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100 milionów mniej w kasie
Odpowiedzialni
w służbie mieszkańcom
A tak cieszyliśmy się z rekordowego budżetu miasta.

Fot. Inneko.

Służby komunalne odgrywają ważną rolę, szczególnie w dobie pandemii. Więcej na s. 3..
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W budżecie na 2020 rok zapisano wydatki w niespotykanej
dotąd wysokości 1,1 mld zł, przy
dochodach sięgających 956 mln
i deficycie na poziomie 150 mln,
który miał być pokryty z wolnych
środków, jakie miały się pojawić
w trakcie roku i planowanych
kredytów bankowych. Po stronie
wydatków zapisano zaś m.in.
ponad 370 mln na inwestycje, w
tym budowę drogi na Gdańsk,
halę sportową i CEZiB oraz wiele innych. Ponadto w budżecie
założono 313 mln na oświatę i
250 mln na pomoc społeczną.
Mimo tak ogromnych wydatków
i sporego deficytu na zakończenie 2020 roku zadłużenie miasta
miało sięgać prawie 277 mln, co
stanowić mogło ok. 29% dochodów miasta rocznie ogółem, czyli na całkiem bezpiecznym poziomie. To oznaczało, że Gorzów mógł sobie jeszcze
pozwolić w przyszłości na nowe
inwestycje. Było to szczególnie
ważne w kontekście odłożonych
planów w sprawie budowy nowej
nitki tramwajowej na Górczynie,
które jest miastu bardzo potrzebna.
Miało, było… To już nieaktualne, bo w związku z kryzysem
wywołanym przez koronawirusa,

w budżecie miasta, według
wstępnych szacunków, może
brakować w tym roku 100 mln zł
planowanych wpływów z tytułu
podatków CIT (od firm) i PIT (od
osób). A to oznacza, że konieczne będzie ostre cięcie wydatków,
w tym na inwestycje, szczególnie te mniejsze, nie mające charakteru strategicznego. Ale wcale nie jest powiedziane, że budowa hali widowiskowo-sportowej
ostanie się w planach, choć
byłoby szkoda rządowego dofinansowania, którego w przyszłości może już nie być w takiej
wysokości. A to oznacza, że jak
nie będziemy budować hali teraz, to później długo jej nie wybudujemy, bo nie będzie za co i
z czego. Z powodu zarazy z
pewnością ucierpi kultura, sport,
oświata, ale także estetyka
miasta oraz jego szeroko rozumiana promocja. Na szczegóły
przyjdzie nam jeszcze poczekać, na razie trwa szacowanie
strat, bo ostateczny bilans poznamy dopiero na koniec roku.
Nie będzie on jednak dobry dla
miasta, bo i być nie może. Podobnie jak wiele domowych
budżetów nie tylko mieszkańców Gorzowa.
JAN DELIJEWSKI
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Od 9 maja lubuscy policjanci maj¹ nowego szefa, zosta³ nim m³. insp. Jaros³aw Pasterski.
M³. insp. J. Pasterski dotychczas by³ Zastêpc¹ Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie nadzoruj¹cym pion kryminalny.
Pe³nienie obowi¹zków na
tym stanowisku powierzy³
mu Komendant G³ówny Policji, gen. insp. dr Jaros³aw
Szymczyk.
To powrót do lubuskiego
garnizonu, który bardzo
dobrze zna. Tu w 1996 roku
rozpoczyna³ policyjn¹ misjê i
zdobywa³
doœwiadczenie
g³ównie jako policjant zaanga¿owany w zwalczanie
przestêpczoœci kryminalnej.
S³u¿y³ m.in w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie

Wielkopolskim. Zajmowa³ siê
tam zarówno sprawami kryminalnymi jak i tzw. wywiadem kryminalnym. W 2004
roku przeszed³ do Centralnego Biura Œledczego w Gorzowie Wielkopolskim, a nastêpnie w Szczecinie. W
2006 roku obj¹³ stanowisko
Naczelnika
Wydzia³u do
Walki z Korupcj¹ Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Cztery lata póŸniej zosta³ powo³any na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie
Wielkopolskim. W 2013 zosta³ Naczelnikiem Wydzia³u do
Zwalczania Zorganizowanej
Przestêpczoœci Kryminalnej
Zarz¹du w Gorzowie Wlkp.

Fot. Archiwum KW Policji

Nowy komendant Wojewódzki Policji ma 48 lat i służył już
wcześniej w Gorzowie

Centralnego Biura Œledczego Policji. 1 lutego 2017 roku
zosta³ powo³any na stanowisko I Zastêpcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie ds. kryminalnych.
M³. insp. Jaros³aw Pasterski ma 48 lat, ukoñczy³ Akademiê Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wy¿sz¹
Szko³ê Policji w Szczytnie.
Ukoñczy³ równie¿ Studia Podyplomowe na kierunku Administracja w Zakresie Zarz¹dzania Jednostk¹ Organizacyjn¹ w Administracji
Publicznej w Wy¿szej Szkole
Policji w Szczytnie.

nadkom. MARCIN MALUDY
Rzecznik Prasowy KWP
w Gorzowie Wlkp.

GRH apeluje o wsparcie
lokalnego biznesu
Epidemi¹ spowodowa³a
dzia³alnoœci wielu firm.
Tym samym zagro¿one
s¹ miejsca pracy. Teraz,
robi¹c zakupy, mo¿emy
wesprzeæ producentów i
sprzedawców, by mogli
przetrwaæ kryzys. Gorzowski Rynek Hurtowy zaapelowa³ do gorzowian, ¿eby
kupowali na ryneczku przy
Jerzego, wspieraj¹c w ten
sposób lokaln¹ gospodarkê.
To na najwiêkszym gorzowskim
targowisku

spowolnienie

lub

mo¿esz kupiæ œwie¿e warzywa i owoce, nabia³ i
pieczywo, miêsa i jaja, a
tak¿e ekologiczne produkty i miody - wszystkie wyhodowane i wyprodukowane w naszym regionie.
Zarobki i podatki ze
sprzeda¿y na rynku przy
Jerzego, miêdzy innymi
pierwszych nowalijek, rozsad i kwiatów, nie id¹ w
œwiat. Zostan¹ tutaj, wzbogacaj¹c nas wszystkich.

wrêcz

zatrzymanie

To szczególne miejsce,
gdzie kupuje siê na
œwie¿ym powietrzu, „pod
chmurk¹”, a ¿e to targowisko, to i o cenê mo¿na siê
targowaæ.
Mamy dobry moment,
aby okazaæ solidarnoœæ.
Wspólnie wesprzeæ nasze
firmy - w³aœnie st¹d!
Wspieraj lokalny biznes,
kupuj na rynku przy Jerzego! - apeluje GRH.
n

Fot. Archiwum GRH

w 1.06.
1945 r. - powstały Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa
Państwowego Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych,
których tradycje kontynuowały
Zakłady Mechaniczne „Gorzów”; upadły w 2000 r.
1985 r. - gorzowianka Katarzyna
Zawidzka została Miss Polonia.
w 2.06.
1976 r. - powstał Automobilklub
Gorzowski.
1997 r. - papież Jan Paweł II
złożył 3,5-godzinną wizytę w
Gorzowie; w pięciolecie pobytu
papieża na górczyńskich
błoniach odsłonięto pomnik Jana Pawła II; ponad trzymetrową
rzeźbę, stojącą na tle 13-metrowego krzyża wykonał prof.
Czesław Dźwigaj z krakowskiej
ASP.
2007 r. - udostępniono do ruchu
nową drogę przez Park Kopernika.
1945 r. - Franciszek Walczak
(22 l.), gorzowski milicjant;
zmarł w wyniku obrażeń zadanych przez sowieckiego marudera, jego pogrzeb był pierwszą
antysowiecką demonstracją w
mieście, a on sam został patronem gorzowskiej ulicy; spoczywa na cmentarzu świętokrzyskim.
w 3.06.
1959 r. - w klubie „Palenisko”,
dziś Mała Galeria GTF przy ul.
Chrobrego 4, odbyło się spotkanie autorskie Władysława Broniewskiego; był to drugi pobyt
poety w Gorzowie.
1987 r. - studenci AWF ustanowili rekord pojemności tramwaju 105N (20 miejsc siedzących,
105 stojących), upychając 362
osoby.
1905 r. ur. się Febronia Gajewska-Karamać, b. nauczycielka w Technikum Gastronomicznym (1946-1978), a obecnie
patronka Zespołu Szkół Gastronomicznych, aktywna działaczka
organizacji charytatywnych, zm.
w 1993 r.
1926 r. ur. się Władysław Kosowicz, nauczyciel i trener, b.
żołnierz AK, jeden z organizatorów żeńskiej siatkówki w Gorzowie, zm. w 1986 r.
2007 r. zm. Bronisław Słomka
(70 l.), pisarz i dziennikarz, b.
redaktor naczelny „Ziemi Gorzowskiej”.
w 4.06.
1989 r. - odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych z
udziałem „Solidarności”,
pierwszymi senatorami Ziemi
Gorzowskiej zostali Stanisław
Żytkowski i Stefania Hejmanowska (Komitet Obywatelski
S); mandaty poselskie w pierwszej turze uzyskali tylko bezpartyjni kandydaci „Solidarności”:
Stanisław Bożek (rolnik spod
Międzyrzecza) i Marek Rusakiewicz (student).
w 5.06.
2003 r. - Sąd Rejonowy w Gorzowie ogłosił upadłość Stolbudu, Okna i Drzwi S.A.
2004 r. - w Gorzowie odbył się
chrzest statku wycieczkowego

Czerwiec 2020 r.

Nowy Komendant Wojewódzki
Policji w Gorzowie

Trwają remonty na Chrobrego i Spichrzowej
Modernizacja gorzowskiego ,,traktu królewskiego’’ rozpoczê³a siê 11 maja.
Przebudowa ulic Chrobrego oraz Mieszka I-go potrwa
do paŸdziernika 2021 roku.
W pierwszym etapie robotnicy zerwali nawierzchniê oraz
torowisko na odcinku ulicy
Chrobrego od skrzy¿owania
z ulic¹ 30-Stycznia do
skrzy¿owania z ulic¹ Jagielloñczyka. W sumie ca³y remont zostanie przeprowadzony na odcinku od ulicy
Pocztowej do Roosvelta. Ulica
Chrobrego,
od

Fot. Robert Borowy
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Na Chrobrego prace posuwają się w szybkim tempie
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66-414 Gorzów Wlkp. 16.

skrzy¿owania z ul. Wybickiego a¿ do skrzy¿owania z ul.
Borowskiego nadal pozostanie deptakiem. Na realizacjê
prac przeznaczono 68 milionów z³otych.
Z kolei 13 maja rozpoczê³a
siê modernizacja 455-metrowego odcinka ulicy Spichrzowej. Z tego powodu zamkniête zosta³y dwa odcinki tej ulicy. Pierwszy od ulicy Wodnej
do Zau³ek oraz od M³yñskiej
do Garbary.

Redaktor naczelny: Jan Delijewski.
Zespół redakcyjny: Robert Borowy, Przemysław Dygas,
Renata Ochwat.
Skład: Marcin Klimczak - www.starparts.pl

Pracami modernizacyjnymi
zajmuje siê firma Eurovia Polska S.A., która na przetargu
z³o¿y³a najni¿sz¹ ofertê na
kwotê blisko 4,7 mln z³otych.
By³o to ponad pó³ miliona
mniej ni¿ planowano miasto.
W ramach remontu zostanie
przebudowana ulica, chodniki, kanalizacja deszczowa,
wykonane bêd¹ prace wodoci¹gowe oraz przebudowane
zostanie oœwietlenie.
R.B.

Druk: Polskapresse sp. z o.o.,
Drukarnia Poznań,
ul. Malwowa158.
Wydawca: Agencja MEDIA-PRESS Jan Delijewski
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Odpowiedzialni w służbie
mieszkańcom
S³u¿by komunalne odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê, szczególnie w dobie pandemii.

\

Tak¿e gorzowskiemu Inneko przysz³o siê teraz zmierzyæ z wieloma wyzwaniami.
Tak siê akurat z³o¿y³o, ¿e w
momencie wybuchu najpierw epidemii, potem œwiatowej pandemii koronawirusa
w naszym kraju, a wiêc równie¿ w Gorzowie wesz³y w
¿ycie nowe zasady dotycz¹ce segregacji odpadów,
ich odbioru i przetwarzania
oraz koniecznoœæ zapewnienia bezwzglêdnego bezpieczeñstwa sanitarno-epidemiologicznego. Tylko stabilnie prowadzona zbiórka
odpadów w obecnej sytuacji,
jest bowiem szans¹ na unikniêcie dodatkowych zagro¿eñ.
Wraz z pocz¹tkiem pandemii, w przypadku instalacji
komunalnej Inneko, natychmiast wprowadzono dodatkowe procedury. Pracownicy,
maj¹cy kontakt z klientami,
zostali wyposa¿eni w przy³bice. Ponadto, ograniczono
przemieszczanie siê po

Pracownicy Inneko dbają o bezpieczeństwo swoje i innych

zak³adzie, a w punkcie ewidencji odpadów zamontowano os³ony z pleksi. Tak jak
dotychczas, konieczna jest
praca w maskach i rêkawiczkach. Ca³y czas funkcjonuje
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów w Chróœciku. Nowe obostrzenie polega jedynie na tym, ¿e w samochodzie, który przyje¿d¿a na teren
PSZOK-u
mo¿e
przebywaæ tylko jedna oso-

ba. Wyj¹tkiem jest sytuacja,
w której dostarczane s¹ odpady gabarytowe lub bardzo
ciê¿kie. Wtedy w pojeŸdzie
mog¹ przebywaæ dwie osoby.
Obostrzenia dotycz¹ tak¿e
pracowników odbieraj¹cych
odpady.
Zawsze
(bez
wzglêdu na sytuacjê epidemiologiczn¹), ka¿dy samochód jest wyposa¿ony w
œrodki dezynfekcyjne. Dodatkowo wyd³u¿ono przerwy po-

miêdzy
poszczególnymi
zmianami, które obecnie wynosz¹ 15 minut. Dziêki temu
zmiany nie spotykaj¹ siê ze
sob¹, co ogranicza mo¿liwoœæ
ewentualnego
zara¿enia.
Wszyscy pracownicy nosz¹
maseczki i przy³bice.
- W momencie pojawienia
siê pandemii przejêliœmy
realizacjê zadania wywozu
odpadów z trzech sektorów przypomina £ukasz Marcinkiewicz, prezes spó³ki Inneko. - To by³ trudny czas. Mieliœmy problemy z zakupem
maseczek, rêkawic, p³ynów
odka¿aj¹cych. OpóŸnia³y siê
dostawy materia³owe, a nasi
pracownicy mieli utrudniony
dostêp do badañ profilaktycznych dla nowoprzyjêtych. Ze wsparciem przyszed³ Gorzowski Oœrodek
Technologiczny. Jego pracownicy dostarczyli nam
przy³bice i specjalnie wyprodukowane wielorazowe maseczki. Co pragnê podkreœliæ, mamy bardzo odpowie-

dzialnych pracowników, którzy maj¹c œwiadomoœæ tego
jak wa¿ne zadanie wykonuj¹, tak jak ka¿dy z nas
boj¹c siê o zdrowie swoje i
swoich bliskich, pozostali w
gotowoœci do pracy. Za to im
wszystkim bardzo dziêkujê doda³ prezes Marcinkiewicz.
W tym miejscu trzeba zauwa¿yæ, ¿e pomimo du¿ego
zagro¿enia chorobowego
oraz sporej niepewnoœci
szczególnie w pierwszej fazie wystêpowania koronawirua w Inneko odnotowano
bardzo nisk¹ absencjê pracownicz¹. Tak¿e z tego powodu,
¿e
pracownicy
mog¹cy wczeœniej korzystaæ
z p³atnej opieki nad dzieæmi
nie prosili o zwolnienia. Dodajmy, ¿e na instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych w Chróœciku pracuje niemal 90 osób, zaœ ich
odbiorem zajmuje siê prawie
40 pracowników.
(SB)

Zostań eko bohaterem
w swoim domu
Spó³ka Inneko wspólnie z miastem Gorzów og³asza konkurs na miejskiego eko bohatera.

Fot. Archiwum

Szukamy najlepszych pomys³ów na zagospodarowanie domowej przestrzeni w
taki sposób, by mo¿liwe
by³o skuteczne segregowanie odpadów na 5 obowi¹zkowych frakcji.
Do wygrania atrakcyjne
nagrody, m.in. kamera
GoPro, aparat fotograficzny
oraz gad¿ety reklamowe.
Celem zabawy jest zaprezentowanie swojego sposobu na domow¹ segregacjê.
Prace konkursowe bêd¹
oceniane w dwóch kategoriach: film i zdjêcie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres
e-mail
marketing@inneko.pl {mailto:marketing@inneko.pl} lub w
wiadomoœci prywatnej na
profil na Facebooku „Inneko” do 14 czerwca 2020r.
Od 1 stycznia br. zmieni³y
siê zasady selektywnej
zbiórki odpadów. Wszyscy
bez wyj¹tków musimy segregowaæ œmieci. Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba
frakcji, to jest rodzajów odpadów, które wytwarzamy,

co zmusi³o nas do wygospodarowania miejsca w
przestrzeni domowej na dodatkowe pojemniki, worki i
œmietniki.
I choæ wydawaæ by siê
mog³o, ¿e to nauka o tym,
który odpadek wrzuciæ do
jakiego pojemnika bêdzie
najtrudniejsza, to ¿ycie pokaza³o, ¿e nie lada wyzwaniem jest przygotowanie
gospodarstwa domowego
na nowe eko zasady w zakresie selekcji odpadów.
ZnaleŸæ bowiem miejsce na
dodatkowe pojemniki w
ma³ej szafce pod kuchenn¹
umywalk¹ to eksperyment
na miarê zaprojektowania
kuchni od nowa.
Na szczêœcie s¹ wœród
gorzowian pomys³owi architekci kuchennej przestrzeni
i na ich zg³oszenia w³aœnie
czekamy. Poka¿cie jak segregujecie œmieci, jak radzicie sobie z eko wyzwaniem,
ile
pojemników
mo¿na zmieœciæ w kuchni
lub jakie inne domowe
miejsca warto wykorzystaæ

na
selekcjê
odpadów.
S³owem, opowiedzcie nam
swoj¹ historiê, a my nagrodzimy i wyró¿nimy najlepsze pomys³y.
W konkursie bêd¹ dwie
kategorie: na najlepszy film
instrukta¿owy oraz zdjêcie
na najciekawszy sposób
domowej selekcji odpadów.
W ka¿dej kategorii przewidziana
jest
nagroda
g³ówna, w pierwszej (film)
kamera GoPro, w drugiej
(zdjêcie) profesjonalny aparat fotograficzny. Przyznane
zostan¹ równie¿ wyró¿nienia. Autorzy wyró¿nionych
prac otrzymaj¹ pakiety
gad¿etów od spó³ki Inneko i
Miasta.
Zostañ eko bohaterem i
podziel siê swoj¹ histori¹.
Poka¿ innym jak segregujesz, zainspiruj i przekonaj,
¿e warto. Twoja historia
mo¿e uratowaæ nasza planetê!
INNEKO SP. Z O.O.
WYDZIA³ PROMOCJI I
INFORMACJI
UM GORZOWA WLKP.
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„Kuna”, zabytkowego
lodołamacza z 1884 r., odbudowanego wysiłkiem Stowarzyszenie Wodniaków Gorzowskich
„Kuna”.
w 6.06.
1990 r. - odbyła się pierwsza
sesja Rady Miejskiej; pierwszym przewodniczącym RM został Ryszard Sawicki.
2002 r. - Zarząd Miejski zamknął basen w Łaźni Miejskiej.
w 7.06.
1998 r. - otwarto Gorzowskie
Charytatywne Centrum Pomocy
Człowiekowi im. Jana Pawła II;
urządzono je w pomieszczeniach dawnych restauracji
„Kosmos” i „Woroneż”
w 8.06.
2013 r. - otwarte zostało pierwsze w mieście pole golfowe,
urządzone przez ZUO na terenie
dawnego wysypiska śmieci na
krańcu ul. Śląskiej.
w 9.06.
1995 r. - na Wełnianym Rynku
w Gorzowie stanęła rzeźba
żelaznego golasa, zrazu jako
promocja grupy rzeźb „Ludzie z
żelaza” Zbigniew Frączkiewicza, prezentowanych przed
BWA; zakupiona z inicjatywy
radnego Józefa Finstera nazywana jest Śfinsterem, obecnie
znajduje się na skwerze przy ul.
Hawelańskiej.
w 11.06.
1949 r. - w gorzowskiej stoczni
rzecznej zwodowano pierwszy
holownik wybudowany po wojnie; otrzymał on imię „Chłopicki”.
1918 r. ur. się Antoni Kapusta,
wulkanizator, pionier miasta i
gorzowskiego żużla, sędzia, zm.
w 1984 r.
w 12.06.
1937 r. ur. się Bronisław Rogal,
żużlowiec, wychowanek i jeden
z najlepszych zawodników Stali
(1955-1969), członek pierwszej
polskiej reprezentacji na DMŚ
(1960), finalista IMŚ (1962),
zm. w 1994 r.
1999 r. zm. Jerzy Cwojdziński „Cwojer” (56 l.), matematyk i
szaradzista, profesor I LO w Gorzowie i współzałożyciel Gorzowskiego Klubu Szaradzistów
„Atena”.
w 14.06.
1958 r. - w obiektach dawnej
fabryki Maxa Bahra przy ul.
Fabrycznej ruszyły Gorzowskie
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego, później „Silwana”.
1913 r. ur. się Władysław J.
Ciesielski, dziennikarz, pionier
Gorzowa, założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego, patron Szkoły Muzycznej nr 2, zm. w 1991 r.
1949 r. ur. się Ryszard Nieścieruk, czołowy pływak KKS „Warta” w Gorzowie, następnie w latach 70. kierownik drużyny
„Stali” i szkoleniowiec żużlowców, b. trener żużlowej kadry
narodowej, trener „Sparty - Polsat” Wrocław, zm. w 1995 r.
w 15.06.
1926 r. ur. się Stefan Studziński, piłkarz i trener, b. zawodnik, a nawet kapitan drużyny
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Warty (1945-1960), następnie
działacz piłkarski i szkoleniowiec, zm. w 2000 r.
1929 r. ur. się Witold Niedźwiecki, dziennikarz i pisarz, od
1978 r. mieszkaniec Gorzowa,
zm. w 2005 r.
w 17.06.
1926 r. ur. się Marian Klaus,
kompozytor, instrumentalista,
stroiciel instrumentów; w l.
1946-81 aktywny gorzowski muzyk i kierownik wielu zespołów,
legenda „Casablanki”, napisał
wiele czardaszy i utworów w
stylu swing i bossa-nova, w tym
Gorzowski wieczór w Casablance, zm. w 2013 r.
w 18.06.
1948 r. - Park Miejski w Gorzowie otrzymał nazwę Parku Wiosny Ludów.
1972 r. - otwarte zostało kąpielisko nad jeziorem Nierzym,
jednocześnie uruchomiono sezonową linię autobusową nr
121.
1909 r. ur. się Leon Kruszona,
pierwszy wiceprezydent Gorzowa (1945-1949), organizator i b.
przewodniczący gorzowskiej organizacji PPS (1945-1948), następnie radca w ministerstwach Administracji Publicznej, Gospodarki Komunalnej
oraz Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska, zm. w
1990 r.
w 19.06.
2000 r. - ogłoszono upadłość
Zakładów Mięsnych WPRP w
Gorzowie
1932 r. ur. się Waldemar Kućko, artysta fotografik i fotoreporter, współzałożyciel GTF,
pierwszy lubuski fotografik
przyjęty do ZPAF, zm. w 1981 r.
w 20.06.
1897 r. - Hermann Paucksch
osobiście uruchomił ufundowaną przez siebie fontannę na
Starym Rynku w Gorzowie.
1945 - Franciszek Śmigielski
zarejestrował kawiarnię „Polonia” przy obecnej ul. Sikorskiego 108; była to dawna Café
Voley, w latach 1958-69 w lokalu tym mieściła się słynna
kawiarnia „Wenecja”, ok.
1970 r. budynek został rozebrany.
w 23.06.
1943 r. - w mieście uruchomiono komunikację trolejbusową.
1982 r. - w ZKS Stilon zawieszono działalność pierwszej
drużyny hokeja na lodzie. W
praktyce oznaczało to upadek
hokeja w Gorzowie.
1941 r. ur. się Kazimierz Modzelan, działacz „Solidarności”,
b. przewodniczący KZ w „Stilonie” i członek Rady Regionu,
szachista, zm. w 2001 r.
w 24.06.
1934 r. - Wilhelm Pluta (19101986), od 1958 r. biskup gorzowski, otrzymał święcenia
kapłańskie.
1996 r. - powołano Miejski Klub
Pływacki w Gorzowie, który
przejął działalność sekcji
pływackiej i piłki wodnej rozwiązanego ZKS Stilon; od 2002
r. - MKP „Słowianka”

Czerwiec 2020 r.

Kranówka bywa lepsza niż
mineralna z butelki
Z dr. in¿. Bogus³awem Andrzejczakiem, prezesem Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji, rozmawia Renata Ochwat
- Panie prezesie, sk¹d gorzowianie maj¹ wodê w
swoich kranach?
- Z ujêæ wody g³êbinowej.
Mamy 46 studni w ró¿nych
miejscach.
- Wszyscy doko³a nas
strasz¹, ¿e susza, ¿e wody
zabraknie, jak to bêdzie z
nami?
- Czêsto rozmawiam o tym
z kierownikiem produkcji, pytaj¹c miêdzy innymi i o to, o
suszê, czy nie widzi jakichkolwiek anomalii. Aktualnie
odpowiedŸ jest krótka - nasze Ÿród³a wykazuj¹ stabilnoœæ. Nie zmienia siê ich wydajnoœæ, nie obni¿a siê lustro
wody. Na razie mamy powody s¹dziæ, ¿e w najbli¿szym
czasie - czyli nawet wiêcej
ni¿ kwarta³, czy dwa, te z³o¿a
bêd¹ dawa³y nam wody na
tyle du¿o i takiej jakoœci, ¿e
bêdziemy j¹ mogli spokojnie
podawaæ ludziom. Z naszej
strony nie ma ¿adnych publicznych og³oszeñ, które by
nawo³ywa³y do tego, aby nie
podlewaæ ogródków. Póki co
mamy dostateczn¹ iloœæ wody, by z niej korzystaæ do celów bytowych, komunalnych,
gastronomicznych.
- A sk¹d siê bior¹ te wody
g³êbinowe?
- G³ównie pochodz¹ z infiltracji w profil gruntowy opadów atmosferycznych, tj.
deszczu i œniegu. One przemieszczaj¹c siê w coraz
g³êbsze warstwy ziemi ulegaj¹ oczyszczeniu, wzbogacaj¹c siê jednoczeœnie w
substancje mineralne rozpuszczalne w wodzie i zasilaj¹ warstwy wodonoœne ujmowane naszymi studniami
na g³êbokoœciach 40-70 metrów.
- Panie prezesie, coraz
czêœciej w mediach mówi
siê
o
koniecznoœci
rozs¹dnej
gospodarki
wod¹. Czy PWiK te¿ nawo³uje do takich zachowañ?
- Na poziomie takiego
przedsiêbiorstwa jak nasze,
ale i na poziomie takich,
gdzie siê wodê przetwarza,
tego rodzaju zachowania
trwaj¹ ju¿ od lat. Zreszt¹ prezydent miasta Gorzowa ten
rok og³osi³ swego rodzaju rokiem wody. Akcja nosi tytu³
„Woda to ¿ycie - dbajmy o
ni¹!”. Jest szczególnie kierowana do dzieci i m³odzie¿y.
PWiK tak¿e siê w pewien
sposób w tê akcjê w³¹cza.
- Mnie te¿ chodzi o takie
zachowania, jakie coraz
bardziej s¹ popularne na
zachodzie. Jak - p³uczesz
warzywa, to nie wylewaj
wody do kanalizacji, tylko

Fot. Archiwum
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rozmowa

B. Andrzejczak: Złożyliśmy wniosek, aby o kilka groszy obniżyć cenę wody

podlej roœlinkê za oknem.
Bo woda, to dobro, drogie
dobro, o które nale¿y
dbaæ.
- Akurat takiej akcji nie prowadziliœmy, ale zawsze nawo³ywaliœmy i nawo³ujemy,
aby wodê gospodarnie wykorzystaæ. Nie wskazywaliœmy na jakieœ konkretne rozwi¹zania
typu
„³ap
deszczówkê”, typu - jeœli wykorzysta³eœ wodê, a ona nadal jest u¿yteczna i siê nadaje do innych celów, to j¹ wykorzystaj. Nie robiliœmy
czegoœ takiego. PWiK jest
przedsiêbiorstwem, które
¿yje ze sprzeda¿y wody i dla
sprzeda¿y wody, ale zawsze
do jej oszczêdzania namawialiœmy. A o tym, ¿e sprzedajemy wodê, bierzemy za to
pieni¹dze na rozwój firmy, o
tym zawsze mówimy. I jeœli
chodzi o takie akcje w³aœnie
propaguj¹ce
oszczêdzanie,
rozs¹dne
gospodarowanie, to jednak
jest to zadanie jednak nie dla
nas, a innych s³u¿b czy organizacji. Tak jak to robi Urz¹d
Miasta - by³ rok dotycz¹cy
gospodarki odpadami, teraz
jest rok poœwiêcony wodzie.
I to miêdzy innymi te¿ po to,
aby mówiæ o spo¿yciu wody,
bo jeœli nie mamy jakichœ
awarii ruroci¹gów, to woda w
Gorzowie jest absolutnie
zdatna do picia. Jest badana

tysi¹ce razy w ró¿nych
miejscach od ujêcia a¿ do
odbiorcy. Jest bezpieczna i
wci¹¿ nad tym bezpieczeñstwem, jako producent, pracujemy. Nie tylko zreszt¹ my,
bo i Sanepid tak¿e nad tym
czuwa.
- I mamy kolejny ciekawy
w¹tek. Jest informacja, ¿e
mo¿na piæ wodê z kranu, a
my jednak uparcie ca³y
czas kupujemy j¹ w plastikowych butelkach w sklepach. A tê z kranu dodatkowo filtrujemy, albo gotujemy. Jak to z t¹ nasz¹
kranówk¹ jest? Naprawdê
mo¿emy j¹ piæ z kranu?
- Naprawdê mo¿emy j¹ piæ
prosto z kranu. Bezpoœrednio, bez jakichkolwiek obaw.
Mamy w³asne laboratorium,
jest nadzór Sanepidu. Próbki
s¹ badane, poddawane ocenie, a z nich wynika, ¿e woda jest dobra do spo¿ycia i
spe³nia wszystkie wskaŸniki
wody gotowej do spo¿ycia.
Nasze uzdatnianie jest czynione w taki sposób, aby nie
by³o dolegliwe dla odbiorców. Dla odbiorców nie jest
uci¹¿liwe to, ¿e woda jest
uzdatniana. Owszem, bywa,
niestety, ¿e mamy reklamacje dotycz¹ce jakoœci wody. I
najczêœciej s¹ one zwi¹zane
z tym, ¿e trafia siê czasem
awaria sieci wodoci¹gowej.
Po naprawie takiej sieci na-

stêpuje proces p³ukania i
wówczas,
w
niektóre
przy³¹cza mo¿e siê dostaæ
woda o nieco gorszej jakoœci. Wa¿ne jest, ¿e bakteriologicznie jest w porz¹dku.
Oznacza to, ¿e nie ma takiej
mo¿liwoœci, aby zaszkodzi³a
zdrowotnie. Natomiast wizualnie mo¿e z lekka odstraszaæ. Ale z regu³y dostarczamy wodê najwy¿szej jakoœci.
A to, ¿e ktoœ j¹ filtruje czy
gotuje, to znaczy, ¿e pozbywa siê soli mineralnych, które w tej wodzie s¹. Porównywaliœmy nasz¹ wodê do
tych, które mo¿na kupiæ w
sklepach.
- I?
- No i nasza kranówka jakoœciowo od tych wód butelkowanych nie odbiega. A w
niektórych przypadkach jest
zwyczajnie porównywalna do
butelkowanej. Ma³o tego, jak
ju¿ mówi³em, ludzie filtruj¹
wodê, eliminuj¹c sole mineralne, a potem kupuj¹ w
sklepach wodê, w której te
zwi¹zki traktuj¹ jako cenne
minera³y.
- Panie prezesie, czy
PWiK dostarcza wodê i odbiera œcieki z ca³ego terenu Zwi¹zku Celowego
Gmin MG6?
- Nie ca³ego, lecz prawie. I
dla przyk³adu - w czêœci gminy Santok dzia³a spó³ka
wodna w Lipkach Wielkich.

W czêœci gminy Bogdaniec
dzia³a spó³ka z Witnicy. W
czêœci gminy Lubiszyn dzia³a
ich w³asny zak³ad komunalny. Ale faktycznie znaczn¹
czêœæ Zwi¹zku obs³ugujemy
my. Sieæ jest bardzo rozleg³a, liczy ponad 1 tys. kilometrów, przy czym samej
magistrali wodoci¹gowej jest
oko³o 770 km.
- Czyli firma ca³y czas siê
rozbudowuje i modernizuje.
- Co prawda, to prawda.
Aktualnie mamy ponad 40
ró¿nych zadañ inwestycyjnych od projektowania do
wykonawstwa.
- To dlatego, ¿e tak siê
modernizujecie i rozbudowujecie, woda jest coraz
dro¿sza, podobnie jak i
œcieki?
- Po czêœci te¿. Zw³aszcza
jeœli chodzi o œcieki, poniewa¿ wchodzimy w rejony,
które s³abo zagêszczone,
s³abo zaludnione. Kilometry
naszej sieci na tych odcinkach
obs³uguj¹
coraz
mniejsz¹ liczbê odbiorców.
Oznacza to, ¿e dostêp do
tych miejscach jest rzeczywiœcie dro¿szy. Umowa pomiêdzy wszystkimi podmiotami, jakie wchodz¹ do
MG6, czyli Gorzów i oœcienne gminy, mówi o tym, ¿e
koszty mamy liczyæ i
rozk³adaæ na wszystkich odbiorców i dlatego dla wszystkich odbiorców mamy jednakow¹ cenê. A jednak koszty
dostawy wody i odbioru
œcieków w tak rozleg³ej sieci
s¹ ró¿ne.
-Dlaczego?
- £atwiej i taniej jest zasiliæ
jeden wie¿owiec, gdzie
mieszka kilkadziesi¹t rodzin,
ni¿ tyle samo rodzin, które
mieszkaj¹ w budynkach jednorodzinnych rozrzuconych
na du¿ej przestrzeni.
- I co? I woda bêdzie dalej
dro¿eæ?
- Z³o¿yliœmy wniosek, aby o
kilka groszy obni¿yæ cenê
wody. Ale jest problem z decyzyjnoœci¹ przez pandemiê
koronawirusa. No i na razie
dyrekcja Wód Polskich nasz
wniosek od³o¿y³a na czas
trudny do okreœlenia. A to
w³aœnie Wody Polskie musz¹
wyraziæ tak¹ zgodê. Czekamy na decyzjê, bo tylko
wówczas mo¿emy obni¿yæ
cenê. Ale na dziœ nikt nie
wie, kiedy ta decyzja zapadnie.
- Sumuj¹c zatem. Choæ
mamy wodê dobrej jakoœci
i du¿o, to jednak trzeba j¹
oszczêdzaæ.
- Jak najbardziej.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Jak to na majówkach
w Gorzowie bywało
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Pierwszy pochód majowy w powojennym Gorzowie odby³ siê w 1946, ostatni w 1988 roku.

Fot. Archiwum

Choæ polska administracja
w Landsbergu/Gorzowie pojawi³a siê bardzo wczeœnie
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na tym terenie, to
jednak w 1945 roku, kiedy
wojna jeszcze trwa³a, dogorywa³ Berlin, nikt w œwie¿ym
polskim mieœcie nie myœla³ o
organizacji pochodu na
czeœæ pracowniczego œwiêta,
choæ przecie¿ taka administracja w³aœnie siê montowa³a. Z wa¿nych publicznych
wydarzeñ, które siê odby³y 1
maja 1945 roku, by³ ….
mecz, który odby³ siê na terenie dzisiejszego stadionu Stilonu. Naprzeciw siebie
stanê³y dru¿yny kolejarzy
oraz ekipa ¿o³nierzy Armii
Czerwonej.
Poza tym, tego 1 Maja
¿ycie publiczne dalekie by³o
od stabilizacji. Przecie¿ jeszcze trwa³a wojna.

Pierwszy raz po ulicach
przeszedł pochód

Pierwszego pochodu gorzowianie doczekali siê dopiero rok póŸniej. By³o to
dok³adnie 1 maja 1946 roku.
W przemarszu wœród ruin
pokaza³y siê wszystkie funkcjonuj¹ce ju¿ zak³ady pracy,
ale tak¿e gromady - jak choæby Gromada Wieprzów, czyli mieszkañcy dzisiejszych
Wieprzyc. Na zachowanym
archiwalnym zdjêciu widaæ
gromadê ludzi nios¹cych
szeroki transparent Gromada
Wieprzów.
Chyba ktoœ z decydentów
zauwa¿y³ wówczas zarówno
komizm, jak i dwuznaczne
znaczenie tego okreœlenia,
bo by³ to pierwszy, jedyny i
ostatni wystêp wieprzyckich
pod takim transparentem.
Jeœli siê popatrzy bowiem
na ewolucjê nazwy Wepritz,
to nazwa Wieprzów pojawia
siê 25 paŸdziernika 1945 i
jest fonetycznym odwzorowaniem niemieckiej nawy.
Do zmiany na Wieprzyce dochodzi 14.07.1946 roku, czyli
w krótkim czasie po s³ynnym
pochodzie.
A jak ów przemarsz wygl¹da³? Spalone i obrócone
w perzynê centrum Gorzowa
sprawia³o przygnêbiaj¹ce
wra¿enie. Ludzie te¿ po wojnie nie grzeszyli ani bogactwem w stroju, ani jak¹œ
szczególn¹ elegancj¹. Po
przejœciu przez centrum ludzie spotkali siê na wiecu na
Starym Rynku.
W pewien sposób wykuwa³
siê wzorzec póŸniejszych obchodów majowych, które
mia³y bardzo ró¿ne oblicza,

Tylko powiewające w różnych miejscach flagi oraz obsypane kwieciem drzewa przypominały nam w tym roku, że mieliśmy
majowy czas…

choæ jedno wspólne. Wszyscy pokazywali, jak bardzo ich
te majówki ciesz¹.

A potem pojawił się
Szymon…

Szymon Giêty, czyli Kazimierz Wnuk pojawi³ siê nagle
w Gorzowie gdzieœ w latach
50. XX wieku. Nikt nie wie,
dlaczego akurat postanowi³
zamieszkaæ w mieœcie. No i
aby ¿yæ zajmowa³ siê ró¿nymi
rzeczami. A to handlowa³ instrumentami muzycznymi i
ró¿nego rodzaju zagadkowymi przedmiotami. Potem
przerzuci³ siê na zbiórkê makulatury. To wówczas sprokurowa³ sobie swój s³ynny wózek, jeden z jego ze znaków
rozpoznawczych. I jak gorzowianie pamiêtaj, nigdy nie
krad³, ani nie ¿ebra³, tylko jak
t³umaczy³, on jest prywatna
inicjatywa, a ¿e trochê innego
sortu, to ju¿ inna sprawa.
W³aœnie jako ta oto prywatna inicjatywa postanowi³
wzi¹æ razu pewnego udzia³ w
pochodzie z okazji œwiêta 1
Maja. Jak postanowi³, tak zrobi³. Rzeczywiœcie przemaszerowa³ przed honorow¹ trybun¹ ze swoim klekocz¹cym
wózeczkiem na zakoñczenie
owego pochodu.
Od tego czasu zaczê³a siê
trwaj¹ca kilka lat zabawa w
³apanie Szymona. £api¹cymi
byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, a ³apanym naturalnie Szymon. Na kilkanaœcie
godzin przed pochodem milicja
³adowa³a go do nyski i gdzieœ
wywozi³a. A gorzowianie siê

zastanawiali - pójdzie Szymon
w pochodzie, czy te¿ nie pójdzie. Zawsze szed³, na koñcu,
pchaj¹c ów s³ynny wózeczek.
Gorzowianie siê cieszyli, bili
brawo, a w³adza by³a wœciek³a,
¿e znów j¹ przechytrzy³.
Kiedy zachorowa³ i to tak
na powa¿nie, ¿e nie da³ rady
pchaæ wózeczka, gorzowianom podczas pochodów tak
naprawdê to w³aœnie jego
brakowa³o.

Na ludową nutę

To wówczas utrwali³ siê
wzorzec œwiêta. Pochód, na
trybunie oficjele, dzieci
wrêczaj¹ce owym oficjelom
kwiatki. W karnym pochodzi
id¹ zak³ady pracy, szko³y,
stowarzyszenia, kluby sportowe, no kto ¿yw w tamtych
czasach. Po pochodzie jakiœ
festyn, kie³basa grzana i do
tego piwo. W ma³ych miejscowoœciach obowi¹zkowo ludowa zabawa pod chmurk¹.
Ale ten ludowy wzorzec zacz¹³ pêkaæ po pierwszych latach70. XX wieku. Do
dzia³aj¹cej opozycji zaczêli
do³¹czaæ tak¿e i ludzie niekoniecznie z ni¹ zwi¹zani, którzy zaczêli dostrzegaæ, ¿e
rzeczywistoœæ ma szczeliny.
Natomiast w latach 80. XX
wieku ucieczki z pochodów
czy odmowy udzia³u zaczyna³y byæ coraz powszechniejsze. Ludowa nuta koñczy³a
siê coraz bardziej.

Aż przyszedł 1988 rok…

W Gorzowie po raz ostatni
odby³ siê pochód 1-majowy.

Przeszed³ ul. Sikorskiego,
trybunê ustawiono w³aœnie
wówczas
przy budynku
Urzêdu Miejskiego, wg oficjalnych szacunków w pochodzie wziê³o udzia³ 34 tys.
osób; na wysokoœci poczty
g³ównej, naro¿nik Sikorskiego i Marchlewskiego - dzisiejsza Pocztowa do pochodu w³¹czyli siê dzia³acze Rady Regionu „Solidarnoœci”, a
Stefania Hejmanowska rozwinê³a transparent z napisem Solidarnoœæ Gorzów, za
ni¹ do pochodu w³¹czyli siê
inni dzia³acze z transparentami o treœci: Komunizm to
nêdza i poni¿enie i Doœæ
podwy¿ek cen. „Solidarnoœæ”
Gorzów, rozsypywano tak¿e
ulotki sygnowane przez
Radê Regionu, przy katedrze
do pochodu w³¹czy³a siê
grupa z WiP-u i RMN-u, z
transparentem o treœci
Uwolniæ wiêŸniów sumienia,
za katedr¹ opozycjonistów
zaatakowa³o kilkunastu funkcjonariuszy SB po cywilnemu, którzy usi³owali wyrwaæ
z r¹k demonstrantów transparenty, tylko grupa WiP-u i
RMN-u dotar³a ze swoim
transparentem przed trybunê honorow¹ ustawion¹
ko³o Urzêdu Miejskiego,
gdzie zaatakowa³a ich kolejna grupa cywilów; zatrzymani zostali Stefania Hejmanowska, Jacek Hejmanowski, Maria Cieœlak, Henryk
Cieœlak, Waldemar Mora,
Barbara Hrybacz, Zbigniew
¯mijski, Andrzej Wo³yniec,
Zbigniew Stêpieñ i Julian

Leœkiewicza, poturbowany
zosta³ Bronis³aw ¯urawiecki.
Tak zakoñczy³a siê era pochodów pierwszomajowych
w Gorzowie. W tym roku z
powodu pandemii koronawirusa nie tylko nie by³o ¿adnego œwietowania, ale i tradycyjne majówki nie mia³y
nawet symbolicznego miejsca.

Trochę historii

Œwiêto 1 maja wprowadzono, by upamiêtniæ strajk robotników w Chicago w 1886
r. Protest w Chicago by³
czêœci¹
ogólnokrajowej
kampanii na rzecz wprowadzenia oœmiogodzinnego
dnia pracy. Robotnicy protestowali przeciwko niskim
p³acom, bardzo z³ym warunkom pracy oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. Strajk
mia³ bardzo krwawy przebieg.
Za czasów PRL 1 maja by³
jednym z najwa¿niejszych
œwi¹t. Majowy dzieñ by³
hucznie obchodzony, na ulicach odbywa³y siê liczne obchody i manifestacje. Po
1989 roku znaczenie pierwszomajowego œwiêta zmala³o, ale wci¹¿ bywa obchodzone - równie¿ w wielu krajach na œwiecie. W Ameryce
Pó³nocnej œwiêtuje siê tak
zwany Labour Day - wypada
ono zawsze w pierwszy poniedzia³ek wrzeœnia. Z kolei
mieszkañcy Australii Œwiêto
Pracy obchodz¹ w ró¿ne dni,
w zale¿noœci od stanu.
ROCH

w 25.06.
1990 r. - odbyło się pierwsze
posiedzenie Sejmiku Samorządowego województwa gorzowskiego; przewodniczącą
została Anna Szulc.
2003 r. - ruszyła Scena Letnia
Teatru w Gorzowie.
w 26.06.
2003 r. - w Gorzowie odbyły się
Mistrzostwa Polski w kolarstwie
szosowym.
2001 r. zm. Henryka Żbik-Nierubiec (57 l.), artystka-plastyk,
specjalizująca się w tkaninie artystycznej, od 1970 r. związana
z Gorzowem.
w 27.06.
2005 r. zm. Mieczysław Rzeszewski (74 l.), gorzowski art.
plastyk
w 28.06.
1950 r. - powstało woj. zielonogórskie, które istniało do
1975 r.
1964 r. - Randia, solistka gorzowskiego zespołu „Terno”
stała się gwiazdą II Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w
Opolu, wyróżniona za piosenkę
Zaklęcia Katarzyny Gaertner do
słów Jerzego Ficowskiego; z zespołem „Chochoły” wystąpił też
Masio Kwiek, także b. solista
„Terno”.
1972 r. - bullą Episcoporum
Poloniae coetus papież Paweł
VI wyodrębnił diecezje w Polsce zachodniej i północnej; z
Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej wydzielone zostały:
diecezja gorzowska (od 1992 r.
- zielonogórsko-gorzowska),
szczecińsko-kamieńska (od
1992 r. - archidiecezja) i koszalińsko-kołobrzeska
1942 r. ur. się Wacław Niewiarowski, działacz polityczny, racjonalizator i szachista, od
1966 związany ze „Stilonem”,
b. sekretarz KZ PZPR i KM
PZPR (1981), lider gorzowskiej
„struktury poziomej”, w 1982
r. usunięty z PZPR, od 1986 r.
dyrektor Zakładu Usług Technicznych Klubu Techników i
Racjonalizatorów, b. wicewojewoda i wojewoda gorzowski
(1990-1992), następnie m. in.
minister przemysłu i handlu,
poseł z listy PSL - Porozumienie Ludowe (1991-1993), podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Zagranicznej
(1992) oraz minister przemysłu
i handlu (1992-1993), zm. w
2007 r.
w 30.06.
1971 r. - minister gospodarki
komunalnej wyraził zgodę na
likwidację poniemieckiego
cmentarza w Gorzowie w części przeznaczonej na
przedłużenie ul. Pomorskiej i
przebudowę ul. Walczaka; w
październiku PMRN przekazało
„Stilonowi” fragment cmentarza do adaptacji na park wypoczynkowy.
1972 r. - uruchomiono wykończalnię jedwabiu, nowy oddział
ZPJ Silwana, zbudowany na
Górczynie, ostatnio jedyna sien
dziba spółki.
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Niezwykle precyzyjna
Spółdzielnia socjalna
Spó³dzielnia socjalna „Precyzja-bud” z Dobiegniewa to jedna z pierwszych spó³dzielni utworzonych przy wsparciu Lubuskiego Oœrodka Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej.
Niezwykle wiêc nas cieszy, i¿ zosta³a kolejnym zwyciêzc¹
lokalnej ods³ony Kampanii #wlasniepoto:

Spółdzielnia socjalna „PRECYZJA-BUD”

W³aœnie „po to” powsta³a ta firma,
¿eby udowodniæ, ¿e nie jest w niczym inna
od sieci i wielkich korporacji.
I choæ myœlisz, ¿e to ja nie mam racji,
to My
daliœmy radê,
wspólnie,
w pocie czo³a
i nic, i nikt pokonaæ Nas nie zdo³a!!!
Spó³dzielnia socjalna „Precyzja-bud” z Dobiegniewa to firma budowlana, która powsta³a w kwietniu 2017 roku. W
pierwszym roku dzia³alnoœci objêci byli wsparciem LOWES,
który œwiadczy³ specjalistyczne us³ugi animacyjne, doradcze
oraz szkoleniowe. Spó³dzielnia mog³a skorzysta³a m.in. z darmowych szkoleñ, porad prawnych, biznesowych i ksiêgowych, zaœ dziêki bezzwrotnej dotacji zatrudni³a 5 pracowników i zakupi³a niezbêdny do dzia³alnoœci sprzêt.

Początki

Fot. Archiwum

Spó³dzielnia socjalna „Precyzja- bud” oferuje kompleksowe
us³ugi zwi¹zane z pracami ziemnymi. Œwiadcz¹ us³ugi zarówno dla osób prywatnych, jak i firm, biur, czy wiêkszych obiektów. Posiadaj¹ wysokiej jakoœci sprzêt, dziêki któremu s¹ w
stanie poradziæ sobie z ka¿dym zleceniem. Nieustannie dbaj¹
o stan techniczny wyposa¿enia, aby zachowaæ jak najwy¿sz¹
precyzjê i terminowoœæ robót. Jest to firma, dla której dba³oœæ
o jakoœæ wykonywanych prac, jak i dotrzymywanie terminów
jest priorytetem. Informacje o dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
mo¿na zaleŸæ na Facebooku oraz na portalu Panorama Firm.

Co oferują?

- us³ugi ogólnobudowlane i wykoñczeniowe
- prace koparko³adowark¹ i minikopark¹
- wykopy fundamentowe, drena¿e i odwodnienia
- wykopy pod kanalizacjê, wodoci¹gi, szamba, œwiat³owody
- wykopy pod ogrodzenia, stawy, oczka wodne
- monta¿ oczyszczalni biologicznych i drena¿owych
- przygotowanie terenu pod budowê i pod us³ugi brukarskie
- wyburzenia oraz rozbiórki budynków.

Zasięg działania

Spó³dzielnia œwiadczy us³ugi na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Kontakt:

Spó³dzielnia Socjalna „Precyzja-Bud”
ul. Gorzowska 4/3
66-520 Dobiegniew
Telefon: 696 615 301
e-mail: precyzja.bud@gmail.com

Lubuski Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej zaprasza
wszystkich zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiêbiorstwach
spo³ecznych. Rekrutacja trwa!
Wszelkie informacje uzyskacie Pañstwo pod numerem telefonu 95 738 00 61 lub w biurze LOWES, przy ul.
Przemys³owej 53 w Gorzowie Wlkp., w godzinach 8.00-15.00.

Fot. Archiwum

O firmie

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Pomys³ utworzenia przedsiêbiorstwa powsta³ w momencie
otrzymania informacji o realizacji projektu unijnego, jakim jest
LOWES. Uzyskali niezbêdne informacje wstêpne i rozpoczêli
proces przygotowañ, aby otrzymaæ wsparcie. Kolejnym krokiem by³o znalezienie osób, które kwalifikowa³yby siê do projektu. Zaraz potem rozpocz¹³ siê proces przygotowawczy. Piêcioosobow¹ grup¹ przeszli cykl treningów i szkoleñ, podczas których uzyskali wiedzê na temat specyfiki dzia³alnoœci i
prowadzenia przedsiêbiorstw spo³ecznych. Poznali tajniki
prowadzenia firmy spo³ecznej. Jako grupa wziêli udzia³ w
wielu spotkaniach i warsztatach. By³ to czas na lepsze poznanie siê, porozmawianie o oczekiwaniach, zaœ przede
wszystkim, ustalenie profilu i kierunku dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Po analizie kwalifikacji, doœwiadczeñ ¿yciowych i
umiejêtnoœci, oczywiste sta³o siê to, ¿e Spó³dzielnia socjalna
„Precyzja-bud” specjalizowaæ siê bêdzie w us³ugach ogólnobudowlanych.

zaKŁad GoSPodarKi mieSzKaNiowej
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Cały czas trwają różne
inwestycje
Remonty elewacji, dachów, klatek schodowych - te i inne prace prowadzi Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej.

To wszystko planowa³y
wczeœniej wspólnoty mieszkaniowe.
- Mimo trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem
ca³y czas prowadzimy ró¿ne
inwestycje - potwierdza Pawe³
Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.

Wspólnoty planowały
wcześniej

Fot. Archiwum

Mimo obostrzeñ w wychodzeniu z domu, koniecznej
izolacji oraz innych ograniczeñ na ulicach widaæ jednak, ¿e prace remontowe
nadal s¹ prowadzone. Widaæ
remonty elewacji, dachów,
ca³y czas te¿ trwaj¹ ró¿ne
prace konserwatorskie.
- Oczywiœcie, wykonujemy
przede wszystkim te prace,
które by³y zaplanowane przez
wspólnoty
mieszkaniowe
jeszcze w ubieg³ym roku podczas dorocznych zebrañ. Na
te prace by³y poprowadzone
przetargi, wybrani wykonawcy, podpisane umowy i trzeba
siê by³o z tego wywi¹zaæ t³umaczy dyrektor Nowacki.
Tak¿e na zaplanowane
wczeœniej prace ZGM prowadzi ostatnie przetargi. Ale jak podkreœlam, to s¹

W mieście cały czas trwają remonty elewacji, dachów oraz różne prace konserwatorskie

jeszcze prace planowane w
ubieg³ym roku - podkreœla
dyrektor ZGM.

Trzeba będzie zwolnić

ZGM ju¿ zapowiada, ¿e po
wykonaniu tych prac, impet

remontowy zwolni. - Przede
wszystkim ze wzglêdu na
fakt, ¿e nie zd¹¿yliœmy przeprowadziæ wszystkich spotkañ ze wspólnotami mieszkaniowymi. Byliœmy w trakcie,
kiedy
wesz³y

zarz¹dzenia zwi¹zane z
pandemi¹ koronawirusa. A
to g³ównie wspólnoty decyduj¹ o remontach - mówi Pawe³ Nowacki.
ZGM obawia siê tak¿e, ¿e
na decyzje wspólnot o re-

montach mog¹ mieæ wp³yw
inne okolicznoœci, jak choæby przewidywane zmiany
na rynku pracy, zmiana
statusu ekonomicznego
cz³onków wspólnoty, czy
jeszcze inne czynniki gospodarcze.
Poza tym ZGM musi tak¿e
ograniczyæ dzia³ania w zasobie komunalnym nale¿¹cym
w ca³oœci do miasta.
- Ca³y czas jednak trwa
pe³en dozór budynków, ca³y
czas prowadzimy ich monitoring i kiedy wystêpuj¹ jakieœ
sytuacje nag³e, konieczne
naprawy, to to robimy. Nawet
trudna sytuacja, w jakiej
obecnie siê znajdujemy, nie
mo¿e spowodowaæ degradacji zasobu komunalnego podkreœla dyrektor Pawe³
Nowacki.
Kiedy i jak siê ta sytuacja
zmieni? Po tym, jak zostan¹
zniesione
obostrzenia
zwi¹zane z pandemi¹, ZGM
przeprowadzi
spotkania
wspólnot,
które
same
okreœl¹ swoje plany remontowe
Wówczas
bêdzie
mo¿na okreœliæ, co w nastêpnej kolejnoœci bêdzie
wykonywane.
ROCH

Program restrukturyzacji
zadłużenia już działa
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej podpisa³ pierwsze ugody dotycz¹ce odd³u¿enia lokatorów w zasobie komunalnym.
W kolejce czekaj¹ nastêpne.
- Podpisaliœmy pierwsze
ugody dotycz¹ce odd³u¿enia.
Mamy kolejne wnioski do
rozpatrzenia. Mam nadziejê,
¿e ten program przyniesie
oczekiwane rezultaty - mówi
Pawe³ Nowacki, dyrektor
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, który od kilku lat
aktywnie
walczy
z
zad³u¿eniem mieszkañców
wobec miasta. Program restrukturyzacji zad³u¿enia jest
kolejnym krokiem ku temu.

Cztery pierwsze, zaraz
następne

D³u¿nicy, którzy zawarli
ugody z ZGM zdecydowali
siê na umorzenia zad³u¿enia
w wysokoœci 70 i 60 procent
przy sp³acie pozosta³ej
czêœci nale¿noœci w ratach,
odpowiednio w terminie 6
miesiêcy i 12 miesiêcy. We
wnioskach które s¹ obecnie

przez nas weryfikowane
wskazane zosta³y warianty
miêdzy innymi odd³u¿enia
proporcjonalnego w wysokoœci 50%, który odpowiada
sumie miesiêcznych rat
wp³aconych przez d³u¿nika.
Ponadto, osoby posiadaj¹ce d³ug mog¹ skorzystaæ z umorzenia w wysokoœci
50% zad³u¿enia w przypadku zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na mniejszy oraz 100% zad³u¿enia w
przypadku przekazania zajmowanej nieruchomoœci.
Wa¿nym i podstawowym
warunkiem umorzenia zaleg³oœci jest bie¿¹ce, terminowe i w pe³nej wysokoœci
regulowanie op³at czynszowych za zajmowany lokal
mieszkalny.
- W ka¿dym konkretnym
przypadku nale¿y rozwa¿yæ
wszelkie mo¿liwe opcje i wybraæ ten najkorzystniejszy
dla zad³u¿onego.

W ZGM t³umacz¹, ¿e nie
mo¿na z góry przes¹dziæ,
która opcja bêdzie dla
mieszkañca korzystniejsza,
poniewa¿ to zale¿y od wielkoœci zad³u¿enia oraz mo¿liwoœci uregulowania pozosta³ej czêœci d³ugu. Dlatego
te¿ do ka¿dego przypadku
trzeba podejœæ indywidualnie.

Trzeba likwidować długi

Przypomnijmy, miasto zdecydowa³o siê na ten program, poniewa¿ na koniec
ubieg³ego roku zad³u¿enie
lokatorów wobec miasta
siêgnê³o kwoty 65 mln
z³otych. Jest to równie¿ forma pomocy w stosunku do
mieszkañców którzy znaleŸli
siê w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej, o niskich dochodach
oraz umo¿liwiaj¹ca przezwyciê¿anie trudnoœci w sp³acie
zaleg³oœci. Dlatego zespó³
specjalistów opracowa³ pro-

gram wychodzenia z d³ugu,
który zak³ada piêæ ró¿nych
wariantów. Ka¿dy zad³u¿ony
mo¿e skorzystaæ z opcji
przygotowanych przez ZGM.
Trzeba tylko wyraziæ wolê
wyjœcia z zad³u¿enia.

Co należy zrobić, aby
przystąpić do programu i
zawrzeć ugodę?

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej przygotowa³ na
swojej stronie internetowej
szeœæ kroków uczestnictwa
w programie:
1. Wydrukuj wniosek o restrukturyzacjê zad³u¿enia.
https://www.zgm.gorzow.pl/p
obierz/wniosek.docx
2. Wype³nij wniosek, wybieraj¹c dla siebie najlepsz¹
opcjê
restrukturyzacji
zad³u¿enia.
3. Wrzuæ wniosek w kopercie do skrzynki podawczej
w³aœciwej dla Ciebie Administracji Domów Mieszkalnych,

która przeka¿e dokumenty
do siedziby ZGM.
4. Pamiêtaj o podaniu we
wniosku numeru telefonu i
adresu e-mail, co u³atwi nam
kontakt z Tob¹ celem zawarcia ugody.
5. Pamiêtaj, ¿e warunkiem
restrukturyzacji jest przestrzeganie warunków zawartej ugody.
6. Masz pytania zadzwoñ
do nas tel. (+ 48) 603 527
437; tel. 95 7387 101.

Program potrwa tylko rok,
do koñca marca 2021 roku i
jest jedyn¹ opcj¹ wyjœcia na
prost¹, na oddzielenie siê
grub¹ kresk¹ od zaleg³oœci.
Przystêpuj¹c do programu i
wype³niaj¹c warunki osoby
zad³u¿one unikn¹ eksmisji a
po sp³acie zad³u¿enia mog¹
wyst¹piæ z wnioskiem o przywrócenie tytu³u prawnego do
zajmowanego mieszkania.
ROCH
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Adresy

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. We³niany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 73-87-101,
73-87-102
biuro@zgm.gorzow.pl
zgm.gorzow.pl
Program Realizacji
Œwiadczeñ Wzajemnych
pomaga tym, którzy nie
s¹ w stanie sp³aciæ
zaleg³ych nale¿noœci.
Wiêcej na
zgm.gorzow.pl/
odpracujdlug/
tel. (095) 73-87-101 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/
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Jeszcze nie przechorowaliśmy
tego koronawirusa
Rozmowa z dr. nauk med. Tomaszem Ozorowskim, epidemiologiem, przewodnicz¹cym zespo³u ds. antybiotykoterapii w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie mikrobiologii klinicznej dla województwa wielkopolskiego

Fot. Archiwum prywatne dr Tomasza Ozorowskiego

- Czy mieszkañcy województwa lubuskiego ju¿
przechorowali koronawirusa?
- W województwie lubuskim
liczba chorych (stan na 26
maja - red.) to 111 osoby.
Prawdopodobnie rzeczywista
liczba zaka¿eñ mo¿e byæ kilkukrotnie wiêksza. COVID19 w naszym regionie mog³o
przechorowaæ oko³o 400-500
osób. Mieszkañcy województwa lubuskiego, w ogromnej
wiêkszoœci, jeszcze nie przechorowali koronawirusa. Problem jest zdecydowanie dopiero przed nami. Kiedy nast¹pi szczyt zachorowañ?
Trudno na to pytanie odpowiedzieæ. Kluczow¹ jest odpowiedŸ na pytanie czy wirus
jest zale¿ny od pogody.
Je¿eli nie jest - a du¿o na to
wskazuje - to im bardziej
bêdziemy rozluŸniaæ ¿ycie
spo³eczne i gospodarcze,
tym bêdziemy mieli wiêcej
zachorowañ. Jeœli zaœ jest
zale¿ny od pogody, podobnie
jak wirus grypy, wtedy szczyt
zachorowañ nast¹pi w okresie jesienno-zimowym.
- Obserwujemy to, co siê
teraz dzieje na ulicach. Coraz wiêcej ludzi nie zachowuje zalecanego dystansu
spo³ecznego. Czy przyzwyczailiœmy siê do koronawirusa?
- Musimy stopniowo poluzowywaæ gospodarkê, bo ograniczenia maj¹ wp³yw na gospodarkê i ¿ycie spo³eczne,
ale musimy sobie zdawaæ
sprawê z tego, ¿e te
dzia³ania mog¹, i prawdopodobnie bêd¹ mia³y wp³yw na
wzrost liczby zachorowañ.
Niezale¿nie od metody, jak¹
wybra³ dany kraj w walce z
SARS-CoV-2 bilans w wielu
krajach bêdzie zbli¿ony.
Oko³o 80% spo³eczeñstwa
powinno mieæ stycznoœæ z
wirusem i przechorowaæ COVID-19.
- Na tle kraju województwo lubuskie jawi siê jak
bia³a plama, bo zachorowañ u nas jest ma³o, najmniej. Z czego to mo¿e wynikaæ?
- Do tej pory wiêkszoœæ zachorowañ w Polsce mia³a
charakter skupiskowy, dotyczy³a zak³adów opiekuñczoleczniczych, domów pomocy
spo³ecznej czy kopalñ. Jeœli
region ma du¿o tego typu
placówek, to i zachorowañ
mo¿e byæ tam wiêcej. Poza
tym, wci¹¿ jest jeszcze wiele
niewiadomych. Nie ma danych czy wirus jest zale¿ny
od pogody. Nie wiemy czy i

Dr nauk med. Tomasz Ozorowski: Problem jest zdecydowanie dopiero przed nami

kiedy uda siê opracowaæ
skuteczn¹ szczepionkê przeciwko SARS-CoV-2 oraz kiedy uda siê wyprodukowaæ leki. Ten koronawirus jest
wyj¹tkowo trudny do rozpracowania, dlatego póki co
trzeba chroniæ tych, którzy s¹
najbardziej nara¿eni na powa¿ne konsekwencje zdrowotne.
- Jak ocenia Pan przygotowanie
gorzowskiego
szpitala do zapobiegania i
walki z koronawirusem?
- Gorzowski szpital - na tle
innych polskich szpitali przyj¹³ strategiê do rozwi¹zywania problemu COVID-19 w
sposób absolutnie unikalny.
To przede wszystkim przygotowanie tego co jest najwa¿niejsze, a wiêc szybkiej i
wiarygodnej diagnostyki zaka¿eñ
spowodowanych
przez SARs-CoV-2. Wiarygodna diagnostyka opiera
siê na badaniach genetycznych tzw. RT- PCR na materiale pobieranym z gard³a i
nosa. Szpital w Gorzowie
dysponuje dwoma takimi
aparatami diagnostycznymi.
Jeden ma mo¿liwoœæ wykonywania 12 badañ co 4 godz.
Dziêki niemu mo¿emy badaæ
pacjentów przyjmowanych
do szpitala na pobyty planowe. Drugie urz¹dzenie jest
przeznaczone do wykonywania badañ pilnych przy podej-

rzeniu zaka¿enia, gdy pacjent jest przyjmowany do
szpitala w trybie ostrym.
Oczekiwanie na wynik takiego badania wynosi nie wiêcej
ni¿ 2 godz., co jest jednym z
najkrótszych czasów w polskich szpitalach, bo w wiêkszoœci polskich lecznic na
wyniki trzeba czekaæ od 24
do 72 godz. Dodam te¿, ¿e
celem naszych dzia³añ jest
prowadzenie dzia³añ w sposób maksymalnie bezpieczny dla personelu i pacjentów,
w tym równie¿ mieœci siê masowe badanie personelu medycznego.
- By³ pan prezesem Stowarzyszenia Epidemiologii
Szpitalnej. Jak pan ocenia
zabezpieczenie naszych
szpitali - nie tylko w czasie
pandemii, ale na co dzieñ?
- Jako osoba zaanga¿owana w tworzenie systemu kontroli zaka¿eñ szpitalnych jestem œwiadom, ¿e polskie
szpitale
stanê³y
przez
wyj¹tkowo trudnym zadaniem jakim jest zapewnienie
bezpieczeñstwa epidemiologicznego, teraz g³ównie
zwi¹zanego z epidemi¹
SARS. Szpitale jeszcze
przed epidemi¹ boryka³y siê
z olbrzymimi problemami finansowymi i kadrowymi, teraz nasili³y siê one jeszcze
bardziej. Wielu pracowników
szpitali, przede wszystkim

pielêgniarki, musia³y zaj¹æ
siê opiek¹ nad dzieæmi, które
nie chodz¹ do szko³y.

- Mo¿na sprawdziæ, czy
mieliœmy kontakt z wirusem, a jeœli tak, to czy jesteœmy bezpieczni i drugi
raz ju¿ nie zachorujemy?
- W badaniach genetycznych (RT - PCR) na materiale pobranym z nosa i nosogardzieli otrzymamy wynik
dodatni znaczy, ¿e mamy aktywne zaka¿enie i stanowimy
Ÿród³o zaka¿enia dla innych.
Ujemny - ¿e w momencie badania nie mamy wirusa. Drugi rodzaj badañ, to badania
serologiczne, w których na
podstawie analizy próbki krwi
wykrywamy obecnoœæ przeciwcia³. Pozytywny wynik daje nam odpowiedŸ na pytanie
czy mieliœmy kontakt z wirusem i czy na jakiœ czas jesteœmy na niego uodpornieni.
Skutecznoœæ testów serologicznych jest bardzo ma³a.
- Kiedy bêdziemy mogli
wróciæ do tzw. normalnego
¿ycia, pana zdaniem?
- Wed³ug mnie jedno jest
pewne, do koñca roku nie
wrócimy do tych przyzwyczajeñ, które by³y dla nas naturalne przed er¹ koronawirusa, choæ rz¹d bêdzie znosi³
coraz wiêcej ograniczeñ. Musimy nauczyæ siê ¿yæ z koronawirusem. I pamiêtaæ to, o

czym wspomina³em. Ogromna wiêkszoœæ z nas (ok.
80%) zapewne przechoruje
zaka¿enie i ogromna wiêkszoœæ mo¿e nie byæ tego
œwiadoma.
- Œwiat co jakiœ czas
prze¿ywa jakiœ dramat z
wirusami w tle, a mo¿e nawet w roli g³ównej. By³a
grypa hiszpañska, ospa,
d¿uma. Czy jesteœmy w
stanie tym epidemiom
przeciwdzia³aæ, zapobiegaæ im?
- Wiele epidemii udaje siê
albo utrzymaæ pod kontrol¹
poprzez masowe szczepienia spo³eczeñstwa lub zdusiæ
w samym zarodku ich powstania. Chocia¿by wirus
Ebola. Trzymamy go w ryzach w pewnych rejonach
œwiata. Podobnie jest z wirusem grypy. Staramy siê nad
nim panowaæ z ca³kiem
dobrym skutkiem.
- Zostawmy wirusa SARSCoV-2, pandemiê jak¹ wywo³a³ i jej skutki. Na skutek
epidemii wiele osób pozna³o now¹ dla siebie specjalizacjê medyczn¹ - mikrobiologiê. Kim jest mikrobiolog?
- Mikrobiolog zajmuje siê
diagnostyk¹ i terapi¹ zaka¿eñ. Du¿e szpitale, takie
jak nasz w Gorzowie, maj¹
bardzo du¿e laboratorium mikrobiologiczne, do którego
sp³ywaj¹ próbki pobrane od
pacjentów. Zadaniem tego
laboratorium jest identyfikacja bakterii czy wirusów, które wywo³uj¹ zaka¿enia w naszym organizmie. Mikrobiolog stara siê zidentyfikowaæ
ten drobnoustrój i w przypadku, jeœli to jest bakteria okreœliæ na jaki antybiotyki jest
wra¿liwa, aby lekarz móg³
zastosowaæ tzw. celowan¹
antybiotykoterapiê. Innymi
s³owy - mikrobiolog wspomaga lekarzy w zakresie w³aœciwego doboru antybiotyków.
- Czym siê ró¿ni¹ wirusy
od bakterii?
- To s¹ zupe³nie inne organizmy. Ró¿ni¹ siê prawie
wszystkim: wielkoœci¹, mechanizmami rozmna¿ania.
Najwa¿niejsza zauwa¿alna
ró¿nica to ta, ¿e w przypadku
leczenia choroby wywo³anej
bakteri¹ zazwyczaj skuteczny jest antybiotyk, w przypadku wirusa - nie.
- A co jest dla nas bardziej groŸne? Wirus czy
bakteria?
- Nie ma prostej odpowiedzi. W tej chwili najwa¿niejsza jest walka z nowym koronawirusem. Do momentu

jego pojawienia siê w naszym ¿yciu wydawa³o siê, ¿e
najwa¿niejsze s¹ bakterie.
Szczególnie te o skrajnej odpornoœci na antybiotyki np.
New Delhi czy Klebsiella
Pneumoniae (pa³eczka zapalenia p³uc). Okazuje siê,
¿e ¿ycie mo¿e nas jeszcze
wielokrotnie zaskoczyæ…
- Jednak nie wszystkie
bakterie s¹ groŸne. S¹ te¿ te
dobre.
- Tak, s¹ te¿ dobre bakterie.
Nasz organizm jest zbudowany g³ównie z takich komórek komórek bakteryjnych. 90 procent komórek „naszego” organizmu to s¹ drobnoustroje
bakteryjne, które zasiedlaj¹
g³ównie nasz przewód pokarmowy pomagaj¹c nam w pewnych dzia³aniach metabolicznych, przyswajaniu pokarmów
i chroni¹ nas przed wnikaniem
bakterii bardziej zjadliwych.
- Lekarze mikrobiolodzy i
epidemiolodzy s¹ grup¹ medyków, których zadaniem
jest ochrona pacjentów
przed zaka¿eniami.
- Ka¿dy szpital powinien byæ
przygotowany do ochrony pacjentów i personelu przed zaka¿eniami i powik³aniami infekcyjnymi wynikaj¹cymi z
hospitalizacji. Te powik³ania
zdarzaj¹ siê mniej wiêcej u 5%
pacjentów.
Najwa¿niejsze
dzia³ania, jakie podejmuje
szpital przed zaka¿eniami to
w³aœciwa higiena r¹k (przed i
po kontakcie z chorym) i zasada „nic poni¿ej ³okcia” czyli
¿adnej bi¿uterii, zegarków czy
pomalowanych paznokci.
- Wróæmy na koniec do
koronawirusa. Mo¿e wiêc
powinniœmy siê do niego
przyzwyczaiæ?
- S¹dzê, ¿e zdecydowanie
powinniœmy wszyscy siê
przyzwyczaiæ. Bêdzie nam
³atwiej to zrobiæ, jeœli
uzmys³owimy sobie to, ¿e
wiêkszoœæ z nas przechoruje
koronawirusa; co wiêcej,
wiêkszoœæ nie bêdzie mia³a
objawów. Szwedzi szacuj¹,
¿e tak mo¿e byæ nawet 9095 proc. zaka¿eñ. Ja jestem bardziej ostro¿ny i
uwa¿am, ¿e takich „przypadków medycznych” mo¿e
byæ oko³o 80%. Przy takim
za³o¿eniu i na podstawie
niektórych symulacji, mo¿e
siê okazaæ, ¿e bardzo niewielki odsetek osób, które
zachoruj¹, trafi do szpitala,
a œmiertelnoœæ bêdzie ostatecznie du¿o ni¿sza ni¿ to
wynika³o z pierwotnych szacunków.
Rozmawia³a:
AGNIESZKA WIŒNIEWSKA
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Zawód artysty powinien być chroniony
Z Marcinem Ciê¿kim, aktorem, performerem i animatorem sztuki, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum Marcina Ciê¿kiego

- Marcin Ciê¿ki, aktor, artysta niezale¿ny, performer… Jednym s³owem jeden z najbardziej zajêtych
ludzi w mieœcie. Marcin, jak
tam twój kalendarz?
- W tym momencie mój kalendarz jest pusty. Z tego, co
siê w ostatnim czasie dowiedzia³em, to nawet imprezy artystyczne na wrzesieñ s¹ odwo³ywane, tak¿e te, w których mia³em braæ udzia³.
Kalendarz jest wyzerowany.
Nie mam ¿adnych propozycji
wspó³pracy z oœrodkami kultury, z ¿adnymi instytucjami
kultury. A jak dodaæ do tego,
¿e odpad³y mi festiwale teatralne w Pradze, na S³owacji,
to robi siê faktycznie przykro.
No i ostatnia z³a informacja
jest taka, ¿e chyba Winobranie w Zielonej Górze te¿ siê
nie odbêdzie.
- Jakiœ czas temu rozmawialiœmy i wówczas mówi³eœ, ¿e imprezy s¹
owszem odwo³ywane, ale
do koñca czerwca. Co siê
sta³o w tak krótkim czasie?
- Myœlê, ¿e to zagro¿enie,
które do nas przysz³o i którym jest koronawirus, sprawia to, ¿e ludzie panikuj¹,
boj¹ siê organizowania
wszelkiego rodzaju dzia³añ
artystycznych. Nadal ta panika trwa. I wedle mnie to jedyny powód tego, ¿e siê rezygnuje z organizacji imprez, bo
innego nie znajdujê.
- To co robi taki cz³owiek
jak ty, do niedawna ciê¿ko
zapracowany, a obecnie
zatrzymany?
- Próbujê siê znaleŸæ w tej
rzeczywistoœci. Co prawda,
jest mi bardzo trudno. Oko³o
15 festiwali, w których
mia³em wzi¹æ udzia³, zosta³o
odwo³anych. A mia³em graæ
ja, mój teatr, mia³em poprowadziæ warsztaty teatralne. I
tak naprawdê próbujê improwizowaæ. Ale zupe³ni mi to teraz nie wychodzi. Wszêdzie,
gdzie sk³adam zg³oszenia lub

r e k l a m a

M. Ciężki: Przecież za coś trzeba żyć i ten chleb oraz masło kupić

propozycje
wspó³pracy,
s³yszê - nie teraz, nie w tym
momencie, proszê odezwaæ
siê do nas w innym czasie. A
kiedy ten inny termin? Oni
sami nie wiedz¹. Jest jeden
wielki chaos. I nic z niczego
nie wynika.
- To jak wygl¹da teraz
twój dzieñ?
- Przede wszystkim bardzo
du¿o czytam. Choæ kiedy nie
by³em zamkniêty, jak teraz,
to czytanie przychodzi³o mi
znacznie przyjemniej. Kiedyœ
by³o tego du¿o, a teraz dwie
godziny lektury i siê mêczê.
Nie bardzo jestem w stanie
siê skupiæ. Ale mimo wszystko przygotowujê siê do przysz³ego sezonu, bo nie
zak³adam inaczej. Mam nadziejê, ¿e ju¿ od wrzeœnia
rzeczywistoœæ wróci w swoje
koleiny. Mam nadziejê, ¿e
znów bêdzie normalnie.
Mam nadziejê, ¿e uda siê
pokazaæ trzy nowe premiery,
jakie by³y przygotowane na
marzec. To by³a propozycja
na Miêdzynarodowy Dzieñ
Teatru, ale oczywiœcie nic siê

nie odby³o. Podobnie z
warsztatami teatralnymi, które prowadzi³em w Sulêcinie,
a które mam nadziejê dokoñczyæ. A te grupy przygotowa³y tak¿e dwa spektakle.
No i teraz w³aœnie próbujê
zrobiæ dobr¹ ofertê artystyczn¹. Ten czas idzie
w³aœnie na to.
- Nad czym pracujesz?
- Nad „Mistrzem i Ma³gorzat¹” Michai³a Bu³hakowa. A
dok³adnie nad monodramem
i to widzianym z pozycji Kota
Behemota. Bêdê próbowa³
zrobiæ spektakl Exit, który
chcê pokazaæ na kilku festiwalach oraz w Gorzowie. Ale
praktycznie stojê w miejscy,
poniewa¿ te wszystkie produkty, które mia³y funkcjonowaæ w tym sezonie, musz¹
zostaæ prze³o¿one na nastêpny. No i pozostaje mi te¿
zbieranie informacji o festiwalach oraz innych wydarzeniach artystycznych planowanych na nastêpny sezon w Polsce, ale i zagranic¹.
- Marcin ty od lat jesteœ
samozatrudniony, pracu-

jesz na umowy zlecenia, to
z czego ty teraz ¿yjesz, kiedy wszystko siê urwa³o?
- W tym momencie z niczego nie ¿yjê. W lutym podpisa³em ostatni¹ umowê zlecenia na marzec. Od 7 marca
nie funkcjonuj¹ ju¿ domy kultury, nie funkcjonuj¹ oœrodki
kultury, w³aœciwie stoi ca³a
kultura. I od tego momentu
nie mam zatrudnienia. Praktycznie ¿yjê z dnia na dzieñ.
No i skoñczy³o siê moje
ubezpieczenie. Tak wiêc nie
mam ubezpieczenia, nie
mam pracy, jestem w czarnym punkcie, bo to tak trzeba
nazwaæ.
- A nie masz czasem
wra¿enia, ¿e zawód aktora
powinien byæ chroniony?
- Ale¿ oczywiœcie. Wszystkie zawody zwi¹zane z kultur¹, czyli aktorzy, malarze,
muzycy, tancerze czy jeszcze inne - one wszystkie powinny byæ w jakiœ konkretny
sposób chronione.
- Czy twoim zdaniem
du¿o ludzi jest w takiej sytuacji, jak ty?

- Ale¿ oczywiœcie. Rozmawia³em i rozmawiam z wieloma ludŸmi, którzy zajmuj¹
siê takim teatrem jak ja,
sztuk¹ ulicy, festiwalami i oni
s¹ w niemal takiej samej sytuacji, jak ja. Teraz to wygl¹da tak, ¿e wymieniamy siê
numerami i id¹ teksty - daj
znaæ, gdyby coœ… Ale z
ka¿dej strony otrzymujê informacje, ¿e jest problem,
jest du¿y problem. I wszyscy
zastanawiamy siê, co dalej.
- No w³aœnie. Masz pomys³ na co dalej?
- Bêdê próbowa³ robiæ coœ
online, ale na dziœ ju¿ widaæ,
¿e sieæ jest pe³na ró¿nych
rzeczy. Bo s¹ czytania dla
najm³odszych, czytanie wielkich epopei przez znane
bardzo twarze. I raczej nie
bardzo widzê, jak ja tu
móg³bym zaistnieæ. Sieæ jest
zape³niona wszelakimi propozycjami artystycznymi.
- OK. Ale rachunki trzeba
p³aciæ, chleb, choæby bez
mas³a, trzeba jeœæ.
- No w³aœnie. I tu siê zaczyna tajemnica. Dobrze, ¿e
mam od³o¿onych troszkê jakichœ pieniêdzy, na tak
zwan¹ czarna godzinê. Ale
ta kasa siê w tym momencie
koñczy. Czarna godzina nasta³a. No i nie wiem… Pomoc spo³eczna, poœredniak,
zwyczajnie nie wiem. Trudno
liczyæ na pomoc przyjació³,
bo przecie¿ ka¿dy jest w takiej samej sytuacji… No jesteœmy w ciemnym punkcie i
przy œcianie. A to siê bêdzie
przeci¹ga³o dalej - marzec,
jestem w plecy, kwiecieñ - to
samo, maj - to samo, czerwiec te¿.
- Za³ó¿my, ¿e to siê w jakiejœ
okreœlonej
przysz³oœci skoñczy. Myœlisz, ¿e kultura siê szybko
pozbiera?
- Nie. Wcale tak nie myœlê.
Nie bêdzie to wcale proste.
Wydaje mnie siê, ¿e wybudowanie znów wie¿y z

wszelkiego rodzaju dzia³alnoœci artystycznej bêdzie
trwa³o. Wszystko jest zniszczone, rozwalone. A jak
kwarantanna siê skoñczy, to
trudno przewidzieæ, co siê
wydarzy. Ka¿dy artysta
bêdzie próbowa³ wbiæ siê
znów na rynek. I to te¿ mo¿e
spowodowaæ wielki chaos.
Bo nikt nie wie, co i jak siê
bêdzie dzia³o nawet w niedalekiej przysz³oœci.
- Myœla³eœ kiedyœ, ¿e
do¿yjemy takiego czasu?
- Nie, nigdy mi takie myœli
do g³owy nie przychodzi³y.
Wiesz, spodziewa³abym siê
ró¿nych rzeczy, dziwnych
kolei losowych, bo wiadomo,
¿e czasami z ró¿nych przyczyn spektakle siê odwo³uje.
A to aktor zachoruje, a to
coœ innego siê wydarzy. Ale
nigdy przez myœli mi nie
przesz³o, ¿e coœ takiego
mo¿e siê wydarzyæ. No i nigdy nie przypuszcza³em, ¿e
ca³kiem na serio bêdê myœla³ o zmianie bran¿y, ¿e
mo¿e zamiast graæ, bêdê
sadzi³ drzewa.
- Jakoœ sobie ciebie nie
wyobra¿am, ¿e sadzisz
drzewa w lesie.
- Ja te¿ nie, ale jak przyjdzie koniecznoœæ, to przecie¿ za coœ trzeba ¿yæ i ten
chleb oraz mas³o kupiæ.
- Co w takiej sytuacji
mo¿na tobie ¿yczyæ?
- Przede wszystkim wiary
w to, ¿e to wszystko siê skoñczy i bêdzie mia³o jakiœ pozytywny fina³. Ale te¿ nadziei, ¿e widzowie do nas
wróc¹, ¿e spektakle bêd¹
mia³y dalej odbiór sceniczny.
Bo dla mnie teatr w sieci to
nie jest teatr. Dla mnie przekaz sceniczny typu twarz¹ w
twarz jest najwa¿niejszy. Nie
ma teatru bez aktora i widza
na ¿ywo. I tego nam trzeba
¿yczyæ.
- A wiêc ci tego ¿yczê. I
bardzo dziêkujê za rozmowê.
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Gruntowne kształcenie
praktyczne w AJP
Poznaj Wydzia³ Techniczny gorzowskiej Akademii i b¹dŸ twórc¹ innowacji oraz nowoczesnych technologii.

Fot. Archiwum AJP

Nowoczesne technologie
sta³y siê nieodzownym elementem naszego codziennego funkcjonowania. Praktycznie w ka¿dej dziedzinie
¿ycia towarzysz¹ nam innowacje,
które
mo¿na
wy³¹cznie wykorzystywaæ
lub tworzyæ samemu. Wydzia³ Techniczny Akademii
im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim ma
propozycjê studiów w³aœnie
dla takich osób, które maj¹ w
sobie du¿o inwencji twórczej
i których pasj¹ s¹ w³aœnie
nowe technologie. Wydzia³
Techniczny oferuje kierunki
in¿ynierskie tj. automatykê i
robotykê, energetykê, informatykê, in¿ynieriê bezpieczeñstwa oraz mechanikê i
budowê maszyn, które
mo¿na uzupe³niæ na studiach magisterskich na kierunku mechanika i budowa
maszyn, a jeœli zostanie wydana zgoda Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego to tak¿e na kierunku informatyka.
Wydzia³ Techniczny gorzowskiej Akademii oraz
przedstawiciele przemys³u
poprzez wspólne dzia³anie
udowadniaj¹, ¿e Gorzów
Wielkopolski i jego region to
obszar
z
du¿ym
potencja³em, który warto dostrzec, bli¿ej poznaæ, samemu oceniæ, aby w³aœnie tutaj
kreowaæ swoj¹ przysz³oœæ.
To, co wyró¿nia studia na
Wydziale Technicznym od
du¿ych oœrodków to przede
wszystkim
codzienna
wspó³praca Wydzia³u Technicznego z szeroko pojêt¹
gospodark¹. Co to oznacza?
Wszystkie proponowane kierunki realizuj¹ profil praktyczny, co zwi¹zane jest z
obecnoœci¹ w procesie
kszta³cenia firm otoczenia
spo³eczno - gospodarczego.
Wspó³praca ta owocuje programami studiów, które wpisuj¹ siê w strategiê elastycznego studiowania, bowiem

umo¿liwiaj¹ studentom wybór przedmiotów, form i treœci kszta³cenia odpowiednich dla ich zainteresowañ i
oczekiwañ. Na Wydziale
Technicznym zajêcia prowadzone s¹ przez praktyków,
czyli
nauczycieli
posiadaj¹cych doœwiadczenie zawodowe zdobyte poza
uczelni¹, dziêki czemu Wydzia³ Techniczny dynamicznie rozwija wspó³pracê z firmami i instytucjami, ukierunkowanymi na nowoczesne
technologie i ci¹g³y rozwój
we wspó³pracy z nauk¹. Dotychczasowa wspó³praca to
miêdzy innymi udzia³ przedstawicieli firm w Konwencie
Wydzia³u, wizyty studyjne i
zajêcia warsztatowe studentów w zak³adach pracy, ale
równie¿ projekty badawczorozwojowe, których efekty
wdra¿ane s¹ w firmach, czy
projekty szkoleniowe dla studentów. Udzia³ firm w budowie procesu kszta³cenia zapewnia jego dostosowanie
do potrzeb rynku pracy, a
potrzebê takiej wspó³pracy i

jej wysok¹ ocenê potwierdzaj¹ raporty zespo³ów wizytuj¹cych kierunki prowadzone w Wydziale przez Polsk¹
Komisjê Akredytacyjn¹.
Ogromn¹ wartoœci¹ dodan¹, wynikaj¹c¹ z obecnoœci firm w ¿yciu Wydzia³u
Technicznego, jest oferta
studiów dualnych. Dziêki zaanga¿owaniu siê w przedsiêwziêcie
KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz Lubuskiego Klastra Metalowego
firmy z naszego regionu wyraŸnie
uczestnicz¹
w
kszta³ceniu studentów i przygotowywaniu ich do pracy
zawodowej. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju
nieco zmieni³a pierwotn¹
koncepcjê i obecni studenci
pierwszego roku przyst¹pi¹
do sta¿u dopiero w okresie
wakacyjnym, co jednak nie
zmienia faktu, ¿e ju¿ na
pierwszym roku studiów
bêd¹ poznawaæ funkcjonowanie firm i ³¹czyæ naukê w
murach uczelni z praktyk¹ w
zak³adzie pracy. Warto do-

daæ, i¿ w ubieg³ym roku akademickim, który by³ pierwszym z ofert¹ studiów dualnych,
do
programu
przyst¹pi³o dwudziestu studentów pierwszego roku studiów in¿ynierskich na kierunkach informatyka oraz mechanika i budowa maszyn.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ jako
absolwenci szkó³ œrednich
nie podsiadali wymaganego
zazwyczaj doœwiadczenia,
kompetencji i umiejêtnoœci,
lecz dziêki intensywnej pracy
studentów, Wydzia³u Technicznego oraz firm, po zakoñczeniu pierwszego roku
studiów dwunastu studentów
studiów dualnych zosta³o zatrudnionych na takich stanowiskach jak projektant, konstruktor, czy programista.
Studia dualne to mo¿liwoœæ
uczestnictwa w studiach,
prowadzonych w bardzo
œcis³ej wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, których podstawow¹ cech¹ jest po³¹czenie
studiowania z prac¹ zawodow¹ studenta - sta¿em, w
zak³adzie pracy.

Studenci Wydzia³u Technicznego zdobywaj¹ doœwiadczenie praktyczne podczas szeœciomiesiêcznych
praktyk zawodowych, wizyt
studyjnych i zajêæ warsztatowych u pracodawców, zajêæ
z praktykami oraz dodatkowo podczas studiów dualnych realizuj¹ 20 miesiêcy
doœwiadczenia w konkretnym zak³adzie pracy. Takie
rozwi¹zanie
gwarantuje
gruntowne kszta³cenie praktyczne, co umo¿liwia ju¿ na
etapie studiów zdobycie tak
wa¿nego doœwiadczenia, miêdzy innymi jako: programista, administrator systemów
komputerowych, projektant
sieci komputerowych, automatyk, mened¿er produktu,
specjalista ds. przygotowania produkcji, specjalista ds.
zarz¹dzania produkcj¹, technolog, konstruktor, specjalista ds. jakoœci, elektroenergetyk, specjalista ds. odnawialnych
Ÿróde³
energii,
automatyk, projektant nowych systemów automatyzacji, in¿ynier utrzymywania ru-

chu, projektant komputerowych uk³adów sterowania robotów, uk³adów sensorycznych, w tym wizyjnych i wiele
innych.
Wydzia³ Techniczny funkcjonuje nied³ugo, bo od 2009
r., ale w tym okresie prê¿nie
siê rozwija i przy ogromnym
wsparciu W³adz Uczelni
ewoluuje wraz z rozwojem
technologii i dostosowuje siê
do wymaganych zmian w
sposobach kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów i magistrów. Wydzia³ Techniczny
spe³nia swoj¹ nadrzêdn¹
rolê, czyli dziêki wspó³pracy
z otoczeniem ³¹czy wysoki
poziom kszta³cenia z prowadzeniem badañ naukowych.
To co wa¿ne dla studentów,
kandydatów, ale te¿ to co nale¿y podkreœliæ szczególnie
dla osób, które nie znaj¹ Wydzia³u Technicznego, to element, który wyró¿nia Wydzia³ Techniczny na tle
du¿ych jednostek, a mianowicie umo¿liwienie studentom nie tylko zdobycie kluczowych kwalifikacji i kompetencji,
ale
przede
wszystkim d¹¿enie do zdobywania praktycznego doœwiadczenia ju¿ na etapie
studiów. Dynamicznie rozwijaj¹cy siê Wydzia³ Techniczny dysponuj¹c odpowiedni¹
kadr¹ naukowo - dydaktyczn¹, bardzo dobr¹ baz¹
dydaktyczn¹ o najwy¿szym
standardzie, która w najbli¿szym czasie zostanie
jeszcze poszerzona o innowacyjne Laboratorium Technologiczne, a dodatkowo
dziêki kszta³ceniu wspólnie z
przemys³em daje ogromn¹
szansê na rozwój naszego
miasta i ca³ego regionu.
dr in¿. ALEKSANDRA
RADOMSKA-ZALAS
Prodziekan Wydzia³u Technicznego
Akademii im. Jakuba z Parady¿a w
Gorzowie Wielkopolskim
www.wt.ajp.edu.pl
https://www.facebook.com/WT.AJP
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Na świecie jest znacznie gorzej
Polska wchodzi w czwarty miesi¹c potê¿nego kryzysu, który ogarnia gospodarki ca³ego œwiata.
dzialnoœci za rodzinê i najbli¿szych, za losy ojczyzny,
miasta. Zobaczyliœmy wielkie
rzesze ludzi uczynnych gotowych pomagaæ innym. Zapewne spotkaliœmy te¿ egoistów i samolubów. Ten egzamin
z
wra¿liwoœci
spo³ecznej podczas pandemii, w ogólnym bilansie,
zdajemy dobrze - tak to
widzê.
W Polsce, a szczególnie w
województwie lubuskim, nie
jest jeszcze tak Ÿle. Na œwiecie jest znacznie gorzej, ale
to ¿adna pociecha. Najwiêcej
zachorowañ potwierdzono w
USA, Hiszpanii, W³oszech i
we Francji, niewiele mniej jest
w Anglii, a w Niemczech Cowid-19 zbiera ci¹gle spore
¿niwo.
Liberalnie
podchodz¹ca do pandemii Szwecja mia³a byæ przyk³adem
spokoju i zdobywania zbiorowej odpornoœci; dzisiaj Szwecja jest w czo³ówce umieralnoœci na Cowid-19, a umar³o
tam ju¿ ponad 4 tysi¹ce
osób, przewa¿nie ludzi starszych, pozostawionych w domach opieki na ³askê tej zbiorowej odpornoœci. Polska w
statystykach europejskich
wygl¹da tak jakby wiêkszego
problemu epidemii tu nie
by³o. Minister Zdrowia prof.
£ukasz Szumowski powiedzia³, ¿e szczyt epidemii w
Polsce ju¿ min¹³, przyj¹³
formê pe³zaj¹c¹, a w wiêkszoœci województw spada
liczba nowych zaka¿eñ koronawirusem. Nie mieliœmy tak
gwa³townych przyrostów zaka¿eñ jak w Hiszpanii,
W³oszech, Francji i wielu innych krajach - mówi minister.
Zapewne byliœmy lepiej przygotowani i znacznie szybciej
zareagowa³y nasze s³u¿by. W
dniu 25 maja br. w woj. lubuskm przyby³o tylko 5 osób
zaka¿onych Cowid-19, a w
ca³ym okresie walki z wirusem mieliœmy w województwie tylko 108 przypadków
zachorowañ. Gorzów jest
prawie wolny od zarazy. Wojewoda lubuski, s³u¿by sanitarne i zarz¹dzania kryzysowego zda³y, jak dot¹d, egzamin i mog¹ mieæ satysfakcjê i
poczucie spe³nionego obowi¹zku. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e dla woj. lubuskiego
zostan¹ zdjête dotychczasowe obostrzenia, a w ci¹gu
najbli¿szego tygodnia mo¿e
uwolnieni zostaniemy z obowi¹zku noszenia maseczek.
Znam problematykê dzia³añ
przeciw pandemii koronawirusa, gdy¿ ze swoim zespo³em Stowarzyszenia im.
Brata Krystyna zorganizowa³em i prowadzê spo³ecznie
jeden z gorzowskich oœrodków kwarantanny. Widzê jak
ludzie siê staraj¹ i poœwiêcaj¹
dla drugich, nie szczêdz¹

Fot. Archiwum

Niepokój i poczucie zagro¿enia opanowa³o tak¿e
mieszkañców Gorzowa. Odczuwamy ju¿ dotkliwie skutki
œwiatowej pandemii koronawirusa. Przez te maseczki i
omijanie z daleka czêsto nie
poznajemy siê na ulicy. Restauracje, zak³ady fryzjerskie
i ró¿ne kosmetyczne by³y zamkniête, do Koœcio³a zakazano chodziæ w obawie przed
tym
niewidzialnym
stworkiem, do lekarza zarejestrowaæ siê nie mo¿na - recepty wydaj¹ nam na telefon.
Na SOR do szpitala lepiej nie
trafiæ bo tam ci¹gle stan alarmu przed Cowid-19. Szko³y,
przedszkola i ¿³obki zamkniête; m³odzie¿ i dzieci szkolne
z koniecznoœci przebywaj¹ w
domu, trudno ju¿ w tej
czêœciowej bezczynnoœci z
nimi wytrzymaæ. Wprawdzie
maj¹ kontakt z nauczycielami
przedmiotów, którzy prowadz¹ z nimi programowe
lekcje szkolne metod¹ online,
ale to nie to samo co udzia³ w
lekcjach szkolnych. Trzeba
mieæ komputer i szybko nauczyæ siê z niego korzystaæ.
Potrzebna jest dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji i
szczêœcie maj¹ te, którym rodzice s¹ w stanie cokolwiek z
zadanych lekcji wyt³umaczyæ.
A dzieci m³odsze? Rodzice
najczêœciej pracuj¹ i nie ma
ich z kim w domu zostawiæ, a
zdobyæ opiekunkê to wyczyn
na wagê z³ota. Rodzice na
przemian bior¹ urlopy, by dopilnowaæ dzieci, prosz¹ babcie i dziadków, wspomagaj¹
siê pomoc¹ s¹siedzk¹. Same
k³opoty. Szczêœliwi s¹ ci,
których nie dotknê³a redukcja w zak³adzie pracy i maj¹
z czego ¿yæ, a mo¿e i
sp³acaæ raty kredytów.
Pracodawcy licz¹ straty,
spaæ po nocach nie mog¹ ze
zmartwieñ, pisz¹ wnioski by
skorzystaæ z finansowej pomocy Tarczy Antykryzysowej
i czêsto wyra¿aj¹ umiarkowane zadowolenie, bo w tym
kryzysie stracili wiêcej pieniêdzy. „Co by by³o, gdyby
Rz¹d zafundowa³ nam zapaœæ gospodarcz¹ i nie posiada³ rezerw finansowych na
tê kilkuset miliardow¹ pomoc?”- mówi jeden z przedsiêbiorców.
A gdybyœmy
us³yszeli, ¿e „pieniêdzy nie
ma i nie bêdzie”? By³aby
Grecja i ogromne problemy,
jak we W³oszech. Ta pandemia odkry³a ca³¹ prawdê o
stanie naszej gospodarki, o
sprawnoœci organizacyjnej i
wydolnoœci naszych finansów, o stanie s³u¿by zdrowia,
o sprawnoœci uniwersytetów,
szkó³ œrednich i podstawowych. Dowiedzieliœmy siê
wiele o nas samych, o naszym zdyscyplinowaniu, cierpliwoœci i naszej odpowie-

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.

swego czasu i podporz¹dkowuj¹ siê przepisom. W tej
œwiatowej pandemii, gdzie w
wielu krajach umiera³o dziennie tysi¹ce osób, dla województwa i Gorzowa Pan Bóg
by³ i jest bardzo ³askawy - nie
mamy ani jednego przypadku
œmiertelnego z przyczyny koronawirusa, co jest ewenementem na skalê Polski.
Dowiadujemy siê z TVP, ¿e
od 25 maja br. dzieci klasy
pierwszej do trzeciej id¹ w
koñcu do szko³y. Ustalono, ¿e
jedno dziecko w jednej ³awce,
w zwi¹zku z tym wszystkie
dzieci w klasie mog¹ siê nie
zmieœciæ i trzeba bêdzie ³awki
dostawiaæ. Pójœcie dzieci do
szko³y rozwi¹¿e rodzicom
wiele problemów. ¯ycie w domach zacznie poma³u wracaæ do normy, choæ do normalnoœci jeszcze d³uga droga. „Nie ma tego z³ego co by
na dobre nie wysz³o”- mówi
stare przys³owie. Bo oto ten
kryzysowirus odkrywa nam
przy okazji wiele naszych
s³aboœci, choæby w zakresie
domowego nauczania w czasie pandemii. Czytam raport
Centrum Cyfrowego w Warszawie z kwietnia br., który
przedstawia opinie nauczycieli przede wszystkim szkó³
podstawowych o nauczaniu
na odleg³oœæ. Wiêkszoœæ
nauczycieli dobrze poradzi³o
sobie z problemami zdalnej
edukacji. Wielu nauczycieli
ocenia, ¿e nasz system
edukacji do nowego trybu
nauczania nie by³ przygotowany. Nauczanie domowe w
warunkach pandemii zdarzy³o siê po raz pierwszy, a
nauczyciele i szko³y nie
mia³y czasu na przygotowa-

nie metodyczne. Przy tej
okazji na jaw wysz³o wiele
braków technicznych i deficyt
wiedzy w zakresie nauczania
na odleg³oœæ. Przede wszystkim okaza³o siê, ¿e brakuje
sprzêtu komputerowego w
szko³ach i w domach wielu
uczniów. By³y k³opoty z dostêpem do Internetu. Rodzice
robili wszystko aby w domu
pojawi³ siê komputer. Rozmawia³em z wieloma rodzicami,
którzy mówili, ¿e z pomoc¹
przysz³o im zbawienne 500+,
z którego mogli op³aciæ
pierwsz¹ ratê przy zakupie
laptopa. Pojawia³y siê nastêpne bariery; zabrak³o domowego wsparcia dla niektórych dzieci, ale te¿ wsparcia
dla rodziców w organizowaniu dzieciom nowej metody
zdalnego nauczania przez
ekran komputera. Problem
³¹czenia siê z uczniami mieli
te¿ co niektórzy nauczyciele
w szko³ach, gdzie zabrak³o
informatyka. Na szczêœcie
wszyscy chêtnie dzielili siê
wzajemnie wiedz¹ informatyczn¹, powstawa³y punkty i
strony konsultacyjne, rozwija³a
siê
samopomoc
uczniowska. Trudnoœci z
obs³ug¹ nowych narzêdzi
zdalnej edukacji mieli te¿
starsi uczniowie oraz ich rodzice. To obna¿y³o s³aboœæ
podstawy programowej z informatyki
w
niektórych
szko³ach, które nie nad¹¿a³y
za wspó³czesnymi potrzebami informatycznymi - mówi
nauczycielka jednej ze szkó³.
Na pe³n¹ analizê i wnioski
przyjdzie czas. Ju¿ widzê, jaki postêp w ci¹gu tych kilku
miesiêcy zrobi³y moje wnuki
w technice obs³ugi kompute-

ra. Znaj¹ linki do lekcji online i
gotowych materia³ów, sprawnie znajduj¹ odpowiednie adresy w Internecie, ³¹czê siê
ze swoj¹ pani¹ nauczycielk¹
Skype,m przez monitor laptopa. Na adres mailowy otrzymuj¹ materia³y do przerobienia i kierowani s¹ na konkretne
strony
tradycyjnych
podrêczników i æwiczeñ. Widzia³em lekcje z muzyki na
skrzypcach 7-letniego wnuka
i na tr¹bce 9-letniej wnuczki.
Prowadzi³a tê lekcjê przez
ekran laptopa pani nauczycielka ze Szko³y Muzycznej.
By³em pod wra¿eniem opanowania w tak krótkim czasie
tej nowej metody przekazu
wiedzy na odleg³oœæ. Jedni
rodzice ten system zdalnej
edukacji chwal¹, niektórym
stwarza trudnoœci i ju¿ go
maj¹ dosyæ. Wiêkszoœæ dzieci nad¹¿a z przerabianiem
materia³u, a nieliczne nie
nad¹¿aj¹ i w konsekwencji na
koniec roku pozostan¹ ze
sporym deficytem wiedzy.
Bêd¹ musia³y jakoœ te braki
nadrobiæ. A jednak w bilansie
zysków i strat, w tym wszystkim co przyniós³ nam wysi³ek
i trud pokonywania pandemii,
pojawia siê nowa metoda domowego nauczania. Ju¿ na
sta³e zostanie opanowana
przez uczniów i nauczycieli
nowoczesna edukacja na odleg³oœæ z wykorzystaniem
osobistego komputera. Wielu
rodziców i ich dzieci z koniecznoœci opanowali nowe
narzêdzia edukacji - po przez
ekran komputera, Internet i
wiedzê informatyczn¹. Pojawi³a siê nowa technika domowej korepetycji, czy dostarczania wiedzy uczniom o poszerzonym
profilu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponaglone koronawirusem ju¿ wysz³o z inicjatyw¹
zmian w Prawie oœwiatowym
tak, by przewidywa³o ono
mo¿liwoœci
domowego
kszta³cenia na odleg³oœæ w
kryzysowych sytuacjach np.
klêsk czy epidemii. Edukacja
w gorzowskim szkolnictwie, w
nauce po przez ekran komputera, zrobi³a milowy krok
naprzód.
Pozostaje jeszcze nierozwi¹zany po pandemiczny
problem gospodarki. Oceniam to wszystko z pozycji
cz³owieka partyjnie niezaanga¿owanego. Jestem przedsiêbiorc¹ i muszê obserwowaæ i analizowaæ szansê i zagro¿enia na lokalnym i
miêdzynarodowym rynku.
Mam mo¿liwoœæ ogl¹du zjawisk gospodarczych Polski i z
innych krajów. Podzielam pogl¹d premiera Mateusza Morawieckiego, ¿e na tle gospodarek Unii Europejskiej Polska wypada nad podziw
dobrze. W wielu krajach sta-

rej Unii spadek dochodu
bêdzie siê kszta³towa³ na poziomie 5-7% w stosunku do
roku poprzedniego. Grecja
W³ochy, Hiszpania i ponoæ
demokratyczna Francja te¿
zalicza g³êbok¹ recesjê w
po³¹czeniu ze spadkiem poziomu ¿ycia obywateli i z
du¿ym bezrobociem. Wzmagaj¹ siê protesty za chlebem
na niespokojnych ulicach Pary¿a i innych miast UE. Bogate Niemcy maj¹ ogromn¹
nadwy¿kê w bilansie p³atniczym i w bud¿ecie narodowym i te¿ prze¿ywaj¹ powa¿ny kryzys eksportu, zastój w produkcji, szczególnie
w przemyœle samochodowym
i maszynowym, a to mo¿e i
nas poci¹gn¹æ. Póki co, Polska radzi sobie doœæ dobrze.
Wzrost naszego dochodu narodowego w tym roku mo¿e
spaœæ z planowanych 4% do
ok. 1,5 % PKB w pierwszym
pó³roczu. W drugim pó³roczu,
mo¿e nie byæ gorzej, je¿eli jako pierwsi ruszymy w szranki
konkurencji europejskiej i na
œwiatowe rynki. Premier Mateusz Morawiecki i jego aktywni ministrowie potrafili
utrzymaæ polsk¹ gospodarkê
w dobrej kondycji z mo¿liwoœci¹ szybkiego wystartowania. W swojej firmie ju¿ to
o¿ywienie widzê. Podkreœliæ
trzeba profesjonalizm ekonomiczny prof. Adama Glapiñskiego - prezesa NBP, który
wykorzystuj¹c zamroczenie
establishmentu UE koronawirusem zacz¹³ skupywaæ
rz¹dowe obligacje uruchamiaj¹c doœæ du¿e rezerwy
polskiego pieniê¿nego systemu finansowego, na co do tej
pory NBP pozwolenia w UE
nie mia³. W ten sposób odzyskaliœmy czêœæ suwerennoœci w zakresie w³asnej polityki pieniê¿nej; nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e ten mechanizm
pobudzania gospodarki trwale utrzymamy. Ne bêdziemy
jednak mieæ lekko. Duet niemiecko-francuski
próbuje
swoje trudnoœci przerzuciæ na
takie pañstwa jak Polska. Toczy siê powa¿na batalia przeciw Polsce w UE na czele z
Ver¹ Jurow¹; Polskê trzeba
dla przyk³adu z³amaæ. Czy
mamy na to metodê, czy wydobêdziemy siê z tego podwójnego kryzysu? Kryzysy
maj¹ to do siebie, ¿e s¹ przyczyn¹ prze³omowych zmian;
dla jednych narodów na lepsze, a dla innych na gorsze.
Historia
zna
wiele
przyk³adów, kiedy ogromne
klêski, kryzysy i wojny przekuwano w narodowe prze³omowe sukcesy. Myœlê, ¿e po tym
œwiatowym kryzysie wzmocnimy siê, ale pod warunkiem,
¿e.... O tym napiszê w kolejnym EchuGorzowa.pl.
AUGUSTYN WIERNICKI
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Piłkarze nie chcą grać
tylko dla siebie
Rozmowa z Liwiuszem Sieradzkim, przewodnicz¹cym Wydzia³u Gier w Okrêgowym Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Gorzowie

Fot. Archiwum

- Dobrze siê sta³o, ¿e zrezygnowano z przeprowadzenia rundy wiosennej
dla dru¿yn lig regionalnych?
- W tej sprawie nie by³o
dobrego rozwi¹zania. Na
stole pojawi³y siê cztery warianty i jakikolwiek nie zosta³by wybrany mielibyœmy
du¿e problemy. Pierwsze
trzy warianty mówi³y o powrocie na boisko i dograniu
sezonu. W pierwszym przypadku w tradycyjnej formule,
ale wtedy trzeba by³o graæ
przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pomys³ ten upad³,
gdy¿ w ni¿szych ligach zawodnicy pracuj¹ i nie mog¹
za bardzo graæ w dni powszednie.
- Pomys³ z podzia³em na
grupy wydawa³ siê byæ jednak rozs¹dny.
- To by³ drugi wariant, na
bazie którego grupa mistrzowska gra³aby o awans,
grupa spadkowa o utrzymanie siê w danej lidze. Dziêki
temu trzeba by³oby rozegraæ
o po³owê spotkañ mniej.
Trzeci wariant mówi³ o rozegraniu tylko meczów bara¿owych o awans do
wy¿szej ligi lub utrzymanie.
Zdecydowano siê ostatecznie na czwarte rozwi¹zanie,
czyli zakoñczenie rozgrywek
ligowych.
- Wczeœniej prezes PZPN
Zbigniew Boniek mówi³, ¿e
to wojewódzkie zwi¹zki
maj¹ podj¹æ ostateczn¹
decyzjê w sprawie kontynuacji rozgrywek. Czyli
w³adze lubuskiego pi³karstwa by³y przeciwne powrotowi na boiska?
- Nieco wczeœniej ustalono, ¿e decyzja bêdzie wspól-

r e k l a m a

L. Sieradzki: Działacze i zawodnicy mówią wprost, że nie chcą grać tylko dla siebie

na dla wszystkich, ¿eby
unikn¹æ pytañ, dlaczego u
nas siê gra, a w województwie przyk³adowo zachodniopomorskim rozgrywki s¹
odwo³ane. Rezygnacja z
rundy wiosennej wprowadzi³a niektórych w zak³opotanie, bo w województwie
dolnoœl¹skim czy œl¹skim
s¹ po dwie grupy czwartej
ligi i teraz jest problem z
wy³onieniem trzecioligowca. Trzeba tam rozegraæ bara¿e.
- U nas zaœ trwa dyskusja, ¿eby dokoñczyæ pucharowe rozgrywki. To jak to

jest? Mo¿na graæ czy nie
mo¿na?
- We wszystkich województwach jest ten sam problem,
gdy¿ rozgrywki pucharowe
utknê³y na pewnym szczeblu
i co dalej? Decyzji nie ma.
Zapewne podejm¹ jej zarz¹dy wojewódzkie. S¹ dwie
propozycje. Jedni chc¹ graæ
zamiast sparingów przed
przysz³orocznym sezonem,
inni nie. W takim przypadku
nie wy³oniono by zdobywcy
pucharu, a propozycjê zagrania na szczeblu centralnym uzyska³by zdobywca
pucharu sprzed roku. W wo-

jewództwie lubuskim jest to
Stilon Gorzów. Podsumowuj¹c ten fragment rozmowy
powiem wprost, ¿e nie ma
m¹drego, który potrafi³by
dzisiaj wybraæ najkorzystniejsze z punktu widzenia
sportu rozwi¹zanie.
- Co dalej, skoro wiadomo, ¿e epidemia tak szybko nie wygaœnie, a w sierpniu powinien startowaæ
nowy sezon pi³karski?
- Ju¿ s¹ g³osy, ¿e sezon
powinien wystartowaæ w lipcu, skoro nie grano wiosn¹.
Jednoczeœnie mo¿na by³oby
szybciej go skoñczyæ i nie

trzeba by³oby graæ póŸn¹ jesieni¹, kiedy ryzyko dalszego rozwijania siê epidemii
by³oby wy¿sze. Obecnie najwa¿niejszym
zadaniem
zwi¹zkowych dzia³aczy jest
przyjêcie konkretnych terminów dla rozpoczêcia sezonu
w poszczególnych ligach regionalnych. Nikt tutaj nie zapad³ w letni sen, naprawdê
s¹ czynione starania, ¿eby
opanowaæ sytuacjê. Nie jest
to jednak wszystko proste,
jakby mog³o wydawaæ siê na
pierwszy rzut oka. Trzeba
wybraæ takie rozwi¹zania,
¿eby zadowoliæ jak najszersz¹ grupê klubów, bo
wszystkich na pewno nie da
siê usatysfakcjonowaæ.
- Ustalenie samych dat
nie stanowi chyba najwiêkszego problemu?
- Wbrew pozorom nie jest
to takie proste, bo z tym
wi¹¿¹ siê inne k³opoty. Najwa¿niejsze bêdzie jednak
przygotowanie regulaminu
sanitarnego dla takich rozgrywek czy ustalenie zasad
rozgrywania przed sezonem
gier kontrolnych. Otwartym
pozostanie pytanie, co z kibicami? Takie mecze nie gromadz¹ przecie¿ wielkich widowni, ale s¹ miejsca, ¿e na
trybuny przychodzi wiêcej
ni¿ 50 osób, a takie obecnie
jest ograniczenie. Nie wszyscy chc¹ graæ na pustych stadionach, nawet w tych najni¿szych ligach. Dzia³acze i
zawodnicy mówi¹ wprost, ¿e
nie chc¹ graæ tylko dla siebie. Problemów jest naprawdê sporo.
- O jakich pan jeszcze
myœli?
- Choæby o zawodnikach.
Wielu z nich pracuje w Niemczech i boj¹ siê, ¿eby nie
wpaœæ poprzez granie w
pi³kê w kwarantannê w Polsce czy w Niemczech.
Bêdzie bowiem to skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci zarobkowania. To z kolei mo¿e
wp³yn¹æ na zdekompletowanie zespo³ów. W przypadku
ekstraklasy prezes Boniek
powiedzia³, ¿e jak ktoœ zachoruje i przez niego kilku
kolejnych pi³karzy wpadnie w
kwarantannê, to mecze i tak
bêd¹ siê odbywaæ. Niech
dru¿yny zg³osz¹ po 30-40
pi³karzy. W ni¿szych ligach
jest to praktycznie niemo¿liwe, ¿eby z dnia na dzieñ tak
rozbudowaæ kadry.
- Ju¿ s³ychaæ g³osy
p³yn¹ce z ró¿nych oœrodków, ¿e kluby nie radz¹ sobie finansowo i chc¹ wy-

stêpowaæ w ni¿szych ligach. W naszym województwie tak¿e istnieje takie zagro¿enie?
- Zobaczymy, ale takie
g³osy te¿ siê u nas pojawiaj¹. S¹ bowiem kluby
maj¹ce bud¿ety niemal w
ca³oœci zbudowane na dotacjach gmin. Je¿eli dotychczas wynosi³ on przyk³adowo
350 tysiêcy, to klub móg³ wystawiæ zespó³ do ligi, a teraz
jak dzia³acze s³ysz¹, ¿e dotacja bêdzie najwy¿ej 100 tysiêcy, to praktycznie nie
maj¹ szans grania na dotychczasowym poziomie.
Sponsorów te¿ nie bêdzie za
wielu, a pamiêtajmy, ¿e na
wszystkich szczeblach rozgrywek s¹ p³acone dzisiaj
mniejsze lub wiêksze stypendia.
- A nie obawia siê pan, ¿e
z powodu sytuacji gospodarczej wielu pi³karzy zrezygnuje w kontynuowania
kariery w ni¿szych ligach?
- T¹pniêcie bêdzie, ale w
d³u¿szej perspektywie czasu
wszystko powinno powróciæ
do normy. Wierzê, ¿e jako
œrodowisko pi³karskie przetrwamy ten trudny czas.
Owszem, wielu pi³karzy
odejdzie, lecz w ostatnich latach na tyle rozwinê³o siê u
nas pi³karstwo m³odzie¿owe,
¿e bêdzie mo¿na po niektórych
ju¿
zawodników
siêgn¹æ,
¿eby
mogli
wype³niæ braki kadrowe.
Zreszt¹ po niedawnym
otwarciu boisk do prowadzenia treningów w ograniczonym jeszcze zakresie widaæ,
¿e chêtnych do kopania pi³ki
nadal jest wielu.
- Z naszej rozmowy wynika, ¿e tych znaków zapytania nadal jest bardzo du¿o.
Co zrobiæ, ¿eby odpowiedzieæ na te pytania?
- Wystarczy, ¿e pojawi siê
has³o, ¿e mo¿na graæ i boiska od razu siê wype³ni¹. Pamiêtajmy
tak¿e
o
m³odzie¿owych
rozgrywkach, bo najm³odsi te¿ chc¹
ju¿ rywalizowaæ. Dlatego powtórzê, ¿e najwa¿niejsze jest
przyjêcie terminów rozpoczêcia nowego sezonu oraz ustalenie zasad, wed³ug których
bêd¹ prowadzone rozgrywki.
To pozwoli klubom na rozpoczêcie przygotowañ organizacyjnych i wybranie, w jakich ligach
mog¹ zagraæ ze wzglêdu na
mo¿liwoœci finansowe. Kluby
musz¹ wiedzieæ, czy liga w
ogóle wróci do grania.
- Dziêkujê za rozmowê.
ROBERT BOROWY
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Pożegnanie trenera
Dariusza Molskiego
Szeœciu kolejek zabrak³o szczypiornistom pierwszej ligi do zakoñczenia sezonu ligowego.

Fot. Marcin Szarejko

Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej w
Polsce powzi¹³ jednak decyzjê, z powodu epidemii koronawirusa, o uznaniu tych
wyników koñcowe i wystêpuj¹ca w grupie B ekipa
Stali Gorzów ostatecznie
uplasowa³a siê na drugiej
pozycji, maj¹c taki sam bilans punktowy jak pierwsza
Ostrovia Ostrów. Oba zespo³y uzbiera³y po 37 punktów. Zdecydowanie lepszy
stosunek bramkowy mieli gorzowianie, ale w bezpoœrednich meczach uzyskali gorszy bilans, gdy¿ u siebie
przegrali jedn¹ bramk¹, a w
rewan¿u zremisowali i okazali siê gorsi w rzutach karnych. Dlatego to Ostrovia
uzyska³a prawo gry w bara¿ach o awans do Superligi.
Dzieñ po zakoñczeniu sezonu w³adze Stali Gorzów,
za porozumieniem stron,
po¿egna³y siê z trenerem

r e k l a m a

D. Molski dał się poznać nie tylko w Gorzowie jako dobry fachowiec na trenerskiej ławce

Dariuszem Molskim. Jak
powiedzia³ nam Tomasz
Michalski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Stali, decyzja
ta by³a trudna, ale konieczna.

- Decyzja ta dla wielu mo¿e
byæ zaskakuj¹ca, bo pod
wodz¹ trenera Molskiego nasz zespó³ w pierwszoligowych rozgrywkach prezentowa³ siê w ostatnich latach

bardzo dobrze - mówi dyrektor Michalski. - Nie chcieliœmy
jednak
blokowaæ
ogromnego potencja³u, jaki
tkwi w trenerze i uznaliœmy,
¿e nale¿y pozwoliæ mu na

dalszy rozwój zawodowy w
innym otoczeniu - t³umaczy.
Dyrektor sekcji pi³ki rêcznej
w Stali Krzysztof Ziomkowski doda³ równie¿, ¿e wp³yw
na decyzjê o po¿egnaniu siê
z obecnym szkoleniowcem
ma ci¹g³e opóŸnianie rozpoczêcia budowy hali. Bez
nowoczesnego obiektu nie
ma bowiem szans dalszego
rozwoju sekcji, gdy¿ w obecnych warunkach Stal nie
mo¿e zbudowaæ dru¿yny na
rozgrywki Superligi.
Dyrektor Michalski powiedzia³ jescze, ¿e obie strony
rozstaj¹ siê w dobrych relacjach i nie wyklucza, ¿e w
przysz³oœci Dariusz Molski
ponownie obejmie nasz¹
dru¿ynê.
- Mogê jeszcze dodaæ, ¿e
na razie skupiamy siê na
pracy z w³asnymi wychowankami, na których chcemy
oprzeæ zespó³ w kolejnych

rozgrywkach. Dziêkujê trenerowi Molskiemu za dotychczasow¹ pracê i mogê
nadmieniæ, ¿e mamy ju¿ wytypowanego jego nastêpcê koñczy.
Dariusz Molski prowadzi³
Stal w czterech ostatnich
sezonach,
ka¿dorazowo
plasuj¹c siê na podium w
rozgrywkach pierwszej ligi.
W sezonie 2016/17 gorzowianie zajêli drugie miejsce
ze strat¹ zaledwie jednego
punktu do zwyciêzcy rozgrywek, ekipy Spójni Gdynia. W nastêpnej edycji Stal
by³a trzecia ze strat¹ czterech punktów do Nielby
W¹growiec i jednego Warmii Olsztyn. Przed rokiem z
kolei ¿ó³to-niebiescy ponownie ulegli Nielbie, do
której stracili trzy punkty i
uplasowali siê na drugim
miejscu.
ROBERT BOROWY
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Ministranci mieli być chłopcami
do bicia
Rozmowa z Henrykiem Go³êbiowskim, prezesem Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian Gorzów

Fot. Archiwum

- Impulsem do za³o¿enia
klubu by³o koœcielne kazanie?
- Mo¿na tak powiedzieæ.
Kiedyœ na mszy ksi¹dz wikariusz Piotr Seklecki na kazaniu chwali³ siê, ¿e gra³ w
m³odoœci w pi³kê i by³ nawet
w kadrze województwa lubuskiego. Stwierdzi³, ¿e dobrze
by by³o, aby taki klub dla
m³odych ch³opców w tym dla
ministrantów powsta³ przy
parafii. Podszed³em do ksiêdza po mszy i mówiê, ¿e
mo¿na taki klub za³o¿yæ.
Ksi¹dz Seklecki krótko odpowiedzia³ „wchodzê w to” i
umówi³ mnie z ksiêdzem proboszczem
Ryszardem
Przew³ockim, który jak siê
okaza³o by³ fanem sportu i
da³ nam zielone œwiat³o na
za³o¿enie klubu, a by³ to rok
2007. Postanowiliœmy, ¿e od
patrona parafii œw. Maksymiliana klub bêdzie siê nazywa³ Maksymilian.
- Sk¹d wziê³a siê nazwa
Maksymilian?
- Tak by³o, a traktowano
nas lekcewa¿¹co, mówiono,
¿e przyjechali ministranci, bo
tak potocznie nas nazywano,
to ³atwo z nimi wygramy i wyjad¹ z baga¿em kilku bramek. Mieliœmy byæ ch³opcami do bicia. Przez pierwsze
dwa, trzy lata owszem prze-

H. Gołębiowski ze swoimi podopiecznymi z PUKS Maksymilian

grywaliœmy, lecz potem to
my byliœmy gór¹ i traktowano
nas ju¿ serio, a na pojedynki
z Maksymilianem przeciwnik
siê dodatkowo mobilizowa³.
Dotarliœmy do Centralnej Ligi
Juniorów,
zdobywaliœmy
mistrzostwo województwa
trampkarzy czy wicemistrzostwo juniorów.
- Klub istnieje ju¿ ponad
dekadê, jak przez ten czas
zmienia³a siê baza treningowa?
- Baza wygl¹da³a nieciekawie, zreszt¹ do dziœ boryka-

my siê z wieloma problemami, takimi jak choæby brak
odpowiedniej szatni czy natrysków. Ca³y czas jesteœmy
na popularnej Kukule, gdzie
zaczynaliœmy na boisku piaskowym, na którym trenowaliœmy wiele lat. Pamiêtam
wtedy, ¿e wiele osób siê naœmiewa³o mówi¹c, co to za
warunki do trenowania. Okazuje siê, ¿e takie boisko w niczym nam nie przeszkadza³o, gdy¿ mieliœmy œwietne wyniki. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e w latach 2013

-2015 mieliœmy czternastu
zawodników w kadrze województwa, a trenowaliœmy
ca³y czas na piasku, a mówi¹c po œl¹sku na tzw. hasioku. Za³atwiliœmy z rodzicami
szynê tak¹, jaka jest na
¿u¿lu, a po kilku treningach
ci¹gnik wyrównywa³ boisko.
Kilka lat temu, dziêki staraniom klubu i rodziców uda³o
siê uzyskaæ dotacjê od miasta i mamy na Kukule boisko
trawiaste. Najwiêksza nasz¹
bol¹czk¹ jest brak szatni,
gdy¿ zawodnicy przebieraj¹

siê w kontenerze, który jest
tak naprawdê magazynem.
- Ilu zawodników trenuje
w klubie?
- Mamy 150 zawodników,
którzy trenuj¹ pod okiem
oœmiu trenerów. Spoza parafii jest oko³o 20 procent
m³odych pi³karzy. Dodam
jeszcze, ¿e my nigdy nie
bêdziemy tak¹ akademi¹,
jak Stilon czy Warta. Naszym celem by³o i jest przygarniêcie mniej zdolnych zawodników, którzy mog¹ siê u
nas spokojnie rozwijaæ,
gdzie nie ma presji sukcesu
za wszelk¹ cenê.
- Kilku pana wychowanków zaistnia³o ju¿ jednak
na poziomie trzeciej ligi?
- Naszym wychowankiem
jest Dominik Zakrzewski,
który wystêpuje teraz w Warcie i by³ równie¿ na testach w
klubach ekstraklasy. Zaczyna³ u nas równie¿ Jêdrzej
Drame, Damian Paw³owski
czy Gracjan Wiœniewski, którzy wystêpowali w trzeciej lidze w Stilonie.
- Szkolenie m³odzie¿y w
naszym województwie stoi
na dobrym poziomie, lecz
brakuje niestety mocnej
doros³ej pi³ki. Dlaczego tak
siê dzieje?
Szkolenie
jest
prawid³owe, ale my faktycz-

nie jesteœmy dostawcami
m³odych pi³karzy, a jeœli
nie bêdzie tu mocnej
dru¿yny przyk³adowo na
poziomie drugiej ligi, to
ciê¿ko bêdzie ten stan rzeczy zmieniæ. Sponsorzy do
pi³ki siê nie garn¹, wiêc
byæ mo¿e rozwi¹zaniem
by³oby ufundowanie stypendium dla zdolnych zawodników, choæby najmniejsze, aby tych ch³opaków zatrzymaæ. Bardzo
dobrym pomys³em jest powstanie
Gorzowskiego
Centrum Pi³karstwa, które
bêdzie skupiaæ najzdolniejszych
zawodników
m³odzie¿owych. Cieszy to,
¿e drgnê³o w sprawie infrastruktury pi³karskiej, mamy
ju¿ kolejne boiska w tym
dwa sztuczne , a jeszcze
niedawno kluby gorzowskie musia³y jeŸdziæ do
Barlinka czy innych miast,
aby odbyæ treningi czy mecze sparingowe na sztucznej p³ycie. (…).
- Ma³o kto wie, ale trenowa³ pan kiedyœ pod okiem
legendarnego trenera Stilonu?
- Stare dzieje, ale zgadza
siê, dosta³em niez³¹ szko³ê
od trenera Eugeniusza Ksola.
PRZEMYS³AW DYGAS

Żużlowcy Stali pojadą z nowym
sponsorem
Firma Emerix Investments Sp. z o.o. zosta³a nowym sponsorem tytularnym Stali Gorzów.

Fot. Archiwum

Firma dzia³a od 2011 roku.
Od pocz¹tku realizuje przedsiêwziêcia w wielu bran¿ach,
w tym: obrotu nieruchomoœciami, transportu oraz sportowej.
- Cieszê siê, ¿e w tym trudnym czasie uda³o siê zachêciæ firmê do wspó³pracy,
du¿¹ pracê wykonali tutaj
nasi handlowcy - mówi Marek Grzyb, prezes Stali Gorzów. - Emerix do³¹cza do
nas na trzy lata jako sponsor
tytularny. Docelowo nazwa
zosta³a ustalona po konsultacji ze sponsorem i w pierwszym roku bêdzie to nazwa
ich jednego z projektów - Moje
Bermudy. Dodam jeszcze, ¿e
dotychczasowy nasz tytularny
sponsor - firma Prosupport pozostaje z nami. Chcia³bym
im bardzo podziêkowaæ za
dotychczasow¹ wspó³pracê i

Stal Gorzów w przeszłości miała wielu różnych tytularnych sponsorów

liczê, ¿e dalsza równie¿
bêdzie owocna - podkreœli³.
- To bardzo wa¿ny moment
dla ca³ego Klubu. Stal Go-

rzów jest siln¹ mark¹ - mówi
z kolei dla strony klubowej
Tomasz Michalski, dyrektor
zarz¹dzaj¹cy klubu. - Part-

nerzy
widz¹
potrzebê
wspó³pracy z ni¹, a to potwierdza
skutecznoœæ
dzia³ania Business Stal

Club. Cieszê siê, ¿e tak
szybko zg³osi³a siê do nas
firma z grona BSC i zaoferowa³a swoje wsparcie w tym,
nie ma co ukrywaæ, trudnym
dla
wszystkich
czasie.
Patrz¹c od strony finansowej
jest to na pewno partner, który daje nam wszystkim du¿¹
dozê optymizmu w perspektywie dalszych miesiêcy, tym
bardziej, ¿e nie wiemy kiedy
bêdzie nam dane us³yszeæ
ryk silników - dodaje.
Umowa miêdzy Emerix Investments a klubem ma obowi¹zywaæ przez trzy lata.
Stal Gorzów w przesz³oœci
mia³a wielu tytularnych sponsorów, co znajdowa³o odzwierciedlenie w nazwie klubu i ¿u¿lowej dru¿yny. Oto
poprzednie nazwy, pod jakimi wystêpowali gorzowscy
¿u¿lowcy:

1950-92 - Stal Gorzów
199 - Stal Farbpol Gorzów
1994 - Stal Brunat Gorzów
1995 - Stal Michael Gorzów
1996 - Stal Pergo Gorzów
1997-01 - Pergo Gorzów
2002 - Stal Pergo Gorzów
2003 - Stal Strabag Gorzów
2004 - Stal Telenet Strabag
Gorzów
2005 - MARS RTV AGD
Gorzów
2006-07 - Stal Gorzów
2008-11 - Caelum Stal Gorzów
2012-14 - Stal Gorzów
2015 - MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów
2016 - Stal Gorzów
2017-18 - Cash Broker Stal
2019 - truly.work Stal Gorzów
2020 - Moje Bermudy Stal
Gorzów
RB
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