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Nikt się tym nie przejmował, bo tak pomyślana se-
gregacja była wygodna dla ZUO  (obecnie Inneko),
które ma takie a nie inne ciągi technologiczne oraz
pewność, że wszystkie śmieci do niego trafią. Nie jest
przecież żadną tajemnicą, że Inneko zarabia na
każdej tonie dostarczonych odpadów, a ponadto
sprzedając wyselekcjonowane surowce. Interes
mieszkańców mniej tu się liczył. Dlatego upominałem
się o poprzedni system, w którym  szkło, papier i plas-
tik były osobno zbierane. Zabiegałem także o to, żeby
były kolorowe pojemniki na określone frakcje śmieci. I
wygląda, że moje postulaty za sprawą nowej ustawy
śmieciowej zostaną spełnione. Wchodzi ona w życie
w lipcu 2017 r., ale samorządy mają pięć lat na jej
pełne wprowadzenie.

Przede wszystkim segregacja śmieci stanie się obo-
wiązkowa, bo inaczej Polska nie uzyska do 2020 roku
50% recyklingu, czego wymaga od nas UE dając pie-
niądze na gospodarkę odpadami. Po drugie określo-
ne frakcje przypisane zostaną w całym kraju do
określonego koloru pojemników. I tak: papier będzie-
my wrzucać do niebieskich pojemników, tworzywa
sztuczne i metale do żółtych, szkło do zielonych, a
wszelkie odpady biodegradowalne do brązowych.
Będą więc cztery rodzaje śmieci i cztery kolory po-
jemników. Ta unifikacja sprawi, że nie tylko łatwiej
przyswoimy sobie zasady segregacji, ale również
łatwiej będzie nam trafić do określonego pojemnika
we własnej altanie śmietnikowej, jak i w każdym in-
nym miejscu.

JAN DELIJEWSKI 

Prezes, który walczył 
w dywizji generała Maczka
Otton Warda był jednym z pierwszych prezesów sportowej Stali.  Więcej na s. 20.

Cztery kolory
domowych śmieci
Długo protestowałem przeciwko źle
pomyślanej  selekcji śmieci.
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ww  1.03.
1899 r. - uruchomiono połączenie
kolejowe przez most kolejowy na
Warcie i otwarto tzw. dworzec
nadwarciański, dziś perony 3 i 4
na dworcu głównym. 
1967 r. - zlikwidowano komunika-
cję tramwajową na ul. Warszaw-
skiej od Podmiejskiej do Janic.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzowie
otwarto największą i najnowocześ-
niejszą halę sportowo-widowi-
skową w mieście i województwie 
2002 r. - ZKS Stilon postawiono w
stan likwidacji. Był to największy
klub sportowy w regionie, znany
przede wszystkim z piłki nożnej,
waterpolo, hokeja na lodzie i sza-
chów, a także w różnych okresach
z koszykówki pań.
ww  2.03.
1999 r. - Jan Majchrowski, dotych-
czasowy pełnomocnik rządu i p.o.
wojewoda został mianowany
pierwszym wojewodą lubuskim.
ww  3.03.
1995 r. - zm. Janusz Słowik (54
l.), działacz kultury w Sulęcinie i
Gorzowie, b. kierownik i naczelnik
Wydziału Kultury i Sztuki UM
(1971-1977 i 1983-1995), b. zast.
dyrektora Teatru im. Osterwy
(1977-1978), współtwórca i inicja-
tor wielu przedsięwzięć kultural-
nych w mieście, m.in. Konfronta-
cji Fotograficznych, Spotkań Teat-
ralnych, Pomorskiej Jesieni
Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95
l.), nauczyciel matematyki,
działacz harcerski, podróżnik, ry-
sownik i pamiętnikarz.
ww  4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b.
siatkarz i trener, olimpijczyk, b.
trener siatkarzy Stilonu (1994-
1995), zm. 13.03. 2002 r.
1995 r. - zm. Andrzej Wołkowski
(82 l.), b. reprezentant Polski w
hokeju na lodzie, olimpijczyk,
ostatni trener hokeistów Stilonu
(1974-1982). 
2000 r. - zm. dr Kazimierz Szper-
ka, chirurg, b. dyrektor Wydziału
Zdrowia UW (1975-1985) i dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego
(1985-1996); zm. w dniu 70. uro-
dzin.
ww  5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch (83
l.), syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Gorzo-
wie, honorowy obywatel miasta,
fundator fontanny na Starym Ryn-
ku.
1965 r. - w Gorzowie odnotowano
70-centrymetrową pokrywę
śnieżną; był to rekord opadów
śniegu w dziejach miasta, jak i w
skali całej Polski.
ww  6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz, fo-
tograf, kombatant, współzałożyciel
i wieloletni prezes Gorzowskiego
Towarzystwa Fotograficznego
(1973-1983), kierownik Małej Ga-
lerii GTF, zm. w 1997 r. 
1932 r. - ur. Kazimierz
Tumiłowicz, sybirak, działacz
spółdzielczy, b. prezes PZGS w
Gorzowie (1965-1975), następnie
wiceprezes WZSR, b. przewod-
niczący PK FJN (1969-1972), ini-
cjator Związku Sybiraków w Gorzo-
wie  i b. przewodniczący koła
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- Rysunków ci u nas dostatek,
ale i ten przyjmiem - stwierdzi³
dr hab. Dariusz A. Rymar, kie-
dy dyrektor wodoci¹gów obda-
rowa³ go rysunkiem. To histo-
ryczny plan siedziby dzisiej-
szych wodoci¹gów.

- To plan naszej siedziby.
Przedstawia elewacjê oraz
przekroje, czyli jest takim pla-
nem budowlanym. Pochodzi z
1895 roku, czyli z czasów,
kiedy w mieœcie zak³adano
kanalizacjê i bie¿¹c¹ wodê -
mówi dr Bogus³aw Andrzej-
czak, prezes Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji. I w³aœnie ten plan, opra-
wiony pieczo³owicie w
eleganck¹ ramê trafi³ w rêce
dr. hab. Dariusz A. Rymara,
dyrektora Archiwum Pañstwo-
wego. 

Prezes Bogus³aw Andrzej-
czak przypomnia³ tylko, ¿e do
roku 1894 miasto Landsberg
zaopatrywa³o siê w wodê za
pomoc¹ 67 publicznych i
oko³o 300 prywatnych studni.
Zgodnie z wol¹ ówczesnych
mieszkañców, w koñcu roku

1894 Zarz¹d Miasta podj¹³
decyzjê o budowie wodo-
ci¹gu centralnego. Wodoci¹g
zaprojektowany i zbudowany
zosta³ przez firmê H.Schewen
z Bochum. Zak³ad
wodoci¹gowy wybudowano
przy ulicy Heinersdorfer
(obecnie Kosynierów Gdy-
ñskich). Oddanie Zak³adu na-
st¹pi³o 1 marca 1896 roku.
Budowa wodoci¹gu koszto-
wa³a oko³o 534 tys. marek. -

Miasto na ten cel musia³o siê
zapo¿yczyæ, ale jak siê oka-
za³o, inwestycja by³a maksy-
malnie trafiona - mówi prezes
Andrzejczak. 

Na terenie budowanego
wówczas zak³adu powsta³ bu-
dynek stacji pomp z kot³owni¹
parow¹, maszynownia i
warsztat, budynek stacji
od¿elaziania wody z napo-
wietrzalni¹, osadnikiem i filtra-
mi otwartymi poœpiesznymi,

zbiornik wody uzdatnionej,
budynek mieszkalny dla
dwóch rodzin maszynistów,
budynek gospodarczy. Zaœ
sieæ wodoci¹gowa pocz¹tko-
wo liczy³a 20.9 tys. metrów
d³ugoœci i zosta³a wykonana z
rur ¿eliwnych kielichowych z
hydrantami nadziemnymi i
podziemnymi. Wodê zbierano
z podziemnej bocznej odnogi
Doliny K³odawskiej. Ujêcie
mia³o 15 studni g³êbokich na

30 metrów i po³o¿onych w
jednym ci¹gu. Zanim woda
trafi³a do odbiorców, by³a pod-
dawana procesowi od¿elazia-
nia. Do lewobrze¿nej czêœci
miasta woda dop³ywa³a syfo-
nem u³o¿onym w dnie rzeki
Warty. Do 1 grudnia 1895 ro-
ku u¿ytkowano ju¿ 700
po³¹czeñ domowych. W
ka¿dym po³¹czeniu zainstalo-
wano wodomierz skrzyde³ko-
wy.

Dyrektor Archiwum Pa-
ñstwowego prezent skwitowa³
parafraz¹ s³ynnej kwestii króla
W³adys³awa Jagie³³y do
krzy¿ackich pos³añców z
„Krzy¿aków” Henryka Sien-
kiewicza, mówi¹c - Rysunków
ci u nas dostatek, ale i ten
przyjmiem. Po czym wyjaœni³,
¿e archiwum zbiera wszelakie
plany i dokumenty dotycz¹ce
¿ycia miasta.

Na co prezes Andrzejczak
doda³, ¿e w firmie znajdzie siê
jeszcze trochê podobnych do-
kumentów, które z czasem
pewnie trafi¹ do archiwum.

ROCH

Miasto na ten cel musiało się
zapożyczyć
To historyczna pami¹tka po dawnym zak³adzie wodoci¹gowym. 

B. Andrzejczak uroczyście przekazuje D. Rymarowi historyczną pamiątkę.
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Poglądy zewnętrznych autorów  tekstów, w tym  prowadzących blogi na portalu echogorzowa.pl, nie są tożsame z poglądami redakcji echogorzowa.pl. 

11 lutego 2017 r., po bardzo ciê¿kiej i
d³ugiej chorobie, odszed³ profesor
Bogdan J. Kunicki. Urodzi³ siê 28 mar-
ca 1946 r. w Raszkowie, w woj. kielec-
kim. W 1965 r. zda³ egzamin matural-
ny w Liceum Pedagogicznym w San-
domierzu i rozpocz¹³ studia na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoñczy³ je w 1970 r.
Tytu³ magisterski uzyska³ na podstawie
stawie pracy pt. „Hellenistyczna wieœ
egipska w œwietle papirusów” napisa-
nej pod kierunkiem prof. Józefa
Cha³asiñskiego.

Bezpoœrednio po skoñczeniu stu-
diów zamieszka³ w Gorzowie, gdzie
rozpocz¹³ pracê zawodow¹ jako socjo-
log w Zak³adach Przemys³u Jedwabni-
czego Silwana. Od razu te¿ wszed³ w
œrodowisko kulturalne Gorzowa, by³
jednym ze sta³ych cz³onków tzw. stoli-
ka nr 1 w klubie MPiK, nieformalnej
grupy inicjuj¹cej ferment intelektualny i
maj¹cej znacz¹cy wp³yw na rozwój
miasta. Rozpocz¹³ wspó³pracê z „Zie-
mi¹ Gorzowsk¹”, wtedy pismem Go-
rzowskiego Towarzystwa Spo³eczno-
Kulturalnego. Jego publicystyka mia³a
znacz¹cy wp³yw na politykê kulturaln¹
i na temperaturê intelektualnych spo-
rów przy stoliku nr 1.

Od 1973 r. zwi¹za³ siê z gorzowsk¹
fili¹ poznañskiej Akademii Wychowa-

nia Fizycznego, pocz¹tkowo jako
asystent w Zak³adzie Nauk Spo³ecz-
nych. Prowadzi³ zajêcia ze studentami
z filozofii, socjologii, etyki, metodologii.
Równolegle penetrowa³ œrodowisko lu-
dzi kultury i na podstawie przeprowa-
dzonych badañ przygotowa³ pracê
doktorsk¹ pt. ”Sytuacja inteligencji
twórczej tu mieœcie œredniej wielkoœci”.
Pracê tê, prowadzon¹ pod kierunkiem
prof. Andrzeja Kwileckiego, obroni³ w
1978 r. W 1980 r. rozprawê Bogdana
J. Kunickiego pt. „Œrodowisko twórcze
miasta œredniego” opublikowa³o Pol-
skie Wydawnictwo Naukowe. Publi-
kacja zyska³a szereg pochlebnych
opinii, by³a jedn¹ z pierwszych roz-
praw socjologicznych dotycz¹cych
miast œredniej wielkoœci, sta³a siê in-
spiracj¹ do organizacji w Lubniewi-
cach sesji naukowych dotycz¹cych tej
problematyki.

Kulturê miasta œredniego penetro-
wa³ Bogdan J. Kunicki w nastêpnych
publikacjach. Z racji pracy w Akademii
Wychowania Fizycznego nastêpne la-
ta Bogdan J. Kunicki przeznaczy³
g³ównie na badania spo³ecznych uwa-
runkowañ kultury fizycznej. W 1985 r.
w Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie uzyska³ stopieñ doktora
habilitowanego nauk o kulturze fizycz-
nej z zakresu socjologii sportu, na

podstawie rozprawy „Spo³eczne barie-
ry rekreacji fizycznej” opublikowanej w
wydawnictwie AWF Warszawa 1984

Bardzo istotne miejsce w naukowych
pracach Bogdana J. Kunickiego zaj-
muje staro¿ytna Grecja. Odby³ kilkana-
œcie naukowych wypraw do Grecji,
pozna³ literaturê jej dotycz¹c¹, opubli-
kowa³ szereg artyku³ów. Najwa¿nie-
jszym efektem pracy jest „Leksykon
antycznego sportu”. 

W ostatnich latach prof. Kunicki
w³¹czy³ siê do badañ nad Poloni¹,
czego efektem by³ udzia³ w konferen-
cjach naukowych w Polsce i we
Francji.

W latach 1986-1990 Bogdan J. Ku-
nicki by³ docentem, a od 1990 r. jest
profesorem nadzwyczajnym w Aka-
demii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu. Pe³ni³ szereg funkcji admi-
nistracyjnych, ostatnio w gorzowskim
Instytucie Wychowania Fizycznego
by³ kierownikiem Katedry Nauk Hu-
manistycznych i Zak³adu Filozofii i
Socjologii. Od wrzeœnia 1999 r. by³
prorektorem AWF w Poznaniu ds.
kszta³cenia zamiejscowego, czyli sze-
fem gorzowskiego Instytutu Wychowa-
nia Fizycznego.

Prof. Bogdan. Kunicki by³ wnikliwym i
bacznym obserwatorem ¿ycia kultural-
nego Gorzowa, a swoje spostrze¿enia

wyra¿a³ w doskona³ych felietonach
publikowanych w „Gazecie Nowej”,
„Gorzowiaku”, „Arsenale Gorzow-
skim”. Napisa³ tak¿e szereg esejów
poœwiêconych ludziom gorzowskiej
kultury. Z nich wyró¿niæ nale¿y tekst
poœwiêcony malarzowi - Andrzejowi
Gordonowi - przyjacielowi z lat
m³odoœci (Ulubieniec Erosa -„La-
mus” nr 1-2 1994) i traktuj¹cy o
twórczoœci Zdzis³awa Morawskiego
(Samotnoœæ poety „Lamus” 1993, 
n r 1). 

Na pocz¹tku nowego stulecia
Bogdan J. Kunicki zachorowa³ i cho-
roba ta oddali³a go nieco od aktyw-
noœci, ale jak d³ugo pozwala³o mu
zdrowie, tak d³ugo wnikliwie przy-
gl¹da³ siê rzeczywistoœci.

ROCH
Biogram prof. Kunickiego: Krystyna

Kamiñska, Prof. dr hab. Bogdan J. Ku-
nicki - gorzowski socjolog i historyk,
„Nadwarciañski Rocznik Historyczno-
Archiwalny”, 2000, nr 7/2, s. 219-221.

Zmar³ wybitny socjolog profesor Bogdan J. Kunicki
By³ wybitnym socjologiem i cz³onkiem legendarnego stolika nr 1 w gorzowskim MPiK-u.
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miejskiego (2000-2006), zm. w
2008 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek (74
l.), kapitan żeglugi śródlądowej,
legendarny przewoźnik na Warcie. 
ww  7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz, eko-
nomista, b. działacz opozycyjny,
b. radny WRN (1988-1990), Rady
Miejskiej (1994-2006), b. poseł
(1991-1993),  b. prorektor PWSZ
(2003-2007). zm. w 2013 r.
ww  8.03
1969 r. - po 11 latach kierowania
miastem Zenon Bauer (1913-
2012) został zmuszony do złożenia
rezygnacji; nowy
przewodniczącym Prezydium MRN
został Jan Telec, były I sekretarz
KMiP PZPR. 
1975 r. - zm. Andrzej Kończak (75
l.), kupiec, powstaniec wielkopol-
ski i pionier miasta, założyciel
sklepu „Kaczorek”.
ww  9.03
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l. 1975-
2007.
1999 r. - zm. Weronika Nowicka
(91 l.), pionierka Gorzowa, peda-
gog, choreograf działacz kultury,
nauczyciel tańca i rytmiki w go-
rzowskich szkołach i placówkach
kulturalnych. 
ww  10.03
1961 r. - decyzją ministra gospo-
darki komunalnej zamknięty został
oficjalnie poniemiecki cmentarz
ewangelicki przy ul. Walczaka,
dziś park Kopernika.
1900 r. - ur. się Jan Lisowski,
nauczyciel, działacz sportowy,
żołnierz AK i pionier miasta,
współorganizował Miejskie Gim-
nazjum i Liceum (I LO) i nauczy-
ciel matematyki (1945-1971), pio-
nier gorzowskiego sportu, propa-
gator piłki ręcznej, koszykówki, a
zwłaszcza - tenisa ziemnego, zm.
w 1985 r.
1971 r. - zm. ks. Edmund Nowicki
(70 l.), biskup gdański, pierwszy
administrator apostolski w Gorzo-
wie  (1945-1951)
ww  11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator MKZ
i pierwszy przewodniczący Za-
rządu Regionalnego NSZZ „Soli-
darność”, działacz struktur pod-
ziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii,
badacz pszczół, twórca polskiej
apiopatologii i współorganizator
gorzowskiego środowiska nauko-
wego, od 1956 r. w Swarzędzu,
gdzie założył skansen pszczelar-
ski.
ww  13.03
1998 r. - gorzowscy i zielonogór-
scy parlamentarzyści podpisali w
Paradyżu dokument w sprawie or-
ganizacji woj. lubuskiego.
ww  14.03
1958 r. - na trasie Gorzów-Zielona
Góra pojawił się pierwszy autobus
marki „Leyland”; przejeżdżał tę
trasę w 2 godz. 15 min.; dotych-
czasowe „Stary”; potrzebowały
prawie 4 godzin.
1993 r. - Ministerstwo Edukacji
Narodowej zatwierdziło nowy pro-
gram nauczania w II LO, oparty na
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I s¹ to ostatnie w historycz-
nej siedzibie, bo decyzj¹
w³adz koœcielnych placówka
przenosi siê w nowe miejs-
ce. 

- Same nawet nie mia³yœmy
pojêcia, ¿e to taki okr¹g³y ju-
bileusz - mówi Ma³gorzata
Jag³o, jedna z dwóch sprze-
dawczyñ w Ksiêgarni œw. An-
toniego na rogu ulic D¹brow-
skiego i £okietka. Jedna z
najstarszych ksiêgarni w
mieœcie w tym samym miej-
scu dzia³a ju¿ 70 lat. Dok³ad-
nie 14 lutego 1947 roku S¹d
Okrêgowy wpisa³ j¹ do Re-
jestru Handlowego. Tego sa-
mego dnia taki wpis uzys-
ka³a Apteka nad Wart¹ przy
Wale Okrê¿nym 7. Po apte-
ce œladu nie ma, a ksiêgar-
nia nadal ma siê dobrze.

W starym, dobrym stylu

Wnêtrza ksiêgarni na prze-
strzeni tych lat tak naprawdê
niewiele siê zmieni³y. Do
œrodka wiod¹ trzy schodki.
Drzwi umiejscowione s¹ mi-
êdzy dwoma oknami wysta-
wowymi. W witrynach
umieszczono ksi¹¿ki religijne
i dewocjonalia, wiêc nawet
bez wchodzenia do wnêtrza
wiadomo, co tu mo¿na do-
staæ. A w œrodku bogata
oferta ró¿nych ksi¹¿ek o te-
matyce religijnej kierowa-
nych do odbiorców w ró¿nym
wieku. Ponadto jest bardzo
bogata oferta dewocjona-
liów, tu tak¿e mog¹ siê za-
opatrzyæ ksiê¿a w niezbêdne
im ornaty i inne przedmioty
niezbêdne w koœciele. 

Od samego pocz¹tku by³a
to ksiêgarnia katolicka
zwi¹zana z diecezj¹. I tak
jest do tej pory. Obecnie
wchodzi jest jednym z sze-
œciu sklepów z dewocjona-
liami objêtych wspóln¹ na-
zw¹ Diecezjalna Ksiêgar-
nia Œwiêtego Antoniego.
Poza Gorzowem takie skle-
py s¹ jeszcze w Zielonej
Górze, G³ogowie, Wscho-
wie, Miêdzyrzeczu i Œwie-
bodzinie. Ale rzeczywiœcie
pierwsz¹, od której
wyp¹czkowa³y nastêpne,
by³a gorzowska. 

Wnêtrze uwodzi starymi
meblami, g³êbokimi pó³kami.
Wnêtrze ma klimat, który
osi¹gaj¹ miejsca po latach. -
Moja mama tu przychodzi³a
jako dziecko, mnie tu przy-
prowadza³a, no ja sama tu
zagl¹dam - mówi Olga Czar-
necka, która przysz³a tak so-
bie, popatrzeæ sobie na
ksi¹¿ki. 

A inna bywalczyni dodaje,
¿e przez te lata wnêtrze siê

nieco zmieni³o, bo zosta³o
powiêkszone, ale generalnie
jest tak, jak by³o od
pocz¹tku.

Pani Helena była pierwsza

Pierwsz¹, legendarn¹ kie-
rowniczk¹ tej ksiêgarni by³a
Helena KuŸmicka, repatrian-
tka z Grodna, w³aœcicielka
pierwszej po II wojnie œwia-
towej ksiêgarni i biblioteki.
Prowadzi³a j¹ w kamienicy
przy We³nianym Rynku. Ale
po dwóch latach musia³a za-
mkn¹æ w³asn¹ firmê i wów-
czas na 20 lat zosta³a sze-
fow¹ œw. Antoniego. 

Helena KuŸmicka prze¿y³a
102 lata. Pochodzi³a z Gro-
dzieñszczyzny. Skoñczy³a
Seminarium Nauczycielskie
Elizy Orzeszkowej.

Wspó³pracowa³a z Janu-
szem Korczakiem. Potem
trafi³a do szko³y Robotni-
czego Towarzystwa Przyja-
ció³ Dzieci. Zetknê³a siê
wtedy ze œrodowiskiem
„Wiadomoœci Literackich”
Mieczys³awa Grydzewskie-
go. Potem wróci³a do Grod-
na i do 1939 r. pracowa³a w
oœwiacie pozaszkolnej. Cu-
dem uniknê³a zsy³ki, a
wojnê spêdzi³a w Grodnie,

sk¹d póŸniej przyjecha³a do
Gorzowa. 

Tu poprowadzi³a swoj¹
w³asn¹ ksiêgarniê i biblio-
tekê. Swoje pionierskie lata
opisa³a w opowiadaniu
„Wiosna na rumowisku”.
Pani Helena niemal do ko-
ñca by³a aktywna. Uczy³a
religii w szkole w Jancze-
wie. 

Będzie nowy adres tej
księgarni

Bywalców ksiêgarni za-
smuci jednak informacja, ¿e
dni ich ulubionego miejsca
pod historycznym adresem

s¹ policzone. - Nie wiemy,
kiedy nast¹pi przeprowadz-
ka, ale chyba na dniach. Lo-
kal przy ul. Obotryckiej ju¿
jest przygotowany - mówi¹
sprzedawczynie. 

Ksiêgarnia œw. Antonie-
go przeniesie siê z histo-
rycznego adresu przy
£okietka do kompleksu
koœcielnych pomieszczeñ
w proboszczówce przy ul.
Obotryckiej. - Szkoda, ta-
kie miejsca maj¹ swój kli-
mat, maj¹ historiê. Szko-
da tej tradycji - mówi¹ by-
walcy.

ROCH

Takie miejsca mają swój
klimat, mają historię
Jedna z pierwszych gorzowskich ksiêgarñ obchodzi okr¹g³e 70. urodziny. 

�3Marzec 2017 r. mija dzień

Księgarnia św. Antoniego na rogu ulic Dąbrowskiego i Łokietka działała w tym miejscu przez 70 lat…
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Tu zawsze można było kupić książki o tematyce religijnej, dewocjonalia, ornaty i wiele innych przedmiotów.
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amerykańskim systemie oceniania
i organizowania nauki, wdrażany
od września 1993 r.
2006 r. - zm. Zdzisław Piaskowski
(73 l.), jubiler i b. piłkarz, właści-
ciel najstarszego sklepu jubiler-
skiego w mieście, jeden z piątki
braci, grających niegdyś w KS
Warta.
ww  15.03
1946 r. - po trzech tygodniach pod-
róży do Gorzowa przybył transport
ok. 500 repatriantów z Pawłodaru
w Kazachstanie. 
1985 r. - ur. Aleksandra Piotrows-
ka, koszykarka AZS PWSZ, złota
medalistka MP juniorek (2003),
zm. podczas meczu w 2003 r. 
1993 r. - zm. Febronia Gajewska-
Karamać (88 l.), gorzowska nau-
czycielka i działaczka charytatyw-
na, b. wykładowczyni przedmio-
tów zawodowych w Technikum
Gastronomicznym (1946-1978),
patronka Zespołu Szkół Gastrono-
micznych.
ww  16.03.
1965 r. - otwarto nowo zbudowany
Klub Międzynarodowej Prasy i
Książki (MPiK), ostatnio była to
księgarnia  „Empik”.
1984 r. zm. - Jan Korcz (79 l.), ar-
tysta-malarz, pionier Gorzowa,
uczestnik organizator słynnej
„akademii pana Jana” dla plasty-
ków-amatorów.  
ww  17.03
1819 r. - spalił się po raz pierwszy
wiatrak przy Krowim Grodzie, od
którego wzięła się nazwa ul. Wiat-
racznej.
1857 r. - konstruktor maszyn Carl
Jaehne wybudował fabrykę ma-
szyn na Frydrychowie, dziś 11 Lis-
topada 157-164.
1982 r. - otwarto nową księgarnię
wojewódzką przy ul. Hawelańskiej
9-10, później otrzymała imię Wł.
Korsaka. 
2008 r. - zm. Marcin Balak (66 l.),
były komendant wojewódzki OHP
w Zielonej Górze (1973-1976) i w
Gorzowie, b. wiceprezydent mias-
ta (1984-1989) i b. dyrektor PWiK
(1999-2006).
ww  18.03
1962 r. - powstała Spółdzielnia In-
walidów „Warta”, wówczas SI
„Emeryt”.
1929 r. - ur. Christa Wolf z d. Ih-
lenfeld, córka landsberskiego kup-
ca, światowej sławy pisarka nie-
miecka, autorka m.in. powieści
„Wzorce dzieciństwa” i „Rozmyś-
lania nad Christą T.”, poświęco-
nych młodości  spędzonej w Go-
rzowie, zm. w 2011 r. 
ww  19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomiony
został po raz pierwszy silnik żużlo-
wy, skonstruowany m.in. przy
udziale Kazimierza Wiśniewskiego
(1925-1996), dzięki tej konstrukcji
Stal mogła zostać zgłoszona do
rozgrywek II ligi żużlowej.
2007 r. - bazar znad Warty został
przeniesiony na nowe targowisko
przy ul. Cichońskiego.
ww  21.03.
1937 r. - ur. Benedykt Wiśniewski,
b. prezydent Gorzowa (1984-
1985), organizator i dwukrotny
prezes SM „Górczyn” (1979-1984
i 1988-2005), zm. 2014 r.
Urodziny obchodzą:

KALENDARIUM
Marzec 2017
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- Pani aktywnoœæ na rzecz Gorzo-
wa jest bardzo widoczna. To kwes-
tia mandatu poselskiego, czy ra-
czej mo¿liwoœci zwi¹zanych z tek¹
ministerialn¹?

- Trudno jest to rozdzieliæ, gdy¿ jes-
tem w rz¹dzie, który podejmuje sze-
reg wa¿nych decyzji dla ca³ego kraju.
Z drugiej strony jestem pos³em, dlate-
go muszê godziæ te obowi¹zki.
Przedmiotem mojej troski jest Go-
rzów, gdzie mam centralne biuro i
sk¹d siê wywodzê. Ponadto miniony
rok by³ dla mnie na tyle pracowity, ¿e
nie zawsze mog³am byæ w poselskie
poniedzia³ki w biurze i porozmawiaæ
ze swoimi wyborcami. Staram siê to
wynagrodziæ w innej postaci. Rów-
nie¿ uwa¿nie pilnujê potrzeb innych
samorz¹dów w ca³ym województwie
lubuskim, gdy¿ jestem odpowiedzial-
na nie tylko przed mieszkañcami Go-
rzowa, ale i regionu. Muszê powie-
dzieæ, ¿e ta wspó³praca przebiega
bardzo dobrze. Poza tym niekiedy za-
pominamy, a warto to przypominaæ,
¿e samorz¹dy w swojej dzia³alnoœci
wykonuj¹ mnóstwo zadañ zleconych

przez rz¹d. Czêsto s¹ to zadania, do
których samorz¹dy nic nie dok³adaj¹
a jeszcze otrzymuj¹ pieni¹dze na
obs³ugê danego zadania. Dobrym
przyk³adem jest wyp³ata œrodków w
ramach programu Rodzina 500+. I ja-
ko ministrowie staramy siê jeŸdziæ w
teren, ¿eby z jednej strony promowaæ
realizacjê takich zadañ, z drugiej
wspomagaæ samorz¹dy w razie ko-

niecznoœci. Podobnych zadañ rz¹do-
wych, choæby w obszarze spo³ecz-
nym, jest wiele. Czasami warto przy-
pominaæ, ¿e pañstwo stara siê dbaæ o
ludzi s³abszych, potrzebuj¹cych po-
mocy. 
- W roli rz¹dz¹cego na pewno

wiele spraw mo¿na sprawniej roz-
wi¹zaæ. A jak wygl¹da³o to z pozy-
cji pos³a opozycyjnego?

- Przez wiele lat by³am w takiej sy-
tuacji i wtedy moje mo¿liwoœci by³y
ograniczone. Czêsto podejmowa³am
ró¿ne próby, interweniowa³am w
wa¿nych sprawach dla województwa,
pisa³am wnioski, zachêca³am,
zg³asza³am poprawki. Nigdy nie oku-
powa³am ¿adnej mównicy, ale ciê¿ko
pracowa³am. Dzisiaj mam satys-
fakcjê, ¿e rz¹d, w sk³adzie którego
jestem, mo¿e podejmowaæ konkretne
dzia³ania. Jestem cz³owiekiem czynu
i ka¿da za³atwiona, a zarazem ko-
rzystna sprawa, przynosi mi du¿o sa-
tysfakcji.
- Czy dziêki pani aktywnoœci w

warszawskich krêgach w³adzy na-
sze województwo jest lepiej znane?

- Jak tylko coœ siê dzieje na terenie
naszego województwa od razu jes-
tem zasypywana pytaniami. Ostatnio
wielu ministrów pyta³o siê mnie odno-
œnie ptasiej grypy. Mo¿e dlatego ze
szczególn¹ uwag¹ przygl¹dam siê
wszystkiemu co dzieje siê u nas,
¿eby móc od razu ewentualnie
dzia³aæ, jak jest taka potrzeba.

RB

Państwo stara się dbać o ludzi  potrzebujących pomocy 
Trzy pytania do El¿biety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej
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- Wyszed³ pan z propozycj¹ po-
wo³ania w Gorzowie, mówi¹c jêzy-
kiem roboczym, Miêdzyszkolnej
Spó³dzielni Pracy. Czym taki pod-
miot mia³by siê zajmowaæ?

- W Gorzowie, jak wszêdzie, mamy
masê zdolnej i kreatywnej m³odzie¿y,
któr¹ warto  poprzez pewne dzia³ania
przygotowywaæ do poznania mecha-
nizmów gospodarczych. Jak przypo-
minam sobie m³odzieñcze lata, to pa-
miêtam dzia³alnoœæ spó³dzielni
uczniowskich. Prowadzi³y one mi-
êdzy innymi sklepiki szkolne, orga-
nizowa³y wycieczki. By³y wspó³orga-
nizatorem wielu wydarzeñ i by³o to
naprawdê dobre. W tej chwili takich
spó³dzielni nie ma, bo mamy rów-
nie¿ inne uwarunkowania gospo-
darcze. Nie oznacza to wcale, ¿e
tamte pomys³y nie mo¿na wprowa-
dziæ na nowo, dostosowuj¹c je do
dzisiejszych realiów. Œwiata w tym
przypadku nie odkrywam. Zreszt¹
mamy spó³dzielnie studenckie, na
dzia³alnoœci których kiedyœ zrobio-
no fortuny, korzystaj¹c z licznych
zwolnieñ. Przenieœmy te pomys³y
ni¿ej i dajmy szansê chêtnej do pra-
cy m³odzie¿y. Niech dorabiaj¹ sobie
w ten sposób do kieszonkowego i
przy okazji ucz¹ siê przedsiêbior-
czoœci.

- Skrzykuje siê grupa gimnazjalis-
tów lub licealistów i chc¹ trochê
popracowaæ na w³asnym rozrachu-
nek.  Jak organizacyjnie mia³oby to
wygl¹daæ? 

- Inicjatywa musi byæ oddolna, bo
tego rodzaju podmioty musz¹ byæ
niezale¿ne, ale powinny posiadaæ
patrona. Przyk³adowo móg³by to byæ
nasz oœrodek, który zadba³by o
aspekty prawne, pomóg³by w
dzia³aniach marketingowych. Mamy
osoby odpowiedzialne za inkubacjê i
kontakty z m³odzie¿¹. Pomys³ ten
przyszed³ mi zreszt¹ do g³owy, bo nie

kryjê podziwu dla tego, co widzê, co
m³odzi ludzie na poziomie szkó³ œred-
nich potrafi¹ zdzia³aæ. Warto, ¿eby to
wykorzystali w szerszym zakresie.
Jako LOWES jesteœmy w stanie takim
ambitnym ludziom, z ciekawymi po-
mys³ami, stworzyæ warunki technicz-
ne. Mamy sporo pomieszczeñ,
mo¿emy wspomagaæ w prowadzeniu
ksiêgowoœci. Wszystko oczywiœcie
zale¿y od stopnia potrzeb. Najlepiej
by³oby, gdyby takie spó³dzielnie
zak³ada³y organizacje pozarz¹dowe.
A my mo¿emy udzieliæ równie¿ pomo-
cy finansowej.

- Czym przyk³adowo mia³aby zaj-
mowaæ siê taka spó³dzielnia?

- Wszystkim. M³odzi ludzie czêsto
s¹ geniuszami w stworzeniu ró¿nych
platform informatycznych i zarz¹dza-
niu nimi nawet na odleg³oœæ. Mogliby
zajmowaæ siê ca³ym obszarem
zwi¹zanym z teleinformacj¹, ale rów-
nie¿ organizowaæ targi szkolne, pro-
wadziæ korepetycje. Miasto w takim
przypadku zapewne mog³oby
w³¹czyæ siê w dzia³alnoœæ poprzez
zlecanie niektórych zadañ. Rodzice
tak¿e maj¹ ró¿ne potrzeby i mogliby
je zlecaæ spó³dzielni. Nawet proste
prace porz¹dkowe. Uwa¿am, ¿e ma-
my tu niszê rynkow¹. Podobnie wy-
gl¹da to z osobami starszymi i ich
us³ugami. Na rynku bardzo przy-
da³aby siê spó³dzielnia tzw. ,,z³otej
r¹czki’’. Mamy mnóstwo emerytowa-
nych fachowców potrafi¹cych wyko-
nywaæ drobne prace, ale nie
mog¹cych prowadziæ dzia³alnoœci
gospodarczej, bo wi¹¿e siê to cho-
æby z du¿ymi kosztami. Spó³dzielnia
mo¿e posiadaæ rejestr zaintereso-
wanych specjalistów i w razie po-
trzeby mog¹ one zrealizowaæ
us³ugê, której koszt zawsze bêdzie
ni¿szy od tego, co mamy obecnie na
rynku.

RB

Niech dorabiają sobie do kieszonkowego
Trzy pytania do Jana Koniarka, koordynatora Lubuskiego Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Bo

ro
wy

r  e  k  l  a  m  a



�5Marzec 2017 r. Trzy pyTania do…

- Czy kierowcy je¿d¿¹cy po na-
szym województwie czyni¹ to w
sposób bezpieczny?

- Bilans za 2016 rok, niestety, nie jest
korzystny. Mamy du¿y wzrost, oko³o
20-procentowy, wypadków ze skutkiem
œmiertelnym. Przyczyny od lat s¹
w³aœciwie te same. Najpowa¿niejsz¹
jest niedostosowanie prêdkoœci do wa-
runków jazdy lub wprost do umiejêtno-
œci kierowców, które s¹ ró¿ne. Martwi
ponadto, ¿e a¿ w 37 procentach wy-
padków, w których zginêli ludzie,
uczestniczy³y samochody ciê¿arowe.
Inna sprawa, ¿e z przeprowadzonych
analiz wynika, ¿e to w³aœnie nasze wo-
jewództwo jest najbardziej obci¹¿one
ruchem ciê¿arówek z wszystkich woje-
wództw w kraju. Id¹c dalej, co pi¹ty
œmiertelny wypadek by³ spowodowany
uderzeniem pojazdu w drzewo. Sporo
równie¿ wi¹za³o siê z zaœniêciem lub
zmêczeniem kierowcy. Jak widaæ po
tych przyczynach, do wielu wypadków
nie musia³o dojœæ, gdyby zosta³y za-
chowane podstawowe zasady bezpie-
czeñstwa w ruchu. Jako policja bêdzie-
my w tym roku dalej pracowali nad ty-

mi problemami i mam nadziejê, ¿e te
liczby ulegn¹ zmniejszeniu. Natomiast
teraz mogê tylko zachêcaæ kierowców,
¿eby szczególnie w okresie zimowym,
kiedy warunki na drogach s¹ trudne,
bardziej skupiali siê na bezpiecznej je-
Ÿdzie. I przede wszystkim obserwowali
co siê wokó³ nich dzieje. Mo¿e pozwo-
liæ to na unikniêcie choæby takich sy-
tuacji, jakie mieliœmy ostatnio na auto-
stradach czy drogach dojazdowych,
gdzie dochodzi³o do karamboli z
udzia³em dziesi¹tek pojazdów.
- Wed³ug danych statystycznych

na terenie naszego województwa a¿
98 procent kierowców i pasa¿erów z
przodu jeŸdzi w zapiêtych pasach
bezpieczeñstwa. Jest to wynik god-
ny pochwa³y, ale jako policja pro-

mujecie akcjê ,,Pasy pasuj¹ ka¿de-
mu’’ skierowane do dzieci. Czemu
ona s³u¿y, skoro niemal wszyscy za-
pinaj¹ pasy?

- Okazuje siê, ¿e doroœli pamiêtaj¹ o
sobie, ale niekoniecznie zawsze o dzie-
ciach. Przytoczona liczba 98 procent
jest optymistyczna, lecz z ty³u aut pa-
sa¿erowie czyni¹ to ju¿ na poziomie za-
ledwie 71 procent. Ma³o tego, naj-
czêœciej pasy zapinaj¹ osoby w wieku
od 25 do 60 lat, najrzadziej dzieci do 17
lat. Pasy to nies³ychanie wa¿ny element
bezpieczeñstwa na drodze. W minio-
nym roku mieliœmy wypadki, po których
ludzie nie zapiêci pasami wypadali z
ogromn¹ si³¹ z samochodu i najczêœciej
ginêli lub byli ciê¿ko ranni. A znajduj¹cy
siê z nimi pasa¿erowie zapiêci w pa-
sach wychodzili bez szwanku albo z
niewielkimi obra¿eniami. Nie nasz¹
ide¹ jest karanie ludzi, najchêtniej by-
œmy tego w ogóle nie robili. Dlatego
czêsto apelujemy o zdroworozs¹dkowe
myœlenie i dzia³anie. Powinniœmy cie-
szyæ siê ka¿d¹ chwil¹ ¿ycia i nie tracili
go z tak b³ahego powodu, jak nie zapi-
êcie pasów w czasie jazdy.

- Ostatnio du¿o mówi siê o nowym
problemie, jakim sta³y siê telefony
komórkowe. I nie chodzi tylko o roz-
mowy w trakcie jazdy, ale przede
wszystkim wykorzystywanie ich w
trakcie jazdy do wysy³ania sms-ów
czy przegl¹danie Internetu. Czy w
tym zakresie s¹ planowane
dzia³ania profilaktyczne?

- Rzeczywiœcie, jest to wa¿ne zagad-
nienie i w naszej pracy zwracamy na to
du¿¹ uwagê. Sam niedawno by³em
œwiadkiem, jak ktoœ w czasie jazdy mia³
telefon na kolanie i pisa³ sobie jak¹œ in-
formacjê, a samochód myszkowa³ po
ca³ej drodze. S¹ to sytuacje bardzo nie-
bezpieczne i powiem uczciwie, ¿e trud-
ne do wychwycenia przez policjantów,
bo na ich widok kierowcy natychmiast
odsuwaj¹ telefon i jad¹ jak gdyby nigdy
nic. Jak tylko udaje siê namierzyæ takie
sytuacje policjanci natychmiast wy-
ci¹gaj¹ konsekwencje, ale tu bardziej
chodzi - podobnie jak w przypadku pa-
sów - o zdrowy rozs¹dek kieruj¹cych.
Wystarczy sekunda nieuwagi, zagapie-
nie siê i mo¿e dojœæ do katastrofy.

RB

Dorośli pamiętają o sobie, ale niekoniecznie już o dzieciach
Trzy pytania do insp. Krzysztofa Sidorowicza, zastêpcy lubuskiego komendanta policji
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- Gminy z powiatu strzelecko-drez-
deneckiego, wchodz¹ce w sk³ad Ce-
lowego Zwi¹zku Gmin SGO5, d³ugo
negocjowa³y z Inneko nowe porozu-
mienie w sprawie wywozu odpadów
do instalacji w Chróœciku. Co stano-
wi³o przys³owiow¹ koœæ niezgody?  

- Protestowaliœmy naprawdê ostro,
swoje uwagi zg³aszaliœmy nawet do
ministra œrodowiska. Sprawê nazwê
po imieniu, ale nasz powiat na mocy
wojewódzkiego planu gospodarki od-
padami jest przywi¹zany, niczym pies
do budy, do jednej instalacji. Przez to
nie mo¿emy wybieraæ wysypiska, mu-
simy woziæ w jedno miejsce bez
wzglêdu na ceny. To s¹ praktyki mono-
polistyczne. Dlaczego musimy p³aciæ
250 z³otych za tonê odpadów dostar-
czonych do Chróœcika, skoro instalacja
w Kunowicach pobiera za tê us³ugê

170 z³otych? Jak Inneko krzyknie 350
z³otych za tonê to nie mamy wyjœcia,
musimy p³aciæ. Wywiezienie odpadów
w inne miejsce wi¹¿e siê z gigantycz-
nymi karami. Myœleliœmy, ¿e coœ siê
zmieni przy okazji przygotowywania
przez zarz¹d województwa nowego
planu. Tak siê jednak nie sta³o. Nadal
jesteœmy twardo przypisani do jednego
odbiorcy. Kompromis, który osi¹gnêli-
œmy na pewno nie zadowala wszyst-
kich.

- Dlatego chcecie mieæ swojego
przedstawiciela w radzie nadzorczej
gorzowskiej spó³ki?

- Spó³ka ta dzisiaj zyski czerpie tak na-
prawdê tylko z zajmowania siê odpadami.
Nasz Zwi¹zek jest jednym z najwa¿nie-
jszych klientów, gdy¿ miesiêcznie dostar-
czamy tysi¹c ton odpadów. To pokazuje,
jak spore œrodki wp³ywaj¹ na konto Inneko.
Skoro musimy byæ przywi¹zani do niej, to
miejmy chocia¿ wp³yw na jej dzia³alnoœæ.
Jako gminy oœcienne mamy nieco inny po-
mys³, jak ta firma powinna funkcjonowaæ.
Uwa¿amy, ¿e powinna przejœæ ona restruk-
turyzacjê, a przede wszystkim od³¹czyæ siê
od zadañ przynosz¹cych straty. Powinna
skupiæ siê na celach, które równie¿ z na-
szego punktu widzenia s¹ bardzo wa¿ne,
czyli na gospodarce odpadami. 
- Przepraszam, ale jesteœcie tylko

klientami  Inneko i was, jako gminy,

nie powinno chyba specjalnie inte-
resowaæ, jak ona jest prowadzona?

- Gminy reprezentuj¹ swoich miesz-
kañców. Jak mamy z nimi rozmawiaæ
w sytuacji, kiedy pytaj¹ siê, dlaczego
maj¹ dok³adaæ do nierentownego pola
golfowego w Gorzowie czy innych defi-
cytowych spó³ek dzia³aj¹cych na konto
Inneko. Radni w poszczególnych gmi-
nach co rusz zwracaj¹ burmistrzom na
to uwagê, a my nic nie mo¿emy w tej
sytuacji zrobiæ. Je¿eli ju¿ musimy z
sob¹ wspólpracowaæ, to chcemy decy-
dowaæ, jak spó³ka bêdzie dalej funkcjo-
nowaæ. Inneko powinno zacz¹æ szukaæ
oszczêdnoœci, dziêki czemu by³aby w
stanie obni¿yæ cenê. Jest sporo sposo-
bów, ¿eby racjonalizowaæ wydatki i po-
przez swojego przedstawiciela w ra-
dzie nadzorczej chcemy je wskazaæ. 

RB

Jest sporo sposobów, żeby racjonalizować wydatki spółki Inneko
Trzy pytania do Mateusza Karkoszki, wiceburmistrza Strzelec Krajeñskich

- Ksi¹¿nica prowadzi obecnie
akcjê zbierania wspomnieñ. Co to
za akcja?

- Mamy tak¹ akcjê „Zbieranie tu i te-
raz”. Chodzi o gromadzenie ró¿nych
wspomnieñ dotycz¹cych krajobrazu kul-
turowego, bo to siê doœæ szybko zmie-
nia. Zbieramy wszystko, zapiski,
wspomnienia, zdjêcia, inne obrazy do-
tycz¹ce przesz³oœci. Bo to zwyczajnie
ginie. Kilka dni temu dosta³em do weryfi-
kacji i do ewentualnej naprawy malunki i
zdjêcia wykonane rêk¹ W³odzimierza
Korsaka. I przy okazji dowiedzia³em siê,
¿e ta osoba, w³aœciciel tych wizerunków
ma kilkadziesi¹t listów. To koresponden-
cja miêdzy jego babci¹ a W³odzimie-
rzem Korsakiem w³aœnie. Jest to kom-
pletne novum. Mam nadziejê, ¿e uda
nam siê tê korespondencjê zeskanowaæ

i w³¹czyæ do zbioru poœwiêconego Kor-
sakowi w³aœnie, jaki ju¿ mamy u nas. 
- Panie dyrektorze, zbieracie tylko

zapiski i wspomnienia osób zna-
nych, czy te¿ ze swoimi opowie-
œciami mog¹ trafiæ do biblioteki
tak¿e zwykli ludzie, którzy tu po
wojnie zamieszkali?

- Zbieramy wszystko to, co dotyczy
krajobrazu kulturowego, czyli tego, co
zosta³o, co kiedyœ by³o, a dziœ nie ma.

Wystarczy sobie porównaæ zdjêcia ja-
kichœ miejsc sprzed wojny, zaraz po woj-
nie i teraz. Bo przed wojn¹ by³ tu dom,
po wojnie gruzy, a teraz bardzo czêsto
kompletnie coœ innego, czyli w ci¹g³oœci
historycznej tego miejsca coœ siê zmie-
ni³o. No i w³aœnie chodzi o to, aby to do-
kumentowaæ. Bardzo czêsto bywa tak,
¿e ludzie pracuj¹ z map¹, t¹ przedwo-
jenn¹. Taki ktoœ nanosi na ni¹ polsk¹
rzeczywistoœæ, porównuje, próbuje od-
tworzyæ tê stracon¹ niemieck¹ rzeczy-
wistoœæ, która funkcjonowa³a kiedyœ. Bo
na zasadach dokumentacji ¿ycia
spo³ecznego to nie tylko wielcy i znani
mog¹ coœ wnieœæ, poniewa¿ oni s¹ doœæ
dok³adnie poznani i opisani, a w³aœnie ci
mniej znani, osoby niepubliczne i ich do-
œwiadczenia s¹ ciekawe. Bo w³aœnie to
¿ycie codzienne ka¿dego z nas przecie-

ka miedzy palcami, jakoœ ginie. A takie
w³aœnie wspomnienia i opowieœci stano-
wi¹ bardzo istotny moment w ogl¹dzie
przesz³oœci. Tak wiêc dla ka¿dego
wspomnienia jest miejsce w bibliotece.
- Co trzeba zrobiæ, aby nasze

w³asne wspomnienia znalaz³y siê
w zbiorach bibliotecznych?

- Trzeba takie wspomnienia zebraæ,
przynieœæ do nas, do biblioteki, do
Dzia³u Zbiorów Regionalnych lub Zbio-
rów Specjalnych. To zale¿y od charak-
teru wspomnieñ. Dzia³ Zbiorów Regio-
nalnych kolekcjonuje to, co dotyczy
g³ównie ¿ycia codziennego. Natomiast
do zbiorów specjalnych przyjmujemy
zdjêcia, obrazy, mapy. Proszê pami-
êtaæ, ¿e biblioteka jest otwarta dla
wszystkich, zawsze by³a, jest i bêdzie. 

RENATA OCHWAT

Dla każdego wspomnienia jest miejsce w bibliotece
Trzy pytania do Edwarda Jaworskiego, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie

ww  22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i Ro-
bert Sycz zostali w Atenach po raz
wtóry mistrzami olimpijskimi w
dwójce podwójnej. 
ww  24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski
(80 l.), kolejarz i pionier Drezden-
ka, sędzia piłkarski, b. członek za-
rządu PZPN i GOZPN w Gorzowie
(1976-1991), przewodniczący
Okręgowego Kolegium  Sędziów
(1981-1984).  
ww  25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Poloniae
Populus” papież Jan Paweł II prze-
mianował diecezję gorzowską na
diecezję zielonogórsko-gorzowską z
siedzibą w Zielonej Górze.
ww  26.03.
1980 r. - w Klubie Nauczyciela w
Gorzowie powstał Gorzowski Klub
Szaradzistów „Atena”.
2001 r. - zawiązało się Stowarzy-
szenie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna” w celu m.in. rekonstrukcji
zabytkowego lodołamacza „Kuna”
z 1884 r. 
ww  27.03
1947 r. - kra zerwała tymczasowy,
drewniany most kołowy na Warcie
w Gorzowie; poczta uruchomiła
komunikację łodzią motorową do
swego urzędu nr 2 przy Grobli; do
5 kwietnia zbudowano kładkę
przez rzekę
1945 r. - ur. Wiesław Strebejko,
artysta plastyk, scenograf i
reżyser, plakacista, zasłużony dla
kultury gorzowskiej, zm. w 1994
1955 r. - ur. Aleksander Macie-
jewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
ww  28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską ad-
ministrację w Gorzowie z bur-
mistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwszemu
staroście w Gorzowie, tytuły ho-
norowego obywatela miasta. 
ww  29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisiewicz
(59 l.), b. piłkarz zielonogórski,
następnie trener, wielokrotny
szkoleniowiec Stilonu i GKP
(1971, 1988, 1991, 1992-1993,
1996-1997).
Urodziny obchodzą:
ww  30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazowe
zaopatrzono w zdalne zapalniki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkie-
wicz (64 l.), były siatkarz, jeden z
twórców gorzowskiej siatkówki,
szkoleniowiec siatkarzy  Unii i Sti-
lonu Gorzów, którzy pod jego kie-
rownictwem w 1961 i 1987 r.
awansowali do ekstraklasy. 
ww  31.03.
1973 r. - oddano do użytku nową
linię tramwajową na ul. Kazimierza
Wielkiego z mijanką przy ul. Okrzei i
nową pętlą przy ul. Czarnieckiego;
była to trzecia pętla tramwajowa w
mieście.
1973 r. - w Gorzowie oddano do użyt-
ku pętlę tramwajową na  Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkie-
wicz, nauczyciel wf w SP nr 9 i 15,
wychowawca kilku pokoleń piłka-
rzy ręcznych, zm. w 1993 r. n
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Od 2014 r. gorzowska lecz-
nica posiada certyfikat ISO
9001 œwiadcz¹cy o
wdro¿eniu i stosowaniu na
co dzieñ procedur zwi¹za-
nych z zarz¹dzaniem jako-
œci¹. Rok póŸniej otrzyma³a
certyfikaty ISO dotycz¹ce
gwarancji w³aœciwego za-
rz¹dzania œrodowiskiem, w
tym tak¿e zapobiegania za-
nieczyszczeniom oraz stan-
dardów przewidzianych nor-
mami zwi¹zanymi z bezpie-
czeñstwem i higien¹ pracy.
Od 2015 roku szpital w Go-
rzowie posiada te¿ akredy-
tacjê Ministerstwa Zdrowia. 

- Sukces procesu leczenia
zale¿y nie tylko od tego jakie
decyzje podejmie personel
medyczny w zakresie diag-
nostyki, zabiegów czy zasto-
sowanych leków, ale tak¿e
od tego w jakich warunkach
hospitalizacja siê odbywa.
Dlatego dla nas bardzo istot-
na jest troska o zdrowie i
¿ycie pacjentów, ich goœci
oraz naszych pracowników -
mówi Bo¿ena Songin -
g³ówny specjalista ds. jako-
œci i kontroli wewnêtrznej w
Wielospecjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzo-
wie Wlkp. 

Certyfikat akredytacyjny
nie jest jednak szpitalowi da-
ny raz na zawsze. W³adze
lecznicy nieustannie dbaj¹ o
to, by nie zwalniaæ tempa i
utrzymaæ wysok¹ jakoœæ
us³ug.   Wœród ponad 230
standardów akredytacyjnych
s¹ wytyczne dotycz¹ce le-
czenia, opieki, diagnostyki,
praw pacjenta, kontroli za-
ka¿eñ i innych zdarzeñ nie-
po¿¹danych. Akredytacjê Mi-
nisterstwa Zdrowia ma za-
ledwie co pi¹ty szpital w
Polsce. 

- Aby spe³niæ wymogi prze-
widziane normami ISO szpi-
tal opracowa³, wdro¿y³ i sto-
suje ponad 1000 procedur, w
tym takie, które s¹ niezwykle
istotne dla bezpieczeñstwa
Pacjenta, a których ten za-
zwyczaj nie zauwa¿a. To
m.in. sposób zarz¹dzania
energi¹, wod¹, gazami me-
dycznymi. Niebawem (w ma-
ju 2017 r.) czeka nas kolejny
audyt, podczas którego nie-
zale¿ni kontrolerzy
sprawdz¹, czy nadal spe³nia-
my warunki przyjête podczas
ubiegania siê o certyfikaty -
dodaje Bo¿ena Songin. 

Widocznym go³ym okiem
efektem dbania o komfort
pacjentów Wielospecjalis-
tycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie
Wlkp. jest sprzêt do opieki i
pielêgnacji, w tym nowe
³ó¿ka, materace czy regulo-
wane szafki przy³ó¿kowe,

które mo¿na spotkaæ na
wiêkszoœci oddzia³ów go-
rzowskiego szpitala. Dodat-
kowo na ka¿dym oddziale i w
ka¿dej poradni przyszpitalnej
s¹ te¿ zestawy ratunkowe. W
sytuacji nag³ego zagro¿enia
¿ycia nie trzeba ju¿ sprowa-
dzaæ tego typu sprzêtu z in-
nych oddzia³ów. Wszystko to
ma wp³yn¹æ pozytywnie na
poczucie bezpieczeñstwa
pacjenta. 

Od stycznia tego roku szpi-
tal uruchomi³ cztery dodatko-
we ³ó¿ka dla chorych wyma-
gaj¹cych ca³odobowego,
mechanicznego wspomaga-
nia oddechu przy pomocy
respiratora, lecz nie wyma-
gaj¹cych hospitalizacji w od-
dzia³ach intensywnej terapii.
Lecznica wyremontowa³a sa-
le i korytarz budynku nr 7
Zespo³u Szpitalnego przy ul.
Walczaka, oraz kupi³a nie-
zbêdny pacjentom sprzêt.

Ka¿de z czterech nowych, w
pe³ni regulowanych ³ó¿ek
szpital wyposa¿y³ w
urz¹dzenia do monitorowa-
nia funkcji ¿yciowych, m.in.:
pulsoksymetry i respiratory.
Koszt inwestycji to ok. 100
tysiêcy z³otych. 

Pod koniec lutego na Od-
dzia³ Reumatologii i Chorób
P³uc trafi³ nowoczesny ze-
staw lungtest czyli stacjonar-
ne urz¹dzenie  do  badañ
czynnoœciowych  uk³adu od-
dechowego z kabin¹ body-
pletyzmograficzn¹ umo¿li-
wiaj¹c¹ najwygodniejsze
przeprowadzenie pomiaru
objêtoœci p³uc oraz oporów
dróg oddechowych.
Urz¹dzenie gwarantuje du¿¹
dok³adnoœæ, szybkoœæ i po-
wtarzalnoœæ wyników. Jego
koszt to ponad 125 tysiêcy
z³otych. 

- Wp³yw na bezpiecze-
ñstwo pacjentów ma to te¿

wiedza personelu, a medy-
cyna jest bardzo dyna-
miczn¹ dziedzin¹ nauki. Je-
œli ktoœ siê nie rozwija, to nie
tylko stoi w miejscu, ale na-
wet siê cofa. Dlatego w³adze
szpitala bardzo dbaj¹ o to,
by personel, a przede
wszystkim lekarze i pielêg-
niarki regularnie podnosili
swoje kwalifikacje i uczestni-
czyli w kursach, szkoleniach
i dokszta³cali siê na studiach
podyplomowych - mówi
Bo¿ena Songin. 

W trosce o najwy¿sz¹ ja-
koœæ us³ug i bezpieczeñstwo
pacjentów szpital w Gorzo-
wie powo³a³ te¿ konsultanta
ds. antybiotykoterapii. Wœród
polskich szpitali to wci¹¿
rzadkoœæ. W Gorzowie funk-
cjê tê pe³ni dr n. med. Joan-
na Jursa-Kulesza. Jej rol¹
jest pomoc lekarzom we
w³aœciwym doborze antybio-
tyków. 

- Drobnoustroje otaczaj¹
nas niemal z ka¿dej strony.
Bywa, ¿e niektóre bakterie -
i wcale nie s¹ to rzadkie sy-
tuacje - s¹ zupe³nie oporne
na antybiotyki, które powin-
ny sobie bez problemu z ni-
mi poradziæ. Moim zada-
niem jest znaleŸæ taki lek,
który pokona bakterie i po-
zwoli na powrót pacjenta do
zdrowia. Czasem nie jest to
³atwe, bo Polacy
nadu¿ywaj¹ antybiotyków.
Czêsto za¿ywaj¹ je przy in-
fekcjach wirusowych, a trze-
ba pamiêtaæ o tym, ¿e anty-
biotyki zwalczaj¹ bakterie a
nie wirusy - mówi Joanna
Jursa-Kulesza. 

Dbanie o jakoœæ obs³ugi i
bezpieczeñstwo pacjentów
to te¿ dbanie o zachowanie
w³aœciwego (wysokiego) po-
ziomu higieny zarówno

przez osoby hospitalizowa-
ne, jak i personel. To bardzo
wa¿ne, bo szpital jest miejs-
cem gdzie mog¹ siê mie-
szaæ ró¿ne drobnoustroje.
W pozbyciu siê ich pomoc-
ne s¹ umieszczone w
ka¿dej sali chorych pojemni-
ki z p³ynem odka¿aj¹cym do
r¹k. 

W grudniu 2016 r. Zarz¹d
Wie lospec ja l is t ycznego
Szpitala Wojewódzkiego
wprowadzi³ w lecznicy wy-
kaz dobrych zwyczajów i za-
sad postêpowania. Jego ce-
lem ma byæ m.in. zwiêksze-
nie zaufania pacjentów do
personelu medycznego.
Elementami zaœ: dyskrecja,
uczciwoœæ, rzetelnoœæ, sza-
cunek i godnoœæ a tak¿e
profesjonalizm i ¿yczliwoœæ
oraz obiektywizm. 

W gorzowskim szpitalu
du¿y nacisk k³adzie siê na
poszanowanie praw pacjen-
ta. Karty Praw Pacjenta
opracowane w oparciu o De-
klaracjê Praw Pacjenta
Œwiatowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) znajduj¹ siê w
widocznym miejscu na
ka¿dym oddziale i poczekal-
niach przyszpitalnych porad-
ni specjalistycznych. 

W szpitalu pracuje te¿
pe³nomocnik ds. praw pa-
cjenta, a od grudnia równie¿
doradca etyczny. Uwagi i ko-
mentarze do dzia³alnoœci
lecznicy i jej pracowników
mo¿na zg³aszaæ telefonicz-
nie, na adres opinie@szpi-
tal.gorzow.pl lub poprzez
szpitalny profil na portalu
spo³ecznoœciowym Facebo-
ok (www.facebook.com/szpi-
talgorzow/). 

AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
Wielospecjalistyczny Szpital

Wojewódzki w Gorzowie

W szpitalu stawiają na jakość 
i bezpieczeństwo
Komfort pobytu i bezpieczeñstwo pacjentów to g³ówne cele, jakie stawia sobie zarz¹d Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. 

Jakościowe zmiany na lepsze w gorzowskim szpitalu widoczne są gołym okiem.
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Konkurs ten adresowany
jest do uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych - liceów ogól-
nokszta³c¹cych oraz techni-
ków, realizuj¹cych przedmiot
„Przedsiêbiorczoœæ”. Odby-
wa siê on w dwóch etapach.
Pierwszy etap to etap szkol-
ny - bior¹  w nim udzia³
uczniowie, którzy zadekla-
ruj¹ chêæ uczestnictwa. W
tym roku pierwszy etap od-
by³ siê  18 stycznia i cieszy³
siê ogromnym zaintereso-
waniem. Wziê³o w nim bo-
wiem udzia³ blisko 600
uczniów z 30 szkó³ œrednich
województwa lubuskiego
oraz oœciennych gmin woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego. Do drugiego etapu,
który odbêdzie siê 30 marca
2017 roku w murach Akade-
mii zakwalifikowa³o siê bli-
sko 100 osób. Trzeba przy-
znaæ, ¿e wyniki pierwszego
etapu s¹ bardzo dobre, wie-
lu uczestników zdoby³o po-
nad 90% punktów, co
niew¹tpliwie dowodzi
du¿ego zainteresowania
uczniów zagadnieniami
zwi¹zanymi z ekonomi¹.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ,

¿e walka o pierwsze miejsce
bêdzie zaciek³a.

Konkurs „Przedsiêbior-
czoœæ” organizowany jest
przez cz³onków Ko³a Nauko-
wego Creativ,  zrzeszaj¹cego
studentów Wydzia³u Ekono-
micznego AJP. Jego
g³ównym celem jest zaszcze-
pienie idei przedsiêbiorczoœci
i promowanie postaw przed-
siêbiorczych wœród m³odych
ludzi. Czym w takim razie
jest przedsiêbiorczoœæ i dla-
czego jest tak wa¿na w ¿yciu
ka¿dego, nie tylko m³odego
cz³owieka?

Pojêcie przedsiêbiorczoœci
nie jest pojêciem nowym. Po
raz pierwszy u¿yte zosta³o
ju¿ w 1755 roku przez Ri-
charda Cantillona, handlarza
pochodzenia francusko - ir-
landzkiego, jednoczeœnie
cz³owieka obdarzonego
ogromn¹ odwag¹  i sk³onno-
œci¹ do ryzyka, który dziêki
swemu zmys³owi do interesu
zgromadzi³ wielk¹ fortunê. R.
Cantillon odnosi³ pojêcie
przedsiêbiorcy do osoby do-
strzegaj¹cej ró¿nice cen na
ró¿nych rynkach i potrafi¹cej
wykorzystaæ je dla w³asnej

korzyœci.  Do terminologii
ekonomicznej pojêcie przed-
siêbiorcy zosta³o wprowa-
dzone jednak nieco póŸniej,
w roku 1800, przez Jean-
Baptiste’a Saya, francuskie-
go ekonomistê, przedstawi-
ciela nurtu ekonomii klasycz-
nej. W swej definicji J.B. Say
okreœla³ przedsiêbiorcê jako
osobê inwestuj¹c¹ zasoby w
nieznan¹ i ryzykown¹ przy-
sz³oœæ, zaznaczaj¹c, ¿e
przedsiêbiorca przynosi kapi-
ta³ z obszaru o ni¿szej zy-
skownoœci do obszaru o
wy¿szej wydajnoœci i zysku.
J. B. Say podkreœla³ zatem w
swojej definicji sk³onnoœæ do
podejmowania ryzyka przez
przedsiêbiorcê. 

Wspó³czeœnie przedsiêbior-
czoœæ rozumiana jest jako
cecha charakteru wyra¿aj¹ca
siê umiejêtnoœci¹ dostrzega-
nia potrzeb i doskonalenia
pomys³ów, zdolnoœci¹ do wy-
korzystywania nadarzaj¹cych
siê okazji oraz gotowoœci¹ do
podejmowania ryzyka.
Cz³owiek przedsiêbiorczy to
zatem osoba aktywna, dyna-
miczna, sk³onna do podej-
mowania ryzyka, umiej¹ca

dostrzegaæ szanse i wyko-
rzystywaæ je oraz, co nie-
zmiernie wa¿ne, to osoba
posiadaj¹ca zdolnoœæ przy-
stosowywania siê do zmie-
niaj¹cych warunków i stale
d¹¿¹ca do osi¹gniêcia suk-
cesu. Niew¹tpliwie obecnie,
w warunkach wysokiej
zmiennoœci otoczenia,
sta³ego wprowadzania no-
wych rozwi¹zañ technolo-
gicznych i organizacyjnych w
przedsiêbiorstwach, zmie-
niaj¹cych siê wymagañ ryn-
ku pracy wobec pracowni-
ków, przedsiêbiorczoœæ to ce-
cha niezbêdna nie tylko w
prowadzeniu biznesu. Chc¹c
osi¹gn¹æ sukces w ¿yciu za-
wodowym musimy dostrze-
gaæ potrzebê sta³ego dosko-
nalenia swoich umiejêtnoœci i
podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, miêdzy innymi
poprzez zdobywanie wy-
kszta³cenia oczekiwanego
przez pracodawców. Dlatego
te¿ decyzja o wyborze zawo-
du, któr¹ podejmuj¹ m³odzi
ludzie, jest jedn¹ z wa¿nie-
jszych decyzji w ¿yciu.    

Wbrew obiegowej opinii,
zgodnie z któr¹ na

wspó³czesnym rynku pracy
nie ma miejsca dla ekono-
mistów, to w³aœnie specjaliœci
z ekonomii i dziedzin pokrew-
nych s¹ poszukiwani przez
pracodawców, tak¿e lubu-
skich. Jak wynika z Rankingu
zawodów deficytowych i nad-
wy¿kowych opracowanego
przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Zielonej Górze, za-
równo w roku 2015 jak i 2016
wœród poszukiwanych spe-
cjalistów znaleŸli siê miêdzy
innymi: doradcy finansowi i
inwestycyjni, agenci ubezpie-
czeniowi, specjaliœci ds. po-
datków. Wydzia³ Ekonomicz-
ny Akademii im. Jakuba z
Parady¿a wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom lubuskich
pracodawców i oferuje
kszta³cenie na studiach
pierwszego stopnia (licen-
cjackich) na trzech kierun-
kach: finanse i rachunko-
woœæ, zarz¹dzanie oraz eko-
nomia, jak równie¿ na
studiach drugiego stopnia
(magisterskich) na kierunku
zarz¹dzanie. W ramach kie-
runku finanse i rachunko-
woœæ studenci mog¹ wybraæ
jedn¹ z trzech specjalnoœci:

bankowoœæ, finanse w sekto-
rze administracji publicznej
lub rachunkowoœæ i podatki.
Na kierunku zarz¹dzanie na
studiach pierwszego stopnia
oferujemy cztery specjalno-
œci: zarz¹dzanie jakoœci¹, za-
rz¹dzanie procesami logis-
tycznymi, zarz¹dzanie przed-
siêbiorstwem oraz
zarz¹dzanie zasobami ludz-
kimi. Kierunek ekonomia
oferuje dwie specjalnoœci:
ekonomia miêdzynarodowa
oraz gospodarka regionalna i
lokalna. Absolwenci studiów
pierwszego stopnia mog¹
kontynuowaæ kszta³cenie na
kierunku zarz¹dzanie, studia
drugiego stopnia. Oferta
skierowana jest zarówno do
absolwentów Wydzia³u Eko-
nomicznego jak i innych wy-
dzia³ów AJP. Studenci mog¹
dokonaæ wyboru jednej z na-
stêpuj¹cych specjalnoœci: do-
radztwo personalne i coa-
ching w biznesie, manager
administracji, manager logis-
tyki, manager turystyki, ra-
chunkowoœæ i zarz¹dzanie fi-
nansami oraz zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem.
dr KATARZYNA ZIOŁO-GWADERA

„Przedsiębiorczość” w Akademii
im. Jakuba z Paradyża 
Studenci Wydzia³u Ekonomicznego AJP organizuj¹ ju¿ po raz siódmy konkurs „Przedsiêbiorczoœæ”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - liceów
ogólnokształcących oraz techników.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 A
JP

Laureaci konkursu „Przedsiębiorczość” maja wszelkie dane, by zostać studentami Wydziału
Ekonomicznego AJP.
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Na czêœæ z nich ma ju¿ na-
wet zainteresowanych  in-
westorów. Na pozosta³e te¿
zapewne szybko siê znajd¹,
bo w znacznej czêœci le¿¹
one w atrakcyjnych miejs-
cach. W grudniu 2016 roku
KSSSE uzyska³a zgodê na
w³¹czenie w swój obszar
dzia³alnoœci 68 hektarów,
zaœ w styczniu na szczeblu
rz¹dowym zapad³a decyzja o
powiêkszeniu strefy o kolej-
ne 270 hektarów gruntów.
Rozszerzenie obejmuje 12
gmin na terenie trzech woje-
wództw. Z Lubuskiego s¹ to
Zwierzyn, Santok, Sulêcin,
Nowa Sól, Gubin i ¯agañ.
Poza tym mamy P³oty, Myœli-
bórz i Gryfice z Zachodnio-
pomorskiego oraz Miêdzy-
chód, Gniezno i Pi³ê z Wiel-
kopolskiego. 

W ocenie wiceminister roz-
woju Jadwigi Emilewicz, w
perspektywie kilku nad-
chodz¹cych miesiêcy na no-
wych terenach powstanie
300 nowych miejsc pracy, a
w ci¹gu kolejnych lat nawet 9
tysiêcy. Zainteresowane fir-
my powinny zainwestowaæ
oko³o 1,8 mld z³otych. Trzeba
spodziewaæ siê tak¿e po-
wstania kolejnych kilkunastu
tysiêcy miejsc pracy wœród
kooperantów i poddostaw-
ców.

- Poprzedni rok dla wszyst-
kich dzia³aj¹cych w kraju
SSE zakoñczy³ siê bardzo
dobrym bilansem - mówi mi-
nister Emilewicz. -
Najwa¿niejsze, ¿e prowa-
dzone tam inwestycje s¹
ukierunkowane w bardzo
skomplikowane, przez to w
nowoczesne sektory. Rol¹
SSE jest w pierwszej kolej-
noœci tworzenie atrakcyjnych
miejsc pracy. Naszym priory-
tetem jest natomiast, ¿eby
strefy przesta³y byæ miejs-
cem sprzeda¿y samych
gruntów, jak to mia³o miejsce
w ostatnich latach, a sta³y
siê aktywnym uczestnikiem
wsparcia dla inwestorów. Pa-
miêtajmy, ¿e wiêkszoœæ firm
to polskie ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa. Jako rz¹d
d¹¿ymy do równomiernego

rozwoju gospodarczego kra-
ju, bo dotychczas g³ównymi
beneficjentami transformacji
gospodarczej sta³y siê du¿e
oœrodki - podkreœla.

Prezes KSSSE Krzysztof
Kielec przypomina, ¿e prace
nad rozszerzeniem terenów
trwa³y prawie dwa lata. Przy-
znaje, ¿e niektórzy inwesto-
rzy, zainteresowani naby-
ciem konkretnych gruntów,
byli ju¿ zniecierpliwieni. Na
szczêœcie wszelkie procedu-
ry administracyjne zosta³y
skrócone do minimum i dzi-
êki temu ju¿ mo¿na zacz¹æ
dogrywaæ wszelkie szcze-
gó³y z zainteresowanymi fir-
mami. 

- Na wiêkszoœæ nowych te-
renów mamy chêtnych, z
którymi rozmowy s¹ prowa-
dzone od d³u¿szego czasu -
mówi prezes. - Nie mogê po-
daæ nazw tych firm, bo dopó-
ki nie dojdzie do podpisania
umowy, póty wszystko jest
otwarte. Dlatego w tej chwili
rozmawiamy o z³o¿onych

przez nich deklaracjach.
Czêsto s¹ one poparte lista-
mi intencyjnymi. Mówimy tu
o kilkunastu potencjalnych
inwestorach. Mocno otwiera-
my siê na s¹siednie woje-
wództwa, czego przyk³adem
jest firma Flex, jeden ze
œwiatowych liderów w sekto-
rze produkcji urz¹dzeñ elek-
tronicznych dla bran¿y kom-
puterowej, przemys³owej,
motoryzacyjnej oraz medycz-
nej. W ci¹gu najbli¿szych lat
zainwestuje ona w budowê
dwóch hal produkcyjnych w
Pile, co docelowo pozwoli na
zatrudnienie trzech tysiêcy
pracowników - mówi prezes
KSSSE, które bardzo cieszy,
¿e wiele otrzymanych tere-
nów znajduje siê w kluczo-
wych miejscach, przez co s¹
bardzo atrakcyjne. Dziêki te-
mu  portfolio Strefy zosta³o
mocno wzbogacone.

Jednym z najbardziej zado-
wolonych gospodarzy miast
z decyzji rz¹du jest burmistrz
Gubina Bart³omiej Bart-

czak, który od kilku miesiêcy
zabiega³ o rozszerzenie gu-
biñskiej podstrefy.

- Dzisiaj ju¿ wiem, ¿e ma-
my do dyspozycji 17 hekta-
rów i w ci¹gu 2-3 miesiêcy
rozpocznie siê u nas inwe-
stycja. Do koñca roku stanie
hala o powierzchni 10 tysi-
êcy metrów kwadratowych.
Za tym przyjd¹ dodatkowe
dochody dla gminy, ale naj-
wa¿niejsze to kilkaset no-
wych miejsc pracy - zaciera
rêce burmistrz. 

Minister Jadwiga Emilewicz
zwraca uwagê, ¿e w po-
przednich latach rozszerza-
nie stref nie zawsze mia³o
uzasadnienie gospodarcze,
a stanowi³o jedynie nagrodê
dla gospodarzy miast. - To
nie by³o dobre, bo za tym nie
sz³y inwestycje - kontynuuje.
- Teraz przyjêliœmy zasadê,
¿e wydajemy zgodê na roz-
szerzenie stref o te grunty,
na które jest ju¿ przynajmniej
wstêpne zainteresowanie.
Oczywiœcie nie oznacza to,

¿e za ka¿dym razem zosta-
nie od razu podpisana umo-
wa, bo w negocjacjach
ró¿nie bywa, lecz chodzi o
to, by nie w³¹czaæ gruntów,
na które nie ma ¿adnego po-
pytu. Je¿eli chodzi o Go-
rzów, to jak tylko pojawi siê
inwestor zainteresowany tu-
tejszymi terenami rz¹d na-
tychmiast uczyni wszystko,
¿eby rozpocz¹æ procesowa-
nie rozszerzenia - wyjaœnia.

Okazuje siê, ¿e powody dla
których inwestorzy wybieraj¹
konkretne tereny pod prowa-
dzenie dzia³alnoœci s¹ ró¿no-
rakie i niekiedy mocno za-
skakuj¹ce. Jak mówi bur-
mistrz Bartczak, jedna z firm
powiedzia³a, ¿e chce zain-
westowaæ w naszym woje-
wództwie, ale w odleg³oœci
co najmniej 100 kilometrów
od Kostrzyna. I wybra³a
w³aœnie Gubin, choæ
pocz¹tkowo mia³a dobr¹
ofertê z Witnicy. Minister
Emilewicz podaje wiele in-
nych przyk³adów. Ktoœ chce

byæ w bliskoœci swoich pod-
wykonawców czy poddos-
tawców, inni wybieraj¹ tere-
ny odleg³e od konkurentów,
jeszcze inni zwracaj¹ uwagê
na sprawy logistyczne. - Nie
ma jednej regu³y, drogi dotar-
cia do inwestorów s¹ ró¿ne -
podkreœla minister i jedno-
czeœnie zauwa¿a, ¿e po stro-
nie najwiêkszych atutów jest
sprawna obs³uga inwesto-
rów.

- Jak ktoœ widzi, ¿e ma do
czynienia z profesjonalnym
podejœciem do sprawy, to
jest gotowy nawet poczekaæ
na przygotowanie terenu pod
jego inwestycjê. Oczywiœcie
musi wiedzieæ w
szczegó³ach, kiedy nast¹pi
uzbrojenie terenu, jak d³ugo
musi poczekaæ na zezwole-
nie i w jakim czasie mo¿e
wejœæ z pracami - t³umaczy.

Obecnie KSSSE zarz¹dza
terenem o powierzchni pra-
wie 2,2 tysi¹ca hektarów. -
Dzia³alnoœæ KSSSE jest bar-
dzo znacz¹ca dla pobudze-
nia gospodarczego naszego
województwa i staje siê osi¹
strategii odpowiedzialnego
rozwoju, która ju¿ przynosi
nam spore korzyœci - cieszy
siê wojewoda lubuski
W³adys³aw Dajczak. 

Prezes KSSSE Krzysztof
Kielec zapewnia, ¿e ka¿dy
inwestor, który nie chce cze-
kaæ na przygotowanie tere-
nu, albo na uzyskanie zgody
w³¹czenia danego obszaru
do strefy, mo¿e w ka¿dej
chwili rozpocz¹æ inwestycjê
w jednym z wielu ciekawych
podstref znajduj¹cych siê na
terenie województw lubu-
skiego, wielkopolskiego i za-
chodniopomorskiego. -
Dzia³amy dwukierunkowo. Z
jednej strony zachêcamy do
przejmowania gotowych
gruntów, z drugiej rozszerza-
my obszar o te wskazane
przez inwestorów. Je¿eli
chodzi o ostatnie dwa roz-
szerzenia, to s¹ akurat na ty-
le atrakcyjne tereny, ¿e zna-
lezienie dla nich kompletu in-
westorów to tylko kwestia
czasu - podsumowuje.   

ROBERT BOROWY

Inwestorzy wybierają miejsce
na działalność gospodarczą
Kostrzyñsko-S³ubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wzbogaci³a siê o prawie 340 hektarów.
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Prezes Krzysztof Kielec, wiceminister Jadwiga Emilewicz i wojewoda Władysław Dajczak wspólnie ogłosili, że KSSSE staje większa.
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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/

Zak³ad Gospodarki Miesz-
kaniowej prowadzi³ w
ubieg³ym roku II etap KAWKI,
czyli wielk¹ doœæ kosztown¹
inwestycjê. Oprócz niej ZGM
prowadzi³ tak¿e remonty i na-
prawy w innych czêœciach
miasta. Remonty dziel¹ siê
na te wykonane tylko w zaso-
bie komunalnym, oraz na te,
które dotyczy³y wspólnot
mieszkaniowych.

W ubieg³ym roku ZGM wy-
kona³ prace ogólnobudowla-
ne w 20 kamienicach w
ca³oœci nale¿¹cych do mias-
ta za ogóln¹ kwotê 320 tys.
z³. Ponadto 350 tys. z³ wyda-
no na zak³adanie lub remon-
ty instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gazowych i elek-
trycznych. Kolejne 520 tys. z³
kosztowa³y remonty stolarki
okiennej i drzwiowej. W
mieszkaniach nale¿¹cych do
miasta takie prace wykonuje
siê w³aœnie na koszt miasta. 

Podobnie jest z napraw¹
lub likwidacj¹ pieców kaflo-
wych. W ubieg³ym roku ZGM

wyda³ na prace zduñskie
380 tys. z³. 

Wœród wykonanych w
ubieg³ym roku prac by³o te¿

za³o¿enie kilku eta¿owych in-
stalacji centralnego ogrze-
wania, budowa altany œmiet-
nikowej oraz prace doku-

mentacyjne potrzebne do
monta¿u czterech wind - na
te cele posz³o 340 tys. z³.
Tak¿e z puli przeznaczonej

tylko na budynki komunalne
ZGM wyda³ 260 tys. z³ na
rozbiórkê dziesiêciu budyn-
ków, rozbiórkê jednego muru
miêdzy dwiema posesjami,
schodów na skarpie oraz
przygotowanie kompletnej
dokumentacji potrzebnej do
przeprowadzenia rozbiórek.

Przeprowadzanie remontów
i innych prac we wspólnotach
jest nieco trudniejsze, ponie-
wa¿ wymaga zgody wspólno-
ty, czyli w³aœcicieli prywatnych
lokali. A jeœli ju¿ wspólnota
jest obci¹¿ona jakimœ kredy-
tem, wymagane  jest uzyska-
nie zgody na zaci¹gniêcie ko-
lejnego. W lokalach wspólno-
towych w ubieg³ym roku ZGM
przeprowadzi³ docieplenia
stropów, dachów lub œcian w
53 kamieniach wspólnoto-
wych na kwotê 4 mln z³. Po-
nadto w 40 budynkach wy-
mieni³ stolarkê okienn¹ na
kwotê 180 tys. z³ oraz w 37
budynkach wymieni³ stolarkê
drzwiow¹ na kwotê 180 tys. z³.

ROCH

W taki sposób miasto stara
siê zapobiegaæ pustosta-
nom.

- Na takie rozwi¹zania po-
zwala prawo. Chodzi o du¿e
mieszkania, na które nie ma
zbyt wielu chêtnych. Dlatego
trafiaj¹ one na licytacjê - mó-
wi Maria Góralczyk-Kraw-
czyk, wicedyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej. I
choæ licytacjê urz¹dza wy-
dzia³ spraw spo³ecznych, to
jednak mieszkania pozostaj¹
w maj¹tku administrowanym
przez ZGM. Chodzi dok³ad-
nie o lokale licz¹ce pond 80
m kwadratowych. Tylko w
ostatnim czasie do miasta
wróci³o 27 podobnych miesz-
kañ.

Licytacja, ale nie
sprzedaż

Precyzuj¹c, chodzi o licy-
tacjê stawki najmu du¿ych
mieszkañ, co oznacza, ¿e
pójd¹ one na wynajem tym
chêtnym, którzy zap³ac¹ naj-
wiêcej. - Oczywiœcie nie mó-
wimy o sprzeda¿y jako takiej,
tylko o wynajmie - t³umaczy
Maria Góralczyk-Krawczyk.

Licytacje bêd¹ dwie. Pierw-
sza zaplanowana jest na 7

marca, druga odbêdzie siê
14 marca. Ogó³em licytowa-
ny bêdzie czynsz w oœmiu
mieszkaniach. Po³o¿one s¹
one przy takich ulicach:
Chrobrego, Sikorskiego, 30

Stycznia, Szkolnej, Grobli i
Ogrodowej. 

Osoby zainteresowane
musz¹ na tydzieñ przed
wp³aciæ wadium oraz spe³niæ
kilka kryteriów. Przede

wszystkim nie mog¹ byæ
zad³u¿one na rzecz miasta
oraz  musz¹ z³o¿yæ oœwiad-
czenie o chêci wynajmu lo-
kalu. Do licytacji przyst¹piæ
nie mog¹ osoby, które dwu-

krotnie naby³y prawo do lo-
kalu komunalnego, ale go
ostatecznie nie zajê³y. 

A zwrot będzie w czynszu

- Te mieszkania s¹ w z³ym
stanie technicznym. Wyma-
gaj¹ niekiedy bardzo
powa¿nych remontów. Chêtni
wykonuj¹ je we w³asnym za-
kresie i po przedstawieniu fak-
tur za wykonane prace nak³ad
zostanie im zwrócony w czyn-
szu - mówi Maria Góralczyk-
Krawczyk.

W wiêkszoœci lokali wystawio-
nych na licytacjê trzeba wymie-
niæ stolarkê okienn¹,
pod³ogow¹, wszelkie instalacje.
Jednym s³owem, rzeczywiœcie
wymagaj¹ one bardzo du¿ego
nak³adu pracy i pieniêdzy.

- Lokale te nie mog¹ zostaæ
przeznaczone na ¿adne inne
cele, tylko mieszkaniowe. Nie
wolno ich podnajmowaæ. To
te¿ jeden z warunków skutecz-
nego wynajmu ich od miasta -
zaznacza wicedyrektor ZGM.

W ubieg³ym roku w³aœnie w
drodze licytacji miasto wy-
najê³o a¿ 10 mieszkañ
licz¹cych ponad 80 metrów i
wymagaj¹cych remontu.

ROCH

Duże mieszkania komunalne
trafią na licytację
Na pocz¹tku marca pod m³otek idzie osiem du¿ych mieszkañ, na które nie ma popytu w normalnym trybie. 
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Na licytacje idą mieszkania, które mają ponad 80 metrów  kwadratowych.
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Coraz więcej kamienic na Nowym Mieście ma już  nie tylko centralne ogrzewanie, ale i
odzyskuje dawny blask przynajmniej od frontu.

W minionym roku remontów
było zatrzęsienie
ZGM podsumowa³, co i za ile uda³o siê w 2016 roku wykonaæ. By³o tego ca³kiem sporo.
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Znajdujemy siê w œwiato-
wej czo³ówce narodów, które
nadu¿ywaj¹ alkoholu. Wy-
przedza nas tylko Rosja i
Bia³oruœ - s³yszymy w audy-
cji Radia ZET wydanej na
Œwiatowy Dzieñ TrzeŸwoœci.
W jednej z kampanii
spo³ecznych pojawiaj¹ siê
dzieci alkoholików i rodzice
stylizowani na przera¿aj¹ce
potwory. Spot kampanii po-
kazuje, co czuje dziecko ro-
dzica znajduj¹cego w stanie
upojenia alkoholowego. Gdy
jesteœ pijany, Twoje dziec-
ko postrzega Ciê jak po-
twora - brzmi has³o kam-
panii. Przera¿enie, stres i
wstyd przed kole¿ankami i
kolegami to ¿ycie dziecka,
którego ojciec lub matka upi-
ja siê, lub s¹ uzale¿nieni od
alkoholu. Oczekujemy na-
prawy Rzeczypospolitej, cze-
kamy na efekt Planu Mora-
wieckiego, marzymy, ¿e w
koñcu nam Polakom siê uda,
¿e bêdzie lepiej. Ale czy
mo¿na osi¹gn¹æ pe³ny suk-
ces w pañstwie gdzie 30%
spo³eczeñstwa nadmiernie
pije alkohol, w tym 1 milion
jest ciê¿ko uzale¿niona, 20%
pije (tak siê okreœla) umiar-
kowanie, a 1,5 miliona dzieci
wychowuje siê w domach z
powa¿nym problemem alko-
holowym? 

W Gorzowie Wlkp. po alko-
hol siêgaj¹ ju¿ 12-letnie
dzieci, o m³odzie¿y gimnaz-
jalnej i starszej nawet nie
wspominaj¹c - statystyki s¹
tragiczne!  To prawda, ¿e
wiêkszoœæ polskiego
spo³eczeñstwa prawie nie pi-
je, problem alkoholu dla nich
nie istnieje, sklepów z alko-
holem mo¿e dla nich nie byæ,
obracaj¹ siê w œrodowiskach
gdzie bez alkoholu mo¿na
siê obejœæ. Tylko czy te 50-
60% poradzi sobie z utrzy-
maniem tej rozpitej czêœci
30% spo³eczeñstwa? Jak¹
funkcjê w spo³eczeñstwie
mo¿e pe³niæ tych ok. 5 milio-
nów nadmiernie pij¹cych?
Co robiæ? Zostawiæ tak jak
jest i patrzeæ na utrwalaj¹cy
siê margines biedy i niedolê
dzieci? Coœ jednak musz¹
zrobiæ ci trzeŸwi i zatros-
kani o dobro wspólne, któ-
rych jest wiêcej. Musz¹ za-
cz¹æ  od prawa.
Ustawa o wychowaniu w

trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi ustala, ¿e fun-
dusz profilaktyki alkoholowej
tworzy siê z op³at za zezwo-
lenia wydawane przez gminy
na sprzeda¿ alkoholu. Spo-
wodowa³o to wzrost iloœci
sklepów z alkoholem w celu
zwiêkszenia wp³ywów do
bud¿etu gminy, to z kolei do
wzrostu spo¿ycia alkoholu i
problemów spo³ecznych.
Systematyczny wzrost
spo¿ycia alkoholu  na miesz-

kañca w przeliczeniu na czy-
sty spirytus obserwujemy w
Polsce ju¿ od 1945 roku, a w
1947 roku wynios³o 2,5 litra
czystego spirytusu na
osobê. W 1970 roku ju¿
osi¹gnê³o alarmuj¹cy stan
5,1 litra, a w 1989 roku 9 lit-
rów. Za czasów komuny uru-
chamiano ogromne progra-
my przeciwdzia³ania  pijañs-
twu ale to nic nie da³o, i tak
by³o powszechne. Tylko w
czasie Solidarnoœci 1980-
1981 nast¹pi³ znacz¹cy spa-
dek spo¿ycia alkoholu. Po
1989 roku dzia³ania trzeŸwo-
œciowe zintensyfikowano,
przeznaczano rocznie milio-
ny na programy zapobiega-
nia pijañstwa, i tak jest do
dzisiaj. I oto w 2016 roku
spo¿ycie alkoholu osi¹gnê³o
12,5 litra alkoholu na Polaka
w przeliczeniu na czysty spi-
rytus. I znowu programy,
profilaktyka, uœwiadamianie,
kontrolowanie, a w miêdzy-
czasie zwiêkszanie iloœci
punktów sprzeda¿y alkoholu
do rozmiarów „astronomicz-
nych” gdzie w ka¿dej nawet
wiosce jest ich po kilka.  

Analizy wyników tych pro-
gramów przeciwdzia³ania al-
koholizmowi i jego skutkom,
tak¿e w Gorzowie Wlkp.,
ukazuj¹ ich nieskutecznoœæ,
gdy¿ spo¿ycie alkoholu sys-
tematycznie ros³o ³¹cznie z
towarzysz¹c¹ mu prze-
stêpczoœci¹. Obserwujemy,
¿e osoby po odbyciu kary w
zak³adzie karnym,
niezale¿nie od poziomu re-
socjalizacji, wracaj¹ naj-
czêœciej do swego pijackiego
œrodowiska, a 60 % tych,
którzy opuœcili zak³ady karne
doœæ szybko do nich wraca.

W ostatnich kilku latach
przyby³o w Polsce sklepów z
alkoholem. Dla ca³ej Polski w
2015 r œrednio na jeden
punkt sprzeda¿y przypada
273 osoby. W Gorzowie
Wlkp. alkohol mo¿na sprze-
dawaæ w 450 punktach, a w
281 mo¿na by³o kupiæ alko-
hol powy¿ej 18% - na ka¿dej
ulicy po kilka. Zdaniem
Œwiatowej Organizacji Zdro-
wia na jeden punkt sprze-
da¿y napojów alkoholowych
powinno przypadaæ co naj-
mniej 1000 osób. W ca³ej
Szwecji jest tyle sklepów z
alkoholem,  ile ich posiada
jedno du¿e polskie miasto.
W kilku razy wiêkszym od
Gorzowa Wlkp. Malmö jest
tylko 6-7 punktów sprzeda¿y
alkoholu wysokoprocentowe-
go. Prognozy WHO i OECD
mówi¹, ¿e Polska jest jed-
nym z piêciu pañstw Europy,
w których spo¿ycie alkoholu
bêdzie ros³o. Raport WHO
podaje, ¿e  œwiatowa kon-
sumpcja alkoholu wynosi 6,2
L czystego alkoholu na
osobê powy¿ej 15 roku

¿ycia, na Polaka przypada
12,5 l czystego alkoholu,
dwukrotnie wiêcej ni¿ œwiato-
wa œrednia i o po³owê wiêcej
ni¿ na mieszkañca USA.
25%-30% kobiet pije alko-

hol bêd¹c w ci¹¿y. Badania
ujawniaj¹ niepokoj¹ce zjawi-
sko wzrostu urodzeñ dzieci z
tzw. syndromem FAZ, czyli z
alkoholowym zespo³em
p³odowym. Z tej grupy
pij¹cych kobiet w ci¹¿y rodz¹
siê dzieci z deformacjami fi-
zycznymi, z ró¿nymi mikro
ubytkami natury psychicznej,
psychologicznej i z deficyta-
mi wychowawczymi. Picie al-
koholu przez nieodpowie-
dzialne matki krzywdzi dzieci
co wp³ywa na ich rozwój, na
trudnoœci wychowawcze,
nieprzystosowanie do ¿ycia
w rodzinie i spo³eczeñstwie,
a póŸniej przestêpczoœci.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet
niewielka iloœæ wypitego
alkoholu podczas ci¹¿y
mo¿e pozostawiæ œlad w
rozwoju dziecka na ca³e
¿ycie. Kiedy czytamy bada-
nia o tym jak nas inne
spo³eczeñstwa postrzegaj¹,
to pojawia siê opinia, ¿e jes-
teœmy narodem pijaków, a z
tym idzie zaraz wiele innych
temu towarzysz¹cych okre-
œleñ. Statystyki kryminalne w
Anglii  wskazuj¹, ¿e wœród
odbywaj¹cych kary wiêzienia
jest najwiêcej Polaków. Eks-
port alkoholików do pañstw
zachodnich jest
„imponuj¹cy”. Przykre, ale
musimy sobie powiedzieæ
prawdê, bo ta prawda ma
szansê nas wyzwoliæ.

Polska ma niechlubn¹ spu-
œciznê pijañstwa pocz¹wszy
od XVII wieku, od Sasów,
zaborów, w okresie rozpija-
nia Polaków przez okupan-
tów i okresu socjalistycznego
pijañstwa. Okres 300-letnie-
go pijañstwa musia³ pozosta-
wiæ piêtno w postaci dziedzi-
czenia problemów zdrowot-
nych, zachowañ i zwyczajów
patologicznych w zwi¹zku z
pijañstwem ich rodziców i
przodków, szczególnie w
grupie marginesu spo³ecz-
nego. Te zjawiska widaæ wy-

raŸnie obserwuj¹c rodziny,
gdzie istnieje wielopokole-
niowy problem alkoholowy i
kryminalny. Z tych œrodowisk
wywodzi siê znaczna czêœæ
podopiecznych pomocy
spo³ecznej i trafiaj¹cych do
zak³adów karnych, rozpad
rodziny, krzywdzenie dzieci,
ubóstwo i przemocy.
Problemy alkoholowe

przek³adaj¹ siê na miliar-
dowe straty gospodarcze i
spo³eczne. 

PolskieRadio.pl: Polacy na
alkohol wydaj¹ ponad 52
mld z³, a do bud¿etu pa-
ñstwa wp³ywa ponad 12
mld z³. podatku. Straty z
tytu³u pijañstwa wynosz¹
kilka razy wiêcej. W œwietle
obecnego prawa dostêp do
alkoholu mog¹ ograniczyæ
tylko samorz¹dy. Dyrektor
PARPA wystosowa³ w 2015
r. list do prezydentów i bur-
mistrzów miast w ca³ej Pol-
sce z apelem o bardziej
rozs¹dn¹ politykê wobec al-
koholu. Od tego czasu, jakby
na z³oœæ, iloœæ punktów
sprzeda¿y alkoholu znacznie
wzros³a wraz ze spo¿yciem.
1 z³otówka z tzw. korkowego
generuje 4 z³ote strat w gos-
podarce i spo³eczeñstwie
wywo³anych problemami al-
koholowymi - podaje Krzysz-
tof Brzózka, dyr. Pañstwowej
Agencji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych. Po-
wo³uje siê na szereg badañ,
które dowodz¹, ¿e racjonal-
na polityka w zakresie limito-
wania dostêpnoœci do alko-
holu przek³ada siê na zdro-
wie psychiczne i fizyczne
spo³eczeñstwa. Obni¿enie
spo¿ycia alkoholu tylko o
50%  spowodowa³oby, ¿e
Rz¹d mia³by do zagospoda-
rowania rocznie spor¹ nad-
wy¿kê finansow¹ ponad 20
mld z³. z tyt. oszczêdnoœci i
du¿o wiêcej z obni¿enia
kosztów pijañstwa. Kiedy w
Finlandii w krótkim czasie
wzros³a liczba punktów
sprzeda¿y, a uzyskanie
koncesji na sprzeda¿ alkoho-
lu sta³o siê ³atwiejsze,
spo¿ycie alkoholu wzros³o o
50%. Z kolei liczba areszto-

wañ za zak³ócenie porz¹dku
po alkoholu zwiêkszy³a siê o
80% wœród mê¿czyzn i
160% wœród kobiet. Bada-
nia te potwierdzaj¹ wysok¹
korelacjê poziomu
spo¿ycia alkoholu z liczeb-
noœci¹ punktów sprzeda¿y
i ³atwoœci¹ dostêpu do al-
koholu, a nastêpnie ze
wzrostem przestêpczoœci. 
Takim klasycznym

przyk³adem spadku
spo¿ycia alkoholu i prze-
stêpczoœci jest Szwecja,
która wprowadzi³a po 1920
roku ograniczenia iloœci
punktów sprzeda¿y i do-
stêpnoœci do alkoholu. W
okresie miêdzywojennym
Szwecja „p³ynê³a alkoho-
lem”. Od tego czasu ze
spadkiem spo¿ycia alkoholu
spada tam te¿ liczebnoœæ
przestêpstw i wzrasta dobro-
byt Szwedów. Z tego
przyk³adu powinniœmy w Pol-
sce czerpaæ wiedzê. Eksper-
ci w Polsce szacuj¹, ¿e ze
wzrostem pijañstwa wzras-
taj¹ koszty obci¹¿aj¹ce pro-
dukt krajowy brutto do 2,4%.
Codziennie w polskich
zak³adach karnych przebywa
ok. 72 tysi¹ce skazanych,
ponad 10 % poddawana jest
psychoterapii odwykowej,
brakuje miejsc. Koszt utrzy-
mania jednego skazanego
przekracza ju¿ 4 tysi¹ce
z³otych miesiêcznie. Prze-
stêpczoœæ kobiet w ostatnich
latach wzros³a ponad 150 %,
przede wszystkim ze
wzglêdy na nadu¿ywanie al-
koholu. 
W Polsce bêdzie znacz-

nie trudniej ni¿ w Szwecji
ograniczyæ iloœæ punk-
tów sprzeda¿y alkoholu i
jego spo¿ycie. Lobby al-
koholowe w Polsce jest
bardzo silne i tak ³atwo nie
da sobie wyrwaæ tych kil-
kudziesiêciu miliardów z
rynku alkoholowego. Na-
le¿a³oby siê spodziewaæ
ogromnych ataków, ¿e
bud¿et pañstwa i gospo-
darka ucierpi, bêd¹ zwol-
nienia w bran¿y i bezrobo-
cie, powstanie przemyt i
nielegalna  sprzeda¿, roz-
winie siê bimbrownictwo, a
sklepy tzw. spo¿ywcze bêd¹
masowo upadaæ. Najg³oœniej
bêdzie, ¿e ogranicza siê wol-
noœæ obywatela do decydo-
wania o tym, czy chce piæ al-
kohol czy nie. Bêdzie siê
straszyæ Trybuna³em Konsty-
tucyjnym i Uni¹ Europejsk¹,
¿e ogranicza siê wolnoœæ
gospodarcz¹. Tych co broniæ
bêd¹ biznesu alkoholowego
nie interesuje, ¿e Polska „al-
koholem p³ynie”, ogranicza
to rozwój i prowadzi czêœæ
spo³eczeñstwa do biologicz-
nej degradacji. Taki te¿ atak
by³ w Szwecji, Norwegii, kie-
dyœ w USA, a obecnie w Fin-

landii. Wiemy, ¿e Szwedzi,
silnym g³osem swoich kobiet
i dzia³aczy trzeŸwoœciowych
odrzucili pijañstwo, a wybrali
dobrobyt. Zanotowano
ogromny wzrost wp³ywów do
bud¿etu, rozwój gospodarki,
ograniczenie patologii i prze-
stêpczoœci. Pieni¹dze zaosz-
czêdzone na ograniczeniu
konsumpcji alkoholu, zgod-
nie z ekonomicznym prawem
elastycznoœci popytu i sub-
stytucji konsumpcji, prze-
sunê³y siê na popyt innych
dóbr konsumpcyjnych, art.
wy¿szego rzêdu, us³ug i
oszczêdnoœci. Tam siê chce
po prostu jechaæ. Dlaczego
dotychczas nie siêgniêto
po takie rozwi¹zania w Pol-
sce? Zespó³ ds. TrzeŸwoœci
Narodu pod przewodnic-
twem JE ks. bpa Tadeusza
Bronakowskiego jest na eta-
pie organizowania Narodo-
wego Kongresu TrzeŸwoœci,
którego celem bêdzie opra-
cowanie programu zmniej-
szenia spo¿ycia alkoholu w
Polsce i znacznego
obni¿enia negatywnych skut-
ków pijañstwa. Taki Narodo-
wy Kongres TrzeŸwoœci, w
trosce o Polskê, odby³ siê w
1937 roku z udzia³em
Rz¹du RP i Episkopatu Pol-
ski. Uchwalone wtedy wy-
tyczne nie mog³y byæ zreali-
zowane ze wzglêdu na przy-
gotowania do konfliktu
wojennego, którego ze stro-
ny Niemiec realnie siê spo-
dziewano. Dzisiaj dojrza³
czas aby taki Kongres po-
wtórzyæ  z oczekiwaniem na
prze³omowe dzia³ania dla
trzeŸwoœci polskiego Naro-
du. 

W Polsce zaistnia³y dogod-
ne warunki, których nie by³o
od kilkuset lat, jest te¿ poli-
tyczna wola rz¹dz¹cych co
do chêci naprawy  Rzeczy-
pospolitej. W Gorzowie
Wlkp. mamy silny ¿eñski
ruch abstynencki, kluby
trzeŸwoœciowe, AA i rzesze
ludzi zatroskanych i los Pol-
ski  Na bazie tego poten-
cja³u ludzi zatroskanych o
trzeŸwoœæ wierzê, ¿e po-
wstanie silny ruch trzeŸwo-
œciowy jako nasz wk³ad w
przygotowanie Narodowego
Kongresu TrzeŸwoœci w
Warszawie, który odbêdzie
siê we wrzeœnia br.  W tym
historycznym i zapewne
prze³omowym wydarzeniu
Gorzów Wlkp. mo¿e mieæ
swój znacz¹cy udzia³. Poja-
wia siê szansa na zmniej-
szenie destrukcyjnego
spo¿ycia alkoholu i urucho-
mienie narodowych si³ roz-
woju gospodarczego z bez-
pieczeñstwem socjalno-
spo³ecznym w³¹cznie. Tej
szansy nie wolno zmarno-
waæ.

AUGUSTYN WIERNICKI 

Lobby alkoholowe w Polsce jest bardzo silne
Statystyki s¹ przera¿aj¹ce, na Polaka przypada rocznie prawie 12,5 litra czystego alkoholu i jego spo¿ycie ci¹gle roœnie. 

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna.
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To tylko niektóre kwestie, ja-
kie siê ³¹cz¹ z Bronis³aw¹ Wajs
Papusz¹, cygañsk¹ poetk¹,
która prawdopodobnie jest naj-
bardziej znan¹ gorzowiank¹ na
œwiecie.

„Nie bardzo wiem, co to jest
poezja. Co to jest bycie poetk¹.
To du¿a reklama, ale ma³y inte-
res”. Tak Papusza, Lalka, Bro-
nis³awa Wajs z domu Zieliñska
mówi³a o poezji. Nigdy nie
chcia³a braæ pieniêdzy za wier-
sze, bo jak mówi³a, ¿e Bóg jej
daje te piosenki (tak nazywa³a
swoje wiersze) i braæ za nie
pieni¹dze to jakoœ nie tak. 

Niby bardzo znana, opisana.
Autorka zaledwie ponad 30
wierszy, ale jak spojrzeæ na ni¹
nieco szczegó³owiej, okazuje
siê byæ wielk¹ i stale nierozpoz-
nan¹ tajemnic¹. 

Władza widziała ją jako
przywódczynię

¯ycie poetki mo¿na podzieliæ
na kilka wyraŸnych etapów.
Pierwszy to dzieciñstwo i
m³odoœæ spêdzone w taborach
Krzy¿anowskich, Wajsów,
Dêbickich na wschodzie, na
dawnych Kresach, na Lubelsz-
czyŸnie. Drugi, to okres wielkiej
smuty, lat II wojny œwiatowej,
Holocaustu Cyganów, Poraj-
mos - jak oni sami nazywaj¹
ten czas. Potem kolejny etap, to
czas taborów w ludowej Polsce
do 1964 roku, czyli do czasu
przymusowego osiedlenia i
czasy po nim, w tym te kilka-
dziesi¹t spêdzonych w Gorzo-
wie, w odsuniêciu i samotnoœci. 

W ka¿dym z tych etapów Pa-
pusza odgrywa³a inn¹ rolê. Nie
z wyboru, a z narzucenia. Do
czasów wojny by³o to taborowe
dzieciñstwo, rozpaczliwe próby
nauczenia siê czytania i pisa-
nia, za „kurkê przyniesion¹ pa-
ni Polce”. Ale te¿ i ju¿ samo-
tnoœæ, bo Lalka, jak siê na pol-
ski t³umaczy Papusza, od
zawsze by³a dziwna, inna, ni¿
romskie dzieci.

Potem przydarzy³o jej siê
ma³¿eñstwo, albo i dwa, bo i ta-
kie s¹ tropy. To wówczas przy-
sz³a poetka, która zosta³a nieja-
ko wydana za m¹¿ za du¿o od
niej starszego harfistê Dionize-
go Dyœku Wajsa odkry³a, ¿e
mê¿a raczej nie kocha. Ale
du¿o straszniejszym dla niej
odkryciem by³o i to, ¿e nie
mo¿e mieæ dzieci. Przysposo-
bi³a sobie wówczas dziecko,
syna W³adys³awa, Tarzania,
jak do niego i o nim mówi³a. I
jak czas pokaza³, Tarzaniu oka-
za³ siê dla poetki jednak nie-
szczêœciem. Bo nie spe³ni³
pok³adanych nadziei, bo zada-
wa³ siê z ludŸmi, którzy mieli z

prawem na bakier. Bo na sta-
roœæ wcale siê ni¹ nie intereso-
wa³, choæ Papusza kocha³a go
chyba najbardziej na œwiecie. 

Ju¿ w czasie PRL na jej lo-
sach zawa¿y³o spotkanie z Je-
rzym Ficowskim i odkrycie
przez niego jej wielkiego talen-
tu. Zap³aci³a za to wielk¹ karê.
Spo³ecznoœæ j¹ jeszcze bar-
dziej wyizolowa³a. Pad³y s³owa
o chorobie psychicznej potwier-
dzone pobytem w szpitalu psy-
chiatrycznym.

W 1964 r., po przymusowym
osiedleniu Cyganów, poetka
zdecydowa³a siê osi¹œæ w
¯aganiu. Cieszy³a siê ju¿ uzna-
niem i s³aw¹. A ówczesna
w³adza uku³a na te decyzjê
okreœlenie, ¿e jest przywódczy-
ni¹ poprawnych postaw wœród
Cyganów. - Taki jest jêzyk
ówczesnych dokumentów -
mówi dr. Piotr J. Krzy¿anowski,
znany cyganolog. Ale tak¹ rolê
i takie postrzeganie w œrodo-
wisku romskim Papuszy zde-
cydowanie neguje Edward
Dêbicki, blisko z poetk¹ spo-
krewniony. - W œwiecie cyga-
ñskim ¿adna kobieta nie mog³a
byæ przywódczyni¹ czy kimœ
takim. To zawsze mê¿czyzna,
nawet g³upszy, mia³ tak¹ rolê -
t³umaczy. 

Kolejny etapem w jej ¿yciu
by³o mieszkanie w Gorzowie,
ju¿ po œmierci mê¿a, samej, bo
i ukochany Tarzaniu j¹ zawiód³.
¯y³a przy ul. Kosynierów Gdy-
ñskich 20 w³aœciwie sama.
Czasami odwiedzali j¹ nielicz-
ni, w tym Edward Dêbicki. -
Ona zawsze siê wszystkim
dzieli³a. Nawet jednym cukier-
kiem. To by³a bardzo dobra ko-
bieta, moja ciotka - mówi Ed-
ward Dêbicki. Ostatnim eta-

pem ¿ycie by³ okres przed
œmierci¹, kiedy mieszka³a u
siostry w Inowroc³awiu. Tam
umar³a i tam zosta³a pochowa-
na.

Karuzela z datami

Jeœli siêgn¹æ do ró¿nych
tekstów o Papuszy, to nagle
okazuje siê, ¿e nie bardzo wia-
domo, kiedy siê urodzi³a, bo
ró¿ni badacze, a po nich dzien-
nikarze podaj¹ ró¿ne daty. Po-
dobnie jest i z innymi szcze-
gó³ami z ¿ycia poetki. Ale wy-
daje siê, ¿e przynajmniej ta
tajemnica zosta³a wyjaœniona.
Uda³o siê to dr. hab. Dariuszo-
wi A. Rymarowi, dyrektorowi
Archiwum Pañstwowego, który
przyjrza³ siê wnikliwym okiem
historyka dokumentom, jakie
siê zachowa³y po poetce i usta-
li³ ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ,
¿e urodzi³a siê ona 18 sierpnia
1908 roku w Sitañcu pod Za-
moœciem. Znalaz³ w Archiwum
Pañstwowym w Zamoœciu met-
rykê chrztu, w której zapisano,
i¿ w³aœnie 18 sierpnia 1908 ro-
ku w parafii w Sitañcu pojawili
siê Józefa Popowicz, Stanis³aw
Bobowicz oraz Karol Bogdano-
wicz, Cyganie,, którzy okazali
tamtejszemu proboszczowi no-
worodka p³ci ¿eñskiej. Oœwiad-
czyli, i¿ dziewczynka urodzi³a
siê tego dnia oko³o 5.00 rano z
matki Katarzyny Zieliñskiej, lat
20, z niewidomego ojca. Dziec-
ko zosta³o ochrzczone, a rodzi-
cami chrzestnymi byli Marian-
na Bogdanowicz i Stanis³aw
Bobowicz. A jako ¿e Cyganie
byli niepiœmienni, akt chrztu
podpisa³ proboszcz, ksi¹dz Jan
Badowski. - No i tym samym
koñcz¹ siê dyskusje o dacie i
miejscu urodzenia - mówi dr

hab. Dariusz A. Rymar. I t³uma-
czy, ¿e zawirowania, jakie pa-
nuj¹ w Ÿród³ach, bo podaje siê
lata urodzin 1906, 1907, 1909,
1910 s¹ chyba wynikiem tego,
¿e sama poetka podawa³a je
ró¿nie.

Podobnie drobiazgowe po-
dejœcie do dokumentów po-
zwoli³o ustaliæ, i¿ Papusza
wziê³a œlub z Dyœkiem Wajsem
28.02.1923 roku w koœciele w
Szumsku. Na zachowanym na-
graniu sama poetka opowiada,
¿e do œlubu saniami jecha³a, w
szeœæ sañ, a w koœciele dywan
ze œwiec by³ no i mia³a samych
m³odych œwiadków. Jednak w
taki scenariusz pow¹tpiewa
Edward Dêbicki, który z prze-
kazów rodzinnych wie, ¿e nie-
co inaczej to wygl¹da³o. - Dy-
œku zakocha³ siê w Papuszy. A
ona w moim ojcu, jednak on
wola³ moj¹ mamê. Dyœku prze-
kona³ ojca, ¿eby wyprowadzi³
mu Papuszê. O i tak siê sta³o.
Ojciec wyprowadzi³ Papuszê,
ten zabra³ j¹ na wóz i pojechali.
Wrócili po dwóch dniach ju¿ ja-
ko ma³¿eñstwo - opowiada. 

Znana na całym świecie

- Moim zdaniem Papusza jest
najbardziej znan¹ gorzowiank¹
w Polsce, a mo¿e i na ca³ym
œwiecie, a to za spraw¹ tego,
¿e ci¹gle wychodz¹ jej wiersze,
powstaj¹ ksi¹¿ki o niej - mówi
Dariusz A. Rymar.

Jak to z t¹ s³aw¹ jest, spraw-
dzi³y Gra¿yna Kostkiewicz-
Górska i Danuta Zieliñska z
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Zbigniewa
Herberta. I okaza³o siê, i¿ rze-
czywiœcie, tomiki Papuszy oraz
teksty jej poœwiêcone mo¿na
znaleŸæ w znakomitych i naj-

bardziej licz¹cych siê bibliote-
kach œwiata. Bo tomiki wierszy
znajduj¹ siê w Bibliotece Kon-
gresu w Waszyngtonie, Biblio-
tece Uniwersytetu Harvarda,
s¹ w zbiorach niemieckich,
francuskich, szwedzkich,
s³owackich, w³oskich. Tak¿e
mo¿na je znaleŸæ w polskiej
Bibliotece Narodowej, Bibliote-
ce Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, ró¿nych innych, ale tak¿e
odnaleŸæ je przez dwa najwiêk-
sze katalogi biblioteczne. 

- Co pewien czas na nowo
wzrasta zainteresowanie Pa-
pusz¹ w³aœnie za spraw¹ jej sa-
mej, kobiety z tajemnic¹, ale i za
spraw¹ jej wierszy - mówi Le-
szek Boñczuk, mocno zwi¹za-
ny z tym œrodowiskiem. On sam
zainteresowa³ siê Papusz¹, kie-
dy obejrza³ na pocz¹tku lat 90.
minionego wieku film nakrêcony
przez m³odego amerykañskie-
go dokumentalistê Gregory’ego
Kowalskiego. To pod wp³ywem
tego filmu, a w³aœciwie z niedo-
sytu wiedzy zacz¹³ szukaæ œla-
dów po poetce, tych material-
nych, listów do Ficowskiego i
Juliana Tuwima, listów od nich.
To on walczy³ i w³aœciwie ca³y
czas walczy, kiedy trzeba z po-
mówieniami dotycz¹cymi tego,
¿e Papusza sama tych swoich
gila - piosenek nie napisa³a, a
uczyni³ to Jerzy Ficowski. Przy-
pomnia³ te¿, ¿e za g³upie pomó-
wienia o rzekomym autorstwie
Jerzego Ficowskiego przeprosi³
tylko jeden cz³owiek - Kazimierz
Furman, który uczyni³ to w spe-
cjalnym liœcie do poety. I on
wspomnia³ wieczór poetycki w
Poznaniu, podczas którego
wiersze Papuszy recytowali
poznañscy studenci uniwersy-
tetu, a pieni¹dze za wieczór

sprytnie ukryto w kwiatach, bo
poetka nie chcia³a braæ pieni-
êdzy za gila. 

Papusza banknoty odkry³a ju¿
w Gorzowie, kiedy kwiatki
zwiêd³y. By³a zaskoczona.

Ciotka dobrze wróżyła

- W taborze mówili, nie
s³uchajcie jej, to g³upia Cyganka
- opowiada Edward Dêbicki.
Kiedyœ poprosi³, aby go wziê³a
ze sob¹ na wró¿bê. Wziê³a. I co
siê okaza³o? Ano to, ¿e Papu-
sza mia³a znakomite podejœcie
do tych, którym mia³a wró¿yæ.
Znakomicie potrafi³a wykorzys-
taæ drobne niuanse, u³amki in-
formacji „sprzedawanych” przez
same zainteresowane, aby
wró¿ba wypad³a pomyœlnie. -
Kiedyœ j¹ zapyta³em, ciotko, a
sk¹d wy wiecie, co macie mó-
wiæ. Tak dobrze mówicie… Na
co ona mi odpowiedzia³a -
Wiesz, Edziu, jak ja karty
roz³o¿ê, to siê jakoœ tak samo
mówi… - opowiada Edward
Dêbicki. I przytacza historiê, któ-
ra siê jemu samemu i jego
¿onie Ewie, kiedy ¿on¹ jeszcze
nie by³a, przydarzy³o. - Jeszcze
nie byliœmy ma³¿eñstwem, ani
nikt za bardzo nie wiedzia³, ¿e
coœ nas ³¹czy. Ewa z kole¿ank¹
posz³y do ciotki po wró¿bê. No i
Ewa us³ysza³a, ¿e chodzi z ja-
kimœ ciemnym, Cyganem albo
Rumunem i œlub z tego bêdzie.
A kole¿ance ciotka powiedzia³a,
¿e ona tu w Polsce mieszkaæ
nie bêdzie. I okaza³o siê, ¿e rze-
czywiœcie mia³a racjê. Ewa zos-
ta³a moj¹ ¿on¹, a kole¿anka
mieszka za granic¹ - mówi. A
Ewa Dêbicka tylko z uœmie-
chem potakuje, ¿e rzeczywiœcie
tak by³o. 

Edward Dêbicki dodaje, ¿e
ciotka choæ niezamo¿na, to jed-
nak skrajnie biedna i ¿yj¹ca w
brudzie nie by³o, jak niespra-
wiedliwie i krzywdz¹co poka-
za³o j¹ ma³¿eñstwo Krauze w fil-
mie „Papusza”. - Bo teraz to siê
tyle tych cyganologów i znaw-
ców naszej kultury zrobi³o, ¿e
jest ich wiêcej, ni¿ samych Cy-
ganów - kwituje Edward Dêbic-
ki. I zdradza jeszcze jedn¹ ta-
jemnicê. - Cygan, gdzie miesz-
ka, tam jest jego dom. Kocha go
i szanuje. Tak samo by³o z Go-
rzowem w przypadku Papuszy -
t³umaczy Edward Dêbicki. 

RENATA OCHWAT
Tekst powsta³ na podstawie

referatów wyg³oszonych pod-
czas konferencji „Papusza -
biografia i dziedzictwo”, która
odby³a siê 7 lutego w Archi-
wum Pañstwowym w Gorzo-
wie z okazji 30. rocznicy œmier-
ci poetki, która przypada 8 lute-
go 2017 roku.

Zawsze się dzieliła, nawet
jednym cukierkiem
Ró¿ne daty œmierci i urodzin. Niezwyk³a historia ze œlubem. Przysposobiony syn, który nie stał się szczęściem.

Dla Edwarda Dębickiego Papusza była nie tylko poetką, ale i dobrą ciotką.
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- Toczy siê dyskusja, ¿e
dobrze by by³o, aby przy
dekomunizacji nazw ulic
postawiæ na gorzowianki.
Jak siê pani podoba ten
pomys³?

- Bardzo. 
- Dlaczego?
- Ja generalnie oceniam

dobrze wszelkie akty zmie-
rzaj¹ce do szanowania kul-
tury, historii gorzowskiej,
czyli tego, co jest naszym
korzeniem, tym, co nas trzy-
ma, ale te¿ i nasz¹
przysz³oœci¹. Nazwisk gorzo-
wianek, które warto upamiêt-
niæ rzeczywiœcie trochê jest.
Tym bardziej, ¿e w ten spo-
sób mo¿na pomoc m³od-
zie¿y, która dorasta w Go-
rzowie, poznaæ historiê i tra-
dycje miasta. W tej chwili jest
tak, ¿e jak ktoœ siê nie zain-
teresuje, to siê nic na ten te-
mat nie dowie. A taka ulica
dla przyk³adu Ró¿y Ale-
ksandrowicz mog³aby spo-
wodowaæ, ¿e ktoœ siê za-
cznie interesowaæ, kim tak w
rzeczywistoœci by³a Ró¿a
Aleksandrowicz. Ale zazna-
czam, ¿e nie mówiê tylko o
kobietach, ale generalnie o
gorzowianach, których warto
upamiêtniæ. Inna rzecz, ¿e
kobiecych nazw jest ma³o w
przestrzeni miejskiej. 
- Mamy zaledwie trzy go-

rzowianki upamiêtnione:
Papusza, Irena Dowgiele-
wicz i Christa Wolf.

- Mamy ulicê Christy Wolf?
- Nie, mam na myœli po-

mnik w centrum. 
- Rzeczywiœcie to ma³o. 
- A skoro przy ulicach

jesteœmy, to za sprawa
owej dekomunizacji mo¿e
nam z miasta zgin¹æ ulica
Walczaka. Podoba siê pani
taka perspektywa?

- To jest taka najprostsza i
najbardziej prymitywna de-
komunizacja, czyli jak
cz³owiek ¿y³ w tamtych cza-
sach, to trzeba go z prze-
strzeni publicznej usun¹æ.
Przecie¿ Franciszek Wal-
czak to by³ m³ody cz³owiek,
który zgin¹³ na s³u¿bie,
s³u¿¹c temu miastu. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e to by³y takie
czasy, jak siê chcia³o praco-
waæ, to nie za bardzo by³ wy-
bór. Nie by³o sektora prywat-
nego. Ka¿dy gdzieœ praco-
wa³ w jakiejœ pañstwowej
firmie. Ka¿dy w pewien spo-
sób by³ cz³owiekiem syste-
mu. Nie, nie wydaje mnie
siê, aby to by³ dobry pomys³
z usuwaniem imienia Wal-
czaka z nazwy ulicy. £atwo
jest popaœæ w skrajnoœci. A
tu potrzebny jest rozs¹dek,
tym bardziej, ¿e Franciszek

Walczak to tak¿e historia
miasta. 
- Skoro ju¿ jesteœmy przy

historii. Pani zdaniem
mo¿na j¹ upowszechniaæ
przez skwery, ulice i po-
dobne miejsca, czy te¿ s¹
inne pomys³y na jej  propa-
gowanie?

- Ubolewam bardzo, ¿e w
szko³ach nie ma nic na ten
temat, historii miasta. Prze-
cie¿ s¹ lekcje z wycho-
wawc¹, s¹ dodatkowe zaj-
êcia. Mo¿e gdybyœmy zrobili
coœ na zasadzie programu
dla m³odzie¿y szkolnej na te-
mat Gorzowa na lekcjê histo-
rii czy wychowania w
spo³eczeñstwie, to m³odzi by
siê zainteresowali. Myœla³am
te¿ o napisaniu specjalnego
projektu na dzia³ania eduka-
cyjne z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Chodzi mi o aktywizacjê oby-
watelsk¹, ale w powi¹zaniu z
histori¹ lokaln¹. 
- Ale z drugiej strony ma-

my ju¿ w mieœcie miejsca,
które s¹ zwi¹zane z lud-
Ÿmi, którzy tu ¿yli i tworzy-
li. Mam na myœli choæby
Alejê Gwiazd wmontowan¹

w Stary Rynek, która jest
kompletnie zaniedbana i
któr¹ nikogo nie obchodzi,
nawet tego przys³owiowe-
go psa z kulaw¹ nog¹. A
co wiêcej, od doœæ dawne-
go czasu nie mo¿na
przejœæ przez urzêdniczy
mur niechêci do upamiêt-
nienia kolejnych
zas³u¿onych, jak choæby
Kazimierza Furmana i Ale-
ksandra Alika Maciejew-
skiego.

- No Furman to ju¿ chyba
gdzieœ tam stoi wyrzeŸbiony
w jakimœ k¹cie. Ale fakt,
obecna w³adza nie ma za
bardzo chêci upamiêtniaæ
rzeczy, które s¹ dla gorzo-
wian wa¿ne. Raczej siê idzie
w takie dzia³ania mocno
spektakularne wyborczo,
znaczy przek³adaj¹ce siê na
efekt wyborczy. A to, co jest
wa¿ne dla ludzi, którzy s¹
zwi¹zani z miastem, to nie
do koñca ma znaczenie dla
w³adzy. Co oczywiœcie jest
ze szkod¹ dla nas. Przyk³ad
- jak widzê takiego Andrzeja
Trzaskowskiego, który wie-
sza te tablice z nazwiskami

wa¿nych i zas³u¿onych, a
ktoœ mu je œci¹ga, bo wspól-
nota siê nie zgadza, to zwy-
czajnie mi ¿al. Bo uwa¿am,
¿e miasto powinno natych-
miast podchwyciæ taki po-
mys³. Jeœli jest inicjatywa
obywatelska, nawet jednego
cz³owieka, to warto siê nad
tym zastanowiæ. Magistrat
powinien wyjœæ do takiego
obywatela, wspomóc, dora-
dziæ inne rozwi¹zanie. Powi-
nien byæ wachlarz propozycji
dla takich ludzi, którzy maj¹
chêci siê zaanga¿owaæ w
historiê i ¿ycie miasta. 
- Ja jeszcze wrócê do

Alei Gwiazd. Nie uwa¿a pa-
ni, ¿e jednak nale¿a³oby j¹
jakoœ oznaczyæ? Tak, ¿eby
j¹ widzieli ci, co jej teraz
nie dostrzegaj¹.

- Ale¿ naturalnie, ¿e trzeba,
bo to jest wa¿ny element w
przestrzeni, ale faktycznie
jest ona niewidoczna. Za-
uwa¿aj¹ j¹ i pamiêtaj¹ o niej
tylko ci, co brali udzia³ w
ods³anianiu kolejnych p³yt.
Inni chodz¹ po tych p³ytach i
nie wiedz¹, co to jest. Opo-
wiem jeszcze tak¹ historiê.

Jakiœ czas temu mia³am za-
powiedzianych goœci ze
Szczecina, którym chcia³am
pokazaæ miasto. No i zwró-
ci³am siê do Zbigniewa Ru-
dziñskiego o jego „Space-
rownik”. No i okaza³o siê, ¿e
on ma jeden gdzieœ w szufla-
dzie i ewentualnie mo¿e mi
po¿yczyæ, ¿ebym sobie go
skserowa³a. No i jak dla
mnie to by³o straszne odkry-
cie, ¿e PTTK nie ma podsta-
wowych materia³ów do-
tycz¹cych miasta, jego pro-
mocji. Za taki mam ów
„Spacerownik” z trasami
spacerowymi i tam mo¿na by
tê Alejê wpisaæ. A tak nie ma
nic. Ale jest jeszcze jeden
aspekt. Trwa konkurs na
stworzenie deptaku na ul. Si-
korskiego i tylko Sikorskiego.
Nie mówi siê o Starym Ryn-
ku, o tej strasznej Hawela-
ñskiej, tylko o samym depta-
ku. Powstaje coœ kompletnie
oderwanego od ca³oœci prze-
strzeni. Inna rzecz, ¿e
prêdzej nale¿a³oby urz¹dziæ
konkurs na zagospodarowa-
nie centrum, a nie ten de-
ptak. 

- Zauwa¿y³a pani, ¿e Go-
rzów nie ma ¿adnych ma-
teria³ów reklamowych. Ja
bywam na ró¿nych targach
turystycznych i mo¿na na
nich spotkaæ Barlinek,
Strzelce Krajeñskie, S³ubi-
ce i inne gminy, a o Gorzo-
wie nikt nie s³yszy, bo Go-
rzowa nie ma, zwyczajnie
nie ma. A nawet jak siê
cz³owiek wybierze do Pun-
ktu Informacji Turystycz-
nej w bibliotece, to tam te¿
nic nie ma. Nie uwa¿a pani,
¿e to trochê wstyd?

- To jest bardzo dobry
przyk³ad na to, aby pokazaæ,
jakie w³adza ma priorytety.
Ja tylko s³ysza³am, ¿e mamy
1 mln z³ na promocjê. I na
tym koniec. W ubieg³ym roku
by³am na kongresie gospo-
darczym w Katowicach,
gdzie by³a ca³a Europa plus
okolice, które ci¹¿¹ ku Euro-
pie. I nas te¿ tam nie by³o. A
proszê pamiêtaæ, ¿e Gorzów
le¿y nad zaniedban¹ drog¹
wodn¹, jak¹ jest Warta. Ma-
my przepiêkne otoczenie
geograficzne, bo mnóstwo
jezior, lasy i wszystko, czego

M. Bejnar-Bejnarowicz: A to, co jest ważne dla ludzi, którzy są związani z miastem, to nie do końca ma znaczenie dla władzy.
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tylko dusza zapragnie. Ma-
my takie walory i taki poten-
cja³ do wykorzystania.
Mo¿na by³oby wejœæ w poro-
zumienie z okolicznymi gmi-
nami, ze Strzelcami Kraje-
ñskimi, które wk³adaj¹ masê
pieniêdzy na renowacjê swo-
ich fantastycznych zabytków.
Proszê pamiêtaæ, ¿e to ma³e
gminy. W porównaniu do
bud¿etu Gorzowa, to jakieœ
mo¿e 20 czy 30 procent. A
my jesteœmy w samym cen-
trum i co? I nic. Nas zwyczaj-
nie nie ma, zwyczajnie nie
istniejemy. No i wrócê do
Warty. Kiedy zrobi³am konfe-
rencjê poœwiêcon¹ Warcie,
to zjechali siê do miasta lu-
dzie, którzy pokazali, i¿ ko-
munikacja œródl¹dowa
wszêdzie dooko³a istnienia,
tylko u nas nie ma nic. Na
tym polega dramat. Podam
inny przyk³ad. Mieliœmy zro-
biæ œcie¿kê rowerow¹ z Wit-
nic¹. Nie wysz³o, bo nie do-
staliœmy na to pieniêdzy. No i
w urzêdzie zamiast siê za-
stanawiaæ, gdzie ewentual-
nie jeszcze poszukaæ œrod-
ków, to trwa szukanie winne-
go przez którego tych
pieniêdzy jednak nie uda³o
siê zdobyæ. Jestem g³êboko
przekonana, ¿e nie ma lobby
na rzecz miasta. Prezydent
Wójcicki nie zgromadzi³ wo-
kó³ siebie ludzi, którym na
tym mieœcie zale¿y. Im za-
le¿y na wielu rzeczach, ale
na pewno nie na tym, aby to
miasto sz³o do przodu. 
- No to co wy, pañstwo

radni na takie postêpowa-
nie?

- Nie chcê siê usprawiedli-
wiaæ, ale rola rady w tym jest
naprawdê niewielka, zw³asz-
cza w sytuacji, kiedy prezy-
dent ma wiêkszoœæ, która mu
siê tam w nic nie wtr¹ca.
Ka¿dy z tych radnych dosta-
nie remont kawa³ka ulicy,
chodnika w swoim okrêgu i
bêdzie zadowolony. A ja
chcê podkreœliæ, ¿e do re-
montów ulic i chodników nie
jest potrzebny prezydent, tyl-
ko dobry wydzia³ inwestycji.
Oni tam maj¹ swój bud¿et i
wiedz¹, jakie s¹ potrzeby
oraz jak prowadziæ remonty,
¿eby siê wszystko ca³kowicie
nie zakorkowa³o. U nas na-
wet to nie dzia³a. Inna rzecz,
¿e ja widzê prze³o¿enie swo-
ich dzia³añ, ale w sposób,
który nie do koñca mi siê po-
doba. Bo wygl¹da to tak, ¿e
zaczynam w mediach g³oœno
wywo³ywaæ jakiœ temat, ¿eby
zauwa¿yli go urzêdnicy. Tak
by³o z Wart¹. A przecie¿ nie
o to chodzi, ¿eby radna wy-
wo³ywa³a tematy, bo wiele z

nich powinno wychodziæ od
prezydenta. Zrobienie Dni
Gorzowa na nadwarcia-
ñskich b³oniach to za ma³o. 
- Podoba³y siê pani

ubieg³oroczne Dni Gorzo-
wa?

- Mówimy o tej trzydniowej,
odpustowej imprezie nad
Wart¹?
- Tak, dok³adnie o tej.
- No có¿, ca³y swój bud¿et

przeznaczony na Dni Gorzo-
wa straci³am w trzech pierw-
szych straganach (œmiech).
Moje dzieci zjad³y kie³basê z
keczupem i siê skoñczy³y
pieni¹dze. Nie, nie podoba³o
mnie siê lanie alkoholu ze
sceny. To by³o takie zni¿anie
poziomu rozrywki dla
wszystkich.
- A jakby pani widzia³a

Dni Gorzowa? 
- Gorzowsko. Chcia³abym,

¿eby to by³a taka impreza,
aby ludzie z zewn¹trz, którzy
byæ mo¿e tu przyjad¹, wie-
dzieliby, ¿e s¹ na dniach Go-
rzowa w³aœnie. Powinny byæ
gad¿ety z Gorzowem, gorzo-
wscy artyœci powinni promo-
waæ swoj¹ sztukê. Podobnie
z rêkodzie³em, lokalnymi
smakami. Moja szwagierka
ze wszystkich miejsc, w któ-
rych jest, przywozi sobie ku-
bek. A u nas nawet takich
kubków nie by³o. To by³a ta-
ka impreza, jakie ja pami-
êtam z dzieciñstwa u mojej
babci w Kroœnie Odrza-
ñskim. By³ odpust, by³y balo-
niki i takie ró¿ne rzeczy. No i
wszyscy siê cieszyli. A po-
tem pojechaliœmy nad jezio-
ro, i tam by³o dok³adnie to
samo. Podkreœlam, mnie
brakuje gorzowskiego ak-
centu. Mo¿e to byæ ktoœ ga-
daj¹cy o historii, potem toœ o
jakiejœ postaci, czyli coœ na
kszta³t Nocnego Szlaku Kul-
turalnego, ale z akcentem na
miasto i to, co w nim jest
wa¿ne. Proszê zwróciæ
uwagê - byliœmy na Zawarciu
z Dniami Gorzowa. Jest tam
budynek banku, który by³
wielokrotnie nagradzany, to
taka pere³ka architektonicz-
na PRL. I co? I nic. Nie by³o
¿adnej informacji na ten te-
mat…
- No proszê, nie wie-

dzia³am…
- Tak, tak. Ma³o osób o tym

wie. Kontynuuj¹c, byliœmy na
Zawarciu, które by³o kiedyœ
piêkn¹ dzielnic¹, œlady urody
ma do tej pory. A my co, za-
trzymaliœmy siê na Fabrycz-
nej i dalej ju¿ nie. Nie byli-
œmy w Spichlerzu, ani w willi
Pauckscha, bo wa¿niejszy
by³ chleb ze smalcem i piwo.
Wystawa „Miasteczko Lan-

dsberg” udowodni³a, ¿e my
chcemy, aby nam pokazywa-
no nasze miasto, bo ludzi to
interesuje. A tego na œwiêcie
miasta zupe³nie nie by³o.
Jest wiele elementów, które
wymagaj¹ wyci¹gniêcia i po-
kazania, bo one s¹ zwyczaj-
nie warte tego. Poza tym te
elementy wi¹¿¹ ludzi z mias-
tem. Moich obserwacji wyni-
ka, ¿e m³odzi kompletnie nie
s¹ zwi¹zani. Dostan¹ gdzieœ
lepsz¹ pracê, to tam pojad¹.
Trzeba to zmieniæ. Trzeba
akcentowaæ elementy go-
rzowskie. 
- Kiedy to mo¿na

osi¹gn¹æ i czy w ogóle
mo¿na?

- Jasne, ¿e mo¿na. Prze-
cie¿ to nie jest coœ bardzo
wielkiego. Trzeba do tego
zaanga¿owaæ wydzia³ pro-
mocji. Choæ z tej promocji
to my wszystko robimy. Za
chwilkê siê oka¿e, ¿e nawet
ogrzewanie do samochodu
prezydenta za 9 tys. to te¿
by³o z promocji. Nikt
zreszt¹ nie ma pojêcia, co
nale¿y promowaæ. Ca³y
czas pytam - co promu-
jesz? Jaki jest efekt tej pro-
mocji? Nie wiadomo, czy
my siê nastawiamy na tu-
rystów, czy na gospodarkê.
Bo mo¿e nastawiamy siê
na to, ¿eby byæ najni¿ej
p³atn¹ montowni¹ ró¿nych
urz¹dzeñ w Polsce. Mo¿e
to jest taka taktyka. Ale to
powiedzmy o tym i idŸmy
tylko w to. Wyrzuæmy
wszystkich, którzy chodz¹
do Filharmonii, zamknijmy
instytucje kultury na trzy
spusty i idŸmy tylko w dis-
co-polo. Ale niech to bêdzie
w jakiœ sposób zaplanowa-
ne. A u nas - nie ma ¿ad-
nych ofert dla ludzi, którzy
maj¹ wiêksze wymagania
p³acowe. Kto ju¿ w tych
montowaniach siedzi, to
siedzi, bo dla niego tak¿e
pracy innej nie ma. Z dru-
giej strony mamy Filharmo-
niê, która jest instytucj¹ kul-
tury wy¿szej i powstaje py-
tanie - jak zbudowaæ
pomost pomiêdzy montow-
ni¹ a Filharmoni¹ czy Teat-
rem. Inna rzecz, ¿e my po-
winniœmy sobie okreœliæ cel
i do tego celu d¹¿yæ
wszystkimi mo¿liwymi spo-
sobami, czyli strategiami,
jakie s¹, a mamy strategiê
rozwoju sportu, kultury, re-
witalizacjê i parê innych.
Problemem jest, ¿e nie ma
okreœlonego celu. Nikt nie
wie, jak to miasto ma wy-
gl¹daæ za 20 lat. Ale te¿ i
nikt o tym nie myœli.
- Dziêkujê.

Nowa hala sportowa tak¿e
bêdzie na uboczu i w pew-
nym oddaleniu od S³owianki,
to równie¿ fakt. I niekoniecz-
nie te fakty,  choæ w ró¿nym
stopniu, mi siê podobaj¹.
Jednak¿e pisanie i gadanie
o tym jakie s¹ to odleg³oœci i
niedogodnoœci zaczyna
mnie ju¿ nieco œmieszyæ. A
to dlatego, ¿e pomijaj¹c ju¿
korki spowodowane nie-
szczêsnymi remontami ulic,
w Gorzowie  wszêdzie jest
raczej blisko i ca³e miasto z
jedno koñca na drugi mo¿na
przejechaæ w kilkanaœcie mi-
nut.

To, czy hala sportowa
bêdzie 100 metrów od
S³owianki czy 500 metrów
dalej, naprawdê nie ma
wiêkszego znaczenia, pod
warunkiem odpowiedniego
skomunikowania. Prawdziw¹
ró¿nicê i to z wielu powodów
zrobi³oby jej usytuowanie w
centrum miasta, a nie na je-
go dzisiejszym obrze¿u. Z
drugiej strony nie chciejmy
sprowadzaæ i ograniczaæ
miasta tylko do jego cen-
trum, bo owszem trzeba i na-
le¿y je reanimowaæ, ale
miasto i tak rozwijaæ siê
bêdzie na dawnych rogat-
kach i jeszcze szerzej. I wca-
le nie chodzi w tym rozwoju,
by tam by³y tylko mieszkania
do spania i centra handlowe,
ale tak¿e by zwyczajnie
dobrze siê ¿y³o. A do tego
potrzebna jest infrastruktura
wszelaka, w tym tak¿e spor-
towa, rozrywkowa i inna.

Pamiêtam, jak latach 80-
tych minionego przeprowa-
dza³em siê na gorzowski
Manhattan. Za oknem no-
wego bloku mia³em pola
uprawne, po których latem
jeŸdzi³y kombajny. Teraz to
têtni¹ce ¿yciem osiedle, na
którym znajdzie siê wszyst-
ko, co potrzebne do ¿ycia. I
gdyby nie praca lub urzêdo-
we sprawy, wcale nie mu-
sia³bym ruszaæ siê st¹d do
tzw. miasta, w tym przere-
klamowanego centrum. Nie
róbmy wiêc z po³o¿enia jed-
nej czy drugiej placówki pro-
blemu, kiedy nawet dziœ

w³aœciwie go nie ma, a za
kilkanaœcie lat bêdzie ju¿
bez znaczenia. A na
o¿ywienie œródmieœcia trze-
ba szukaæ innych sposobów
ni¿ upychanie tam wszyst-
kiego co wielkie i godne by-
wania.

A jak ktoœ chce zobaczyæ
prawdziwe odleg³oœci  i nie-
dogodnoœci z tym zwi¹zane,
niech na dzieñ pojedzie cho-
cia¿by do Poznania. Po ta-
kiej wycieczce  wszystko w
Gorzowie wyda siê póŸniej
byæ bliskie, niemal w zasiêgu
rêki.

JAN DELIJEWSKI

Mo¿e dlatego, ¿e Lan-
dsberg to ju¿ odleg³a prze-
sz³oœæ naszego miasta i
ka¿dy œlad po nim traktowa-
ny jest z pietyzmem i sza-
cunkiem nale¿nym historii.
Podczas gdy Gorzów po-
wsta³ i prze¿ywa³ swoje dzie-
je z udzia³em œwiadków, któ-
rzy jeszcze ¿yj¹ i pamiêtaj¹,
choæ czêsto siê z tym nie
obnosz¹. A przecie¿
czêœciej ju¿ odchodz¹ ni¿
¿yj¹, podobnie jak material-
ne œlady lat pierwszych i pó-
Ÿniejszych na naszych uli-
cach.

Dlatego bardzo mnie
ciesz¹ wszelkie inicjatywy i
dzia³ania maj¹ce na celu

poznawanie i utrwalenie te-
go, co w Gorzowie po wojnie
siê dzia³o. Szczególnie zaœ
ludzi, którzy tu ¿yli, praco-
wali i na ró¿ny sposób to na-
sze miasto budowali. Do
tych dzia³añ w³aœnie zali-
czam m.in. ostatnie semina-
rium zorganizowane w Archi-
wum Pañstwowym a poœwi-
êcone Papuszy, cygañskiej
poetce i najbardziej chyba
znanej gorzowiance na
œwiecie. Mieœci siê w tym
tak¿e trwaj¹c w³aœnie akcja,
Wojewódzkiej i Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej im. Zbig-
niewa Herberta w Gorzowie,
„Zbierania tu i teraz” wszel-
kich wspomnieñ utrwalonych

w ró¿nych w formie o dzie-
jach Gorzowa i ludzi z nim
zwi¹zanych. 

Przy tej okazji i z tego po-
wodu po raz kolejny upomi-
nam siê o stworzenie muze-
um miasta Gorzowa, by
wszelkie œlady i dowody
przesz³oœci polskiego Go-
rzowa, ale i niemieckiego
Landsberga znalaz³y w³aœci-
we dla siebie miejsce. Dziêki
temu jest nadzieja, ¿e nie
znikn¹ w rozproszeniu, ¿e
nie odejd¹ w zapomnienie.
Jakie to wa¿ne dla naszej
to¿samoœci i polskoœci niko-
go chyba przekonywaæ nie
trzeba.

JAN DELIJEWSKI

Nie róbmy problemu, 
kiedy właściwie go nie ma
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska stoi na uboczu, to fakt. 

Pamięć o dziejach Gorzowa i ludzi
z nim związanych
Czasami odnoszê wra¿enie jakby historia Landsberga by³a u nas
bardziej pielêgnowana ni¿ historia Gorzowa. 

Filharmonia Gorzowska stoi nieco na uboczu, ale to nadal
niemal centrum miasta.
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- Przyjecha³a pani do
nas niespe³na rok temu z
£odzi. Zd¹¿y³a pani poz-
naæ Gorzów?

- Zd¹¿y³am.
- Jakie wra¿enia?
- Pozytywne. Uwielbiam

Gorzów za to, za co wiêk-
szoœæ mieszkañców go nie
docenia. Za przyrodê, piêk-
nie po³o¿on¹ rzekê, parki.
Lubiê Gorzów za sklepy z
ró¿nymi rupieciami, jak cho-
æby Skarby Skandynawii
czy swojskie kawiarnie. W
tym Letni¹, bo naprawdê
rzadkoœci¹ jest to, ¿eby w
centrum miasta na ulicy od-
bywa³y siê potañcówki. Nie
wiem czemu wielu gorzo-
wian wstydzi siê tego miejs-
ca, które kipi niepowtarzal-
nym klimatem.
- W £odzi brakuje takich

miejsc?
- Tak.
- S³owem, ¿ycie w mniej-

szych miastach potrafi
byæ przyjemne?

- Oczywiœcie. Cech¹ miast
wielkoœci Gorzowa jest to,
¿e mo¿na w nich zachowaæ
sporo naturalnoœci. W Go-
rzowie, na co szybko zwró-
ci³am uwagê, du¿o ³atwiej
mo¿na w sposób nie
skrêpowany porozmawiaæ z
ludŸmi. Czasami mam
wra¿enie, ¿e tu prawie
wszyscy znaj¹ siê z wszyst-
kimi. W aglomeracjach lu-
dzie s¹ bardziej zabiegani i
przez to obcy dla siebie. 
- Czym nasze miasto wy-

ró¿nia siê na tle innych
miast o podobnej wielko-
œci i podobnych proble-
mach?

- Miast o zaludnieniu
rzêdu 100-120 tysiêcy nie
jest za wiele i w wiêkszoœci
znajduj¹ siê na zachodniej
œcianie kraju, trochê jest na
Dolnym Œl¹sku. I te miasta
maj¹ zbli¿ony do siebie
charakter, ale potrafi¹ siê
wyró¿niæ. Gorzów na ich tle
mo¿e pochwaliæ siê bogat¹
zieleni¹, filharmoni¹ i kilko-
ma innych rzeczami, któ-
rych nie ma wiele innych
miast. Wyró¿nia siê ponad-
to specyficznymi problema-
mi spo³ecznymi wynikaj¹cy-
mi z przygranicznego

po³o¿enia. Mnóstwo gorzo-
wian pracuje w Niemczech,
co niesie za sob¹ liczne ko-
rzyœci, czasami równie¿
k³opoty.
- Jak obserwuje pani z

zewn¹trz lubuskie potycz-
ki, to co sobie pani myœli?  

- Uwa¿am, ¿e b³êdem jest
ci¹g³e odnoszenie siê do te-
go co mamy u s¹siada. W
Polsce Gorzów nie jest po-
strzegany jako miasto
zwi¹zane z Zielon¹ Gór¹, a
my ci¹gle mamy jakiœ kom-
pleks. Istniej¹cy podskórnie
konflikt jest niepotrzebny,
wrêcz szkodliwy dla obu
stron. S¹ to dwa miasta, któ-
re wiêcej mog¹ osi¹gn¹æ po-
przez wspó³pracê i budowa-
nie silnego województwa lu-
buskiego. Szczypta

konkurencji nikomu oczywi-
œcie nie przeszkadza i jest
nawet wskazana. Musi byæ
to czynione jednak z roz-
wag¹ i w pozytywnym
aspekcie. Choæby poprzez
szukanie w³asnej to¿samo-
œci.
- Czy gorzowianie zd¹¿yli

poznaæ i zrozumieæ  po-
jêcie ,,rewitalizacja
spo³eczna’’?

- Rewitalizacja to bardzo
d³ugi proces, a my dopiero
tak naprawdê ruszamy z jej
realizacj¹. Na razie mieszka-
ñcy zobaczyli, ¿e ich zdanie
siê liczy. Warsztaty organizo-
wane oraz realizowane
przez Biuro Konsultacji
Spo³ecznych i Rewitalizacji
pokaza³y, ¿e jest spore gro-
no mieszkañców chc¹cych

uczestniczyæ w tworzeniu
nowego obrazu miasta. Jes-
tem przekonana, ¿e z cza-
sem liczba zaanga¿owanych
w ró¿ne dzia³ania bêdzie
systematycznie ros³a.
Zw³aszcza, ¿e powoli prze-
chodzimy do aktywizacji na-
stêpnych obszarów, w tym
najbardziej wra¿liwym
aspekcie spo³ecznym. 

- Co uda³o siê ju¿ na tym
polu osi¹gn¹æ?

- Dopiero niedawno zosta³
przyjêty Gminny Program
Rewitalizacji i jako wydzia³
zostaliœmy w nim ujêci jako
wykonawca pewnych
dzia³añ. Mamy ju¿ skonkrety-
zowany plan i najwa¿niejsze
bêdzie zaktywizowanie ludzi
mieszkaj¹cych w obszarze
rewitalizacji. Do tego po-

trzebne s¹ œrodki i obecnie
trwaj¹ starania o ich pozys-
kanie. Pierwszeñstwo maj¹
zadania o charakterze twar-
dym, ale pewna pula musi
byæ przeznaczona na
dzia³ania miêkkie. A co
uda³o siê ju¿ zrobiæ? Pierw-
sze drobne, ale wa¿ne po-
czynania by³y realizowane w
zesz³ym roku. W tym trzy
projekty za kwotê 50 tysiêcy
z³otych w ramach animacji
lokalnej spo³ecznoœci. 
- Gminny Program Rewi-

talizacji zosta³ rozpisany
na 10 lat. Jakie po tym cza-
sie osi¹gniemy efekty?

- Powinno byæ du¿o lepiej
ni¿ jest, ale tylko w wyzna-
czonym obszarze rewitaliza-
cji. Na pewno poprawie uleg-
nie przestrzeñ, bo w planie

jest przewidzianych du¿o
prac budowlanych. Nato-
miast w aspekcie spo³ecz-
nym wzmo¿one zostan¹
dzia³ania w zakresie pomocy
spo³ecznej. Mam nadziejê,
¿e zdo³amy rozwin¹æ na tyle
trwa³¹ wspó³pracê z miesz-
kañcami, ¿e wypracowana
przez najbli¿sze lata aktyw-
noœæ stanie siê codzienno-
œci¹. Celem nie jest bowiem
jednorazowe wyprowadzenie
ludzi z przeró¿nych proble-
mów. Celem jest stworzenie
warunków, ¿eby nie popadali
oni ponownie w k³opoty.
- Co jest najpilniejsze do

zrobienia w perspektywie
najbli¿szych miesiêcy?

- Jak wspomnia³am potrze-
bujemy œrodki na realizacjê
przyjêtych zadañ. Takim

Pokazać im inny świat niż        widzą na co dzień w domu
Z Hann¹ Gill-Pi¹tek, p.o. dyrektora Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Gorzowa Wlkp., rozmawia Robert Borowy

H. Gill - Piątek uwielbia Gorzów za to, za co większość mieszkańców go nie docenia.
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Pokazać im inny świat niż        widzą na co dzień w domu
Z Hann¹ Gill-Pi¹tek, p.o. dyrektora Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Gorzowa Wlkp., rozmawia Robert Borowy

oczkiem w g³owie wydzia³u
jest Placówka Wsparcia
Dziennego. Mocno liczymy
na pozyskanie funduszy na
realizacjê programu ,,Senior-
Wigor’’, w ramach którego
chcemy utworzyæ Dom Po-
bytu Dziennego w willi po
dawnym sanepidzie przy ul.
Borowskiego. Do tego na-
le¿y rozszerzaæ korzyœci
p³yn¹ce dla posiadaczy Kar-
ty Du¿ej Rodziny, Karty Se-
niora a tak¿e budowaæ œcis³¹
wspó³pracê z powsta³¹ Rad¹
Seniorów. 
- Wa¿nym zadaniem

stoj¹cym przed miastem i
maj¹cym istotny wp³yw na
rewitalizacjê spo³eczn¹
jest zapewne niedawno
og³oszona polityka miesz-
kaniowa. Co jest jej siln¹
stron¹?

- Dla prowadzonej przez
nas polityki spo³ecznej jest
to kluczowy element. Przyj-
êty plan remontów mieszkañ
komunalnych i socjalnych
oraz pozyskanie œrodków na
ten cel pozwoli w szybszym
tempie rozwi¹zaæ podstawo-
we problemy mieszkaniowe.
W Gorzowie jest pewna gru-
pa rodzin, dla których wynaj-
êcie czterech œcian na wol-
nym rynku oznacza gigan-
tyczne k³opoty finansowe i
wpadanie w spiralê
zad³u¿enia. Musimy im jak
najszybciej pomóc.
- Niestety, blisko 900 ro-

dzin ma wyroki eksmisyj-
ne. Czy musi dochodziæ do
tak drastycznych sytuacji?

- Oczywiœcie, ¿e nie musi
dochodziæ. Wczeœniej powin-
no siê temu przeciwdzia³aæ.
Po poprzedniej kadencji zos-
ta³a nam ogromna skala
zad³u¿eñ. Obecnie monitoru-
jemy p³atnoœci i od razu rea-
gujemy, co jest rol¹ admini-
stracji i Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej. Nie ograni-
czamy siê do wysy³ania pism

ponaglaj¹cych, ale interesu-
jemy siê przyczynami zaist-
nia³ej sytuacji. Pozwala nam
to wprowadzaæ korekty do
realizowanej polityki miesz-
kaniowej. 
- Wœród mieszkañców

s³ychaæ czasami g³osy, ¿e
niektórzy œwiadomie nie
p³ac¹, bo i tak nikt ich nie
wyrzuci z mieszkania. 

- Warto tu powiedzieæ, ¿e
bieda nie oznacza od razu
patologii i to, ¿e ktoœ ma wy-
rok eksmisyjny nale¿y do
marginesu spo³ecznego.
Jest to kompletne nieporozu-
mienie. Zanim wysnuje siê
taki wniosek warto dowie-
dzieæ siê, w jakiej sytuacji
¿yciowej znajduje siê dana
rodzina. W Gorzowie z po-
mocy spo³ecznej korzysta 5-
7 procent osób, które znaj-
duj¹ siê w strefie ubóstwa
skrajnego lub s¹ niewiele
ponad t¹ granic¹. Natomiast
w ubóstwie wzglêdnym do
niedawno by³o to nawet 25
procent. Ostatnio to siê
zmieni³o za spraw¹ wprowa-
dzenia rz¹dowego programu
Rodzina 500+, co pokazuj¹
dane z innych miast.  Jak w
ka¿dej grupie, tak i tu znajd¹
siê osoby, które w ¿aden
sposób nie chc¹ sobie po-
móc lub wprost kombinuj¹.
Ma to jednak krótkie nogi.
- Zgoda, ale jak ktoœ ma

wyrok eksmisyjny od 17 lat
i nic siê nie dzieje, to nie
ma motywacji, ¿eby
sp³acaæ zad³u¿enie.

- Eksmisja oczywiœcie nie
oznacza, ¿e ktoœ mieszka
pod mostem. Oznacza tylko,
¿e w pewnym momencie
zad³u¿enie za mieszkanie
osi¹gnê³o taki wymiar, i¿ mu-
sia³o dojœæ do rozwi¹zania
umowy. Eksmitowanym s¹d
najczêœciej przyznaje prawo
do lokalu socjalnego i zdecy-
dowana wiêkszoœæ chce
przenieœæ siê, ale trzeba je

mieæ. Przez lata niewiele ro-
biono w zakresie polityki
mieszkaniowej i wyroki siê
kumulowa³y. Dopiero teraz
na dobre zmieniany ten stan
rzeczy.
- Czy problem dotyczy

tylko rodzin wieloosobo-
wych?

- Tak, mamy du¿o rodzin
wielodzietnych. Du¿¹ grupê
stanowi¹ ponadto samotne
osoby starsze, którym trudno
z niewielkich emerytur utrzy-
maæ siê, wykupiæ lekarstwa i
do tego wynajmowaæ miesz-
kanie. Seniorów w Gorzowie
jest coraz wiêcej, g³ównie s¹
to kobiety. S¹ jeszcze rodzi-
ny z dzieæmi niepe³nospraw-
nymi. W przypadku
niepe³noletnich mog¹ one li-
czyæ na œwiadczenia opieku-
ñcze, ale jak dziecko uzyska
pe³noletnoœæ trzeba ju¿ li-
czyæ tylko na siebie. Zdecy-
dowana wiêkszoœæ z wyroka-
mi eksmisyjnymi walczy o
przetrwanie. 
- Pojawi³ siê pomys³

wprowadzenia abolicji dla
niep³ac¹cych. Nie obawia
siê pani, ¿e takie dzia³anie
jest krzywdz¹ce dla tych,
co staraj¹ siê czasami
wielkim wysi³kiem realizo-
waæ swoje zobowi¹zania?

- Na razie przypatrujemy
siê, jak to jest robione w in-
nych miastach. Wszêdzie,
gdzie taki pomys³ jest reali-
zowany warunkiem anulowa-
nia zad³u¿enia jest jego
czêœciowa sp³ata. W War-
szawie przyk³adowo jest to
30 procent. Pomys³ ten nie
dotyczy wszystkich. Ka¿dy
przypadek musi byæ rozpat-
rzony indywidualnie. Je¿eli
ktoœ znajduje siê w dobrej
sytuacji finansowej a nie
p³aci, to trudno ¿ebyœmy wy-
chodzili do niego z pomocn¹
d³oni¹. S¹ tacy, którzy nie
przejawiaj¹ ochoty do p³ace-
nia, ale s¹ równie¿ tacy, któ-

rzy robi¹ wszystko, ¿eby
wyjœæ z k³opotów. Potrafi¹
przyjœæ, odpracowaæ czêœæ
d³ugu i takim ludziom warto
pomagaæ.
- Czy w Gorzowie docho-

dzi do sytuacji dewastacji
mieszkañ socjalnych, jak
to swego czasu mia³o
miejsce w Nowej Soli, na
co wskazywa³ tamtejszy
prezydent Wadim Tyszkie-
wicz?

- Opinia publiczna szeroko
chwali³a prezydenta Tyszkie-
wicza, ale to co on zrobi³ w
zakresie budowy osiedla
kontenerowego jest anty-
przyk³adem pokazywanym
na wszelkich konferencjach
poœwiêconym mieszkalnic-
twu socjalnemu. 
- Dlaczego?
- Zosta³y tam pope³nione

liczne b³êdy. Nie powinno siê
koncentrowaæ w jednym
miejscu osób, maj¹cych
k³opoty. Druga sprawa, o ta-
kich ludzi nale¿y w miarê
mo¿liwoœci zadbaæ poprzez
zaoferowanie im pracy so-
cjalnej. Pozostawienie ich
samym sobie musia³o dopro-
wadziæ do takiej sytuacji.
Kiedyœ mieliœmy podobny
przypadek w jednej z
pod³ódzkich miejscowoœci.
Tam kontenery przesta³y ist-
nieæ po dwóch latach, a
ostatnim dzia³aniem miesz-
kañców by³o pociêcie ich na
z³om, bo nie mieli pieniêdzy
na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb. Pamiêtajmy,
¿e du¿o rodzin jest po prostu
niezaradnych i musimy im
pomagaæ, a przede wszyst-
kim dzieciom. Choæby po-
przez pokazanie im innego
œwiata ni¿ widz¹ na co dzieñ
w domu. Tym innym œwiatem
mog¹ byæ zwyk³e zajêcia w
œwietlicy lub pójœcie na ba-
sen.   
- Nie wystarczy daæ ko-

muœ mieszkanie socjalne,

nale¿y jeszcze o niego za-
dbaæ?

- W Gorzowie wychodzimy
z za³o¿enia, ¿e jak ktoœ
w³o¿y trochê energii w przy-
gotowanie mieszkania to po-
tem bardziej je szanuje. W
ramach polityki mieszkanio-
wej chcemy wyjœæ z propo-
zycj¹, ¿eby potrzebuj¹cy
mogli uczestniczyæ w remon-
tach lokali, co przyœpieszy
ich oddanie. Chcemy  z
udzia³em Centrum Integracji
Spo³ecznej powo³aæ brygadê
remontowo-budowlan¹, w
której mog³yby znaleŸæ za-
trudnienie osoby zamiesz-
kuj¹ce w lokalach socjal-
nych. Podobna brygada
dzia³a w Gdañsku i tam to
siê sprawdza. 
- Wszyscy cieszymy siê,

¿e w Gorzowie znikaj¹ pie-
ce kaflowe a ciep³o jest do-
starczane wprost do grzej-
ników. Za ten luksus trze-
ba bêdzie jednak wiêcej
p³aciæ. Nie obawia siê pa-
ni, ¿e przez to powiêkszy
siê grono d³u¿ników? 

- Zastanawialiœmy siê, czy
projekt KAWKA wp³ynie na
wzrost zad³u¿enia u miesz-
kañców, u których dosz³o do
wymiany instalacji ciep³owni-
czej. Póki nie bêdziemy mieli
pe³nych danych, póty nie
bêdziemy w stanie oceniæ
sytuacji. Na razie zgodzili-
œmy siê, ¿e trzeba na
bie¿¹co monitorowaæ p³atno-
œci i je¿eli gdzieœ wyst¹pi¹
zatory natychmiast zaintere-
sowaæ siê przyczynami. Ist-
niej¹ ró¿ne mo¿liwoœci sko-
rzystania z pomocy. W
postaci dodatku mieszkanio-
wego lub energetycznego.
W Zielonej Górze miasto
podpisa³o umowê z elektro-
ciep³owni¹, na bazie której
wskazani przez opiekê so-
cjaln¹ mieszkañcy maj¹
ni¿sz¹ stawkê.  To te¿ jest
ciekawy pomys³.

- Ka¿de wiêksze lub
mniejsze miasto ma swój
margines w postaci cho-
cia¿by amatorów tanich
win, którzy - niczym seria-
lowi bohaterowie w Ran-
czu - lubi¹ przesiadywaæ
lub wystawaæ w publicz-
nych miejscach i dla wielu
mieszkañców s¹ uci¹¿liwi.
Czy takie osoby mo¿na
poddaæ rewitalizacji
spo³ecznej?

- Oczywiœcie, ¿e mo¿na i
ju¿ to czynimy. Zwyczaj picia
alkoholu w przestrzeni pub-
licznej jest dopuszczalny je-
dynie w kontrolowany spo-
sób, na przyk³ad w ogródku
kawiarni. I co do tego,
wszyscy jesteœmy zgodni.
Je¿eli dochodzi do spo¿ywa-
nia w innych miejscach a
tak¿e do zak³ócania spokoju,
to tu musi zdecydowania
dzia³aæ policja i stra¿ miej-
ska. W Gorzowie mamy zde-
finiowane takie grupki. S¹ to
na ogó³ m³odzi ludzie. Nato-
miast grupa, o której pan
wspomina jest naprawdê
niewielka, lecz widoczna. W
Gorzowskim Centrum Pomo-
cy Rodzinie mamy streetwor-
kera, niebawem bêdzie drugi
i ich zadaniem jest bycie w
terenie oraz docieranie do
takich osób. Powoli, ale ta
praca przynosi efekt. Za-
uwa¿am, ¿e jak ju¿ siê do
nich dotrze i wyjdzie z kon-
kretn¹ propozycj¹, to s¹ go-
towi poddaæ siê leczeniu,
¿eby wyrwaæ siê z dotych-
czasowego stylu ¿ycia. Sa-
mo przeganianie nic nie da.
Tacy ludzie przenosz¹ siê z
jednego w drugie miejsce i
wszystko pozostaje po stare-
mu. Nie wszystkich mo¿na
równie¿ przekonaæ do lecze-
nia. Znam dwa przypadki,
gdzie pomimo usilnych sta-
rañ nie uda³o siê zachêciæ
tych ludzi do wspó³pracy.
- Dziêkujê za rozmowê.

r  e  k  l  a  m  a
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Kocha³ sport ponad wszyst-
ko. Mia³ dar przyci¹gania
m³odzie¿y. Nie znosi³ cwa-
niaczków i kombinatorów.
Potrafi³ rozdaæ ca³¹ wyp³atê
potrzebuj¹cym sportowcom,
nie ogl¹daj¹ siê na rodzinê i
jej potrzeby. 

Otton Warda urodzi³ siê w
1915 roku w Berlinie. Takie
imiê mia³ zapisane w metry-
ce, ale przez ca³e ¿ycie
wszyscy wo³ali do niego
Otto. I tak ju¿ zosta³o do ko-
ñca. Nawet na grobowcu,
gdzie spoczywa razem z
ukochan¹ ¿on¹, nie ujrzymy
literki ,,n’’. Jego matk¹ by³a
Niemka, zaœ ojciec Pola-
kiem, który walczy³ w pru-
skiej armii podczas I wojny
œwiatowej.

Z karabinem pod łóżkiem

Kiedy w Europie opad³ wo-
jenny kurz, a na mapie poja-
wi³a siê Polska, w 1924 roku
rodzina Wardów przeprowa-
dzi³a siê do Poznania. Za-
mieszkali na Wildzie, nieda-
leko Zak³adów Cegielskiego,
gdzie Otto po skoñczeniu
szko³y rozpocz¹³ pracê jako
œlusarz. Od dzieciñstwa ko-
cha³ sport, a najbardziej
p³ywanie. Mo¿e dlatego, ¿e
mieszka³ niedaleko Warty, a
to g³ównie rzeka by³a miejs-
cem spotkañ mi³oœników tej
dyscypliny. Szybko trafi³ do
powsta³ej w 1928 roku sekcji
p³ywackiej Warty Poznañ i

sta³ siê jednym z lepszych
zawodników, choæ poznania-
cy w tym czasie nie odnosili
wiêkszych sukcesów na are-
nie krajowej. NieŸle radzili
sobie na szczeblu okrêgu.
Dominowali w presti¿owych
zawodach ,,Wp³aw przez
Wartê’’, które by³y traktowa-
ne jako nieoficjalne mistrzo-
stwa zachodniej Polski.

W czasie wojny, w 1941 ro-
ku o¿eni³ siê, szybko uro-
dzi³a mu siê pierwsza córka,
potem wyjecha³ do Anglii.
Tam trafi³ do dywizji pancer-
nej dowodzonej przez gen.
bryg. Stanis³awa Maczka.
Walczy³ w Szkocji. Stacjono-
wa³ w Galashiels. By³ w stop-
niu bombardiera. Bardzo
prze¿y³ ten czas. Przez wiele
póŸniejszych kolejnych lat
mia³ wojenne sny i nigdy nie
chcia³ za bardzo dzieliæ siê
wspomnieniami, choæ w trak-
cie wojny spisywa³ je i przy-
wióz³ do Polski.

- Tata bardzo ba³ siê wojny.
Kiedyœ powiedzia³ mi, ¿e naj-
straszniejsze by³y naloty. Nie
wiedz¹c co bêdzie dalej, na-
wet nie zda³ karabinu i przez
pewien czas trzyma³ ukryty
w domu - wspomina m³od-
sza z dwóch córek Krystyna
Stechliñska-Szuberska.

Hojny dla pracowników

Ze Szkocji Otto Warda po-
wróci³ do Polski na prze³omie
1945 i 1946 roku. Kiedy uro-

dzi³o mu siê trzecie dziecko
(mia³ jeszcze syna) a ca³a
rodzina musia³a mieszkaæ u
teœciów, gdzie by³o bardzo
ma³o miejsca, podj¹³ decyzjê
o przyjeŸdzie do Gorzowa.

- Ojciec dowiedzia³ siê, ¿e
w Gorzowie szansa otrzyma-
nia mieszkania jest zdecydo-
wanie wiêksza ni¿ w Pozna-
niu i pojawi³ siê tu jesieni¹
1947 roku. Wiosn¹ na-
stêpnego roku Wielkanoc
spêdziliœmy ju¿ rodzinnie w
mieszkaniu przy ul. Œl¹skiej -
wspomina starsza córka Mi-
ros³awa Boegner, od blisko
30 lat mieszkaj¹ca w Nie-
mczech, w okolicach Kolonii.

Dodatkowym argumentem
za przyjazdem do Gorzowa
by³o to, ¿e poszukiwano tutaj
pracowników do uruchamia-
nych licznie zak³adów pro-
dukcyjnych. 

- Nie pamiêtam oczywiœcie
momentu przeprowadzki,
gdy¿ mia³am cztery mie-
si¹ce, ale z opowiadañ
wiem, ¿e decyzjê o przenosi-
nach ojciec podj¹³ szybko.
Zreszt¹ on by³ cz³owiekiem
niezwykle stanowczym. Jak
uzna³, ¿e coœ bêdzie dla nas
wszystkich najlepsze, na-
tychmiast to realizowa³ - do-
daje pani Krystyna.

Po przyjedzie do naszego
miasta Otto Warda od razu
zacz¹³ wykazywaæ siê ak-
tywnoœci¹. Pierwsze kroki
skierowa³ do Ursusa i rzuci³
siê w wir pracy.
Wspó³uczestniczy³ w budo-
wie kilku komórek zak³ado-
wych. Potem zosta³ kierowni-
kiem magazynu g³ównego,
dalej by³ kierownikiem dzia³u
zaopatrzenia, wreszcie in-
struktorem zawodu. 

Najbardziej jednak kocha³
sport. Korzystaj¹c z okazji,
¿e w maju 1948 roku urucho-
miono kryt¹ p³ywalniê na-
tychmiast wzi¹³ siê za orga-
nizowanie sekcji p³ywackiej
w Stali, która dopiero siê ro-
dzi³a. Nie mia³ z tym trudno-
œci. Mia³ przecie¿ wiedz¹
nabyt¹ jeszcze z czasów
startów w Poznaniu. Jako
bazê treningow¹ wybra³ ka-
na³ Ulgi, ale treningi organi-
zowa³ tak¿e na Warcie.
Oczywiœcie tylko wtedy, kie-
dy by³o ciep³o. Potem tak
siê rozkrêci³, ¿e zacz¹³
dzia³aæ wszêdzie. Zreszt¹ w
latach 1950-52 by³ prze-
miennie ze Stanis³awem
Prudlem przewodnicz¹cym
ko³a Zwi¹zku Sportowego
Stal, czyli mówi¹c inaczej
prezesem. Ten czas najgo-
rzej zawsze wspomina³a je-
go ma³¿onka, pani Sta-
nis³awa. Powód?

- Ojciec otrzymywa³ w
zak³adzie wyp³atê i od razu
szed³ do klubu, ¿eby podzie-
liæ siê pieniêdzmi z ludŸmi,
którzy w klubie pracowali -
kontynuuje pani Krystyna. -
A mama nie mia³a ¿adnych
dochodów i pamiêtam, ¿e
by³y dni, ¿e nie mieliœmy co
jeœæ. Poprawi³o siê dopiero
wtedy, kiedy mama posz³a
do pracy. Tak¿e do Ursusa,
gdzie potem przez kilkana-
œcie lat pracowa³a w kontroli
technicznej. Bada³a pod
k¹tem jakoœci ka¿dy ele-
ment. Pozna³a wszystkie
czêœci, nawet œrubki. Dziêki
codziennym jej opowiada-
niom ja te¿ pozna³am zalety
gorzowskich traktorów -
œmieje siê.

Człowiek z zasadami 

Otto Warda nie tylko p³ywa-
niem siê zajmowa³. Zosta³
sêdzi¹ bokserskim, organi-
zowa³ na Warcie zawody
motorowodne, dzia³a³ w sek-
cji motocrossowej i kajako-
wej. Najwiêcej czasu
spêdza³ jednak na stadionie
pi³karsko-¿u¿lowym, dopilno-
wuj¹c tam prac budowla-
nych. I wszêdzie ci¹gn¹³ za
sob¹ dzieciaki, z tornistrami
na plecach.

- Ile¿ to razy na p³ywalni al-
bo na stadionie ¿u¿lowym
odrabialiœmy lekcje - œmieje
siê pani Krystyna. I zaraz
dodaje, ¿e podczas zawo-
dów na basenie ojciec by³
jednoczeœnie trenerem i
sêdzi¹. Starsza córka Mi-

ros³awa, jedna z lepszych w
tym czasie gorzowskich
p³ywaczek, najczêœciej star-
towa³a, a sekretariat zawo-
dów prowadzi³a pani Sta-
nis³awa. 

- Nie by³o wtedy pieniêdzy
na nic, nawet na utrzymanie
pracowników w klubie. Ca³y
sport opiera³ siê na wolonta-
riacie, jakbyœmy to dzisiaj
³adnie okreœlili - t³umaczy pa-
ni Krystyna.

Obie córki przyznaj¹, ¿e oj-
ca praktycznie dla siebie nie
mia³y. Jak przychodzi³ z pra-
cy, zd¹¿y³ tylko coœ tam
zjeœæ i od razu bieg³ albo na
p³ywalniê, albo na stadion
¿u¿lowy lub inny obiekt, w
zale¿noœci od potrzeby.
Ci¹gle zreszt¹ wynajdowa³
sobie zajêcie. 

- Nie pamiêtam, ¿ebyœmy
kiedyœ z nimi pojechali na
wakacje. Jak ju¿ to tylko z
mam¹ Stanis³aw¹ lub sami
do dziadków do Poznania.
Ojciec ca³y urlop oczywiœcie
przeznacza³ na sport. On
cieszy³ siê, ¿e móg³ poma-
gaæ innym - t³umaczy pani
Krystyna.

By³ perfekcjonist¹ w tym
co robi³. Zreszt¹, jak opo-
wiadaj¹ córki, z jednej stro-
ny trzyma³ zawsze dyscy-
plinê, by³ cz³owiekiem z za-
sadami, stanowczy. Bywa³
surowy. Z drugiej strony by³
do rany przy³ó¿. Jego naj-
wa¿niejsz¹ zasad¹ by³a
uczciwoœæ. Zreszt¹ od sie-
bie te¿ wymaga³ bardzo
du¿o.

- Mo¿e dlatego m³odzie¿ do
niego lgnê³a - potwierdza
by³y bokser Stali Kazimierz
Fr¹tczak, który dobrze poz-
na³ Otto Wardê. - Spotykali-
œmy siê na basenie, ale i
podczas meczów bokser-
skich. By³ wysoki, charakte-
ryzowa³ siê ³adnie zbudo-
wan¹ postur¹, ale i trochê
krzywymi nogami. Pamiêtam
jak kiedyœ chcia³ zrobiæ
frajdê dzieciakom na base-
nie i przebra³ siê w takie
œmieszne fata³aszki kobiece,
¿eby rozbawiæ towarzystwo. I
potem zaimponowa³ piêkny-
mi skokami z trampoliny do
wody - dodaje.

Kiedy ju¿ zrezygnowa³ z
aktywnej dzia³alnoœci sporto-
wej zaanga¿owa³ siê w
dzia³alnoœæ orkiestry
zak³adowej. Zdarza³o siê na-
wet, ¿e próby odbywa³y siê w
jego w domu.

Pracowa³ praktycznie do
ostatnich dni ¿ycia. Je¿eli
kogoœ siê obawia³, to leka-
rzy, których unika³. Nie
s³ucha³ nawet starszej córki
bêd¹cej… lekarzem. Po
studiach w Poznaniu wyje-
cha³a ona z mê¿em do Cho-
rzowa i w Gorzowie poja-
wia³a siê sporadycznie. Nie
mia³a wiêc ,,oka’’ na ojca.
Ju¿ bêd¹c na emeryturze
Otto Warda dalej nie móg³
usiedzieæ bezczynnie.
Zaj¹³ siê wiêc t³umaczenia-
mi. Œwietnie zna³ jêzyk nie-
miecki. 

Zmar³ 31 lipca 1987 roku.
ROBERT BOROWY

Otto Warda (w środku) w czasie wojny walczył w dywizji gen. Stanisława Maczka. Tu pod-
czas szkolenia na terenie Szkocji.
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Stanisława i Otto stanowili dobrane małżeństwo, choć jego
oddanie dla sportu stanowiła duże wyzwanie dla małżonki i
całej rodziny.
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Prezes, który walczył w dywizji
generała Maczka
Otton Warda by³ jednym z pierwszych prezesów sportowej Stali.  
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W tym sezonie wprowadzo-
no ju¿ dla ¿u¿lowców limit co
do iloœci lig, w których mog¹
jeŸdziæ. Do tego wszyscy ob-
cokrajowcy musieli z³o¿yæ od-
powiednie pisma z
pozosta³ych federacji, zga-
dzaj¹cych siê na wybór pol-
skiej ligi jako pierwszej po na-
rodowej. Innymi s³owy, teraz
polskie kluby maj¹ pierwsze-
ñstwo w wyborze terminów li-
gowych, w tym równie¿ dla
spotkañ zaleg³ych i ka¿dy
,,stranieri’’ musi siê temu
podporz¹dkowaæ. Wyj¹tek
stanowi¹ dla nich mecze w
macierzystych rozgrywkach. 

PGE Ekstraliga nie chce na
tym poprzestaæ. W obawie o
straty finansowe, wynikaj¹ce
w g³ównej mierze z
przek³adania meczów ligo-
wych ze wzglêdu na terminy
rezerwowe dla turniejów
Grand Prix, w³adze chc¹ za-
proponowaæ klubom ograni-
czenie iloœci zawodników wy-
stêpuj¹cych w tych rozgryw-
kach. Pomys³ ten by³ ju¿
wielokrotnie przerabiany na
przestrzeni ostatnich blisko
20 lat i ka¿dorazowo koñczy³
siê powrotem do wolnego
rynku. 

Na razie propozycja nie
zosta³a jeszcze formalnie za-
prezentowana prezesom klu-
bów, którzy maj¹ w tej spra-
wie decyduj¹cy g³os. Gdyby
jednak taki projekt zyska³ ak-
ceptacjê znaczy³oby to, ¿e
przyk³adowo Stal Gorzów
musia³aby ca³kowicie przebu-
dowaæ sk³ad. W nad-
chodz¹cym sezonie w Grand
Prix pojad¹ Bartosz Zmar-
zlik, Martin Vaculik i Niels

Kristian Iversen. Wszyscy
ze sporymi szansami na
dobry wynik. Ograniczenie
ma równie¿ dotyczyæ mist-
rzostw Europy, a w SEC star-
tuje Krzysztof Kasprzak.
Je¿eli tylko jeden zawodnik z
Grand Prix móg³by jeŸdziæ w
lidze to prawdopodobnie
by³by to Zmarzlik. Pozostali
musieliby szukaæ innych pra-
codawców, a na ich miejsce
przyszliby zapewne du¿o

s³absi ¿u¿lowcy. Chyba, ¿e
nasi liderzy zrezygnowaliby z
jazdy w mistrzostwach œwia-
ta, stawiaj¹c jedynie na ko-
rzyœci materialne. W przy-
padku ¿u¿lowców star-
tuj¹cych w mistrzostwach
Europy prawdopodobnie te-
mat ten tak szybko upad-
nie, jak szybko zosta³ wy-
wo³any. Organizator cyklu,
polska firma One Sport, szu-
ka porozumienia z PGE Eks-

tralig¹ i wszystko wskazuje
na to, ¿e bêdzie wyznaczaæ
terminy rezerwowe dla swo-
ich imprez, nie koliduj¹ce z
terminami meczów ligowych.
Czy t¹ sam¹ drog¹ pójdzie
brytyjska firma BSI, odpowia-
daj¹ca za Grand Prix? Ma³o
prawdopodobne.

W tej sprawie jest mnóstwo
pytañ, na które nikt jeszcze
nie pozna³ odpowiedzi. Mo¿e
dlatego, ¿e ca³a sprawa na

obecnym etapie to zapewne
sondowanie zachowania siê
dzia³aczy Miêdzynarodowej
Federacji Motocyklowej, bo
tak naprawdê to w tej instytu-
cji tkwi klucz do wszelkich
zmian w regulaminie rozgry-
wania imprez miêdzynarodo-
wych. W najbli¿szym czasie
byæ mo¿e poznamy reakcjê
wszystkich zainteresowa-
nych, w tym równie¿ zawod-
ników. Ci ostatni nie kryli roz-
czarowania decyzj¹ polskich
w³adz o ograniczeniu liczby
startów w ligach, czemu wie-
lokrotnie stanowczo protesto-
wali. Szczególnie g³oœno pro-
testowa³ Niels Kristian Iver-
sen, lecz w obliczu
zagro¿enia utraty pracy w
Polsce musia³ zrezygnowaæ
ze startów w lidze angielskiej.
Nie tylko zreszt¹ on. Czy po-
dobnie bêdzie w przypadku
Grand Prix? Oczywiœcie ja-
kiekolwiek zmiany mo¿liwe
s¹ najwczeœniej od nastêpne-
go sezonu. Trudno spodzie-
waæ siê, ¿eby do nich dosz³o,
gdy¿ grozi³oby to mocnym
os³abieniem rozgrywek ligo-
wych. Za tym mog³oby spaœæ
zainteresowanie polsk¹ lig¹.

ROBERT BOROWY

Czy Stal Gorzów pójdzie 
 w kadrową rozsypkę?
W³adze PGE Ekstraligi zastanawiaj¹ siê nad ograniczeniami dla zawodników z Grand Prix.

W nadchodzącym sezonie  z grona stalowców w Grand Prix pojadą Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik i Niels Kristian Iversen
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- Mia³ pan okazjê uczest-
niczyæ w wielu rozmowach
kontraktowych. Czy w ich
trakcie dosz³o do jakiœ
szczególnych wydarzeñ,
do których dzisiaj powraca
pan z uœmiechem na twa-
rzy?

- Generalnie nic mnie w
propozycjach kontraktowych
nie zaskakuje. Kiedy pojawia
siê oferta z kosmosu, to od
razu trafia do kosza i temat
jest zamkniêty. Mo¿emy co
najwy¿ej dopiæ napoczêt¹
wczeœniej kawê. Nie ma naj-
mniejszego sensu rozma-
wiaæ o czymœ, co jest nie-
realne do zrealizowania. Ale
dwie sytuacje by³y ciekawe.
Jeszcze w czasach, kiedy je-
Ÿdziliœmy w pierwszej lidze
podpisaliœmy cztery kontrak-
ty z zawodnikami zagranicz-
nymi i w³o¿yliœmy je do sejfu.
Zwo³aliœmy konferencjê pra-
sow¹, na której chcieliœmy z
du¿¹ satysfakcj¹ je og³osiæ.
Niestety, do mediów
wyp³ynê³y ku naszemu nie-
zadowoleniu dwa nazwiska i
zosta³y one ujawnione kilka

godzin przed spotkaniem z
dziennikarzami. Postanowili-
œmy na konferencji ujawniæ
tylko dwa pozosta³e, czym
wzbudziliœmy konsternacjê
wœród dziennikarzy, którzy
wyprzedzili nasze zamiary.
Nieoczekiwanym fina³em za-
koñczy³y siê równie¿ rozmo-
wy z Bartkiem Zmarzlikiem
w 2015 roku. Jak wiadomo,
mia³ on wa¿ny kontrakt do

koñca ubieg³ego roku i spot-
kaliœmy siê tylko, ¿eby do-
mówiæ aneks finansowy.
Rozmowy przybra³y jednak
nieoczekiwany obrót i zako-
ñczy³y siê podpisaniem trzy-
letniego kontraktu.
- Dlaczego na przestrze-

ni ostatnich kilkunastu
lat poziom p³ac ¿u¿low-
ców zacz¹³ drastycznie
rosn¹æ?

- Poniewa¿ jako œrodowi-
sko ¿u¿lowe nie potrafiliœmy
wprowadziæ uregulowañ, któ-
re by powstrzyma³o ten
wzrost p³ac. Chodzi o relacje
poda¿y i popytu. Wiadomo,
¿e na rynku jest ma³a liczba
dobrych ¿u¿lowców i dlatego
oni ¿¹daj¹ coraz wy¿szych
p³ac. Przez lata szukaliœmy
ró¿nych rozwi¹zañ, ale ¿ad-
ne tak naprawdê nie by³o
idealne. Pamiêtam dyskusjê
na temat zachowania œred-
niej KSM. Je¿eli chcieliœmy
stworzyæ w Polsce najsil-
niejsz¹ i przez to najlepsz¹
ligê w œwiecie musieliœmy od
tego pomys³u odejœæ, ¿eby
otworzyæ bramy dla najlep-
szych, a nie promowaæ s³ab-
szych. Ostatecznie zosta³
wprowadzony regulamin fi-
nansowy. Problemem dalej
jednak jest ma³a iloœæ ze-
spo³ów w ekstralidze. Powo-
duje to, ¿e ró¿nice pomiêdzy
dru¿ynami walcz¹cymi o me-
dale a tymi w dolnych rejo-
nach tabeli s¹ niewielkie. Ze
sportowego punktu widzenia
jest to korzystne, lecz z fi-

nansowego powoduje, ¿e ci
co wczeœniej wypadn¹ z gry
o medale najczêœciej wpa-
daj¹ w tarapaty finansowe. 
- Jakie by³o najbardziej

stresuj¹ce wydarzenie w
pañskiej karierze jako pre-
zesa Stali?

- Nieprzespanych nocy
mia³em wiele, ale najwiêkszy
stres prze¿y³em w minionym
roku w trakcie ogl¹dania re-
wan¿owego pó³fina³owego
meczu pomiêdzy zielonogó-
rzanami i torunianami. O
nasz wystêp w finale nie
obawia³em siê, bo ju¿ w
Poznaniu wysoko pokonali-
œmy wroc³awian i do re-
wan¿u przystêpowaliœmy
spokojnie. Natomiast nie
chcia³em lubuskiego fina³u.
Nie wiem dlaczego, ale stre-
sowa³a mnie myœl, ¿e mo¿e
byæ lubuski fina³, który wy-
gra Falubaz i na naszym
stadionie ich zawodnicy za-
wiesz¹ sobie z³ote meda-
le… Dru¿yna z Torunia roz-
wi¹za³a na szczêœcie ten
problem.

RB

Miliony na sport,
ale nie po równo
Magistrat podzieli³ pieni¹dze
przeznaczone na sport w
2017 roku.

W puli by³o niespe³na 2,5 mln
z³ na sport wyczynowy oraz
2,7 ml z³ na sport m³odzie¿owy
oraz niepe³nosprawnych.
Wœród wyczynowców najwi-
êcej otrzyma KS Stal, bo 975
tys. na ¿u¿el i 400 tys. na pi³ka-
rzy rêcznych. Z kolei koszykar-
ki InvestIn The West AZS AJP
zgarn¹ 750 tys., kajakarze i
wioœlarze AZS AWF 205 tys.,
pi³karze Stilonu 100 tys., a KS
Admira i GPower po 10 tys.

Jeszcze wiêcej pieniêdzy
otrzyma³y kluby i  stowarzysze-
nia na szkolenie dzieci i m³od-
zie¿y. Dosz³y bowiem
pieni¹dze z programów prze-
ciwdzia³ania alkoholizmowi. Tu
jednak¿e partycypuje a¿ 25
podmiotów, ale i tak najwiêcej
œrodków trafi do AZS AWF,
AZS AJP i Stali. Pozosta³e nie
mog¹ czuæ siê specjalnie po-
krzywdzone, aczkolwiek ka¿dy
chcia³by otrzymaæ wiêcej. To i
tak jednak wiêcej i bardziej
sprawiedliwie ni¿ minionych la-
tach bywa³o. 

DEL

Kto wypadnie z gry o medale, ten wpada w tarapaty finansowe 
Trzy pytania do Ireneusza Macieja Zmory, prezesa KS Stal Gorzów
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Historia najbardziej znane-
go, dla wielu kultowego
przedsiêbiorstwa w Gorzo-
wie czerpie korzenie jeszcze
w czasów przedwojennych.
ZWCh Stilon powsta³y na ba-
zie poniemieckiej, jednej z
najnowoczeœniejszych przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ fabryk
- IG Farbenindustrie - zaj-
muj¹cej siê produkcj¹
w³ókien polimerowych.

Z kart historii…

Przejêcie resztek zak³adu
przez polskich pionierów na-
st¹pi³o w sierpniu 1945 roku,
ale przez d³ugi czas nie by³o
pewne, czy uda siê wznowiæ
produkcjê. Zw³aszcza, ¿e
rz¹d podj¹³ decyzjê o roz-
poczêciu prac badawczych i
uruchomieniu prototypowej
produkcji w³ókien poliamido-
wych w Jeleniej Górze. Pod
koniec 1948 roku do Central-
nego Zarz¹du Przemys³u
W³ókienniczego uda³a siê
delegacja, na czele której
stan¹³ Henryk Ejchart.
Chcia³a wyjaœniæ aktualny
status gorzowskiej fabryki i
dowiedzieæ siê, jak¹ wizjê
dalszej budowy przedsiêbior-
stwa ma centrala. Ku zasko-
czeniu, ale te¿ radoœci, uzys-
kano zapewnienie, ¿e wkrót-
ce firma bêdzie
rozbudowywana. Na potwier-
dzenie tych s³ów w centrali
podjêto decyzjê o urucho-
mieniu tkalni zatrudniaj¹cej
150 osób, co zrealizowano w
kwietniu 1949 roku. Nato-
miast miesi¹c póŸniej po-
wo³ano dyrekcjê Pañstwowej
Fabryki W³ókien Sztucznych
w Budowie. 

W lipcu 1950 roku rozpocz-
êto w fabryce produkcjê che-
miczn¹. W tym czasie z Jele-
niej Góry przeniesiono Insty-
tut W³ókien Sztucznych, co
by³o o tyle wa¿ne, ¿e wraz z
in¿ynierami i technikami
przyjechali najbardziej do-
œwiadczeni pracownicy
ró¿nego szczebla. W kwiet-
niu 1951 roku utworzono
przedsiêbiorstwo pañstwowe

pod nazw¹ Gorzowskie
Zak³ady W³ókien Sztucz-
nych. W nocy z 2 na 3 maja
nawiniêto na szpulê
pierwsz¹ nitkê stilonow¹,
która zosta³a wyprodukowa-
na w firmie, a w lipcu oficjal-
nie otwarto zak³ad. 

Kolejne miesi¹ce, lata, de-
kady przynios³y wielki, jak na
skromne gorzowskie warun-
ki, rozwój przedsiêbiorstwa.
Zaczê³y powstawaæ nowe
zak³ady, rozwija³a siê dzia³al-
noœæ socjalna, kulturowa,
sportowa. Stilon budowa³
¿³obki, przedszkola, szko³y,
obiekty sportowe, oœrodki
wczasowe, mieszkania. W
1975 roku liczba zatrudnio-
nych przekroczy³a 10 tysiêcy
pracowników, choæ samo
miasto nie mia³o jeszcze stu
tysiêcy mieszkañców. Nic
dziwnego, ¿e Stilon zaczyna³
kojarzyæ siê bardziej jako
niezale¿nie funkcjonuj¹ce
sporej wielkoœci miasteczko
ni¿ tylko zwyk³y zak³ad pro-
dukcyjny. 

Potem przysz³y lata kryzy-
su gospodarczego w Polsce,
które nie mog³y nie dotkn¹æ
przedsiêbiorstwa. Pod ko-
niec stycznia 1992 roku na-
st¹pi³o przekszta³cenie Stilo-
nu w jednoosobow¹ spó³kê
Skarbu Pañstwa. W kolej-
nych latach zaczêto wyod-
rêbniaæ z firmy najpierw pod-
mioty nieprodukcyjne, potem
pomocnicze a¿ wreszcie
zak³ad trafi³ pod skrzyd³a mi-
êdzynarodowego koncernu
Rhone Poulenc. W 2003 ro-
ku nast¹pi³ podzia³ przedsi-
êbiorstwa i w strukturach po-
zosta³ tylko Zak³ad Jedwabiu
W³ókienniczego. Niestety, w
kilku kolejnych latach zak³ad
prze¿ywa³ ogromne trudno-
œci, wpad³ w spiralê potê¿ne-
go zad³u¿enia i w 2008
próbê ratowania podjê³a siê
firma Martis z Aleksandrowa
£ódzkiego.

- To by³a na pewno bardzo
odwa¿na decyzja w³aœcicieli,
poniewa¿ ówczesne
zad³u¿enie Stilonu siêga³o

200 milionów z³otych. Trzeba
by³o przeprowadziæ proces
upad³oœciowy - przypomina
prezes Jakub Matyjaszczyk.

Rozwój poprzez inwestycje

Po zamkniêciu procesu
upad³oœciowego, dzia³aj¹ca
bez ¿adnego parasola
ochronnego firma musia³a
podj¹æ odwa¿n¹, lecz jedyn¹
rozs¹dn¹ decyzjê o zakupie
nowoczesnych maszyn
przêdz¹cych i teksturuj¹cych
firmy Barmag. Jak wyjaœnia
prezes, ta decyzja zapad³a
w czasie du¿ej prosperity
rynkowej, co wi¹za³o siê z
wyd³u¿onym terminem reali-
zacji zamówieñ. 

- Od podpisania kontraktu
do jego realizacji minê³y dwa
lata - przypomina. - By³ to
czas niepewnoœci, ale zary-
zykowaliœmy. I dobrze. Z per-
spektywy czasu uwa¿am, ¿e
bez tych inwestycji mogliby-
œmy nie sprostaæ kryteriom

jakoœciowym. Problem tkwi³
w tym, ¿e przez wiele wcze-
œniejszych lat praktycznie
nie inwestowano w rozwój
produkcji w³ókien, zaœ œwiat
przêdzy stawia³ coraz
wy¿sze wymagania - t³uma-
czy.

Dzisiaj Stilon mo¿e po-
chwaliæ siê w sporej czêœci
nowoczesnym parkiem ma-
szynowym. Postawi³ na ma-
szyny przêdz¹ce i tekstu-
ruj¹ce, dziêki którym móg³
rozszerzyæ produkcjê o nowe
asortymenty spe³niaj¹ce od-
powiedni¹ jakoœæ i do tego
produkowaæ przy ni¿szych
kosztach. To z kolei otwo-
rzy³o mo¿liwoœci konkurowa-
nia z innymi producentami.
Obecna produkcja Stilonu to
oko³o 10 tysiêcy ton w³ókien
rocznie, co stanowi 80 pro-
cent mocy produkcyjnych.
Jak zaznacza prezes, w
ka¿dej chwili mo¿na zwiêk-
szyæ produkcjê, ale w spó³ce

przyjêto zasadê realizacji
bie¿¹cych zamówieñ. Utrzy-
mywanie stanów magazyno-
wych jest zbyt kosztowne.
Wiêkszoœæ produkcji jest kie-
rowana na eksport, g³ównie
rynki europejskie.

W portfolio znajduje siê po-
nad 200 rodzajów jedwabiu z
poliamidu 6, z poliamidu 6.6
oraz PBT. Produkty te maj¹
zastosowanie w wielu
bran¿ach przemys³u motory-
zacyjnego, medycznego
oraz tekstylnego, w tym po-
ñczosznictwie, dziewiarstwie
okr¹g³ym i p³askim oraz w
tkactwie. W³ókna s¹ stoso-
wane do produkcji tkanin
medycznych, tkanin samo-
chodowych oraz do produkcji
wyrobów u¿ytku codzienne-
go m.in. rajstop, poñczoch,
skarpet, bielizny, strojów
p³ywackich, ubrañ sporto-
wych i ubrañ wierzchnich.
Obecny stan zatrudnienia to
niespe³na 400 pracowników.
Zrezygnowano natomiast z
produkcji granulatów, ponie-
wa¿ by³ to proces nieop³acal-
ny.

Prezes Jakub Matyjasz-
czyk podkreœla, ¿e obecne
wyniki spó³ki to zas³uga
wszystkich pracowników. Po-
czynaj¹c od tych na produk-
cji, koñcz¹c na zatrudnio-
nych w dziale handlowym. -
Ka¿dy w firmie jest œwiado-
my, ¿e od niego osobiœcie
naprawdê du¿o zale¿y.
Wszyscy doskonale wiedz¹,
co mo¿emy zyskaæ, a co
straciæ. Dlatego du¿¹ wagê
przywi¹zujemy do ci¹g³ych
rozmów na ka¿dym szczeb-
lu, poszukiwaniach optymal-
nych rozwi¹zañ - t³umaczy. 

Wspomnienie po amoniaku

Spó³ka mocno stawia na
dzia³ania proekologiczne i w
tym zakresie prowadzi kon-
sekwentn¹ od lat politykê.
Zarówno wewnêtrzn¹ na te-
renie w³asnej dzia³alnoœci,
jak i zewnêtrzn¹ w strefie
przemys³owej. Dowodem na
to by³a niedawna likwidacja

ch³odni amoniakalnej, która
przez dziesi¹tki lat spêdza³a
sen z powiek. Zosta³a ona
zast¹piona lokalnymi wy-
twórniami ch³odu. Ca³oœæ
dzia³alnoœci zosta³a skon-
centrowana w budynkach
dawnego Zak³adu Jedwabiu
W³ókienniczego (czyli s³yn-
nego PJ-I). Pozosta³y
maj¹tek od lat jest sukce-
sywnie wysprzedawany. Jest
to z korzyœci¹ dla wszyst-
kich. Nowi nabywcy, zagos-
podarowuj¹c te nieruchomo-
œci, tworz¹ kolejne miejsca
pracy. W tej chwili Stilon do
sprzeda¿y posiada jeszcze
kilka dzia³ek. Nie wszystkie
nieruchomoœci mog¹ jednak
znaleŸæ nabywców, jak cho-
æby biurowiec znajduj¹cy siê
przy ul. Walczaka. St¹d po-
jawi³a siê koncepcja jego wy-
burzenia.

2017 rok jest dla Stilonu
pod wieloma wzglêdami
wa¿ny. Poka¿e, na ile kolej-
ne dzia³ania inwestycyjne
rozwin¹ firmê. Zapad³a bo-
wiem decyzja o postawieniu
dodatkowych linii produkcyj-
nych, co pozwoli zwiêkszyæ
moce na oddziale teksturo-
wania. Ale to nie wszystko.

- Zainwestowaliœmy w ma-
szyny, musimy jeszcze
usprawniæ ca³¹ otoczkê, któ-
ra ju¿ tego wymaga - mówi
dalej prezes Matyjaszczyk. -
Mam tu na myœli moderni-
zacjê tras przesy³owych poli-
meru oraz systemów odpyla-
nia. To ma znacz¹cy wp³yw
na póŸniejsz¹ jakoœæ pro-
dukcji. Przy inwestycjach
posi³kujemy siê kredytami,
przez co wszelkie dzia³ania
s¹ roz³o¿one w czasie.
Pierwsze nak³ady pozwoli³y
wejœæ nam na wy¿szy
szczebel rynkowy i ofero-
waæ produkty szerokiej gru-
pie klientów. Teraz d¹¿ymy
do poszerzenia produkcji
asortymentów z grupy bar-
dziej ekskluzywnych i przez
to lepiej op³acalnych - ko-
ñczy.

ROBERT BOROWY

Dzisiaj Stilon może pochwalić się w sporej części nowoczes-
nym parkiem maszynowym.
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Stilon był, jest i ma się dobrze!
- Czasami s³yszê zaskoczenie wœród gorzowian na wieœæ, ¿e Stilon nadal ¿yje, rozwija siê i zajmuje produkcj¹ przêdzy. Staramy siê mrówcz¹ prac¹
budowaæ siln¹ pozycjê firmy na rynkach œwiatowych - mówi Jakub Matyjaszczyk, prezes spó³ki.

Promocja firmy, jej produk-
tów na rynkach miêdzynaro-
dowych, udzia³ w bran¿owych
targach, nawi¹zywanie kon-
taktów, badanie i zdobywanie
nowych rynków zbytu to nie-
odzowna czêœæ prowadzenia
biznesu. Dzia³ania te wi¹¿¹
siê jednak z du¿ymi nak³ada-
mi o charakterze logistycz-
nym oraz finansowym. Tym-
czasem istnieje mo¿liwoœæ,

aby ktoœ ca³¹ biurokracjê
za³atwi³ za Ciebie. “Promocja
gospodarcza województwa lu-
buskiego poprzez organizacjê i
udzia³ w zagranicznych tar-
gach i misjach gospodarczych”
to realizowany od 2016 r. przez
Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Lubuskiego projekt
wspó³finansowany ze œrodków
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego - Lubuskie 2020.

Projekt dedykowany jest
ma³ym i œrednim przedsiêbior-
stwom, dla których zaplano-
wano organizacjê kilkunastu
misji gospodarczych oraz wy-
jazdy na miêdzynarodowe tar-
gi. W marcu br. realizowana
jest np. misja gospodarcza do
pó³nocnych W³och, gdzie za-
proszone zosta³y firmy z
bran¿y budowlanej, oko³obu-
dowlanej i spo¿ywczej. W pó-

Ÿniejszym okresie planowane
s¹ inne misje i warto o nich ju¿
teraz pomyœleæ

Rekrutacja ma charakter
otwarty i kierowana jest do
wszystkich przedsiêbiorców z
kategorii MŒP posiadaj¹cych
siedzibê w Województwie Lu-
buskim. Firmy zakwalifikowa-
ne do udzia³u w misji gospo-
darczej pokrywaj¹ 15% kosz-
tów organizacji wyjazdu w

przeliczeniu na jednego
uczestnika, szacowany koszt
ok 1500 z³. Przedsiêbiorcy
dokonuj¹ zg³oszenia udzia³u
poprzez wype³nienie i
przes³anie drog¹ elektro-
niczn¹ formularza zg³oszenio-
wego dostêpnego na stronie:
http://lubuskie.pl/misje-zagra-
niczne.  Udzia³ w misjach
gospodarczych czy targach
niesie ze sob¹ ogromny po-

tencja³. Jednak tylko dobrze
zaplanowany i przemyœlany
daje szanse na sukces. 

Wiêcej informacji: Wydzia³
Obs³ugi Inwestora i Biznesu
Urz¹d Miasta Gorzowa
Wlkp. ul. Myœliborska 34 66-
400 Gorzów Wlkp., tel. 95
7355 966 fax: 95 7355 670
e-mail: wob@um.gorzow.pl

Ÿród³o: 
http://lubuskie.pl/misje-zagraniczne

Udział w misjach zagranicznych propozycją dla firm 
Czy jednak warto braæ udzia³ w zagranicznych misjach gospodarczych?
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Jednak o każdej porze roku
szczególnie ważne są
sprawne światła i czyste szy-
by dzięki działającym wycie-
raczkom i spryskiwaczom. Z
własnego doświadczenia i
opowieści znajomych wiem,
że awarie instalacji elek-
trycznej najczęściej zdarzają
się właśnie w takim okresie
jak teraz. Wystarczy krótka
przejażdżka wokół Gorzowa,
aby zostać wielokrotnie ośle-
pionym, lub spotkać auta z

ledwo lub wcale nie
działającymi punktami
świetlnymi. Być może
wpływa na to duża wilgotno-
ść powietrza i zmiany tempe-
ratur powodujące, że w źle
zabezpieczonych lub już
częściowo pokrytych tlenka-
mi połączeniach, wskutek
procesów elektrochemicz-
nych gromadzą się osady
powodujące wzrastający
opór elektryczny.  W pew-
nym, zwykle najmniej spo-

dziewanym momencie tyka-
nie kierunkowskazów się
zmieni, a częstotliwość lub
któraś z żarówek oświetlenia
zewnętrznego zaczyna się
żółto żarzyć, a po jakimś
czasie gaśnie.  Najgorzej,
gdy po zdjęciu klosza, co w
przypadku niektórych modeli
samochodów nie jest sprawą
prostą, i wymianie żarówki
sytuacja nie ulega zmianie.
Na ogół przyczyną są zaśnie-
działe gniazda lub inaczej

oprawy żarówek lub połącze-
nia przewodów doprowa-
dzających do nich prąd. Zda-
rza się, że nie dochodzi do
nich tzw. masa. Przywrócenie
połączenia wymaga oczysz-
czenia oprawy lub konektorów
z nalotów. Warto pamiętać, że
żarówki pracują przy napięciu
wynoszącym ponad 13 V,
wartość 12 V wytłoczona na
oprawkach jest przyjęta war-
tością umowną.  Gdy napięcie
zasilające spada intensywno-

ść emitowanego światła male-
je. Gdy podczas pomiaru na-
pięcia w oprawce przy uru-
chomionym silniku przyrząd
wykaże 12 v to znak, że za-
czynają się problemy. Warto o
tym pamiętać przy każdej wy-
mianie żarówek i zwracać
szczególną uwagę na stan i
odpowiednie założenie osłon
gumowych zabezpieczających
punkty świetlne i zabezpie-
czeń kostek konektorowych.
Nieszczelność tych pozornie
mało istotnych elementów
prędzej czy później się zemś-
ci.

Właściciele aut z oświetle-
niem ksenonowych lub full

LED mogą z lekką ironią po-
traktować powyższe wywo-
dy. Tymczasem okazuje się,
że żarówki mają się dobrze.
Stosowane powszechnie w
większości reflektorów sa-
mochodowych żarówki halo-
genowe po raz pierwszy
wprowadzono w 1961 roku.
Od tego czasu przeszły
długą drogę i nic nie wskazu-
je na koniec ich kariery. Naj-
nowsze konstrukcje renomo-
wanych firm potrafią dorów-
nywać innym rozwiązaniom
jeżeli chodzi o jasność i inne
parametry, są trwałe, tanie i
łatwe do wymiany.

RAR 

Żeby lampy świeciły i nie oślepiały innych
Pogoda nas nie rozpieszcza i widoczność nawet za dnia bywa niezbyt dobra. 
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