r. - na torze Wembley w
Londynie rozegrano finał Indywi-
dualnych Mistrzostw Świata, w
których wystartowało aż sześciu
Polaków; mistrzem świata został
Ivan Mauger, najlepszy z Polaków
Edward Jancarz zajął szóste
miejsce, a Andrzej Pogorzelski był
dziewiąty. 
1980 r. - w Gorzowie powstał Mi-
ędzyzakładowy Komitet
Założycielski NSZZ pod przewod-
nictwem Tadeusza Kołodziejskie-
go; zastępcami byli Edward Bo-
rowski i Zbigniew Zięba, a człon-
kami Grzegorz Fronckiewicz,
Ryszard Chromicz i Ireneusz Me-
res.
1999 r. - na frontonie gmachu UM
umieszczono napis „Ratusz” i
„Pro publico bono”.
1900 r. ur. się ks. bp Edmund No-
wicki, więzień obozów hitlerow-
skich, pierwszy administrator die-
cezji gorzowskiej (1945-1951),
późniejszy biskup gdański, zm. w
1971 r.
w 14.09.
1941 r. ur. się Bolesław Kowalski,
artysta-plastyk, pierwszy szef de-
legatury ZPAP i pierwszy plastyk
miejski (1975-1976), zm. w 2001
r. 
1991 r. zm. Antoni Cichoński (62
l.), nauczyciel, b. wicekurator
(1975-1984) i kurator oświaty i
wychowania w Gorzowie (1984-
1985).
21. ur. obchodzą Michał, Marcin i
Mateusz Kulisowie, trojaczki, uro-
dzone w gorzowskim szpitalu
przesz Annę Kulis, dziś piłkarze
wodni GKPW-59.
w 15.09.
1912 r. - uruchomiono linię kole-
jową Gorzów-Myślibórz i stację
Wieprzyce; ruch pasażerski na tej
linii został wstrzymany w 1991 r.,
w grudniu 2000 r. wstrzymano
ruch całkowity.
2013 r. zm. Edmund Wadzyński
(83 l.), pionier gorzowskiego ho-
keja, budowniczy „Lodostilu”.
w 16.09.
1903 r. - po wybudowaniu torów
na ul. Mickiewicza i Kosynierów
Gdyńskich uruchomiona została li-
nia tramwajowa od Starego Rynku
do Parku Słowiańskiego, bocznica
kończyła się przy ul. Słowiańskiej;
linia, funkcjonująca najczęściej w
czasie trwania w parku wystaw,
została zawieszona już w latach
30., tory rozebrano po wojnie.
1984 r. - Gorzów był gospodarzem
40. finału Indywidualnych Mist-
rzostw Polski na żużlu, który był
jednocześnie siódmym finałem
zorganizowanym w Gorzowie;
obrońca tytułu i główny faworyt
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M. Wróblewski stal się poniekąd ofiarą własnego sukcesu.
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Gwarant, że ZUO się nie
zawali, acz coś się tam zmieni
Wszyscy dooko³a komentuj¹ i krytykuj¹ zmiany personalne w ZUO. 

To wielki skandal i kpina,
¿e w imiê pozornych
oszczêdnoœci uczyniono
coœ, co przyniesie straty
mo¿e niewymierne, ale z
pewnoœci¹ ogromne i nie-
wspó³mierne do zaosz-
czêdzonych pieniêdzy. To
zwyczajna g³upota i
dzia³anie na szkodê miasta
i jego mieszkañców! I nikt
tego nie widzi, i nie grzmi.

Klub modelarski, dzia³aj¹cy
w GDK, przede wszystkim
dawa³ zajêcie dzieciom i
starszym, uczy³  i kszta³ci³ w
zakresie politechnicznym,
by³ kuŸni¹ przysz³ych
in¿ynierów i konstruktorów. I
wszystko posz³o nagle siê
bujaæ, bo zabrak³o pieni-
êdzy na instruktora i nie
by³o gdzie siê podziaæ…
Jak mo¿na by³o do tego do-
puœciæ? Pytam pana prezy-
denta, który za to odpowia-
da, ale tak¿e radnych, któ-
rzy swoj¹ bezczynnoœci¹
na to pozwolili. A przecie¿

miasto ponoæ stawia na
szkolnictwo zawodowe,
chce wspieraæ kierunki
in¿ynierskie na PWSZ,
pragnie innowacyjnego roz-
woju… Widocznie nikt nie
widzi tu zwi¹zków, przy-
czyn i skutków… A to, ¿e
zajêcia w pracowni mode-
larskiej znacznie mniej
kosztuj¹, ni¿ programy po-
mocowe dla zagro¿onej lub
zdeprawowanej ju¿ m³od-
zie¿y tak¿e jest bez zna-
czenia…

Inna sprawa, ¿e prawdzi-
wie po gorzowsku post¹pio-
no z Krzysztofem £omono-
sem, który by³ tam instrukto-
rem i organizatorem
wszystkiego. Ale przecie¿
to normalne, ¿e w naszym
mieœcie nie ceni siê ludzi,
którzy robi¹ coœ dobrego,
ciekawego oraz po¿ytecz-
nego dla innych i wybijaj¹
siê przy tym ponad prze-
ciêtnoœæ.

JAN DELIJEWSKI

A œciœlej rzecz bior¹c po
samym centrum, czyli po Ha-
welañskiej, We³nianym Ryn-
ku i obrze¿ach. Natkn¹³em
siê tam na kilka grup zagra-
nicznych turystów w
s³usznym wieku, przede
wszystkim Niemców, ale i
chyba Duñczyków. I spoj-
rza³em uwa¿niej na centrum
naszego miasta i trochê siê
przerazi³em, tym co zoba-
czy³em.

Przede wszystkim przera-
zi³em siê tym, co tam mamy
pod nogami. A to z tego po-
wodu, ¿e trzeba mocno
uwa¿aæ, st¹paj¹c po koœla-
wych, po³amanych i dziura-
wych chodnikach, by nie
zwichn¹æ lub po³amaæ sobie
nogi. Przy okazji wcale nie-
wielkimi oczami dostrzec
mo¿na wszechobecne pa-
piery i papierki, niedopa³ki
papierosów i ró¿nej innej
maœci œmieci. Jest zwyczaj-
nie brudno. Nie wiem, co o
tym myœl¹ i mówi¹ ci oraz

inni turyœci, ale zauwa¿y³em,
¿e gorzowianom specjalnie
to nie przeszkadza. To przy-
kre, ¿e niechlujstwo, ba³agan
i bylejakoœæ do tego stopnia
nam spowszednia³y, ¿e nie
zwracamy ju¿ na to uwagi. 

A ten handel warzywno-
owocowy pod sam¹ Studni¹
Czarownic, gdzie turyœci i
miejscowi chêtnie siê zatrzy-

muj¹ i fotografuj¹, te¿ nie do-
daje temu miejscu uroku.
Jeno brzydzi, dziwi i prze-
szkadza. I nie trzeba wcale
wyje¿d¿aæ za granice pa-
ñstwa, wystarczy przejechaæ
siê bli¿ej lub dalej po kraju,
¿eby zobaczyæ na czym po-
lega porz¹dek, ³ad i estety-
ka. Wystarczy ino chcieæ…

JAN DELIJEWSKI

Żeby może było i biednie,
ale przynajmniej czysto 
i schludnie
Korzystaj¹c z letniej aury, przespacerowa³em siê trochê po mieœcie. 

Handlowanie tutaj nie dodaje temu miejscu uroku.
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Nikt nie widzi tu
związków, przyczyn 
i skutków…
Wraz z likwidacj¹ Grodzkiego Domu Kultury
zlikwidowany zosta³ klub modelarski. 



Edward Jancarz, który z powodu
kontuzji oglądał imprezę z try-
buny dla widzów, uhonorowany
został okazałym pucharem z
okazji zakwalifikowania się po
raz 25 do finału światowego we
wszystkich konkurencjach
żużlowych; mistrzem Polski
został Zenon Plech z Gdańska
przed Jerzym Rembasem i An-
drzejem Huszczą z Zielonej
Góry.
1969 r. ur. się Wiesław Osiecki,
b. piłkarz, jeden z najlepszych
strzelców Stilonu i GKP (1987-
1994, 1996-1997), gdzie w 266
spotkaniach zdobył 52 bramki, co
daje mu drugą lokatę na liście
najlepszych II-ligowych strzelców
w historii klubu, zm. 2012
80. ur. obchodzi Ireneusz Krzysz-
tof  Szmidt, szczeciński-gorzowski
pisarz, poeta, krytyk teatralny,
wydawca, prezes Oddziału ZLP w
Gorzowie.
w 17.09.
1979 r. - Teresa Jura i Wiesława
Gąsiorek jako ajentki WSS
„Społem” otworzyły przy ul.
Łokietka 35 bar naleśnikowy „U
Bartosza”, który prowadzą do
dziś; najstarszy taki lokal w mie-
ście.
1984 r. - Piotr Świst zdobył w Zie-
lonej Górze licencję żużlową nr
938.
1926 r. ur. się Stanisław Dolny,
traktorzysta, pionier ZM „Go-
rzów”, działacz żużlowy, popular-
ny toromistrz, zm. w 1992 r.  
2009 r. zm. Andrzej Straburzyński
(61 l.), jachtowy kapitan żeglugi
wielkiej, wychowanek klubu wod-
nego LOK w Gorzowie; przepływał
ponad 400 tys. mil morskich,
mając największy staż w historii
polskiego żeglarstwa. 
w 18.09.
1972 r. - rozpoczęto budowę linii
tramwajowej na Piaski.
1975 r. - przedpremierowym po-
kazem „Nocy i dni” zainauguro-
wało działalność kino „Kopernik”,
czynne do 2007 r., rozebrane w
2009 r.
2000 r. - na ul. Owocowej oddano
nowy mostek na Kłodawce. 
w 19.09.
1954 r. - powstał Oddział Polskie-
go Towarzystwa Fotograficznego,
który później przekształcił się w
Gorzowskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne.
1997 r. - w Gorzowie przebywała
po raz pierwszy oficjalnie Christa
Wolf (1929-2011), landsberczan-
ka, światowej sławy pisarka nie-
miecka, autorka m.in. „Wzorców
dzieciństwa”; w teatrze spotkała
się z gorzowskimi czytelnikami
swoich powieści.
1913 r. ur. się Zenon Bauer, b.
przewodniczący Prezydium MRN
w Gorzowie (1958-1969), hono-
rowy obywatel miasta, zm. w
2012 r.
w 20.09.
1969 r. - żużlowcy polscy na torze
w Rybniku zdobyli drużynowe
mistrzostwo świata; w drużynie
polskiej obok Wyglendy, Tkocza,
Gluecklicha występowali gorzo-
wianie Edward Jancarz i Andrzej
Pogorzelski. 
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Polska w ruinie
W niedzielę wybrałem się córką
do Warszawy, aby odwiedzić
Muzeum Powstania
Warszawskiego, a przy okazji
również Muzeum Historii Żydów
Polskich.  Jechało się nam gładko

i przyjemnie, najpierw drogą szybkiego ruchu S – 3, a po-
tem Autostradą Wolności. Ledwie cztery godziny i bezstre-
sowo dojechaliśmy do centrum Warszawy. Konkluzja jest
oczywista – polskie drogi są w ruinie. Sama stolica zmie-
nia się tak szybko, że po dwóch latach nieobecności  z tru-
dem ją poznałem. To jeden gigantyczny plac budowy –
powstaje niezliczona ilość apartamentowców, drapaczy
chmur w nowojorskim stylu i różnych obiektów użytecz-

ności publicznej, jak choćby wspomniane muzea. Krótko
mówiąc miasto w ruinie. Muzea są tak pełne, że ich zwie-
dzanie traci sens – o skupieniu się nie ma mowy. W nie-
dzielny wieczór tłumy turystów z całego świata na
Starówce, Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu,
ale też na odradzającej się powoli  Pradze – jak nie przy-
mierzając w Paryżu czy Londynie.  To chyba też symbol
nadchodzącego upadku. 
Nasz Gorzów przy stolicy to oczywista prowincja, choć i tu
widać wyraźnie oznaki ruiny. Rozpoczęta została budowa
drugiej nitki obwodnicy miasta w  ramach – S – 3, zmienia
swoje oblicze ulica Dobra, za chwilę ruszą generalne
przebudowy całego szeregu ważnych gorzowskich arterii
– Kostrzyńskiej, Wyczółkowskiego i innych. W ramach
programu Kawka modernizowane jest centrum miasta, a
już niebawem rozpocznie się za ogromne pieniądze prze-

budowa estakady kolejowej i ruszy modernizacja sieci
tramwajowej. Na naszych oczach miasto zaczyna się
zmieniać nie do poznania. To kwintesencja ruiny. Jeśli do-
damy do tego gwałtownie spadające w naszym regionie
bezrobocie (za chwilę przekroczona zostanie w dół ma-
giczna granica 10%), to będziemy mieli obraz obecnej nę-
dzy i rozpaczy. 
Tak widzi naszą Polskę nowo zaprzysiężony prezydent. Ja
ją widzę inaczej – jestem  dumny z zachodzących w niej
zmian, jestem też dumny z tego, co powstaje i mam na-
dzieję będzie powstawać i w moim mieście. Ja i Pan
Prezydent mieszkamy w różnych Polskach – on w ruinie,
ja w modernizującym się i piękniejącym kraju. A mieliśmy
mieszkać w jednej.  Czyżby  słowa prezydenta były zapo-
wiedzią tego , co nas wszystkich czeka niebawem?

JERZY SYNOWIEC

...Z MIŁOŚCI DO MIASTA �

Będę łaził 
i donosił
Dlaczego Gorzów w dalszym
ciągu jest taki obskurny? Wiem,
że konsultacje, wiem że specjaliś-
ci, że koordynacja w czasie.
Wiem. Mam jednak wrażenie, że

już teraz można coś zrobić, żeby nie był taki brudny, taki
koślawy. Mówienie o jakiejkolwiek urodzie ul. Chrobrego,
to szamańskie zaklinanie bajzlu. Optyka Rzeszewskiego,
który w swej dobroci chwalił „bo coś się robi”, a nieraz się po
prostu robiło g.... , to optyka ludzi ubogich, to optyka po-
kracznego systemu. Nigdy i nikt rozsądny nie otworzy nawet
kiosku z pocztówkami na ul. Chrobrego, jak jej miasto nie
uporządkuje. Zarośnięte trawą torowisko, poniszczone ba-
rierki. Z perspektywy koszmarnej pozostałości kina Słońce
przypomina sławną w swej grozie drogę do obozu pracy. 
Dobrze że projekt Kawka likwiduje kominy, bo ze snującym
się dymem ulica przywołuje jeszcze gorsze porównania. To
wszystko należy wyrównać, wyciąć, wyłożyć płytami. Nad
Kłodawką śmietniki. Samochody osobowe jeżdżą po daw-
nym „deptaku” jak chcą i kiedy chcą. Parkują także. Policji

na lekarstwo, straży miejskiej jeszcze mniej. Samochody
wypasione to może ich właściciele i straż miejską wypa-
sają.  No bo jak wszystko im wolno? Nie tylko na ul.
Chrobrego. Na bulwar, co to wygrał coś tam, ostatnio,
wjeżdżają auta i nie są to auta z zaopatrzeniem. Za to z re-
jestracją niemiecką. Z polską też. Piątek wieczór, w restau-
racjach dużo ludzi, parę kroków obok parkują dwa merce-
desy z opartymi o nie i dyskutującymi facetami. Do filhar-
monii oni raczej nie chodzą. Zresztą, ci co chodzą. takich
aut nie mają. Po bulwarze jeździ kto chce.
Przez wjazd na parking na tyłach starego LOK wjeżdża sa-
mochód nad sam brzeg rzeki. Potem parkuje przy barce.
Nie jeden. Parę. Zjazd?  Komu to tak wolno?  Na parkingu
stoi samochód policji. Nie wiem co robią, ale nie reagują,
mają to w … Zresztą na tymże parkingu pełno meneli
pijących jakieś wynalazki. Samochody parkują wszędzie.
Rozumiem, że brak parkingów, ale są miejsca rekreacyjne,
gdzie powinno tylko zaopatrzenie docierać. Za odpowied-
nią przepustką. Tak jest w całym cywilizowanym świecie.
Gdym przed laty chciał wyładować dekoracje teatralne na
starym mieście w Warszawie, musiałem starać się o sto-
sowna przepustkę, ale przecież widziałem tam też auta bez
przepustki. Dowiedziałem się, że to mafia, która opłaca

stróżów porządku. Czy w naszym mieście już do tego do-
szło? Co robi straż miejska?! Może by tak jeden patrol wy-
typować do dyżurów w ścisłym śródmieściu? Bo inaczej po
co Gorzowowi taka straż. I straż powinna konsekwentnie,
bezlitośnie karać. Wzywać platformy i samochody odwozić
na parking. Plac katedralny to ostoja śmierdzących i agre-
sywnych meneli. Zresztą sam plac przypomina peryferyjny
placyk. Powyrywana kostka, strasząca ludzi pusta budka
telefoniczna oklejona jakimiś papierami. I najgorsze. Na
trzech z lekka krzywych, też oklejonych masztach, wiszą
brudne …...flagi. Chciałem napisać dosadniej, ale szacu-
nek do barw narodowych... Panie prezydencie flagi też się
pierze. Pamiętam, że władza miała chodzić po mieście. I
podobno chodziła. Teraz zapomniała. W samochodach wy-
godniej. Jestem gotów zawrzeć z władzą układ.
Codziennie będę chodził po śródmieściu, albo po innej
wskazanej dzielnicy i będę donosił władzy co należy zrobić.
Ma prezydent jednego wysokopłatnego doradcę, miałby
jeszcze swoje nisko płatne „oko”. Rada miasta powinna to
zaakceptować. Jak będę po mieście łaził i donosił, to stanę
się elementem władzy, a jako „element” nie będę na  s w o
i m  blogu głupot i herezji wypisywał.

PIOTR STEBLIN KAMIŃSKI
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Po prostu Gorzów
Nie jest prawdą, że Stargard
Szczeciński dał przykład. Wcześniej
drugi człon nazwy swego miasta od-
rzuciła Iłowa Żagańska. Mimo że
„Słownik ortograficzny języka pol-
skiego” każe pisać i mówić ‘w

Iłowie’, dziennikarze i urzędnicy posługują się zwrotem ‘w
Iłowej’. Wedle obu grup tak piszą i mówią iłowianie.
Mieszkańcy miasteczka zaś twierdzą, że biorą przykład z
dziennikarzy i urzędników. Teraz Łagowy są dwa w wojewódz-
twie. Dawny Łagów Lubuski w powiecie świebodzińskim jest
Łagowem tak jak ten w sąsiednim powiecie krośnieńskim, w
gminie Dąbie. Lubiatowów w regionie lubuskim jest aż trzy: po
jednym w gminach Drezdenko, Dąbie i Sława. Identycznie jak
Wysokich: pod Lubiszynem, koło Międzyrzecza i blisko
Nowogrodu Bobrzańskiego. Jedno Długie leży pod
Szprotawą, drugie blisko Strzelec Krajeńskich. Bielice są koło
Kożuchowa i Torzymia, Bobrówko pod Strzelcami Krajeńskimi
i Torzymiem, Brody koło Sulechowa i za Lubskiem, Brzeźnica
obok Żagania i pod Dąbiem, Międzylesie ma gmina Skąpe i
ma gmina Niegosławice, jeden Osiek rozłożył się koło
Dobiegniewa, drugi koło Lubska, Rzeczyca pod Maszewem i
Rzeczyca pod Świebodzinem, jedna Sieniawa, Lubuska, jest
w powiecie świebodzińskim, druga Żarska, Sobolice leżą koło
Przewozu i też są w gminie Bytom Odrzański. Kostrzyn, który
po wojnie był Odrzański, teraz jest nad Odrą. I niemal wszyscy
mówią ‘Koszczyń’. A jeszcze trzeba wspomnieć o tych miejs-
cowościach z nazwami zaczynającymi się od „Lub”, których w
regionie lubuskim jest od cholery. Nie słyszałem, żeby z powo-
du nazwy poczta, policja czy prokuratura nie zrobiła tego, za
co jej pracownicy biorą pieniądze.
Znam tylko jeden przypadek, kiedy z powodu nazwy omal nie
doszło do konfliktu, ale to dotyczyło radzieckich artystów.
Wiele lat temu, kiedy na początku czerwca każdego roku

Telewizja Polska z Zielonej Góry transmitowała Festiwal
Piosenki Radzieckiej na cały nasz kraj i na Kraj Rad, zespół ar-
tystyczny Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej z Legnicy
nie przyjechał do amfiteatru na popołudniową próbę przed
wieczornym koncertem. Bojkot? Lekceważenie? Przejęta i za-
trwożona tym szefowa sztabu festiwalu zadzwoniła do osoby
odpowiedzialnej za kulturę w radzieckim wojsku. Usłyszała, że
jej zespół wyjechał jeszcze przed południem. I dawno powi-
nien być w Zielonej Górze, bo to tylko sto kilometrów. Jednak
zrobił się popłoch tak w Legnicy, jak i w Zielonej Górze. Dokąd
oni pojechali? Na południu Czechy, na zachodzie NRD, na
wschodzie Ukraina i Białoruś. Nic innego, jak tylko to, że po-
chlali na wolności. Śpią gdzieś. Okazało się, że ten, który był
najważniejszy w autobusie, kazał kierowcy jechać na południe.
Do Jeleniej Góry. Wjeżdżając do miasta artyści dziwili się, że
taki znany festiwal, a ulice nie udekorowane, żadnych haseł o
wiecznej przyjaźni, i ludzie szwendają się, jakby w mieście nic
znaczącego się nie działo. Mimo to kierownik autobusu spytał
o festiwal i drogę do amfiteatru. Skończyło się lepiej niż
dobrze. Na przedkoncertową próbę zespół nie zdążył, ale w
trakcie koncertu transmitowanego przez telewizję dał z siebie
więcej niż powinien. Kulturę i sztukę Ruskie mieli i mają na
światowym poziomie.
A to, że Gorzów nie musi być Wielkopolski, nie jest nowością.
Za samorządu z Tadeuszem Jędrzejczakiem taka próba się
nie udała. Klęskę tłumaczono tym, że odrzucenie drugiego
członu oznaczałoby wydatki, czyli wymianę dowodów osobis-
tych, pieczątek, szyldów i jeszcze czegoś.
W przeciwieństwie do Zielonej Góry, do 1945 r. Gorzów nigdy
nie był miastem polskim. Wedle poznańskiego ks. prof.
Stanisława Kozierowskiego lokacyjne miasto Landsberch
Nova powstało w1257 r. na miejscu, gdzie była osada Kobyla
Góra. Skąd ks. Kozierowski zaczerpnął tę informację, nie wia-
domo. W marcu 1945 r. ukazała się mapa kolejowa właśnie z
taką nazwą. Na datowniku pocztowym z maja widnieje
Kobylagóra. Nazwa ta pojawiła się w wyniku decyzji Komisji

dla spraw Przywrócenia Nazw Słowiańskich na Przyodrzu,
która zebrała się 7 kwietnia 1945 r. w Poznaniu pod przewod-
nictwem ks. Kozierowskiego. Najpierw miasto urzędowo było
Gorzowem nad Wartą. Taka nazwa znajduje się w przedwo-
jennym „Leksykonie Polactwa w Niemczech” Edmunda
Osmańczyka. Potem  rządowa Komisja Ustalania Nazw
Miejscowości pod przewodnictwem prof. Stanisława
Srokowskiego zaproponowała ministrom administracji publicz-
nej i ziem odzyskanych, aby Landsberg an der Warthe został
Gorzowem Wielkopolskim. Ta nazwa zaczęła obowiązywać 7
maja 1946 r. Jest szansa, że po 70 latach zniknie.
Czy będą zmiany w nazwie samorządowej stolicy regionu?
Kto założył miasto i kiedy, brak dokumentów. Jedni niemieccy
kronikarze uważają, że nazwa może pochodzić od założycieli,
rodziny Grünbergów , drudzy że od zielonych wzgórz.
Niemieckie ,Grünberg’ można przełożyć dosłownie i wtedy
wyjdzie ,Zielonagóra’. Tak nazwę miasta zapisywali Polacy.
Np. w 1887 r. warszawski tygodnik „Bluszcz” opublikował arty-
kuł „Winobranie w Zielonogórze na Szlązku”. Zaraz po wojnie
miasto nazywało się Zielonagóra. Jak Białystok.

ALFRED SIATECKI

...JASNY GWINT �

< Blogi na echogorzowa.pl
Na portalu echogorzowa.pl swoje blogi pro-

wadzi wielu znanych gorzowian. Oprócz tych
zaprezentowanych tutaj pisze także wielu in-
nych. Oczywiście pisać może każdy, kto tylko
ma coś do  powiedzenia, przekazania innym.
Zainteresowanych prowadzeniem bloga na na-
szym portalu prosimy o kontakt z redakcją, po
wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem
portalu.

REDAKCJA
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1989 r. - Piotr Świst wygrał 24.
„Srebrny Kask”.
2004 r. - odsłonięto tablice
pamiątkową Jana Korcza na bu-
dynku przy Starym Rynku (Obot-
rycka), gdzie artysta miał pracow-
nię.
2000 r. zm. Ryszard Sawicki (62
l.), specjalista rehabilitacji,
działacz opozycyjny, więziony w
latach 80., b. dyrektor ZOZ (1991-
1997), pierwszy przewodniczący
Rady Miejskiej w Gorzowie.
w 21.09.
1954 r. - w kaplicy arcybiskupów
poznańskich odbyła się potajem-
na konsekracja biskupów Edmun-
da Nowickiego (1900-1971), b.
administratora apostolskiego w
Gorzowie i przyszłego koadiutora
w Gdańsku oraz Teodora Benscha
(1903-1958), b. administratora
warmińskiego, wyznaczonego na
biskupa w Gorzowie
2001 r. - w Gorzowie oddano
pierwsze obiekty (lodowisko,
kręgielnia, kawiarnia) Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowego
„Słowianka” wraz z nowym frag-
mentem trasy średnicowej
w 22.09.
2013 r. - willa Bahra, dawna rezy-
dencja biskupów gorzowskich przy
ul. 30 Stycznia 1, poświęcona
została jako siedziba Instytutu
Biskupa Wilhelma Pluty. 
w 23.09.
2000 r. - gorzowianin Tadeusz Ku-
charski i bydgoszczanin Robert
Sycz zdobyli złoty medal w olim-
pijskich regatach wioślarskich
dwójek podwójnych w Sydney
2003 r. - 25-letnia gorzowska al-
pinistka Sylwia Bukowicka stanęła
na szczycie Cho Oyu (8201) w Hi-
malajach, stając się najmłodszą
Polką na ośmiotysięczniku.
2011 r. - w parku Górczyńskim
odsłonięto pomnik Włodzimierza
Korsaka.
1933 r. ur. się Jerzy Flizikowski,
b. żużlowiec „Stali” (1955-1965),
wcześniej represjonowany za
udział w konspiracyjnej Unii
Młodzieży Demokratycznej, zm. w
2002 r.
1935 r. - Edward Pilarczyk, b.
żużlowiec gorzowski (1952-1964) i
mechanik klubowy, zm. w 1994 r.
1973 r. zm. Włodzimierz Korsak
(87 l.), pisarz, podróżnik, przyrod-
nik, przez 25 lat związany z Gorzo-
wem, autor książek podróżni-
czych, m. in. „Ku indyjskiej ru-
bieży”, poradnika „Rok
myśliwego” oraz gawęd przyrod-
niczych „Las mi powiedział”.
w 24.09.
1984 r. - w drodze na uroczystości
700-lecia Choszczna przewod-
niczący Rady Państwa Henryk
Jabłoński spotkał się w Gorzowie
z grupą działaczy wojewódzkich,
zwiedził też miasto oraz nowe
obiekty ZM „Gorzów” w Baczynie;
była to pierwsza wizyta przewod-
niczącego Rady Państwa w Gorzo-
wie.
1985 r. - na skrzyżowaniu ul. Gar-
bary i Sikorskiego doszło do wy-
padku drogowego, w wyniku któ-
rego tramwaj przełamał barierę
mostku na Kłodawce, ścinając
ostatni w mieście słup latarni ga-
zowej.

KALENDARIUM
Wrzesień 2015

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●

- Za rok przy gorzowskim szpitalu
ma powstaæ tymczasowa baza LPR,
ale dopiero na prze³omie 2016-17 r.
zostanie wybudowana sta³a baza.
Dlaczego to ma tak d³ugo trwaæ, sko-
ro nowy œmig³owiec zostanie ode-
brany od producenta jeszcze w tym
roku?

- Dopiero po otrzymaniu maszyny
bêdziemy mogli rozpocz¹æ proces re-
krutacji zarówno personelu medyczne-
go, jak przede wszystkim pilotów. Po-
tem ruszy szkolenie i budowa tymcza-
sowej bazy. Oczywiœcie mo¿na by³oby
od razu wystartowaæ ze stawianiem
sta³ej bazy, ale z doœwiadczenia wiem,
¿e procedury administracyjne, w tym
uzyskanie pozwolenia na budowê, roz-
strzygniêcie przetargu, to nie jest wcale
taka prosta sprawa. Bywaj¹ przetargi,
do których nie zg³asza siê ¿aden wyko-
nawca. Mówiê o tym otwarcie, ¿eby nie
napawaæ siê zbytnim optymizmem, ¿e
ju¿ lada dzieñ œmig³owiec LPR zacznie
lataæ nad Gorzowem. Dlatego realnym
terminem otwarcia sta³ej bazy w Gorzo-
wie to najwczeœniej pocz¹tek 2017
roku, ale pierwsze loty chcemy wykony-
waæ ju¿ za rok, st¹d pomys³ postawienia
przenoœnej bazy.
- Jak wa¿ne w ratowaniu ludzkiego

¿ycia s¹ œmig³owce ratownicze?
- Robiliœmy analizy wypadków drogo-

wych pod k¹tem urazów wp³ywaj¹cych
potem na kalectwo czy nawet zgony.
Celem by³o wyliczenie, na ile czas do-
tarcia do miejsca zdarzenia ma wp³yw
na póŸniejsze konsekwencje zdrowotne
pacjentów. I okaza³o siê, ¿e dziêki
œmig³owcom mo¿na skutecznie nieœæ
pomoc, ¿e jest to najlepszy œrodek do
szybkiego transportu z miejsca zdarze-
nia do specjalistycznej kliniki. Karetkami
poszkodowanych pacjentów najczêœciej
odwozi siê do najbli¿szych szpitali, a
potem zaczynaj¹ siê liczne problemy ze
znalezieniem miejsca w wybranej klini-
ce. A co robiæ, jak pacjent potrzebuje
natychmiastowej pomocy specjalistycz-
nej? Œmig³owce ratunkowe realizuj¹
dwa rodzaje misji. Pierwszy dotyczy wy-
padków oraz nag³ych zachorowañ.
G³ównym atutem tego statku powietrz-
nego jest to, ¿e mo¿e on wszêdzie
wyl¹dowaæ, nawet pod chat¹ na wsi,
wzi¹æ pacjenta i polecieæ w ka¿de wy-
znaczone miejsce. Jest to szczególnie
wa¿ne, gdy walka idzie o ka¿d¹ minutê.
Drugi rodzaj to transport miêdzyszpital-
ny. Czêsto przewóz karetk¹ jest zbyt
niebezpieczny, uci¹¿liwy i czasoch³onny. 
- Jeden œmig³owiec, który bêdzie

znajdowa³ siê w Gorzowie,
rozwi¹zuje problem w sytuacji, gdy¿

dojdzie do karambolu z udzia³em
wielu samochodów i trzeba bêdzie
jednoczeœnie ratowaæ kilkanaœcie
osób?

- Powoli rozwijamy swoj¹ sieæ i jako
LPR jesteœmy coraz wy¿ej oceniani w
œrodowisku ratowników. Jestem przeko-
nany, ¿e powstanie czterech kolejnych
baz, w tym w Gorzowie, pozytywnie
wp³ynie na podniesienie poziomu bez-
pieczeñstwa, zw³aszcza na polskich
drogach. Co prawda w Niemczech jest
68 baz, w Polsce bêdziemy mieli 21
plus jedn¹ sezonow¹ w Koszalinie, ale
nasi zachodni s¹siedzi maj¹ wiêkszy te-
ren do zagospodarowania, inaczej
wygl¹da u nich te¿ specyfika tamtejsze-
go systemu. Œmig³owiec jest tam wyko-
rzystywany równie¿ do transportu ekip
ratowniczych. Bywa, ¿e po przywiezie-
niu lekarzy i ratowników na miejsce
zdarzenia œmig³owiec wraca do bazy
pusty. Przez to maszyny potrafi¹ zali-
czyæ 2-2,5 tysi¹ca lotów rocznie. U nas
s¹ to liczby wielokrotnie mniejsze. Przy-
puszczam, ¿e gorzowski œmig³owiec
bêdzie wykorzystywany 300 razy w
roku. Odpowiadaj¹c zaœ wprost na pa-
ñskie pytanie, mapa dzia³aj¹cych w Pol-
sce baz LPR coraz mocniej siê za-
gêszcza. Pozwala to na wykorzystywa-
nie coraz wiêkszej liczby œmig³owców
do jednej akcji. Odpukaæ, ale gdyby pod
Gorzowem dosz³o do powa¿nego ka-
rambolu, to oczywiœcie po kilku minu-
tach na miejscu wypadku znajdzie siê
gorzowski œmig³owiec, a je¿eli by³aby po-
trzeba, w ci¹gu kolejnych 20-40 minut
mog¹ pojawiæ siê œmig³owce z Zielonej
Góry, Szczecina czy Poznania. Pamiêtaj-
my przy tym, ¿e w takich sytuacjach leka-
rze i ratownicy s¹ skupieni na podtrzymy-
waniu czynnoœci ¿yciowych i - przepra-
szam za kolokwializm - segregacji
rannych. Dopiero po ustabilizowaniu para-
metrów ¿yciowych ratownicy podejmuj¹
decyzjê o transporcie poszczególnych ran-
nych. To wszystko trwa w czasie, w którym
œmig³owce w razie potrzeby mog¹ dole-
cieæ z dalszych baz.

RB

- Dlaczego ludzie, zw³aszcza
m³odzi, siêgaj¹ po dopalacze,
skoro wszêdzie s³ychaæ, ¿e jest
to trucizna w najgorszej
postaci?

- Najpierw nale¿y posegregowaæ
u¿ytkowników tych u¿ywek.
Mo¿na ich podzieliæ na trzy grupy.
W pierwszej znajduj¹ siê kinder-
æpuny, czyli tak naprawdê dziecia-
ki, które siêgaj¹c po narkotyki lub
dopalacze, najczêœciej ekspery-
mentuj¹. Druga grupa to mistycy,
a wiêc ludzie doskonale orien-
tuj¹cy siê w zagro¿eniach, jakie
nios¹ ze sob¹ dopalacze, ale po-
nad wszystko szukaj¹ oni szcze-
gólnych wra¿eñ i prze¿yæ. I w tej
grupie mamy najwiêcej proble-
mów, gdy¿ to oni siêgaj¹ po naj-
niebezpieczniejsze œrodki,
ró¿nego rodzaju niesprawdzone
nowoœci. Do trzeciej grupy klasyfi-
kujemy ludzi przypadkowych. Ta-
kich, którzy okazjonalnie siêgaj¹,
bo akurat znaleŸli siê w z³ym towa-
rzystwie i nie potrafi¹ odmówiæ. Z
doœwiadczenia wiemy, ¿e ta grupa
jest najbardziej ostro¿na i czêsto
osoby, które coœ wezm¹, zaraz po-
tem same siê do nas zg³aszaj¹ w
obawie o swoje zdrowie.
- Od dopalaczy szybko mo¿na

siê uzale¿niæ. Jest jakaœ prosta
metoda, ¿eby z dnia na dzieñ
uwolniæ siê od tej trucizny?

- Nie ma takiej metody. Zreszt¹ w
przypadku dopalaczy uzale¿nienie
nie jest wcale najwiêkszym pro-
blemem. Toksycznoœæ stosowa-
nych œrodków coraz czêœciej jest
tak du¿a i niebezpieczna, ¿e na-
wet po jednorazowym za¿yciu
mo¿e dojœæ do nieodwracalnego
uszkodzenia narz¹dów we-
wnêtrznych w organizmie, takich
jak w¹troba czy nerki, a tak¿e
martwicy palców czy powa¿nych
zaburzeñ psychicznych. Tacy lu-
dzie na ogó³ s¹ bardzo agresywni i
swoim zachowaniem stwarzaj¹
niebezpieczeñstwo dla otoczenia i
siebie. Lekarze w takiej sytuacji
niewiele mog¹ pomóc. Mo¿emy
likwidowaæ jedynie objawy, bo nie
ma œrodków leczniczych, które by
na przyk³ad odtruwa³y organizm.
Do tego nie nad¹¿amy za tym, co
przynosi rynek. Œrednio co cztery
tygodnie pojawia siê nowy dopa-
lacz, silniejszy od poprzednich.
Kiedyœ to by³y mieszanki zió³ z
chemicznymi dodatkami. Dzisiaj
mamy na rynku 50-300 razy sil-

niejsze toksycznie œrodki. ¯aden
organizm nie jest w stanie tego
wytrzymaæ. Nawet objawowe le-
czenie trwa dosyæ d³ugo i nie za-
wsze przynosi oczekiwane skutki.
Mieliœmy przypadek m³odego
ch³opaka, który trafia³ do nas kilka
razy. Za którymœ razem wyszed³
ze szpitala, wzi¹³ kolejny dopalacz
i pope³ni³ samobójstwo. Dlatego
bez wzglêdu na to, czy dosz³o ju¿
do uzale¿nienia, czy jeszcze nie,
zawsze zachêcamy do odwiedzin
oœrodka terapii uzale¿nieñ. Zdecy-
dowana wiêkszoœæ bior¹cych czy-
ni to ze wzglêdu na problemy psy-
chiczne i ¿eby pomóc takiej oso-
bie, nale¿y zdiagnozowaæ
przyczynê danego stanu rzeczy. 
- Zwyk³e leki, które czêsto

mo¿na kupiæ w aptece bez re-
cepty tak¿e mog¹ dzia³aæ jak
dopalacze?

- Rzeczywiœcie jest grupa leków
stosowanych na przyk³ad przy
alergiach u¿ywanych przy uczule-
niach czy uspokajaj¹cych, a nawet
leków przeciwkaszlowych, które
czêsto mo¿na kupiæ bez recepty.
Je¿eli ktoœ wie, jak je za¿ywaæ i w
jakich iloœciach, to osi¹ga efekt
jakby bra³ dopalacze. Swoj¹ drog¹
mamy du¿y problem z osobami
u¿ywaj¹cymi ró¿nego rodzaju do-
palaczy. Na nasz oddzia³ psychiat-
ryczny trafia coraz wiêcej osób.
Dlatego walka z dealerami i inny-
mi handlarzami jest wa¿na, ale
nigdy nie rozwi¹¿e problemu, jeœli
skupimy siê na eliminowaniu skut-
ków, a nie przyczyn. Proszê te¿
zwróciæ uwagê, ¿e policja czêsto
ma zwi¹zane rêce w swoich
dzia³aniach. S¹ bowiem sklepy, w
których narkotyków i dopalaczy
oczywiœcie nie uœwiadczysz, ale
trwa tam normalny, rozwiniêty na
szerok¹ skalê handel. Wszystko
dzia³a na zasadzie hase³ i przemy-
œlanej formy dystrybucji. 

RB

Wziął kolejny dopalacz 
i popełnił samobójstwo
Trzy pytania do Mariusza Króla, lekarza-psychiatry 
z gorzowskiego szpitala
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Śmigłowce ratunkowe
realizują dwa rodzaje misji
Trzy pytania do Roberta Gałązkowskiego, dyrektora Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego

portal + gazeta = reklama
519 462 660
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1999 r. - odbył się ostatni apel 4.
Nadwarciańskiej Brygady Sape-
rów, d. Łużyckiej, i pożegnanie
sztandaru; istniejąca od 1944 r.
i stacjonująca od 1947 r. w Go-
rzowie jednostka została rozfor-
mowana z dniem 30.09.1999 r. 
w 25.09.
1949 r. – na Stadionie Miej-
skim przy ul. Myśliborskiej zor-
ganizowane zostały wyścigi
motocyklowe na żużlu o mist-
rzostwo okręgu poznańskiego
pomiędzy KS Gwardia Poznań,
KS Kolejarz Poznań i KS Gwar-
dia Gorzów.
1962 r. – decyzją Prezydium
MRN w Gorzowie zamknięty
został cmentarz świętokrzyski. 
w 26.09.
1962 r. – na nowym cmentarzu
komunalnym w Gorzowie przy
ul. Żwirowej dokonano pierw-
szego pochówku. 
w 27.09.
1970 r. – Edmund Migoś jako
pierwszy gorzowianin został in-
dywidualnym mistrzem Polski
na żużlu.
1995 r. – otwarto nowo zbudo-
waną ul. Olimpijską. 
w 28.09.
1975 r. – 29-letni Edward Jan-
carz, wywalczył w Częstocho-
wie po raz pierwszy tytuł mist-
rza Polski na żużlu,
w 29.09.
1960 r.  – w kinie „Słońce” od-
była się gorzowska premiera
filmu „Krzyżacy”; bilety zostały
wykupione na dwa tygodnie do
przodu, w soboty organizowano
dodatkowe seanse o godz. 0.40
i 4.00.
1974 r. — Gorzów był gospoda-
rzem finałów indywidualnych
mistrzostw Polski na żużlu; ty-
tuł mistrzowski, już po raz dru-
gi, wywalczył Zenon Plech;
wicemistrzem został Edward
Jancarz. 
1998 r. – rozformowana została
4. Gorzowska Brygada Zmecha-
nizowana, do 1995 r. – 12
Kołobrzeski Pułk Zmechanizo-
wany.
2000 r. – w Gorzowie oddano
do użytku trasę średnicową
(Odrodzenia Polski i Roosevel-
ta); w okolicznościowym pikni-
ku uczestniczył prezydent Ale-
ksander Kwaśniewski.
1992 r. zm. Andrzej Gordon (47
l.), artysta plastyk, autor licz-
nych grafik erotycznych, ilust-
racji, a także obrazów o tema-
tyce sakralnej.
w 30.09.
1979 r. – w ramach 1/16 finału
Pucharu Polski w Gorzowie od-
był się mecz piłkarski, w któ-
rym Stilon uległ Śląskowi
Wrocław 1:3 i został wyelimi-
nowany.
1998 r. – powstał Klub Turysty-
ki Pieszej „Relaks”.
1999 r. – rozformowana została
4. Nadwarciańska Brygada Sa-
perów, d. Łużycka, ostatnia
jednostka gorzowskiego garni-
zonu.
2007 r. – otwarto galerię „As-
kana”.
2007 r. – po wygranym 49:41
meczu z Intarem Lazur Ostrów
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Wrzesień 2015

Mê¿czyzna us³ysza³ m.in.
zarzut sprowadzenia bezpo-
œredniego niebezpiecze-
ñstwa dla ¿ycia i zdrowia
wielu osób. Do sprawy za-
bezpieczono kilkaset
ró¿nego rodzaju odczynni-
ków i roztworów, które mog³y
zostaæ wykorzystane do ma-
sowej produkcji tzw. dopala-
czy. 

Skuteczne czynnoœci ope-
racyjne da³y pocz¹tek spra-
wie, która doprowadzi³a do
zatrzymania 31-latka podej-
rzanego o produkcje zabro-
nionych œrodków. Policjanci z
Wydzia³u do Walki z Prze-
stêpczoœci¹ Narkotykow¹
Komendy Miejskiej Policji
pod nadzorem Prokuratury
Okrêgowej dzia³ania swe
przeprowadzili na terenie

województwa wielkopolskie-
go. Na jednej z posesji 23
lipca br. policjanci zlikwido-
wali laboratorium oraz za-
bezpieczyli znaczne iloœci
substancji, które mog³y
s³u¿yæ do produkcji tzw. do-
palaczy. Dzia³ania œledczych
trwa³y dwa dni. £¹cznie do
sprawy policjanci zatrzymali
kilkaset litrów ró¿nego ro-
dzaju odczynników i roztwo-
rów, blisko 100 kg rozmai-
tych pó³produktów, a tak¿e
ponad 1000 tzw. sproszko-
wanych dzia³ek dilerskich,
które by³y ju¿ gotowe do
sprzeda¿y. Dodatkowo poli-
cjanci ujawnili blisko 65 g
marihuany. 

W pomieszczeniach gos-
podarczych funkcjonowa³o
swego rodzaju laboratorium.

Sprzêt oraz g³ówne urz¹dze-
nia, które mog³y s³u¿yæ do
masowej produkcji tzw. do-
palaczy, zosta³y zabezpie-
czone. Obecny etap post-

êpowania to identyfikacja
wszystkich zabezpieczonych
substancji. Po badaniach la-
boratoryjnych mo¿liwa
bêdzie ocena skali

zagro¿enia, jak¹ mog³y po-
wodowaæ oferowane do
sprzeda¿y produkty. Poli-
cjanci ustalaj¹ równie¿ oso-
by, które mog³y siê zaopatry-
waæ w opisywane substan-
cje. Zebrany w sprawie
materia³ dowodowy pozwoli³
na przedstawienie mê¿czy-
Ÿnie zarzutów. G³ówny z
nich dotyczy sprowadzenia i
przygotowania do sprowa-
dzenia bezpoœredniego nie-
bezpieczeñstwa dla ¿ycia
lub zdrowia wielu osób po-
przez wprowadzenie do
obrotu w znacznych ilo-
œciach szkodliwych dla zdro-
wia œrodków zastêpczych,
tzw. dopalaczy. Grozi mu za
to do 8 lat pozbawienia wol-
noœci. Sprawa jest rozwojo-
wa. n

Zabronione substancje
nie trafią na rynek 
Zatrzymanie 31-latka z woj. wielkopolskiego to efekt dzia³añ policjantów z KMP w Gorzowie. 

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Więcej na ww.echogorzowa.pl

Do gorzowskich policjantów
zg³osi³a siê kobieta, która
zosta³a oszukana. Przed
po³udniem zadzwoni³ do niej
mê¿czyzna i poda³ siê za jej
wnuczka. Twierdzi³, ¿e mia³
wypadek i potrzebuje pieni-
êdzy. Do rozmowy w³¹czy³
siê inny mê¿czyzna, który
przekonywa³, ¿e jest funkcjo-
nariuszem. Mówi³, ¿e gotów-
ka jest potrzebna, aby wnu-
czek móg³ wyjœæ na wolnoœæ.
Bêd¹c w ci¹g³ym kontakcie
telefonicznym, przekazywa³
kobiecie instrukcje dotycz¹ce
odbioru pieniêdzy. Starsza
kobieta zebra³a 40 tys. z³. i w
umówionym miejscu spotka³a
siê z nieznanym mê¿czyzn¹.

Ten przekonywa³, ¿e wszelka
dokumentacja dotycz¹ca
przekazania pieniêdzy jest
ju¿ przygotowana i nied³ugo
zostanie dostarczona. Dopie-
ro po pewnym czasie kobieta
zorientowa³a siê, ¿e zosta³a
oszukana, a nikt z jej rodziny
nie potrzebowa³ pomocy. 

Tego samego dnia do mun-
durowych zg³osi³y siê tak¿e
trzy inne mieszkanki Gorzo-
wa, które poinformowa³y o
podobnych telefonach. Ko-
biety nie przekaza³y jednak
¿adnych pieniêdzy. Oszuœci
przekonywali, ¿e s¹ ich da-
lek¹ rodzin¹ i jad¹ w odwie-
dziny. Jeden z telefonów po-
nownie dotyczy³ wnuczka i

rzekomego wypadku. Oszu-
œci czêsto wykonuj¹ kilka
po³¹czeñ. Pierwsze z nich
ma sprawiæ, ¿e bêdziemy
pewni co do tego, ¿e dzwoni
do nas oszust. Chwilê póŸniej
telefonuje fa³szywy funkcjo-
nariusz, który przekonuje, ¿e
uczestniczymy w zorganizo-
wanej akcji policji. Przypomi-
namy o tym, ¿e funkcjonariu-
sze z nikim nie kontaktuj¹
siê w ten sposób i policjant
nigdy nie odbiera pieniêdzy.
Jeœli mamy jakiekolwiek
w¹tpliwoœci co do tego, z
kim rozmawiamy, natych-
miast siê roz³¹czmy i poin-
formujmy o tym policjê oraz
rodzinê. n

Dalej oszukują „na wnuczka”
Jedna z mieszkanek Gorzowa straci³a 40 tys. z³, bo oszust przekona³ j¹ o wypadku wnuczka. 
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Prokurator zapozna³ siê z
materia³em zgromadzonym
przez gorzowskich policjantów
i przedstawi³ podejrzanemu
zarzut usi³owania zabójstwa.
Mê¿czyzna zosta³ tymczasowy
aresztowany na 3 miesi¹ce.

Do sytuacji dosz³o sierpnio-
wego dnia na podwórzu przy
zbiegu ulicy Armii Polskiej i
£okietka. Kilka minut po godzi-
nie 8.00 m³ody mieszkaniec
Gorzowa podszed³ do starsze-
go mê¿czyzny, wyci¹gn¹³ nó¿ i
kilkukrotnie zada³ nim ciosy.
Zaatakowany 78-latek odniós³
kilka ran k³utych i ciêtych.
Chwilê po zdarzeniu na miej-
scu pojawi³ siê policyjny patrol.

Funkcjonariusze ustalili rysopis
sprawcy. Kilkadziesi¹t metrów
dalej zatrzymali 22-latka. W
tym czasie 78-latkowi nie-
zbêdnej pomocy udzieli³o po-
gotowie. Starszy mê¿czyzna
zosta³ przewieziony do go-
rzowskiego szpitala.

Podczas przes³uchania po-
dejrzany odmówi³ sk³adania
wyjaœnieñ. Po zapoznaniu siê
z materia³em dowodowym pro-
kurator przedstawi³ 22-latkowi
zarzut usi³owania zabójstwa.
Grozi mu kara od 8 lat do na-
wet do¿ywotniego pozbawie-
nia wolnoœci. S¹d tymczasowo
aresztowa³ mê¿czyznê na 3
miesi¹ce.                                 n

Wyciągnął nóż i kilkukrotnie
zadał nim ciosy
Kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci grozi 22-
latkowi, który no¿em zaatakowa³ starszego mê¿czyznê. 
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Adresy
Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101, 
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl  
zgm.gorzow.pl 

Program Realizacji 
Œwiadczeñ Wzajemnych 
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ 
zaleg³ych nale¿noœci. 
Wiêcej na 
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/ 
tel. (095) 73-87-125 
odpracujdlug@zgm.gorzow.pl

Biuro Zamiany Mieszkañ
ul. Wawrzyniaka 4
tel.(095) 73-87-129, 
(095) 73-62-100
bzm@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/
zamianamieszkania/

Administracja Domów 
Mieszkalnych nr 1
ul. Wyszyñskiego 38
tel. (095) 73-87-139, 
73-87-142, 73-87-145
adm1@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm1/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A 
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-151, 
73-87-155, 73-87-156
adm2@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm2/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3

ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-162, 
73-87-165, 73-87-176
adm3@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm3/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-180, 
73-87-182 do 184, 73-87-186
adm4@zgm.gorzow.pl 
zgm.gorzow.pl/adm4/

Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. Gwiaździsta 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205,   
73-87-209 do 211
fax (95) 73-87-213
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Trwa przecie¿ realizacja
programu KAWKA. O tempie
prac œwiadcz¹ zmieniaj¹ce
co kilka dni miejsce kontene-
ry pe³ne starych popêkanych
kafli i gruzu. Mieszkañcy lo-
kali, z których pochodz¹, ju¿
podczas najbli¿szej zimy cie-
szyæ siê bêd¹ ciep³em i
gor¹c¹ wod¹ p³yn¹cymi bez-
poœrednio z ciep³owni.
Skoñcz¹ siê wreszcie pro-
blemy z zakupem, sk³adowa-
niem i noszeniem opa³u, a
do tego w wielu przypadkach
bêdzie taniej. Wszyscy
mieszkañcy bêd¹ mogli w zi-
mie oddychaæ czystym po-
wietrzem. Lakier na samo-
chodach przestanie w eks-
presowym tempie matowieæ.
Bêdziemy ¿yæ, jak na Euro-
pejczyków przysta³o. Trudno
siê dziwiæ, ¿e realizowany
program zdominowa³ wiêk-
szoœæ rozmów tocz¹cych siê
wokó³ ZGM.

- Pozornie tempo by³o wol-
niejsze, ale w rzeczywistoœci
normalnym tempem tocz¹
siê prace zwi¹zane z reali-
zacj¹ programu KAWKA
mówi Pawe³ Jakubowski, dy-
rektor ZGM Og³aszamy prze-
targi na kolejne zadania, za-
poznajemy siê z ofertami i
weryfikujemy wyniki. Pogoda
sprzyja pracom remonto-
wym, co wykorzystujemy
sami oraz wy³onione w prze-
targach firmy wykonawcze -
dodaje.

Wystarczy przeja¿d¿ka po
mieœcie, aby zauwa¿yæ
krz¹taj¹cych siê panów w
strojach roboczych przy wie-
lu gorzowskich kamienicach.
Na przystanku autobusowym
nieopodal Kauflandu za-
gadnê³a mnie znajoma z wi-
dzenia pani Gra¿yna.

- Zwróci³ pan uwagê na to,
¿e kamienica naprzeciwko
wygl¹da jak klejnot w porów-
naniu z s¹siedni¹ a jeszcze
niedawno by³y niemal iden-
tycznie zrujnowane?- zapy-
ta³a.

Rzeczywiœcie, budynek
wygl¹da imponuj¹co. Prze-
prowadzono termomoderni-
zacjê i wiele prac wewn¹trz.
Wszystko ukoronowano now¹
elewacj¹ odwzorowuj¹c¹
dok³adnie tê sprzed wojny.
Wzniesiono równie¿ mur opo-
rowy zabezpieczaj¹cy nowe
tynki przed agresj¹ gliny z po-
bliskiej skarpy.

Na Matejki odnowionych
domów jest wiêcej. Œwiadec-

twem epoki jest kompleks
budynków s¹siaduj¹cych z
Osiedlem M³odych. Powsta³e
w epoce Gomu³ki dzisiaj
ciesz¹ oko perfekcyjnie od-
nowionymi dachami i elewa-
cjami. Poprawiono izolacje
pionowe i poziome, przepro-
wadzono równie¿ termomo-
dernizacjê. Wielu gorzowian
nie wie, ¿e pod tymi domami
kryj¹ siê schrony, które mia³y
uratowaæ nie tylko lokatorów
podczas ataku nuklearnego.

Matejki kryje wiele cieka-
wostek. Obecnie, gdy posia-
da równ¹ asfaltow¹ na-
wierzchniê, bardziej zwra-
caj¹ uwagê domy
wymagaj¹ce pilnych remon-

tów. Jeszcze niedawno by³o
odwrotnie. Dom z wyremon-
towanym dachem i odno-
wion¹ elewacj¹ by³ jak sa-
motny bia³y ¿agiel wœród
szarych, ³uszcz¹cych siê
tynków pamiêtaj¹cych czasy
wojen œwiatowych.

- Zaci¹gamy kredyty, bo
chcemy ³adnie mieszkaæ i
bez wstydu zapraszaæ go-
œci. Prze¿yliœmy chwile gro-
zy, gdy powsta³ projekt za-
budowy ogrodów. Na
szczêœcie wygraliœmy w wal-
ce o zieleñ. Pomaga³ nam
nie¿yj¹cy ju¿ radny Hrybacz.
Teraz g³upio by by³o, aby
piêkny zielony park, jaki
tworz¹ ogródki przy naszej

ulicy, otacza³y rudery - mówi
pani Gra¿yna. Rzeczywiœcie
ogrody w dolince od
po³udniowej strony ulicy
tworz¹ piêkn¹ zielon¹ en-
klawê, z której dostrzec
mo¿na w niektórych miejs-
cach zieleñ parku S³owia-
ñskiego. Obydwa te miejsca
wp³yn¹ zapewne na jakoœæ
powietrza, którym oddychaæ
bêdziemy po zakoñczeniu
programu KAWKA.

W tym roku na remonty
ZGM przeznaczy³ 5 mln z³.
Wartoœæ prac bêdzie wiêk-
sza dziêki kredytom zaci¹ga-
nym przez wspólnoty miesz-
kaniowe.

RAR

- Na wielu œródmiejskich po-
dwórkach pojawi³o siê ostatnio
sporo nowych ogródków.
Zak³adaj¹ je sami mieszkañcy. Czy
to legalne dzia³anie?

- Jeœli dana wspólnota posiada ta-
kie podwórko na w³asnoœæ, to oczy-
wiœcie, ¿e jest to legalne. Natomiast
jeœli podwórko nale¿y do miasta, to
nie. Aby ogródek móg³ powstaæ na
miejskim gruncie, potrzeba zgody
w³aœciciela. Zainteresowana osoba
powinna wyst¹piæ o zgodê na zagos-
podarowanie takiego terenu.
- Co wiêc z takimi ogródkami,

które powsta³y z radosnej twór-
czoœci lokatorskiej. ZGM bêdzie je
likwidowa³?

- Jeœli tylko nie koliduj¹ z jakimiœ
planami dla danego terenu, to nie.

Bo przecie¿ ktoœ dba o taki teren,
pielêgnuje, sprawia, ¿e takie miejsce
jest ³adne. Niech sobie takie ogródki
bêd¹. Inna rzecz, kiedy w³aœciciel,
czyli gmina ma wczeœniejsze plany
co to zagospodarowania takiego
miejsca, czy to pod altanê œmietni-
kow¹, czy parking, wówczas nieste-
ty, ogródki bêd¹ likwidowane.
- Czy wobec tego miasto ma ta-

kie plany?
- Na takie dzia³ania, choæbyœmy

bardzo chcieli, nigdy nie ma pieni-
êdzy w bud¿ecie. W³aœnie wolniutko
finalizujemy zagospodarowanie po-
dwórka w kwartale ulic Mickiewicza
- Mieszka I - Krasickiego - D¹brow-
skiego. To olbrzymi teren, licz¹cy 7

tys. m kw. I remontujemy go ju¿ kil-
ka lat. Obecnie brakuje 1,2 mln z³
na wykoñczenie, na niwelacjê i
utwardzenie ca³ego terenu oraz na
ma³¹ architekturê typu ³aweczki, al-
tanki œmieciowe i inne. Ju¿ wiado-
mo, ¿e w tym roku tego nie doko-
ñczymy i bêdziemy zg³aszaæ po-
trzebne pieni¹dze do
przysz³orocznego bud¿etu. Mamy
te¿ koncepcjê, bo to nawet plan nie
jest, zagospodarowania podwórka
przy ul. £azienki-Wodna. To te¿
trudny teren do zagospodarowania,
ale na razie nawet planów nie two-
rzymy, bo zwyczajnie nie ma pieni-
êdzy.

RENATA OCHWAT

Ogródki pozostaną, jeśli nie są sprzeczne z planami
Trzy pytania do Pawła Jakubowskiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
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Zaciągają kredyty, 
bo chcą ładnie mieszkać
Mimo letnich upa³ów ZGM pracowa³ na wysokich obrotach. I nikogo nie powinno to dziwić.

Mieszkańcy będą mogli w zimie oddychać czystym powietrzem.
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- Zosta³ pan Honorowym
Obywatelem Gorzowa. Ta-
kie obywatelstwo zobo-
wi¹zuje?

- Oczywiœcie. Muszê powie-
dzieæ, ¿e do tej pory czu³em
siê rozpoznawaln¹ osob¹ w
mieœcie i w zwi¹zku z tym nie
mog³em siê nigdy zbyt swo-
bodnie zachowywaæ w sytua-
cjach publicznych. Bo by³yby
odbierane, nie jako normal-
ne, a takie w typie „O ten siê
tutaj za kogoœ wiêcej uwa¿a”.
No i w sytuacji, kiedy jeszcze
nadano mi ten zaszczytny
tytu³, to zobowi¹zuje.
- Do czego?
- Przede wszystkim do

tego, ¿eby godnie to miasto
reprezentowaæ, gdzie tylko
mo¿na, gdzie siê bêdê znaj-
dowaæ. Honorowy Obywatel
przestaje de facto byæ osob¹
prywatn¹, staje siê osob¹
publiczn¹, cokolwiek to zna-
czy. Bo pewne zachowania
mog¹ zwyk³ym obywatelom
uchodziæ, a honorowemu
niekoniecznie. Najlepiej taki
tytu³ otrzymaæ dwa dni przed
œmierci¹ i wtedy wiadomym
by³oby, ¿e cz³owiek nie spla-
mi tego honoru. Trzeba pami-
êtaæ, ¿e wszyscy jesteœmy
ludŸmi i ka¿dy z nas mo¿e ja-
kiœ b³¹d pope³niæ. A w przy-
padku Honorowego Obywa-
tela nie bardzo mo¿na tego
robiæ.
- Jakie b³êdy na

przyk³ad? Wachlarz jest
bowiem szeroki.

- Fakt, wachlarz jest szero-
ki. Dla przyk³adu, jestem dy-
rektorem instytucji, wiêc nie
powinienem pope³niaæ
b³êdów w zarz¹dzaniu, bo to
mo¿e skutkowaæ odwo³aniem
ze stanowiska. Absolutnie
niedopuszczalna jest, tak¿e i
z innych powodów, cho-
cia¿by jazda samochodem
pod wp³ywem alkoholu.
Oczywiœcie nikt nie mo¿e je-
Ÿdziæ po alkoholu, ale gdyby
to siê przydarzy³o Honorowe-
mu Obywatelowi, to by³oby
ju¿ podwójnie Ÿle. Bo to - no
proszê bardzo, na œwieczni-
ku jest, a taki daje przyk³ad.
Mniej wolno tak naprawdê.
To jest w³aœnie to zobowi¹za-
nie, ale jednoczeœnie te¿ zo-
bowi¹zuje do pracy na rzecz
tego miasta. To akurat naj-
mniej mnie martwi, bo akurat
ja siê tym zajmujê od lat i
mam zamiar kontynuowaæ tê
pracê. Bêdê tylko powiêk-
szaæ swój dorobek naukowy
dotycz¹cy historii naszego
miasta. 
- Podczas wyst¹pienia po

nadaniu Honorowego Oby-
watelstwa u¿y³ pan takiego
sformu³owania, ¿e kiedy
przyjecha³ tu w 1991 roku,
to miasto mia³o si³ê i po-
tencja³ oraz energiê. Obec-
nie tego nie ma. Jak pan
uzasadni tê tezê?

- Takie mam wra¿enie. Nie
wiem, czy to nie jest rezultat
momentu ¿yciowego, w jakim
siê cz³owiek znajduje. Bo
ogl¹d rzeczywistoœci zmienia
siê z wiekiem. Inaczej œwiat
siê postrzega, kiedy ma siê
lat 20, 30, 40 i w koñcu 50. W
1991 roku tu siê bardzo du¿o
dzia³o. Powstawa³o radio, po-
wstawa³a Telewizja Vigor,
by³y media papierowe. By³a
„Gazeta Wyborcza” z osob-
nym dodatkiem lokalnym,
by³y te¿ inne, jak „Kurier
Szczeciñski”, przez jakiœ
czas mutacja „G³osu Wielko-
polskiego”, by³a „Gazeta
Nowa”. Dziœ te media s¹
skurczone tylko do Internetu,
co oczywiœcie nie jest z³e.
Ale si³a ra¿enia mediów pa-
pierowych jest ogromna, nie-
porównywalnie wiêksza.
Przyk³adem niech bêdzie wy-
wiad, jakiego udzieli³em jakiœ
czas temu w³aœnie EchuGo-
rzowa.pl, w Internecie prze-
szed³, tak mi siê wydaje, bez
wiêkszego odzewu. Kiedy
zosta³ przedrukowany do pa-
pierowego wydania gazeto-
wego, wywo³a³ komentarze,
w ka¿dym razie takie do
mnie dotar³y. 

Inna rzecz, jestem trochê
rozczarowany elitami go-
rzowskimi, które mam
wra¿enie s¹ coraz s³absze.
Nie jest to efekt chwili, tylko
dzieje siê tak od kilku lat. Ten
proces narasta. Mam

wra¿enie, ¿e Gorzów trochê
siê spowiatyzowa³, skurczy³.
Powinniœmy pracowaæ nad
tym, aby te tendencje odwró-
ciæ. Dobrym przyk³adem jest
tu kolej, a szczególnie kwes-
tia remontu estakady, o któ-
rym zreszt¹ mówiono pod-
czas uroczystej sesji Rady
Miasta 2 lipca. Super spra-
wa, jeœli coœ takiego nast¹pi.
- A nie ma pan czasem

wra¿enia, ¿e to jest kolejna
obietnica polityczna w ob-
liczu zbli¿aj¹cych siê wy-
borów parlamentarnych?

- W³aœnie trzeba mieæ na-
dziejê, ¿e nie jest to kolejna
obietnica polityczna, tylko ¿e
to siê stanie faktem. To po
pierwsze. Ale jeœli nawet tak
siê stanie, to ta linia nadal
nie bêdzie zelektryfikowana.
A przecie¿ o to powinno cho-
dziæ. Dopóki ta linia Krzy¿-
Kostrzyn nie bêdzie zelektry-
fikowana, tak d³ugo Gorzów
nie bêdzie w³¹czony w kole-
jowy obieg krajowy, ani euro-
pejski. Mówi siê przecie¿ o
uruchomieniu po³¹czenia To-
ruñ-Berlin przez Gorzów. No
i jak to po³¹czenie ma funk-
cjonowaæ, skoro od Krzy¿a
nie ma trakcji. To co, poci¹g
dojedzie do Krzy¿a i trzeba
bêdzie zmieniaæ lokomo-
tywê? Uwa¿am, ¿e ta elekt-
ryfikacja powinna jednak
nast¹piæ, choæby i po to, aby
Gorzów zosta³ w koñcu, po
70. latach od zakoñczenia

wojny, w³¹czony w pe³ni do
Polski. 
- Wróæmy do pana pracy.

Przebada³ pan bardzo
dok³adnie polsk¹ historiê
Gorzowa. Jednak najwiêcej
uwagi poœwiêci³ pan go-
rzowskiej „Solidarnoœci”.
Sk¹d wybór akurat tego te-
matu?

- To jest mi osobiœcie bliski
temat. Lata 80. to s¹ lata mo-
jej m³odoœci. W roku 1980
mia³em 17 lat i od pocz¹tku
kibicowa³em „Solidarnoœci”.
Przecie¿ to by³a wielka na-
dzieja. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
„Solidarnoœæ” zmieni³a obli-
cze Polski. My dziœ mamy
wiele dobrodziejstw, o które
„Solidarnoœæ” w 1980 roku
siê upomnia³a, przede
wszystkim o wolnoœæ. I my
dziœ korzystamy z tej wol-
noœæ, nawet ci, którzy wów-
czas temu ruchowi byli prze-
ciwni. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e
Solidarnoœæ przyspieszy³a
ten moment, kiedy upad³ ko-
munizm, bo go nie obali³a.
Komunizm upad³by prêdzej
czy póŸniej, jako system nie-
wydolny. Mo¿na by³o nie roz-
mawiaæ z komunistami przy
Okr¹g³ym Stole i ten system
by jeszcze potrwa³ kilka lat, a
tak „Solidarnoœæ” tylko przy-
spieszy³a jego upadek, z ko-
rzyœci¹ dla nas. Druga spra-
wa, to otwarcie Instytutu Pa-
miêci Narodowej i otwarcie
archiwów bezpieki. Oczywi-

œcie, zanim siê IPN
pouk³ada³, musia³o min¹æ
troszeczkê czasu. Kiedy
pisa³em doktorat w roku
2000, nie mia³em dostêpu do
tych archiwów. Jak ju¿
mo¿na by³o korzystaæ, to
zacz¹³em prowadziæ kwe-
rendê na gorzowskie tematy.
- A czy fakt, ¿e „Solidar-

noœæ” bardzo prê¿nie
dzia³a³a w Gorzowie nie
mia³ wp³ywu na to zaintere-
sowanie?

- By³o o czym pisaæ. Gdy-
bym mieszka³ w oœrodku, w
którym ta dzia³alnoœæ by³a
mniejsza, to mia³bym znacz-
nie mniej do badania i pisa-
nia. „Solidarnoœæ” w Gorzo-
wie by³a bardzo silna.
Zreszt¹ do stanu wojennego
wszêdzie tak by³o. W koñcu
to by³o 10 mln ludzi. Inna
rzecz, co siê sta³o po 13
grudnia. Tu siê znacz¹co
zmieni³a sytuacja. Z milionów
zosta³a garstka. Ale w innych
miejscach zosta³a jeszcze
mniejsza garstka. Natomiast
w Gorzowie by³a ona doœæ
spora. Kilkaset osób prowa-
dzi³o tak¹ bardzo systema-
tyczn¹ i d³ugo trwaj¹c¹ walkê
z systemem. W zapleczu
by³a bardzo du¿a grupa osób
wspieraj¹cych. I dziêki temu
tu siê bardzo du¿o dzia³o.
By³o radio, ró¿ne gazety,
oczywiœcie „Feniks” jako naj-
wa¿niejszy. Potem powsta³
Ruch M³odzie¿y Niezale¿nej

z w³asnymi wydawnictwami.
Dzia³o siê bardzo du¿o rze-
czy, jak choæby strajk w
Ursusie, który trwa³ nieca³¹
dobê, a który odbi³ siê
g³oœnym echem w ca³ym kra-
ju. By³o to takie wydarzenie,
które nie dzia³y siê wszêdzie.
W tych du¿ych oœrodkach
typu Szczecin, Wroc³aw czy
Poznañ siê te¿ du¿o dzia³o.
Ale w tych mniejszych, po-
równywalnych do Gorzowa,
to raczej nie. I naprawdê
trudno znaleŸæ inny przyk³ad
miasta œredniego, gdzie by
siê tyle dzia³o, jak w Gorzo-
wie. I wed³ug mnie jest to po-
wód do tego, ¿e gorzowianie
mog¹ siê czuæ dumni ze
swojej historii, ale ktoœ musi
tê historiê spisaæ, aby ktoœ
inny móg³ j¹ poznaæ. W³aœnie
od tego trzeba zacz¹æ,
w³aœnie od dostarczenia wie-
dzy na dany temat, ¿ebyœmy
wiedzieli, o czym mówimy.
WeŸmy ksi¹¿kê o radiu, to
znamy jego historiê, jak we-
Ÿmiemy ksi¹¿kê o strajku w
Ursusie, to mo¿emy siê do-
wiedzieæ, co to by³o za wyda-
rzenie i dlaczego takie istot-
ne. Ja staram siê tê wiedzê
upowszechniaæ. 
- No i proszê, pan, histo-

ryk „Solidarnoœci” zosta³
Honorowym Obywatelem
miasta i zasiada w jednej
³awie z mecenasem Sta-
nis³awem ¯ytkowskim, za-
nurzonym g³êboko w
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Umierają ludzie, naoczni swiadkowie       historii
Z dr. hab. Dariuszem A. Rymarem, Honorowym Obywatelem Gorzowa, dyrektorem Archiwum Pañstwowego, rozmawia Renata Ochwat

Dariusz Aleksander Rymar urodził się 19 lipca 1953 roku w Szczecinie. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od
1 marca 1991 roku kieruje Archiwum Państwowym w Gorzowie. Autor wielu opracowań dotyczących najnowszej historii Gorzowa. Współtwórca i animator
Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości oraz „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”. Doktor habilitowany nauk historycz-
nych, od 2 lipca 2015 roku Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa. W życiu prywatnym syn znanego mediewisty prof. dr. hab. Edwarda Rymara, żonaty - żona
Irena, ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Macieja. 
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Umierają ludzie, naoczni swiadkowie       historii
Z dr. hab. Dariuszem A. Rymarem, Honorowym Obywatelem Gorzowa, dyrektorem Archiwum Pañstwowego, rozmawia Renata Ochwat

Na wschodniej pierzei stoi
Dzwon Pokoju i pomnik. I
choæ ma 40 lat, tylko nielicz-
ni gorzowianie wiedz¹, jak
siê faktycznie nazywa.

- A ten pomnik to chyba
jeszcze sprzed wojny jest -
zastanawia siê Antoni Wie-
czorek, który przychodzi
doœæ czêsto w to miejsce,
choæ nie bardzo umie wyja-
œniæ, dlaczego. Bo poza
³aweczkami, eleganckimi
lampami, Kapsu³¹ Czasu, to
po prawdzie tam nic nie ma. 

To on się nazywa?

Codziennie na spacer na
plac przychodzi Sylwia
D¹browska z trzyletnim syn-
kiem Pawe³kiem. Ma³y lubi
pomoczyæ rêce w fontannie.
- No plac to Grunwaldzki, ale
pomnik? Nie wiem, nigdy siê
nie zastanawia³am - mówi
m³oda kobieta. 

- To ten pomnik siê nazy-
wa? Jakoœ nigdy nie przy-
puszcza³em, ¿e mo¿e nosiæ
jakieœ miano - mówi Jacek
Jaszczak, który przechodzi
przez plac Grunwaldzki, bo
akurat têdy wypada jego dro-
ga do pracy.

W taki sam sposób odpo-
wiada jeszcze kolejnych kil-
ka osób, które spotkane na
placu Grunwaldzkim nazwê
placu znaj¹, pomnika nato-
miast nie. A przecie¿ dok³ad-
nie 19 lipca minê³o 40 lat od
uroczystego ods³oniêcia.

Społecznie, w czynie i za
państwowe pieniądze

W Muzeum Lubuskim im.
Jana Dekerta zachowa³a siê
dokumentacja finansowa po-
wstawania tego pomnika.
Mo¿na w niej wyczytaæ wiel-
ce zajmuj¹ce informacje. -
Ju¿ w kwietniu 1970 roku
odby³o siê w Empiku spotka-
nie w sprawie budowy tego
pomnika. W 1972 roku pod-
jêta zosta³a uchwa³a Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodo-
wej w sprawie Spo³ecznego
Komitetu Budowy Pomnika
Braterstwa Broni. Ale warto
te¿ wiedzieæ, ¿e w latach
1972-73 pojawia siê tak¿e
Spo³eczny Komitet Budowy
Pomnika Pamiêci Narodo-
wej, i to dok³adnie w odnie-
sieniu do monumentu z pla-
cu Grunwaldzkiego - mówi
Monika Kowalska, historyk z
muzeum. 

Z muzealnych dokumentów
wynika tak¿e, ¿e podczas
budowy odby³o siê 1217 czy-
nów spo³ecznych. Pierwotnie
ods³oniêcie monumentu pla-
nowano na 9 maja 1975
roku, ostatecznie jednak
dosz³o do tego w³aœnie 19
lipca tego roku, a monument
ods³ania³ I sekretarz Komite-

tu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, Ryszard £abuœ, konsul
ZSRR ze Szczecina Wasilij
Owczarow oraz genera³ Mie-
czys³aw Mazur. - Dwa dni
wczeœniej, czyli 17 lipca zos-
ta³a przyjêta uchwa³a o oko-
licznoœciowym medalu
w³aœnie z okazji ods³oniêcia
pomnika - dodaje Monika
Kowalska. 

Ostatecznie koszt samego
pomnika wyniós³ 1 mln z³, a
dodatkowe dwa wydano na
zagospodarowanie placu.

Na okrągłą rocznicę

Pomnik Braterstwa Broni
zosta³ postawiony z okazji
30. rocznicy zakoñczenia II
wojny œwiatowej. Konkurs na
jego wykonanie wygra³ zielo-
nogórski artysta Leszek
Krzeszowski. Pomnik ma 18
m wysokoœci oraz 14 m sze-
rokoœci, a artysta przy jego
wykonywaniu pracowa³ w
jednej z hal w Silwanie. Mo-
nument ozdobiony jest ele-
mentami militarnymi. - W

karcie inwentarzowej
maj¹tku miasta Gorzowa
mo¿na przeczytaæ, ¿e wyko-
nany jest z piaskowca
szyd³owieckiego. Zmiana ja-
koœciowa zasz³a w 1998
roku, kiedy to na pomniku
zamontowano odlew or³a z
br¹zu w ramach obchodów
80. rocznicy obchodów œwi-
êta niepodleg³oœci. Od tego
czasu ten pomnik oficjalnie
nazywa siê pomnikiem Nie-
podleg³oœci - t³umaczy Ag-
nieszka Dêbska, miejski
konserwator zabytków.

Na pytanie, jak to siê sta³o,
¿e w 1975 roku, 30 lat po za-
koñczeniu II wojny œwiato-
wej, nadano monumentowi
imiê Braterstwa Broni t³uma-
czy, ¿e takie by³y czasy. A
Monika Kowalska z muzeum
dodaje, i¿ chciano wówczas
upamiêtniæ ofiary w³aœnie II
wojny.

Bardziej ostre s¹dy
wyra¿a Robert Piotrowski,
znany gorzovianista. - To
by³ taki czas, ¿e Armia
Czerwona stacjonowa³a w

Polsce, re¿im a¿ do 1989
roku mia³ siê dobrze, imiê
bardzo dobrze siê wpaso-
wywa³o w tamten czas -
mówi.

Z Dzwonem Pokoju obok

Kolejna zmiana jakoœciowa
na placu odby³a siê na
chwilê przed 750. rocznic¹
za³o¿enia miasta. Plac prze-
szed³ gruntowny remont.
Zmieniono nawierzchniê,
oœwietlenie. W pod³o¿e
wmontowano Kapsu³ê Cza-
su, która ma byæ otwarta za
100 lat. Kapsu³ê wymyœli³
nie¿yj¹cy ju¿ Bo¿ydar Bibro-
wicz. Najwa¿niejsz¹ jednak
zmian¹ by³o dostawienie
Dzwonu Pokoju, który dzwo-
ni w szczególnie wa¿ne dla
miasta dni. 

- Ale i tak nadal tylko nie-
liczni gorzowianie wiedz¹,
jak naprawdê nazywa siê ten
pomnik, a miastu jakby nie
zale¿a³o, aby ta sytuacja siê
zmieni³a - mówi¹ ci, co tam
czêsto bywaj¹.

RENATA OCHWAT

Najpierw braterstwo broni,
teraz niepodległość i pokój
Najwiêkszy miejski plac ozdabia fontanna w kszta³cie liry. 

Plac Grunwaldzki na trwałe wrósł w pejzaż miasta.
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Dzwon Pokoju dzwoni w szczególnie ważne dla miasta dni.
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dzia³alnoœæ „Solidarno-
œci”…

- Prawda, odsiedzia³ to w
areszcie. Prawie rok siedzia³,
w dwóch pó³rocznych
kawa³kach. Oprócz tego z
œ.p. Teres¹ Klimek, Bro-
nis³awem ¯urawieckim, œ.p.
ksiêdzem Witoldem Adrze-
jewskim.
- Jak to siê dziwnie histo-

ria plecie, prawda?
- Ano w³aœnie. Ja zawsze to

podkreœlam, ¿e ja jako histo-
ryk funkcjonujê dziêki lu-
dziom, tym ludziom. Gdyby
nie by³o tego œrodowiska,
tych ludzi i tych wydarzeñ, to
ja jako historyk bym nie ist-
nia³, lub te¿ istnia³ w zupe³nie
innej skali. I jak kiedyœ
mówi³em to Bronkowi ¯ura-
wieckiemu, to on mi na to, ¿e
wówczas znalaz³bym sobie
inny obszar badañ. Bardzo
mo¿liwe, choæ kto to wie do
koñca. Ze mn¹ jest tak
trochê jak z pani¹ Zofi¹ No-
wakowsk¹, która nie jest pio-
nierem gorzowskim, ale
w³aœnie istnieje dziêki pionie-
rom, dziêki Klubowi Pioniera.
Inna rzecz, ¿e mnie interesu-
je ca³a powojenna historia
Gorzowa, ale faktycznie naj-
wiêcej publikacji mam na te-
mat „Solidarnoœci”. Zreszt¹
na temat powojennej historii
Gorzowa mam obecnie
znacznie wiêksz¹ wiedzê,
ni¿ opisa³em to w ksi¹¿ce,
czyli moim doktoracie. Ale
zwyczajnie nie mam czasu,
aby tê wiedzê w jednym mo-
mencie opisaæ. Zreszt¹ nie
mogê siê tylko tym zajmo-
waæ, bo mam swoj¹ pracê
zawodow¹ i inne sprawy. Ale
ca³y czas prowadzê kwe-
rendê w IPN, pozyskujê
nowe materia³y.
- A nad czym teraz pan

pracuje?
- Myœlê o takiej ksi¹¿ce na

temat wydarzeñ gorzowskie-
go paŸdziernika 1956 roku.
W przysz³ym roku mamy 60.
rocznicê tych wydarzeñ. W
samym 1956 roku
znacz¹cych wydarzeñ nie
by³o, ale w 1957 roku by³y
zamieszki, które kojarzy siê
z paŸdziernikowymi wyda-
rzeniami. Wówczas w grud-
niu kilka tysiêcy ludzi star³o
siê z si³ami milicyjnymi.r Po-
zyska³em nowe dokumenty,
myœlê, ¿e to mo¿e byæ cieka-
we. Zreszt¹ w skali ca³ego
regionu mieliœmy trzy wiêk-
sze wydarzenia, starcia z mi-
licj¹. To w³aœnie owo grud-
niowe, nastêpnie 1960 rok i
walka o Dom Katolicki w Zie-
lonej Górze, no i 31 sierpnia
1982 roku, kiedy gorzowia-
nie starli siê z milicj¹ i ZOMO
pod katedr¹. I w³aœnie chcê
siê zaj¹æ tym „paŸdzierni-
kiem 1956 roku”, który siê
faktycznie skoñczy³ w 1957
roku, kiedy to W³adys³aw

Gomu³ka rozwi¹za³ pismo
„Po prostu”. 
- Czyli ca³y czas mo¿na

odkrywaæ historiê Gorzo-
wa, tego powojennego.

- Jasne, jest tyle tematów
do opisania. Ja ci¹gle ubole-
wam, ¿e nie mogê siê
wszystkim zaj¹æ. Mam swoje
priorytety. Coœ mnie bardziej
interesuje, coœ mniej. Przy-
pomnê tylko, ¿e stale na swój
opis czeka „Stilon”. Potê¿ny
zak³ad, instytucja, która kreo-
wa³a to miasto. Bo przecie¿
to nie tylko zak³ad, ale sport,
oœwiata, kultura, a przecie¿
wszystko ulega zapomnie-
niu. Umieraj¹ ludzie, naoczni
œwiadkowie historii. Podob-
nie jest z Zak³adami Mecha-
nicznymi Ursus. Ostatnio
grupa ostatnich pracowników
Ursusa przekaza³a nam do-
kumentacjê fotograficzn¹
tych zak³adów. I z tej okazji
spotka³o siê tu, w Archiwum
50 osób. I to jest nastêpny
zak³ad, który wymaga swojej
monografii. Osobiœcie ¿a³ujê,
¿e nie zd¹¿y³em siê spotkaæ
z pani¹ Ann¹ Doliñsk¹, jedn¹
z nielicznych gorzowskich
Sprawiedliwych wœród Naro-
dów Œwiata, która zmar³a
dziesiêæ lat temu. Zreszt¹ co-
dziennie odchodzi jakaœ his-
toria, ka¿dy cz³owiek jest bo-
wiem osobn¹ histori¹. Jest
jeszcze problem bezrobocia
lat 90. To wszystko czeka na
swoich badaczy. Ubolewam,
¿e czêsto powstaj¹ doktoraty
na jakieœ mia³kie wydumane
tematy, podczas gdy w sa-
mym mieœcie rzeczywistych i
ciekawych problemów dla
historyków jest mnóstwo. S¹
dokumenty. Jak choæby te
zdjêcia z Ursusa czy te¿ zdy-
gitalizowane audycje radio-
wêz³a Stilonu. Planujemy na
wrzesieñ spotkanie pracow-
ników tego radia. Zreszt¹
nale¿y pamiêtaæ, ¿e zak³ado-
wy radiowêze³ by³ prekurso-
rem innych gorzowskiej ra-
diofonii. Tematy s¹, trzeba je
tylko podj¹æ, zrobiæ rzetelne
kwerendy. Tematy czekaj¹,
brakuje tylko ludzi, którzy
chcieliby siê nimi zaj¹æ. 
- Dziêkujê za rozmowê.

rr  2 grudnia 1957 r. na-
stêpstwie wypadku na daw-
nym skrzy¿owaniu ul. Wod-
nej i £u¿yckiej, podczas któ-
rego radiowóz MO potr¹ci³
rowerzystkê, dosz³o do anty-
milicyjnych rozruchów z
udzia³em 4 tys. osób; za-
mieszki zosta³y st³umione
przez oddzia³y ZOMO z Go-
rzowa i Zielonej Góry, wspar-
te milicj¹ robotnicz¹ i akty-
wem partyjnym, zatrzymano
71 osób, aresztowano 39, 20
z nich stanê³o przed s¹dem,
który w dniach 2-10.01.1958
r. wyda³ wyroki od 7 miesiêcy
do 3,5 lat wiêzienia.
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- Przed dwoma laty, kiedy
przesta³ dzia³aæ w naszym
mieœcie ostatni szpital pub-
liczny, wielu z nas mia³o
powa¿ne obawy zwi¹zane z
powo³aniem spó³ki. Pan ich
wówczas nie mia³, jako
ostatni dyrektor szpitala
publicznego i pierwszy pre-
zes szpitalnej spó³ki?

- Mia³em, ale oficjalnie pre-
zentowa³em urzêdowy opty-
mizm. Podj¹³em siê jednak
tego wyzwania, bo widzia³em
wiele mo¿liwoœci na udane
przekszta³cenie. Dzisiaj, po
dwóch latach, mogê ju¿
odwa¿nie powiedzieæ, ¿e
wdro¿one pomys³y sprawdzi³y
siê i szpital ma siê dobrze.
- Z czym by³y zwi¹zane

najwiêksze pañskie oba-
wy?

- Wbrew pozorom nie doty-
czy³y one finansów, ale by³y
bardziej natury organizacyj-
nej. Szpital znajdowa³ siê u
progu upadku ze wzglêdu na
brak kadry lekarskiej oraz
sprzêtu. Brakowa³o wszyst-
kiego. Kiedy wszed³em do
szpitala i zorientowa³em siê w
sytuacji w pierwszej chwili
przestraszy³em siê, ¿e lada
dzieñ zaczn¹ umieraæ nam
pacjenci, bo nie bêdzie mia³
kto im pomóc. Na szczêœcie
uda³o siê w miarê szybko za-
wróciæ niekorzystne procesy,
choæ z perspektywy czasu
sam siê zastanawiam, jak po-
trafiliœmy to wszystko
pouk³adaæ. Przez pierwsze
pó³ roku to by³o ci¹g³e gasze-
nie wiêkszych lub mniejszych
po¿arów.
- Co jednak okaza³o siê

najtrudniejsze?
- Wiedzia³em, ¿e tylko

uporz¹dkowanie kadrowych
spraw da nam szansê dalsze-
go dzia³ania. Kiedy przycho-
dzi³em wielu lekarzy odesz³o,
na stoliku le¿a³o mnóstwo ko-
lejnych wypowiedzeñ, a w
s¹dach znajdowa³o siê pó³
tysi¹ca pozwów przeciw szpi-
talowi. Na niektórych od-
dzia³ach sytuacjach by³a tak
dramatyczna, ¿e grozi³o nam
ich powolne zamykanie. 
- Czyli przekszta³cenie

szpitala to nie by³ jednak
wziêty z kapelusza wymys³,
a bardziej koniecznoœæ?

- Jestem przekonany, ¿e
czekaj¹c z t¹ decyzj¹ szpital
w krótkim czasie musia³by
ograniczyæ dzia³alnoœæ do po-
ziomu wiêkszego szpitala po-
wiatowego. Gdyby w Gorzo-
wie dzia³a³y inne szpitale, jak

to by³o kiedyœ, mo¿na by³oby
rozwa¿yæ taki zamys³. W
obecnej sytuacji jednak nic tu
ju¿ byœmy nie mieli, ograni-
czanie dzia³alnoœci naszej
placówki do poziomu lecznicy
powiatowej doprowadzi³by do
tego, ¿e mnóstwo ludzi mu-
sia³oby szukaæ ratunku w in-
nych szpitalach, najczêœciej
w Szczecinie, Poznaniu lub
Zielonej Górze.
- Na przekszta³cenie go-

rzowskiego szpitala przy-
chylnie patrzy³ nie tylko sa-
morz¹d województwa,
wrêcz na to nalega³, jako or-
gan za³o¿ycielski i w³aœci-
ciel, ale tak¿e chyba Naro-
dowy Fundusz Zdrowia
temu sprzyja³?

- NFZ ma pe³n¹ œwiado-
moœæ tego, ¿e jak my nie wy-
konamy pewnych us³ug na
pó³nocy województwa to nikt
tego nie zrobi. Dlatego w inte-
resie Funduszu by³o, ¿eby-
œmy uporz¹dkowali wszystkie
sprawy i normalnie dzia³ali.
Nawet z punktu czysto tech-
nicznego Fundusz mia³ z
nami ci¹g³e k³opoty, bo jak
komornicy cokolwiek zajmo-
wali, to k³adli rêkê na pie-
ni¹dzach znajduj¹cych siê u
nich. I pracownicy mieli do-
datkow¹ pracê, która chwila-
mi zapewne by³a dla nich
uci¹¿liwa. Tak, NFZ by³ nam
w trudnych chwilach pomoc-
ny, ale nie na zasadzie dorzu-
cania dodatkowych pieniêdzy,
lecz bardziej pomocy tech-
nicznej. Na przyk³ad w szyb-
szym rozpatrywaniu próœb o
p³atnoœci. To by³o dla nas
wa¿ne.
- Ale mimo tej przychylno-

œci szpital w tym roku nie
dosta³ kontraktu na prowa-
dzenie oddzia³u dziennej
rehabilitacjê, przez co pa-
cjenci musza jeŸdziæ np. do
Goœcimia. Mimo posiadania
odpowiedniego sprzêtu i
warunków do jej prowadze-
nia. Dlaczego?

- Muszê tutaj zachowaæ
obiektywizm i przyznaæ, ¿e po
wieloletnich zaniedbaniach
nasz szpital wyszed³ z tego
trudnego okresu mocno
os³abiony. W tym czasie inni
siê rozwijali i równie¿ mieli
prawo uczestniczyæ w konkur-
sach. W chwili, kiedy przy-
stêpowaliœmy do konkursu na
dzienn¹ rehabilitacjê, nasz
oddzia³ nie prezentowa³ siê
wcale efektownie. By³o wiele
zastrze¿eñ co do jego stanu.
Oœrodek w Goœcimiu od wielu

lat inwestowa³ w jakoœæ i
stworzy³ naprawdê œwietn¹
ofertê. Na pewno lepsz¹ od
naszej i nie mo¿emy obra¿aæ
siê na rzeczywistoœæ. Dzisiaj
nasz oddzia³ jest ju¿ na wyso-
kim poziomie i wcale nie stoi
pusty, bo wykorzystujemy go
na potrzeby oddzia³u stacjo-
narnego. Uwa¿am, ¿e w ko-
lejnych konkursach to my
mamy du¿¹ szansê na wy-
gran¹.
- Nie wszystkim prze-

kszta³conym szpitalom
uda³o siê wyjœæ z pu³apki
zad³u¿enia. W czym wiêc
tkwi tajemnica powodze-
nia?

- To jest trudne pytanie,
gdy¿ jednoznacznie nie
mo¿na na nie odpowiedzieæ.
Mnóstwo czynników sk³ada
siê na powodzenie lub
pora¿kê. Samo przekszta³ce-
nie nigdy nie gwarantuje zwy-
ciêstwa. To by³oby zbyt pro-
ste, gdy¿ ka¿dy szpital ma
inne problemy, inn¹ historiê
czy strukturê dzia³ania. W na-
szym przypadku mówimy o
sukcesie, bo z jednej strony
wyprowadziliœmy lecznicê na
prost¹, a z drugiej zwiêkszyli-
œmy iloœæ us³ug na zdecydo-
wanie wy¿szym poziomie ja-
koœciowym. Mo¿e bêdê nie-
skromny, ale przypomnê, ¿e

wraz z obecnym prezesem
Ryszardem Hata³¹ ju¿ wypro-
wadziliœmy jeden szpital w
Drezdenku na dobre tory.
Tam równie¿ mieliœmy morze
problemów i du¿o mniejszy
potencja³. Tajemnica powo-
dzenia tkwi w fachowym
zarz¹dzaniu. Na tym trzeba
siê znaæ, a nie uwa¿aæ, ¿e siê
zna. Nie mo¿na przyjœæ do ta-
kiego szpitala z ulicy, bo to
jest trudne zarz¹dzanie. Tu
mamy do czynienia z bardzo
specyficzn¹ dziedzin¹.
- Gdzie pan nauczy³ siê

tego zarz¹dzania, skoro z
wykszta³cenia jest pan le-
karzem?

- Mam dosyæ specyficzne
portfolio. Z wykszta³cenia jes-
tem lekarzem maj¹cym dwie
specjalizacje - chorób we-
wnêtrznych i reumatologiê. W
swojej dotychczasowej prak-
tyce przeszed³em wszystkie
elementy systemu. Praco-
wa³em w pogotowiu, pobocz-
nie by³em lekarzem rodzin-
nym, prowadzi³em poradniê
specjalistyczn¹, pracowa³em
na oddziale, mam dy¿ury na
SOR-ze. Oprócz tego by³em
radnym miejskim, dziêki cze-
mu mog³em popracowaæ z
aktami prawnymi oraz uczest-
niczyæ w ich stanowieniu,
poznaæ procedury legislacyj-

ne czy poznaæ obieg admi-
nistracyjny. Bêd¹c radnym
pozna³em procedury podej-
mowania decyzji politycz-
nych. By³em
przewodnicz¹cym rady osób
niepe³nosprawnych, dziêki
czemu mia³em kontakt z orga-
nizacjami pacjentów, by³em
ekspertem Zwi¹zku Miast
Polskich i bra³em udzia³ w
pracach centralnych. Przy-
chodz¹c do gorzowskiego
szpitala œwietnie go zna³em,
bo wczeœniej by³em tu wice-
dyrektorem ds. lecznictwa.
Skoñczy³em MBA w obszarze
zarz¹dzania biznesowego,
wiele lat pracowa³em za gra-
nic¹, g³ównie w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie od podszewki
pozna³em tamtejsz¹ s³u¿bê
zdrowia. Suma wszystkich
doœwiadczeñ spowodowa³a,
¿e wypracowa³em jakiœ model
dzia³ania i on siê sprawdza.
- Jak pracownicy,

zwi¹zkowcy w pierwszym
okresie patrzyli i oceniali
zmiany zwi¹zane z prze-
kszta³ceniem?

- Za³oga by³a zmêczona
ca³¹ sytuacj¹, ale kiedy za-
czêliœmy wdra¿aæ pierwsze
zmiany zauwa¿yli oni, ¿e nie
skupiamy siê na gadaniu i
obiecywaniu, ale na pracy. I
chyba szybko nam zaufali,

choæ o entuzjazmie nie by³o
mowy. Myœlê, ¿e prze³om
zacz¹³ nastêpowaæ w chwili,
kiedy na podaniach o sprzêt,
zakup leków czy innych rze-
czy niezbêdnych do podsta-
wowej pracy przesta³y poja-
wiaæ siê adnotacje ,,brak
œrodków’’. W zamian tego ten
sprzêt zacz¹³ byæ rzeczywi-
œcie sprowadzany na od-
dzia³y, leki zaczê³y znajdowaæ
siê w odpowiednich szafkach. 
- Pacjenci na tych zmia-

nach powoli, ale zyskuj¹,
choæ nie brakuje powodów
do narzekañ i z³oœci, a jak
jest w przypadku pracowni-
ków, lekarzy, pielêgniarek?

- Powoli, ale te¿ zyskuj¹. Za
czasów dyrektora Marka
Twardowskiego wszystko co
mo¿na by³o personelowi za-
braæ, zrobiono to. Czasami
zgodnie z prawem, ale
czêœciej niezgodnie. Kiedy
przyszed³em z wielu decyzji
natychmiast trzeba by³o siê
wycofaæ. Wspomagamy na-
szych lekarzy w ró¿nych ini-
cjatywach, szkoleniach czy w
wyjazdach na konferencje,
je¿eli to przynosi korzyœci
lecznicy. Staliœmy siê nor-
maln¹ firma, prowadzon¹ biz-
nesowo, gdzie jednak nie za-
pominamy o elementarnej
sprawiedliwoœci. Je¿eli pra-

Nasz szpital wyszedł z tego
trudnego okresu mocno osłabiony
Z Piotrem Dêbickim, by³ym prezesem a obecnie dyrektorem ds. medycznych  Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy
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Suma wszystkich doświadczeń spowodowała, że wypracowałem jakiś model działania i on się sprawdza.



Na takie same zió³ka ca³y
czas patrz¹ wspó³czeœni go-
rzowianie.

- Takie roœliny ros³y tu na
tym trawniku jeszcze mie-
si¹c temu, przed koszeniem
- mówi Magda Brambor,
m³oda gorzowska malarka,
która wykona³a mural razem
z Krzysztofem Matuszakiem
i Tomaszem Sozañskim.

„(…) krwawnik, rze¿ucha,
dziurawiec, podró¿nik, byli-
ca, babka, pastuszka.
Wszêdzie to roœnie - stwier-
dzi³ H. - Nie ma tu nic nad-
zwyczajnego. Ty jednak wi-
dzia³aœ i ka¿dy musia³ to wi-
dzieæ, ¿e w taki sposób w
takim botanicznym zestawie
mo¿e byæ poroœniêty tylko
rów przydro¿ny po tamtej, a
raczej po tej - w ka¿dym ra-
zie po wschodniej stronie
Odry”. Ten fragment s³ynnej
ksi¹¿ki znalaz³ siê na szczy-
cie kamienicy przy alei 11
Listopada. Nad nim umiesz-
czono owych osiem zió³ek
wraz z portretem Christy
Wolf i not¹ o pisarce.
Wszystkie napisy s¹ po pol-
sku i niemiecku.

- To w³aœnie te roœliny
po³¹czy³y w sposób symbo-
liczny œwiat Christy Wolf i
wspó³czesnych mieszka-
ñców - mówi³ Pawe³ Kurtyka,
szef stowarzyszenia Sztuka
Miasta, które ten mural, oraz
drugi na kamienicy przy ul.
Teatralnej  dedykowany
Zbigniewowi Herbertowi wy-
kona³a. 

Sam pomys³ wykonania
akurat takich œcian t³umaczy³
faktem, ¿e od kilku lat wzras-
ta zainteresowanie przedwo-
jenn¹ histori¹ Gorzowa oraz
jego niepospolitymi mieszka-
ñcami. - W przypadku Chris-
ty Wolf sprawa jest jasna.
Jedno miasto, jedna historia,
jedna ksi¹¿ka. No i ten mo-
tyw, czyli zio³a, które wszys-
cy znamy ze swoich podwó-
rek - mówi³ Pawe³ Kurtyka.

W spotkaniu przy muralu
udzia³ wziêli przedstawiciele
Stowarzyszenia Christy Wolf
z Berlina. - Stowarzyszenie
tworz¹ ludzie, którzy pisarkê
jej rodzinê znali, pamiêtaj¹
j¹, lub zwyczajnie lubi¹ jej
twórczoœæ - mówi³ Karlheinz
Mund, znany niemiecki
re¿yser, autor miêdzy innymi
dokumentu o pisarce. Opo-
wiada³, ¿e sam pamiêta tu¿
powojenne czasu, które
prze¿y³ na Oderbruchu, czyli
£êgach Odrzañskich. - Dla
nas to by³a niebywa³a
ksi¹¿ka, bo dotyka³a tak¿e
naszych doœwiadczeñ. Dla-
tego bardzo, bardzo cieszy
nas, ¿e powsta³ taki mural
oraz ze m³odzi ludzie wziêli
za temat w³aœnie motyw z tej
akurat ksi¹¿ki.

Ju¿ wiadomo, ¿e mural po-
œwiêcony pisarce jest
wstêpem do dalszego upa-
miêtniania pisarki, która siê
urodzi³a w Gorzowie, przed-
wojennym Landsbergu, tu
spêdzi³a pierwsze lata ¿ycia,
do miasta tego wraca³a, o

tym mieœcie napisa³a swoj¹
najs³ynniejsz¹ ksi¹¿kê
„Wzorce dzieciñstwa”. Ostat-
ni raz by³a w Gorzowie jesie-
ni¹ w 1997 roku. Wtedy
spotkanie z ni¹ poprowadzi³
Adam Krzemiñski z „Polity-
ki”. 

Ju¿ wiadomo, ¿e ³aweczka
poœwiêcona pisarce stanie
we wrzeœniu obok przystan-
ku przy ul. Chrobrego, na-
przeciw katedry. Jako
pierwszy przysi¹dzie na niej
m¹¿ pisarki Gerhardt, które-
go do Gorzowa zaprosi mi-
êdzy innymi Towarzystwo
Mi³oœników Gorzowa. - Ze
wzglêdu na wiek i niezbyt
dobry stan zdrowia chcemy
nieco przyspieszyæ wizytê
mê¿a pisarki. RzeŸba ma³ej
dziewczynki, która jest wzo-
rowana na Chriœcie Wolf w
tamtym czasie, pojawi siê
nieco póŸniej - mówi Arka-
diusz Grzechociñski z To-
warzystwa. 

Obydwa murale powsta³y dzi-
êki dotacji Urzêdu Miasta.
Do³o¿yli siê tak¿e prywatni
sponsorzy, a byli to: Stemar,
Towarzystwo Mi³oœników Go-
rzowa i Draft. - To niebywa³e,
¿e pod muralem spotkali siê
Polacy i Niemcy, m³odzi i sta-
rzy. Takie dzia³ania maj¹
g³êboki sens - mówi³a Ewa
Pawlak, dyrektor wydzia³u kul-
tury.

Sztuka Miasta zapowiada
dalsze dzia³ania zmierzaj¹ce
do upiêkszania Gorzowa. 

RENATA OCHWAT

cownicy podnosz¹ kwalifikacje
s¹ z tego tytu³u lepiej wynagra-
dzani. Wczeœniej nie by³o to
realizowane. Zaczêliœmy rów-
nie¿ s³uchaæ pracowników, bo
wczeœniej nikt tego nie czyni³,
a bywa³o, ¿e obci¹¿enie prac¹
przekracza³o wszystkie do-
puszczalne normy. Do tego
dochodzi stabilnoœæ pracy
oraz gwarancja wyp³aty, co
wczeœniej nie by³o takie pew-
ne.
- Z tego co s³yszê, lekarze

nie maj¹ powodów do u¿ala-
nia siê nad sob¹. Natomiast
pielêgniarki wci¹¿ narzekaj¹
na poziom zarobków, formy
zatrudnienia. W niektórych
szpitalach wrêcz siê bun-
tuj¹, strajkuj¹. A w Gorzo-
wie?

- Na tle œredniej w kraju sta-
ramy siê utrzymywaæ zbli¿ony
poziom p³ac do tego co jest w
szpitalach w Szczecinie, Poz-
naniu. Na pewno jesteœmy naj-
lepszym p³atnikiem, je¿eli we-
Ÿmiemy pod uwagê okoliczne
placówki. Ale nie o to w tym
wszystkim chodzi. Generalnie
uwa¿am, ¿e postulaty wysu-
wane przez œrodowiska pielêg-
niarskie w kraju s¹ uzasadnio-
ne. Dosz³o do zbyt du¿ego
rozwarstwienia dochodowego
pomiêdzy lekarzami a pozos-
ta³ymi pracownikami s³u¿by
zdrowia, g³ównie pielêgniarka-
mi, bo ich jest najwiêcej. Pro-
blem jest w systemie. Prezes
czy dyrektor szpitala mo¿e daæ
jedn¹, drug¹ podwy¿kê, ale
niewielk¹. Potrzebne s¹ korek-
ty w wycenach us³ug. NFZ
dzia³a w imieniu pacjentów i
kontraktuj¹c us³ugi okreœla
kryteria jakoœci. I je¿eli chce
mieæ wysok¹ jakoœæ obs³ugi
pielêgniarskiej musi wzi¹æ to
pod uwagê przy wycenie. A
proszê mi wierzyæ, ¿e istniej¹
realne mo¿liwoœci zaspokoje-
nia s³usznych postulatów
pielêgniarek bez podnoszenia
wysokoœci sk³adek. Uwa¿am,
¿e nale¿y tê sprawê szybko
rozwi¹zaæ, bo nied³ugo mo¿e
byæ naprawdê du¿y problem z
zapewnieniem obs³ugi bia³ego
personelu w kraju. Z lekarzami
te¿ wcale nie ma miodu, bo w
krajach OECD mamy ich naj-
mniej w przeliczeniu na miesz-
kañców.
- Jakie s¹ teraz najwiêksze

atuty gorzowskiego szpita-
la?

- Zespó³ ludzki, nie tylko le-
karze i pielêgniarki, ale diag-
noœci, technicy, laboranci-ana-
litycy oraz kadra wspoma-

gaj¹ca. Bez tych ludzi
mo¿emy nakupowaæ sprzêtu,
ale nie mia³by kto z niego ko-
rzystaæ. Kolejny atutem jest
rozwój techniczny placówki.
Wypracowany zysk w wiêkszo-
œci przeznaczamy na zakup
najnowoczeœniejszego wypo-
sa¿enia, którego w szpitalu
jest ju¿ bardzo du¿o. Jakby
ktoœ stan¹³ z boku zobaczy³by
wielki wodospad lej¹cego siê
do nas sprzêtu. Dziêki temu
stajemy siê monopolist¹ w re-
gionie w wykonywaniu wielu
us³ug, co powoduje naturalny
nap³yw pacjentów i zwiêk-
szaj¹ce siê przychody.
- A s³aboœci?
- Brak miejsca na dalszy roz-

wój. Ju¿ moglibyœmy otworzyæ
nowe oddzia³y, ale nie mamy
gdzie. S³aboœci¹ jest te¿ brak
mo¿liwoœci powiêkszenia nie-
których oddzia³ów, jak choæby
chirurgii, interny, pediatrii. Dla-
tego pilnym zadaniem jest roz-
budowa szpitala.
- Kilka miesiêcy temu zre-

zygnowa³ pan ze stanowiska
prezesa, ¿eby teraz zostaæ
pos³em?

- Nie ³¹czy³bym tych dwóch
spraw, choæ mog³em wtedy
spodziewaæ siê propozycji
startu do sejmu. Jestem nato-
miast pozytywnie zaskoczony,
¿e znalaz³em siê na wysokim,
trzecim miejscu. Rezygnuj¹c z
funkcji prezesa chcia³em po-
wróciæ do zawodu lekarza i na-
wet w przypadku zostania
pos³em nic siê w tej kwestii nie
zmieni. Nie przejdê na zawo-
dowego pos³a, bo nie czujê ta-
kiej potrzeby. Chcê natomiast,
maj¹c mandat w rêku, dzia³aæ
w interesie rozwoju polskiej
s³u¿by zdrowia, a tak¿e rozwi-
jaæ nasze placówki w regionie.
Wielokrotnie przekona³em siê,
¿e oœrodek decyzyjny, jak i pie-
ni¹dze s¹ w Warszawie i tam
trzeba dzia³aæ, ¿eby zwiêkszyæ
si³ê rozwoju szpitala w Gorzo-
wie. Takie s¹ realia. Uwa¿am
równie¿, ¿e pos³ami powinni
zostawaæ ludzie specjalizuj¹cy
siê w okreœlonych dziedzinach
i potem w nich dzia³aæ a nie
zajmowaæ siê wszystkim, czyli
niczym. Mnie interesuj¹ kon-
krety. Jak uda³o siê za³atwiæ
œmig³owiec dla Gorzowa, to
mamy konkretne dzia³anie a
nie mówienie o dzia³aniu. I o to
chodzi w pos³owaniu, a nie
jak¹œ legitymacjê.
- Czy polsk¹ s³u¿bê zdro-

wia mo¿na naprawiæ?
- S³u¿ba zdrowia nie w pe³ni

odpowiada aspiracjom Pola-

ków, gdy¿ w naszej mentalno-
œci istnieje przeœwiadczenie,
¿e wszystko nam siê nale¿y. A
proszê mi wierzyæ, ¿e obecna
s³u¿ba zdrowia w Polsce, i ta
jeszcze sprzed wejœcia nasze-
go kraju do Unii Europejskiej,
to dwa inne œwiaty. D³ugoœæ
¿ycia Polaków roœnie niemal z
roku na rok, poziom medycyny
jest bardzo wysoki. Ale faktem
jest, ¿e mo¿na zrobiæ jeszcze
bardzo du¿o, ¿e poprawiæ nie
tylko systemowe rozwi¹zania,
lecz tak¿e w zakresie przyjaz-
nego podejœcia do pacjenta.
Ponadto s³u¿ba zdrowia dzia³a
w okreœlonych uwarunkowa-
niach finansowych i ¿eby coœ
nowego wprowadziæ trzeba ro-
biæ to kosztem innych rzeczy.
Brakuje uczciwej rozmowy ze
spo³eczeñstwem. Jestem
przekonany, ¿e Polacy mog¹
wszystko zaakceptowaæ, je¿eli
bêdzie z nimi rozmawia³o siê
uczciwie i konkretnie. Je¿eli
chcemy mieæ jeszcze lepsz¹
s³u¿bê zdrowia, jak na
przyk³ad w Czechach, to trze-
ba jasno powiedzieæ, ¿e oni
p³ac¹ 14-procentow¹ sk³adkê,
my 10-procentow¹. Mo¿e
sk³adkê u nas powinny p³aciæ
obecnie wy³¹czone z tego gru-
py. O tym trzeba dyskutowaæ.
- Najwiêkszy k³opot tkwi

chyba w d³ugich kolejkach
do specjalistów?

- To jest problem nie tylko
Polski, ale najbogatszych kra-
jów œwiata, gdy¿ przewaga po-
pytu nad poda¿¹ us³ug lekar-
skich jest tak du¿a, ¿e zawsze
bêdzie deficyt. W Wielkiej Bry-
tanii, gdzie pracowa³em trzy
lata, œrednie oczekiwanie do
specjalisty to pó³ roku. A tam
lekarzy nie brakuje. Chodzi o
to, ¿eby do specjalistów trafiali
pacjenci, którzy tego wyma-
gaj¹, a nie tacy, którym trzeba
wypisaæ receptê lub zrobiæ
drobne badanie. To powinno
nastêpowaæ na innych pozio-
mach systemu. Organizacyj-
nie dalej nale¿y rozwijaæ sys-
tem podstawowej opieki zdro-
wotnej, w taki sposób, ¿eby
lekarze pierwszego kontaktu
œmielej mogli przej¹æ na sie-
bie wiêcej obowi¹zków. Do-
pracowaæ nale¿y ponadto
obecnie dzia³aj¹cy pakiet on-
kologiczny, bo dla pacjenta
wchodz¹cego ju¿ w œcie¿kê
leczenia najtrudniejsze jest
b³¹kanie siê w systemie, za-
miast skupianie siê na realizo-
waniu poszczególnych etapów
leczenia. 
- Dziêkujê za rozmowê.
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Zioła połączyły
Christę Wolf 
z gorzowianami
Zio³a, o których pisa³a Christa Wolf we „Wzorcach dzieciñstwa” znalaz³o
siê na muralu przy al. 11 Listopada. 

Nasz szpital wyszedł z tego
trudnego okresu mocno osłabiony
Z Piotrem Dêbickim, by³ym prezesem a obecnie dyrektorem ds. medycznych  Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

Na takie same ziółka cały czas patrzą współcześni gorzowianie. 
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- Zrobiliœcie ostatnio dwa
murale, ten Christy Wolf i
ten Zbigniewa Herberta. Po
co ty to robisz?

- Nie ja to robiê. Murale wy-
konali artyœci: Magda Bram-
bor, Tomek Sozañski, Krzy-
siek Matuszak i Tomek Kalitko
z inicjatywy Stowarzyszenia
„Sztuka Miasta”, w którym
dzia³am.
- Ale siê anga¿ujesz.
- W dzia³alnoœæ stowarzy-

szenia? Robiê to, bo lubiê.
Zawsze coœ robi³em. W pew-
nym momencie mia³em spo-
kojne ¿ycie. Ale czegoœ mi
brakowa³o i znów zacz¹³em
dzia³aæ.
- Co to znaczy „mia³em

spokojne ¿ycie”?
- Spokojne, to znaczy uspo-

kojone do tego stopnia, ¿e
tak naprawdê nic nie mu-
sia³em. Mia³em spokojn¹
pracê, któr¹ lubiê, mia³em
swój dom, swoich znajomych,
ale czegoœ mi brakowa³o.
- Co rozumiesz pod po-

jêciem „coœ mi
brakowa³o”?

- Brakowa³o mi dzia³ania. 
- No dobrze, brakowa³o. I

tak: pracujesz w telewizji,
dzia³asz w Sztuce Miasta,
prowadzisz Centralê, je-
Ÿdzisz na rowerze, animu-
jesz Masê Krytyczn¹.

- To ostanie to akurat s¹ lu-
dzie ze stowarzyszenia. To jest
osobna inicjatywa, która siê
nazywa Rowerowy Gorzów.
Tutaj najbardziej aktywni s¹
Krzysiek Leœnicki, Pawe³ Naj-
dora i Pawe³ Kurtyka. Ja przy-
wioz³em ideê masy krytycznej
do Gorzowa, kiedy szlaja³em
siê po œwiecie i to u nas, w
roku 1999 mieliœmy jedn¹ z
pierwszych mas krytycznych w
Polsce. Ale to Centrala jest ta-
kim moim dzieckiem. A stowa-
rzyszenie, podobnie jak i Ro-
werowy Gorzów, to grupa ludzi
aktywnych. 
- Porozmawiajmy wiêc o

Centrali. Jak to siê za-
czê³o?

- Miasto systematycznie do-
bija³o miejsca, które zajmo-
wa³y siê kultur¹ niezale¿n¹.
Ostatnim miejscem, które
zosta³o dobite, a które zajmo-
wa³o siê w³aœnie kultur¹ nie-
zale¿n¹, by³ Magnat. Ja jesz-
cze przed zamkniêciem Mag-
nata otworzy³em pierwsz¹
Centralê, która by³a przy ul.
Jagie³³y.

- Szybko ciê jednak
stamt¹d wykurzyli.

- No tak, ale to by³a taka sy-
tuacja, ¿e my dostaliœmy ten
lokal na miesi¹c czy dwa. To
by³o przy okazji robienia mu-
ralu z kasetami. Chcieliœmy
tam zorganizowaæ wystawê
pokonkursow¹ na mural
w³aœnie, przysz³o sporo cie-
kawych projektów i chcieli-
œmy pokazaæ to ludziom.
Przy okazji zdarzy³y siê dwa
koncerty, zagra³y Drekoty i
taki fajny zespó³ z Warszawy,
The Phantoms, zrobiliœmy kil-
ka projekcji, akcji artystycz-
nych. Skoro siê tych kilka rze-
czy wydarzy³o, stwierdzi³em,
¿e poci¹gniemy tê dzia³al-
noœæ. Poszed³em do Urzêdu
Miasta i poprosi³em o
przed³u¿enie umowy. Poka-
za³em, co siê wydarzy³o
przez te dwa miesi¹ce, napi-
sa³em harmonogram dzia³añ
na nastêpne dwa i w rozmo-
wach wszystko by³o bardzo
fajnie. Bo by³o. Oczywiœcie
nie by³o pr¹du, wiêc ci¹gnêli-
œmy od s¹siadów z s¹siedniej
kamienicy 20-metrowym
przed³u¿aczem. Zawsze
zbieraliœmy na to, ¿eby im
coœ za ten pr¹d daæ. By³o w
porz¹dku. To dzia³a³o jeszcze
jakieœ dwa albo trzy
miesi¹ce. I nagle grom z jas-
nego nieba, bo siê okaza³o,
¿e jednak nie. Dosta³em pis-
mo, ¿e jednak miasto nam
nie przed³u¿y umowy.
- Nie bo nie, czy jak?
- Poszed³em do Urzêdu

wyt³umaczyæ tê kwestiê. Py-

tam, no jak to jest. Przecie¿
rozmawialiœmy, wszystko
by³o w porz¹dku, wszystko
by³o na tak. A w piœmie jest,
¿e jednak nie. Od ówczesnej
pani wiceprezydent
us³ysza³em, ¿e nie, bo siê
tam zagnieŸdzicie. Rozu-
miesz - zagnieŸdzimy siê.
Faktycznie jest to problem,
no bo miasto ba³o siê, ¿e im
siê gdzieœ kultura zagnieŸdzi
(œmiech). No ale có¿, takie
by³y czasy. I wówczas stwier-
dzi³em, ¿e z miastem, czy te¿
bez, ale i tak damy radê.
Du¿o ludzi mówi³o, ¿e w tym
mieœcie nic siê nie da zrobiæ.
Na co mówiê, ¿e jak siê nie
da, skoro siê da. Pad³ argu-
ment - nie ma pieniêdzy. Na
co ja, ¿e mo¿na bez pieni-
êdzy. I de facto przyst¹pi³em
do przetargu na zrujnowan¹
piwnicê, po¿yczaj¹c 700 z³ na
wadium od kolegi Henryka.
Bo ja nie mia³em grosza przy
duszy. I w taki sposób po-
wsta³a obecna Centrala. Do-
dam, ¿e poza mn¹ by³o
dwóch uczestników przetar-
gu, wiêc jeszcze wywindowali
cenê. Lokal dzia³a³ i dzia³a na
takiej zasadzie, ¿e ja p³acê
normalny, komercyjny
czynsz, ale nie sprzeda-
wa³em, ani do dziœ tam nie
sprzedajê kompletnie nic. I
tak w³aœnie zaczê³a powsta-
waæ Centrala. Tam nie by³o
absolutnie nic. Kupa gruzu
tylko. Zrobiliœmy tam fajn¹
pla¿ê. Wnieœliœmy tam wia-
derkami 4 tony piasku. By³y
kocyki, by³y lampy solarne,

¿e mo¿na by³o posiedzieæ.
Potem zaczêliœmy zbieraæ ja-
kieœ meble. Stare kanapy z
ulicy, które w miarê dobrze
wygl¹da³y. Zrobiliœmy tam in-
stalacjê elektryczn¹, insta-
lacjê wodno-kanalizacyjn¹ z
toaletami. Tak to siê zaczê³o
krêciæ, coraz wiêcej ludzi za-
czê³o przychodziæ. Centrala
bardzo szybko zyska³a jak¹œ
tam renomê. Renoma ta w tej
chwili wykracza daleko, dale-
ko poza Polskê. Przyje¿d¿a
mnóstwo bardzo ciekawych
zespo³ów, które gdzieœ tam o
Centrali s³ysza³y. Centrala
sta³a siê znakiem.
- A jak to w tej chwili

dzia³a. To znaczy, ca³y czas
p³acisz stawki komercyj-
ne?

- Tak, oczywiœcie. P³acê ko-
mercyjny czynsz, zalegam
dosyæ sporo miastu. Zbie-
raj¹c na tacê, bo w taki spo-
sób op³acamy to miejsce, nie
jesteœmy w stanie zebraæ na
tyle, aby wystarczy³o na
czynsz w³aœnie. No zwyczaj-
nie tak siê tego miejsca utrzy-
maæ nie daje.
- Nie wystêpowa³eœ do

miasta, aby zdjêto stawki
komercyjne, aby Centralê
potraktowano jako lokal na
dzia³alnoœæ kulturaln¹,
któr¹ przecie¿ de facto tam
prowadzisz.

- W³aœnie to zrobi³em. Tylko
okazuje siê, ¿e ja jako osoba
prywatna nie mogê byæ insty-
tucj¹ kulturaln¹, bo muszê
byæ stowarzyszeniem albo
coœ na kszta³t. A niektórym

cz³onkom stowarzyszenia nie
podoba³y siê pewne aspekty
dzia³alnoœci Centrali. Ale
ostatnio doszliœmy do poro-
zumienia, tak wiêc stowarzy-
szenie bêdzie t¹ organizacj¹,
która wystêpuje w imieniu
Centrali. Warto dodaæ, ¿e
Centrala zawsze dzia³a³a pod
auspicjami stowarzyszenia,
wszystkie imprezy siê odby-
wa³y jako imprezy Sztuki
Miasta. Ale by³ to jakby lokal
Wujka Thomasa (œmiech).
- Jak oceniasz stan kultury

w mieœcie? W pracy zawo-
dowej robisz materia³y o kul-
turze w mieœcie. Jesteœ te¿
animatorem tego nurtu off.

- Staram siê nie oceniaæ. Po
prostu robiê swoje. Ludzie
mówi¹, ¿e w Gorzowie nic siê
nie dzieje, ale myœlê, ¿e tych
wydarzeñ trochê jest. Proble-
mem jest dotarcie z t¹ ofert¹
do ludzi. Odnoszê wra¿enie,
¿e stan kultury nieco siê po-
prawia, ale nadal jest ona
niedoinwestowana. Jest kilka
dobrych zjawisk. Na przyk³ad
Nocny Szlak Kulturalny…
- Ale to jest rozrywka. 
- Nocny Szlak Kulturalny to

jest rozrywka?
- Ja pytam o kulturê. 
- Ja tego tak nie oceniam.

Musimy tutaj dojœæ do con-
sensusu, czym jest kultura.
Dlatego, ¿e to co ja robiê, dla
niektórych ludzi zupe³nie nie
ma nic wspólnego z kultur¹…
- Dla mnie ma.
- Dla ciebie mo¿e i ma.

Wiêkszoœæ myœli inaczej.
Wielu ludzi korzysta z wyda-
rzeñ rozrywkowych i im siê
wydaje, ¿e to jest w³aœnie kul-
tura. Ja uwa¿am, ¿e kultura
to ca³y przekrój dzia³añ, nie
tylko tych instytucjonalnych.
Myœlê, ¿e wyznacznikiem
miejskoœci ka¿dego sza-
nuj¹cego siê miasta jest kul-
tura niezale¿na. Kultura wy-
soka, owszem tak, teatry, fil-
harmonie i galerie jak
najbardziej. Ale z drugiej stro-
ny tego spectrum jest kultura
niezale¿na, inicjatywy oddol-
ne i dzia³ania spontaniczne,
czyli te rzeczy, które siê teraz
dziej¹, a których wczeœniej
nie by³o, lub po prostu nie
by³y zauwa¿ane.
- By³o, tylko umar³ Magnat

i ty wzi¹³eœ siê i reanimo-
wa³eœ kulturê off.

- Ale Magnat te¿ by³ czymœ
innym, ni¿ Centrala. Magnat

by³ miejscem, które podlega³o
instytucji. To mimo wszystko
by³a kultura instytucjonalna.
Natomiast ja proponujê tu
prawdziwy underground. Nie
jest to pub ani sk³ot, choæ nie-
wykluczone, ¿e gdyby
usi³owano mnie wykopaæ z
tego miejsca, to nastêpnym
krokiem by³oby zask³ototowa-
nie jakiegoœ miejsca…
Mia³em nawet konkretny plan
B.
- No super.
- Super, by³oby fajnie,

by³aby radocha, ale by³aby to
ostatecznoœæ. Jeœli dochodzi
do zask³otowania budynku, to
ju¿ jest akt desperacji. A by³o
blisko. 
- No to wróæmy jednak do

pytania o gorzowsk¹ kul-
turê, bo powtórzê, jesteœ z
ni¹ blisko, znasz j¹.

- OK. Jej podstawowy pod-
stawowy problem, to niedoin-
westowanie. Drugi, to ona ma
naprawdê niewiele do zapro-
ponowania m³odym ludziom.
Wydaje mnie siê, ¿e to nie
jest tylko problem kultury, jest
to szerszy problem. M³odzi
ludzie maj¹ tak naprawdê
ma³o ofert w tym mieœcie. I
dlatego z tego miasta ucie-
kaj¹. Brak mo¿liwoœci rozwo-
ju i realizacji. Wiêkszoœæ rze-
czy, które siê tu dziej¹, to
oferta spóŸniona o jakieœ 20
lat. My jesteœmy o jakieœ 20
lat do ty³u. Jeœli chodzi o
sztukê, to brakuje sztuki mul-
timedialnej. Dobrze, ¿e s¹
wystawy malarstwa, jest fil-
harmonia. Chocia¿ muszê
przyznaæ, ¿e filharmonia za-
skoczy³a mnie tym projektem
z DJ-ami czy muzyk¹ do gier
komputerowych. Zdarzaj¹ siê
takie pere³ki od czasu do cza-
su, ale to jest kwestia ostat-
niego roku czy dwóch. Takie
rzeczy zaczynaj¹ siê dziaæ.
Do tej pory tego nie by³o. To
zaczyna w tej chwili kie³ko-
waæ. Nie wiem, od czego to
zale¿y, ale jest kilka osób,
które takie projekty chc¹ ro-
biæ. Zaczynaj¹ powstawaæ
nowe rzeczy. Powsta³ klub C-
60. Wczeœniej by³ ju¿ nie-
istniej¹cy Klub Mana Mana,
który te¿ promowa³ swoje
rockowe rzeczy. Ja proponujê
trochê bardziej niszow¹ kul-
turê, bardzo niekomercyjne
rzeczy. Tak¹ awangardê. Bra-
kowa³o te¿ wspó³dzia³ania.
Ale widzê, ¿e to siê powoli

Miasto bało się, że im    się gdzieś
kultura zagnieździ
Rozmowa z Tomaszem „Thomasem” Malewiczem, dziennikarzem Telewizji Teletop i animatorem Centrali, czyli Centrum Kultury Niezale¿nej,                                            rozmawia Renata Ochwat

To miasto jest pustynią. Dlatego ja się czuję jak ryba w wodzie.

Fo
t. 

Re
na

ta
 O

ch
wa

t

● czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●



zmienia, idzie w dobr¹
stronê. Wiem, ¿e mogê liczyæ
na MCK, MOS te¿ chêtnie po-
maga, filharmonia mog³aby
wiêcej w tym kierunku
zadzia³aæ. 
- Ale filharmonia z defini-

cji jest tak¹ instytucj¹, ¿e
proponuje muzykê kla-
syczn¹. Jest nastawiona na
innego rodzaju dzia³alnoœæ.

- Wiem. Ale mo¿na wyjœæ
do ludzi, dla których filharmo-
nia jest niedostêpna, robiæ
wiêcej takich akcji, jak cho-
æby koncert kwartetu smycz-
kowego w gara¿u podziem-
nym na Manhattanie. By³em i
uwa¿am, ¿e to œwietna im-
preza. Dlaczego nie robiæ
wiêcej takich wydarzeñ?
Myœlê o tym, ¿eby wyjœæ z
Central¹ w plener z muzyk¹
awangardow¹ na b³oniach za
filharmoni¹. Puœciæ muzykê
niekoniecznie lekk¹, ³atw¹ i
przyjemn¹, i tutaj chêtnie
zwrócê siê z propozycj¹
wspó³pracy do filharmonii.
Chodzi o to, ¿eby by³o wiêcej
takiej muzyki do s³uchania,
awangardowej w³aœnie, czy
powa¿nej. Ludzie s³uchaj¹
muzyki przy okazji picia piwa
lub id¹ na koncert zab³ysn¹æ
now¹ kreacj¹, ale coraz mniej
jest ludzi, którzy tak na-
prawdê s³uchaj¹. No i awan-
gardy jednak brakuje w tym
mieœcie. Jest œwietny Festi-
wal Muzyki Wspó³czesnej. To
ta strona filharmoniczna
awangardy, jednak awangar-
da nie koñczy siê na filharmo-
nii. 
- Jak siê ¿yje ludziom,

którzy maj¹ œwierzbienie
mózgu, którzy coœ potrze-
buj¹, coœ chc¹ robiæ, coœ

robi¹, w takim œrednim
mieœcie?

- Mnie siê ¿yje genialnie. To
miasto jest pustyni¹. Dlatego
ja siê czujê jak ryba w wo-
dzie. Gdybym pojecha³ do
Berlina, sk¹din¹d blisko, to
prawdopodobnie znikn¹³bym
w t³umie ludzi takich, jak ja. A
tu, no wiesz, czujê siê jak
pere³ka. W tej chwili powstaje
inne ciekawe miejsce - Grota
Sztuki. Przynajmniej zapo-
wiada siê ciekawie. Ch³opcy
koñcz¹ w³aœnie remont. By³
Warsztat. Jakby siê przyj-
rzeæ, to jednak jest kilka faj-
nych rzeczy w mieœcie. Czyli
w³aœnie C-60, Grota, która
powstanie i Centrala, które
ci¹gn¹ ten nurt mniej lub bar-
dziej niezale¿ny. I myœlê, ¿e
to dopiero pocz¹tek.
- Skoro o takich miejs-

cach mówimy, to jest jesz-
cze Jazz Club.

- No wiesz, Jazz Club za-
wsze by³, jest i bêdzie. Co tu
mówiæ o Jazz Clubie, skoro o
nim mówi¹ wszyscy. Klub ma
fajn¹ ofertê oraz to coœ, nie
wiem, czy zauwa¿y³aœ, ¿e ma
odbiorcê, który siê oswoi³ z
ofert¹ jazzow¹. Myœlê, ¿e Bo-
guœ Dziekañski wykona³ fan-
tastyczn¹ pracê, bo dzia³a od
zawsze, od epoki wêgla ka-
miennego (œmiech), ¿e
oswoi³ i nauczy³ s³uchania
jazzu. Centrala te¿ spe³nia
trochê tak¹ funkcjê. Zapo-
znajemy ludzi z ró¿nymi nie-
konwencjonalnymi dzia³ania-
mi. Np. na koncerty hard-co-
re’owe przychodzi do mnie,
gdzie goœcie spuszczaj¹ ab-
solutny ³omot, coraz wiêcej
ludzi z innej bajki, w innym
wieku, ni¿ typowy odbiorca. 

- A nie masz wra¿enia, ¿e
to s¹ ludzie, którzy w latach
80. s³uchali punka, czy
ciê¿kiego amerykañskiego
rocka. Potem im zabrak³o
miejsc do s³uchania, bo nie
honorem by³o byæ najstar-
szym s³uchaczem w Mag-
nacie, a teraz wracaj¹ do
korzeni, do Proletaryatu i
innych takich kapelek?

- Myœlê, ¿e na pewno tak,
¿e przychodzi czêœæ starej
ekipy, która pamiêta lata 80. i
trochê póŸniejsze. Ale przy-
chodz¹ te¿ tacy ludzie w wie-
ku lat 30., którzy zwyczajnie
nie pamiêtaj¹ tamtych cza-
sów. Wydaje mi siê, ¿e za-
czynaj¹ siê oswajaæ z klima-
tami innymi, ni¿ to co propo-
nuje Justyna Steczkowska. 
- Czy wobec tego miasto

kiedykolwiek i jakkolwiek
pomog³o ci w dzia³alnoœci?
W³aœnie za tê nieprost¹
drogê?

- Ja nigdy o tê pomoc nie
prosi³em. Centrala nazywa
siê Centrum Kultury Nieza-
le¿nej i tak to dzia³a³o. Nato-
miast kiedy dosta³em na-
grodê im. Janusza S³owika,
to zdarzy³ siê pewien prze³om
w tym wszystkim, pojawi³a siê
nowa w³adza. Ja oczywiœcie
nie prosi³em o pomoc. Ale
skontaktowa³ siê z nami pre-
zydent Jacek Wójcicki, jego
administracja, radna Marta
Bejnar-Bejnarowicz te¿ siê
zainteresowa³a. To by³o dla
mnie absolutnie niesamowite.
Powiedzia³em, jak mog¹ mi
pomóc, obni¿yæ czynsz i
umorzyæ zaleg³oœci (œmiech).
Ale okazuje siê, ¿e to nie jest
taka prosta sprawa. Lokale
u¿ytkowe by³y wynajmowane

na dzia³alnoœæ handlow¹,
us³ugow¹ czy gastrono-
miczn¹, nie by³o kategorii
„dzia³alnoœæ kulturalna non
profit” i choæ prowadzê
dzia³alnoœæ niekomercyjn¹, to
jako osoba fizyczna jestem
traktowany jak ka¿dy inny
szewc, restaurator czy
w³aœciciel apteki. Ale i ta ba-
riera chyba ju¿ znika po
ostatniej uchwale Rady Mias-
ta. Czyli coœ siê w temacie ru-
sza.
- I ostatnie pytanie. Jakie

masz plany na przysz³oœæ?
- Centrala to nie tylko muzy-

ka i ca³y czas myœlimy o po-
szerzeniu oferty. Pojawia siê
teatr, performans, wystawy,
projekcje, mamy warsztaty
beatboxu, nied³ugo byæ mo¿e
bêdzie freestyle, s¹ wieczory
poetyckie. Ale chcemy robiæ
wiêcej. Wyjœæ w plener. Myœli-
my o Festiwalu Œwiat³a, na
który chcielibyœmy œci¹gn¹æ
znanych VJ-i, artystów spe-
cjalizuj¹cych siê w projek-
cjach videomappingu 3D. To
projekcje na budynkach
wkomponowane w prze-
strzeñ miejsk¹. Z VJ Pathfin-
der’em, który od lat dzia³a na
tej scenie, zrobiliœmy pro-
jekcjê na podwórku Centrali,
potem by³ projekt na kamieni-
cy podczas Dni Gorzowa. A
teraz chcielibyœmy zrobiæ to
szerzej i zaprosiæ kilka osób
zza granicy i urz¹dziæ taki
ma³y festiwal. I to jest taka
nasza idee fixe, któr¹ chcemy
zrealizowaæ. No i mam na-
dziejê, ¿e nam siê uda jesz-
cze w tym roku.
- Jak ja ciebie znam, to siê

uda. Dziêkujê bardzo za
rozmowê.
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Owszem czasami coœ
pos³ucham, ale bez specjal-
nego ws³uchiwania siê w to,
co kto gra i dlaczego. Jed-
nak¿e w niedzielny póŸny
wieczór prze¿y³em coœ fan-
tastycznego. Prze zupe³ny
przypadek obejrza³em i
wys³ucha³em w telewizyjnej
dwójce kilkadziesi¹t minut
gry skrzypka Adama Ba³dy-
cha i pianisty Yarona Herma-
na. By³ to koncert, jak pó-
Ÿniej uda³o mi siê sprawdziæ,
który odby³ siê 20 czerwca
br. w Teatrze Wielkim w
£odzi w ramach tegorocznej
edycji „Grand Prix Jazz Me-
lomani 2015”.

Koncert Adama Ba³dycha i
Yarona Hermana by³ dla
mnie pokazem wielkiego ta-
lentu i mistrzowskim prowa-
dzeniem wspólnej gry przez
jednego i drugiego, a szcze-
gólnie A. Ba³dycha, bo to on
sprawi³, ¿e chcia³em ich mu-
zyki wys³uchaæ. I pêka³em
przy tym z dumy, ¿e nasz ci
on jest, bo z Gorzowa, gdzie
siê urodzi³, chodzi³ do szkó³,
kszta³ci³ i z którym nadal
mocno jest zwi¹zany. To
przecie¿ tutaj s³ucha³ i uczy³

siê muzyki u Bogusia Dzie-
kañskiego w piwnicy Jazz
klubu Pod Filarami. To tutaj
jako nastolatek studiowa³ w
Ma³ej Akademii Jazzu i to tu-
taj wreszcie wraca po mu-
zycznych woja¿ach po kraju i
œwiecie, gdzie mimo m³ode-
go wci¹¿ wieku jest docenia-
ny i nagradzany

No i jak tu nie byæ dumny z
niego?! No, ale dumnym
trzeba byæ tak¿e z roboty,
jak¹ od wielu lat wykonuje
tutaj prezes Bogus³aw Dzie-
kañski. Mimo k³opotów, trud-
noœci oraz nieprzyjaznych
czêsto spojrzeñ i dzia³añ
przyjaznego ponoæ miasta. A
przecie¿ w jazzowym œwiecie
znani s¹ jeszcze Przemys³aw
Raminiak, Micha³ Wróblewski i
wielu innych, którzy jazzowe
szlify i ostrogi zdobywali
w³aœnie w Gorzowie, do które-
go serdecznie siê przyznaj¹.
Doczekaliœmy siê wiêc gorzow-
skiej szko³y jazzu, która jest ju¿
znana w Polsce i na œwiecie,
choæ prezes B. Dziekañski
ci¹gle wo³a o wiêcej jazzu. I
dobrze by³oby przynajmniej mu
w tym nie przeszkadzaæ.

JAN DELIJEWSKI

A prezes B. Dziekański
ciągle woła o więcej jazzu
Nie jestem znawc¹ muzyki, ani wielkim fanem
jazzu. 

A. Bałdych podczas plenerowego wystepu przy Szkole
Muzycznej na Chrobrego.
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- Za co lubisz Gorzów?
- Tutaj siê urodzi³em, tutaj

mieszkam i uwa¿am, ¿e Go-
rzów jest piêknym miastem,
maj¹cym du¿o do zaofero-
wania, ale niestety, czêsto
nie dostrzegamy tych zalet.
Wolimy braæ przyk³ady z in-
nych miejsc. A przecie¿
mamy piêkn¹ rzekê, zbudo-
waliœmy wspania³y bulwar,
mamy liczne acz zaniedbane
parki. Mamy kilka wspa-
nia³ych instytucji kultury,
wspomnê choæby o bibliote-
ce, filharmonii, amfiteatrze.
Lubiê Gorzów za bogaty
transport szynowy, bo intere-
sujê siê tramwajami i kolej¹.
I potrafiê to doceniæ. Przez
Gorzów przechodzi najkrót-
szy szlak kolejowy z Trój-
miasta przez Bydgoszcz do
Berlina i te¿ nie potrafimy
tego wykorzystaæ.
- Dlaczego gorzowianie

nie potrafi¹ dostrzec zalet
swojego miasta? 

- Mo¿e dlatego, ¿e brakuje
nam jakiegoœ charaktery-
stycznego symbolu, dziêki
któremu nasze miasto
by³oby lepiej rozpoznawalne
i doceniane. Nie mówiê ju¿
tutaj o takiej wie¿y Eiffla,
znaku rozpoznawczego
Pary¿a. Ale kiedy s³yszymy o
Szczecinie, od razu mówimy
o Odrze, Wa³ach Chrobrego.
Kiedy mówi siê o Zielonej
Górze, s³yszymy o Palmiarni
czy Winobraniu. W Gorzowie
przez lata nie zrobiono zbyt
wiele, ¿eby wypromowaæ taki
symbol. Inicjatywy by³y i s¹
ró¿ne, ale nie wystarczy tyl-
ko coœ raz zorganizowaæ,
trzeba jeszcze byæ konsek-
wentnym w dzia³aniach i od-
powiednio promowaæ.
- Skoro ludzie w œrednim

wieku nie potrafili przez
ostatnie lata wyekspono-
waæ pozytywnych cech na-
szego miasta na zewn¹trz,
mo¿e przyszed³ czas na
m³odych. Czy m³odzi go-
rzowianie ¿yj¹ swoim
miastem?

- Uwa¿am, ¿e tak. A
wszystkie opowieœci jakoby
tej m³odzie¿y w wiêkszoœci
ju¿ nie by³o, a ci co zostali,
myœl¹ tylko o sobie, nie s¹
prawdziwe. Zaczynam za-
uwa¿aæ rosn¹c¹ aktywnoœæ
m³odzie¿y, która dzia³aj¹c w
ró¿nych stowarzyszeniach,
staje siê istotn¹ czêœci¹
miasta. Zaczynaj¹ powoli
wyrastaæ na opiniotwórcz¹
grupê mieszkañców i jestem
zdania, ¿e warto m³odych ju¿
s³uchaæ. Mamy wiele cieka-

wych propozycji, myœlimy no-
woczeœnie, jesteœmy otwarci.
- Po zmianach na szczy-

tach gorzowskiej w³adzy
mia³o nast¹piæ nowe
otwarcie w ¿yciu miasta i
mieszkañców. Czy jako
m³ody cz³owiek za-
uwa¿y³eœ te zmiany?

- Mam wra¿enie, ¿e jeste-
œmy na etapie synchronizo-
wania najpilniejszych dla nas
tematów i dopiero po przej-
œciu etapu przygotowañ
nast¹pi widoczny rozwój.
Byæ mo¿e ³atwiej by³oby rea-
lizowaæ po kolei dane spra-
wy, ale ja jestem zwolenni-
kiem, ¿eby nie rozmieniaæ
siê na drobne. Skoro jest
szansa jednoczeœnie ruszyæ
z wieloma dzia³aniami, rób-
my to. Mnie z racji zaintere-
sowañ najbardziej ekscytuje
realizacja rozwoju sieci tram-
wajowej oraz ewentualny re-
mont estakady. Komunikacja
jest wa¿na, nie tylko miejska,
ale regionalna. Z drugiej
strony nie narzeka³bym na
poprzednie lata, bo wtedy
tak¿e by³o sporo wartoœcio-
wych inwestycji. Mo¿e bra-
kowa³o przyziemnych spraw,
jakie mamy teraz. Choæby
plenerowych imprez dla
mieszkañców, w tym wspa-
nia³y powrót do Dni Gorzo-
wa, które mog¹ promowaæ
miasto. Do tego o¿ywienie
Warty jest w interesie nas
wszystkich. Mam nadziejê,
¿e w najbli¿szych latach wy-
korzystamy pieni¹dze
p³yn¹ce szerokim strumie-
niem z Unii Europejskiej. Nie
kryjê, ¿e tacy m³odzi ludzie
jak ja, w przysz³oœci bêd¹
mieli szansê korzystaæ z
tego, co dzisiaj zrobi¹ nasi
ojcowie i dziadkowie.
- A czy dzisiaj miasto robi

du¿o dla m³odych miesz-
kañców?

- Najwa¿niejsze jest szkol-
nictwo, w tym wy¿sze. Trwa
o¿ywiona dyskusja na temat
powo³ania akademii, co cie-
szy, ale czekamy na konkret-
ne rozwi¹zania. Podobnie w
gospodarce. ¯eby zatrzy-
maæ m³odzie¿ w mieœcie,
musi ona mieæ perspektywy
naukowe i zawodowe. Im
wiêcej bêdzie studentów,
tym ³atwiej bêdzie o¿ywiæ
miasto. Na razie wielu ich
nie ma i trzeba robiæ wszyst-
ko, ¿eby stworzyæ dobr¹
uczelniê. Chcia³bym rów-
nie¿, ¿eby ci moi koledzy i
kole¿anki, którzy wyje¿d¿aj¹
na studia do innych miast,
powracali, bo mog¹ mieæ is-

totny wp³yw na rozwój mias-
ta. Z tymi powrotami bywa
na razie ró¿nie. 
- Nauka, praca s¹ wa¿ne,

ale m³odzie¿ lubi ¿yæ ak-
tywnie. Czy w Gorzowie s¹
miejsca do takiego ¿ycia?

- Ka¿dy musi umieæ zna-
leŸæ sam dla siebie kó³ko za-
interesowañ, a nie czekaæ,
a¿ ktoœ przyjdzie i podpowie
mu, jak ma atrakcyjnie
spêdzaæ czas wolny.
Uwa¿am, ¿e jest wiele faj-
nych miejsc, a jak ktoœ inte-
resuje siê czymœ, czego bra-
kuje w mieœcie, mo¿e to za-
inicjowaæ. Myœlê, ¿e ciekawe
pomys³y mog¹ byæ zrealizo-
wane przy pomocy w³adz
miasta, które s¹ otwarte na
ró¿ne inicjatywy. Przynaj-
mniej tak deklaruj¹.
- Jesteœ dobrym obser-

watorem ró¿nych zdarzeñ.
Zauwa¿y³eœ na przyk³ad,
¿e wojewódzki konserwa-
tor zabytków, dziel¹c pie-
ni¹dze na ró¿ne przed-
siêwziêcia, „zapomnia³”’ o
Gorzowie.

- Mam takie wra¿enie, ¿e w
naszym województwie jest
podzia³ na lepszych i gor-
szych. Gorzów w wielu
kwestiach jest pomijany.
Zwróæmy choæby uwagê na
ró¿ne dokumenty, plany stra-
tegiczne czy materia³y pro-
mocyjne. Gorzów i okolice
wystêpuj¹ rzadko oraz bar-
dzo ogólnie. Natomiast
obecnym przyk³adem takich
dzia³añ jest sprawa po³¹cze-
nia kolejowego do Berlina.
Radni wojewódzcy przedsta-
wiaj¹ konkretne argumenty i
pocz¹tkowo odpowiedŸ pani
marsza³ek by³a negatywna.

Dopiero po burzy stwierdzi³a,
¿e siê zastanowi, ale nadal
jest brak jasnego sygna³u dla
wsparcia uruchomienia tego
po³¹czenia. Z drugiej strony
staram siê, na podstawie
swojej skromnej na pewno
wiedzy, byæ obiektywny. I
mam odczucie, ¿e samo na-
sze miasto nie do koñca wal-
czy o w³asny interes i ekspo-
nowane miejsce na woje-
wódzkiej mapie. Uwa¿am,
¿e wina kiepskiej wspó³pracy
le¿y po obu stronach. Go-
rzów stara siê byæ aktywny,
ale widocznie czyni to ma³o
przekonuj¹co. A mo¿e rze-
czywiœcie gdzieœ tkwi¹ jakieœ
blokady, bo powracaj¹c do
poci¹gu do Berlina, obecny
stan rzeczy trwa tak na-
prawdê dziesiêæ lat.
- Wierzysz w to, ¿e poje-

dziemy od stycznia 2016
roku bezpoœrednim
poci¹giem do Berlina i w
drug¹ stronê do Torunia?

- Chcia³bym w to wierzyæ,
poniewa¿ uwa¿am, ¿e oba
kierunki s¹ dla naszego
miasta bardzo wa¿ne. Ma³o
kto mo¿e siê orientuje, ale
le¿ymy na takiej osi wschód-
zachód i nie wykorzystujemy
tego kapita³u. Wiem, ¿e le¿y
to w gestii marsza³ka woje-
wództwa, od którego zale¿y
decyzja. Mam nadziejê, ¿e
przedstawiane obecnie argu-
menty przekonaj¹ pani¹
marsza³ek i bêdzie to dopie-
ro pocz¹tek otwarcia nasze-
go miasta na kolejowy œwiat.
Bardzo cieszy mnie, ¿e go-
rzowianie w tej sprawie siê
zjednoczyli, bo to pokazuje,
i¿ mo¿na du¿o za³atwiæ po-
nad podzia³ami.

- A w jakim kierunku po-
winna pójœæ rewitalizacja
centrum miasta?

- Dla mnie rewitalizacja to
nie tylko odnowienie fasad
kamienic, ale zbudowanie
takiego klimatu, ¿eby wszys-
cy chcieli tu przychodziæ od-
poczywaæ. To powinno byæ
miejsce reprezentacyjne i
wypoczynkowe. Zw³aszcza,
o czym wspomnia³em, mamy
w œródmieœciu kilka piêknych
parków, jest rzeka, wspa-
nia³e tereny wokó³ Warty. Po-
winno byæ to równie¿ miejs-
ce turystyczne.
- Czy Gorzów mo¿e w

przysz³oœci staæ siê mias-
tem turystycznym?

- Jak najbardziej, poniewa¿
jako miasto mamy wiele cie-
kawych rzeczy do pokaza-
nia. Krakowem czy Rzymem
nie bêdziemy, ale ju¿ koja-
rzymy siê wielu ludziom
ró¿nymi atrakcjami. Dla
przyk³adu, dla nas stare
tramwaje to z³om, a mia³em
znajomych, których oprowa-
dza³em po mieœcie w roli
przewodnika i jak im poka-
za³em ten ,,z³om”, od razu
uznali to za pere³kê tury-
styczn¹. Je¿eli wszystko, co
ciekawe, byœmy zebrali w
ca³oœæ i stworzyli z czasem
szlak turystyczny, myœlê, ¿e
sami gorzowianie byliby za-
skoczeni, ile super atrakcji u
nas siê uchowa³o. Ale stwo-
rzenie takiej œcie¿ki powinni-
œmy rozpocz¹æ od postawie-
nia zwyk³ych drogowskazów,
na których pojawi³aby siê infor-
macja, gdzie co jest… Przy-
da³yby siê foldery, mapki czy
proste aplikacje na telefon.
- Sk¹d u ciebie tak du¿e

zainteresowanie polityk¹,
¿yciem spo³ecznym, kultu-
ralnym? 

- Interesujê siê wszystkim,
co siê wokó³ mnie dzieje. Nie
wiem, z czego to siê wziê³o.
Mo¿e z moich zaintereso-
wañ. Ponadto mia³em okazjê
poznaæ wielu znanych w
mieœcie ludzi, z którymi raz,
drugi porozmawia³em i poz-
na³em pewne mechanizmy
funkcjonowania miasta.
Szybko zauwa¿y³em te¿, ¿e
prezentuj¹c swoje opinie na
dany temat, mo¿na zostaæ
w³¹czony w ciekawe dyskus-
je. Cieszê siê, ¿e na
przyk³ad, proponuj¹c coœ na
portalach spo³ecznoœcio-
wych, zachêcam do rozmo-
wy inne osoby, w tym lokal-
nych polityków czy urzêdni-
ków. Ka¿dy, kto przejawia
zainteresowanie ¿yciem

wspólnotowym, mo¿e pre-
zentowaæ propozycje, które
bêd¹ potem oceniane.
Zw³aszcza, ¿e modne zaczy-
naj¹ byæ u nas konsultacje
spo³eczne. Inn¹ spraw¹ jest
ich obecna formu³a, potem
realizacja wypracowanych
wniosków. Same w sobie
konsultacje nie maj¹ wiêk-
szej wartoœci, je¿eli nie bêd¹
realizowane przez ró¿ne or-
ganizacje, stowarzyszenia,
instytuty. Chodzi o to, ¿eby
na okreœlony temat dyskuto-
wa³y osoby kompetentne a
nie przypadkowi mieszka-
ñcy.
- Jesteœ osob¹

niepe³nosprawn¹. Na te-
mat barier architektonicz-
nych mówi siê u nas od lat.
Czy widzisz w tym obsza-
rze pozytywne zmiany?

- Tak, ale zapóŸnienia z po-
przednich lat s¹ tak du¿e, ¿e
obecne tempo zmian nie jest
w³aœciwie zauwa¿alne. Na
nasz¹ grupê nie spogl¹da
siê w szerszym kontekœcie, a
jedynie robi siê coœ przy
okazji. Ale dobrze, ¿e siê w
ogóle coœ robi. Na przyk³ad
w mojej by³ej SP nr 16 wa-
runki dla niepe³noprawnych
s¹ naprawdê dobre. Jest
winda, bus wo¿¹cy osoby
niepe³noprawne do szko³y i z
powrotem, podjazdy. W nie-
których szko³ach staraj¹ siê
stworzyæ podobne warunki.
W mieœcie mamy mo¿liwoœæ
korzystania ze specjalnego
samochodu, zwanego przez
nas taksówk¹. To dla kogoœ
mo¿e byæ nieistotna rzecz,
ale przecie¿ dziêki ró¿nym
u³atwieniom wielu niepe³no-
prawnych chce wyjœæ z
mieszkañ i zacz¹æ normalnie
¿yæ wœród ludzi. Dla nich to
wielkie wydarzenie. Niestety,
nadal najwiêkszym proble-
mem s¹ bariery w postaci
wysokich chodników, pro-
gów, braku wjazdów do skle-
pów itd. Cieszê siê, ¿e MZK
zaczyna iœæ w kierunku roz-
wijania transportu wygodne-
go dla niepe³noprawnych.
Autobusami ju¿ mo¿emy je-
Ÿdziæ, teraz czekamy na
tramwaje przyjazne dla wóz-
kowiczów.
- Trwaj¹ wakacje. W mie-

œcie s¹ organizowane licz-
ne pó³kolonie. Czy o nie-
pe³nosprawnych te¿ pomy-
œlano?

- Powiem szczerze, ¿e nie
s³ysza³em o takich impre-
zach, ale byæ mo¿e ktoœ or-
ganizuje takie spotkania.
- Dziêkujê za rozmowê.

W naszym województwie jest
podział na lepszych i gorszych
Z Patrykiem Nisiewiczem, 17-letnim mieszkańcem i miłośnikiem Gorzowa, rozmawia Robert Borowy

Patryk Nisiewicz: Interesuję się wszystkim, co się wokół
mnie dzieje.
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Tak mówi z dum¹ Augustyn
Wiernicki, prezes Stowarzy-
szenia Pomocy BliŸniemu im.
Brata Krystyna, które stwo-
rzy³o i prowadzi Oœrodek Ko-
lonijny Sportowo - Wycho-
wawczy w D³ugim . I przypo-
mina 1998 rok. To wtedy
wpad³ na szalony - jak twierdzi
- pomys³ wykupienia od Agen-
cji Rolnej Skarbu Pañstwa po-
pegerowskiego, nieu¿ytkowa-
nego od lat i zdewastowanego
oœrodka w D³ugiem. Nie by³o
tam ju¿ niczego. Doszczêtnie
zosta³ rozkradziony, nie by³o
nawet okien.

- Przyznajê, oœrodek
wygl¹da³ fatalnie, ale nie prze-
razi³am siê, ¿e czeka nas
mnóstwo pracy - wspomina
Aleksandra Nowak, kierow-
niczka placówki. - Bardziej za-
uroczy³o mnie samo miejsce.
By³o takie wspania³e, natural-
ne. W chwili zakupu by³am ra-
zem z ksiêdzem Henrykiem
Grz¹dko i wspólnie stwierdzili-
œmy, ¿e ten oœrodek to fajna
sprawa i bêdzie ulubionym
miejscem dzieci - zaznacza.

Nieoczekiwany prezent  
z Niemiec

Przez minione lata w oœro-
dek zainwestowano mnóstwo
pieniêdzy oraz w³asnej pracy,
a zaczê³o siê od nieoczekiwa-
nego prezentu.

- Pewnego dnia przyjecha³a
do nas m³oda Niemka i
po³o¿y³a na stole pieni¹dze -
opowiada prezes A. Wiernicki.
- By³y to jeszcze marki i by³o
ich naprawdê du¿o. Kiedy za-
pyta³em siê, dlaczego chce
nam pomóc, w odpowiedzi
us³ysza³em, ¿e tyle wspa-
nia³ych rzeczy od lat robimy
dla dzieci w ramach stowarzy-
szenia, ¿e warto wspomagaæ
takie inicjatywy. Z tych pieni-
êdzy naprawiliœmy wszystkie
dachy, a ja do dzisiaj nie
wiem, czym kierowa³a siê ta
m³oda dama udzielaj¹c nam
tej pomocy - krêci g³ow¹.

Kiedy przesta³o kapaæ na
g³owê, zabrano za inne prace
budowlane. Prezes Wiernicki
zorganizowa³ wœród bezdo-
mnych grupê ludzi chêtnych
do pracy. Szkoleniem zaj¹³ siê
W³adys³aw Nowak, m¹¿ pani
Aleksandry. Potrzebne jednak
by³y pieni¹dze na materia³y.

- Chodziliœmy po ró¿nych in-
stytucjach i ¿ebraliœmy - nie
kryje A. Wiernicki. - Pisaliœmy
wszêdzie i najczêœciej uzyski-
waliœmy pomoc. Do tego mie-
liœmy du¿e wsparcie w
ówczesnym burmistrzu Strze-
lec Kr. Romualdzie Gawliku
oraz w Janie Œwirepo, który
wtedy by³ radnym wojewódz-
kim. Maj¹c takich patronów
wiele spraw mo¿na by³o za³at-

wiæ szybciej. Kiedy pojawi³y
siê mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków unijnych, pisaliœmy
projekty za projektami i tak
powoli, cegie³ka po cegie³ce
budowaliœmy - mówi.

Oœrodek pod Or³em Bia³ym,
bo tak bywa nazywany, jest
przyk³adem, ¿e nie ma rzeczy
niemo¿liwych dla ludzi
chc¹cych zrobiæ coœ wielkiego
i wspania³ego dla innych. I to
bezinteresownie. A. Wiernicki
opowiada, ¿e prawie wszystko
zosta³o oparte na wolontaria-
cie. W oœrodku tylko jedna
osoba pracuje na etacie.
Tom.in. dziêki temu corocznie
ponad 300 dzieci moze przy-
jechaæ tu na kolonie bezp³at-
nie. 

- Niektóre przyje¿d¿aj¹ tylko
z reklamówk¹, maj¹c jeden
komplet bielizny na dwa ty-
godnie - przyznaje kierow-
niczka. - Oczywiœcie zaraz or-
ganizujemy tu akcjê, ¿eby do-
kupiæ im nowe ubranka i tak
naturalna wydawa³oby siê
rzecz potrafi sprawiæ im mnó-
stwo radoœci - zaznacza i za-
raz dodaje, ¿e z oœrodka ko-
rzystaj¹ równie¿ dzieci z bo-
gatych domów, którzy dziêki
rodzicom by³y ju¿ w najwspa-
nialszych europejskich kuror-
tach, ale zawsze pozytywnie
wyra¿aj¹ siê o pobycie pod tu-
taj. Oni ponosz¹ pe³n¹ odp³at-
noœæ, która i tak jest wyj¹tko-
wo niska w porównaniu do ko-
lonii w innych oœrodkach. Jest
te¿ spora grupa kolonistów
p³ac¹ca, w zale¿noœci od do-
chodów w rodzinie, od 30 do
60 procent normalnej stawki.
W ramach wspó³pracy i wy-
miany przyje¿d¿aj¹ ponadto
dzieci z Bia³orusi, Ukrainy,
Gruzji, a tak¿e z krajów za-
chodnich.

- Jesteœmy stowarzyszeniem
nastawionym na pomoc po-
trzebuj¹cym, zw³aszcza dzie-
ciom i bezdomnym - opowia-
da prezes. -  Dlatego nie pra-
cujemy dla zysku, a
wypracowywane corocznie
nadwy¿ki przekazujemy na
kolejne inwestycje. Oczywi-
œcie w sezonie letnim musimy
posi³kowaæ siê fachowcami i
dlatego zatrudniamy na umo-
wy pracowników. S¹ to m.in.
ratownicy, kucharki, opiekuno-
wie, ale wiêkszoœæ to osoby
bezdomne, maj¹ce u nas
swój k¹t. W zamian pracuj¹
na rzecz rozwoju oœrodka -
t³umaczy.

Każdy chce tu trenować

Przez te lata zrobiono tu je-
den z najlepszych oœrodków
kolonijno-sportowych w za-
chodniej Polsce. Potwierdzaj¹
to wszyscy, którzy korzystaj¹ z
jego uroków, w tym  sportow-

cy, gdy¿ oœrodek jest przysto-
sowany do organizacji obo-
zów sportowych.

- Warunki tu s¹ rewelacyjne -
mówi Piotr Smereczyñski, tre-
ner m³odych pi³karzy Pogoni
Prawobrze¿nej Szczecin. - W
lipcu byliœmy tu z pi³karzami
rocznika 2005-2006, teraz
rozpoczêliœmy obóz z m³od-
zie¿¹ rocznika 2001-2002.
Pomijaj¹c ju¿ walory tury-
styczne najwiêkszym atutem
oœrodka s¹ dwie pe³nowymia-
rowe p³yty pi³karskie o idealnej
nawierzchni trawiastej. Jest to
wa¿ne, gdy¿ w takich warun-
kach mo¿na wypracowaæ od-
powiedni¹ technikê. Do tego
jest boisko piaszczyste do
pi³ki pla¿owej. Jest tak¿e boi-
sko ze sztuczn¹ nawierzch-
ni¹. Innym atutem jest du¿a
pla¿a, gdzie m³odzie¿ mo¿e
wypocz¹æ i piêkne jezioro -
dodaje. 

Prezes stowarzyszenia Bra-
ta Krystyna jest dumny z ta-
kich opinii, bo wie, ¿e praca
w³o¿ona w rozwój placówki
nie posz³a na marne. I zwraca
uwagê, ¿e boisko do beach
soccera posiada licencjê i pod
tym wzglêdem jest wyj¹tkowe
w skali województwa. Z rado-
œci¹ patrzy na setki
trenuj¹cych dzieci w ró¿nym
wieku i z ró¿nych miast. W
tym oczywiœcie z Gorzowa.

- Jesteœmy sta³ymi uczestni-
kami wakacyjnych obozów w
D³ugiem, gdy¿ przyje¿d¿amy
tu od piêciu lat - mówi
Wies³aw Pastusiak, trener 11-
12-latków z PUKS Maksymi-
lian. - Warunki do treningów
s¹ tu idealne i mogliœmy zrea-
lizowaæ ca³y zak³adany plan
treningowy. Gdybym mia³ wy-
stawiæ notê w skali od 1 do 5
zdecydowanie stawiam na 5.
Do tego mo¿na wypocz¹æ w
niepowtarzalnym otoczeniu,
wokó³ lasów i jezior. I nawet
nad wod¹ mo¿na zaplanowaæ
jednostki treningowe, bo jest
wypo¿yczalnia sprzêtu
p³ywaj¹cego - podsumowuje.

W podobnym tonie wypo-
wiada siê Janusz Ka³uziñski,
prezes naszych pi³karek
no¿nych w TKKF-Stilon. Od

lat przyje¿d¿a tu z zawodnicz-
kami  na obozy.

- W okolicach Gorzowa nie
znajdzie siê tak dobrze wypo-
sa¿onego oœrodka dla
m³odych sportowców. Mamy
tu trawiaste boiska, których ja-
koœæ jest najwy¿szej klasy. Na
bie¿¹co s¹ podlewane,
strzy¿one i konserwowane.
A¿ dziw bierze, ¿e tu mo¿na,
a w naszym mieœcie od lat
dyskutujemy nad budow¹
choæby jednego porz¹dnego
boiska treningowego - krêci
g³ow¹. 

Turystyczna perełka
regionu

Po latach prowadzonych
prac inwestycyjnych oœrodek
sta³ siê turystyczn¹ pere³k¹ re-
gionu. Posiada cztery pawilo-
ny mieszkalne dwukondygna-
cyjne, z czego dwa s¹ przy-
stosowane do potrzeb osób
niepe³nosprawnych ruchowo z
podjazdami dla wózków. Do
tego s¹ cztery œwietlice do
zajêæ edukacyjnych ze
sprzêtem audiowizualnym.
Wra¿enie robi pawilon
sto³ówkowy z kawiarenk¹ oraz
sala konferencyjna z komin-
kiem. Wokó³ znajduje siê plac
do zabaw ruchowych, integra-
cyjnych i tañców, miejsce na
ognisku z siedziskami, teren
do biegów, ³owienia ryb. Jest
miasteczko namiotowe w sys-
temie tarasowym z zapleczem
sanitarnym, 2 ha historyczne-
go parku ze œcie¿kami space-
rowymi oraz trasy do biegów
prze³ajowych i rowerowych.
Jest te¿ pawilon biurowy oraz
kaplica. W budowie jest amfi-
teatr ze scen¹ i trybunami. Na
terenie oœrodka znajduj¹ siê
tablice pami¹tkowe, maj¹ce
zainteresowaæ m³odzie¿ naj-
nowsz¹ histori¹ Polski. Po-
wierzchnia ca³ego oœrodka to
10 hektarów. G³ówna pla¿a
nad jeziorem administrowana
jest tak¿e przez oœrodek, po-
dobnie jak parking. Augustyn
Wiernicki wydzier¿awi³ pla¿ê,
bo - jak mówi - maj¹c tak du¿o
dzieci pod opiek¹ chce mieæ
gwarancjê najwy¿szej jakoœci
bezpieczeñstwa nad wod¹.

- Dlatego ja wybieram ratow-
ników i ca³¹ obs³ugê. A ¿eby
zarobiæ na utrzymanie tych lu-
dzi wprowadzi³em handel ga-
stronomiczny. I wszystko
dzia³a jak w szwajcarskim ze-
garku - cieszy siê, podobnie
jak pani Aleksandra Nowak.

- Kiedy prezes zapropono-
wa³ mi, ¿ebym pomog³a w or-
ganizacji oœrodka pomyœla³am
sobie, ¿e jest to fajny sposób
na spêdzanie miesiêcy let-
nich. By³ to czas, kiedy praco-
wa³am jeszcze zawodowo,
prowadzi³am równie¿ œwietlicê
œrodowiskow¹. Z czasem pra-
ca na rzecz oœrodka tak mnie
wci¹gnê³a, ¿e dzisiaj nie wy-
obra¿am sobie, ¿ebym mia³a
to zostawiæ. Pracujê spo³ecz-
nie, ale dla mnie najwiêksz¹
zap³at¹ za trud jest radoœæ
dzieciaków - twierdzi A. No-
wak.

W okresie wakacyjnym na
ka¿dym turnusie w oœrodku
przebywa od 250 do 300 dzie-
ci, co oznacza, ¿e ka¿dego
dnia trzeba przygotowaæ tyle
w³aœnie posi³ków. Zaczynaj¹c
od œniadañ, koñcz¹c na kola-
cjach.

- Pracujemy tu praktycznie w
siódemkê - mówi szefowa
kuchni Anita Borek. - Ze mn¹
s¹ cztery kucharki, dwie oso-
by zajmuj¹ siê zmywaniem
oraz jest pani intendentka od
zaopatrzenia i przygotowywa-
nia wraz ze mn¹ jad³ospisu.
Zaczynamy zawsze o siódmej
rano i koñczymy o siódmej
wieczorem. Praca jest ciê¿ka,
ale daje naprawdê satys-
fakcjê. Kiedy widzimy te ra-
dosne twarze dzieciaków, to
chce siê im dogodziæ - uœmie-
cha siê.

Inwestycja goni inwestycję

Sezon w oœrodku trwa po-
nad cztery miesi¹ce. Zaczyna
siê w maju, koñczy pod koniec
wrzeœnia. W miesi¹cach  po-
wakacyjnych odbywaj¹ siê tu
liczne imprezy integracyjne,
przyje¿d¿aj¹ zielone szko³y,
ale odbywaj¹ siê tak¿e rodzin-
ne spotkania, wesela, komu-
nie. Augustyn Wiernicki po-
stanowi³ pójœæ dalej w rozwoju
placówki.

- Zastaliœmy 19-wieczny
oœrodek, dzisiaj mo¿emy mó-
wiæ o poziomie z koñcówki 20
wieku. Jeszcze tylko jeden
pawilon przypomina gierkow-
skie czasy. Jak go wyremon-
tujemy i dokoñczymy inwe-
stycjê energetyczn¹ oraz wy-
budujemy halê bêdziemy
mogli mówiæ o 21 wieku - pod-
kreœla prezes, który chcia³by,
¿eby ju¿ od nowego roku
oœrodek dzia³a³ przez ca³y rok.
Obecnie najwiêkszym proble-
mem s¹ koszty ogrzewania.

W tej chwili przez 12 miesiêcy
utrzymywany jest jeden pawi-
lon, gdzie mieszkaj¹ bezdom-
ni. Trzeba do niego sprowa-
dzaæ gaz p³ynny, który znajdu-
je siê w zbiornikach. Jest to
nierentowne, dlatego wziêto
siê za monta¿ nowoczesnego
systemu energetycznego.

- Po jego zainstalowaniu
bêdziemy nie tylko ogrzewaæ
wszystkie budynki w oœrodku,
ale tak¿e halê sportow¹, któr¹
chcemy niebawem wybudo-
waæ - cieszy siê A. Wiernicki i
opowiada na czym ma pole-
gaæ ta hybryda energetyczna,
sk³adaj¹ca siê z siedmiu Ÿróde³
wytwarzania energii odnawial-
nej, przyjaznej œrodowisku.

- Pierwsze Ÿród³o to widocz-
ne ju¿ na jednym z budynków
solary, które s³u¿¹ do wytwa-
rzania gor¹cej wody. Dalej to
fotowoltanika, czyli panele
przekszta³caj¹ce promienio-
wanie s³oneczne bezpoœred-
nio w elektrycznoœæ. Potem
mamy turbinê powietrzn¹ pio-
now¹ równie¿ do wytwarzania
pr¹du oraz pompy g³êbinowe
wydobywaj¹ce ciep³o z ziemi i
pompê powietrzn¹. Do tego
montujemy piec na specjalne
drzewo zrêbkowe oraz trady-
cyjny piec na drzewo na wy-
padek, gdyby nagle wszystkie
wczeœniejsze Ÿród³a zawiod³y.
Oczywiœcie ca³oœci¹ sterowaæ
bêdzie komputer, który bêdzie
wybiera³ dane Ÿród³o ciep³a w
zale¿noœci od potrzeb. Jest to
technologia niespotykana w
regionie. Podobn¹ znaleŸli-
œmy dopiero w PWSZ w Sule-
chowie, sk¹d wziêliœmy kilka
pomys³ów - t³umaczy.

Rozruch planowany jest na
koniec wrzeœnia i je¿eli
wszystko zagra od grudnia
oœrodek bêdzie gotowy do
przyjmowania goœci. W przy-
padku budowy hali zaœ prezes
Wiernicki liczy, ¿e inwestycja
zostanie zrealizowana w
ci¹gu dwóch lat.

- Zbudujemy halê pe³nowy-
miarow¹ z widowni¹ na kilka-
set miejsc. Mo¿emy liczyæ na
ró¿ne Ÿród³a finansowania,
ale sami te¿ przygotowaliœmy
swój, wcale niema³y wk³ad.
Koszt budowy takiej hali to
oko³o szeœciu milionów
z³otych - dodaje, zwracaj¹c
uwagê, ¿e jesieni¹ czy zim¹
najwiêksz¹ atrakcj¹ oœrodka
jest jego po³o¿enie.

- Tereny wokó³ s¹ przeœlicz-
ne, mamy wokó³ liczne górki i
pagórki, do tego panuje spe-
cyficzny mikroklimat. Dlatego
nie martwiê siê o zaintereso-
wanie. Bêdzie spore - za-
uwa¿a. 

ROBERT BOROWY
wiêcej zdjêæ na

www.echogorzowa.pl 

Tutaj największą zapłatą za trud
jest radość dzieciaków
Ten oœrodek powsta³ ze zgliszczy, a dzisiaj jest jednym z najlepszych i najwiêkszych w regionie. To swoisty fenomen.

Kiedy widać te radosne twarze dzieciaków, to chce się im
dogodzić.
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W niedzielê 23 sierpnia za-
koñczy³ siê bowiem 25. jubi-
leuszowy piknik lotniczy w
Trzebiczu Nowym. Pogoda
dopisa³a i przez teren impre-
zy przewinê³y siê dziesi¹tki
tysiêcy osób. Wstêp by³
bezp³atny, zainteresowanie
olbrzymie i doskonale zorga-
nizowane parkingi pêka³y w
szwach, a na drodze pro-
wadz¹cej do l¹dowiska two-
rzy³y siê pokaŸne korki.

Impreza rozpoczê³a siê w
pi¹tek 21 sierpnia. Z godziny
na godzinê przybywa³o wi-
dzów, a na pasie startowym
l¹dowa³y kolejne samoloty.
Nad bezpieczeñstwem czu-
wa³a s³ynna polsko - niemiec-
ka grupa ratowników me-
dycznych dowodzona przez
Miros³awa Janca. Ze sceny
p³ynê³a muzyka a do ,,domku
pilota’’ zg³aszali siê co chwilê
kolejni uczestnicy Zlotu Sa-
molotów i Motolotni Polski
Zachodniej.  Kilkakrotnie na
niebie pojawi³ siê Uwe Zim-
mermann demonstruj¹c na
swojej Extra 200 zapieraj¹ce
dech podniebne ewolucje. W
tym roku ten doskona³y pilot
wszed³ w sk³ad elitarnej ekipy
Red Bulla.

Nazajutrz impreza roz-
krêci³a siê na dobre. Pojawi³y
siê bardzo efektowne ekspo-
zycje Nadleœnictwa Karwin i
Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa S.A.
Mo¿na by³o zapoznaæ siê z
przyrod¹ pobliskiej puszczy
oraz z tym co kryje siê pod
ziemi¹. Rzadk¹ okazj¹ by³a
mo¿liwoœæ ogl¹dania próbek
ropy z okolicznych odwiertów
oraz wydobytych podczas
wierceñ minera³ów i skamie-
nia³oœci. Przeprowadzano
równie¿ pasjonuj¹ce do-
œwiadczenia chemiczne przy-

ci¹gaj¹ce t³umy widzów.  By³y
produkty regionalne, najnow-
sze modele samochodów kil-
ku marek i wiele atrakcji dla
najm³odszych. Na scenie nie-
zmordowany Dariusz Œlêzak
znany jako DJ Ucho prezen-
towa³ kolejnych wykonawców
i organizowa³ wymyœlne kon-
kursy. 

Tymczasem w powietrzu
trwa³ nieustanny ruch. Na zlot
przyby³o oko³o 200 statków
powietrznych. Ustawia³y siê
d³ugie kolejki do samolotów i
œmig³owca, na których mo¿na
by³o odbywaæ loty widokowe.
Uwagê przykuwa³y akroba-
cje. Tradycyjnie ju¿ pojawi³
siê Dromader Nadleœnictwa
demonstruj¹c akcje gaœnicz¹
z powietrza przy pomocy tzw.
bomby wodnej.

Oko³o godziny 16.00 organi-
zatorzy wstrzymali loty i po-
zwolili publicznoœci wejœæ na
pas startowy, aby ogl¹daæ z
bliska samoloty i porozma-
wiaæ z pilotami. Chyba na
¿adnym innym pokazie lotni-
czym organizatorzy nie zde-
cydowaliby siê na coœ takie-
go.  W Trzebiczu odby³o siê
to perfekcyjnie. W wyznaczo-
nym czasie pas nagle opus-
tosza³ i rozpoczêto konkuren-
cje lotnicze polegaj¹ce na
precyzyjnym l¹dowaniu.
Spad³y te¿ w t³um zrzucone z
samolotu setki pi³eczek ping-
pongowych. Na wielu z nich
by³y cyferki oznaczaj¹ce
kwotê jak¹ wygra³ znalazca.
Jedn¹ oznaczono literk¹, co
oznacza³o weekend nad mo-
rzem dla dwóch osób.

Jak zwykle w Trzebiczu nie
zabrak³o fascynuj¹cych ma-
szyn i pilotów. Eurostary,
Aeroprakty, Typhoony,  Pipis-
trele i niezwykle interesuj¹cy
amerykañski Ranss 10. Ten

niewielki, wa¿¹cy zaledwie
240 kg z silnikiem o mocy
100 KM samolot jest jedn¹ z
niewielu konstrukcji ultralek-
kich dopuszczonych do akro-
bacji. 

Podczas rozmów mo¿na
by³o do woli pog³êbiaæ wiedzê
o lataniu. Przylecia³ znany
konstruktor motolotni i pilot
Zbigniew Przysiecki. Na lot-
nisku by³o co najmniej piêæ
motolotni jego konstrukcji.
Wszystkie zwraca³y uwagê
aerodynamicznym kszta³tem i
starannoœci¹ wykonania.

Piknik odwiedzi³ równie¿
nestor polskiego motolotniar-
stwa Zbigniew Czerwik. Or-
ganizator imprezy   Ryszard
Chwalisz wspomina³ jak pan
Zbigniew przylecia³ 20 lat
temu z £odzi na pierwszy zlot
maszyn¹ w poœpiechu po-
skrêcan¹ drutem i na-
pêdzan¹ dostosowanym silni-
kiem Trabanta.

O zmroku wrêczono nagro-
dy i wyró¿nienia dla pilotów.
Z³o¿ono podziêkowania
sponsorom i burmistrzowi
Drezdenka Maciejowi Pietru-
szakowi, który od lat pomaga
w za³atwianiu skomplikowa-
nych formalnoœci. Rzêsiste
brawa nagrodzi³y organizato-
rów El¿bietê i Ryszard Chwa-
liszów.  Minut¹ ciszy uczczo-
no pilotów, którzy bywali na
poprzednich piknikach, a fa-
talne zrz¹dzenia losu nie po-
zwoli³y im uczestniczyæ w ju-
bileuszowym.

Dzieñ zakoñczy³ Mateusz
Mijal z zespo³em. Po koncer-
cie zabawa trwa³a niemal do
rana. 

W niedzielê trwa³ festyn,
loty widokowe, a piloci ju¿
umawiali siê na 26. Piknik
Lotniczy w Trzebiczu Nowym.

RYSZARD ROMANOWSKI
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Jubileuszowy zlot samolotów,
pilotów i tysięcy widzów
Przez trzy dni w powietrzu i na ziemi trwa³ tu nieustanny ruch. Samolotów, pilotów i ludzi ciekawych latania.



Oczywiœcie, pojecha³em
tam w celach wypoczynko-
wych, ale i poniek¹d senty-
mentalnych, gdy¿ przed laty
czêsto goœci³em w tamtej-
szych oœrodkach Stilonu,
Przemys³ówki i innych. Cie-
kaw wiêc by³em, co tam siê
zmieni³o i jak teraz siê tam
wczasuje.

Sam dojazd do Miêdzyzdro-
jów by³ prosty (jednak coœ siê
zmieni³o na drogach!), acz
niekoniecznie szybki, gdy¿ za
Goleniowem trzeba by³o je-
chaæ w ¿ó³wim tempie, czêsto
te¿ stoj¹c, bo zrobi³ siê zator
na istniej¹cym tam drogo-
wym w¹skim gardle. Przeje-
chanie kilkunastu kilometrów
(w roboczy dzieñ!) zajê³o kil-
kadziesi¹t minut. Ale to by³o
jeszcze nic w porównaniu z
tym, co czeka³o na miejscu. A
raczej nie czeka³o, bo zapar-
kowanie samochodu przy
Promenadzie Gwiazd lub w
s¹siednich jednokierunko-
wych na ogó³ uliczkach grani-
czy z cudem. Po prostu bra-
kuje miejsc. A brakuje, bo stoi
tam pensjonat obok pensjo-
natu, hotel obok hotelu i dom
wczasowy obok kwater pry-
watnych. I wci¹¿ buduj¹ siê
nowe. Do tego dochodz¹ licz-
ne knajpki i restauracje,
jad³odajnie i sma¿alnie, stra-
gany i kramy, salony i sklepy.
A wszystko przy wspomnia-
nej ju¿ Promenadzie Gwiazd
i w s¹siednich uliczkach, naj-
czêœciej jednokierunkowych,
pe³nych zakazów (parkowa-
nia i postoju) i nakazów (jaz-
dy). Nic zatem dziwnego, ¿e
zdesperowani kierowcy na-

gminnie ³ami¹ przepisy (naj-
czêœciej parkuj¹c na zakazie)
i ciê¿ko za to p³ac¹, o czym
œwiadcz¹ liczne powiastki za
wycieraczkami samochodów.

W koñcu, po kilkunastu
wiêkszych i mniejszych run-
dach wokó³ swojego op³aco-
nego wczeœniej miejsca za-
kwaterowania, uda³o mi siê
znaleŸæ zwolnione akurat
miejsce na komunalnym par-
kingu za 3 z³ od godziny lub
35 z³ za dobê (8.00-21.00).
Oczywiœcie p³atne w parko-
macie, który okaza³ siê jed-
nak bardziej skomplikowa-
nym urz¹dzeniem ni¿ te go-
rzowskie. Posiada³ znacznie
wiêcej opcji, ale przede
wszystkim wymaga³ podania
numeru rejestracyjnego sa-
mochodu. A poniewa¿ takie
parkowanie jest strasznie
drogie (jak wszystko w Mi-
êdzyzdrojach), trzeba by³o
poszukaæ jakiegoœ tañszego
(prywatnego) parkingu, gdzie
doba kosztowa³a znacznie
mniej (15-20 z³). Owszem
by³y, lecz zajête i sporo trudu
kosztowa³o znalezienie takie-
go, gdzie ewentualnie pod
wieczór mog³o zwolniæ siê ja-
kieœ miejsce. I nale¿a³o jesz-
cze tylko przypilnowaæ,
chêtnych bowiem by³o wiêcej
ni¿ potencjalnie zwolnionych
miejsc.

Ca³e ¿ycie w Miêdzyzdro-
jach toczy siê na pla¿y oraz
na Promenadzie Gwiazd i w
najbli¿szej okolicy. Od wczes-
nego ranka wszyscy obo-
wi¹zkowo ci¹gnêli na pla¿ê.
Ju¿ o 10.00 by³o tam t³oczno i
gwarno. Parawan przy para-

wanie, parasol obok paraso-
la, koc lub rêcznik obok dru-
giego i trzeciego oraz
cz³owiek (ma³y i du¿y) obok
cz³owieka. I wszyscy koniecz-
nie jak najbli¿ej wody, do któ-
rej w niektórych miejscach
dojœæ by³o niemo¿liwoœci¹.
Zreszt¹ wiêkszoœæ przede
wszystkim pla¿owa³a, racz¹c
siê przy tym g³ównie i obficie
napojami ch³odz¹cymi, ku-
pionymi tu¿ przy pla¿y (ma³a
woda za 5-6 z³, piwo 6-8 z³)
lub wczeœniej i nieco dalej
(ma³a woda 2,5 z³, piwo 4-5
z³). Zdecydowana mniejszoœæ
pluska³a siê lub brodzi³a w
wodzie, która by³a mokra jak
nale¿y, ale wcale nie ciep³a
(18 stopni C).

Wczesnym popo³udniem
nastêpowa³ odwrót z pla¿y,
choæ wcale nie gremialny i
czasami rotacyjny. Nadcho-
dzi³a bowiem pora jedzenia i
picia oraz spacerowania, któ-
ra z ka¿d¹ godzin¹ ros³a i
trwa³a do póŸnego wieczora.

Oczywiœcie i przede wszyst-
kim na Promenadzie Gwiazd,
przy molo oraz najbli¿szych
okolicach, gdzie z ka¿d¹
popo³udniow¹ i wieczorn¹
godzin¹ ruch tê¿a³ i siê nasi-
la³. Jakby wszyscy koniecznie
musieli akurat tutaj zjeœæ, na-
piæ siê i spacerowaæ, depcz¹c
sobie nawzajem po piêtach i
potr¹caj¹c siê czêsto. Inna
sprawa, ¿e totalnie zdewasto-
wany chodnik, nijak nie przy-
staj¹cy do zmodernizowane-
go lub ca³kiem nowego oto-
czenia, pamiêtaj¹cy czasy
gierkowskiej œwietnoœci zmu-
sza³ do wytê¿onej czujnoœci i
uwagi, by nie po³amaæ sobie
nóg na licznych dziurach,
za³omach i nierównoœciach.

Spacer jednak nic nie kosz-
towa³, ale ju¿ jedzenie i picie,
i owszem. Mo¿na wiêc zjeœæ
ryby w szerokim wyborze,
wczeœniej rozmro¿one, ale
œwie¿o usma¿one lub wêdzo-
ne, od œledzia za 3,50 z³ (100
gram) poczynaj¹c, a na

wêgorzu jakoby ba³tyckim za
16 z³ (100 gram) koñcz¹c. W
ostatecznoœci mo¿na by³o siê
skusiæ na œwie¿e sushi za
oko³o 300 z³ porcja w plene-
rowej restauracji. Jeœli komuœ
takie menu nie odpowiada³o,
móg³ zjeœæ pierogi za 8 z³ (6
sztuk) lub po³ówkê kurczaka
z grilla za 11 z³. A na deser
polizaæ ga³kê loda za 3 z³ lub
zapchaæ siê gofrem z bit¹
œmietan¹ i owocami za oko³o
10 z³ (w zale¿noœci od zawar-
toœci). I popiæ to wszystko pi-
wem za kilka lub kilkanaœcie
z³otych (w zale¿noœci od
miejsca). W licznych
sto³ówkach dwudaniowy
obiad z kompotem oferowano
zaœ w cenie nawet poni¿ej 20
z³. W ostatecznoœci do kupie-
nia by³a pajda chleba (posma-
rowana smalcem ze skwarka-
mi) z ogórkiem za 6 z³.

Bêd¹c w Miêdzyzdrojach,
obowi¹zkowo trzeba przejœæ
siê Alej¹ Gwiazd w pobli¿u
molo, ale i hotelu Amber Bal-
tic, gdzie odcisnê³o swoje
d³onie kilkudziesiêciu ludzi
kultury, g³ównie aktorów, ale i
przedstawicieli œwiata muzyki
oraz piosenki, w tym wielu ju¿
nie¿yj¹cych. I niewiele miejs-
ca ju¿ tam pozosta³o dla na-
stêpnych. Koniecznie tak¿e
nale¿y zrobiæ sobie
pami¹tkowe zdjêcie z filmo-
wym Kwinto, czyli Janem Ma-
chulskim, który odlany w
br¹zie stoi w pobli¿u molo, a
tak¿e przysiadaj¹c siê przy
równie br¹zowym Krzysztofie
Kolbergerze, który uwiecznio-
ny zosta³ z ksi¹¿k¹ na stoliku.
Mo¿na równie¿ odwiedziæ

Oceanarium (20 z³ wstêp) lub
Muzeum Figur Woskowych,
ale nie wiem za ile. Wieczo-
rem wypada tak¿e pos³uchaæ
muzyki na ¿ywo, prezentowa-
nej przez zawodowców i
amatorów zbieraj¹cych datki
do futera³ów, kapeluszy i ku-
beczków, jak np. trio œpie-
waj¹cych - chyba po rumuñs-
ku - nawet jeszcze nie nasto-
latek. A jak komuœ jeszcze
ma³o, mo¿e udaæ siê na dys-
kotekê do jad³odajni, gdzie
wieczorow¹ por¹ serwuje siê
g³ównie disco polo oraz piwo
i wino. 

Atrakcji, ale i w¹tpliwych
przyjemnoœci, jest w Miêdzyz-
drojach znacznie wiêcej.
Wszystkie jednak mniej lub
bardziej, a raczej bardziej,
kosztuj¹. W kilka dni mo¿na
straciæ maj¹tek, chocia¿by na
jedzenie i picie. O zakupach ty-
siêcy oferowanych pami¹tek,
bibelotów, ciuchów, i najprze-
ró¿niejszych gad¿etów ju¿ nie
wspominaj¹c. Mo¿na jednak,
opieraj¹c siê licznym poku-
som, prze¿yæ wczasy ca³kiem
skromnie. Pamiêtaj¹c przy
tym, ¿e im dalej od pla¿y i Pro-
menady Gwiazd, tym taniej i
wygodniej.

Nieprêdko jednak tam
wrócê. Za du¿o w Miêdzyz-
drojach ludzi, za ma³o zaœ
morza, pla¿y, ciszy i spokoju.
I miejsca do zaparkowania
samochodu.

JAN DELIJEWSKI
P.S. A w dawnych oœrod-

kach Stilonu czy
Przemys³ówki mo¿na teraz
sobie wynaj¹æ lub kupiæ apar-
tament. Jak kogoœ staæ.
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Parawan obok parawanu, a za parawanem jeszcze jeden
parawan i tak po horozyont.
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Za dużo ludzi, za mało morza 
Po blisko 25-letniej przerwie odwiedzi³em znowu Miêdzyzdroje, gdzie spêdzi³em kilka upalnych dni. 

r  e  k  l  a  m  a



�20 Wrzesień 2015 r.sport

Zaczyna³ w czasach, kiedy
dopiero budowano w naszym
mieœcie ligow¹ dru¿ynê. Po-
chodzi z Polesia. Urodzi³ siê
niespe³na rok przed wybu-
chem II wojny œwiatowej. Ju¿
po wojnie, tak jak wiêkszoœæ
naszych kresowiaków, musia³
opuœciæ rodzinne strony.
Przyjecha³ do Gorzowa z ro-
dzicami i rodzeñstwem.
Piñsk, gdzie siê urodzi³, trafi³
do Bia³orusi, a tak naprawdê
do ZSRR.

Jak nastolatek szybko zako-
cha³ siê w ¿u¿lu. Mo¿e dlate-
go, ¿e mieszka³ w pobli¿u
stadionu. Tu¿ obok torów ko-
lejowych na ulicy Œl¹skiej.
Czêsto chodzi³ na treningi,
zawody i marzy³, by wsi¹œæ
na stalowego rumaka. Kiedyœ
odwa¿y³ siê i podszed³ do Ed-
warda Pilarczyka. Niewiele
starszego, bo zaledwie trzy
lata, ale ju¿ je¿d¿¹cego na
¿u¿lu. Maj¹cego tak¿e za
sob¹ starty w debiutanckim
dla Stali sezonie drugiej ligi w
1955 roku, od którego roz-
poczê³a siê tak naprawdê his-
toria sukcesów nadwarcia-
ñskiego ¿u¿la. 

- Zapyta³em Edka, czy
móg³bym pomóc mu za-
wieŸæ motocykle z warszta-
tu, który znajdowa³ siê na te-
renie Zak³adów Mechanicz-
nych na stadion, gdzie mia³
odbyæ siê trening - wspomi-
na Jerzy Padewski. - Widz¹c
moj¹ determinacjê, zgodzi³
siê, a ju¿ na stadionie po-
zwoli³ mi siê przejechaæ.
Próbna jazda zakoñczy³a siê
upadkiem, ale widocznie
zrobi³em dobre wra¿enie, bo
powiedziano mi, ¿ebym
przyszed³ na kolejny trening.
Nie mia³em prawa jazdy, ale
ju¿ w nastêpnym sezonie
startowa³em w II lidze - do-
daje.

Nie pamiêta swojego debiu-
tu. Nie pamiêta, z kim wtedy
Stal jecha³a, ile zdoby³ punk-
tów. Czas zaciera œlady. Pa-
miêta jednak, ¿e to by³y ro-
mantyczne czasy. Nieporów-
nywalne do dzisiejszych. I nie
chodzi tu o inny poziom fi-
nansowania tego sportu. Jak
t³umaczy, z czasem zosta³,
jak wiêkszoœæ kolegów, za-
trudniony na etacie w macie-
rzystym zak³adzie i móg³
ca³kowicie oddaæ siê jeŸdzie.
Kiedy awansowa³ do repre-
zentacji Polski, mia³ dodatko-
wo p³acone tzw. ,,kadrowe”,
do tego dochodzi³y diety i
skromne nagrody. W sumie
nie by³o powodów do narze-
kañ, choæ oczywiœcie w bo-
gactwo nikt wtedy nie
op³ywa³. 

- Inn¹ zalet¹ by³y wyjazdy.
Zwiedzi³em ca³¹ Polskê i nie-
mal ca³¹ Europê. A w tam-
tych czasach wyjechaæ za
granicê by³o trudno, a co do-
piero do krajów zachodnich.
To by³o wielkie wydarzenie -
podkreœla.

Kiedy uczy³ siê jazdy, Stal
by³a solidnym drugoligow-
cem. Dopiero w 1961 roku
Gorzów doczeka³ siê awan-
su. Jerzy Padewski pamiêta
ten sezon, pamiêta, jakie by³y
oczekiwania kibiców, œrodo-
wiska. Pamiêta te¿, ¿e w tym
akurat sezonie wszystko
uk³ada³o siê znakomicie.
Dru¿ynie sz³o œwietnie od
pierwszego do praktycznie
ostatniego spotkania. Mo¿e
dlatego, ¿e przed inauguracj¹
sezonu w klubie starano siê
nie zaniedbaæ ¿adnego
szczegó³u mog¹cego mieæ
wp³yw na wyniki w poszcze-
gólnych meczach. Zw³asz-
cza, ¿e rok zapowiada³ siê
bardzo trudny, gdy¿ do II-ligo-
wych rozgrywek zg³osi³o siê

a¿ 12 dru¿yn, lecz do walki
przyst¹pi³o 11 ekip, bowiem
w ostatniej chwili wycofa³a siê
Cracovia Kraków. Ka¿d¹ z
dru¿yn czeka³o a¿ 20 spot-
kañ. Dlatego najwa¿niejsze
by³o zadbanie o niezawod-
noœæ sprzêtu, nad którym
czuwa³ TeodorPogorzelski. 

- Od pocz¹tku nadawaliœmy
ton rozgrywkom, wygraliœmy
pierwszych 11 meczów z
rzêdu. Potknêliœmy siê dopie-
ro z Legi¹ w Kroœnie. Drug¹
pora¿kê zanotowaliœmy w
Tarnowie z Uni¹ jednym pun-
ktem. Po tej przegranej ka¿de
rozstrzygniêcie by³o jeszcze
mo¿liwe. Ale dalej nie prze-
graliœmy do koñca sezonu.
Radoœæ z awansu by³a
ogromna - przypomina.

W pierwszym roku startów
w ekstraklasie stalowcom
sz³o jak po grudzie i dopiero
w meczach bara¿owych ze
Zgrzeblarkami Zielon¹ Gór¹

zapewnili sobie pozostanie w
krajowej elicie. W 1963 roku
by³o niewiele lepiej, ale od
1964 roku Stal rozpoczê³a pi-
sanie piêknych kart w historii
klubu. To wtedy na konto tra-

fi³y pierwsze dwa medale
mistrzostw Polski. Najpierw
br¹zowy Andrzeja Pogorzel-
skiego w finale IMP, potem
srebrny dru¿yny w lidze.

- Rozpoczêliœmy wspania³¹
seriê, zdobywaj¹c potem
jeszcze kilka srebrnych me-
dali, a w 1969 roku doczekali-
œmy siê wymarzonego z³ota.
Pierwszego, które chyba naj-
bardziej nas cieszy³o, bo by³o
d³ugo wyczekiwany. W tam-
tych latach Rybnik mia³ nie-
samowit¹ paczkê œwietnych
¿u¿lowców i wygraæ z nimi
by³o naprawdê ciê¿ko -
t³umaczy.   

Do 1976 roku, w którym to
sezonie Jerzy Padewski zje-
cha³ z ¿u¿lowych torów,
siêgn¹³ po cztery mistrzow-
skie tytu³y oraz szeœæ wice-
mistrzowskich. Bilans 10
medali jest imponuj¹cy, choæ
w 1972 roku na jeden sezon
trafi³ do… Startu Gniezno. -
W Stali pojawi³a siê du¿a
grupa utalentowanej m³od-
zie¿y i wydawa³o siê, ¿e
muszê szukaæ nowego
miejsca, ale po roku powró-
ci³em i jeszcze wspomog³em
dru¿ynê przez kilka sezonów
swoim doœwiadczeniem -
wspomina.

Punkty, medale, splendor z
jazdy w Stali to jedna strona
medalu. Druga to starty indy-
widualne, gdzie pracuje siê
ju¿ na w³asne konto. I tu karta
mog³aby te¿ byæ zapisana
licznymi laurami, ale czegoœ
zabrak³o. Na pewno nie
umiejêtnoœci, skoro przez
wiele lat Jerzy Padewski by³
etatowym reprezentantem
Polski. Startowa³ w elimina-
cjach indywidualnych mist-
rzostw œwiata, w 1968 roku
by³ o w³os od wyst¹pienia w
finale w Goeteborgu. Tam,
gdzie jego m³odszy kolega
Edward Jancarz siêgn¹³ po
br¹zowy medal.

- Z ¿alem zawsze powra-
cam do tych zawodów, gdy¿
do ostatniej chwili nie by³o
wiadomo, czy pojadê, czy po-
zostanê w parkingu - opowia-
da. - Przykro to mówiæ, ale
zosta³em wrêcz sprzedany
przez naszych dzia³aczy, któ-
rzy ulegli presji brytyjskiego
kierownictwa i w moje miejs-
ce ,,wskoczy³” Anglik Martin
Ashby, który by³ rezerwowym.
A ca³a sytuacja wziê³a siê z
tego, ¿e we wczeœniejszym
Finale Europejskim we
Wroc³awiu pojecha³em od
drugiej serii w miejsce kon-
tuzjowanego Konstantego
Pociejkowicza. W czterech
wyœcigach zdoby³em 9 punk-
tów. Da³o mi to pi¹te miejsce i
pewny awans do œwiatowego
fina³u. Anglicy dopiero w
Goeteborgu z³o¿yli protest,
argumentuj¹c, ¿e jako za-
wodnik rezerwowy nie powi-
nienem byæ klasyfikowany.
Tyle, ¿e ja nie zastêpowa³em
kilku zawodników a jednego i
dlatego mia³em prawo do
awansu. Do dzisiaj to we
mnie mocno siedzi... - t³uma-
czy i opowiada dalej, ¿e pod-
czas treningu wygra³ z Iva-
nem Maugerem i z Barrym
Briggsem, którzy potem zajêli
dwie pierwsze lokaty.

- Ten ¿al ukoi³ mi Edek Jan-
carz, staj¹c na podium. Ju¿
na treningu widzia³em, ¿e
czuje siê œwietnie i jest w sta-
nie powalczyæ. JeŸdzi³ znako-
micie. Nazajutrz, kiedy do
po³owy zawodów nie liczy³ na
zbyt wiele, sz³o mu równie¿
œwietnie. Kiedy jednak poja-
wi³a siê realna mo¿liwoœæ sta-
niêcia na podium, za-
uwa¿y³em u niego oznaki nie-
cierpliwoœci. Po krótkiej
pogawêdce uspokoi³ siê i z
min¹ pokerzysty pokona³ w
dodatkowym biegu Gennadi-
ja Kurylenkê - dodaje.

Nie uda³o siê Padewskiemu
siêgn¹æ po medal w rywaliza-

cji indywidualnej, choæ wiele
razy pojecha³ w fina³ach indy-
widualnych mistrzostw kraju
czy Z³otego Kasku. Zawsze
czegoœ brakowa³o. Te niedo-
statki w niewielkiej czêœci
zrekompensowa³ sobie d³ugo
po… zakoñczeniu kariery.
Kiedy w latach 1992-93 w
Gorzowie odby³y siê pierw-
sze dwie edycje memoria³u
Edwarda Jancarza, Jerzy Pa-
dewski pojecha³ w mini-tur-
niejach oldbojów i w obu
przypadkach wygra³.

- Przyznajê, ¿e zakrêci³a mi
siê wtedy ³za w oku, ponie-
wa¿ pokona³em kolegów
m³odszych ode mnie o 15-20
lat. I to z marszu, bez ¿ad-
nych przygotowañ. A swoj¹
drog¹ zawsze mia³em senty-
ment do Edka. Kiedy przy-
szed³ do szkó³ki, prowadz¹cy
z nim treningi Kaziu Wiœniew-
ski powiedzia³ mi i kilku kole-
gom z pierwszej dru¿yny,
¿ebyœmy po jednym z trenin-
gów pozostali d³u¿ej, to ujrzy-
my bardzo dobrego kandyda-
ta na ¿u¿lowca. I rzeczywi-
œcie, kiedy zobaczy³em Edka,
by³em pod du¿ym
wra¿eniem. Ten ch³opak
przewy¿sza³ umiejêtnoœciami
wszystkich pozosta³ych
szkó³kowiczów. Mia³ coœ w
sobie takiego, ¿e od razu
œwietnie czu³ siê na motocyk-
lu. Szybko przyj¹³ siê te¿ w
dru¿ynie, by³ przez nas, star-
szych zawodników, bardzo
lubiany. Mo¿e dlatego, ¿e by³
spokojny, zrównowa¿ony i
cierpliwy. Chêtnie te¿ pod-
gl¹da³, co robi¹ starsi ¿u¿low-
cy. Stara³ siê nie narzucaæ,
ale ci¹gle kr¹¿y³ wokó³ nas i
grzecznie dopytywa³ o szcze-
gó³y - dodaje.

Do dzisiaj Jerzy Padewski
¿yje wystêpami Stali i bardzo
prze¿ywa jazdê naszych
¿u¿lowców. Nie opuszcza
¿adnych zawodów w Gorzo-
wie.

- Ja kocham ten sport i póki
bêdê móg³, zawsze pojawiê
siê na stadionie. A co jest w
nim takiego piêknego? Jak
jeŸdzi³em, niezwyk³¹ frajdê
sprawia³o mi wygrywanie.
Jak przesiad³em siê na trybu-
ny, najbardziej ekscytuje
mnie walka i wyprzedzenia
na dystansie. Jest ich ostat-
nio mo¿e mniej, ale to efekt
bardzo równych i czêsto
twardych torów. Za naszych
czasów nikt siê nie patyczko-
wa³, tory by³y mocno przy-
czepne, czêsto dziurawe, je-
Ÿdzi³o siê w ka¿dych warun-
kach…

ROBERT BOROWY

J. Padewski nie pamięta swojego debiutu.
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Stal w II lidze, od lewej: Jerzy Flizikowski, Mieczysław Cichocki, Tadeusz Stercel, Edward
Pilarczyk, Edmund Migoś, Jerzy Padewski i Kazimierz Wiśniewski.
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Za naszych czasów nikt
się nie patyczkował
Jerzy Padewski przez 20 lat jeŸdzi³ dla gorzowskiej Stali.  I to z powodzeniem, choć  brakowało mu indywidualnych medali.

Do dzisiaj to we mnie
mocno siedzi...
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Nasi prawodawcy nie mar-
nuj¹ wiêc czasu i robi¹ co
siê da, aby zapewniæ dop³yw
pieniêdzy do bud¿etu pa-
ñstwa i kieszeni pewnych
grup zawodowych. Wiêk-
szoœæ wprowadzanych prze-
pisów ma na celu jedynie
dr¹¿enie kieszeni kierow-
ców. Zmianom ochoczo
przyklaskuj¹ media, bo
wprowadzane s¹ pod
has³ami zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa na drogach. Na ra-
zie trwa zabawa w kierow-
ców i policjantów. Wystarczy
pozostawiony przez nie-
uwa¿nych robotników drogo-
wych znak ograniczenia
szybkoœci np. do 30 km/h,
¿eby zap³aciæ kilkaset z³
mandatu lub nawet straciæ
prawo jazdy. Nie jest wa¿ne ,
¿e roboty na drodze dawno
siê skoñczy³y, a przy wiej-
skiej drodze nie ma zabudo-
wañ ani ¿ywego ducha. Poli-
cjanci musz¹ wykonaæ plan.
Na razie funkcjonariusze z
radarami skutecznie odwra-
caj¹ uwagê zmotoryzowa-
nych od innych przepisów,
które niebawem wejd¹ w
¿ycie. Coraz dro¿sze stan¹
siê uprawnienia do kierowa-
nia pojazdem. Ju¿ za rok
ka¿dy, kto zda pomyœlnie eg-
zamin i zdobêdzie uprawnio-

ny dokument bêdzie musia³
w czasie od 4 do 8 tygodni
poddaæ siê dodatkowemu
szkoleniu. Bêdzie ono mia³o
na celu podniesienie kwalifi-
kacji, a prowadzone bêdzie
w WORD-ach. 

Doszkalania nigdy za du¿o,
a zdobycie umiejêtnoœci ra-
tuj¹cych ¿ycie warte jest
ka¿dych pieniêdzy. Z przy-
jemnoœci¹ wspominam szko-
lenia, w których uczestni-
czy³em. Obok mnie zasiadali

instruktorzy z renomowa-
nych szkó³ jazdy lub testerzy
firm samochodowych. Ka¿dy
z nich by³ czynnym lub by³ym
zawodnikiem rajdowym lub
wyœcigowym. Z wielk¹ przy-
jemnoœci¹ i satysfakcj¹ sta-
ra³em siê opanowaæ chocia¿
trochê z ich umiejêtnoœci.
Tymczasem ju¿ za rok obok
kursantów zasi¹d¹ faceci,
którzy w wiêkszoœci nigdy
nie mieli kasków na g³owach,
ani numerów startowych na

drzwiach. Nie twierdzê, ¿e
ka¿dy z nich ma mgliste po-
jêcie o technice jazdy. Za-
wsze s¹ wyj¹tki. Warto zwró-
ciæ uwagê, ¿e nawet u na-
szych zachodnich s¹siadów
w ka¿dym wiêkszym mieœcie
s¹ autodromy z p³ytami po-
œlizgowymi. Szkolenia pro-
wadzi siê równie¿ na torach
wyœcigowych, które wy-
stêpuj¹ g³ównie poza naszy-
mi granicami. A my mamy
tylko ci¹gle niedoinwestowa-

ny Tor Poznañ, którego eg-
zystencja jest zagro¿ona.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
doszkalanie odbywaæ siê
bêdzie g³ównie w salach
wyk³adowych.  Bêdziemy
mieli wielu teoretycznych Ku-
biców. Byæ mo¿e instruktorzy
zaprezentuj¹ kilka manew-
rów wykonywanych w ¿ó³wim
tempie na placyku, które ni-
jak siê maj¹ do prawdziwych
sytuacji na drodze. Przepi-
som stanie siê zadoœæ i pie-

ni¹dze zostan¹ skasowane.
Pamiêtam jak wiele lat temu
przygl¹da³em siê obowi¹zko-
wemu corocznemu szkoleniu
kanadyjskich instruktorów i
egzaminatorów prowadzo-
nym na torze w Montrealu.
Trafi³em tam, aby zobaczyæ
instruktorów, którymi byli
gwiazdorzy amerykañskich
wyœcigów samochodowych.
Podsumowaniem i fina³em
szkolenia by³y jazdy na torze
w jednomiejscowych for-
mu³ach nazywanych ostatnio
,,bolidami’’. Nikt nie musia³
ustanawiaæ rekordów toru,
ale mia³ nauczyæ siê w wy-
œcigowym tempie pokony-
waæ zakrêty. Niektóre z nich
z³oœliwie zalano wod¹. Szko-
lenie musia³ ukoñczyæ ka¿dy,
kto chcia³ w nadchodz¹cym
roku wykonywaæ swój za-
wód. W Ameryce nie ma
obowi¹zku doszkalania kie-
rowców, ale za to jest naj-
ni¿szy wskaŸnik wypadków
na 1000 km.

Jak zwykle my zrobimy
wszystko lepiej, a przy
okazji nauczymy adeptów
mordowaæ silniki w ramach
szczególnej wersji ecodri-
vingu. Firmy samochodowe
i mechanicy ju¿ zacieraj¹
rêce.

RYSZARD ROMANOWSKI

O serwisowaniu klimatyza-
cji wielu kierowców myœli do-
piero wtedy, kiedy urz¹dze-
nie przestaje wystarczaj¹co
ch³odziæ. Zwykle nastêpuje
to w czasie upa³ów. A prze-
cie¿ odwlekanie serwisu

bywa bardzo kosztowne.
Koszty ewentualnej naprawy
w razie awarii kompresora
zwykle przekraczaj¹ cztery
tysi¹ce z³otych. Dlatego war-
to dbaæ o stan uk³adu ch³od-
zenia.

W czasie serwisu klimaty-
zacji czynnik ch³odniczy po-
winien byæ odessany i
oczyszczony, uk³ad ch³odze-
nia odwil¿ony, a nastêpnie
powinna zostaæ sprawdzona
jego szczelnoœæ. Dopiero po

tych czynnoœciach nastêpuje
ponowne nape³nienie, z
ewentualnym uzupe³nieniem
iloœci œrodek ch³odniczego.
Niezale¿nie od tego nale¿y
sprawdziæ (i zwykle wymie-
niæ) filtr kabinowy oraz prze-

prowadziæ dezynfekcjê
uk³adu klimatyzacji. Ta ostat-
nia polega na przedmucha-
niu nawiewów specjalnym
œrodkiem, dziêki czemu bak-
terie i grzyby usuwane s¹ z
miejsc, w których zd¹¿y³y siê
ulokowaæ.

W ci¹gu 12 miesiêcy uk³ad
ch³odzenia traci do ok. 10%
czynnika ch³odz¹cego. Ten
ubytek prowadzi do mniej-
szej wydajnoœci uk³adu
ch³odzenia, a z czasem
mo¿e uszkodziæ kompresor,
poniewa¿ ten œrodek ch³od-
niczy, a raczej zawarty w nim
olej, pe³ni funkcje smarne.

Ze wzglêdu na niezawod-
noœæ dzia³ania za mini-
maln¹ czêstotliwoœæ serwi-
sowania przyjmuje siê dwa
lata. Zdarza siê jednak, ¿e
w s³u¿bowej eksploatacji w
czasie upa³ów dochodzi do
awarii kompresora wcze-
œniej, i to nawet z ewentual-
nym ograniczeniem mobil-
noœci samochodu czy nawet
jego unieruchomieniem.
Znamy takie przypadki w

nowych samochodach u¿yt-
kowanych w firmach. Stoso-
wana przez wiele osób
„sztuczka” z ci¹g³ym zamy-
kaniem obiegu powietrza (w
celu poprawienia skutecz-
noœci, ale kosztem zdrowia
podró¿uj¹cych) zamiast
uzupe³nienia p³ynu ch³odni-
czego, w przypadku nade-
jœcia upa³ów bywa bardzo
kosztowna, np. 5 tys. z³ +
czas nieplanowanego
postoju.

Z tego powodu, w przypad-
ku intensywnej eksploatacji
np. w firmach, eksperci zale-
caj¹ coroczn¹ kontrolê i de-
zynfekcjê uk³adu wentylacji.
Kompletny serwis klimatyza-
cji wystarczy przeprowadzaæ
raz na dwa lata, ale czynnik
nale¿y uzupe³niaæ co 12
miesiêcy, a przy okazji ser-
wisant mo¿e wykryæ usterkê
uk³adu ch³odzenia np. nie-
szczelnoœæ, która z czasem
albo w przypadku upa³ów
doprowadzi do awarii i kosz-
townej naprawy.

BANKKIEROWCY.PL
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Na razie trwa zabawa w kierowców i policjantów. Policjanci muszą wykonać plan.
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Uczył Marcin Marcina,
choć sam niewiele potrafi
Co roku wchodz¹ w ¿ycie bardziej lub mniej kuriozalne modyfikacje prawa o ruchu drogowym. 
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Jak często serwisować klimatyzację?
Kiedy zawiedzie bywa nie tylko gor¹co, ale bardzo kosztownie.



�23Wrzesień 2015 r.

r  e  k  l  a  m  a



�24 Wrzesień 2015 r.

r  e  k  l  a  m  a


