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Zabrakło wiedzy,
wyobraźni oraz
wrażliwości

Znali i lubili go wszyscy, którzy chcieli się szybko przeprawić na drugi brzeg Warty. Więcej na s. 17.

W Polskę poszedł przekaz, że w
Gorzowie jeże mordują.

Fot. Archiwum Kurta Mazura

Ludzi przez Wartę woził
i życie ratował

r e k l a m a

Tak się jakoś porobiło, że wszelakie zło
dobrze się w mediach sprzedają, a dobro często nie zostaje zauważone, mimo iż wcale nie
jest takie oczywiste. Nie podejrzewam, że na
górczyńskich nieużytkach mordu dopuścił się
ktoś celowo, raczej zabrało komuś wiedzy, wyobraźni i wrażliwości. Właśnie, bardzo dobrze,
że z każdym rokiem stajemy się coraz bardziej
wrażliwi na to, co w przyrodzie wokół nas się
dzieje. A dzieje się źle, a nawet gorzej, o czym
wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy z tej wiedz robią dobry użytek.
Wszelkie karczowanie, oranie czy koszenie
wiąże się często z ofiarami wśród owadów, ptaków,
gryzoni i innych małych zwierząt. Tylko kiedyś nie
zwracało się na to tak bacznej uwagi, ale na skutek
edukacji i osobistych doświadczeń staliśmy się jednak trochę wrażliwsi, bardziej wyczuleni. Dlatego
mam nadzieję, że ofiara z jeży nie pójdzie na marne i nie tylko w Gorzowie przed następnym karczowaniem, oraniem czy koszeniem w miejskiej przestrzeni najpierw dojdzie do sprawdzenie wzdłuż i
wszerz, czy aby na pewno nie kryje się tam jakieś
życie, które trzeba nam uratować. Zresztą, jak
słyszę, urzędnicy z gorzowskiego magistratu już
przechodzą stosowne przeszkolenie. Wiedzy i
wrażliwości nigdy dosyć.

JAN DELIJEWSKI
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Żeby nasze miasto było czyste
Czy jesteœ Eko? OdpowiedŸ na to pytanie, wraz z nadejœciem wiosny, nie bêdzie mia³a ju¿ tak du¿ego znaczenia.
Skoñczy³ siê bowiem czas
wyboru, a segregacja odpadów zacznie obowi¹zywaæ
wszystkich w ca³ym kraju.
Oporni na nowe zasady
zap³ac¹ srogie kary.
Produkujemy coraz wiêcej
œmieci
wiêc
dzia³ania
zwi¹zane z zagospodarowaniem odpadów s¹ konieczne
w skali ca³ego kraju. Warunkuj¹ je rz¹dowe przepisy
na³o¿one na samorz¹dy oraz
unijne standardy dotycz¹ce
poziomu recyklingu.
Niestety, z segregowaniem
odpadów w Polsce nie jest
najlepiej. Jak wskazuj¹ badania ARC Rynek i Opinia 66 procent Polaków deklaruje, ¿e segreguje odpady.
Jednak to tylko pozorny
optymizm. Dalsza czêœæ badania mówi o tym, ¿e sens
tego typu dzia³añ widzi oko³o
58 proc., a jedynie 15 proc. z
nich potrafi poprawnie posegregowaæ wskazane artyku³y. Zaledwie 15 proc. ankietowanych wie, do którego
pojemnika wyrzuciæ zu¿yt¹
chusteczkê higieniczn¹ czy
karton po soku.
Podpowiedzi¹
dla
ucz¹cych siê segregacji s¹
kampanie informacyjne i
edukacyjne prowadzone w
ca³ej Polsce. Instrukcji
mo¿na szukaæ m.in. na stronach ministerialnych naszesmieci.mos.gov.pl, w mediach
spo³ecznoœciowych, czy na
lokalnych stronach interneto-

Fot. Archiwum

w 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 komunikację tramwajową na ul. Warszawskiej od Podmiejskiej do
Janic.
1998 r. - przy SP nr 20 w Gorzowie otwarto największą i najnowocześniejszą halę sportowowidowiskową w mieście i województwie
2002 r. - ZKS Stilon postawiono
w stan likwidacji.
w 2.03.
1999 r. - Jan Majchrowski, dotychczasowy pełnomocnik rządu
i p.o. wojewoda został mianowany pierwszym wojewodą lubuskim.
w 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 inicjator wielu
przedsięwzięć kulturalnych w
mieście, m.in. Konfrontacji Fotograficznych, Spotkań Teatralnych, Pomorskiej Jesieni Jazzowej.
2009 r. - zm. Witold Karpyza (95
l.), nauczyciel matematyki,
działacz harcerski, podróżnik,
rysownik i pamiętnikarz.
w 4.03
1941 r. - ur. Hubert Wagner, b.
siatkarz i trener, olimpijczyk, b.
trener siatkarzy Stilonu (19941995), 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
Szperka, chirurg, b. dyrektor
Wydziału Zdrowia UW (19751985) i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego (1985-1996); zm. w
dniu 70. urodzin.
w 5.03.
1899 - zm. Hermann Paucksch
(83 l.), syn tokarza, założyciel
zakładów mechanicznych w Gorzowie, honorowy obywatel
miasta, fundator fontanny na
Starym Rynku.
w 6.03
1920 r. - ur. Józef Czerniewicz,
fotograf, kombatant,
współzałożyciel i wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Fotograficznego (1973-1983),
kierownik Małej Galerii GTF,
zm. w 1997 r.
1932 r. - ur. Kazimierz
Tumiłowicz, sybirak, działacz
spółdzielczy, b. prezes PZGS w
Gorzowie (1965-1975), następnie wiceprezes WZSR, b. przewodniczący PK FJN (19691972), inicjator Związku Sybiraków w Gorzowie i b.
przewodniczący koła miejskiego
(2000-2006), zm. w 2008 r.
1991 r. - zm. Paweł Zacharek
(74 l.), kapitan żeglugi
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Od 1 kwietnia 2020 r. w Gorzowie i na terenie całego związku MG-6 za wywóz śmieci płacić
będziemy 24 zł od osoby

wych
gorzow.pl
oraz
zcg.net.pl. S¹ te¿ specjalne
„wyszukiwarki”, które podpowiadaj¹ do jakiego kub³a powinien trafiæ dany odpad. Tutaj jest ciekawy przyk³ad z
Warszawy - https://segregujna5.um.warszawa.pl/.
Kampanie edukacyjn¹ prowadz¹ równie¿ pracownicy
gorzowskiej spó³ki Inneko,
którzy poprzez akcjê „Zostañ
Ekobohaterem” staraj¹ siê w
sposób czytelny przekazaæ
informacjê o w³aœciwej segregacji odpadów. Do najbardziej zaanga¿owanych
mieszkañców trafiaj¹ nagrody.

Do dbania o nasze miasto, przeciwdzia³ania dzikim
wysypiskom œmieci namawiaj¹ te¿ organizatorzy akcji „Gorzów oj!czysty”. Jak
informuj¹ urzêdnicy, to nazwa zaplanowanej na ten
rok kampanii spo³ecznej,
która zmierza do tego,
¿ebyœmy ¿yli w czystszym,
a przez to ³adniejszym i
bardziej przyjaznym otoczeniu. Oficjalnie kampania
wystartuje w pi¹tek, 20
marca oryginalnym konkursem na marzannê z recyklingu. W kampanii uczestnicz¹ gorzowskie media, instytucje,
formalne
i

nieformalne organizacje
spo³eczne.
- Zaproszeni s¹ na dowolnym jej etapie wszyscy, którym zale¿y na tym, ¿eby ¿yæ
w czystym mieœcie, w lepszym otoczeniu - mówi¹ organizatorzy i uczestnicy. Planujemy dzia³ania edukacyjne
i promocyjne. Nag³oœnimy
te¿ przepisy reguluj¹ce porz¹dek w naszym mieœcie,
bêdziemy pisaæ i mówiæ o
karach za œmiecenie czy
wandalizm, o sprz¹taniu po
psach itp.
- Powtórzmy: chcielibyœmy,
¿eby nasze miasto by³o
czyste, ³adniejsze, bardziej w

porz¹dku. Marzy nam siê,
¿eby ka¿da gorzowianka i
ka¿dy gorzowianin uwierzyli,
¿e to, jak wygl¹da Gorzów,
zale¿y te¿ od nich - przekonuj¹ organizatorzy.
Aktywnoœæ ju¿ zadeklarowa³y nie tylko media i Urz¹d
Miasta, ale m.in. Gorzowska
Rada Seniorów i gorzowski
oddzia³
Stowarzyszenia
Sêdziów Polskich „Iustitia”.
Czasu na przygotowanie
siê do nowych zasad zbiórki
odpadów faktycznie zosta³o
niewiele. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku, która wesz³a w
¿ycie 6 wrzeœnia 2019 roku
na³o¿y³a na ka¿dego w³aœciciela nieruchomoœci zarówno
zamieszka³ej, niezamieszka³ej oraz letniskowej, obowi¹zek segregowania odpadów. Wiele wskazuje, ¿e w
Gorzowie i gminach zrzeszonych w Zwi¹zku Celowym
Gmin MG-6, zmiany zaczn¹
obowi¹zywaæ w marcu br.
Od tego czasu wszyscy
bêd¹ zobowi¹zani do podzia³u odpadów na papier,
szk³o, metale i tworzywa
sztuczne, bio oraz odpady
zmieszane. Nowe przepisy
mówi¹ o tym, ¿e ci którzy segregowaæ nie bêd¹ zostan¹
ukarani podniesieniem stawki bazowej op³aty za œmieci
nawet czterokrotnie. System
kontrolowania ma byæ precyzyjny.
(SB)

Jabłka są dobre na wszystko
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w akcji „Zdrowa firma”.
Dbaj¹c o to, ¿eby firma
by³a eko - namawiamy do
segregacji
odpadów,
zu¿ywania mniej papieru…
i dawania coœ w zamian!
Gorzowski Rynek Hurtowy
S.A. oferuje jednorazowe
lub cykliczne dostawy
jab³ek do firm. Nie wiesz
jak tanim kosztem umiliæ
pracownikom
pierwszy
dzieñ wiosny, prima aprilis,
ciê¿ki poniedzia³ek
lub
Twoje urodziny? Mo¿emy
pomóc!
Liczne badania naukowe
wskazuj¹, ¿e jab³ka maj¹
bardzo korzystny wp³yw na
nasze zdrowie:
- Jab³ka s¹ eliksirem
m³odoœci
- Uwielbia je nasze serce

- Wspieraj¹ uk³ad odpornoœci
- Poprawiaj¹ urodê
- Od¿ywiaj¹ mózg
- Dbaj¹ o nasze zêby
- Jab³ka wybornie smakuj¹
- Chroni¹ wzrok
- Jab³ka pomagaj¹ schudn¹æ
- Zmniejszaj¹ ryzyko wyst¹pienia udaru
- S¹ dobrym Ÿród³em witaminy C i innych minera³ów
- i wiele wiêcej.
Dbajmy o naszych pracowników! W zamian oferujemy promocjê Pañstwa
firmy jako „Zdrowej firmy”.
Jesteœ
zainteresowany
wspó³prac¹ zapraszamy do
kontaktu z sekretariatem GRH
S.A. tel. 95 720 6028 lub
e-mail: grh@grh.pl

Fot. Archiwum GRH
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Jabłka mają bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie
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Młody bohater z wizytą u prezydenta
Id¹c w stronê ronda Wyszyñskiego zauwa¿y³, ¿e kierowca œmieciarki ma atak epilepsji i przesta³ panowaæ nad pojazdem.

Fot. £ukasz Kulczyñski

Wskoczy³ do auta i zatrzyma³ je, a potem udzieli³
pierwszej pomocy kierowcy.
W zwi¹zku z tym by³ z wizyt¹
u prezydenta Jacka Wójcickiego. Patryk Margiewicz
ma19 lat i jest uczniem I LO
w Gorzowie. Na spotkanie z
prezydentem Patryk przyszed³ w towarzystwie mamy
Moniki i dyrektora I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Mariusza Biniewskiego.
- To zaszczyt, goœciæ dzisiaj Patryka, gorzowskiego bohatera, który uratowa³ kierowcê œmieciarki,
ale byæ mo¿e, zapobieg³
znacznie wiêkszemu nieszczêœciu, które mog³o siê
zdarzyæ, gdyby ciê¿ki samochód z nieprzytomnym
kierowc¹, wjecha³ na ron-

Prezydent wręczył Patrykowi Margiewiczowi list gratulacyjny i strażacki zestaw ratowniczy.

do - powiedzia³ Jacek
Wójcicki, prezydent Go-

rzowa. - Jesteœmy dumni z
zachowania Patryka z je-

go postawy, z jego refleksu.

- Postawa Patryka jest promowana w naszej szkole,
sta³ siê naszym szkolnym
bohaterem - mówi³ Mariusz
Biniewski, dyrektor I LO w
Gorzowie. - Informacja dotar³a do ca³ej naszej spo³ecznoœci, jest on teraz wzorem
dla kole¿anek i kolegów - doda³ dyrektor Biniewski.
Dumna ze swojego syna
by³a równie¿ Monika Margiewicz, mama Patryka, która na pocz¹tku nie mog³a
uwierzyæ, ¿e syn, id¹c do
szko³y zachowa³ siê tak odwa¿nie.
Prezydent wrêczy³ Patrykowi Margiewiczowi list gratulacyjny i stra¿acki zestaw ratowniczy.

WIES³AW CIEPIELA
RZECZNIK PRASOWY UM

Będzie deptak z prawdziwego zdarzenia
Wybrano wykonawcê przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I.
Konsorcjum firm ZUE i
FDO wygra³o przetarg na
przebudowê 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z
torowiskiem na ulicach
Chrobrego i Mieszka I, na
odcinku od Pocztowej do
Roosevelta. W ramach inwestycji przebudowane maj¹
zostaæ
te¿
deptak,
skrzy¿owania i obiekt mosto-

wy. Na realizacjê prac przeznaczono 18 miesiêcy od
podpisania umowy.
O zamówienie ubiega³o siê
trzech wykonawców z ofertami na kwoty od 69 mln z³ do
83,5 mln z³ brutto. Wszystkie
propozycje
przekracza³y
bud¿et okreœlony na 59,9
mln z³. Miasto zdecydowa³o
siê na zwiêkszenie œrodków.

Wygra³o konsorcjum firm
ZUE i FDO, które zaproponowa³o nie tylko najni¿sz¹
cenê, ale te¿ pokona³o konkurencjê w kryteriach pozacenowych (doœwiadczenie
personelu).
Na odcinku od Roosevelta
do Borowskiego torowisko
biegnie œrodkiem jezdni.
Przy skrzy¿owaniu powstan¹

dodatkowe pasy do skrêtu.
Przystanki bêd¹ mia³y formê
antyzatok.
Na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano deptak miejski - bez
wyniesionych krawê¿ników.
Pojawi¹ siê nowe nasadzenia drzew. Na deptaku przewidziano torowisko na podbudowie betonowej, na po-

zosta³ym odcinku na prefabrykowanych
¿elbetowych
p³ytach. Na moœcie nad
K³odawk¹ zostanie zastosowana konstrukcja typu
wêgierskiego. Sieæ trakcyjna
zostanie zawieszona na nowych s³upach trakcyjnooœwietleniowych.

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Profesjonalna akcja strażaka ochotnika
Prezydent Jacek Wójcicki podziêkowa³ Bartoszowi Habasowi, który wyci¹gn¹³ z po¿aru mieszkankê Gorzowa.

Fot. Robert Borowy

Bartosz Habas wraca³
w³aœnie z pracy i w pewnej
chwili zauwa¿y³ przy ul. Zielonej dym wydobywaj¹cy siê
z jednego domów. Zatrzyma³
samochód i ruszy³ z pomoc¹. Uratowa³ kobietê i zapobieg³ rozprzestrzenianiu
siê dalej po¿aru. Wiedzia³
jak post¹piæ, bo na co dzieñ
jest stra¿akiem ochotnikiem
w OSP Santocko.
- Z jednej strony chcia³oby
siê, ¿eby do takich zdarzeñ
nie dochodzi³o, ¿eby ludzie
nie musieli wykazywaæ siê
takimi bohaterskimi czynami
- mówi prezydent Jacek
Wójcicki. - Z drugiej strony,
skoro ju¿ dochodzi do wypadków, to cieszmy siê, ¿e w
naszym gronie s¹ osoby potrafi¹ce szybko zareagowaæ i
uratowaæ komuœ ¿ycie. To
pokazuje, ¿e jest w nas potrzeba pomagania innym.

●

B. Habas przyjmuje gratulacje i podziękowania od prezydenta J. Wójcickiego

Nie by³ w tym czasie na
s³u¿bie, ale szybko zareago-

wa³, wszed³ w ogieñ i w ostatniej praktycznie chwili wy-

ci¹gn¹³ kobietê, nasz¹ mieszkankê - podkreœli³ prezydent.

Pan Bartosz, wyj¹tkowo
skromny cz³owiek, na spokojnie raz jeszcze opowiedzia³ ca³e zdarzenie i przyzna³, ¿e w akcji pomog³a mu
maseczka, któr¹ zawsze ma
przy sobie oraz to, ¿e nie
musia³ g³êboko wchodziæ do
budynku, który by³ ju¿ mocno zadymiony, a wszêdzie
hula³ ogieñ.
- Szczêœciem by³o to, ¿e
pracujê przy ulicy Zielonej opowiada. - Po zatrzymaniu
auta
wzi¹³em
gaœnicê,
wbieg³em do domku jednorodzinnego i zobaczy³em
le¿¹c¹ na posadzce kobietê,
która jeszcze próbowa³a gasiæ wê¿em ogrodowym. By³o
to nieskuteczne - doda³.
Prezydent wrêczy³ dzielnemu stra¿akowi list gratulacyjny oraz najnowszy model
he³mu stra¿ackiego.

RB

czytaj na www.echogorzowa.pl – codziennie nowe informacje, opinie, komentarze ●
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śródlądowej, legendarny przewoźnik na Warcie.
w 7.03
1927 r. - ur. dr Jerzy Hrybacz,
ekonomista, b. działacz opozycyjny, b. radny WRN (19881990), Rady Miejskiej (19942006), b. poseł (1991-1993), b.
prorektor PWSZ (2003-2007).
zm. w 2013 r.
w 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.
w 9.03
2009 r. - rozebrane zostało kino
„Kopernik” działające w l.
1975-2007.
w 10.03
1961 r. - decyzją ministra gospodarki komunalnej zamknięty
został oficjalnie poniemiecki
cmentarz ewangelicki przy ul.
Walczaka, dziś park Kopernika.
1900 r. - ur. Jan Lisowski, nauczyciel, działacz sportowy,
żołnierz AK i pionier miasta,
współorganizował Miejskie
Gimnazjum i Liceum (I LO) i
nauczyciel matematyki (19451971), pionier gorzowskiego
sportu, propagator 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 Gorzowie (1945-1951)
w 11.03
1939 r. - ur. Edward Borowski,
inżynier elektryk z EC, działacz
związkowy, współorganizator
MKZ i pierwszy przewodniczący
Zarządu Regionalnego NSZZ
„Solidarność”, działacz struktur
podziemnych, zm. w 1987 r.
1963 r. - zm. prof. dr Stanisław
Kirkor (58 l.), lekarz weterynarii, badacz pszczół, twórca polskiej apiopatologii i współorganizator gorzowskiego środowiska naukowego, od 1956 r. w
Swarzędzu, gdzie założył skansen pszczelarski.
w 13.03
1998 r. - gorzowscy i zielonogórscy parlamentarzyści podpisali w Paradyżu dokument w
sprawie organizacji woj. lubuskiego.
w 14.03
1958 r. - na trasie Gorzów-Zielona Góra pojawił się pierwszy
autobus marki „Leyland”; przejeżdżał tę trasę w 2 godz. 15
min.; dotychczasowe „Stary”;
potrzebowały prawie 4 godzin.
1993 r. - Ministerstwo Edukacji
Narodowej zatwierdziło nowy
program nauczania w II LO,
oparty na amerykańskim systemie oceniania i organizowania
nauki, wdrażany od września
1993 r.
2006 r. - zm. Zdzisław Piaskowski (73 l.), jubiler i b.
piłkarz, właściciel najstarszego sklepu jubilerskiego w
mieście, jeden z piątki braci,
grających niegdyś w KS Warta.
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Schody, które stały się
symbolem niemocy
25 listopada 2002 roku oficjalnie zamkniêto Schody Donik¹d.

Fot Archiwum

Od tamtej pory nie zrobiono nic, by s³ynne ju¿ wejœcie
do Parku Siemiradzkiego, w
tym czy innym kszta³cie,
przywróciæ do stanu u¿ytkowania. Jak ju¿ kiedyœ pisa³em, sta³y siê symbolem
gorzowskiej niemocy… Podobnie jak k³adka dla pieszych przez Wartê, która podobnym symbolem powoli
siê staje.
A mia³o byæ tak piêknie.
Mia³a powstaæ „Zielona brama” prowadz¹ca do Parku
Siemiradzkiego, zmodernizowanego amfiteatru, przebudowanego MCK i dalej
k³adk¹ nad ul. Walczaka do
Centrum Edukacji Artystycznej. Mia³o zostaæ przebudowane nie tylko samo wzgórze z miejscem widokowym,
ale i ca³e jego otoczenie.
Za prezydentury Tadeusza
Jêdrzejczaka powsta³ nawet
projekt, by³a pokazywana
makieta, na której nie by³o
ju¿ starych betonowych
schodów, ale lekkie, a¿urowe wy³o¿one egzotycznym
drewnem. Z kolejk¹ linowoszynow¹ obok, dowo¿¹c¹
niepe³nosprawnych i matki z
dzieæmi na szczyt. Zabudowane by³o otoczenie skarpy
a na samej górze sta³ przeszklony pawilon i altanka widokowa w stylu landsberskim. Piêkne to by³o, choæ
nie wszystkim siê podoba³o.
To by³o jednak ³adnych
parê lat temu i sprawa na jakiœ czas znowu posz³a w zapomnienie. Sprawa, czyli
Schody Donik¹d, które sta³y
siê ju¿ siê znacz¹cym elementem pejza¿u miasta.

Tak miała wyglądać „Zielona brama” prowadząca do parku
Siemiradzkiego

Fot Archiwum

w 15.03
1985 r. - ur. Aleksandra Piotrowska, koszykarka AZS PWSZ,
złota medalistka MP juniorek
(2003), zm. podczas meczu w
2003 r.
1993 r. - zm. Febronia Gajewska-Karamać (88 l.), gorzowska
nauczycielka i działaczka charytatywna, b. wykładowczyni
przedmiotów zawodowych w
Technikum Gastronomicznym
(1946-1978), patronka Zespołu
Szkół Gastronomicznych.
w 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.),
artysta-malarz, pionier Gorzowa, uczestnik organizator słynnej „akademii pana Jana” dla
plastyków-amatorów.
w 17.03
1819 r. - spalił się po raz pierwszy wiatrak przy Krowim Grodzie, od którego wzięła się nazwa ul. Wiatracznej.
1857 r. - konstruktor maszyn
Carl Jaehne wybudował fabrykę
maszyn na Frydrychowie, dziś
11 Listopada 157-164.
1982 r. - otwarto nową księgarnię wojewódzką przy ul. Hawelańskiej 9-10, później otrzymała
imię Wł. Korsaka. Została zamknięta w ostatnich latach.
2008 r. - zm. Marcin Balak (66
l.), były komendant wojewódzki
OHP w Zielonej Górze (19731976) i w Gorzowie, b. wiceprezydent miasta (1984-1989) i b.
dyrektor PWiK (1999-2006).
w 18.03
1962 r. - powstała Spółdzielnia
Inwalidów „Warta”, wówczas SI
„Emeryt”.
1929 r. - ur. Christa Wolf z d.
Ihlenfeld, córka landsberskiego
kupca, światowej sławy pisarka
niemiecka, autorka m.in. powieści „Wzorce dzieciństwa” i
„Rozmyślania nad Christą T.”,
poświęconych młodości spędzonej w Gorzowie, zm. w 2011
r.
w 19.03.
1955 r. - W Gorzowie uruchomiony został po raz pierwszy
silnik żużlowy, 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.
w 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.
w 22.03.
2004 r. - Tomasz Kucharski i
Robert Sycz zostali w Atenach
po raz wtóry mistrzami olimpijskimi w dwójce podwójnej.
w 24.03.
1995 r. - zm. Bolesław Kasierski (80 l.), kolejarz i pionier
Drezdenka, sędzia piłkarski, b.

Słynne gorzowskie schody, które prowadziły do parku,
pozostają zamknięte od prawie 18 lat i nic nie wskazuje, by
w najbliższych lata miało się tu coś zmienić. Czasami służą
jedynie bezdomnym i miejskim lumpom jako schronienie
przed słońcem i deszczem

Zrujnowane i zniszczone, zamkniête zreszt¹ od lat, gdy¿
gro¿¹ katastrof¹ budowlan¹.
A rozebraæ ich tak po prostu
nie mo¿na, bo niesie to zagro¿enie dla samej skarpy.
No i mamy schody, które nie

dosyæ, ¿e prowadz¹ donik¹d, to jeszcze nie mog¹
byæ u¿ywane. I co wrêcz paradoksalne, Park Siemiradzkiego zosta³ wreszcie zrewitalizowany, ale bez ruszania
najwa¿niejszych, czyli re-

prezentacyjnych ongiœ schodów, które do niego prowadz¹. Zamiast tego s³yszymy teraz o pomyœle komercyjnego dzia³ania, czyli
modernizacji (odbudowy,
przebudowy, budowy od nowa?) schodów za pieni¹dze
zewnêtrznego inwestora,
który po zakupie przyleg³ej
dzia³ki pod budowê obiektu
handlowo-us³ugowomieszkalnego by³by zobowi¹zany jednoczeœnie do odtworzenia schodów na wzgórze w uzgodnionej formie.
Mo¿e i jest to jakiœ pomys³,
ale nie chcia³bym, aby kolejne lata up³ynê³y znowu na
analizowaniu i deliberowaniu, bo decyzje powinny byæ
podjête jak najszybciej, czyli
na wczoraj. Dzisiaj wstydem
jest bowiem zapraszanie do
odnowionego parku bocznymi wejœciami z ul. Walczaka
czy Drzyma³y (przy MCK),
podczas gdy g³ówne wrota
pozostaj¹ zamkniête z powodu zagro¿enia katastrof¹.
Schody do Parku Siemiradzkiego wybudowano w
1972 roku. Mia³y prowadziæ
do przeszklonej kawiarni z
mnóstwem tropikalnej zieleni, altany widokowej i kilku
jeszcze innych œlicznych
miejsc, które jednak nigdy nie
powsta³y. Zabrak³o determinacji, konsekwencji i pieniêdzy.
Powsta³y i pozosta³y jako pami¹tka po tamtych latach
schody prowadz¹ce „donik¹d”,
choæ nie tak znowu ca³kiem.
St¹d jednak wziê³a siê jednak
ich potoczna nazwa.
Zapomniane, ale u¿ywane
przez lata schody zniszcza³y

do tego stopnia, ¿e w 2002
roku trzeba by³o je zamkn¹æ
ze wzglêdu na z³y stan techniczny. W 2009 roku betonowa konstrukcja mia³a byæ rozebrana, ale okaza³o siê po
przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, ¿e mog³oby
to skoñczyæ siê osuniêciem
skarpy. Schody pozostawiono wiêc w dotychczasowym
stanie rzeczy. No i ten dotychczasowy, i tymczasowy
stan trwa do dziœ. Naprawdê
to ju¿ najwy¿sza pora ten
stan rzeczy zmieniæ. I tylko
przypominam, ¿e park
Henryka Siemiradzkiego
po³o¿ony w samym centrum na wzgórzach zajmuje prawie 10 hektarów powierzchni. Rosn¹ tam ró¿ne
ciekawe krzewy i drzewa, z
których wiele stanowi ciekawostkê przyrodnicz¹. Park
powsta³ na prze³omie XIX i
XX wieku dziêki aktywnoœci
landsberskiego Towarzystwa
Upiêkszania Miasta. Znajduje siê tam piêkny amfiteatr,
który bywa niewykorzystywany oraz platforma widokowa,
do której najproœciej prowadz¹ od lat zamkniête, bo
zrujnowane, Schody Donik¹d. A sam park zosta³
w³aœnie odnowiony… Tylko
wejœæ nie ma jak, od najbardziej dogodnej strony, z której wiedzie naturalny przecie¿ szlak na nadwarciañskie bulwary. Nie o schody
dla schodów tu wiêc idzie,
ale o Gorzów i park, ¿eby za
ciê¿kie pieni¹dze zrewitalizowany nie poszed³ te¿ w
zapomnienie.
JAN DELIJEWSKI

Na Sikorskiego prace idą powoli
Mamy kolejna obsuwê w zakoñczeniu remontu, czyli przebudowy ulicy Sikorskiego.
To ju¿ taka nasza gorzowska/œwiecka tradycja,
¿e remonty i przebudowy
ulic trwaj¹ i trwaj¹, i jeszcze d³u¿ej trwaj¹. Wed³ug
poprzednich planów torowisko mia³o byæ zrobione w
marcu, bêdzie mo¿e w
kwietniu albo jeszcze póŸniej. Ca³a zaœ ulica mia³a
byæ przywrócona do u¿ytku
w
maju,
bêdzie
na
pocz¹tku lata albo jeszcze
póŸniej. Dopóki trwa remont/przebudowa wszystko
jest jeszcze mo¿liwe. Oczywiœcie poza przedterminowym zakoñczeniem, bo ju¿
dawno jest po pierwszym,

Fot Archiwum
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prosto z miasta

Na Sikorskiego tempo prac często bywa ospałe i leniwe

drugim, a nawet trzecim
terminie.
Uwierzy³bym, podobnie jak
inni mieszkañcy, ¿e to nieprzewidziane przeszkody w
ziemi, a g³ównie archeologiczne odkrycia sprawiaj¹,
¿e kolejny remont w mieœcie
przeci¹ga siê i d³u¿y, gdyby
nie codzienne obserwacje
tego, co tam siê dzieje. A
czêsto zwyczajnie niewiele
albo i nic siê nie dzieje. Po
prostu tempo prac czêsto bywa tam ospa³e i leniwe. I
ma³o mnie oraz innych
mieszkañców
obchodzi
s³owna zabawa tym, co tu
jest zw³ok¹, a co opóŸnie-

niem. Po to s¹ plany i umowy, by je egzekwowaæ z ca³a
stanowczoœci¹, kiedy s¹ ku
temu podstawy. Przecie¿
ka¿dy dzieñ zw³oki czy opóŸnienia w zakoñczeniu tego
remontu/przebudowy przynosi wymierne straty miastu,
ale i przedsiêbiorcom oraz
jego mieszkañcom. I to przede wszystkim tutaj siê liczy.
Inna sprawa, ¿e mo¿e
by³oby lepiej ca³y remont,
przepraszam, przebudowê
realizowaæ etapami/odcinkami, co nie wi¹za³oby siê a¿ z
takim utrudnienia, jakich doœwiadczamy.
JAN DELIJEWSKI
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Musimy być przygotowani
na niespodzianki
Z Tomaszem Surdackim, zastêpc¹ dyrektora ds. technicznych i cz³onkiem zarz¹du PWiK Sp. z o.o w Gorzowie, rozmawia
Robert Borowy
pisan¹ miejsk¹ infrastrukturê, dziêki czemu wiemy, co
gdzie i w jakim stanie siê
znajduje. Obecnie prowadzone modernizacje g³ównych
arterii drogowych w mieœcie
stanowi¹ jednak dobr¹
okazjê, ¿ebyœmy mogli
uporz¹dkowaæ nasz¹ sieæ na
kolejne kilkadziesi¹t lat. Jedynie na wspomnianej Kostrzyñskiej byliœmy nieco zdziwieni
widokiem
czêœci
g³ównych instalacji, która
by³a w z³ym stanie technicznym a nawet na znacznych
odcinkach obetonowana. S¹
to dwa przewody o œrednicy
800 mm ka¿dy. Z punktu widzenia technicznego za bardzo nie wiemy, czemu to
dzia³anie s³u¿y³o, zw³aszcza
¿e znajduj¹ca siê w tym miejscu sieæ pochodzi z lat 80tych, a wiêc nie jest bardzo
stara. Niedaleko przy Warcie
swój park pontonowy kiedyœ
mieli saperzy i byæ mo¿e ten
odcinek drogi musia³ na ich
potrzeby zostaæ wzmocniony.
Swoj¹ drog¹ przewody te,
zw³aszcza wodoci¹gowe, ju¿
maj¹ drobne uszkodzenia i
dlatego s¹ wymieniane.
- Czy kosztowo wczeœniej
przygotowane wyliczenia
pokrywaj¹ siê poŸniej na
przetargach z ofertami wykonawców?
- W ostatnim okresie rynek
wyraŸnie siê ustabilizowa³ i
osi¹gamy na przetargach ceny, na które jesteœmy przygotowani. Dlatego pod tym
k¹tem nie ma problemów.
One wystêpuj¹ gdzie indziej,
przy przebudowie skomplikowanych instalacji z jednoczesnym
zachowaniem
ci¹g³oœci podawania wody i
odbioru œcieków. Wi¹¿e siê
to bowiem z wykonaniem dodatkowych prac, które trudne
s¹ wczeœniej do skosztorysowania, poniewa¿ wielu z nich
nie mo¿na przewidzieæ z góry.
- W bie¿¹cym roku nadal
najwiêksz¹ grupê inwestycji stanowiæ bêd¹ te powi¹zane z remontami miejskich dróg?
- Tak, musimy zakoñczyæ
prace na ulicy Sikorskiego,
¯wirowej, czy na DK 22 przy
wylotówce na Gdañsk. Nie
chodzi tylko o sam¹ instalacjê wodn¹, bo w przypadku
ulicy ¯wirowej korzystamy z
okazji i k³adziemy te¿ kanalizacjê sanitarn¹ dla domostw
znajduj¹cych siê od cmentarza w kierunku ulicy Roosvelta. Ponadto prowadzimy
jeszcze roboty na ulicy
Szczeciñskiej i wielu innych
miejscach.

Fot. Robert Borowy

- Od kilku lat Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji prowadzi bardzo du¿o inwestycji. Czy
pod tym wzglêdem 2019
rok by³ dla spó³ki wyj¹tkowo pracowity?
- By³ bardzo pracowity, a
najlepszym tego wynikiem
jest to, ¿e w trakcie tych dwunastu miesiêcy realizowaliœmy ponad 80 wiêkszych lub
mniejszych zadañ inwestycyjnych. To naprawdê du¿o.
Wszystkie wymagaj¹ bowiem podobnej procedury.
Wymogi dla prowadzenia
du¿ych inwestycji czy ma³ych
s¹ praktycznie takie same.
Niektóre z tych prac ju¿ zakoñczyliœmy, czêœæ nadal jest
realizowana i ju¿ ruszamy z
nastêpnymi.
- Przyzwyczailiœmy siê do
tego, ¿e niewiele inwestycji
w mieœcie jest oddawanych w terminie. Jak to wygl¹da w przypadku PWiK?
- Inwestycje zale¿ne tylko
od naszej firmy i zwi¹zane z
nasz¹ podstawow¹ dzia³alnoœci¹ s¹ realizowane w planowanych terminach i najczêœciej w przyjêtych kosztach. Gros naszych prac jest
jednak uzale¿nionych od inwestycji drogowych. Tam,
gdzie wystêpuj¹ opóŸnienia
przy realizacji inwestycji drogowych, równie¿ u nas skutkuje zmian¹ planowanego
terminu wykonania robót,
gdy¿ nie mo¿emy dzia³aæ
niezale¿nie od wykonawców
prowadz¹cych te roboty.
Zdarzaj¹ siê tak¿e sytuacje,
których nie mo¿na by³o
wczeœniej przewidzieæ i ma
to potem wp³yw na podniesienie kosztów inwestycji czy
wyd³u¿enia ich realizacji w
okreœlonym czasie. Mówiê o
potrzebie choæby wykonania
dodatkowych
prac.
Przyk³adem niech bêdzie ulica Kostrzyñska, gdzie w trakcie prac drogowych okaza³o
siê, ¿e niektóre przewody kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowe wymagaj¹ ingerencji, przez co musia³ zostaæ
rozszerzony front robót o te
prace. A to z kolei wi¹za³o siê
z potrzeb¹ wykonania dodatkowego projektu, znalezienia
wykonawcy i przez to terminy
siê wyd³u¿y³y na ca³ej inwestycji drogowej.
- Czêsto zdarza siê, ¿e dopiero po odkryciu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej znajduj¹cej siê w
ziemi jesteœcie zaskakiwani ich stanem?
- Nie powiedzia³bym, ¿e
czêsto, ale zdarzaj¹ siê takie
sytuacje. Mamy dobrze roz-

T. Surdacki: W tym roku
zapisanych mamy ponad 80
różnych tytułów inwestycyjnych.

- Z nowych inwestycji, jakie prace rusz¹ niebawem?
- Z takich wiêkszych inwestycji mamy ju¿ podpisane
porozumienie z miastem i
przygotowujemy siê do prac
na
ulicach
Chrobrego,
Mieszka I-go czy Spichrzowej.
- Praca w tym rejonie,
gdzie znajduje siê sporo
przedwojennych kamienic,
bêdzie wi¹zaæ siê z utrudnieniami?
- Ciê¿ko prowadzi siê prace
modernizacyjne z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej
jakoœci us³ug dla mieszkañców. Do tego w centrum
zdecydowana
wiêkszoœæ
przewodów pochodzi z XIX
wieku, czyli s¹ to pierwsze
rury po³o¿one w chwili budowy wodoci¹gu. Musimy byæ
przez to przygotowani na
liczne niespodzianki, dlatego
bardzo wa¿na bêdzie dobra
wspó³praca z wykonawc¹.
- Ale mieszkañcy wspomnianych ulic musz¹ przygotowaæ siê na czasowe
odciêcie ich od wody?
- Nie, przy takich pracach
wy³¹czenia s¹ chwilowe, jedynie w razie koniecznoœci
przeprowadzenia prze³¹czeñ.
Mog¹ te¿ wyst¹piæ drobne
awarie w konkretnych budynkach, bo stan niektórych instalacji wewnêtrznych jest
ró¿ny. Jak przy ka¿dym remoncie mog¹ pojawiæ siê
chwilowe zabrudzenia wody
w momencie jej prze³¹czania
lub wymiany filtrów. Zawsze
wa¿na jest kultura wykonawstwa, a ona w du¿ej czêœci
jest zale¿na od firmy prowadz¹cej remont. My oczywiœcie staramy siê uczulaæ
je na to i prowadzimy nadzór, a wiêc spodziewam siê,
¿e wszystko potoczy siê,
jak w innych czêœciach
miasta, gdzie prowadzimy
prace.
- To ile inwestycji jest zaplanowanych na 2020 rok?

- Podobnie jak w ubieg³ym
roku zapisanych mamy ponad 80 ró¿nych tytu³ów inwestycyjnych. Przeznaczymy
na nie ponad 36 mln z³otych
w³asnych œrodków oraz 6 milionów z³otych z puli unijnej.
Zdecydowana
wiêkszoœæ
prac bêdzie mia³a na celu
poprawê stanu technicznego
naszych urz¹dzeñ, w tym
kierunku, ¿eby dostawa wody i odbiór œcieków przebiega³ bardzo sprawnie.
- Jak wygl¹da obecna gorzowska mapa kanalizacji
sanitarnej? Nadal du¿o jest
na niej bia³ych plam?
- Obecnie, obok wspomnianej ulicy ¯wirowej, prowadzimy du¿¹ inwestycjê budowy
kanalizacji w rejonie ulicy
Szczeciñskiej w okolicach
Baczyny. Mamy tam do
pod³¹czenia kilkadziesi¹t budynków. W zesz³ym roku
skoñczyliœmy prace dla rejonu ulic skupionych wokó³ Wylotowej. Wspominaj¹c o tych
pracach
chcê
zwróciæ
uwagê, ¿e systematycznie
realizujemy wieloletni plan na
terenie Zwi¹zku Celowego
Gmin MG-6. Nie tylko w Gorzowie, ale skoro rozmawiamy tylko o naszym mieœcie,
to najwiêcej do zrobienia jest
na Zakanalu, w rejonie ulicy
Kasprzaka. Ju¿ w tym roku
chcemy przygotowaæ dokumentacjê. Ze wzglêdu na
rozproszon¹ zabudowê inwestycja ta potrwa kilka lat.
Przy czym mówimy tutaj o
naprawdê sporym terenie, bo
przez has³o ,,Kasprzaka’’ rozumiemy wiele innych ulic
znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, jak choæby Nowy Dwór,
Krêta, Podgórna, Niwicka.
- Ciekaw¹ inwestycj¹
bêdzie zapewne po³o¿enie
nowych instalacji wodnej i
kanalizacyjnej pod dnem
Warty. Koniecznoœæ czy
znak czasu?
- Stan techniczny przewodów znajduj¹cych siê na moœcie kolejowym jest ju¿ na tyle kiepski, ¿e trzeba je wymieniæ. I maj¹c teraz do
wyboru ró¿ne technologie
uznaliœmy, ¿e najlepiej
bêdzie umieœciæ je siedem
metrów pod dnem rzeki.
- Jaki jest problem, ¿eby
wymieniæ instalacjê w dotychczasowym miejscu?
- Na moœcie nie ma odpowiedniego dojœcia do wykonania takich prac, trzeba
by³oby najpierw przygotowaæ
k³adkê. Poza tym wszystkie
prace czy prowadzenie potem konserwacji ka¿dorazowo wi¹za³oby siê z zamkniêcie ruchu kolejowego, a na

to nikt nie mo¿e sobie pozwoliæ.
- Z technicznego punktu
widzenia ta inwestycja jest
skomplikowana?
- Dzisiaj ju¿ nie. Nawet w
Gorzowie niektóre instalacje
id¹ pod dnem akwenów, jak
choæby pod kana³em Ulgi.
Zwrócê uwagê, ¿e samo ujêcie wody znajduje siê w
Siedlicach za rozlewiskiem
Warty w rejonie ulicy ¯ytniej.
I stamt¹d przewody przechodz¹ pod starorzeczem
Warty. Swoj¹ drog¹ bêdziemy je tak¿e wymieniaæ. Wartoœæ inwestycji to blisko 10
milionów z³otych. Mamy ju¿
przygotowany
projekt.
Ca³oœæ ponownie zostanie
przeprowadzona pod dnem
znajduj¹cych siê tam cieków
wodnych.
- Jak sprawdza siê farma
fotowoltaiczna w Siedlicach i czy s¹ planowane
kolejne tego rodzaju inwestycje na potrzeby PWiK?
- Sprawdza siê œwietnie,
zw³aszcza teraz w dobie
ostatnich znacz¹cych zmian
cen energii. Jak zaczêliœmy
budowaæ farmê megawatogodzina kosztowa³a nas
oko³o 200 z³otych, teraz jest
to znacznie powy¿ej 300
z³otych. Op³acalnoœæ inwestowania w farmy jest coraz
wy¿sza i tam, gdzie s¹ potrzebne i jest miejsce,
bêdziemy budowaæ. G³ównie
w oczyszczalni œcieków.
Je¿eli pojawi¹ siê dodatkowe
œrodki pomocowe, to wybudujemy mikroinstalacje w rejonach naszych du¿ych przepompowni wód.
- W planie firmy jest zakup samochodów elektrycznych. Sk¹d taki pomys³?
- To potrzeba, gdy¿ zgodnie
z ustaw¹ o elektromobilnoœci, czyli stopniowym przechodzeniu na samochody
elektryczne, nasze przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane
do osi¹gniêcia okreœlonego
wskaŸnika, jakim jest 20 procent pojazdów elektrycznych
w ca³ym taborze. Dlatego w
tym roku chcemy zakupiæ
szeœæ pojazdów, w przysz³ym kolejne trzy. Bêd¹ to
samochody dla naszych
s³u¿b interwencyjnych poruszaj¹cych siê g³ównie po
mieœcie. Chodzi o krótkie
trasy, ale sporo wyjazdów,
dlatego korzystaæ z tych
aut bêd¹ g³ównie elektrycy i
elektromonterzy oraz pracownicy wydzia³u obs³ugi odbiorców, w tym monterzy
wodomierzy.
- Dziêkujê za rozmowê.

KALENDARIUM
Marzec 2020
członek zarządu PZPN i GOZPN
w Gorzowie (1976-1991), przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (1981-1984).
w 25.03.
1992 r. - bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan Paweł II przemianował diecezję
gorzowską na diecezję zielonogórsko-gorzowską z siedzibą w
Zielonej Górze.
w 26.03.
1980 r. - w Klubie Nauczyciela
w Gorzowie powstał Gorzowski
Klub Szaradzistów „Atena”.
2001 r. - zawiązało się Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich „Kuna” w celu m.in. rekonstrukcji zabytkowego lodołamacza „Kuna” z 1884 r.
w 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 Maciejewski, aktor gorzowski, zm. w
2007 r.
w 28.03.
1945 r. - grupa operacyjna z
Wągrowca powołała polską administrację w Gorzowie z burmistrzem Piotrem Wysockim na
czele.
1998 r. - Rada Miejska nadała
papieżowi Janowi Pawłowi II i
Florianowi Kroenke, pierwszemu staroście w Gorzowie, tytuły
honorowego obywatela miasta.
ur. prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki, działacz kultury, pracownik naukowy AWF, b. prodziekan (1987-1990) i b. prorektor
(1999-2004). Zm…….
w 29.03.
1998 r. - zm. Kazimierz Lisiewicz (59 l.), b. piłkarz zielonogórski, następnie trener, wielokrotny szkoleniowiec Stilonu i
GKP (1971, 1988, 1991, 19921993, 1996-1997).
w 30.03.
1909 r. - uliczne latarnie gazowe zaopatrzono w zdalne zapalniki.
1998 r. - zm. Ryszard Świątkiewicz (64 l.), były siatkarz, jeden
z twórców gorzowskiej siatkówki, szkoleniowiec siatkarzy Unii
i Stilonu Gorzów, którzy pod jego kierownictwem w 1961 i
1987 r. awansowali do ekstraklasy.
w 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
użytku pętlę tramwajową na
Piaskach.
1945 r. - ur. Zygmunt Dolinkiewicz, nauczyciel wf w SP nr 9 i 15,
wychowawca kilku pokoleń piłkan
rzy ręcznych, zm. w 1993 r.
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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) 73-87-101 w.4
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) 73-87-242
adm1@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm1/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 2
ul. Towarowa 6A
(budynek przychodni I p.)
tel. (095) 73-87-150
adm2@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm2/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
tel. (095) 73-87-173
adm3@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm3/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 4
ul. Drzyma³y 10
tel. (095) 73-87-194
adm4@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl/adm4/
Administracja Domów
Mieszkalnych nr 5
ul. GwiaŸdzista 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 73-87-203 do 205
adm5@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl /adm5/

Remonty, remonty
i jeszcze raz remonty
Remonty klatek, dachów, balkonów - to tylko niektóre prace, jakie planuje na pierwsze pó³rocze ZGM.
Tam, gdzie s¹ ³adne elementy ozdobne, zostan¹ pieczo³owicie odtworzone.
- Od lat tak jest, ¿e jak robimy remonty kamienic z elementami ozdobnymi, to niezbêdnym jest ich odtworzenie - s³yszymy w ZGM. I
wystarczy siê przejœæ po kilku odnawianych ostatnio kamieniach, ¿eby siê samemu
o tym przekonaæ. Bo budynków z elementami ozdobnymi znajdzie siê w zasobie
ZGM ca³kiem sporo.
W³aœnie takiego remontu z
zadbaniem o zachowany detal doczeka siê kamienica
przy ul. Mieszka I. Zakres robót, jakie tam przewidziano,
to: remont klatki schodowej,
schodów i holu wraz z renowacj¹ bramy wejœciowej oraz
wykonanie tynku z ró¿nobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego. Wykonawca, który wygra przetarg na ten remont bêdzie
musia³ wykonaæ kompleksowe, w szczegó³ach opisane
prace. ZGM wyraŸnie zaakcentowa³ koniecznoœæ zadbania o stiuki i ozdobne fryzy, które musz¹ odzyskaæ
œwietnoœæ. Takie podejœcie
do materii podoba siê bardzo
mieszkañcom. Podczas re-

Fot. Archiwum

Adresy
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Budynków z elementami ozdobnymi znajdzie się w zasobie ZGM całkiem sporo

montu naprawy i renowacji
doczekaj¹ siê tak¿e schody
oraz brama wiod¹ce do budynku.
W najbli¿szym czasie te¿
kompleksowego remontu do-

czeka siê tak¿e budynek
wspólnoty mieszkaniowej
przy ul. Kobylogórskiej. I to
ju¿ jest doœæ pokaŸne naprawa, bo wykonawca bêdzie
musia³ zmieniæ poszycie da-

chu, ale te¿ wykonaæ wszystkie konieczne naprawy wiêŸby dachowej, wymieniæ
rynny, ale te¿ wyremontowaæ i uszczelniæ komin. Ten
remont powinien siê zako-

ñczyæ w koñcówce lipca. W
przypadku takich robót po
stronie wykonawcy jest
tak¿e kompleksowe zabezpieczenie
przechodniów
przed robotami budowalnymi i w koñcowej fazie posprz¹tanie po sobie.
Równie du¿ego remontu
doczeka siê tak¿e kolejna
kamienica przy ul. Mieszka
I. Tu wykonawca bêdzie
musia³ dociepliæ elewacjê
frontow¹, elewacjê od strony podwórza. Ponadto zaplanowano wymianê bram
od strony ul. Mickiewicza
oraz naprawê balkonów.
Poniewa¿ kamienica le¿y w
strefie wpisanej do zabytków, czyli w dzielnicy Nowe
Miasto, dlatego te¿ dokumentacja na te prace musia³a byæ uzgodniona z
Miejskim Konserwatorem
Zabytków.
Do remontu idzie tak¿e budynek przy ul. Kiliñskiego.
Tu przewidziano ocieplenie
œcian, wymianê okien piwnicznych i na strychu, pokrycie dachu dachówk¹ cementow¹, remont balkonów.
To nie jedyne prace, które
siê odbêd¹ w tym roku z zasobie ZGM.
ROCH

Wspólnoty zaczynają się bać
term gazowych
Ponad dziesiêæ wspólnot ju¿ chce na pewno mieæ ciep³¹ wodê z sieci.
Kolejne siê nad tym zastanawiaj¹. Powód - rosn¹ca
obawa przed termami gazowymi.
- Ju¿ wiemy, ¿e przynajmniej 15 wspólnot z Administracji Domów Mieszkalnych
nr 5 i cztery z Administracji
Domów Mieszkalnych nr 3
chce siê pod³¹czyæ do sieci z
ciep³¹ wod¹ u¿ytkow¹ - mówi Robert Jankowski, zastêpca dyrektora do spraw
techniczno-eksploatacyjnych
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.
Ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ w
budynku mo¿na dostarczaæ
z sieci miejskiej. I chc¹ siê
do niej przy³¹czyæ przede
wszystkim te wspólnoty, które maj¹ ju¿ wykonane miejskie centralne ogrzewanie, a
ciep³¹ wodê do tej pory w
poszczególnych mieszka-

niach zapewnia³y termy gazowe. - To g³ównie bloki z lat
60. I tam pod³¹czenie do
miejskiej sieci ciep³ej wody
jest wzglêdnie nieskomplikowane - t³umacz¹ w ZGM.
- Ludzie zwyczajnie zaczêli
siê baæ term gazowych. Boj¹
siê mo¿liwoœci wybuchu termy, a tak¿e zatruciem tlenkiem wêgla, wiêc zaczêli
szukaæ mo¿liwoœci, przejœcia
na inne Ÿród³o dostarczenia
ciep³ej wody, jakim jest sieæ
miejska - przyznaje Robert
Jankowski.
Zasada jest wzglêdnie nieskomplikowana. Wspólnota
musi wyraziæ zgodê na
przy³¹czenie siê do miejskiej
sieci. Potem trzeba opracowaæ dokumentacjê budowlan¹ wykonania wewnêtrznej
instalacji ciep³ej wody, zawrzeæ umowê na dostawê

wody z PGE, która j¹ dostarcza, zabezpieczyæ niezbêdne œrodki finansowe na
wykonanie nowej instalacji i
likwidacjê dotychczasowych
term gazowych.
- Wiemy, ¿e coraz wiêcej
wspólnot zaczyna myœleæ o
takim rozwi¹zaniu problemu
z termami - przyznaje wicedyrektor ZGM. Ile i które,
bêdzie dok³adnie wiadomo
po zakoñczeniu corocznych
spotkañ ze wspólnotami
mieszkaniowymi, które odbywaj¹ siê do koñca I kwarta³u.
W ZGM s¹ przekonani, ¿e
na zmianê myœlenia wspólnot o ogrzewaniu mieszkañ
oraz przy³¹czeniu ciep³ej wody mia³ wp³yw zakoñczony
trzy lata temu program KAWKA, który obj¹³ ca³e historyczne Nowe Miasto, czyli
dzielnicê wpisan¹ do rejestru

zabytków. W³aœnie ów rejestr miêdzy innymi pozwoli³
na wejœcie w program finansowany tak¿e przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.
- Ma³o tego, mieliœmy i mamy zapytania od ludzi
mieszkaj¹cych po drugiej
stronie ulicy Kosynierów
Gdyñskich, tej ju¿ poza
stref¹ wpisan¹ do rejestru
zabytków, dlaczego oni nie
mogli uczestniczyæ i partycypowaæ w programie. Dlatego
te¿ coraz czêœciej zaczynaj¹
siê zastanawiaæ czy nie zaci¹gn¹æ kredytu na wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania i ciep³ej wody i
w³¹czenie siê do sieci miejskiej, co poprawi funkcjonowanie i poprawê ¿ycia - mówi Robert Jankowski.

Przy³¹czenie budynku do
miejskiej sieci ciep³owniczej wymaga sporych
nak³adów, dlatego na dzieñ
dzisiejszy niewiele wspólnot siê na to zdecydowa³o,
w ubieg³ym roku dwie na
Zawarciu. Nie ukrywam, ¿e
zapytañ o pod³¹czenia jest
bardzo du¿o, ale wiêkszoœæ chce skorzystaæ z
podobnego b¹dŸ takiego
samego programu z dofinansowaniem, jak program
KAWKA. Niestety jak na
razie nie ma takiego w najbli¿szym czasie. Jeœli siê
jednak pojawi, to na pewno
bêdziemy siê staraæ zdobyæ dotacjê na inne zainteresowane budynki, bo program przynosi tylko same
pozytywy - mówi Robert
Jankowski.
ROCH

prosto z miasta

Marzec 2020 r.

7

To nie tylko smutek i przygnębienie
Oblicza depresji - terapia od kuchni w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Fot. pixabay.com

- W pewnym momencie w
moim ¿yciu pojawi³ siê smutek
i ¿al - mówi Natalia. - Nie
mia³am ochoty nigdzie wychodziæ. Nie mia³am si³y wstaæ z
³ó¿ka. Ciê¿ko mi by³o znaleŸæ
powód, by siê ubraæ, zadbaæ o
siebie i dom. Tu znalaz³am pomoc.
Miejsce w którym Natalia
znalaz³a pomoc to Centrum
Zdrowia Psychicznego w
Wielospecjalist ycznym
Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie Wlkp. Oddzia³u
Psychiatrycznego Dziennego; dzia³a niemal od roku i odnosi sukcesy w odzyskiwaniu
równowagi psychicznej swoich
podopiecznych.
Coraz szybsze tempo ¿ycia,
ma³o snu, nacisk na efektywnoœæ, przewlek³y stres, œmieræ
bliskiej osoby, powa¿ny wypadek czy nag³a utrata pracy, to
tylko niektóre z wielu przyczyn, które mog¹ doprowadziæ
do wyst¹pienia zaburzeñ i
trudnoœci w odnalezieniu siê w
nowej sytuacji.
- Oddzia³ Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do
diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi potrzebuj¹cymi fachowej pomocy
(wykraczaj¹cej poza mo¿liwoœci Poradni Zdrowia Psychicznego), ale nie wymagaj¹cymi
ca³odobowej opieki szpitalnej mówi Ma³gorzata KorolZió³kowska, kierownik oddzia³u. - Do nas pacjent przychodzi trochê jak do pracy.
Zajêcia odbywaj¹ siê w dni powszednie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8.00 do
14.00. Terapia trwa 3 miesi¹ce
(60 dni roboczych), a na czas
pobytu w oddziale otrzymuje
zwolnienie lekarskie.
Pobyt ma pomóc w odzyskaniu równowagi psychicznej,
powrotu do zdrowia, swojego
œrodowiska i podejmowanie
samodzielnych dzia³añ. Maj¹
to u³atwiæ zajêcia terapeutyczne m.in. artreterapia, zajêcia

r e k l a m a

Leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym jest dobrowolne i bezpłatne

kulinarne, filmoterapia. To siê
sprawdza , potwierdzaj¹
zgodnie pacjenci.
Józefina ze strachu przed
¿yciem mia³a myœli samobójcze. Rodzina j¹ wspiera, ale
bez fachowej wiedzy i sprawdzonych sposobów terapeutycznych niewiele mog³a pomóc.
- Na oddzia³ trafi³am w tzw.
ostatnim momencie, opowiada Anna. - Wydawa³o mi siê,
¿e umieram, cia³o odmawia³o
pos³uszeñstwa, nie mog³am
chodziæ. Tu bardzo pomagaj¹
mi spotkania i warsztaty prowadzone przez psychologów.

To zajêcia, podczas których
uczymy siê rozwi¹zywaæ swoje problemy, tu te¿ poznajemy
siebie w nieco innej, do tej pory nieznanej sobie ods³onie.
Spora czêœæ pacjentów oddzia³u to pacjenci z depresj¹
lub stanami do niej podobnymi.
- Depresja nie pyta o p³eæ,
wiek czy sytuacjê ekonomiczn¹ - wyjaœnia psycholog
Ma³gorzata Korol-Zió³kowska,
kierownik oddzia³u dziennego.
- Niektórzy lekarze mówi¹, ¿e
jest jak grypa - zachorowaæ
mo¿e ka¿dy. Depresja - w rozumieniu klinicznym to nie tyl-

ko smutek i przygnêbienie, ale
te¿ utrata zainteresowañ i radoœci ¿ycia. Cz³owiek funkcjonuje w zwolnionym rytmie, ma
zaburzenia koncentracji i
gorsz¹ pamiêæ. Pojawiaj¹ siê
zaburzenia ³aknienia. Towarzysz¹ temu zaburzenia snu,
który jest p³ytki i nie daje odpoczynku. Pacjent ma poczucie
sta³ego zmêczenia, swego rodzaju ociê¿a³oœci. Odczuwa irracjonalny lêk. Jest w stanie
ci¹g³ego wewnêtrznego napiêcia i niepokoju.
Zadaniem zespo³u oddzia³u
jest pomóc pacjentowi w zrozumieniu przyczyn i mecha-

nizmów odpowiedzialnych za
pojawienie siê i utrzymanie
objawów depresyjnych. Dziêki
dzia³aniom psychoedukacyjnym chory jest w stanie rozpoznaæ symptomy nawracaj¹cej depresji, prosiæ o pomoc i rozwi¹zywaæ problemy
w efektywny sposób. - dodaje
M. Korol - Zió³kowska
Leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym jest dobrowolne i bezp³atne. Wymagane jest jednak skierowanie
od lekarza rodzinnego lub psychiatry.
- Ka¿dy dzieñ rozpoczynamy
o godz. 8.00 od tzw. spo³ecz-

noœci organizacyjnej - mówi
Anna Kardasz, pielêgniarka
oddzia³owa. - PóŸniej jest wizyta lekarska, a po niej zajêcia
tematyczne. Naszych pacjentów dzielimy na 10-osobowe
grupy. To ma daæ wiêksz¹ korzyœæ terapeutyczn¹ i poprawiæ komfort pracy. Podczas
pobytu w oddziale pacjenci
maj¹ mo¿liwoœæ dzieliæ siê miêdzy sob¹ osobistym doœwiadczeniem, udzielaj¹ sobie
wsparcia.
W ofercie oddzia³u znajduje
siê farmakoterapia, terapia
grupowa, terapia indywidualna, psychoedukacja, treningi
procesów poznawczych, treningi interpersonalne, psychorysunek, kulinoterapia, arteterapia, relaksacja. Wychodzi
siê do filharmonii, teatru, kina,
aby wspólnie spêdzaæ czas i
pog³êbiaæ integracjê. Anna
Kardasz dodaje, i¿ du¿¹
uwagê przyk³ada siê równie¿
do aktywnoœci fizycznej: „chodzimy na spacery. Chêtni
uczestnicz¹ w porannej gimnastyce oraz Nordic Walking,
posiadamy te¿ w³asn¹ plenerow¹ si³owniê. Warto wiedzieæ,
i to te¿ przekazujemy naszym
pacjentom, ¿e wysi³ek fizyczny
i sport dzia³aj¹ przeciwdepresyjnie”.
Oddzia³ Dzienny Psychiatryczny jest oddzia³em koedukacyjnym dla osób powy¿ej 18
roku ¿ycia i znajduje siê w
kompleksie szpitalnym przy ul.
Walczaka 42, w parku ze starymi drzewostanami. Wszystkie gabinety s¹ wyremontowane
i
odpowiednio
wyposa¿one, a zastosowana
pastelowa kolorystyka ma pomagaæ w wyciszeniu. Do dyspozycji pacjentów jest k¹cik
kuchenny i sale do terapii,
tak¿e - w razie potrzeby - indywidualnych.
Terapia ma charakter otwarty, a nowe osoby s¹ przyjmowane w miarê zwalniaj¹cych
siê miejsc.
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Cyklicznie o bezpieczeństwie w AJP
Najbli¿sza konferencja poœwiêcono zostanie wyzwaniom i zagro¿eniom polskiej strefy bezpieczeñstwa.
nale wpisuje siê w nowoczesny system szkolenia studentów na kierunku bezpieczeñstwa. Pozwala na prowadzenie realnych symulacji
akcji z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego przy udziale
wszystkich niezbêdnych w
nich s³u¿b. Ponadto Wydzia³
Administracji i Bezpieczeñstwa wraz z Wydzia³em
Technicznym AJP wyst¹pi³y
o grant w ramach projektu:
„Budowa modelu komunikacji poziomej w zarz¹dzaniu
kryzysowym”. Projekt jest
pierwszym w kraju przedsiêwziêciem, którego realizacja umo¿liwi stworzenie modelu komunikacji (interoperacyjnoœci
informacyjnej)
poziomej w podmiotach
uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu kryzysowym.
Wczeœniejsze konferencje
zorganizowane w ramach
Wydzia³u Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego
odbi³y siê szerokim echem
wœród studentów akademii
oraz zaproszonych przedstawicieli w³adz miasta, wojewody, a przede wszystkim s³u¿b
na co dzieñ zajmuj¹cych siê

Fot. Archiwum AJP

Wydzia³ Administracji i Bezpieczeñstwa Narodowego
AJP ju¿ po raz szósty organizuje konferencjê poœwiêcon¹
problemom bezpieczeñstwa
zarówno wewnêtrznego, jak i
szeroko pojêtego w skali
ca³ego globu. Wspó³czesna
dynamika zmian politycznych, gospodarczych i klimatycznych sk³ania do bacznego ich obserwowania oraz
reagowania w sposób adekwatny do pojawiaj¹cych
siê zagro¿eñ. Pracownicy
wydzia³u oraz jego studenci
podejmuj¹ liczne dzia³ania
zmierzaj¹ce do stworzenia
platformy wymiany informacji
i doœwiadczeñ w tym zakresie. Jednym z nich jest organizacja cyklicznej wiosennej
konferencji maj¹cej pomóc w
zrozumieniu jak¿e z³o¿onego
i wra¿liwego na wszelkie
zmiany problemu bezpieczeñstwa. S³u¿y temu równie¿
stworzone na potrzeby uczelni oraz wspó³pracuj¹cych z
ni¹ s³u¿b INTERDYSCYPLINARNE LABORATORIUM
ANALIZ EUROPEJSKICH
SYSTEMÓW BEZPIECZEÑSTWA. Pracownia dosko-

Interdyscyplinarne laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa doskonale wpisuje się w nowoczesny
system szkolenia studentów

problemami
zapewnienia
bezpieczeñstwa w Gorzowie,
województwie lubuskim oraz
ca³ym kraju. Organizatorzy
konferencji przyjêli za³o¿enie
o potrzebie zapewnienia na
ka¿dym ze spotkañ szerokiej
reprezentacji s³u¿b mundurowych oraz przedstawicieli
jednostek zajmuj¹cych siê

zarz¹dzaniem kryzysowym.
Zapraszani s¹ przedstawiciele wojska, szczególnie Wojsk
Obrony Terytorialnej, Policji,
Stra¿y Granicznej, Stra¿y
Po¿arnej oraz s³u¿b specjalnych. Obecnoœæ ich przynosi
tak bardzo potrzebny element praktyczny, pozytywnie
odbierany g³ównie przez stu-

dentów, którzy z zainteresowaniem uczestnicz¹ w dyskusjach z pracownikami
s³u¿b. Konferencje s³u¿¹ równie¿ zaprezentowaniu absolwentom mo¿liwoœci podjêcia
pracy w s³u¿bach podleg³ych
MON oraz MSWiA. S³u¿by,
borykaj¹c siê z problemem
znalezienia do pracy odpowiednich
kandydatów
spe³niaj¹cych wymagane
standardy, chêtnie korzystaj¹
z mo¿liwoœci zaprezentowania warunków pracy w poszczególnych formacjach.
Najbli¿sz¹ konferencjê, która odbêdzie siê 24 kwietnia
2020 roku, poœwiêcono wyzwaniom i zagro¿eniom polskiej strefy bezpieczeñstwa.
W programie konferencji
znajd¹ siê tematy zwi¹zane z
terroryzmem, wojnami nieklasycznymi oraz informacyjnymi, obrony terytorialnej,
stosunkom Polska-Rosja,
edukacji dla bezpieczeñstwa,
si³om zbrojnym w systemie
zarz¹dzania kryzysowego
oraz Rzeczypospolitej w stosunkach miêdzynarodowych.
Wyk³ad inauguracyjny pt.
Œwiat na progu (za progiem)

nowych zagro¿eñ - wojny
nieklasyczne wyg³osi dr hab.
prof. WAT Jerzy Zalewski.
Konferencja ma równie¿ na
celu:
1) tworzenie i doskonalenie
platformy wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ przedstawicieli œwiata nauki i praktyków;
2) wywo³anie dyskusji nad
aktualnymi problemami polskiej polityki bezpieczeñstwa,
identyfikacjê
najwa¿niejszych wyzwañ przed ni¹
stoj¹cych oraz instrumentów
i narzêdzi, za pomoc¹ których mo¿liwe bêdzie skuteczne wykorzystywanie szans
oraz zwalczanie zagro¿eñ
dla bezpieczeñstwa;
3) syntezê wniosków i propozycji nowych scenariuszy
rozwoju zawartych w formie
publikacji konferencyjnych
Patronat honorowy konferencji objê³a JM Rektor Akademii im. Jakuba z Parady¿a
z siedzib¹ w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab.
El¿bieta
Skorupska-Raczyñska oraz Wojewoda Lubuski.
AJP
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Podniosą jakość gorzowskiego
rynku pracy
W podstrefie KSSSE przy ul. Szczeciñskiej wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê parku logistyczno-przemys³owego Panattoni Park Gorzów.

Fot. Robert Borowy

W pierwszym etapie powstanie magazyn o powierzchni 18,5 tysi¹ca metrów kwadratowych, zaœ docelowo park bêdzie sk³ada³
siê z dwóch obiektów o powierzchni magazynowej blisko 67 tysiêcy metrów kwadratowych.
Bardzo zadowolony z
otwarcia nowej inwestycji
jest prezydent miasta Jacek
Wójcicki, który nazwa³ j¹
ogromn¹ i o du¿ym znaczeniu lokalnym.
- Jest to o tyle wa¿ne
dzia³anie, ¿e wielu przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w Gorzowie wielokrotnie t³umaczy³o, ¿e brakuje u nas przestrzeni magazynowych mówi prezydent. - Dzisiejszy
rynek jest nieco inny ni¿ by³o
to dawniej i firmy nie chc¹ inwestowaæ w budowê w³asnych magazynów, ale wol¹
zlecaæ obs³ugê logistyczn¹.
Panattoni im to zapewnia, a
ju¿ wiem, ¿e to ma byæ dopiero dobry pocz¹tek, gdy¿
w nied³ugiej przysz³oœci pojawi¹ siê kolejne tego rodzaju inwestycje w mieœcie - wyjaœnia.
Radoœci z przyci¹gniêcia
kolejnego inwestora do
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nie kryje te¿ jej prezes
Krzysztof Kielec. Zwraca
przy tym uwagê, ¿e dziêki
budowie parku logistycznoprzemys³owego praktycznie
zamkniêty zostaje teren
Strefy w Gorzowie, wynosz¹cy ponad 100 hektarów.
- Cieszê siê z przyjœcia tak
dobrego inwestora, poniewa¿ najwiêksz¹ z tego korzyœæ bêdzie mia³o miasto,
choæ zanim przekonaliœmy
Panattoni do budowy parku,

r e k l a m a

Tu wmurowano kamień węgielny pod budowę centrum logistyczno-przemysłowego Panattoni
Park Gorzów

sami musieliœmy przygotowaæ teren, uzbroiæ go, ale to
teraz zaprocentuje - zauwa¿a. - Sam fakt, ¿e w Gorzowie mamy kolejn¹ firmê z
bran¿y
logistyczno-przemys³owej, gdzie deweloperem jest dobrze znany podmiot jest wiadomoœci¹ bardzo dobr¹. To œwiadczy, ¿e
popyt na us³ugi w tym obszarze roœnie, ale jeszcze pozytywniejsz¹ wiadomoœci¹ jest
to, ¿e ci¹gle widzimy zainteresowanie Gorzowem jako
dobrego miejsca do prowadzenia du¿ych inwestycji.
Powoli wyczerpujemy teren
w podstrefie gorzowskiej,
gdy¿ pozosta³ nam ostatni,
niespe³na piêciohektarowy
kawa³ek. Pojawiaj¹ siê na
szczêœcie nowe mo¿liwoœci,
dziêki otwarciu terenu przy
ul. Mironickiej - wyjaœnia prezes Kielec.
Kulminacyjnym punktem
otwarcia budowy by³o wmu-

rowanie wêgla kamiennego,
ale - jak zaznaczy³ Tomasz
Œrama z firmy Panattoni prace budowlane ju¿ trwaj¹,
poniewa¿ do czerwca, najpóŸniej lipca bie¿¹cego roku
musi powstaæ pierwszy modu³ magazynowy o powierzchni 18,5 tysi¹ca metrów kwadratowych.
- Rozpoczêliœmy stawianie
pierwszego obiektu pod potrzeby ju¿ pozyskanych
klientów - mówi Tomasz Œrama. - Powsta³y w pierwszym
etapie obiekt potem zostanie
rozbudowany do powierzchni 37 tysiêcy. Drugi magazyn
bêdzie mia³ oko³o 30 tysiêcy.
W obu obiektach bêdzie
mo¿na sk³adowaæ towary do
wysokoœci dziesiêciu metrów, ca³oœæ zostanie wyposa¿ona w odpowiednie instalacje przeciwpo¿arowe, a noœnoœæ posadzki wyniesie
minimum piêæ ton na metr
kwadratowych, czyli tyle, ile

oczekuj¹ od nas klienci t³umaczy.
Je¿eli chodzi o budowane
przez Panattoni parki logistyczne ten gorzowski bêdzie
nale¿a³ do œredniej wielkoœci. Koszt budowy wyniesie
kilkadziesi¹t
milionów
z³otych. Wiadomo ju¿, ¿e
pierwszymi firmami, które
wynajê³y na dobry pocz¹tek
³¹cznie 10 tysiêcy metrów
kwadratowych s¹ Omnipack
i Logoplast. Ta pierwsza jest
liderem rynku logistyki dla ecommerce
w
Polsce,
œwiadcz¹ca kompleksow¹
obs³ugê sklepom internetowym. Druga zaœ zajmuje siê
projektowaniem i produkcj¹
opakowañ
z
tworzywa
sztucznego. Dzia³a w 16 krajach, ma 63 fabryki i zatrudnia ³¹cznie 2100 pracowników. Firma jest zaanga¿owana
w
dzia³ania
proekologiczne, w tworzenie
nowych metod recyklingu.

Zdaniem prezesa Krzysztofa Kielca, pojawienie siê firmy Panattoni w Gorzowie
jest o tyle wa¿ne, ¿e ju¿ zaczyna ona przyci¹gaæ do
nas kolejnych znacz¹cych
graczy gospodarczych, a to
wszystko bêdzie podnosi³o
konkurencyjnoœæ rynku pracy. Prezes KSSSE zauwa¿a
ponadto, ¿e pierwsze dwie
firmy, które usadowi¹ siê w
parku
logistycznoprzemys³owym, ¿eby sprostaæ dzisiejszym wymaganiom rynkowym nie tylko
musz¹ mocno zaanga¿owaæ
w swój rozwój du¿y kapita³,
ale równie¿ postawiæ na innowacyjnoœæ. Czyli na to, o
czym w Gorzowie w ostatnim
czasie mówi siê coraz
g³oœniej, bo taka jest koniecznoœæ, je¿eli chce siê
budowaæ
atrakcyjniejsze
miejsca pracy ni¿ to mia³o
miejsce dotychczas.
- Jestem przekonany, ¿e
Omnipack i Logoplast podnios¹ jakoœæ gorzowskiego
rynku pracy. Korzyœci dla
pracowników s¹ zreszt¹
dwojakie, zw³aszcza ¿e statystycznie poziom bezrobocia w mieœcie jest bardzo niski. To tylko buduje rynek
pracownika, którzy z tytu³u
œwiadczonej pracy powinni
coraz czêœciej zacz¹æ odnosiæ korzyœci zawodowe i finansowe - t³umaczy prezes
KSSSE.
Z kolei Tomasz Œrama wyjaœni³ powody, dla których firma wybra³a Gorzów, jako
miejsce kolejnej swojej du¿ej
inwestycji.
- Zawsze staramy siê
pod¹¿aæ za naszymi klientami, którzy wyra¿ali spore zainteresowanie inwestycj¹ w
Gorzowie, co ma zwi¹zek z
bliskoœci¹ granicy z Niemca-

mi - kontynuuje. - Do tego
Gorzów, jako 120-tysiêczne
miasto, ma wci¹¿ spory potencja³ pracowniczy. I kolejny
argument przemawiaj¹cy za
budow¹ by³o to, ¿e w osi drogi S-3 akurat w tutejszym regionie mieliœmy bia³¹ plamê,
któr¹ teraz wype³niamy. Ponadto nie jest to pierwsza
nasza inwestycja w Gorzowie, ale pierwsza w obszarze budowy parku logistycznego. Oferta jest skierowana
do du¿ej rzeszy podmiotów.
Nawet tych drobniejszych,
którzy potrzebuj¹ powierzchni magazynowej wielkoœci
1,5-2 tysi¹ca metrów kwadratowych - t³umaczy i wyjaœnia, ¿e Panattoni obecnie
prowadzi liczne rozmowy z
kolejnymi firmami.
- Jestem przekonany, ¿e w
niedalekiej przysz³oœci pierwszy obiekt zostanie skomercjalizowany w ca³oœci. Kolejny bêdzie budowany w zale¿noœci
od
poziomu
zainteresowania wynajmem.
Jako ciekawostkê powiem,
¿e w Zielonej Górze park
wielkoœci 70 tysiêcy metrów
zosta³ skomercjalizowany w
ci¹gu roku i teraz prowadzimy dalsz¹ ekspansjê - zakoñczy³ Tomasz Œrama.
Panattoni Europe jest europejsk¹ fili¹ jednego z najwiêkszych deweloperów powierzchni przemys³owej Panattoni
Development
Company, firmy za³o¿onej w
USA w 1986 roku przez Carla Panattoni. W Polsce
dzia³a od 2005 roku. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci w
Europie firma zrealizowa³a
projekty o ³¹cznej powierzchni przekraczaj¹cej 9,6 milionów mkw., wiêkszoœæ (7,5
mln mkw.) w Polsce.
ROBERT BOROWY
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Polska przejmuje niemieckie firmy
Czy mo¿na by³o spodziewaæ siê czegoœ lepszego na starcie 2020 roku?
czo³ówce pod wzglêdem
tempa wzrostu gospodarczego - prognozuje Bruksela. Fala kryzysowego niepokoju przechodzi przez Europê i stoi jakby u bram
naszych przedsiêbiorstw.
Unia Europejska bêdzie
ofiar¹ pogarszaj¹cej siê koniunktury œwiatowej. Ekonomiœci mówi¹, ¿e Polska
przejdzie to za³amanie
znacznie ³agodniej. Nasilaj¹
siê jednak konflikty handlowe, roœnie napiêcie geopolityczne i tworz¹ siê nowe
alianse miêdzynarodowe, wisi nad UE widmo brexitu Jednak najwiêksz¹ blokadê
przep³ywów towarowych w
ostatnich dniach spowodowa³
koronawirus, czego nikt nie
przewidzia³. W zwi¹zku ze
wstrzymaniem dostaw z Chin
staj¹ ca³e fabryki, a w Chinach upad³oœæ og³asza 6%
przedsiêbiorstw. Polska, zapewne dziêki Opatrznoœci,
na razie jest poza tymi zagro¿eniami. Stawiamy pytanie; czy sobie poradzimy,
czy nie zabraknie pieniêdzy, czy kryzys zaw³adnie
te¿ i nasz¹ gospodark¹?
Kondycja finansowa miasta
jest dobra i cokolwiek by nie
wymyœlaæ, jest funkcj¹ kondycji gospodarczej, a ta
zwi¹zana jest z wynikami
gospodarki Polski. Do tego
dochodzi jeszcze redystrybucja funduszy europejskich i
¿eby z nich korzystaæ, to
trzeba mieæ œrednio 25-50 %
wk³adu w³asnego. Niektóre
gminy przez to zad³u¿y³y siê
do granic ekonomicznych
mo¿liwoœci. Z pomoc¹ jednak zawsze przychodz¹
dobre wyniki gospodarcze.
Jak wiêc zapowiada siê
gospodarczy rok 2020 dla
Polski? Eksperci mówi¹, ¿e
bêdzie bardzo ciekawy i wype³niony nowymi mo¿liwoœciami rozwoju, choæ te¿ nie
bez przeciwnoœci. Przedsiêbiorców trzeba trochê uspokoiæ i choæ ostro¿noœæ nikomu jeszcze nie zaszkodzi³a
to uwa¿am, ¿e nie ma podstaw, aby aktywnoœæ gospodarcz¹ swoich firm hamowaæ.
Obecnie najwiêksze zmartwienie maj¹ transportowcy,
bo im UE zafundowa³a dyrektyw¹ transportow¹ barierê
rozwoju. Jest to ewidentny
akt wrogoœci przeciw dynamicznie rozwijaj¹cemu siê
transportowi TIR w pañstwach wschodniej Europy, a
szczególnie Polski. Jest
prawd¹, ¿e polskie firmy
transportowe
opanowa³y
przewozy towarów w ca³ej
UE i to niektóre pañstwa
dra¿ni. Co czwarty TIR jest z
rejestracj¹ polsk¹. To siê nie
spodoba³o duetowi francusko-niemieckiemu i st¹d ta

Fot. Archiwum

Patrzymy na bud¿et Gorzowa Wlkp. 2020 roku, który
pod koniec poprzedniego roku przyjê³a Rada Miasta i widzimy, ¿e zapowiada siê bardzo optymistycznie. Nasz
magistrat ma zaplanowane
do wydania 1,1 miliard
z³otych. Warto podkreœliæ, ¿e
na inwestycje przeznaczono
rekordow¹ pulê 372 mln
z³otych. Myœlê, ¿e w
bie¿¹cym roku doczekamy
siê zakoñczenia tych najwiêkszych inwestycji drogowych; wylotówki na Gdañsk z
ul. Walczaka w³¹cznie. Powinna w tym kierunku powstaæ druga nitka jezdni za
70 mln z³. Na remont ul.
Kostrzyñskiej jest 30 mln z³,
a na dokoñczenie ul. Sikorskiego i czêœci Chrobrego
przewidziano, bagatela, 70
mln z³otych. Tylko wspomnê,
¿e 275 mln z³. pójdzie na oœwiatê, a a¿ 245 mln z³. na pomoc spo³eczn¹. Znacznie
d³u¿sza jest lista mniejszych i
ma³ych inwestycji, które
usprawni¹ nam miejskie
¿ycie. Pojawi¹ siê ju¿ niebawem nowoczesne tramwaje
z polskiej PESY, a ca³a modernizacja miejskiego transportu poch³onie 66 mln z³.
Miasto zaci¹gnie 106 mln z³.
kredytu, co przy 936 mln z³.
dochodów
nie
jest
zad³u¿eniem du¿ym. Ten
bud¿et w efekcie jego finalnego wykonania zmieni powa¿nie wizerunek Gorzowa
Wlkp.
No có¿, trochê siê te roboty
wlok¹, handlowcy wzd³u¿
rozkopanych ulic ledwo
wi¹¿¹ koniec z koñcem, niektórzy zakoñczyli przez to
swoj¹ kupieck¹ przygodê.
Kierowcy miejscowi jakoœ pokonuj¹ ten uliczny slalom, by
przejechaæ przez rozkopane
centrum Gorzowa. Gorzej
jest z przyjezdnymi, oni centrum omijaj¹ ze strat¹ dla kawiarenek i restauracji. Budujemy centrum Gorzowa wokó³ Katedry i zmieniamy ruch
samochodowy z wy³¹czeniem odcinka ulicy Sikorskiego, ale wcale nie planuje siê
w pobli¿u parkingów. Niektórzy radni chyba myœl¹, ¿e
kierowcy przesi¹d¹ siê na
tramwaje lub rowery, a turyœci do centrum przyjd¹ pieszo
zostawiaj¹c
samochody
gdzieœ na obrze¿ach œródmieœcia. Dodatkowo dojazd
do centrum komplikuje nadmiar ulic jednokierunkowych.
Czy czasem nie skazujemy
œródmieœcie na dalsze umieranie?
Wróæmy do gospodarki,
bo przecie¿ ona zadecyduje o powodzeniu naszych
planów. Polska ze wzrostem 4% w 2019 roku znalaz³a siê na 4. miejscu w
UE i pozostaje nadal w

Augustyn Wiernicki, absolwent Akademii Rolniczej i
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1982 przedsiębiorca
i właściciel znanej firmy w Gorzowie Wlkp., były radny,
doradca wojewody w latach 2000-2001, społecznik, od 1992r.
prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im.
Brata Krystyna. Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków
i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce (z siedzibą w
Gorzowie Wlkp.). Członek Zespołu Organizacyjnego
Narodowego Kongresu Trzeźwości.

dyrektywa unijna utrudniaj¹ca przewozy przede
wszystkim polskimi TIR-om.
Polska powinna t¹ dyrektywê
podaæ do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Na zachodzie Europy robi
siê wiele, by utrudniæ gospodarczo tym m³odym i jeszcze
zapóŸnionym pañstwom Europy Wschodniej, które si³¹
determinacji wchodz¹ coraz
odwa¿niej na rynki tym dotychczas uprzywilejowanym
w Unii. Polska gospodarka,
ju¿ od pierwszego miesi¹ca nowego roku, analityków ekonomicznych zaskakuje i zdumiewa. Ekonomiœci, w tej histerii nowego
kryzysu œwiatowego, nie spodziewali siê w Polsce niczego dobrego. Raczej, razem z
czêœci¹ niektórych polityków
polskich, przewidywali, a nawet oczekiwali, spadku PKB i
k³opotów. Niestety, jest
wzrost i to jak na pocz¹tek
roku ca³kiem zadawalaj¹cy.
Mimo, ¿e w UE jest powa¿ne
spowolnienie rozwoju na poziomie ok. 1,4%, to w Polsce
produkcja przemys³owa w
styczniu w ujêciu rocznym
wzros³a o 3,5% i o 2,7% w
stosunku do grudnia. Ju¿ po
tych wynikach, prognozuje
Rafa³ Bonecki, g³ówny ekonomista ING Banku Œl¹skiego, ¿e Polska utrzyma stabilny wzrost produkcji na poziomie 3,5 proc. Wszystkie
pañstwa tej dojrza³ej gospodarki- Francja, W³ochy, Niemcy, Hiszpania - prze¿ywaj¹
kryzys i nie s¹ w stanie
osi¹gn¹æ wy¿szej dynamiki
ni¿ ma Polska, Rumunia
Wêgry i Bu³garia. A widmo
brexitu kr¹¿y nad Europ¹. Dr

B³a¿ej Podgórny z Akademii
Leona KoŸmiñskiego /forsal.pl/ mówi, ¿e brexit nie bêdzie mia³ katastrofalnych
skutków dla Polski, a Wielka
Brytania stanowi 6,4% naszego eksportu i brexit nie
powinien na niego wp³yn¹æ.
Je¿eli natomiast brexit oka¿e
siê ³atwym do przeprowadzenia i w dodatku bêdzie impulsem dynamiki rozwoju Anglii,
to stanowi³ bêdzie powa¿ny
sygna³ dla ruchów eurosceptycznych. Anglicy chc¹ po
prostu budowaæ swoj¹ potêgê bez biurokracji unijnej.
Szef MSW W³och, wicepremier Matteo Salwini mówi, ¿e
Unia Europejska musi siê
zmieniæ, albo W³ochy zrobi¹
tak jak Anglicy. Brexit to powa¿ny precedens. Polacy jak
na razie s¹ jednym z narodów
najbardziej
popieraj¹cych swoj¹ obecnoœæ w UE. Ale czy bêdzie tak
d³ugo, je¿eli ataki na Polskê
nie ustan¹?
Polska póki co bije rekordy
w handlu zagranicznym, a
szczególnie na rynku niemieckim. Coraz wiêcej na
rynku œwiatowym pojawia siê
towarów „Made in Poland”.
W handlu zagranicznym mamy bilans dodatni, a bud¿et
pañstwa po raz pierwszy od
30 lat jest zrównowa¿ony,
bez deficytu. Deutsche Welle,
podaje, ¿e wymiana
handlowa pomiêdzy Polsk¹ i
Niemcami wzros³a o 4,2
proc., Polska sta³a siê szóstym co do wielkoœci partnerem handlowym Niemiec, a
mo¿e niebawem pi¹tym przeœcigaj¹c
W³ochy.
Wschodnia Europa rozwija
siê dynamicznie, a liderami

wzrostu
s¹
Wêgry
(4,6%),Rumunia (4,2%), Litwa(3,7%), Polska i Bu³garia
(ponad 3,5,%). Te dotychczas czo³owe gospodarki UE
maj¹ czego siê obawiaæ tym
bardziej, ¿e te skazane na
rozwój drugiej prêdkoœci, na
zaplecze taniej si³y roboczej i
obszar rynku zbytu s¹ coraz
silniejsze. Zawi¹zuj¹ tzw.
Zwi¹zek Trójmorza i na naszych oczach zmieniaj¹
uk³ad si³ w Europie, odzyska³y swoj¹ podmiotowoœæ i
odrzuci³y marginalizacjê.
Czy naprawdê wiemy co w
naszej Polsce siê dzieje?
Jeszcze kilka lat temu informacja, ¿e Polska przejmuje
niemieckie firmy, by³aby traktowana jak ¿art, jak niezdrowy dowcip pod adresem Polski w stylu polnische Wirtschaft. Dzisiaj to ju¿ nie ¿art,
polski Koncern Orlen przej¹³
w Niemczech ok. 500 stacji
paliw. Polska MiedŸ jest
czo³owym graczem na rynku
œwiatowym. Polska przymierza siê do przejêcia upadaj¹cego Deutsche Bank, bo
okazuje siê, ze po czêœciowej repolonizacji banków i
ich restrukturyzacji, polskie
banki sta³y siê jednymi z najsilniejszych w UE. Polska
Grupa Lotnicza LOT przejê³a
kilka dni temu niemieckie linie lotnicze CONDOR. LOT
po przejêciu Condora staje
siê czo³owym lotniczym
przewoŸnikiem w UE z liczb¹
ponad 20 mln pasa¿erów
rocznie. W po³¹czeniu z Centralnym Portem Lotniczym,
który powstaje miêdzy Warszaw¹ a £odzi¹, Polska staje
siê jednym z g³ównych przewoŸników w lotnictwie pasa¿erskim w Europie i jednym z wa¿niejszych w œwiecie. W zwi¹zku z tym
modernizacje Koleje id¹ w
kierunku zwiêkszenia ich
prêdkoœci do 120 km/godz.
PKP inwestuje w infrastrukturê, przeznacza na modernizacjê i zakup taboru do 2023
roku ponad 7 mld z³. W ci¹gu
zaledwie
4
lat
iloœæ
pasa¿erów
wzros³a
o
po³owê- mówi Adam Laskowski z PKP Intercity S.A. Ca³y
Krajowy Program Kolejowy
warty jest 76 mld z³, bez niego pajêczyna po³¹czeñ CPK
z ca³¹ UE by³aby niemo¿liwa.
Grupa PKP, rozpoczêty Centralny Port Komunikacyjny i
Polska Grupa Lotnicza LOT
staj¹ siê lokomotyw¹ polskich inwestycji. A jeszcze
niedawno za czasów premiera Donalda Tuska LOT by³
bankrutem na sprzeda¿, a
upadaj¹ca PKP mia³a byæ
przejêta za grosze przez niemieck¹ Deutsche Bahn. Tak
przecie¿ zlikwidowano wiêkszoœæ polskiego przemys³u i
handlu co jeszcze dzisiaj

k³adzie siê cieniem na rozwoju i poziomie ¿ycia Polaków. Do tej skutecznej polityki rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego do³o¿yæ
trzeba rozpoczêt¹ polsk¹
czêœæ po³udniowowschodniego 700 kilometrowego europejskiego szlaku Via Carpatia, który ma po³¹czyæ K³ajpedê na Litwie z Salonikami w
Grecji. Po³¹czenie Adriatyku,
Morza Czarnego i Ba³tyckiego przez inicjatywê Trójmorza jest epokowym wydarzeniem, które pilotuje Polska.
Trójmorze jest inicjatyw¹ polityczno-gospodarcz¹ powo³an¹ w 2015 roku z inicjatywy prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezydenta
Chorwacji. Do Trójmorza nale¿y dzisiaj 12 pañstw cz³onków UE; Austria, Bu³garia,
Chorwacja, Czechy, Estonia,
Litwa, £otwa, ,Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia i
Wêgry. To ju¿ najsilniejsza
grupa gospodarcza UE. Do
tego towarzystwa próbuj¹ siê
przykolegowaæ Niemcy i UE.
Stany Zjednoczone, ¿eby byæ
w tym towarzystwie to nawet
zadeklarowa³y miliard dolarów. Nie bez przyczyny prezydent Emmanuel Macron
goœci³ niedawno w Polsce.
Podpisa³ program polskofrancuskiej wspó³pracy strategicznej na lata 2020-2024.
Zauwa¿y³ w koñcu, ¿e Polska
po brexicie zajmuje pi¹te
miejsce po Anglii jako wa¿ny
gracz gospodarczy, którego
lekcewa¿yæ ju¿ siê nie da.
Francuskie media pisa³y, ¿e
Macron przyjecha³ pojednaæ
siê z Polsk¹. Francuska arogancja wobec Polski przechodzi chyba do historii.
Polskie porty rozbudowuj¹
swoj¹ pojemnoœæ i przepustowoœæ. W ubieg³ym 2019 roku by³y liderem w prze³adunkach na Ba³tyku i najlepsze w
prze³adunkach kontenerowych. Te wiod¹ce to Port
centralny w Gdañsku, Port
Zewnêtrzny w Gdyni, terminal kontenerowy w Œwinoujœciu i port w Szczecinie po
pog³êbieniu toru do 12,5 metra. ONZ-owska agencja ds.
handlu i rozwoju oceni³a Polskê pod wzglêdem atrakcyjnoœci inwestowania na 4. miejscu w Europie, a Polskie
Strefy Ekonomiczne s¹ uznawane za jedne z najlepszych
w œwiecie. Trudno w to
wszystko uwierzyæ… Czy
mo¿na by³o spodziewaæ siê
czegoœ lepszego na starcie
2020 roku? Polska roœnie w
si³ê i Gorzów z tego skorzysta.
Wszyscy powinni siê cieszyæ i
wspieraæ ten rozwój tak w
kraju, jak i za granic¹. Parafrazuj¹c s³owa prezydenta Billa
Clintona powiem: po pierwsze
patriotyzm gospodarczy...
AUGUSTYN WIERNICKI
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Tramwaje szansą mieszkańców
na przyszłość
Z dr. Romanem Maksymiakiem, prezesem Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Panie prezesie, kiedy
tramwaje pojad¹ w mieœcie?
- O i to jest dobre pytanie.
Komunikacja miejska w Gorzowie w zakresie zarz¹dzania opiera siê na dwóch filarach. Pierwszy dotyczy organizatora, czyli Miasta, a my
jesteœmy wykonawc¹ us³ugi
przewozowej w oparciu o
umowê z Miastem. I tak Miasto dysponuje torowiskami,
sieci¹ trakcyjn¹, które to nam
wydzier¿awia. I mo¿e to zrobiæ wówczas, kiedy ta sieæ zostanie ju¿ odebrana po wykonaniu wszystkich prac przez
wykonawców, którzy te remonty wykonuj¹. Kiedy to
mo¿e nast¹piæ? Powiem tak,
by³bym optymist¹, gdybym
powiedzia³, ¿e w kwietniu.
Gdybym by³ pesymist¹, to powiedzia³bym, ¿e w po³owie roku.
- Ale którego roku, panie
prezesie?
- Tego roku. Proszê mi wierzyæ, ¿e to, co zosta³o wykonane, ju¿ nie powinno stanowiæ wielkiego problemu, choæ
ktoœ mo¿e zarzuciæ, ¿e problem ca³y czas istnieje, bo remont mia³ byæ wykonany ju¿
dawno. Ale ulica Sikorskiego,
jeœli tylko zostanie oddana, to
uruchomimy komunikacjê na
relacji Wieprzyce - Manhattan, pêtla Silwana i bêdziemy
jeŸdziæ ju¿ jedynk¹ ku zadowoleniu i uciesze mieszkañców. Ale te¿ i naszej, bo mamy w zajezdni nowe tramwaje, unieruchomione, co nas
strasznie do³uje. To, co teraz
robimy, te testy, to nie jest
dok³adnie to, co chcielibyœmy
robiæ. Bo jeœli nie ma
pasa¿erów w tramwaju, to ten
tramwaj bêdzie siê inaczej zachowywa³. Pojawi siê kwestia
drzwi, kwestia dodatkowego
obci¹¿enia, to s¹ te elementy,
które zapewni¹ tylko przewozy pasa¿erskie.
- W³aœnie, w³aœnie, bo jak
siê do was idzie, to widaæ
na ul. Kostrzyñskiej pomykaj¹ce tramwaje. W³aœnie
minê³am zielon¹ Pesê, która jecha³a z napisem - Jazda Testowa. Nie mo¿na na
tych jazdach uruchomiæ
przewozów z pasa¿erami?
- Na razie s¹ to przejazdy
testowe, bo Miasto dosz³o do
wniosku, ¿e z pasa¿erskimi
musimy trochê odczekaæ, tak,
aby uruchomiæ na ca³ej relacji, a nie tylko na tej szcz¹tkowej od Wieprzyc do ul. Jancarza. Choæ teoretycznie by³oby
to mo¿liwe.
- To czym bêdziemy jeŸdziæ, jak w koñcu tramwaje
rusz¹? Tylko tramwajami z
Pesy?

R. Maksymiak: Musimy uporządkować sieć komunikacji miejskiej

- No w³aœnie. Czym bêdziemy jeŸdziæ. Zmiany s¹ bardzo
dynamiczne. Pierwotnie bowiem zak³adano budowê nowej
linii.
Niestety,
te
pieni¹dze, które by³y przeznaczone na jej budowê, zosta³y
przeznaczone na inne cele,
na modernizacjê ju¿ istniej¹cej sieci. I tu nie nale¿y
nikogo winiæ, bo ceny us³ug
budowalnych posz³y do góry.
Prezydent zapowiada, ¿e
now¹ liniê wybudujemy w nowej perspektywie. Mówimy o
tej linii, które idzie na Manhattan, miêdzy innymi ulic¹ Ruchu M³odzie¿y Niezale¿nej,
Pi³sudskiego, Górczyñsk¹.
Jeœli nie bêdzie tej nowej linii,
to tramwaj bêdzie oparty tylko
o te relacje, które by³y dotychczas. A to jest zwyczajnie za
ma³o. Bo to jest zaledwie
dwadzieœcia kilka procent
wszystkich przewozów. I choæ
poprawimy
wygodê
podró¿owania, to nie bêdziemy mieli tej nowej jakoœci,
czyli nowych po³¹czeñ. Tramwaj jak powietrza potrzebuje
nowych po³¹czeñ. Bo jest to
du¿y œrodek przewozowy, który funkcjonuje z powodzeniem w du¿ych miastach. I
dlatego trudny jest do utrzymania w takich miastach jak
Gorzów, bo choæ statystycznie Gorzów jest du¿ym miastem, to w istocie nim nie jest. I
dlatego tramwaj potrzebuje
pasa¿erów, a pasa¿erów zapewni nam tylko Górczyn.
Oczywiœcie, mo¿na dywagowaæ o poprowadzeniu linii na
Staszica, ale tam koszty budowy by³by tak ogromne, ¿e
raczej nie s¹dzê i¿ ktoœ siê na
taki pomys³ porywa³. Ekonomia zwyczajnie go wyklucza.
- Panie prezesie, pamiêtam, jak poprzedni prezydent
miasta,
Tadeusz
Jêdrzejczak przekonywa³,
¿e Gorzów jest za biednym
miastem na utrzymywanie
tramwajów…

- Pani zadaje mi pytanie jak
do polityka. A ja nie jestem
politykiem…
- Nie, absolutnie, ja pana
pytam, jako specjalistê.
- Ja jestem pozbawiony jakichkolwiek emocji, jeœli chodzi o tramwaje. Dla mnie
tramwaje to biznes, który zosta³ mi powierzony do prowadzenia. I starem siê dla nich
znaleŸæ uzasadnienie. Jeœli
politycy stwierdz¹, ¿e Gorzów
jest za biedny, niech wobec
tego to dowodz¹. Ja twierdzê
tak: tramwaje w Gorzowie
funkcjonuj¹ od 100 lat. Zdegradowanie czegoœ, co ma
tak d³uga tradycjê, jest bardzo
³atwe. Natomiast warto wiedzieæ, ¿e dziœ wiele miast na
Zachodzie odtwarza trakcjê
tramwajow¹ i to nawet w
mniejszych oœrodkach. Dlaczego o tym mówiê? Dlatego,
¿e dziœ wszyscy mamy usta
pe³ne ekomobilnoœci, smogu,
czystego powietrza. Jeœli ju¿
mamy ten œrodek komunikacji, to nale¿y go pielêgnowaæ
Ja uwa¿am, ¿e decyzja obecnych w³adz miasta o utrzymaniu tramwajów jest w³aœciwa.
Ona daje szansê mieszkañcom na przysz³oœæ. Jeœli teraz wprowadzimy jeszcze
trzeci podsystem - mamy bowiem podsystem tramwajowy
i podsystem autobusów z napêdem tradycyjnym, a trzeci
bêdzie z napêdem zeroemisyjnym, w przysz³oœci wodorowym, to prezydent miasta w
nastêpnej kadencji bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ wyboru, w jakim kierunku powinna pójœæ
komunikacja miejska. Czy to
bêdzie kierunek rozwoju trakcji tramwajowej, który jest
kosztowny, mi³y dla oka, ale
kosztowny. Czy mo¿e zastosowaæ protezê w postaci autobusów elektrycznych, które
spe³niaj¹ wymogi w zakresie
czystoœci powietrza. S¹ bardziej elastyczne i s¹ tañsze.
Mo¿e ju¿ w tym czasie bêdzie

dostêpny autobus wodorowy,
bo postêp idzie w tak szybki
sposób, ¿e wszystko jest
mo¿liwe. Dlatego te¿ nie nale¿y wykluczaæ jakiegokolwiek kierunku rozwoju komunikacji miejskiej. Nale¿y to pozostawiæ decyzji przysz³ych
w³adz.
- Panie prezesie, jak sobie
do pañstwa jecha³am, to za
kó³kiem miejskiego autobusu siedzia³a pani kierowca.
Nast¹pi³a zamiana jakoœciowa w zatrudnianiu na
rzecz kobiet za kierownicami?
- Obecnie mamy 33 panie,
które pracuj¹ jako kierowcy.
Rzeczywiœcie jest ich coraz
wiêcej. No i bardzo dobrze.
Dlaczego? Z prostej przyczyny. Mê¿czyŸni zawsze chc¹
coœ udowadniaæ - ¿e mo¿na
szybciej pojechaæ, albo jeszcze coœ innego. Panie s¹ bardziej wytonowane, spokojne, i
w otoczeniu pasa¿erów, którzy w du¿ej skali s¹ niezadowoleni z komunikacji miejskiej
w ostatnim okresie, bo s¹ tak
du¿e zmiany, znacznie lepiej
siê odnajduj¹. Obecnie skala
zmian jest tak du¿a, ¿e jeŸdzimy w pewnych miejscach na
placu budowy. Wielu ludzi nie
wytrzymuje tych zmian, odchodz¹ z firmy. Bo nie wytrzymuj¹ presji oburzenia na kierowców, choæ to nie ich wina.
Kobiety ³agodz¹ to wszystko.
Jest zwyczajnie mniej pretensji ze strony pasa¿erów kierowanych pod adresem kobiet
za kó³kiem.
- Przecie¿ proœciej jest obsobaczyæ faceta ani¿eli kobietê.
- No zdecydowanie tak
(œmiech). Bywaj¹ takie sytuacje, kiedy to widaæ. Moich
dwóch kolegów wraca³o z
si³owni i przydarzy³a im siê taka oto sytuacja. Postawili na
bacznoœæ pasa¿era, który
mia³ pretensjê do pani za kierownic¹. Koniec koñców by³

taki, ¿e facet wychodzi³ z autobusu, ¿egna³ siê ze wszystkimi, dziêkowa³ za mi³¹ jazdê,
¿yczy³ mi³ej podró¿y. I bardzo
dobrze, nich siê tak dzieje.
- Panie prezesie, a gorzowianie korzystaj obecnie ze
œrodków miejskiej komunikacji, czy te¿ maj¹ doœæ i
je¿d¿¹ swoimi samochodami?
- Mamy œwie¿e badania za
ubieg³y
rok,
statystykê
dok³adniej. I ona wskazuje, ¿e
w roku 2019 w stosunku do
roku 2018 przewozy siê ustabilizowa³y i siê nie zmniejszaj¹. S¹ na poziomie nawet
o u³amek procent wy¿szy, ni¿
w 2018 roku. To jest te¿ dziêki
decyzji prezydenta miasta o
uruchomieniu biletu Karty
Mieszkañca, którego cena
zosta³a zmniejszona, dlatego
sporo osób zaczê³o ten bilet
kupowaæ i dlatego te¿ przewozy s¹ lekko wy¿sze. Skutkuje to tym, ¿e wiêcej osób
korzysta, ale œrodki finansowe
wp³ywaj¹ mniejsze, bo przecie¿ coœ za coœ. Jednak moim
zdaniem to jest pocz¹tek trendu, który bêdzie na poziomie
0+, czyli bêdzie nieznaczny
wzrost korzystaj¹cych z komunikacji, ale nie bêdzie
spadków. Za chwilê, jak dostarczymy lepsz¹ jakoœæ komunikacji, a dostarczymy j¹
za pomoc¹ nowych tramwajów, zniknie argument, ¿e jeŸdzimy tramwajami 50-letnimi. Do tego polepszy siê jakoœæ
mierzona
czêstotliwoœci¹ tramwajów.
Musimy to tylko rozwin¹æ.
Mamy bazê, ale musimy
uporz¹dkowaæ sieæ komunikacji miejskiej, która bêdzie
mia³a charakter trwa³y, bo na
te chwilê mamy co moment
zmiany. I to z dnia na dzieñ.
Na wszystkich niemal liniach,
bo miasto jest jednym wielkim
placem budowy, dlatego pasa¿erowi trudno siê przyzwyczaiæ. Jeœli w koñcu ustabilizujemy ten uk³ad, to otrzymamy wymarzon¹ sytuacjê, czyli
miasto stanie siê miastem dla
ludzi, a nie dla samochodów.
Coraz g³oœniej siê mówi, ¿e
nie bêdzie budowy parkingu
wielopoziomowego w centrum. I to jest miód na moje
serce. Ja zawsze mówi³em jeœli mamy zagoœciæ samochodem w centrum miasta, to
to jest fatalny pomys³. Kierujê
firm¹ miejsk¹, ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e mówiê to, co pan
prezydent chcia³by us³yszeæ.
Otó¿ nie, ja ju¿ jestem du¿y
ch³opiec i mówiê to, co myœlê.
I to jest dobry pomys³ na
miasto, jeœli chodzi o komunikacjê. Ustrze¿emy siê tego, o
czym siê mówi w innych

miastach. Smogu - jak w Krakowie. Tam s¹ zreszt¹ wydawane olbrzymie œrodki na komunikacjê miejsk¹, ale w dalszym
ci¹gu
nie
ma
rozwi¹zania problemu. Oni
tam poszli tak daleko w motoryzacjê, ¿e ka¿dy nowy ci¹g,
jaki tam powstanie, natychmiast zapycha siê samochodami.
- Bêdziecie oblepiaæ tramwaje i autobusy reklamami
zewnêtrznymi?
- Nie. Nie bêdziemy oblepiaæ tramwajów i autobusów.
Powiem tak. To jest dla nas
Ÿród³o dochodów. I choæby z
tego
wzglêdu
musimy
podejœæ do tematu biznesowo. I tak, bêdziemy oblepiaæ ale szyby w tyle autobusów.
Ale tam, gdzie jest autobus i
tramwaj polakierowany na ten
zielony kolor, nie bêdziemy tego oblepiaæ. Takie jest te¿ stanowisko miasta. Autobus i
tramwaj ma byæ w takiej barwie, w jakiej jest. Ma to miasto
promowaæ w³aœnie przez swój
wygl¹d. Na dziœ realizujemy
projekt
elektromobilnoœci.
Bêdzie dodatkowo osiem autobusów elektrycznych. Sami
kupujemy osiem autobusów
dieslowskich, czyli 16 autobusów wejdzie do ruchu. Wycofujemy 20 autobusów marki
Solaris, które maj¹ ju¿ prawie
20 lat. Dlatego te¿ tych autobusów z reklamami bêdzie
coraz mniej. Bêdzie coraz bardziej zielono, bêdzie widaæ tê
barwê, która jest zreszt¹ podziwiana ju¿ w ca³ym kraju.
- I ostatnie pytanie. Bimbka nr 5, stary tramwaj wróci
na szyny? Ten stary czerwony i zgrzytaj¹cy wagonik?
- Musimy go poddaæ zabiegom renowacyjnym. Ale i tu
otwiera siê ciekaw pole.
Mi³oœnicy komunikacji ka¿¹
nam, podkreœlam, ka¿¹ nam
posiadaæ stare tramwaje jako
obiekty muzealne. Ja jestem
zwolennikiem stworzenia jednego, dwóch muzeów komunikacji w miastach, które na to
staæ. Niech to bêdzie Kraków,
Poznañ, Warszawa, ale nie
Gorzów. Utrzymanie tych
tramwajów kosztuje maj¹tek.
Mo¿e kiedyœ zrobimy tak¹ paradê starych tramwajów przez
miasto. Ten najstarszy, czyli
4N bêdzie jeŸdzi³, po renowacji na pewno.
- Ale mnie chodzi o to, ¿e
ma on siê pokazywaæ na
ulicach w trakcie wa¿nych
wydarzeñ, np.30 Stycznia,
28 Marca, 2 Lipca, jako coœ
ekstra oczekiwanego przez
mieszkañców.
- I on tak bêdzie funkcjonowa³.
- Dziêkujê bardzo.
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Polski desant z Wągrowca
na niemiecki Landsberg

Przygnał ich wiatr historii

Dlaczego budow¹ polskoœci w Gorzowie zajêli siê
akurat mieszkañcy W¹growca, skoro zgodnie z uchwa³¹
Rady Ministrów z marca
1945 roku, administracyjnie
nasze miasto podlega³o III
Okrêgowi Administracyjnemu z oœrodkiem kierowniczym w Koszalinie? Jak
t³umaczy szefowa gorzowskiego Klubu Pioniera Zofia
Nowakowska,
ju¿
na
prze³omie lat 1941-42 w
W¹growcu dzia³a³a konspiracyjna grupa patriotów ,,Ojczyzna’’, której celem by³a
m.in. budowa polskoœci… w
Landsbergu.
- W strukturach tej organizacji dzia³ali Wielkopolanie,
którzy nie mogli pogodziæ
siê z faktem, ¿e zachodnia
granica Polski nie przebiega³a na Odrze - opowiada
Zofia Nowakowska. - I postawili sobie za cel, ¿e po
skoñczeniu wojny pojad¹ na
Ziemiê Lubusk¹ i bez pytania kogokolwiek ustanowi¹
w³asny porz¹dek - dodaje.
Zreszt¹ sam Florian Kroenke we wspomnieniach zatytu³owanych ,,Wiatr historii’’
przyzna³, ¿e inicjatorami tej
¿ywio³owej ekspansji na tzw.
ziemie
odzyskane
byli
g³ównie mieszkañcy zachodnich czêœci Pomorza,
Wielkopolski i Œl¹ska. Mia³o
to swoje g³êbsze pod³o¿e i
uzasadnienie.
,,Proces spontanicznego
osiedlania siê Polaków na
opuszczonych przez Niemców ziemiach w miarê posuwania siê Armii Radzieckiej na zachód by³ zupe³nie
oczywisty i od pocz¹tku w
pe³ni zrozumia³y dla nas wy-

Fot. Archiwum Kurta Mazura

Fot. Archiwum Kurta Mazura

27 marca 1945 r. by³y burmistrz W¹growca Florian
Kroenke przyprowadzi³ do
Gorzowa 43-osobow¹ ekipê
polskich
osadników
z
W¹growca. Grupa zosta³a
„przemycona” z W¹growca
w warunkach frontowych
przez polskich kolejarzy, na
wêglarce, która by³a jedynym wagonem przyczepionym do lokomotywy.
Pierwsz¹ noc w mieœcie
ekipa spêdzi³a w domu na
rogu Obotryckiej i Pionierów
(dziœ Dom Rzemios³a), st¹d
wziê³a siê nazwa ulicy. Na
dworcu powita³a ich tablica
„Kobyla Góra”, któr¹ polecono zdj¹æ, a do czasu zatwierdzenia przez w³adze
nazwy Gorzów zdecydowano siê pos³ugiwaæ niemieck¹
nazw¹ miasta.

Fot. Archiwum Kurta Mazura

28 marca, w rocznicê ustanowienia w mieœcie polskiej administracji, w Gorzowie obchodzony jest Dzieñ Pioniera.

Florian Kroenke

Kruszona Leon

Wysocki Piotr

chowanych na ziemiach
by³ego zaboru pruskiego i
dla osób znaj¹cych panuj¹ce tam stosunki. Tam, w
spo³eczeñstwie
polskim,
trwa³a przekazywana z pokolenia na pokolenie œwiadomoœæ, ¿e ziemie polskie
siêgaj¹ po Odrê, a ca³a Warta to rzeka tylko nasza. W
czasie niewoli wiara w odzyskanie niepodleg³oœci by³a
jednoczeœnie wiar¹ w powrót Polski na ziemie nadodrzañskie’’ - napisa³ w rozdziale ,,Rodowód w³adzy’’.
W¹growiacy wybrali Landsberg, poniewa¿ jeszcze w
trakcie dzia³añ wojennych
wielu kolejarzy czêsto przyje¿d¿a³o do tego miasta i w
konspiracji przed Niemcami
zbierali materia³y pozwalaj¹ce dok³adnie poznaæ infrastrukturê grodu. Trwa³o to
kilka lat, dziêki czemu Florian Kroenke i towarzysz¹ce
mu osoby w chwili przyjazdu
27 marca 1945 roku Florian
mia³y
naprawdê
spor¹
wiedzê o mieœcie.
Pierwszym
polskim
urzêdem za³o¿onym po II
wojnie w Landsbergu by³
Urz¹d Staroœciñski, który
zacz¹³ dzia³aæ w kwietniu
1945 roku. Zakres funkcjonowania tej instytucji obejmowa³ 11 gmin, a w nich 94
wsie. W tym czasie zorganizowany zosta³ równie¿ zarz¹d miejski, który pierwotnie by³ podzielony na szeœæ
referatów. Od maja rozpoczêto masowe zasiedlanie
miasta Polakami. Byli to
g³ównie robotnicy wracaj¹cy
z prac przymusowych oraz
wiêŸniowie z obozów koncentracyjnych, le¿¹cych w
Niemczech. Do koñca 1945
roku sprowadzi³o siê ok. 17
tysiêcy nowych mieszkañców narodowoœci polskiej.
Jednoczeœnie wysiedlano
Niemców, pozostawiaj¹c na
miejscu tylko specjalistów w
ró¿nych zawodach, którzy
byli pomocni przy przywracaniu miasta do ¿ycia.

7 lipca 1945 roku na podstawie uchwa³y Rada Ministrów powierzono administracjê Ziemi Lubuskiej wojewodzie poznañskiemu. Od
listopada 1946 roku w mieœcie dzia³a³a Ekspozytura
Urzêdu Województwa Poznañskiego. Trwa³o to do
czerwca 1950 roku, czyli do
reformy terytorialnej kraju,
kiedy to Gorzów z wiêkszoœci¹ terenu Ziemi Lubuskiej
trafi³ do województwa zielonogórskiego jako najwiêkszy
oœrodek miejski.

rzowskiego i samowolnie
przej¹³ prerogatywy pe³nomocnika rz¹du. Formalnie
pe³nomocnikiem zosta³ 8
kwietnia.
,,Niektóre zjawiska towarzysz¹ce
obejmowaniu
przez Polaków w 1945 roku
ziem odzyskanych wydaj¹
siê czasem niezupe³nie zrozumia³e. Dotyczy³o to na
przyk³ad takich zjawisk jak
spontanicznoœæ obejmowania w³adzy nieraz przez
ró¿ne ,,konkurencyjne’’ zorganizowane ekipy w tej samej miejscowoœci, a nawet
przez pojedyncze osoby. Inicjatorami tej ¿ywio³owej ekspansji byli g³ównie mieszkañcy zachodnich czêœci Pomorza,
Wielkopolski
i
Œl¹ska’’ - pisa³ po latach we
wspomnieniach ,,Wiatr historii’’ Florian Kroenke, dodaj¹c jednoczeœnie, ¿e
mia³o to swoje g³êbsze
pod³o¿e i uzasadnienie jeszcze z czasów zaborów. To
wtedy w Polakach tkwi³a
wiara nie tylko w odzyskanie
niepodleg³oœci, ale równie¿
powrót na ziemie nadodrzañskie.
,,Poczuliœmy siê wiêc i my
w W¹growcu upowa¿nieni i
jednoczeœnie zobowi¹zani
do w³¹czenia siê w wykonanie tego wielopokoleniowego testamentu’’ - doda³.
15 listopada 1946 roku
zosta³ kierownikiem Ekspozytury Urzêdu Województwa
Poznañskiego w Gorzowie,
co ³¹czy³o siê ze stanowiskiem wicewojewody poznañskiego. Na pocz¹tku 1949
roku zrezygnowa³ z zajmowanego stanowiska i z pracy
w administracji pañstwowej.
Po powrocie do W¹growca
pracowa³ jako robotnik, po
kilku miesi¹cach przeniós³
siê do Warszawy. W 1975
roku przeszed³ na emeryturê. W 1998 roku otrzyma³
honorowe obywatelstwo naszego miasta. Zmar³ 18 lipca
2004 roku. Dwa lata póŸniej
na fasadzie kamienicy przy

Pionierów trzech z
własnego wyboru

Florian Kroenke, Piotr Wysocki i Leon Kruszona - to
w³aœnie oni mieli w 1945 roku najwiêkszy wp³yw na proces tworzenia polskiej administracji i struktur gospodarczych w Landsbergu, który
sta³ siê Gorzowem.
Florian Kroenke urodzi³
siê 23 kwietnia 1909 roku w
Tarnowie Pa³uckim, siedem
kilometrów od W¹growca. W
1933 roku ukoñczy³ studia
ekonomiczno-prawnicze w
Poznaniu. Przed wojn¹ organizowa³
administracjê
skarbow¹ w Wielkopolsce.
W czasie wojny najpierw
prowadzi³ w £owiczu warsztat elektrotechniczny, potem
pracowa³ jako ksiêgowy w
W¹growcu. Dzia³a³ te¿ w
stowarzyszeniu ,,Ojczyzna’’ i
metod¹ konspiracyjn¹ zbiera³ informacjê o Landsbergu,
przygotowuj¹c siê do przejêcia po wojnie w³adzy w tym
mieœcie. Po wyswobodzeniu
w lutym 1945 roku W¹growca zosta³ natychmiast burmistrzem i zastêpc¹ przewodnicz¹cego Powiatowej
Rady Narodowej.
27 marca wraz z grup¹ 42
ochotników przyjecha³ do
Landsberga. Jeszcze w trakcie podró¿y zosta³ wybrany
przewodnicz¹cym grupy i
zgodnie z ustaleniami konspiracyjnymi okreœli³ siebie
jako starostê powiatu go-

ul. Sikorskiego 21 ods³oniêto
pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ jego pamiêci.
Pierwszym gorzowskim
prezydentem miasta by³ natomiast Piotr Wysocki. Urodzi³ siê 27 czerwca 1898 roku w Rusiborku, w pobli¿u
Œrody Wlkp. Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej, uczestniczy³ w powstaniu wielkopolskim. W latach miêdzywojennych
pracowa³
w
kancelarii adwokackiej, zajmowa³ siê te¿ dzia³alnoœci¹
zwi¹zkow¹.
Okupacjê
spêdzi³ w W¹growcu. Po
przyjeŸdzie w marcu 1945
roku do Lansberga Florian
Kroenke powierzy³ mu funkcjê p.o. burmistrza z zaznaczeniem, i¿ jest ona tymczasowa. By³a to jedyna nominacja w chwili kszta³towania
siê polskiej administracji w
naszym mieœcie, gdy¿ pozostali cz³onkowie w¹growieckiej grupy, przyby³ej 28
marca 1945 roku, zostali
upowa¿nieni do samookreœlenia swych funkcji. Piotr
Wysocki widocznie sprawdzi³ siê w roli burmistrza,
gdy¿ po trzech tygodniach
zosta³ prezydentem miasta.
Nominacjê wrêczon¹ przez
starostê z czasem zatwierdzi³ wojewoda poznañski,
który jednoczeœnie powierzy³ mu pe³nienie funkcji
pe³nomocnika rz¹du na terenie miasta. Do sierpnia 1946
roku z urzêdu przewodniczy³
te¿ tymczasowej Miejskiej
Radzie Narodowej. 30 maja
1947 roku zosta³ odwo³any
ze swojej funkcji i wyjecha³
do Pi³y, gdzie dwa dni póŸniej zosta³… prezydentem
miasta. Potem by³ jeszcze
starost¹ powiatowym w
Szczytnie, ale po dwóch latach na sta³e osiad³ w Pile i
od 1951 roku zaj¹³ siê
dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹.
Zmar³ 5 paŸdziernika 1985
roku.
Leon Kruszona by³ pierwszym powojennym wiceprezydentem miasta. Choæ jego
zwi¹zek z naszym regionem
trwa³ niespe³na cztery lata,
to zdaniem wielu pionierów
wiele zrobi³ dla budowy polskoœci Gorzowa. Urodzi³ siê
18 czerwca 1909 roku w
Grzybowie, niedaleko Wrzeœni. Maj¹c 21 lat zosta³ nauczycielem w Powodowie,
gdzie pracowa³ do wybuchu
wojny. Podczas okupacji
pracowa³ w W¹growcu, jako
ksiêgowy w tamtejszej centrali rolniczej. By³ aktywnym
dzia³aczem organizacji patriotycznych. Do Lansberga

przyby³ 9 kwietnia 1945 roku
i nazajutrz zosta³ powo³any
do zarz¹du miejskiego. Dwa
dni póŸniej mianowano go
wiceprezydentem.
Jak opowiada szefowa gorzowskiego Klubu Pioniera
Zofia Nowakowska, stanowisko to nie by³o poparte
zakresem czynnoœci. Leon
Kruszona zajmowa³ siê wiêc
wszystkim.
Organizowa³
oraz nadzorowa³ administracjê i gospodarkê, budowa³
kulturê, uczestniczy³ w tworzeniu oœwiaty i ¿ycia politycznego w mieœcie. Rozdziela³ stanowiska pracy.
- Potrafi³ nawet zwróciæ siê
do komendanta wojennego Draguna o wydanie
zgody na odprawienie nabo¿eñstwa w koœciele dla
ludnoœci niemieckiej. Prosi³ o takie drobne rzeczy
jak niezabieranie narzêdzi
jednemu z niemieckich mechaników, by móg³ on pracowaæ. Interweniowa³ w
sprawie zabrania przez
NKWD roweru kierownikowi
rzeŸni miejskiej - opowiada
pani Zofia.
Dla Leona Kruszony najwa¿niejsza by³a walka z
g³odem w mieœcie. Wielokrotnie interweniowa³ u komendanta w sprawie zezwoleñ na rekwirowanie byd³a,
mo¿liwoœæ zabijania chorych koni, przywo¿enia mleka dla dzieci czy przejêcia
fabryki p³atków ziemniaczanych. Wprowadzi³ gorzowski
pieni¹dz miejski o nomina³ach 1, 2, 5 i 10 z³otych.
Oficjalnie nazwano je bonami. By³ otwarty na prywatn¹
inicjatywê. Powierza³ rzemieœlnikom i kupcom poniemieckie sklepy oraz warsztaty. By³ aktywny politycznie. Za³o¿y³ w mieœcie
Polsk¹ Partiê Socjalistyczn¹. W okresie zjednoczenia partii robotniczej zosta³ wydalony z PPS za - jak
to argumentowano - odchylenia prawicowe.
31 stycznia 1949 roku zrezygnowa³
z
pracy
w
zarz¹dzie i wyjecha³ do
Warszawy, choæ planowa³
pozostanie w Gorzowie na
sta³e. W stolicy pracowa³
jako starszy radca najpierw
w ministerstwie administracji publicznej, potem w ministerstwie gospodarki terenowej i ochrony œrodowiska. Pod koniec 1974
roku przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 19 paŸdziernika
1990 roku.
ROBERT BOROWY
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Pamięci Zenona Bauera,
który miastu służył

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Za spraw¹ Towarzystwa Mi³oœników Gorzowa naprzeciwko UM przy ul. Sikorskiego pojawi³o siê popiersie Zenona Bauera.

Zenon Bauer podczas spotkania u kolejarzy. Obok Henryk Land (1928-2004), ówczesny kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego PMRN (1965-1972). Dokument odbiera Stanisław
Gajewski (1919-1989), kolejarz-pionier, działacz związkowy, sportowy i kultury, jeden z tych,
który bardzo się chciało...

Zenon Bauer i rektor Politechniki Szczecińskiej (pierwszy z prawej) podpisują umowę o
utworzeniu Punktu Konsultacyjnego w Gorzowie, zapewne w roku 1965.

Ma przypominaæ gorzowianom o legendarnym ju¿
w³odarzu, któremu w niezwykle trudnych czasach
przysz³o troszczyæ siê o rozwój miasta. Zosta³ bowiem
zapamiêtany jako ten, który
troskê o miasto i jego mieszkañców przedk³ada³ ponad
wszystko, dziêki czemu dokona³ rzeczy wielkich i
ma³ych, które s³u¿y³y i s³u¿¹
nam wszystkim.

roku inspektorem miejskim.
„Sam charakter czynnoœci
s³u¿bowy wskazuje na to, ¿e
stanowisko to nie mo¿e byæ
obsadzone przez osobê o
przeciêtnych kwalifikacjach
zawodowych, tym bardziej,
¿e miasto Gorzów Wlkp.
spe³nia od 1-szego kwietnia
1948 r. wszystkie funkcje
rz¹dowej w³adzy administracji ogólnej I-szej instancji„ pisa³ gospodarz miasta w
1947-1949. To w³aœnie
Bauer, porz¹dkuj¹c administracjê miasta, spowodowa³
po 2 latach odzyskanie
przez Gorzów praw powiatu
miejskiego, czyli grodzkiego.
Dodajmy z³oœliwie, ¿e Zielona Góra takie prawa uzyska³a dopiero w 1950 r., „z
automatu”, ju¿ jako miasto
wojewódzkie...
Lista dokonañ Bauera jest
d³uga, ale ¿adne z nich nie
by³oby czymœ wyj¹tkowym,
gdyby nie czas, w którym
wszystko co normalne jawi³o
siê wyj¹tkowe i spektakularne. Swoje rz¹dy na ratuszu
Bauer zacz¹³ od wielkich porz¹dków w mieœcie, a
zw³aszcza wywózki gruzów.
Bo to, co nie zd¹¿ono
uprz¹tn¹æ w czasach pionierskiego entuzjazmu, pozamiatano póŸniej i poprzykrywano, udaj¹c, ¿e sprawy
nie ma. Natychmiast te¿ zabra³ siê za wysychaj¹ce krany, sprowadzaj¹c ju¿ w drugim miesi¹cu rz¹dzenia
dwoje specjalistów z politechniki w Gliwicach - Zbigniewa Hawe³kê (19262012) i Halinê Sporn¹
(1926-2011), by zadbali o
wodê dla gorzowian, i dbali
przez nastêpne 30 lat.
To w³aœnie na kadencjê
Bauera przypada czas za-

Na klatce schodowej mojego domu rodzinnego, który
nie by³ ¿adn¹ kamienic¹,
lecz przedwojenna will¹,
podlegaj¹c¹ jednak wszelkim re¿imom gospodarki
kwaterunkowej, przez d³ugie
lata wisia³o du¿e obwieszczenie z regulaminem,
po¿ó³k³e, ale trwa³e, bo wydrukowane na jakimœ grubszym papierze. Codziennie
wiêc, id¹c do szko³y i wracaj¹c, mia³em na wysokoœci
wzroku dwa nazwiska: przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej in¿.
Zenon Bauer i sekretarz
Prezydium MRN Franciszek
Klessa. Tak wygl¹da³y pocz¹tki mojej edukacji regionalnej i samorz¹dowej.
F. Klessa (1921-2001), który na ratuszu spêdzi³ wiêcej
czasu (1950-1953 i 19571975) ni¿ Bauer, dziel¹c z
nim
okres
politycznej
nie³aski, poszed³ jednak w
zapomnienie,
natomiast
Bauer, choæ dzia³a³ w
niew³aœciwym czasie, sta³
siê ikon¹ miasta, wzorem
roztropnego gospodarza i
troskliwego ojca miasta,
zw³aszcza w czasach, gdy
lokatorzy magistratu zmie-

cia”. Zreszt¹ ju¿ na moœcie
przejecha³ siê sam Bauer,
wyczerpuj¹c cierpliwoœæ Zielonej Góry. Koniec tej inwestycji (1967-1969) zbieg³ siê
w czasie z jego odwo³aniem
z funkcji przewodnicz¹cego,
nie przypominam sobie
zreszt¹ ¿adnego oficjalnego
otwarcia mostu, chyba nast¹pi³o to ju¿ „z marszu”.
Bauer, stary przedwojenny
samorz¹dowiec, choæ wtedy
wcale nie tak stary, umia³ w
swych rozgrywkach z Zielon¹ Góra, wykorzystywaæ
znakomicie tak bezwolny organ, jakim z perspektywy
wydaje siê ówczesna Miejska Rada Narodowa, postrzegana li tylko jako maszynka do g³osowania.
Wszystkie kontrowersyjne
sprawy przepuszcza³ przez
MRN, by z uchwa³a w rêku
t³umaczyæ siê w Zielonej Górze, ¿e „wiecie-rozumiecie”,
ale ja nie mogê dzia³aæ
wbrew radnym. I na to doktrynalne stwierdzenie w czasach „w³adzy ludu” nie by³o
argumentu. Tak by³o te¿
podczas s³ynnego buntu
radnych w 1961, kiedy nie
przyjêto
narzuconego
bud¿etu, zrywaj¹c sesjê
MRN. Wprawdzie bud¿et ten
w koñcu uchwalono, z aneksem, który nigdy nie zosta³
zrealizowany, ale sprawa odbi³a siê g³oœnym echem w
kraju i mocno podbudowa³a
gorzowian.
Mam u siebie dokument
wyj¹tkowy, kopiê wniosku
prezydenta Zygfryda Kujawskiego (1909-1967) z
1948 r. do Ministerstwa Ziem
Odzyskanych w sprawie
przyznania „dodatku dla wysokowykwalifikowanych” dla
Bauera, który by³ wtedy od

budowy, bo raczej - nie odbudowy, œródmieœcia, a
tak¿e pierwszych gorzowskich osiedli i pierwszych
gorzowskich wie¿owców, to
za Bauera powsta³ teatr pañstwowy w mieœcie, który
zreszt¹ za jego czasów œwiêci³ swe najwiêksze triumfy.
Sprowadza³ do miasta artystów, dla których kaza³ budowaæ pracownie. To z pocz¹tkami rz¹dów Bauera kojarz¹ siê trzy doroczne,
legendarne ju¿ wystawy
gospodarcze (1958-1960),
organizowane przez niezwyk³ego spo³ecznika, mec.
Paw³a Dudê (1917-1976).
To Bauer budowa³ zrêby
szkolnictwa wy¿szego w Gorzowie, powo³uj¹c punkty
konsultacyjne uczelni szczeciñskich. To za Bauera powsta³ spo³ecznym sumptem
„Lodostil”, siedemnaste w
kraju sztuczne lodowisko. W
koñcu to Bauer urz¹dzi³ nowy cmentarz przy ¯wirowej,
gdzie zadba³ te¿ o niewielki
k¹cik dla siebie i bliskich, tu¿
przy wschodniej œcianie kaplicy cmentarnej. Spocz¹³
wiêc obok ¿ony W³adys³awy
(1918-1997) i ziêcia Adama
Gêbki (1938-2000).
Nie wszystkie plany Bauera zosta³y zrealizowane, nie
wszystkie zd¹¿y³ zakoñczyæ.
Wiele z tego, co zacz¹³ lub
za³atwi³ dla miasta, otwierali
ju¿ nastêpcy. Nie mam pod
rêk¹ wspomnianego spisu
dokonañ, który dostarczy³ mi
sam Bauer, zawieruszy³ siê
podczas licznych redakcyjnych przeprowadzek. Sam
zreszt¹ zaczyna³em ju¿
w¹tpiæ, czy kiedykolwiek
bêdê mia³ okazjê wykorzystaæ ten wykaz w nekrologu.
Bauer wydawa³ siê wieczny,

Fot. Archiwum

Bauer - ikona starych
dobrych czasów?

niali siê jak rêkawiczki. Ukoronowaniem tej nowej, niezwyk³ej kariery Bauera by³o
nadanie mu honorowego
obywatelstwa miasta, chyba
najbardziej zas³u¿onego od
wszystkich innych podobnie
uhonorowanych, choæ i temu
aktowi towarzyszy³ zgrzyt ze
strony tych, którzy wy¿ej od
zas³ug stawiali czasy, w których musia³ dzia³aæ.
Zna³em Bauera, on w koñcu pozna³ i mnie, ale nie
mogê sobie przypomnieæ,
czy poznaliœmy siê osobiœcie. Mo¿e jedna przypadkowa rozmowa, mo¿e jeden telefon. I sporo korespondencji, któr¹ dziœ przechowujê
jako wyj¹tkow¹ pami¹tkê.
Pierwszy taki list, który
otrzyma³em co najmniej
przed æwieræwieczem, by³
spisem dokonañ Przewodnicz¹cego, który w ten sposób chcia³ mi daæ do rêki
bryk, chyba na wypadek pisania nekrologu. Nikt wtedy
nie przypuszcza³, ¿e na ten
moment przyjdzie czekaæ
wyj¹tkowo d³ugo. Chyba
¿aden z ojców miasta nie ¿y³
tak d³ugo...
Z tego spisu dowiedzia³em
siê, ku swojemu zaskoczeniu, ¿e to Bauer wybudowa³
drug¹ nitkê ul. Armii Czerwonej czyli Konstytucji 3
Maja. Ku zaskoczeniu, bo
nawet dla mnie ulica ta by³
dwujezdniowa „od zawsze”.
By³ to zreszt¹ fragment
wiêkszej ca³oœci, na któr¹
z³o¿y³y przed³u¿enie ul.
Chrobrego do Warty i poszerzenie mostu, ca³oœæ przedsiêwziêcia rozbi³a siê jednak
o teren „Ursusa”, wówczas
prosperuj¹cego znakomicie,
który by³ ani „do przeskoczenia”, a zw³aszcza „do przebi-

Został zapamiętany jako ten,
który troskę o miasto i jego
mieszkańców przedkładał
ponad wszystko

za dziewiêæ miesiêcy skoñczy³by 100 lat...
Rz¹dzi³ Gorzowem 11 lat
i 24 dni. To nijak ma siê do
rz¹dów Wilhelma Meydama (35 lat) czy Ottona
Gerloffa (28), ale na tle
powojennej karuzeli wydawa³o siê rekordem nie do
pobicia. Dokona³ tego dopiero prezydent Jêdrzejczak w koñcu listopada
2009 r. Ale i tak Bauer pozostaje wzorem niedoœcignionym. Sta³ siê ikon¹ Gorzowa,
wyra¿aj¹c¹
têsknotê
za
starymi,
dobrymi czasami, które
nie dla wszystkich by³y
dobre, ale wielu zapad³y w
serca i pamiêæ. By³y to
czasy, gdy ludziom chcia³o
siê coœ robiæ, osi¹gaæ,
dzia³aæ na rzecz miasta i
otoczenia, nierzadko na
przekór czasom i „województwu”, razem, bo przeciwnik by³ na zewn¹trz.
Bauer potrafi³ znakomicie
ten entuzjazm dyskontowaæ i podsycaæ.
JERZY ZYSNARSKI
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Samochód ma niższą wartość niż nasze życie
Z Robertem Surowcem, wiceprezesem Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy

r e k l a m a

ca³ym kraju, uda³o siê pozyskaæ œwietn¹ pani¹ doktor
Beatê Trzciñsk¹-Butkiewicz.
- Jaka jest pierwsza reakcja pacjentów?
- Zbieramy je, aby poznaæ
wszystkie ich potrzeby; wiêkszoœæ jest bardzo zadowolona, ¿e przyjmuje ich lekarz
znaj¹cy specyficzne problemy zdrowotne seniorów. Teraz bêdziemy przekonywaæ
lekarzy rodzinnych, aby kierowali swoich najstarszych
pacjentów do nas.
- Czy w planie jest uruchomienie kolejnych oddzia³ów lub poradni?
- Wraz z pani¹ magister
po³o¿nictwa Wiolett¹ Gêbicz
pracujemy nad powo³aniem
nowej szko³y rodzenia, aby
sta³a siê jeszcze bardziej
przyjazna dla przygotowuj¹cych siê do porodu matek. Bardzo zale¿y nam na
zbudowaniu Dziennego Oddzia³u Chemioterapii; aby
chory zamiast k³aœæ siê w
szpitalu, móg³ przyjœæ do nas
na kroplówkê z lekami cytostatycznymi i wróciæ do domu. Widzimy tak¿e inne potrzeby i oczekiwania, na
przyk³ad rozwój chirurgii naczyniowej.
- A z inwestycji poza leczniczych?
- Bêdziemy budowali turbinê gazow¹ do produkcji
pr¹du. Liczê, ¿e ta inwestycja zabezpieczy nas przed
du¿ymi podwy¿kami cen
energii, a dodatkowo pozwoli
równie¿ zbudowaæ na potrzeby ca³ego obiektu klimatyzacjê. W planach mamy
ponadto rozpoczêcie termomodernizacji szpitala.
- Trwa budowa pawilonu,
w którym znajd¹ siê oddzia³ OIOM, Klinika Hematologii oraz Bank Komórek
Macierzystych. Jak przebiegaj¹ prace i kiedy nast¹pi otwarcie?
- Bardzo chcia³bym podkreœliæ, ¿e bez zaanga¿owania

Fot. Robert Borowy

- Jaki by³ dla naszego
szpitala 2019 rok?
- To rok bardzo trudny dla
ca³ego systemu ochrony
zdrowia, szczególnie dla
du¿ych szpitali, które borykaj¹ siê z licznymi problemami; k³opotami finansowymi,
brakiem lekarzy i pielêgniarek, koniecznoœci¹ zmniejszenia liczby ³ó¿ek. Mimo to
dla naszej lecznicy to rok o
historycznych wydarzeniach;
4 czerwca uruchomiliœmy
Zak³ad Radioterapii, a od
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy otrzymaliœmy
sprzêt za 10 milionów
z³otych.
- Dlatego pojawi³ siê pomys³, ¿eby rondo u zbiegu
ulic Dekerta i Wyszyñskiego nazwaæ imieniem Orkiestry?
- Tak, bo dziêki Orkiestrze
nasz szpital wzbogaci³ siê w
sprzêt ratuj¹cy ¿ycie i zdrowie o wartoœci 14 milionów
z³otych. Projekt uchwa³y Rady Miasta zosta³ ju¿ z³o¿ony,
czekamy na opiniê prawn¹ i
prezydenta. Jestem przekonany, ¿e bêd¹ one pozytywne i radni nie bêd¹ mieli
w¹tpliwoœci, jak g³osowaæ.
- Czy œrodki z NFZ zaspakajaj¹ wasze potrzeby?
- Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje œrodki w formie tak zwanego rycza³tu na
konkretn¹ liczbê zabiegów i
operacji. Pod koniec roku
nawet musieliœmy ograniczyæ niektóre przyjêcia, bo
wyczerpaliœmy limit. Gdyby
rycza³t by³ wiêkszy, moglibyœmy przyj¹æ wiêcej pacjentów, a tym samym wydatnie
skróciæ oczekiwanie na leczenie.
- Otwarta zosta³a poradnia geriatryczna. Jak do tego dosz³o?
- To inicjatywa Gorzowskiej
Rady Seniorów, a prezesowi
szpitala Jerzemu Ostrouchowi, mimo dramatycznego
braku lekarzy geriatrów w

R. Surowiec: W szpitalu jesteśmy gotowi na otwarcie
całodobowej apteki

pani marsza³ek El¿biety Anny Polak i wsparcia finansowego sejmiku województwa
lubuskiego budynek, ten by
nie powsta³. Otwarcie jest
zaplanowane na prze³om
pierwszego i drugiego
kwarta³u przysz³ego roku,
ale ju¿ teraz mogê powiedzieæ, ¿e harmonogram
prac jest realizowany z wyprzedzeniem. Jestem z tego tytu³u bardzo pozytywnie zaskoczony, bo radioterapia tak¿e zosta³a oddana
w terminie.
- Szpital zachêca do wyra¿ania zgody na oddanie
swoich
narz¹dów
po
œmierci. Jaki jest w praktyce stosunek mieszkañców
naszego regionu do transplantacji?
- W minionym roku by³o ich
nieco mniej ni¿ w kilku poprzednich latach, ale pozytywnym zjawiskiem jest to,
¿e m³ode pokolenie zaczyna
mieæ inne podejœcie do
transplantacji. Wiedz¹, ¿e organy osobie zmar³ej ju¿ nie
pomog¹, ale innym chorym
czêsto ratuj¹ ¿ycie.
- A jakie jest podejœcie
gorzowian do badañ profilaktycznych?

- Coraz czêœciej badamy
siê, ale nadal nie korzystamy
z wielu mo¿liwoœci. Nasz
szpital prowadzi bardzo
du¿o, bezp³atnych akcji profilaktycznych, wykonujemy kolonoskopiê, cytologiê czy badania
urologiczne
dla
mê¿czyzn.
Wielokrotnie
s³ysza³em od ciê¿ko chorych
pacjentów, ¿e zaniedbali kiedyœ takie badania i dzisiaj
przeklinaj¹ brak tamtej decyzji. Co dziwne, wiêkszoœæ
z nas na czas oddaje auto
do przegl¹du, ale w terminie
nie potrafi zrobiæ badania
profilaktycznego. A przecie¿
samochód ma ni¿sz¹ wartoœæ ni¿ nasze ¿ycie.
- Z czego najczêœciej to
wynika?
- Z jednej strony spotykam
ludzi z ma³ych miejscowoœci,
którzy t³umacz¹ siê, ¿e nie
mieli pieniêdzy, ¿eby przyjechaæ do szpitala na kontrolne badanie. Z drugiej strony
s¹ to osoby starsze, które
¿yj¹ w przekonaniu, ¿e jak
czegoœ tam siê nie ruszy, to
bêdzie
mo¿na
jeszcze
po¿yæ. Trzecia grupa ludzi,
to najczêœciej m³odsze pokolenie, ¿yje w przeœwiadczeniu, ¿e wszystkim wokó³ coœ

siê mo¿e staæ, ale nie im. I
szkoda im czasu na badania,
bo praca jest wa¿niejsza.
- Jest sposób, ¿eby zachêciæ jednak do poœwiêcenia trochê tego czasu i
pójœcia na takie badania?
- Je¿eli chodzi o bardziej
mêskie badania, jak choæby
diagnozê w kierunku problemów z prostat¹, to nie kierujê swoich apeli do
mê¿czyzn, ale… kobiet mam, ¿on czy córek. One s¹
bardziej œwiadome i maj¹
najwiêkszy wp³yw na swoich
panów.
- Na czym polega projekt
,,szpital uczy’’?
- To nowy pomys³, z którym
wystartowaliœmy pod koniec
ubieg³ego roku. Chcemy nie
tylko leczyæ, ale tak¿e dzieliæ
siê swoj¹ wiedz¹ medyczn¹ i
dobrymi praktykami poza
szpitalem. Nasi pracownicy
na przyk³ad chodz¹ do
przedszkoli, gdzie ucz¹ dzieci dbaæ o podstawow¹ higien¹, pokazuj¹c jak dok³adnie i skutecznie nale¿y myæ
rêce. Namawiamy te¿ do
wspomnianych badañ profilaktycznych, zdrowego stylu
¿ycia. Dopiero siê rozkrêcamy i liczê, ¿e z czasem staniemy siê ambasadorami
zdrowego stylu ¿ycia.
- Od nowego roku ka¿de
dziecko urodzone w szpitalu otrzymuje maskotkê,
nosoro¿ca Stefaniê. Sk¹d
ten pomys³?
- Z prezydentem Gorzowa
Jackiem Wójcickim uzgodniliœmy, ¿e ka¿de urodzone u
nas dziecko dostanie pami¹tkê od miasta i szpitala.
Wybraliœmy wspomnian¹
maskotkê, bo jest to jeden z
symboli miasta. Koszty dzielimy po po³owie. W ubieg³ym
rok na œwiat u nas przysz³o
oko³o 1370 dzieci, ale od
trzech lat obserwujemy tendencjê wzrostow¹ i przewidujê, ¿e w tym roku mo¿e to
byæ nawet 1800 dzieci.

- Co zrobiæ, ¿eby nie by³o
ju¿ k³opotów z ca³odobow¹
aptek¹ w Gorzowie?
- W szpitalu jesteœmy gotowi na otwarcie ca³odobowej
apteki. Przede wszystkim z
myœl¹ o pacjentach, którzy
musz¹ noc¹ lub w œwiêta
przyjechaæ do nas, a potem
pilnie wykupiæ lekarstwa.
ZnaleŸliœmy chêtnego farmaceutê, który poprowadzi³by
tak¹ aptekê. Wystarczy zgoda wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, bo o
póŸniejsz¹ zgodê ministerstwa zdrowia by³bym ju¿
spokojny, zw³aszcza ¿e prezydent miasta wyda³ pozytywn¹ opiniê. Niestety, na razie takiej zgody nie ma. Inspektor nie widzi tutaj
„wa¿nego interesu pacjenta”
i uwa¿a, ¿e leki mo¿na kupiæ
w innych aptekach w mieœcie. A nie wszystkie apteki
chc¹ pracowaæ w nocy,
wiedz¹c, ¿e za odmowê nie
spotkaj¹ je ¿adne sankcje.
- Dlaczego nie ma pozytywnej decyzji?
- Ustawa mówi, ¿e w przypadku, gdy w danej miejscowoœci jest wiêcej aptek w
przeliczeniu na mieszkañców ni¿ wynosi minimum,
to odleg³oœæ dziel¹ca w linii
prostej od jednej apteki do
drugiej nie mo¿e byæ krótsza ni¿ kilometr. W Gorzowie aptek jest sporo, w naszym
przypadku
ta
odleg³oœæ wynosi 900 metrów, choæ jad¹c czy id¹c,
jest ponad 1000 metrów.
Ustawa jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e mo¿na otworzyæ aptekê, je¿eli wystêpuje wa¿ny interes pacjenta.
W naszym przypadku w
pe³ni wystêpuje, do tego
spe³niamy wszystkie inne
wymagania i wystarczy naprawdê tylko dobra wola,
¿eby rozwi¹zaæ k³opoty wielu pacjentów naszego szpitala.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Najtrudniej jest tłumaczyć
rodzinom pacjentów
Z Markiem Lewandowskim, dyrektorem Hospicjum œw. Kamila w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Renata Ochwat

- Panie dyrektorze, ponoæ
za chwilê nabiera pan praw
emerytalnych. Idzie pan na
emeryturê?
- Na razie nic na to nie
wskazuje. Ale byæ mo¿e, ¿e
bêdzie trzeba. D koñca ¿ycia
przecie¿ nie mo¿na pracowaæ.
- A teraz ju¿ na powa¿nie.
Dochodz¹ mnie doœæ niepokoj¹ce sygna³y, ¿e w
hospicjum brakuje lekarzy.
- W zasadzie tylko lekarza.
Mo¿e to byæ kilku lekarzy, ale
jak zsumowaæ ten wymiar
pracy, to wychodzi jeden etat.
Ci, którzy s¹, gdyby poœwiêcili hospicjum tyle czasu, ile
poœwiêcali wczeœniej, wówczas nie by³oby problemu.
Ale lekarze ograniczaj¹
swoj¹ aktywnoœæ zawodow¹.
A hospicjum nie jest ich
pierwszym miejscem pracy.
Wszyscy s¹ zatrudnieni na
kontraktach, wiêc wybieraj¹
zapewne to, co bardziej im
odpowiada. Czêsto, jak pukam do nowych lekarzy, bo
jestem wyczulony na pewne
ruchy, które ktoœ tam wykonuje, to s³yszê - nie, do hospicjum to nie, my chcemy leczyæ. Nie wiem, sk¹d przekonanie, ¿e w hospicjum siê nie
leczy. Jeœli ktoœ choruje, jest
pod opiek¹ na przyk³ad onkologa , to w pewnym momencie, jednak ten chory staje siê
chorym terminalnie. Ale w
dalszym ci¹gu jest to ta sama
osoba, ten sam chory. I w
dalszym ci¹gu potrzebuje pomocy. W innym zakresie, ju¿
nie leczenia przyczynowego,
ale nadal potrzebuje leczenia. Potrzebuje tego do koñca. Dlatego te¿ patrzenie,
¿e tam siê leczy, a tu nie, jest
z³ym i szkodliwym dla hospicjum. Najgorsz¹ rzecz¹ jest
to, ¿e nie ma lekarzy gorzowskich.
- Co pan rozumie pod
okreœleniem - nie ma lekarzy gorzowskich?
- To znaczy, ¿e trzon personelu medycznego hospicjum
stanowi¹ lekarze spoza Gorzowa. Mamy lekarzy ze
Szczecina, Sierakowa, czyli z
Wielkopolski zatem. Nie ma
kogoœ takiego, kto by siê odwa¿y³ i powiedzia³, tak, ja
chcê tu pracowaæ i pomagaæ
tym chorym. Kiedyœ byli tacy
lekarze. Ale to jeszcze zanim
ja tu zacz¹³em pracowaæ.
Niestety, to siê zmieni³o. A
najgorsze jest to, ¿e nie
otwieraj¹ siê nowe mo¿liwoœci. Pytanie, sk¹d wyci¹gn¹æ
takiego
lekarza,
który
chcia³by tu pracowaæ jest stale otwarte. Czyniê wiele wy-

M. Lewandowski: Podziwiam ludzi, którzy zdecydowali się tu pracować

si³ków w skali kraju, regionu,
ale stojê w miejscu.
- Przecie¿ Gorzów to du¿e
miasto.
- No tak. Ale aktywnoœæ zawodowa lekarzy na polu medycyny paliatywnej w hospicjum jest niewielka. Jak ju¿
mówi³em, sytuacja lekarzy
siê zmieni³a. Gdyby lekarz by³
zatrudniony na umowie o
pracê, w wymiarze - powiedzmy - pó³ etatu, o wiadomo, ¿e
jest to oko³o 20 godzin tygodniowo. Ale jeœli s¹ na kontrakcie, to tam nie ma okreœlenia,
ile godzin i w jakie dni taki lekarz pracuje. My ustalamy
grafik, a do niego swoje propozycje daje lekarz. I jeœli
trójka lekarzy powie, ¿e w danym miesi¹cu przez dwa tygodnie ich nie bêdzie, to ja
mam problem. Muszê ³ataæ
dziury tymi, którzy s¹ i przyje¿d¿aj¹ z zewn¹trz, a tam
te¿ maj¹ swoje aktywnoœci.
To te¿ nie jest ich jedyna praca. St¹d jest trudnoœæ.
- Panie dyrektorze, w hospicjum musi byæ lekarz
przez ca³¹ dobê?
- W rozporz¹dzeniu ministra
zdrowia jest napisane, ¿e
us³ugodawca, czyli my, ma
zapewniæ 24-godzinny dostêp lekarza do pacjenta. W
przypadku hospicjum nie ma
takiego pojêcia, jak dy¿ur
medyczny. To jest pojêcie z
ustawy o dzia³alnoœci medycznej. Lekarz w tej placówce nie musi pozostawaæ na
ostrym dy¿urze. U nas jest
tak, ¿e jakiœ czas, kilka godzin dany lekarz poœwiêca
hospicjum stacjonarnemu, jakiœ czas hospicjum domowemu, a pozosta³e godziny pozostaje do dyspozycji pracodawcy - to te¿ jest formu³a z
ustawy, czyli na telefon. Ale
musi byæ ten dostêp 24-godzinny. No i z tym te¿ jest
problem. Proszê pamiêtaæ,

¿e lekarz, co jest oczywiste,
jest przepracowany. Wraca z
przychodni po ca³ym dniu,
przyje¿d¿a do hospicjum na
dwie, trzy godziny, potem w
nocy musi wstaæ. To jest wyzwanie. To taki lekarz zwyczajnie nie chce w ten sposób pracowaæ. Bo on rano
musi wstaæ znów do pracy.
Dlatego mówiê, ¿e potrzebny
jest lekarz, który powiedzia³by - dobrze, hospicjum
jest moim miejscem podstawowym, a wszystko inne
mogê mieæ gdzieœ dodatkowo.
- Jak to skutkuje dla pañstwa pacjentów? Ograniczacie przyjêcia?
- Mamy okreœlone umowy z
Narodowym
Funduszem
Zdrowia, z których wynika
liczba pacjentów. Na przyk³ad
w hospicjum domowym mamy 20 pacjentów i w zasadzie poza te liczbê nie wychodzimy. Dlatego te¿ kolejni
pacjenci czekaj¹ na miejsce i
jest kolejka 10-15 osób. A
mogliby byæ przyjêci. Poza
tym s¹ jeszcze dwa inne hospicja, które na tym terenie
dzia³aj¹. Mam na myœli hospicjum Dotyk Anio³a przy ul.
Towarowej oraz hospicjum z
Kostrzyna, które te¿ dzia³a
na naszym terenie. Oba prowadzone przez lekarzy. No i
sytuacja kierownika-lekarza
jest inna, ani¿eli takiej osoby,
jak ja, który lekarzem nie
jest.
Lekarz
podnosi
s³uchawkê i mówi - s³uchaj
stary, potrzebujê kogoœ na
cztery godziny. Tak to wygl¹da, bo lekarz mówi s³uchaj stary. Inna relacja,
zupe³nie inna od tej, jaka jest
w rozmowie ze mn¹. C lekarze wyszli od nas, znaj¹
praktycznie wszystko. Nierzadko do tego dochodz¹
znajomoœci jeszcze ze studiów.

- Panie dyrektorze, ten
brak lekarzy przek³ada siê
na jakoœæ us³ug œwiadczonych przez was?
- Nie, absolutnie. Przek³ada
siê tylko na liczbê osób, których mo¿emy obj¹æ opiek¹.
Ale te¿ warto podkreœliæ, ¿e
wœród tych lekarzy, którzy tu
pracuj¹, a jest ich oœmioro,
dwoje jest ju¿ emerytami. I
ju¿ mi mówi¹, ¿e jeszcze
trochê i te¿ bêd¹ koñczyæ
swoje aktywnoœci zawodowe.
I to dotyczy pani¹ doktor ze
Szczecina, specjalisty medycyny paliatywnej. Pani doktor
jest ju¿ od trzech lat na emeryturze, a jednak przyje¿d¿a
do nas na pó³torej doby w tygodniu. I jak ona odejdzie, i
drugi lekarz, który te¿ jest na
emeryturze, odejdzie, to siê
zrobi niedobrze.
- Nie chce pan powiedzieæ, ¿e pan zamknie hospicjum.
- Ja wtedy ucieknê, ¿eby
ktoœ inny to zrobi³.
- A naprawdê rysuje siê
taki czarny scenariusz?
Dojdzie do tego?
- Nie chcia³bym, ¿eby do tego dosz³o. Nie dlatego, ¿e ja
tutaj pracujê. Ale dlatego, ¿e
to miejsce jest niesamowicie
potrzebne pacjentom. Ja
widzê, jak bardzo…
- Jak bardzo?
- Bardzo, bardzo. Jest du¿a
ró¿nica - to mówi¹ pacjenci i
ich rodziny - w sprawowaniu
opieki nad chorym w szpitalu
i w hospicjum. Tutaj mamy 17
³ó¿ek, i sporadycznie s¹
wszystkie zape³nione, bo jest
bardzo du¿a rotacja. Mamy z
regu³y 12-14 pacjentów, którzy przebywaj¹ tu na co dzieñ
i oni maj bardzo dobr¹ opiekê
zespo³u sk³adaj¹cego siê z
lekarzy, pielêgniarek, opiekunów medycznych. Mamy tu
w³asn¹ kuchniê, wiêc posi³ki
s¹ przygotowywane indywi-

dualnie. Nie ma ¿ywienia
zbiorowego. Ka¿da potrzeba
pacjenta czy rodziny pacjenta
jest zaspokajana. I na tym
polega ta ró¿nica. Ludzie potrzebuj¹ tego miejsca. Zauwa¿y³em te¿ tak¹ rzecz, ¿e
wielu chorych, którzy do nas
trafiaj¹ w z³ym stanie, na pewien czas jakby odzyskiwali
¿ycie i wigor. Pacjenci trafiaj¹
do nas w stanie krytycznym,
a ¿yj¹ jeszcze dwa, trzy, cztery miesi¹ce. Gorzej jest z takimi pacjentami, którzy przywo¿eni w ostatniej chwili. Ja
siê wówczas czasami buntujê. Nie rozumiem tych, którzy decyduj¹, aby przywieŸæ
pacjenta na ostatnie 20 minut
jego ¿ycia. A takie przypadki
te¿ siê zdarzaj¹. Ktoœ kwalifikuje tego pacjenta. Tylko pytanie jest - po co?
- Dla w³asnego sumienia?
- Byæ mo¿e dla sumienia,
byæ mo¿e dlatego, ¿e po
œmierci pacjenta trzeba dokonaæ wielu formalnoœci, trzeba
zdezynfekowaæ ³ó¿ko. Ale
byæ mo¿e siê mylê, byæ mo¿e
to nie przez to. Kilka dni temu
s³ysza³em rozmowê naszej
pielêgniarki oddzia³owej z jakimœ lekarzem, który zg³asza³
pacjenta, ale t³umaczy³, ¿e
oni tam w szpitalu jeszcze
coœ
zrobi¹.
A
potem
us³ysza³em - a mo¿e nie
do¿yje. To jest okrutne. Po co
trzymaj¹ tego pacjenta, skoro
wiedz¹, ¿e jest on w stanie
terminalnym. Nie lepiej daæ
mu szansê, aby pacjent te
ostatnie dni i godziny do¿y³, w
jak my to nazywamy, pewnym
komforcie? Otoczony opiek¹,
otoczony rodzin¹. Trzeba dodaæ, ¿e jesteœmy wspomagani te¿ przez wolontariuszy.
Codziennie ktoœ tu przychodzi. Ci ludzie karmi¹ tych
chorych, rozmawiaj¹ z nimi,
czego zapewne w szpitalu
nie ma. To te¿ przecie¿
wp³ywa na jakoœæ opieki. Kilka dni temu przyszed³ syn
pacjentki i powiedzia³, ¿e siê
nie spodziewa³ tego, ¿e mama tutaj bêdzie mia³a tak
dobrze. I takie s³owa bardzo
ciesz¹. Jest to bowiem
zas³ug¹ ca³ego personelu. I
chyba ta postawa wp³ywa na
tak¹ ocenê. I s³yszê to od
dziesiêciu lat. Zdarzaj¹ siê
oczywiœcie i g³osy negatywne. Najtrudniej jest wyt³umaczyæ rodzinom pacjentów,
którzy chc¹ u nas umieœciæ
kogoœ bliskiego, a my nie
mo¿emy tego zrobiæ. Bo pacjent nie ma takiej choroby,
która kwalifikuje do hospicjum.
- Czyli?

- Jest dziewiêæ chorób zgodnie z rozporz¹dzeniem
ministra zdrowia i takie jak
AIDS, stwardnienie rozsiane,
choroby nowotworowe. Nie
jest to na pewno udar, a rodziny tego nie rozumiej¹. Taka osoba blokuje nam ³ó¿ko
dla tych, którzy s¹ predysponowani do opieki hospicyjnej.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e
spotykaliœmy siê nawet z pogró¿kami, ¿e ktoœ siê nam
„odwdziêczy”.
- To takie polskie.
- Nie, to jest ma³ostkowe
Pod ka¿d¹ szerokoœci¹ geograficzn¹ mo¿na spotkaæ
ma³ostkowych ludzi, którzy
siê zachowuj¹ podle. Na
ca³ym œwiecie dziej¹ siê rzeczy straszne, wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e ludzie s¹
wszêdzie tacy sami. Nie rozumiem tego. Czasami takim
osobom mówiê - a jak pan
zachoruje na serce, to idzie
pan do ortopedy, chirurga czy
kardiologa? Ta sama zasada
obowi¹zuje tutaj. Nie wiem,
czy to jest przekonuj¹ce.
- I ostatnie pytanie. Trzeba
mieæ jak¹œ specjaln¹ odpornoœæ, ¿eby pracowaæ w
hospicjum? Przecie¿ to jest
bardzo trudna praca.
- Na pewno jest to trudna
praca. Jak ktoœ mówi, ¿e tu
czêsto ludzie umieraj¹, ja
mówiê mu wówczas, ¿e w
szpitalu te¿. Jeœli spojrzeæ na
statystyki, to w wartoœciach
bezwzglêdnych w szpitalu
umiera relatywnie wiêcej ludzi. Tyle, ¿e tu czêstotliwoœæ
jest wiêksza. S¹ osoby,
pielêgniarki, które pracuj¹ ju¿
naœcie lat. I ja je podziwiam,
bo ja bym siê nie nadawa³ do
tego zawodu. Wystarczy, ¿e
bywa³y takie sytuacje, pacjent
le¿y d³u¿ej, wiêc jak idê do tego pacjenta, wchodzê z nim
w relacjê, to on staje siê znajomym. I nagle ten ktoœ znika.
To siê prze¿ywa ¿a³obê.
Mogê powiedzieæ, ¿e na
szczêœcie mam tyle zajêæ, ¿e
nie siedzê codzienne z chorymi, bo chyba bym p³aka³ z
ich rodzinami. Ale ka¿dy ma
swoje miejsce w szeregu. S¹
lekarze, którzy pracowali tutaj, m³odzi zw³aszcza, którzy
odeszli w³aœnie ze wzglêdu
na niemo¿liwoœæ poradzenia
z emocjami, zw³aszcza jeœli
na przyk³ad lekarz ma dzieci
i musi wracaæ do domu z tym
ca³ym obci¹¿eniem. Rozumiem to. Nie ka¿dy siê do tego nadaje. Tym bardziej podziwiam takich ludzi, którzy
zdecydowali siê tu pracowaæ.
- Dziêkujê bardzo.
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Matka Boska Klewańska patronką
sanktuarium w Skwierzynie
Trwaj¹ przygotowania do otwarcia sanktuarium w koœciele parafialnym w Skwierzynie.

Dziwne losy Matki Boskiej
Klewańskiej

To II wojna œwiatowa a
w³aœciwie jej reperkusje
sprawi³y, ¿e obraz ³askami
s³yn¹cej Matki Boskiej Klewañskiej pojawi³ siê w skwierzyñskim koœciele parafialnym. Jak to w innych przypadkach bywa³o, przywieŸli
go przesiedleñcy z Kresów.
Do Skwierzyny „klewañscy”,
jak siê do dziœ o tej grupie
spo³ecznej w Skwierzynie
mówi, zabrali nie tylko w³asny dobytek, przywieŸli te¿
najwa¿niejsze wyposa¿enie
tamtejszego koœcio³a. I choæ
g³ówni aktorzy wydarzeñ
sprzed 75 lat ju¿ nie ¿yj¹, to
jednak ich wnukowie pamiêtaj¹ o tamtych wydarzeniach i s¹ ze swoich przodków bardzo dumni.

Klewań - miasto
Czartoryskich

Miasto le¿y na Wo³yniu, i
od XV wieku by³o siedzib¹
rezydencjonaln¹
ksi¹¿¹t
Czartoryskich. W po³owie XV
wieku zamek wzniós³ tu
ksi¹¿ê Micha³ Czartoryski. W
rêkach ksi¹¿¹t miasteczko
pozostawa³o a¿ do 1860 r.,
kiedy to dobra zosta³y sprzedane carowi Aleksandrowi II.
Przed II wojn¹ œwiatow¹
obok stacji kolejowej znajdowa³o siê najwiêksze na
Wo³yniu letnisko, goszcz¹ce
latem kilkuset goœci. Klewañ
liczy³ wówczas 1,3 tys.
mieszkañców,
g³ównie
¯ydów i by³ miejscowoœci¹
wypoczynkow¹ dla £ucka i
okolic.

Poksi¹¿êcy zamek zreszt¹
stoi do dziœ na urwisku nad
rzek¹ Stub³¹, a szczególnie
malowniczo przedstawia siê
on od zachodu przy wjeŸdzie
do miasta szos¹ od strony
£ucka i O³yki. Otacza³y go
niegdyœ fosy, przez które
wiód³ zwodzony most. Barokowy, trzynawowy koœció³
farny (1610-1630) fundacji
ks. Jerzego Czartoryskiego z
dwoma wie¿ami zosta³ odrestaurowany w 1901 roku.
Obok koœcio³a zachowa³a siê
rokokowa kapliczka z rzeŸb¹
œw. Jana Nepomucena. Od
1991 Klewañ znajduje siê na
terenie obwodu rówieñskiego niepodleg³ej Ukrainy. Dziœ
w miasteczku mieszka oko³o
8 tys. ludzi.
Pierwszy koœció³ parafialny
p.w. Zwiastowania Najœwiêtszej Marii Panny zosta³
wzniesiony i uposa¿ony w
1590 r. przez ksiêcia Jerzego Czartoryskiego. Parafia
natomiast zosta³a erygowana w 1598 r. Nowy, murowany koœció³ powsta³ w miasteczku w 1630 roku za
spraw¹ ksiêcia Miko³aja Jerzego Czartoryskiego. Jego
konsekracji dokona³ w 1673
r. biskup pomocniczy diecezji ³uckiej ksi¹dz Stanis³aw
£oza.
Jednak œwi¹tynia sp³onê³a
w 1739 r. od uderzenia piorunem. Odbudowy œwi¹tyni
dokona³a w latach 1745-48
s³ynna ksiê¿na Izabela Czartoryska, a œwi¹tyniê ponownie konsekrowa³ w 1799 r.
biskup Kacper Cieciszowski.
Ju¿ w 1938 r. parafia liczy³a
2,2 tys. wiernych i mia³a liczne koœcio³y filialne. Tu¿
przed
wojn¹
proboszczowsk¹ pos³ugê sprawowa³
ks. Aleksander Pierzcha³a,
ale w obawie przed represjami ukraiñskimi opuœci³ miasteczko. Potem proboszczowsk¹ pos³ugê sprawowa³
ks. Piotr S¹siadek. To miêdzy innymi on organizowa³
s¹siedzk¹
samoobronê
przed banderowcami. Kiedy
wojna dobiega³a kresu,
przez miasteczko nieustannie przetacza³y siê fale sowieckiej partyzantki. Podczas pobytu jednego z nich,
o ma³y w³os nie dosz³oby do
tragedii. Rosjanie przekonani, ¿e w koœciele chroni¹ siê
Niemcy, prawie ¿e podpalili
koœció³. Na szczêœcie nic siê
nie sta³o, po partyzantce
zosta³ tylko sk³ad amunicji
przy koœcie. Parafia katolicka
w Klewaniu funkcjonowa³a
a¿ do 15 maja 1945 r. Dwa
dni póŸniej katolicka i polskiego pochodzenia ludnoœæ
opuœci³a miasteczko.

czas w Dywizji Koœciuszkowskiej. - To dawa³o mamie
szansê, ¿e nie bêdzie mocno
kontrolowana, jak inni - opowiada Janina Giba.
O zabranie ze sob¹ matki
Boskiej Klewañskiej poprosi³
Stanis³awê Basaj, s¹siad
Henryk Wilogórski. On sam
nie podj¹³ siê tego trudnego
zadania, poniewa¿ w jego
domu znajdowa³ siê sowiecki
¿o³nierz i nie da³oby rady
przygotowaæ ewakuacji.
Na czas podró¿y obraz wyciêto z ramy, zrolowano i
ukryto w baga¿u pani Basaj. Oprócz obrazu ³askami
s³yn¹cego
pani
Basaj
wioz³a ze sob¹ czwórkê
dzieci, dwa prosiaki, kozê i
krowê. - Na stacjê rodzinê
wraz z dobytkiem zawióz³
zaprzyjaŸniony Ukrainiec. Modliliœmy siê o szczêœliw¹
podró¿ - wspomina Janina
Giba. - Gdybyœmy nie wyjechali, to wymordowaliby nas
Ukraiñcy - t³umaczy. Transport by³ kilka razy kontrolowany, ale szczêœliwym trafem zawini¹tko (ca³kiem
spore, trzeba zaznaczyæ) z
cudownym malowid³em nie
wpad³o w oczy i rêce kontroluj¹cych.

Fot. Archiwum Anny Basaj-Porta³y

Choæ najnowsze sanktuarium oficjalnie zostanie
otwarte w maju, to ju¿ wierni
w Skwierzynie ciesz¹ siê i
przygotowuj¹ do tego wielkiego dla nich wydarzenia.
Ciesz¹ siê zw³aszcza potomkowie przesiedleñców z malutkiego Klewania, dziœ na
Ukrainie, wówczas w województwie wo³yñskim. Bo to
w³aœnie oni przywieŸli i d³ugo
chronili obraz, który dziœ wisi
w g³ównym o³tarzu koœcio³a
parafialnego pod wezwaniem œw. Miko³aja i jest jedn¹
z najwa¿niejszych znaków
kulturowych miasteczka. A
teraz powstaje tu sanktuarium Matki Boskiej Klewañskiej - Patronki Kresowian,
przy którym ma funkcjonowaæ Centrum Pamiêci o Kresowiakach , a tak¿e oœrodek
wsparcia dla ¿o³nierzy z misji zagranicznych. To bêdzie
dope³nienie losów cudownego obrazu, który po II wojnie
œwiatowej znalaz³ siê w
miasteczku nad Wart¹.

Matka Boska w
konspiracji

Stanisława Basaj z obrazem Matki Boskiej Klewańskiej

Skwierzyna - miejsce
docelowe

Przesiedleñcy z Klewania
w liczbie oko³o 800 osób
przyjechali transportem 6
czerwca 1945 r. Transport
wyruszy³ z Klewania 17 maja
tego¿ roku,. Przesiedleñcy
nie wiedzieli dok³adnie,
gdzie jad¹, wiedzieli tylko, ¿e
na zachód, bo na Wo³yniu
zostaæ nie mogli. Pierwotnie
transport zatrzyma³ siê w Miêdzyrzeczu, ale coœ klewañskim nie odpowiada³o i
przyjechali do Skwierzyny.
Oprócz cudownego obrazu
przesiedleñcy
przywieŸli
tak¿e chor¹gwie koœcielne,
feretron z Matk¹ Bosk¹ z Lourdes, kilka ozdobnych ornatów, a tak¿e srebrn¹
skrzynkê z relikwiami œw.
Bonifacego. Jednak losy tego przedmiotu nie s¹ znane.
Wiadomo tylko, ¿e zosta³a
na polecenie kurii przekazana w jej gestiê.

Matka boska cudowna

Cudowny obraz Matki Bo¿ej
Klewañskiej Wspomo¿ycielki
Wiernych namalowa³ Karl
Dolce. Pocz¹tki kultu siêgaj¹
1458 r. Ksiêga cudów prowadzona tu od XVII wieku
œwiadczy³a, ¿e Matka Bo¿a

szczególnie ukocha³a te ziemie. W 1639 r. zosta³a powo³ana przez biskupa ³uckiego Jêdrzeja Gembickiego komisja, która mia³a sprawdziæ
cuda doznawane przy tym
obrazie. Po zakoñczeniu prac
przez komisjê obraz zosta³
uznany za cudowny. Potwierdzi³ to równie¿ notariusz
apostolski Baptista de Rubeisa. Niezwykle wa¿n¹ rolê
spe³ni³a Matka Bo¿a podczas
II wojny œwiatowej. W 1943 r.
podczas rzezi ludnoœci polskiej na Wo³yniu wielu Polaków szuka³o przed obliczem
Matki Wspomo¿ycielki ochrony. Ludzie gromadzili siê
ca³ymi rodzinami i przez ca³¹
noc trwali na czuwaniu modlitewnym. Rano koœció³ siê wyludnia³. Polacy powracali do
codziennych zajêæ, wieczorem znów wracali, by b³agaæ
Matkê Bo¿¹ o litoœæ.
To zdaniem mieszkañców
w³aœnie Klewañska Pani
sprawi³a, ¿e i koœció³ oraz
miasto nie zosta³y zniszczone
przez oddzia³y UPA. Ocala³o
tam wielu Polaków z Wo³ynia.

W bagażach pani Basaj

- Obraz wywioz³a moja babcia Stanis³awa Basaj ? opowiada Anna Basaj-Porta³a, jej
wnuczka (kole¿anka szkolna

pisz¹cej te s³owa). Tê wersjê
potwierdza te¿ i kolejna
wnuczka, Bogumi³a Manulak,
na co dzieñ bibliotekarka Biblioteki G³ównej Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie.
? Nie wiedzieliœmy, ¿e mama wiezie Matkê Bosk¹. Powiedzia³a nam o tym na miejscu, ju¿ w Skwierzynie, ale
te¿ nie od razu - wspomina
Janina Giba, córka pani Stanis³awy. Autorka zna³a osobiœcie pani¹ Stanis³awê Basaj,
ale nigdy wczeœniej nie
s³ysza³a tej historii. Pani Stanis³awa Basaj by³a urocz¹
starsz¹ pani¹, która nie mia³a
w zwyczaju opowiadaæ o tej
niezwyk³ej historii.
- Ten obraz i nas uratowa³.
Podczas II wojny œwiatowej
wiele nocy spêdziliœmy ca³¹
rodzin¹, ca³ym miasteczkiem,
zamkniêci w koœciele. Modliliœmy siê o cudowne ocalenie.
Chroniliœmy siê przed banderowcami. Kto spêdza³ noce w
koœciele, ten ocala³. Bo Ukraiñcy do koœcio³a nie wchodzili,
mieli jednak jakiœ szacunek wspomina Janina Giba.
O tym, ¿e malowid³o weŸmie ze sob¹ Stanis³awa Basaj, zadecydowa³ fakt, ¿e jej
m¹¿ W³adys³aw walczy³ wów-

Stanis³awa Basaj przekaza³a obraz miejscowemu proboszczowi. Ale sta³e kontrole
ówczesnych w³adz sprawi³y,
¿e Matka Boska Klewañska
nadal pozostawa³a w ukryciu.
Dopiero w 1950 roku obraz
trafi³ do kaplicy pod chórem.
Ale nikt nie poinformowa³
w³adz, jaka jest wartoœæ cennego malunku. Nikt te¿ ju¿
nie pamiêta, dlaczego akurat
tak¹ datê wybrano, a Ÿród³a
milcz¹.
Obraz, dziêki staraniom
ówczesnego proboszcza Edmunda £awiñskiego, w
g³ównym o³tarzu skwierzyñskiego koœcio³a znalaz³ siê
30.04.1968 r. W 1990 r. przeszed³ gruntown¹ konserwacjê, natomiast 23.05.1992
r. odby³a siê uroczysta intronizacja i równie uroczyste wprowadzenie Matki Najœwiêtszej Wspomo¿ycielki Wiernych i
£askami S³yn¹cej.
Obraz jest bardzo wa¿ny
dla skwierzyñskich katolików. - Rzeczywiœcie tak
jest. W moim pokoleniu
obowi¹zywa³ obyczaj, ¿e
jak ktoœ bra³ œlub, to Matce
Boskiej Klewañskiej ofiarowywa³ kwiaty œlubne.
Dla tych m³odszych obraz
ju¿ nie ma a¿ takiego znaczenia. Niestety, zmieni³y
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Ludzi przez Wartę woził
i życie ratował

Fot. Archiwum Kurta Mazura

siê czasy - dodaje Janina
Giba.
Jednak w ostatnim czasie
coœ siê w tej kwestii zmienia.
M³odzi te¿ bior¹ œluby przy jej
obliczu, modl¹ siê lub zwyczajnie zagl¹daj¹ do koœcio³a, ¿eby na Ni¹ zerkn¹æ.
Kiedy 17 marca 1991 r. w
Klewaniu reaktywowano katolick¹ parafiê, byli klewañczycy udali siê tam z pielgrzymk¹. A w czerwcu 2004
r. kopiê Cudownego Obrazu
Matki Boskiej Klewañskiej zawióz³ i ofiarowa³ koœcio³owi w
Klewaniu Chór Parafialny ze
Skwierzyny.
Nikt bowiem w Skwierzynie
nie chce s³yszeæ, aby na
Ukrainê wróci³ orygina³.
Losy obrazu ewidentnie pokazuj¹, jak zawik³ane by³y to
czasy. Nikt w Skwierzynie
nie ma tez w¹tpliwoœci, ¿e
gdyby obraz pozosta³ na
miejscu, to na pewno by nie
przetrwa³ do dziœ.

Czasami do przeprawy na drugi brzeg Warty ustawiała się DŁUGAkolejka

Sanktuarium i centrum

To do jego ³ódki latach 50.
I 60. w niedzielne, ¿u¿lowe
mecze ustawia³y siê kolejki
kibiców. - By³ bardzo fajnym
s¹siadem - wspominaj¹
Paw³a Zacharka ci, co go
jeszcze pamiêtaj¹.
- To by³ taki mi³y pan, ¿yczliwy i niek³opotliwy dla nikogo - opowiada gorzowianka,
która jako dziecko mieszka³a
tu¿ obok znanego warciañskiego przewoŸnika przy ul.
GwiaŸdzistej.

to by³a dodatkowa nagroda
za dobre sprawowanie. Bo
jak by³o inaczej, to sz³o siê
pieszo przez g³ówny most wspomina.
Gorzowianie, dziœ ju¿ ci
trochê starsi wspominaj¹, ¿e
kilka razy przewoŸnik to i
ludzkie ¿ycie uratowa³, bo
jak nie raz i nie dwa ktoœ dosta³ siê pod lód na zamarzniêtej rzece, to w³aœnie Pawe³
Zacharek by³ tym, który na
pomoc spieszy³.

To były wyczekane
przeprawy

Przez Landsberg też
pływał

- Ca³y tydzieñ czeka³o siê
na tê wycieczkê. Bo ¿u¿el to
jedno, ale przeprawa przez
Wartê ³ódk¹ pana Zacharka,
to by³o coœ niezwyk³ego opowiada Jerzy Nowak, który ca³e ¿ycie mieszka na prawym brzegu Warty i na lewy,
na stadion przez kilka lat
przeprawia³ siê w³aœnie
³ódk¹ Paw³a Zacharka. - No i

PrzewoŸnik urodzi³ siê 14
grudnia 1916 roku na rodzinne barce w Bydgoszczy, podobnie jak i jego brat Bruno.
Tyle, ¿e Bruno urodzi³ siê
równie¿ na barce, ale w Berlinie.
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy
by³o, ¿e Pawe³ zostanie wodniakiem. I przez II wojn¹
œwiatow¹ z polskiej Byd-

P. Zacharek pływał przez Wartę, wożąc gorzowian w obie strony do 1965 roku

goszczy do Berlina p³ywa³
w³aœnie przez Landsberg
wo¿¹c zbo¿e lub inne towary. Taka komunikacja by³a
wówczas mo¿liwa dziêki
stworzeniu w drugiej po³owie
XVIII wieku drogi wodnej
³¹cz¹cej przez system kana³ów Berlin z Bydgoszcz¹ i
dalej z Gdañskiem.
Po wybuchu II wojny œwiatowej przewoŸnik trafi³ do
niemieckiej niewoli. Ale polega³a ona na tym, ¿e nadal
pracowa³ na barkach.

Firma w Gorzowie

Do Gorzowa Pawe³ przyjecha³ w koñcówce 1944 roku.
Namówi³ go do tego brat
Bruno. Warunki do mieszkania dla wodniaków by³y
dobre, bo Warta jeszcze by³a
dro¿nym kana³em ¿eglugowym. Istnia³a wiêc du¿a
mo¿liwoœæ znalezienia pracy.
Jednak los chcia³ inaczej.
PóŸnym wieczorem 30

RENATA OCHWAT

stycznia 1945 roku wycofuj¹cy siê z Landsbergu wysadzili w powietrze most kolejowy. By³o to bardzo dogodne przejœcie na lewy
brzeg rzeki tak¿e i dla pieszych, bo znacznie skraca³o
drogê, zw³aszcza tym pracuj¹cym w zak³adach tam
ulokowanych.
No i krótko po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych Pawe³ Zacharek uruchomi³ swoj¹
firmê przewozow¹. Mia³ nawet na tê okolicznoœæ
piecz¹tkê: „Przewóz £odzi¹,
Pawe³ Zacharek, Gorzów, ul.
Fabryczna”.
No i tak p³ywa³ przez
Wartê, wo¿¹c gorzowian w
obie strony. Interes dzia³a³ do
1965 roku, kiedy z pomp¹
otwarto nowy most kolejowy
z k³adk¹ dla pieszych, W tej
chwili dzia³alnoœæ firmy przewozowej Paw³a Zacharka
straci³a bowiem racjê bytu.

Kapitan w żegludze
bydgoskiej

Choæ firmy ju¿ nie by³o, to
jednak doœwiadczenie zawodowe
wypracowane
przez lata przedwojenne i
ju¿ powojenne zaprocentowa³o. Pawe³ Zacharek zacz¹³ pracowaæ w gorzowskim oddziale ¯eglugi Bydgoskiej. To w³aœnie w tej
firmie, ju¿ jako kapitan ¿eglugi œródl¹dowej p³ywa³
du¿¹ bark¹ o wypornoœci
oko³o 430 ton. Wodne szlaki wiod³y go na Zachód, do
Niemiec, Holandii, Belgii,
Luksemburga. Zacharek na
zimê 1981-82 zosta³ na Zachodzie. Wtedy te¿ w Bydgoszczy ktoœ w kadrach
przyjrza³ siê dok³adnie jego
papierom i stwierdzi³, ¿e

Fot. Archiwum

Przy sanktuarium dzia³aæ
bêdzie Centrum Pamiêci o
Kresowiakach oraz ekumeniczne centrum wsparcia dla
¿o³nierzy z misji. Zw³aszcza
centrum ma symboliczne ze
wszech miar znaczenie. W
Skwierzynie bowiem od zakoñczenia II wojny œwiatowej
by³ olbrzymi garnizon wojskowy. Dziœ tam stacjonuj¹ Amerykanie. Losy miasteczka w
jego powojennej polskiej historii nierozerwalnie zwi¹zane
by³y ze stacjonowaniem tu
wojska. Wielu mieszkañców
Skwierzyny, jeszcze jako wojskowi, bywa³o na ró¿nych
misjach wojskowych, jak choæby na Wzgórzach Golan czy
innych.
Podobnie jest z centrum pamiêci kresowian. Powojenn¹
polsk¹ historiê miasteczka od
pocz¹tku budowali w³aœnie
kresowianie. Najwiêcej by³o
klewañskich, ale do miasteczka zjechali tak¿e mieszkañcy Lidy - dziœ na Bia³orusi.
Przyjechali tak¿e przesiedleñcy z innych miasteczek na
Wo³yniu. D³ugo po zakoñczeniu II wojny na ulicach Skwierzyny s³ychaæ by³o œpiewny
wschodni zaœpiew tych, co tu
zamieszkaæ musieli. W wielu
domach zachowa³y siê pami¹tki z tamtych czasów.
Patronat nad otwarciem
sanktuarium i centrum objê³a
marsza³ek El¿bieta Anna Polak, któr¹ o to poprosili: ks.
Kazimierz Ma³¿eñski oraz
Jan Klemt, dyrektor Generalny Zarz¹du Krajowego Towarzystwa Inicjatyw Spo³ecznych „Nowy Œwiat”.

Fot. Archiwum Kurta Mazura

Znali i lubili go wszyscy, którzy chcieli siê szybko przeprawiæ na drugi brzeg Warty.

przekroczy³ wiek emerytalny. A Pawe³ Zacharek zawsze mówi³, ¿e musi jeszcze p³ywaæ, bo nie ma wypracowanych lat pracy. Tej
zimy jednak w ¿egludze nikt
nie chcia³ s³uchaæ wyjaœnieñ kapitana i tak nieodwo³alnie przeszed³ na emeryturê. Do koñca ¿ycia, czyli do 6 marca 1991 r.
mieszka³ w Gorzowie i tu
zmar³ pokonany przez
ciê¿k¹ chorobê. Jest pochowany na gorzowskim
cmentarzu przy ul. ¯wirowej.

Pomnik na żelaznym
szlaku

Kapitan Pawe³ Zacharek
by³ na tyle barwn¹ i nietuzinkow¹ postaci¹, ¿e znalaz³ siê
w krêgu zainteresowania
mecenasa Jerzego Synowca
i Arkadiusza Grzechociñskiego, znanych gorzowian,
którzy upamiêtniaj¹ kolorowe gorzowskie osobowoœci,
w³aœnie stawiaj¹c im metalowe rzeŸby.
Postaæ Paw³a Zacharka,
siedz¹cego w ³ódce Ksenia
pojawi³a siê w 2008 roku.
Wówczas to odby³o siê
ods³oniêcie jego pomnika.
Postaæ wa¿y 130 kg, siedzi
ty³em do Warty na Bulwarze
Zachodnim, mniej wiêcej
tam, gdzie do 1965 roku istnia³a przystañ przewoŸnika.
Autork¹ rzeŸby jest Zofia Biliñska, znana gorzowska rzeŸbiarka.
A postaæ jest kochana
przez gorzowskie dzieci, które ci¹gn¹ rodziców na spacer do pana w ³ódce, podobnie jak do pana na motorze
czy do pana z lask¹.

RENAT OCHWAT

Postać Zacharka, siedzącego w łódce Ksenia pojawiła się na bulwarze w 2008 roku
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Nie wyobrażała sobie śniadania
bez czegoś zielonego
Febronia Gajewska-Karamaæ w pamiêci by³ych uczennic zapisa³a siê jako fantastyczny, sprawiedliwy i dobry cz³owiek.

Imię z katolickiego
kalendarza

Febronia Gajewska urodzi³a siê 3 czerwca 1905 roku w Mogilnie. By³a 12,
najm³odszym dzieckiem znanego w mieœcie cukiernika. I
to w³aœnie ojciec wybra³ jej to
nietypowe, rzadko spotykane imiê. Za Ÿród³o poszukiwañ pos³u¿y³ mu stary katolicki kalendarz. Trudno by³o
zwracaæ siê do ma³ej dziewczynki pe³nym imieniem,
wiêc domownicy stosowali
formê Fienia.
Mogilno w tamtym czasie
by³o w zaborze niemieckim,
wiêc przysz³a twórczyni gorzowskiego gastronomika
naukê czytania i pisania zaczê³a po niemiecku. Po wybuchu I wojny œwiatowej i jej
zakoñczeniu edukacjê kontynuowa³a ju¿ w polskiej szkole. Natomiast zasad prowadzenia domu, gotowania
nauczy³a siê w rodzinnym
domu.
Po zakoñczeniu formalnej
nauki rozpoczê³a pracê jako
ochmistrzyni w zamo¿nych
maj¹tkach ziemskich.

r e k l a m a

Szwajcaria - szczęście i
nieszczęście

M³oda Febronia pracowa³a
tak¿e jako guwernantka i
nauczycielka jêzyka polskiego syna niemieckiej œpiewaczki operowej i polskiego
pu³kownika. Z t¹ rodzin¹ trafi³a do Szwajcarii. I w kraju
Helwetów, we Fryburgu ukoñczy³a szko³ê dietetyczn¹,
prowadzon¹ przez zakonnice. By³o to formalne wykszta³cenie zawodowe, które
zadecydowa³o o jej póŸniejszych wyborach ¿yciowych.
Ale
Szwajcaria
nie
przys³u¿y³a siê przysz³ej patronce gorzowskiego gastronomika. Nie odpowiada³ jej
klimat górzystego kraju. Febronia Gajewska zachorowa³a
na zanik barwnika, co skutkowa³o miêdzy innymi tym,
¿e osiwia³a. Mia³a wówczas
zaledwie 26 lat. Musia³a
zmieniæ miejsce zamieszkania.

Fot. Archiwum

Kiedy trzeba, pomaga³a,
kiedy coœ posz³o Ÿle, potrafi³a nakrzyczeæ. Tak ju¿ by³a.
- Do szko³y trafi³am najpierw jako uczennica, a potem pracowa³am tam 40 lat
jako nauczycielka. Namówi³a
mnie do pracy w³aœnie pani
Febronia. Do dziœ serdecznie wspominam pani¹ Karamaæ - mówi Teresa £okutin.
W Zespole Szkó³ Gastronomicznych uczy³a przedmiotów zawodowych. By³a najpierw uczennic¹, a potem
kole¿ank¹ z pracy Febronii
Gajewskiej-Karamaæ, patronki gorzowskiego gastronomika, który w³aœnie obchodzi 70-lecie dzia³alnoœci.

Ciągle się przenosiła

Jak podaj¹ Ÿród³a, Febronia Gajewska by³a niespokojnym duchem, ci¹gle siê
przenosi³a z miejsca na
miejsce. W 1939 roku przebywa³a w P³ocku, gdzie prowadzi³a pracowniê trykotarsk¹ i sklep z we³n¹, a w
1940 roku wyjecha³a do Warszawy, gdzie prowadzi³a pracowniê bieliŸniarsk¹. Czynnie uczestniczy³a w Powstaniu Warszawskim, roznosz¹c
ulotki oraz opiekuj¹c siê rannymi i gotuj¹c dla powstañców. Po upadku powstania
- jak wielu innych mieszkañców Warszawy - zosta³a
wywieziona na roboty do
Niemiec, gdzie przebywa³a w
kilku obozach pracy. Wyzwolenie zasta³o j¹ w jednym z
obozów pod Berlinem.

Swoim podopiecznym towarzyszyła nie tylko podczas nauki
w szkole, ale także na wycieczkach szkolnych

Stamt¹d uda³a siê do Polski,
a pierwszy postój w ojczyŸnie mia³ miejsce 15 maja w
Bogdañcu. Nastêpnie uda³a
siê do Gorzowa i od razu
zg³osi³a siê po przydzia³ do
pracy do gorzowskiego starosty Floriana Kroenke. Ju¿
wtedy okazywa³a wra¿liwoœæ
na ludzki los i cierpienie. Z
obozu pracy zabra³a ze sob¹
piêtnastoletni¹ dziewczynkê
Isiê, której matka tam
zmar³a. Opiekowa³a siê ni¹
tak d³ugo, dopóki nie znalaz³
siê jej ojciec.

Była bardzo czuła na
ludzką biedę

Febronia Gajewska od starosty otrzyma³a powa¿ne zadanie - zosta³a administratork¹ budynku przy ul. Strzeleckiej 2, gdzie znajdowa³a
siê szko³a i przedszkole, dodatkowo utworzy³a tam
szwalniê, pralniê i kuchniê.
Szko³ê przeniesiono wkrótce
na ul. Mieszka I, a nastêpnie
na ul. D¹browskiego, gdzie
„jedynka” istnieje do dziœ. Pani Febronia by³a bardzo
czu³a na ludzk¹ biedê i nieszczêœcie. Zawsze mia³a
niezwyk³y dar do odnajdywa-

nia osób w potrzebie. Zawsze tym ludziom pomaga³a,
nigdy to nie by³o dla niej
nu¿¹ce - wspomina Teresa
£okutin.
Pod koniec 1946 roku
podjê³a wysi³ki w organizowaniu Rocznej Szko³y Przysposobienia w Gospodarstwie
Domowym, która mieœci³a siê
w budynkach przy dawnej Alei
Przemys³awa (potem Œwierczewskiego, a obecnie Wyszyñskiego). W 1951 roku
szko³a przyjê³a nazwê Technikum Gastronomiczne, gdzie
kszta³cono w cyklu czteroletnim oraz dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej.

Jej torty robiły ogromne
wrażenie

W szkole gastronomicznej
Febronia Karamaæ uczy³a
przedmiotów zawodowych przede wszystkim prowadzi³a zajêcia kulinarne.
Oprócz nauczania w szkole,
prowadzi³a tak¿e kursy
¿ywienia zbiorowego w Lidze Kobiet, organizowa³a
wyjazdy na wakacje w ramach OHP, a tak¿e organizowa³a wczasy dla nauczycieli.

- By³a niezwykle zdyscyplinowana. Przyk³ada³a olbrzymi¹ wagê do zasad pracy.
Wszystko musia³o byæ zgodne ze sztuk¹. Bardzo o to
dba³a - opowiada Teresa
£okutin. I wspomina, ¿e jej
wówczas nauczycielka mia³a
niezwykle wypielêgnowane
d³onie, co w przypadku pracy kucharza jest nader
wa¿ne. - Przyk³ada³a niezwyk³¹ wagê do dobrego
¿ywienia. Jada³a tylko czerstwe ciemne pieczywo. Z
bu³ek, jak ju¿ je kupowa³a,
wydobywa³a mi¹¿sz i jada³a
tylko spieczon¹ skórkê. No i
u niej na oknie zawsze by³a
pietruszka i szczypiorek. Nie
wyobra¿a³a sobie œniadania
bez czegoœ zielonego - mówi
Teresa £okutin. I od razu siê
rozmarza na wspomnienie
wypieków patronki gorzowskiego gastronomika. Bo¿e, jakie pani Febronia
torty robi³a, pamiêtam choæby rokoko czy bezowy, to
by³o coœ niezwyk³ego - mówi.

Opiekowała się
potrzebującymi

By³e uczennice wspominaj¹, ¿e Febronia Karamaæ,
która to niezwyk³e nazwisko
zawdziêcza³a krótkotrwa³emu
ma³¿eñstwu, nigdy nie by³a
sama. Zawsze siê opiekowa³a osobami potrzebuj¹cymi
pomocy. Jej dawna uczennica
Janina Bejnarowicz mówi³a o
niej, ¿e „zawsze mia³a tak¹
przybran¹ córkê”. Bo z regu³y udziela³a swego mieszkania uczennicom, czy
m³odym kobietom, które nie
mia³y swego k¹ta.
- Organizowa³a dla nas
obozy wêdrowne. By³am z
pani¹ Febroni¹ dwa razy na
takim obozie, raz jako uczennica, a potem jako nauczycielka. Nigdy nie zapomnê

wyprawy po œwie¿e œledzie
do kutra w Pucku. Potem pani Febronia nam te ryby sama osobiœcie sma¿y³a na kolacjê - mówi Teresa £okutin. I
dodaje, ¿e to te¿ by³o niezwyk³e w patronce gastronomika, ¿e zachowywa³a siê
zawsze bardzo skromnie.

Na emeryturze, a cały
czas zajęta

Febronia Gajewska-Karamaæ w 1963 roku przesz³a na
emeryturê, ale w szkole ca³y
czas pracowa³a a¿ do 1978 roku. - Ona ca³y czas coœ robi³a.
Organizowa³a wigilie dla osób
samotnych, akcje do¿ywiania
dla dzieci w Caritasie, zajêcia
w ró¿nych klubach - kursy gotowania, pieczenia, czy robótek rêcznych, a tak¿e odwiedza³a starsze osoby w Domu
Pomocy Spo³ecznej - wspomina Teresa £okutin.
W 1984 roku 12 osób - jej
uczennice,
kole¿anki
i
wspó³pracownice - zg³osi³o j¹
do konkursu poczytnego
wówczas tygodnika „Ziemia
Gorzowska”- „Znany a nieznany”. W zg³oszeniu napisa³y: „Poœwiêci³a ¿ycie dla innych - dla biednych, opuszczonych dzieci, dla m³odzie¿y,
dla starych i samotnych.
Zas³u¿y³a, by spo³eczeñstwo
Gorzowa pozna³o ja lepiej i by
ona otrzyma³a nagrodê tygodnika”. Tak te¿ siê sta³o.
Zmar³a 15 marca 1993 roku
w wieku 88 lat. Szko³a
przyjê³a jej imiê w 1996 roku
podczas obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia.
- To by³ niezwyk³y cz³owiek.
Bardzo sprawiedliwa, bardzo
kole¿eñska, ale te¿ i bardzo
wymagaj¹ca wobec siebie i
innych osoba. Ja mam j¹ w
bardzo serdecznej pamiêci mówi Teresa £okutin.
RENATA OCHWAT
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Pozostała po nim pamięć dobrego urzędnika
Sylwetka urzêdnika, który siê zapisa³ w pamiêci ludzi kultury, sta³a siê inspiracj¹ do ustanowienia nagrody jego imienia.
To jedyna pozainstytucjonalna nagroda przyznawana
cyklicznie od lat w mieœcie.
Janusz S³owik by³ zawsze i
wszêdzie, tam gdzie byli artyœci, gdzie coœ siê dzia³o mówi¹ ci, co pamiêtaj¹ naczelnika wydzia³u kultury,
wicedyrektora wydzia³u kultury w Urzêdzie Wojewódzkim, wicedyrektora gorzowskiego Teatru Osterwy, bo
te wszystkie funkcje w swoim ¿yciu pe³ni³ Janusz
S³owik.

Ludzie zwi¹zani z gorzowsk¹ kultur¹ podkreœlaj¹, ¿e Janusz S³owik by³

r e k l a m a

S³owik 2009 - Daniel Adamski za niekonwencjonaln¹ i
kreatywn¹ integracjê œrodowiska m³odych artystów Gorzowa Wielkopolskiego

Fot. Archiwum

- Janusza oceniam jako
wówczas zwyk³y zjadacz
chleba, bo nie dzia³a³em
wówczas w kulturze. On
zwyczajnie kocha³ artystów,
lubi³ ich. Potrafi³a znaleŸæ
jêzyk ze Zdzis³awem Morawskim, Bolkiem Kowalskim, Hieronimem Œwierczyñskim, Andrzejem Gordonem, no z ca³ym tym
kolorowym œwiadkiem - mówi Edward Jaworski, by³y
dyrektor Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inni, którzy pamiêtaj¹
niezwyk³ego naczelnika od
kultury podkreœlaj¹, ¿e by³
urzêdnikiem, który nie zamyka³ biurka i gabinetu o
15.00 i szed³ do domu. Zawsze mia³ czas, aby siê
spotkaæ, jak trzeba by³o pomóc, to pomaga³. Zreszt¹
by³ inicjatorem wielu imprez,
które przetrwa³y do dziœ,
mo¿e pod innymi etykietami,
ale jednak. Leszek Boñczuk, od lat zwi¹zany z
kultur¹, nazywa rzecz ca³¹
tak - Janusz S³owik w domu
praktycznie nie mieszka³, bo
ci¹gle go absorbowa³y
ró¿ne zajêcia zwi¹zane z
kultur¹.

Mecenas na tamten czas

S³owik 2008 - Jerzy Synowiec za sfinansowanie i realizacjê pomników znanych
gorzowian.

Fot. Marian £azarski

Umiał rozmawiać z
artystami

organizowania koncertów
muzyki klasycznej z cyklu
„Klasycznie pod Filarami”.

J. Słowik - siedzi pierwszy z lewej, obok Jerzy Szalbierz, z
tyłu Szczepan Kaszyński i Józef Czerniewicz

Na gali wręczenia nagrody im. Janusza Słowika w 2018 roku

mecenasem. - Umia³ przekonaæ swoich prze³o¿onych,
¿e trzeba promowaæ artystów, trzeba wydawaæ ich
ksi¹¿ki, kupowaæ ich obrazy.
Teraz tego nie ma - mówi
Edward Jaworski.
Jednak tylko niektórzy
chc¹ pamiêtaæ, ¿e czasy,
kiedy Janusz S³owik pe³ni³
ró¿ne funkcje znacz¹co
ró¿ni¹ siê od wspó³czesnych. - Warto wiedzieæ, ¿e
wówczas urzêdnik by³ bogiem z workiem pieniêdzy w
zasiêgu rêki. Sam móg³ zdecydowaæ o ich wydaniu, albo te¿ móg³ przekonaæ do
tego swoich pryncypa³ów.
Dziœ taki styl rz¹dzenia jest
zwyczajnie niemo¿liwy mówi jedna z osób z gorzowskich krêgów kulturowych, ale nie chce nazwiska
w mediach. I dodaje, ¿e z
tymi pracowniami dla artystów by³o te¿ i tak, ¿e kiedy w
1975 roku powsta³o województwo gorzowskie, to miêdzy innymi zaowocowa³o
ono i tym, ¿e do stolicy przyci¹gniêto wielu twórców,
oferuj¹c im w³aœnie mieszkania i pracownie.

bie Sulêcinianka, za³o¿y³
sekcjê tenisa sto³owego,
pracowa³ te¿ jako trener
m³odzie¿y.

Ze znanymi za pan brat

Jednak wszyscy rozmówcy
zgodnie podkreœlaj¹, ¿e rze-

czywiœcie Janusz S³owik lubi³ artystów i rzeczywiœcie
stara³ im siê ¿ycie u³atwiæ.
No i lubi³ bywaæ w ich towarzystwie. I jak chce legenda,
zasiada³ przy s³ynnym „Stoliku nr 1”, s³ucha³ dyskusji i
rodz¹cych siê przy nim pomys³ów, które potem przekuwa³ na dzia³ania miejskie.
- Ale przesad¹ jest twierdzenie,
¿e
by³
jakby
przed³u¿eniem stolika w
mieœcie. Po prostu w dyskusji kilku osób rodz¹ siê
dobre pomys³y - mówi Leszek Boñczuk.
Do legendy gorzowskiej
kultury przesz³y te¿ i opowieœci o tym, ¿e jak artyœci
gdzieœ u kogoœ w pracowni
lub w mieszkaniu imprezowali, to ostatnim, który z imprezy wychodzi³, by³ zawsze
Janusz S³owik. - Takie to
by³y czasy, tak siê wtedy
¿y³o - t³umacz¹ rozmówcy.

Nie tylko kultura

Drugim konikiem Janusza
S³owika by³ sport. Gra³ w
pi³kê rêczn¹ w Azotach Chorzów w I lidze. Natomiast ju¿
jak mieszka³ w Gorzowie i
studiowa³ w Poznaniu gra³
kolejno w Warcie Gorzów i
AZS Poznañ. W Sulêcinie,
gdzie te¿ mieszka³, przy klu-

Spod Wadowic do
Gorzowa

Janusz S³owik urodzi³ siê
19 maja 1941 roku w Izdebniku ko³o Wadowic. Liceum
Ogólnokszta³c¹ce skoñczy³
w Chorzowie. W 1961 roku
rozpocz¹³ naukê w Studium
Nauczycielskim w Gorzowie. Studiowa³ te¿ prawo na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowa³ w ró¿nych miejscach,
bo i w Trzciance, w Miechowie pod Sulêcinem, w samym Sulêcinie. Pod koniec
1971 roku zacz¹³ pracê jako kierownik Wydzia³u Kultury i Sztuki PMRN i UM.
Potem w latach 1977-78 by³
wicedyrektorem
Teatru
Osterwy. Nastêpne piêæ lat
spêdzi³ jako inspektor Wojewódzkiego Wydzia³u Kultury i Sztuki, a nastêpnie
powróci³ na stanowisko kierownika Wydzia³u Kultury
Urzêdu Miasta, którym zarz¹dza³ do 1990 roku.
Przez nastêpne piêæ lat
sprawowa³ funkcjê naczelnika Wydzia³ Kultury i Kultury Fizycznej.

To zainicjował

By³ wspó³pomys³odawc¹ lub
inicjatorem utworzenia Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej Odeon, Konfrontacji Teatralnych (od 1983 roku znane
jako Gorzowskie Spotkania
Teatralne), Konfrontacji Fotograficznych i Pomorskiej Jesieni Jazzowej. By³ jednym z
za³o¿ycieli Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w
Gorzowie (obecnie Liceum
Plastyczne. To za jego kadencji powsta³ zlikwidowany z
dniem 31 grudnia 2014 roku
Klub Myœli Twórczej Lamus.
Janusz S³owik zmar³ 3
marca 1995 roku i pochowany jest w Alei Zas³u¿onych
na gorzowskim cmentarzu
komunalnym.
Od 2005 roku przyznawana jest Nagroda Kulturalna
jego imienia.

Laureaci Nagrody
Kulturalnej im. Janusza
Słowika:

S³owik 2006 - Barbara
Schroeder za utworzenie salonu literackiego „Na Zapiecku” z jego bogat¹, spo³eczn¹
i twórcz¹ dzia³alnoœci¹.

S³owik 2007 - Marek Piechocki za spo³eczn¹ pasjê

S³owik 2010 - Janusz
Dreczka za dzia³ania na
rzecz upowszechniania literatury gorzowskich twórców,
ze szczególnym uwzglêdnieniem promocji poety Kazimierza Furmana.

S³owik 2011 - Czes³aw
Ganda za d³ugoletni¹ i
owocn¹ dzia³alnoœæ Robotniczego
Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.

S³owik 2012 - Adam
Ba³dych za wybitne osi¹gniêcia w tworzeniu i upowszechnianiu muzyki jazzowej w regionie, kraju i na
œwiecie.
S³owik 2013 - Micha³ Wróblewski za osi¹gniêcia twórcze w pianistyce jazzowej.

S³owik 2014 - Tomasz Malewicz za zorganizowanie
Centrum Kultury Niezale¿nej
i twórcz¹ dzia³alnoœæ.

S³owik 2016 - B³a¿ej Król
za twórcze, swobodne i z
sukcesami poruszanie siê
we wspó³czesnych nurtach
muzycznych.
S³owik 2018 - Stowarzyszenie Sztuka dla Miasta.

S³owik 2019 - Leszek Boñczuk
ROCH
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Pamięci Maxa Bahra
30 stycznia 2010 r. odby³a siê promocja ksi¹¿ki „Max Bahr. Spo³ecznik, polityk i przedsiêbiorca. Wspomnienia z lat 1948-1926”.
Ksi¹¿kê z okazji Dnia Pamiêci i Pojednania opublikowa³a Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im.
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. G³ówn¹ jej
czêœæ stanowi t³umaczenie
wydanej w 1926 r. ksi¹¿ki
Maxa Bahra pt. „Praca pewnego niemieckiego obywatela na polu gospodarki i polityki. Wspomnienia i doœwiadczenia
z
lat
1949-1926”. Dope³nia je obszerny wstêp autorstwa prof.
Paw³a Leszczyñskiego pod
tytu³em „Landsberski homo
faber. Spo³eczne i liberalne
zaanga¿owanie Maxa Bahra
na tle jego czasów - ze
szczególnym uwzglêdnieniem Republiki Weimarskiej”. Wnikliwe komentarze
wyjaœniaj¹ce przede wszystkim zdarzenia i odniesienia
przygotowali prof. Zbigniew
Bujkiewicz z Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz dr
Falco Neininger z Archiwum
Pañstwowego w Poczdamie.
Niemiecki tekst przet³umaczy³a na jêzyk polski dr
Ma³gorzata Czabañska-Rosada.
Rozmaite tematy podejmowa³ Max Bahr w swoich
wspomnieniach od m³odzieñczych podró¿y po œwiecie
a¿ po liberalne koncepcje
ustrojowe dla nowego niemieckiego pañstwa, które
poszukiwa³o swojego oblicza
po klêsce 1918 r.
Dla nas najciekawsze jest
dziedzictwo, które Max Bahr
pozostawi³ w Gorzowie, dlatego ci¹g dalszy tej opowieœci poœwiêcê wy³¹cznie jego
pomys³om zrealizowanym tutaj.
r
Max Bahr by³ jednym z najwa¿niejszych landsberskich
przemys³owców, niezwykle
odwa¿nym, przedsiêbiorczym, ale przede wszystkim
otwartym na potrzeby pracowników jego fabryki, a
tak¿e wszystkich mieszka-

ñców jego miasta - Landsbergu.
r
Urodzi³ siê 28 paŸdziernika 1848 r. Rozpoczyna³ od
przejêtego od ojca sklepu,
potem uruchomi³ wielk¹
szwalniê worków, a zakoñczy³ ¿ycie jako w³aœciciel
najwiêkszej w Niemczech
wytwórni worków z juty. Na
pocz¹tku XX wieku rozmaite
worki by³y potrzebna na
ka¿dym kroku, a juta w opakowaniach pe³ni³a funkcjê
tak¹, jak¹ dziœ plastik. Zapotrzebowanie by³o ogromne.
Do obróbki juty i wytwarzania tkanin na worki Max Bahr
wybudowa³ na Zawarciu nowoczesn¹ fabrykê (start w
1904 r.), w której w polskich
czasach mieœci³y siê Zak³ady
Przemys³u Jedwabniczego
,,Silwana”.
r
Bardzo dba³ o swoich pracowników. Stworzy³ system
wybieranych w tajnym g³osowaniu przedstawicieli oddzia³ów, czyli radê robotnicz¹, która pomaga³a rozwi¹zywaæ problemy za³ogi.
Dopiero 15 lat póŸniej, w
1920 r. niemiecki parlament
ustaw¹ zobowi¹za³ wszystkich w³aœcicieli do tworzenia
takich rad.
r
Priorytetem dla Maxa Bahra by³o budownictwo mieszkañ dla pracowników. Przekona³ œwiat³ych obywateli
miasta do utworzenia stowarzyszenia budowlanego. W
1889 r. powsta³y pierwsze
cztery budynki przy obecnej
ulicy Kosynierów Gdyñskich.
W ka¿dym by³y cztery mieszkania po dwa pokoje z kuchni¹. Te budynki nie by³y otynkowane, ubikacje znajdowa³y
siê na zewn¹trz, ale ka¿da
rodzina mia³a do dyspozycji
niewielki ogródek, gdzie
mog³a hodowaæ warzywa i
ziemniaki. Zasadê: ogródek
dla ka¿dej rodziny Max Bahr
przestrzega³ do koñca, na-

wet gdy znacznie wzros³a
iloœæ budowanych domów i
gdy trudno by³o wygospodarowaæ odpowiednie tereny.
Nastêpne budynki, dwulub trzypiêtrowe wznoszono
na Zawarciu, w s¹siedztwie
fabryki, przy dzisiejszych ulicach Œl¹skiej, Waryñskiego,
Jasnej, Fabrycznej. Od 1889
do 1925 r. ³¹cznie powsta³o
1000 mieszkañ. Wszystkie
domy budowane na Zawarciu by³y podpiwniczone,
mia³y bie¿¹c¹ wodê, kanalizacjê, WC i centralne ogrzewanie.
r
W zak³adach Maxa Bahra
pracowa³y g³ównie kobiety.
Nie przys³ugiwa³ im - jak
obecnie - roczny urlop macierzyñski, wtedy wraca³o siê
do pracy jak najszybciej. W
lipcu 1907 r., ju¿ w trzecim
roku funkcjonowania fabryki,
otwarto ochronkê dla dzieci
poni¿ej trzeciego roku ¿ycia.
Specjalnie w tym celu zbudowano wolno stoj¹cy budynek wed³ug projektu cenionego architekta Fritza Crzellitzera (projektanta równie¿
³aŸni i Domu Spo³ecznego).
Ten - mówi¹c dzisiejszym
jêzykiem - ¿³obek, wtedy nazywany ochronk¹ otoczony

by³ ogrodem kwiatowym
i warzywnym, z wydzielonym placem zabaw
oraz
piaskownic¹.
Wszystkie pomieszczenia zosta³y funkcjonalnie zaprojektowanie. Podziw budzi³
system zrzucania
specjalnymi rurami
brudnej bielizny do
pralni w piwnicy,
zaœ po wypraniu w
maszynie i odwirowaniu czysta
bielizna
przesy³ana by³a oddzieln¹ wind¹
do suszarni na
poddaszu.
Dzieæmi opiekowa³y siê
pielêgniarki i osoby przyuczone do tego zawodu.
Ochronka czynna by³a od
godziny szóstej rano do
szóstej wieczorem. Kobiety,
które karmi³y swoje dziecko
piersi¹, mog³y cztery razy w
ci¹gu dnia wyjœæ z fabryki,
aby nakarmiæ dziecko. Przygotowano specjalny harmonogram godzin karmienia,
aby zachowaæ zasady higieny. Ka¿de ma³e dziecko by³o
codziennie k¹pane i przebierane w nale¿¹c¹ do placówki
bieliznê i odzie¿ oznaczon¹
jego numerem, aby zawsze
korzysta³o ze swojej. Podobnie mia³o do dyspozycji swoje, bo z tym samym numerem, naczynia. Co najmniej
dwa razy w tygodniu
ochronkê wizytowa³ lekarz,
który bada³ dzieci, a tak¿e
okreœla³ jad³ospis. Dzieci poni¿ej trzeciego roku ¿ycia,
które nie by³y karmione
przez matki, otrzymuj¹ na
noc i niedzielê odpowiedni¹
iloœæ sterylizowanego mleka,
by unikn¹æ zmiany po¿ywienia. Dzieci s³abe lub Ÿle
od¿ywione otrzymywa³y specjalne œrodki wzmacniaj¹ce
oraz k¹piele solankowe.
Rodzice p³acili za pobyt
dziecka, ale zasadnicze
koszty ponosi³a firma. W

Może w Gorzowie zaczniemy łapać deszcz?
Eksperci coraz g³oœniej mówi¹, ¿e polskie zasoby wody s¹ na poziomie Egiptu.
Czyli wcale nie takie du¿e,
jak wielu rodakom siê wydaje. I bêdzie nam jej coraz bardziej brakowaæ. Wszystko za
spraw¹ zmian w klimacie,
które zachodz¹ na naszych
oczach, a których skutki
mocno ju¿ doœwiadczamy,
chocia¿by ostatniego lata czy
obecnej zimy bez zimy. Dlatego bardzo podoba mi siê
pomys³ w³adz Wroc³awia nazywany
has³em
„Z³ap

deszcz”, choæ mieszkañcy
nazywaj¹ program po swojemu czyli „beczka plus”. Najkrócej mówi¹c chodzi w nim o
to, by ³apaæ i gromadziæ na cele gospodarcze deszczówkê,
do czego miasto dop³aca.
Chêtnych jest tak wielu, ¿e
trzeba by³o zwiêkszyæ pulê
pieniêdzy na dop³aty. Tylko w
tym roku z bud¿etu miasta
pop³ynie tam na ³apanie deszczówki 500 tysiêcy z³otych.

Z kolei w Wa³brzychu
og³oszono ca³kowity zakaz
u¿ywania foliowych toreb jednorazowych. Ponadto w wybranych strefach obowi¹zuje
zakaz sprzeda¿y i u¿ywania
tworzyw
sztucznych
w
postaci sztuæców, kubków,
talerzy, s³omek itd.,itp. Strefy,
wyznaczone przed wszystkim na terenach obiektów samorz¹dowych, maj¹ byæ
oznakowane specjalnymi na-

klejkami, a z³amanie zakazu
karane bêdzie mandatami.
Widoczne go³ym okiem i
odczuwalne na w³asnej skórze zmiany w klimacie przebijaj¹ siê
wreszcie do
spo³ecznej œwiadomoœci, co
skutkuje
m.in.
takimi
dzia³aniami, jak te we
Wroc³awiu i Wa³brzychu.
Mo¿e i u nas da³oby siê w tej
sprawie coœ zrobiæ?

JAN DELIJEWSKI

1910 r. za jeden dzieñ pobytu dziecka w ochronce rodzina p³aci³a 19 fenigów, a firma
dop³aca³a 37. Podobne wartoœci dla 1919 r. to 16 fenigów op³aty rodziców i 2,05
marki dop³aty.
W sprawozdaniu za rok
1912 podpisanym przez Maxa i Margarete Bahrów czytamy: ,,Nawet jeœli oceni siê
koszty i dop³aty dla dzieci jako doœæ wysokie, to ponoszone w ten sposób ofiary
uznaæ nale¿y za uzasadnione, bowiem przemys³ nie powinien uchylaæ siê od obowi¹zku ³agodzenia w miarê
swoich si³ szkód zwi¹zanych
z jego rozwojem, szczególnie jeœli chodzi i zdrowie i si³y
dzieci”.
r
Gorzów zawdziêcza Maxowi Bahrowi tak¿e ³aŸniê,
Dom Spo³eczny, którego pozosta³a po spaleniu czêœæ teraz s³u¿y technikom mechanicznemu i elektrycznemu,
tak¿e pa³ac biskupów, w którym mieszka³.
r
Max Bahr cieszy³ siê powszechnym szacunkiem w
mieœcie. Gazeta ,,Landberger General Anzeiger” opisa³a, jak mieszkañcy uczcili
jego 80 urodziny:
,,25 paŸdziernika 1928 r. o
19.45 spod Dêbu Bahra przy
Buttersteig (Towarowej) wyruszy³ imponuj¹cy pochód z
pochodniami. Za orkiestr¹
maszerowa³a za³oga firmy
Maxa
Bahra.
W
zapadaj¹cych ciemnoœciach
wieczoru pochód ogl¹dany z
mostu na Warcie, stanowi³
niezapomniane widowisko.
Potem przemaszerowano
przez Brückenstrasse (Mostow¹), rynek, Richtstrasse
(Sikorskiego),
Neustadt
(Chrobrego), Bergstrasse
(Drzyma³y),
gdzie
przy³¹czy³y sie do niego zorganizowane grupy Mêskiego Towarzystwa Gimnastycznego z w³asn¹ or-

kiestr¹. W towarzystwie
t³umu ludzi, który mimo
ogromnego t³oku sprawnie
porusza³ siê naprzód,
uczestnicy pochodu przemaszerowali na Böhmestrasse (30 Stycznia), gdzie
przed domem Maxa Bahra
szerokim ³ukiem utworzyli
pó³kole. W du¿ym œrodkowym oknie na parterze
stan¹³ Max Bahr wraz z
ma³¿onk¹ w otoczeniu rodziny i przyjació³. Sportowcy
wznieœli
potê¿ny
okrzyk: ,,Naszemu druhowi, Maxowi Bahrowi z
okazji jego 80 urodzin,
trzykrotnie: Gut Heil. Uroczyœcie zabrzmia³a muzyka wdzieraj¹c siê w cich¹
noc”.
r
Gdy w Gorzowie zamieszkali Polacy, pamiêæ o Maxu
Bahrze przycich³a, choæ
wiele rodzin mieszka w wybudowanych przez niego
domach, choæ wszyscy
chêtnie korzystali z wybudowanej przez niego ³aŸni, a
„Silwana”, która zosta³a zlokalizowana w jego fabryce
juty, by³a jedn¹ z najwa¿niejszych fabryk powojennego
Gorzowa.
Dobrze, ¿e pamiêæ tego
œwiat³ego i oddanego swemu miastu cz³owieka jest
przywracana. I ¿e dziêki jego wspomnieniom mo¿emy
dowiedzieæ siê wiêcej nie
tylko o naszym mieœcie, ale
tak¿e o problemach Niemiec
ustrojowo
przekszta³caj¹cych siê po
zakoñczeniu I wojny œwiatowej.
rrr
Max Bahr „Spo³ecznik,
polityk i przedsiêbiorca.
Wspomnienia z lat 19481926”, t³um. Ma³gorzata
Czabañska-Rosada, wyd.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, s. 296.
KRYSTYNA KAMIÑSKA
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W innym klubie byłby nawet liderem
Kiedy 1 stycznia 1952 roku na œwiat przychodzi³ Mieczys³aw WoŸniak, Chiñczycy wchodzili w rok Smoka.

Dojechał tylko do
pierwszego łuku

Na stadion ¿u¿lowy Mieczys³aw
WoŸniak
trafi³
wiosn¹ 1970 roku i ju¿ na
pierwszych zajêciach posz³o
mu bardzo dobrze.
- Jazda sprawia³a mi wielk¹
frajdê i od razu zakocha³em
siê w motocyklu ¿u¿lowym wspomina i zaraz dodaje, ¿e
ze wzglêdu na ogromne zainteresowanie
i
wielu
chêtnych, pocz¹tkowo trzeba
by³o czekaæ na kolejny trening. By³y te¿ dla wielu bardzo stresuj¹ce.
- Zapisa³o siê nas ponad
200 i prowadz¹cy zajêcia
Andrzej Pogorzelski ka¿demu stara³ siê daæ chocia¿
jedn¹ szansê, po której podejmowa³ decyzjê, czy dana
osoba ma przyjœæ na kolejny
trening, czy powinna daæ sobie spokój. Oczekiwanie
ka¿dorazowo na werdykt ze
strony trenera by³o nerwowe,
gdy¿ ka¿dy obawia³ siê, ¿e
nie dostanie wiêcej sposobnoœci wykazania siê umiejêtnoœciami. Ostatecznie pozosta³o nas z tego i wczeœniejszego naboru kilku.
Wszyscy zrobili potem du¿e
kariery. Boguœ Nowak i Zenek Plech nieco szybciej
zdali licencjê, potem ja z Rysiem Fabiszewskim i ostatnim by³ Jurek Rembas, ale
on by³ te¿ najm³odszym - dodaje.
Tym samym WoŸniak licencjê uzyska³ dopiero w
wieku 19 lat, ale ze wzglêdu
na liczne problemy kadrowe,
jakie dotknê³y Stal w 1971
roku szybko dosta³ szansê
jazdy w lidze.
- Najpierw ciê¿ki wypadek
na treningu mia³ Edmund Migoœ, potem paskudnej kontuzji dozna³ Andrzej Pogorzelski i tak siê z³o¿y³o, ¿e na
mnie zaczêto stawiaæ - opowiada dalej WoŸniak. - Pocz¹tki nie by³y mo¿e najlepsze. Pamiêtam debiut w

Fot. Archiwum

Bydgoszczy, gdzie miejscowi
zrobili bardzo przyczepny tor
i po dojechaniu do pierwszego ³uku nie potrafi³em
z³amaæ motocykla. Od razu
zjecha³em z toru. Potem pojecha³em raz jeszcze i by³em
zadowolony, ¿e ukoñczy³em
wyœcig, choæ ¿adnego punktu w debiucie nie zdoby³em.
Z czasem zacz¹³em przywoziæ pojedyncze oczka, a
przede wszystkim zacz¹³em
nabieraæ doœwiadczenia. Lepiej posz³o mi w nastêpnym
sezonie, choæ g³ównie na
w³asnym torze. Na wyjazdach mia³em dalej problemy,
dopiero w trzecim sezonie
startów pozna³em te tory i
ju¿ zacz¹³em lepiej punktowaæ - wyjaœnia.

DMP 1973 roku : M. Towalski, B. Nowak, R. Fabiszewski, J.
Padewski, M. Woźniak, Z. Plech, J. Rembas, E. Jancarz oraz
R. Nieścieruk (trener)

Mistrz jazdy po szerokiej

W rozgrywkach ligowych
WoŸniak nie sta³ siê zawodnikiem, o którym mo¿na
by³oby powiedzieæ, ¿e jest
jednym z liderów dru¿yny lub
maszynk¹ do zdobywania
punktów. Nigdy w karierze
swoich startów w Stali Gorzów nie przekroczy³ w sezonie bariery dwóch punktów
na jeden wyœcig. Najwy¿sz¹
œredni¹ osi¹gn¹³ w 1978 roku (1,87 pkt.) a i tak by³a to
dopiero szósta œrednia w
dru¿ynie. Przed nim wy¿sze
mieli Edward Jancarz, Boles³aw Proch, Jerzy Rembas, Bogus³aw Nowak i Ryszard Fabiszewski.
- Ze wzglêdu na potê¿n¹
si³ê zespo³u, przypomnê, ¿e
w którymœ sezonie oœmiu z
nas ze Stali by³o w kadrze
narodowej, bardzo trudno
by³o wywalczyæ sobie sta³e
miejsce w dru¿ynie - kontynuuje. - Wiadomo, ¿e liderami byli Jancarz, Plech, Nowak, po odejœciu Zenka na
jego miejsce wskoczy³ Rembas i doszed³ jeszcze Proch.
Pozostali w czasie treningów
walczyli o powo³anie na
mecz. W ka¿dym innym zespole zapewne mia³bym
szansê byæ jednym z liderów, a tutaj walczy³em choæby o miejsce rezerwowego t³umaczy i zarazem wyjaœnia, dlaczego z czasem
zosta³ mistrzem jazdy po
szerokiej.
- To by³a koniecznoœæ, gdy¿
zawsze by³em wystawiany z
parzystym numerem a w
tamtych latach doparowi jeŸdzili tylko z zewnêtrznych
pól. I chc¹c wyprzedzaæ na
pierwszym ³uku musia³em
nauczyæ siê jazdy pod
band¹. W Gorzowie wypracowa³em j¹ do perfekcji, a do
tego dobrze czu³em siê na
naszym torze. Mnie nie interesowa³o, z kim siê œcigam.
Nikogo nie obawia³em siê,
gorzej wygl¹da³o to na wyjazdach. Tam wola³em je-

Fot. Archiwum

WoŸniak smokiem nigdy
nie zosta³, przylgn¹³ za to do
niego przydomek ,,Czarny
koñ’’.
- To kibice mnie tak nazwali, bo potrafi³em ich zaskoczyæ w najmniej oczekiwanym momencie - œmieje siê
Mieczys³aw WoŸniak. Czêsto startowa³em z pozycji
zawodnika rezerwowego i
kiedy trzeba by³o pomóc
dru¿ynie wielokrotnie wygrywa³em wa¿ne wyœcigi. Bywa³y jednak mecze, w których nie sz³o mi najlepiej i
przez to by³em takim niepewnym w sumie zawodnikiem. Przynajmniej w rozgrywkach ligowych, bo w turniejach indywidualnych sz³o
mi zdecydowanie lepiej t³umaczy.

Podium IMP 1977 roku : A. Tkocz, B. Nowak, M. Woźniak

Ÿdziæ przy krawê¿niku.
Zreszt¹ w ¿u¿lu, kto radzi
sobie z jazd¹ przy krawê¿niku, zawsze poradzi sobie
pod band¹. Odwrotnie ju¿
tak ³atwo nie jest - dodaje.
Przez piêtnaœcie lat jazdy
w Stali Mieczys³aw WoŸniak
zebra³ 1275 punktów oraz
190 bonusów, co daje mu
dzisiaj nie tylko zaszczytny
tytu³ ,,Wybitnego Reprezentanta Stali Gorzów’’, ale i
ósme miejsce w klasyfikacji
wszechczasów
pod
wzglêdem liczby wywalczonych punktów ligowych dla
gorzowskiego zespo³u. Ponadto jego bilans medalowy
dru¿ynowych mistrzostw Polski jest bardzo bogaty, gdy¿
w dorobku posiada dwanaœcie medali, z czego szeœæ
z³otych, piêæ srebrnych i jeden br¹zowy.

Podwójny medalista

Mieczys³aw WoŸniak zosta³
zapamiêtany przez starszych ju¿ kibiców m.in. dzi-

êki dwóm œwietnym wystêpom w fina³ach indywidualnych mistrzostw Polski.
Oba rozegrano w Gorzowie.
Najpierw w 1977 roku wielki
triumf œwiêtowa³ Bogus³aw
Nowak, zaœ najwiêkszym
przegranym czu³ siê Jerzy
Rembas. Faworyt ekspertów
zaj¹³ dopiero czwarte miejsce, ulegaj¹c jeszcze Andrzejowi
Tkoczowi
i
w³aœnie Mieczys³awowi WoŸniakowi.
- Nie by³em faworytem,
podszed³em do zawodów na
luzie, wszyscy stawiali na
Jurka Rembasa, Zenka Plecha, nawet bardziej na Bogusia Nowaka. Mnie nikt nie
wymienia³ - œmieje siê, ale
zaraz dodaje, ¿e sam zosta³
zaskoczony
zdobyciem
br¹zowego medalu.
Jeszcze bardziej zaskakuj¹cy i dramatyczny przebieg mia³ fina³ IMP dwa lata
póŸniej. Rozgrywany 22 lipca pocz¹tkowo toczy³ siê
przy piêknej pogodzie, po-

tem dwukrotnie stadion nawiedzi³a ulewa i trzeba by³o
przerywaæ zawody na kosmetykê toru. Od momentu
otwarcia bram stadionu do
zakoñczenia
dekoracji
minê³o siedem godzin. Stadion by³ nabity kibicami do
ostatniego miejsca. Wszystkie przejœcia miêdzy sektorami zosta³y zajête, nawet
stadionowe drzewa by³y oblepione wiernymi fanami.
Sêdzia Roman Che³adze z
Torunia by³ g³uchy na wszelkie g³osy zachêcaj¹ce go do
przerwania zawodów. Nakazywa³ œci¹ganie wody z toru,
po czym dawa³ sygna³ zawodnikom, ¿eby wsiadali na
motocykle i jechali dalej.
B³otnista nawierzchnia mia³a
du¿e znaczenie w koñcówce
zawodów. Jak t³umaczy Mieczys³aw WoŸniak, w takich
warunkach du¿o trudniej jecha³o siê pod band¹.
- Ze stalowców w tym finale jecha³em tylko ja i Bolek
Proch - mówi. - On jednak
zacz¹³ Ÿle, bo od upadku i
potem ostatniego miejsca, a
wiêc szybko straci³ szansê
na dobry rezultat. Dla mnie
ten start w 1979 roku by³ ju¿
kolejnym wystêpem w finale
IMP i zd¹¿y³em nabraæ doœwiadczenia, które w trudnych chwilach zaprocentowa³o. Kiedy spad³ pierwszy,
potem drugi deszcz najwa¿niejsze by³o umiejêtne
uciekanie rywalom spod
szprycy. Kto umia³ to dobrze
robiæ, ten wygrywa³ - wyjaœni³.
Mieczys³aw WoŸniak przyznaje, ¿e czu³ wtedy presjê,
bo by³ nadziej¹ na dobry wynik dla gorzowskich kibiców.
Zacz¹³ bardzo dobrze, bo w
czwartym biegu zawodów
pokona³ Plecha. Potem
przegra³ z obroñc¹ mistrzowskiego tytu³u, Bernardem J¹derem, by kolejne
dwa biegi znów rozstrzygn¹æ na swoj¹ korzyœæ.
Przed ostatnim startem wiedzia³, ¿e wygrana da mu
mistrzostwo, ale przegra³ z
bardzo dobrze radz¹cym sobie tego dnia Robertem
S³aboniem, który, gdyby nie
upadek w czwartej serii,
zosta³by mistrzem z kompletem punktów. Ostatecznie z
bilansem czterech zwyciêstw wywalczy³ br¹zowy
medal, natomiast Plech i
WoŸniak zakoñczyli zawody
z dorobkiem po 13 punktów.
I czeka³ ich wyœcig dodatkowy.
- Losy mistrzostwa tak naprawdê rozstrzygnê³y siê w
chwili losowania pól startowych - mówi dalej Mieczys³aw WoŸniak. - Wiedzieliœmy z Zenkiem, ¿e kto trafi
na wewnêtrzny, ten wygra. I
tak te¿ siê sta³o. Dla mnie

wicemistrzostwo kraju i tak
by³o najwiêkszym sukcesem
w karierze - podkreœli³.

Pobił rekord Ivana
Maugera

W swoje karierze mia³ te¿
epizod jazdy w mistrzostwach œwiata. W 1977 startowa³ w eliminacjach IMŒ.
Przeszed³ pierwsz¹ eliminacjê w Debreczynie, ale
poleg³ w drugiej na gorzowskim torze.
- To nie by³ mój dzieñ, do
tego zawody by³y bardzo
trudne - krótko komentuje i
przypomnia³ jednoczeœnie,
¿e
wielokrotnie
by³
powo³ywany do reprezentacji Polski na mecze towarzyskie.
Mieczys³aw WoŸniak nigdy
nie myœla³ o odejœciu z Gorzowa. Jak mówi, czu³ siê w
Stali bardzo dobrze i póki by³
potrzebny zespo³owi, póty
jeŸdzi³ dla ¿ó³to-niebieskich
barw.
- Dla mnie nie liczy³y siê
tylko starty w lidze. Bardzo
lubi³em jeŸdziæ w turniejach indywidualnych, a
czêsto by³em na nie wysy³any, jak do klubu przychodzi³y zaproszenia od
organizatorów. Pamiêtam,
¿e kiedyœ w Miszkolcu pobi³em rekord toru, który nale¿a³ w tym czasie do Ivana Maugera. Sprawi³o mi
to du¿¹ satysfakcjê - przypomina.
Wszystko jednak ma swój
koniec. U schy³ku kariery, w
latach 1987-89 WoŸniak jeŸdzi³ w GnieŸnie, po czym
definitywnie zjecha³ z toru.
Pózniej wyjecha³ na kilka lat
do Niemiec i tam pracowa³
jako operator koparki. Przygotowywa³ wykopy pod kable. Nastêpnie powróci³ do
¿u¿la za spraw¹ jednego telefonu.
- To by³a po³owa 1995 roku, kiedy zadzwoni³ do mnie
dyrektor Stali Antoni Galiñski i zapyta³, czy nie
chcia³bym spróbowaæ poprowadziæ dru¿ynê w lidze?
Zosta³em totalnie zaskoczony t¹ propozycj¹, ale
przyj¹³em ofertê. W Stali
by³em do koñca sezonu, potem pracowa³em w innych
klubach. By³em w £odzi,
GnieŸnie, Rzeszowie, a od
wielu lat pracujê w szkó³ce w
Wawrowie - podkreœla, przy
czym na co dzieñ jeŸdzi taksówk¹.
22 sierpnia 2016 roku w
Alei Gwiazd na koronie stadionu im. Edwarda Jancarza
pojawi³a siê pami¹tkowa tablica z odciœniêt¹ d³oni¹ Mieczys³awa WoŸniaka, który
tym samym przeszed³ do
historii klubu, jako jedna z
jego legend.
ROBERT BOROWY
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Rywalizował z Piątkiem o miejsce
w składzie
Rozmowa z Micha³em Przyby³¹, pi³karzem Warty Gorzów
postawê w pierwszej rundzie?
- Mam inn¹ rolê ni¿ w Stilonie, tam gra³em typow¹ dziewi¹tkê, a w Warcie gram bardziej cofniêtego napastnika,
czêœciej rozgrywam czy podajê i mam bodaj¿e siedem
asyst. Strzeli³em trzy bramki
na pocz¹tku, potem siê zablokowa³em, ale trener jest
zadowolony z mojej postawy
i z tego, co dajê dru¿ynie.
- Ca³kiem niedawno, gdy¿
w sezonie 2015/16 mia³eœ
swoje przys³owiowe piêæ
minut w ekstraklasie w Koronie Kielce, gdzie zaliczy³eœ sporo meczów i
strzeli³eœ kilka bramek. Potem jednak nie by³o tak
dobrze, gra³eœ w ni¿szych
ligach, a obecnie wystêpujesz na poziomie czwartej
ligi. Co siê sta³o, ¿e
wyl¹dowa³eœ na obrze¿ach
wielkiej pi³ki?
- Zaczynaj¹c od siebie, to
pope³ni³em parê b³êdów, by³y
to b³êdy m³odoœci, o których

Fot. Przemys³aw Dygas

- Jak przebiega Twoja rehabilitacja po ciê¿kiej kontuzji, której dozna³eœ pod
koniec rundy jesiennej?
- Kontuzja by³a bardzo
ciê¿ka, gdy¿ uszkodzi³em wiêzad³a krzy¿owe i dwie
³¹kotki. Jestem po operacji,
trenujê codziennie na si³owni
i biegam po bie¿ni. Z
ka¿dym
tygodniem
obci¹¿enia rosn¹, kontaktujê
siê równie¿ ze specjalistami
z Poznania, gdzie regularnie
je¿d¿ê na konsultacjê.
- Zobaczymy Ciê w rundzie wiosennej na boiskach lubuskiej czwartej ligi?
- Planowany powrót to
szeœæ miesiêcy, ale nie
mo¿na siê œpieszyæ z powrotem na boiska. Trudno mi powiedzieæ czy uda mi siê zagraæ w tej rundzie, chcê byæ
gotowy na sto procent i nie
chcê ryzykowaæ szybszego
powrotu.
- Warta jest liderem w lidze, a jak oceniasz swoj¹

M. Przybyła: Nie składam broni i chciałbym o sobie przypomnieć na szczeblu centralnym

nie chce szerzej mówiæ. By³y
te¿ momenty, ¿e nie mia³em

szczêœcia, nie zawsze trener
stawia³ na mnie mimo

dobrych statystyk i bramek, a w Koronie pojawi³
siê te¿ œwietny pi³karz Airam Cabrera i ciê¿ko by³o
siê przebiæ. PóŸniej by³em
w Chojnicach, gdzie nie by³
to dobry okres, dozna³em
kontuzji i rzadko gra³em, a
jak siê wypadnie z tej karuzeli to potem ciê¿ko wróciæ.
- Twoje dobre wystêpy
w Koronie sprawi³y, ¿e
wystêpowa³eœ nawet w
m³odzie¿owej reprezentacji Polski. Jak wspominasz
reprezentacyjny
epizod?
- Zagra³em w trzech spotkaniach z orze³kiem na
piersi, bardzo mi³e wspomnienia mam z tego okresu,
z niektórymi ch³opakami
sta³y kontakt, np. z Tomkiem Kêdzior¹, który gra w
Dynamie Kijów. O miejsce
w sk³adzie rywalizowa³em
wtedy
z
Krzyœkiem
Pi¹tkiem, który jest dziœ
bardzo wysoko czy z Ma-

riuszem
Stêpiñskim.
Œledzê na bie¿¹co jak sobie radz¹ w europejskich
klubach.
- S¹dzisz, ¿e jeszcze,
kolokwialnie mówi¹c, odpalisz i ponownie zaistniejesz
w
pi³ce
na
wy¿szym poziomie?
- Ze wzglêdu na kontuzjê
bêdzie mi teraz ciê¿ko, ale
mam dopiero 25 lat i jeszcze wiele przed mn¹. Nie
sk³adam broni i chcia³bym
o sobie przypomnieæ na
szczeblu centralnym. Tu w
czwartej lidze chcê siê odbudowaæ i liczê, ¿e ktoœ
mnie zobaczy.
- Walka o awans do
trzeciej ligi bêdzie wewnêtrzn¹ spraw¹ dwóch
klubów z Gorzowa?
- Mamy trzy punkty przewagi nad Stilonem i nie jest
to du¿o. Trzeba solidnie
trenowaæ i przygotowywaæ
siê skrupulatnie do ka¿dego meczu w tej lidze.
PRZEMYS³AW DYGAS

W Stilonie czas na pokoleniową zmianę
Rozmowa z Rafa³em Œwitajem, koordynatorem akademii pi³karskiej Stilonu Gorzów
- Dlaczego nie zobaczymy Ciebie w rundzie wiosennej w zespole trenera
Kamila Michniewicza?
- Zostajê przy akademii,
gdzie
mam
sporo
obowi¹zków, chcia³em równie¿ mieæ wiêcej czasu dla
siebie i dla rodziny. Odszed³em z czyst¹ g³ow¹,
gdy¿ mamy wielu m³odych
pi³karzy w Stilonie, którzy
ju¿ w rundzie jesiennej nie
pozwalali mi na regularne
wystêpy. Powiedzia³em so-

bie, ¿e jak mam im zabieraæ
miejsce w sk³adzie, to lepiej,
aby jednak oni wchodzili i
grali oraz ³apali to doœwiadczenie. Ta zmiana pokoleniowa w Stilonie musi
przyjœæ.
- Ca³kowicie jednak nie
rezygnujesz z gry, gdy¿
bêdziesz wiosn¹ wystêpowa³ w klubie Budowlani
Murzynowo?
- Trener Konefa³ zadzwoni³
i zaproponowa³ mi wystêpy
w Murzynowie. Zdecydo-

wa³em siê na grê dlatego,
¿e po pierwsze wiem, ¿e
tam bêdzie normalnoœæ i
niez³y zespó³ do grania, a
dwa jest to na miejscu i
idealnie mi to pasuje. Budowlani trenuj¹, bowiem w
Gorzowie m.in. na ulicy ¯wirowej.
- Co powiesz o poziomie
czwartej ligi?
- S¹ trzy zespo³y na wysokim poziomie, czyli Warta, Carina i my, a reszta
nie traktuje tego tak pro-

fesjonalnie, bardziej podchodzi do tego amatorsko,
st¹d trochê poziom ni¿szy.
Nikogo jednak nie wolno
lekcewa¿yæ, by³o w tej rundzie wiele ciê¿kich spotkañ, gdy¿ przeciwnicy, mimo, ¿e nie trenuj¹ tyle razy, co my, to stawiali du¿y
opór.
- Z obozu Stilonu p³yn¹
pochwa³y pod Twoim adresem zwi¹zane z uzyskaniem z³otej gwiazdki w
procesie certyfikacji. Jak

wygl¹da³ proces uzyskania tego wyró¿nienia?
- By³o du¿o pracy przy certyfikacji i nadal jest, gdy¿
musimy pilnowaæ, aby tej
z³otej gwiazdki nie straciæ.
Musieliœmy spe³niæ wiele
wymagañ, nale¿a³o za³atwiæ
wiele spraw papierkowych.
Pocz¹wszy od zaœwiadczeñ
o nie zaleganiu w Zak³adzie
Ubezpieczeñ Spo³ecznych
czy Urzêdzie Skarbowym,
nale¿a³o podpisaæ umowy z
lekarzami, fizjoterapeutami.

Do tego dosz³a kwestia zakupu sprzêtu odpowiedniego dla poszczególnych grup
m³odzie¿owych. To wszystko wymaga³o czasu, wielu
spotkañ, pism i telefonów.
W
Stilonie
pracujemy
wed³ug okreœlonego programu i nie ma mo¿liwoœci, aby
trener robi³ to, co on chce,
lecz musi robiæ to, co jest w
planie. Przeszliœmy pozytywn¹ weryfikacjê i st¹d ta
nasza z³ota gwiazdka.
PRZEMYS³AW DYGAS

Fot. Przemys³aw Dygas

r e k l a m a

Rafał Świtaj: To wszystko wymagało czasu, wielu spotkań,
pism i telefonów
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Marian Cichosz - legenda
gorzowskiego futbolu
4 stycznia 2020 r., w wieku prawie 86 lat zmarł Marian Cichosz, pi³karz gorzowski i poznañski z l. 50. i 60.

Fot. Archiwum

Jego odejœcie odnotowa³y,
aczkolwiek z pewnym opóŸnieniem, poznañskie media,
prasa, agencje i portale sportowe, choæ nie by³ w poznañskim futbolu postaci¹ wybitn¹, czy choæby spektakularn¹.
W Gorzowie jego odejœcia
w ogóle nie zauwa¿ono,
choæ na gorzowskich boiskach spêdzi³ bez ma³a 10 lat,
a jako kapitan jedenastki,
która przed 60 laty wywalczy³a po raz pierwszy awans
do II ligi na pewno zas³uguje
na miano legendy.
Jego pi³karska biografia nie
do koñca jest znana. W biogramach, tak¿e w tych, które
cytowano w nekrologach,
mylona jest kolejnoœæ klubów, daty. Na pewno urodzi³
siê 21 marca 1934 r. w Miêdzychodzie i w miejscowej
„Têczy”, póŸniej - „Warta” stawia³ pierwsze kroki, prawdop. w 1947-1950, zaczyna³
wiêc w wieku 13 lat. W wieku
17 lat, w 1950 lub w 1951
trafi³ do Gorzowa, w jednym
z nekrologów napisano nawet - ¿e do „Stilonu”, choæ za
czasów Cichosza stilonowski
klub nosi³ nazwê „Unia”. W
rzeczywistoœci gra³ zrazu w
milicyjnej „Gwardii” i w „Kolejarzu”, jak nazywano póŸniejsz¹ „Wartê”. Nic nie wiadomo o tych wystêpach, ale na
pewno siê wyró¿nia³, skoro
dostrze¿ono go w I-ligowym
„Lechu”, a to by³a ekstraklasa!
Do Poznania trafi³ na krótko, w barwach „Lecha” rozegra³ tylko jeden mecz w
ekstralidze, by³o to 11 kwietnia 1954 r., kiedy „Lech” gra³
z £KS-em (w jednym z nekrologów napisano, ¿e by³ to
„Górnik” Radlin) i w³aœnie
dziêki temu spotkaniu trafi³
do wykazów, statystyk i tabel
ekstraklasowych, zapisuj¹c
siê trwale w historii polskiego
futbolu.
Z nieznanych powodów Cichosz nie zagrza³ d³u¿ej
miejsca ani w ekstraklasie,
ani w Poznaniu, jeszcze w
1954 r., a na pewno w 1955,
wróci³ do Gorzowa, tym razem do III-ligowej „Unii”, tu
zakorzeni³ siê na d³u¿ej; ju¿
w 1953 r. ukoñczy³ Technikum Finansowe w Gorzowie,
jako ksiêgowy (niektórzy
pisz¹ - ekonomista) dosta³
etat w GZWS, czyli „Stilonie”,
w 1958 pracowa³ formalnie w
Dziale Organizacji, mo¿e tu
siê o¿eni³, mo¿e nawet dosta³ mieszkanie. Jeszcze latem 1960 r. reprezentowa³
„administracjê” w zak³adowej

Piłkarze „Unii” w 1959, od lewej: kapitan M. Cichosz, bramkarz E. Kozielski, Z. Wolak, H. Woźniak, J. Gawacki, L. De
Martin, R. Dragon, H. Holewik, E. Lasecki, H. Wilczak i W. Łuczaj

spartakiadzie, startuj¹c w
zwyciêskiej...
sztafecie
4x100 m.
Nie póŸniej ni¿ w 1957 r.
zosta³ kapitanem dru¿yny
pi³karskiej. W tej roli w³aœnie
w lipcu 1957 rozegra³ dwa
miêdzynarodowe sparringi
„Unii”. 17 lipca 1957 na stadionie przy ul. Myœliborskiej
gorzowianie pokonali 1:0
„Chemie” Weisswasser z
NRD, by³ to zapewne pierwszy miêdzynarodowy mecz
rozegrany w Gorzowie po
wojnie, jeœli nie liczyæ spotkania z reprezentacj¹ Armii
Czerwonej z 1.05.1945, ale
wtedy chyba wszyscy czuli
siê „u siebie”. Zwyciêstwo
nad Niemcami, nie by³o przypadkowe, bo miesi¹c póŸniej
w rewan¿u na terenie NRD
„Unia” wygra³a ponownie 4:0.
W drugim meczu towarzyskim „Unia” podejmowa³a IIligowy zespó³ czechos³owacki Spartak Usti n. £ab¹,
uznany przez prasê za najlepsz¹ jak dot¹d dru¿yn¹, jaka goœci³a w Gorzowie, remisuj¹c 3:3; wg zachowanej
statystyki meczu - gorzowianie, po golach Laseckiego
Kaczmarka i Cichosza, prowadzili ju¿ 3:0, gdy inicjatywê
przejêli goœcie, strzelaj¹c trzy
nastêpne bramki meczu.
Rok 1957 w lidze okrêgowej „Unia” zakoñczy³a na II
miejscu, triumfowa³a „Warta”
Gorzów, ale nie wykorzysta³a
w bara¿ach szansy na
awans do II ligi. Rok póŸniej
„Unia” prze³ama³a hegemoniê „Warty”, któr¹ w koñcowej
tabeli ligi okrêgowej wyprzedzi³a o 2 p., ale te¿ nie wygra³a
bara¿y.
M.in.
12.10.1958 w bara¿owym

pojedynku „Unia” zremisowa³a z „Warmi¹” w Olsztynie
3:3, dwie bramki zdoby³ wtedy Cichosz, jedn¹ - Jerzy
Kaczmarek.
W poniedzia³ek 27 kwietnia
1959 r. Marian Cichosz mia³
okazjê raz jeszcze zagraæ
przeciwko £KS-owi, który by³
aktualnie mistrzem Polski.
Takie sparringi organizowa³
Gertruda Przybylska (19232012). ówczesna kierowniczka dru¿yny, zapraszaj¹c do
Gorzowa I-ligowe zespo³y,
które w niedziele gra³ w
Szczecinie, st¹d poniedzia³ek w dacie meczu. Na
stadionie przy ul. Myœliborskiej, który w³aœnie sta³ siê
stadionem klubowym, wygrali oczywiœcie goœcie 7:1, a
honorow¹ bramkê zdoby³
w³aœnie Cichosz.
20 wrzeœnia 1959 r,. pokonuj¹c w Nowej Soli miejscow¹ „Poloniê 5:1, z czego
Cichosz zaliczy³ hat-trick,
„Unia” zosta³a ponownie
mistrzem okrêgu zielonogórskiego i przyst¹pi³a do rozgrywek bara¿owych o II ligê,
przeciwnikami gorzowian
by³y: „Pafawag” Wroc³aw,
„Lotnik” Warszawa oraz „Polonia” Poznañ.
W
pierwszym
meczu
27.09.1959 r. „Unia” pokona³a w Poznaniu „Poloniê
5:3, w drugim, 4 paŸdziernika, w obecnoœci 6 tys. widzów na stadionie przy ul.
Myœliborskiej „Unia” pokona³a 2:1 „Lotnika” Warszawê,
a bohaterowie spotkania powêdrowali do szatni na ramionach kibiców.
Podczas meczu w Poznaniu musia³o siê coœ wydarzyæ, skoro kapitan i czo³owy

napastnik dru¿yny M. Cichosz, zosta³ odsuniêty od
rozgrywek w dniach 512.10.1959; zgodnie z regulaminem, PZPN winien powiadomiæ klub o na³o¿onej
karze przed jej rozpoczêciem, tj. najpóŸniej do 4.10,
ale treœæ telegramu PZPN
gorzowski UPT przetelefonowa³ do sekretariatu Domu
Kultury GZWS dopiero w sobotê, 10.10, o godz. 10.45,
ju¿ po wyjeŸdzie pi³karzy na
mecz we Wroc³awiu. Przez
kilkanaœcie godzin nie by³o
kontaktu z ekip¹, dopiero kibice z Gorzowa przywieŸli rano
tê
informacjê
do
Wroc³awia, a zdemolowana
w ostatniej chwili dru¿yna
„Unii” uleg³a „Pafawagowi”
2:3. „Zielony stolik” przeszkod¹ w rozwoju sportu tak „Stilon Gorzowski” piórem Adolfa Tynfowicza
(1924-1995) skomentowa³
ca³e zdarzenie.
W rewan¿owym spotkaniu,
które odby³o siê ju¿ 18.10. w
Gorzowie „Unia” pokona³a
„Pafawag” 2:1, losy tego
spotkania rozstrzygnê³y siê w
77. minucie, kiedy De Martin,
który przej¹³ pi³kê wybit¹ w
zamieszaniu podbramkowym
przez Onitscha, kropn¹³ j¹
bez namys³u z odleg³oœci ok.
30 metrów, zaœ zas³oniêty
przez graczy Skorupa rzuci³
siê rozpaczliwie o u³amek sekundy za póŸno i pi³ka zatrzepota³a w siatce, wœród
publicznoœci zapanowa³ nieopisany entuzjazm, odezwa³y siê tr¹bki, piszcza³ki,
dzwony, syreny alarmowe,
polecia³y w górê p³aszcze i
czapki. Tydzieñ póŸniej, w
przedostatnim meczu, Go-

rzów uleg³ wprawdzie „Lotnikowi” w Warszawie 0:2, ale w
ostatnim spotkaniu, które rozegrano 1 listopada w Gorzowie, „Unia” rozgromi³a „Poloniê” Poznañ 4:1. Ju¿ w przerwie meczu podano, ¿e
„Pafawag” prowadzi z „Lotnikiem” 1:0, co wyraŸnie zmobilizowa³ gorzowian.
Tak oto „Stilon”, który jeszcze przez ca³y 1960 rok wystêpowa³ jako „Unia”, awansowa³ po raz pierwszy do II ligi. Dokona³a tego dru¿yna
Mariana Cichosza, w której
grali Edward Kozielski (19342014) - na bramce, a w polu Zbigniew Bach (1927-1988),
Roman Dragon (1932-1985),
Jerzy Gawacki (1935-1996),
Henryk Holewik (19302014), Jerzy Kaczmarek
(1937-2005), Jerzy Kaszyca
(1943), Edward Lasecki
(1923-1980),
W³adys³aw
£uczaj (1936-2008), Lothar
De Martin (1934), Tadeusz
Stupiñski
(1929-2001),
Zdzis³aw Wolak (1943-1985),
Henryk Wilczak (1941-1993),
Henryk WoŸniak.
Do dziœ mieszka w Gorzowie ostatni bodaj¿e uczestnik tych wydarzeñ architekt
Jerzy
Kaszyca,
który
w³aœnie skoñczy³ 77 lat. W
pi³kê gra³ od 1955 i jeszcze
jako junior w wieku 16 lat zadebiutowa³ w³aœnie w bara¿ach w pierwszej dru¿ynie
i sta³ siê prawdziwym bohaterem
tych
rozgrywek;
pierwsz¹ bramkê strzeli³ ju¿
w pierwszym meczu z „Polonia”, by³ nastêpnie autorem
zwyciêskiej bramki w meczu
z „Lotnikiem”. Sam kariery
pi³karskiej nie zrobi³, bo przysz³y architekt wola³ graæ (z

powodzeniem) w koszykówkê.
13 marca 1960 r. „Unia” zadebiutowa³a w rozgrywkach
grupy pó³nocnej II ligi, przegrywaj¹c na w³asnym boisku
ze „Œl¹skiem” Wroc³aw 1:3,
póŸniej nie by³o lepiej, choæ
zdarza³y siê te¿ zwyciêstwa;
w sumie festiwal „Unii” na
zapleczu ekstraklasy trwa³
tylko 1 sezon i zakoñczy³
23.10.1960 spóŸniona wygran¹ 2:0 nad „Wart¹” Poznañ, po drodze by³a m.in.
spektakularna pora¿ka 0:9 z
„Uni¹” Racibórz. „Unia” uplasowa³a siê na 10. miejscu,
trac¹c a¿ 20 p. do lidera i
przegrywaj¹c gorszym stosunkiem bramek rywalizacjê
z „Poloni¹” Warszawa o pozostanie w lidze.
Nie znamy pe³nej statystyki
tych rozgrywek, nie wiemy ile
razy Cichosz reprezentowa³
barwy „Unii” i ile zdoby³ goli.
Na pewno by³ autorem jednej
z bramek w rozegranym
7.08.1960 na wyjeŸdzie dramatycznym meczu „Poloni¹”
Warszawa, który „Unia” zremisowa³a 4:4. Wyst¹pi³ jeszcze na pewno 21.08.1960 r.
w przegranym meczu z „Zawisz¹” Bydgoszcz.
Wiosn¹ 1961 r. zdegradowany „Stilon” w³¹czy³ siê ro
rozgrywek ligi okrêgowej,
zajmuj¹c w tej rundzie 3.
miejsce, ale ostatecznie
uplasowa³ siê na dole tabeli,
Cichosz wymieniany by³ jeszcze w sk³adzie kolejnego sezonu III ligi, który zakoñczy³
siê 30.05.1962. Byæ mo¿e
w³aœnie wtedy wróci³ do Poznania, gdzie przez jeden sezon (1962-1963) wystêpowa³
jeszcze w „Warcie”, potem w
„Lechu”, gdzie 28.06.1964
rozegra³ ostatni w jego barwach mecz z „Rakowem”
Czêstochowa, nastêpnie w
„Energetyku”, karierê sportow¹ zakoñczy³ w 1965. Jako
b. pi³karz na prze³omie l.
60/70. mia³ prowadziæ pierwszy zespó³ „Energetyka” i rezerwy „Warty”.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e
w pierwszym plebiscycie
sportowym, który ówczesna
„Gazeta Zielonogórska” zorganizowa³a na pocz¹tku 1958
r., Marian Cichosz uplasowa³
siê na 6. miejscu w woj. zielonogórskim, najwy¿ej z gorzowian. W 1996 r. bra³ udzia³ w
spotkaniu Ko³a Seniorów
GOZPN, ale do Gorzowa ju¿
nie wróci³. Mieszka³ i zmar³ w
Poznaniu, pochowany zosta³
14 stycznia 2020 r. na cmentarzu Junikowskim.
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