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Ludzie pomagają sobie w czasach zarazy

Fot. Marian Łazarski

Po początkowym szoku jakoś to się układa.

r e k l a m a

Ktoś szyje maseczki i robi przyłbice
medyczne, ktoś dowozi zielsko, ktoś
inny jeszcze robi zakupy dla sąsiadów. Choć życie toczy nam się kulawo, bo musimy siedzieć w domach i
nawet jeśli chcemy wynieść śmieci
czy pójść do sklepu lub na spacer,
musimy to robić w maseczkach. I jak
zwykle w takich przypadkach okazuje się, że na drugiego można liczyć.
Już od jakiegoś dość pokaźnego
czasu przez Internet można było i
cały czas można kupić fantastyczny
nabiał podgorzowskich producentów.
Teraz okazuje się, że równie fantastyczne zielsko można kupić także
przez sieć, bo działa znakomita firma, która się tym zajmuje. Ja, co
prawda, mam pod domem bardzo
dobry zieleniak i z reguły tam robię
zakupy wszelakiego zielska, ale
znam ludzi, którzy z takich usług korzystają, bo poddomowych budek nie
mają i bardzo sobie chwalą taką
możliwość.
Mało tego, podobnie przez sieć i z
dostawą do domu można zamówić
sobie miód i wyroby różne z miodu,
też z podgorzowskich pasiek.
Niby nic takiego, niby od jakiegoś
czasu można to było robić. No fakt,
ale dopiero czas zarazy, zamknięcie
nas wszystkich w domach sprawiło,
że właśnie takie usługi bardzo, ale to
bardzo się ceni. A jak jeszcze opinia

o świadczonych usługach jest znakomita, to tym bardziej należy chwalić.
I jeszcze jedna ważna rzecz – przecież w takich czasach, czasach zarazy bardzo łatwo jest kogoś oszukać,
kogoś naciągnąć, o czym zresztą
można przeczytać w mediach.
No i na koniec. Klamka zapadła.
Będzie remont Chrobrego. Będzie i
już. Powiem tak. Boję się tego, boję
się, bo widzę, co się dzieje na Sikorskiego. I wcale mnie nie chodzi o
spowolnienie z powodu korona, tylko
o to, co się działo przez cały czas.
Mam niczym niepodparte przeczucie, że tym razem będzie tak samo,
że ekipa przyjdzie, zacznie remont, a
potem pokaże się milion problemów i
trzeba będzie spowolnić. Będziemy
znów patrzeć na świat jak po wojnie,
będziemy się denerwować, będzie
nam mało przyjemnie. A po co?
Może lepiej najpierw dokończyć to,
co jest zaczęte? Tam skierować
wszystkie siły, a dopiero potem zaczynać coś kolejnego. Tym bardziej,
że to Nowe Miasto, historyczna dzielnica i też różne rzeczy mogą wyjść,
też wejdzie archeo i akurat jak dla
mnie to nie będzie spowolnienie. Ale
zdaję sobie sprawę z tego, że przecież nikt nie słucha nikogo, to dlaczego ktoś miałaby posłuchać akurat teraz.
RENATA OCHWAT
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w 1.05.
1945 r. - w Gorzowie odbył się
pierwszy po wojnie mecz piłkarski między kolejarzami a reprezentacją Armii Czerwonej, wygrany przez Sowietów 2:1;
strzelcem pierwszej i jedynej
polskiej bramki był Stanisław
Maciejewski, najlepszy gorzowski piłkarz lat 40.
1946 r. - Józef Prońko wygrał
pierwsze zawody żużlowe w
mieście.
1949 r. - na terenie „Stilonu”
uruchomiona została Tkalnia
Jedwabiu, która dała początek
„Silwanie”, w Roszarni ruszyła
pierwsza maszyna do produkcji
konopi
1972 r. - uruchomiono jednotorową linię tramwajową na
Wieprzyce, zbudowaną na wydzielonym pasie ul. Kostrzyńskiej z pętlą przy ul. Warzywnej,
jednocześnie przedłożono do
Wieprzyc linię nr 1; był to
pierwszy tramwaj na Wieprzycach i druga pętla tramwajowa
w mieście.
1980 r. - w nowym amfiteatrze
odbył się pierwszy koncert w
wykonaniu orkiestry „Odeon”
pod dyrekcją Szczepana Kaszyńskiego.
1984 r. - debiutujące na murawie piłkarki TKKF Stilon rozegrały na stadionie przy ul.
Dąbrowskiego w obecności 2-3
tys. widzów swój pierwszy
mecz, wygrywając z piłkarkami
w Eisenhüttenstadt 8:2; 4 bramki strzeliła Maria Kwiatkowska,
2 - Dorota Siupka, w pierwszym
meczu wystąpiły także Grażyna
Błaszczyk, Barbara Deńca, Alicja Grabowska, Zenona Jaworska, Renata Kolenda, Barbara
Kwiatkowska, Wiesława Patykiewicz, Ewa Waryło i Grażyna
Wróbel.
1937 r. ur. się Stefania Hejmanowska, b. senator (19891991), emerytowany pracownik
socjalny, działaczka opozycyjna, uczestniczka „Okrągłego
Stołu”, zm. w 2014 r.
2001 r. zm. Edward Kassian (68
l.), znany gorzowski restaurator, b. bokser, trener piłkarski,
ostatni kierownik restauracji
„Sezam”.
w 2.05.
1959 r. - Gorzów zakupił w Chorzowie 10 fabrycznie nowych
wozów tramwajowych 4N1 i
4ND1.
w 3.05.
1999 r. - siatkarze Stilonu po
raz pierwszy w swej historii wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski
w 4.05.
1997 r. - w rozbitej na ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie toyocie
śmierć poniosło 5 młodych ludzi
wracających z dyskoteki; dwie
osoby zostały ranne.
w 5.05.
1910 r. ur. się Helena BudzanWolska, pionierka miasta, motocyklistka i pierwsza kobietataksówkarz, działaczka motoklubu Unia i Ligi Kobiet, zm. w
1989 r.
w 6.05.
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Premierowy przejazd Twista po Gorzowie
Z du¿ym entuzjazmem gorzowianie przyjêli pojawienie siê na ulicach miasta nowego Twista.
Tramwaj Pesy wykona³
swój pierwszy przejazd testowy - od zajezdni na Wieprzycach do pêtli przy dawnej Silwanie. Jego pojawienie siê to zapowiedŸ
rozpoczynaj¹cych siê testów
odbiorowych torowiska na linii nr 1. Prezydent Jacek
Wójcicki chcia³by, ¿eby 2 lipca - w dniu urodzin miasta tramwaj rozpocz¹³ regularne
kursowanie na tej linii.
Przejazd by³ d³ugo wyczekiwany przez mieszkañców.
Na ca³ej trasie gorzowianie
robili zdjêcia i krêcili filmy wideo. Tramwaj prezentuje siê
imponuj¹co - jest du¿y, przestronny i szybki. Po nowym
torowisku porusza siê bez
ha³asu. Przejazd testowy pokaza³, ¿e ze wzglêdu na jego
szerokoœæ, pewne fragmenty
linii tramwajowej bêd¹ wymaga³y uporz¹dkowania.
Trzeba bêdzie przyci¹æ
¿ywop³ot oraz przesun¹æ
niektóre krawê¿niki.
Na pok³adzie Twista, podczas pierwszego po przerwie przejazdu znaleŸli siê
prezydent Jacek Wójcicki,
wiceprezydent Agnieszka
Surmacz, prezes MZK Roman Maksymiak, dyrektor
Wydzia³u Inwestycji Alicja

Fot. Jan Wojtanowski

KALENDARIUM
Maj 2020

mija dzień

Mieszkańcy będą mieli szansę przekonać się o wyższości nowiutkich Twistów nad starymi
Helmutami za kilka tygodni, a może miesięcy…

Kajder - Pussty. Towarzyszyli im gorzowscy dziennikarze, by przekazaæ mieszkañcom swoje wra¿enia z przejazdu.
Ale najwa¿niejsi na pok³adzie byli specjaliœci - przedstawiciele inwestora, wykonawcy remontu, producenta

tramwaju, fachowcy z MZK.
W trakcie jazdy prowadzili
oni testy odbiorowe, sprawdzali perony przystanków, jakoœæ torowisk i p³ynnoœæ
przejazdów.
- Nie mam uwag, jeœli chodzi o mo¿liwoœci poruszania
siê tramwaju po wyremonto-

wanej trasie - powiedzia³ Roman Maksymiak, prezes
Miejskiego Zak³adu Komunikacji. - Uwagi mamy raczej
do starych tras. S¹ to drobiazgi, ale s¹ jakimœ problemem. ¯ywop³ot w niektórych
miejscach powoduje, ¿e dla
Twista jest za w¹sko, musi-

my te¿ przesun¹æ niektóre
krawê¿niki, znaki drogowe.
Nowy tramwaj jest szerszy i
trzeba usun¹æ te elementy, które przeszkadzaj¹ mu w p³ynnym przejeŸdzie. Ale generalnie jestem bardzo zadowolony
z tego przejazdu i z mo¿liwoœci
technicznych tramwaju - stwierdzi³ prezes Maksymiak.
- Wra¿enia z przejazdu s¹
niesamowite - powiedzia³ Jacek Wójcicki, prezydent
Gorzowa. - Wóz jest wspania³y. Mieliœmy ju¿ kiedyœ
okazjê siê o tym przekonaæ,
ale po raz pierwszy tramwaj
pokaza³ swoje mo¿liwoœci na
ulicach miasta. Bardzo cieszy mnie te¿ to, jak Twist wygl¹da na deptaku, który
wkrótce bêdzie otwarty dla
mieszkañców. To wszystko
daje piêkny efekt. Uœmiecham siê, bo widzê te¿ reakcje mieszkañców, a one s¹
bardzo pozytywne - doda³
prezydent Wójcicki.
Przejazd by³ wyj¹tkowy
jeszcze z jednego powodu. Z
powodu pandemii, wszyscy
pasa¿erowie
pierwszego
przejazdu starali siê zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ i
byli w maseczkach.
WIES³AW CIEPIELA
Rzecznik prasowy UM

Trakt królewski będzie modernizowany
Podpisano umowê w sprawie remontu ulic Chrobrego i Mieszka I.
Prezydent Jacek Wójcicki
oraz przedstawiciele konsorcjum firm ZUE i FDO, które
wygra³o przetarg na przebudowê 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem na ulicach Chrobrego i
Mieszka I (na odcinku od Pocztowej do Roosevelta), podpisali w kwietniu w tej sprawie umowê. Na realizacjê
prac przeznaczono 18 miesi-

êcy od podpisania umowy.
W ramach inwestycji przebudowane zostan¹ tak¿e deptak, skrzy¿owania i obiekt
mostowy.
Na odcinku od Roosevelta
do Borowskiego torowisko
biegnie œrodkiem jezdni.
Przy skrzy¿owaniu powstan¹
dodatkowe pasy do skrêtu.
Przystanki bêd¹ mia³y formê
antyzatok.

Na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano deptak miejski - bez
wyniesionych krawê¿ników.
Pojawi¹ siê nowe nasadzenia drzew.
Na deptaku przewidziano torowisko na podbudowie betonowej, na pozosta³ym odcinku na prefabr ykowanych ¿elbetowych
p³ytach. Na moœcie nad

K³odawk¹ zostanie zastosowana konstrukcja typu
wêgierskiego. Sieæ trakcyjna zostanie zawieszona na nowych s³upach
trakcyjno-oœwietleniowych.
O zamówienie ubiega³o siê
trzech wykonawców z ofertami na kwoty od 69 mln z³ do
83,5 mln z³ brutto. Wszystkie
propozycje
przekracza³y

bud¿et okreœlony na 59,9
mln z³.
Miasto zdecydowa³o siê na
zwiêkszenie œrodków. Wygra³o konsorcjum firm ZUE i
FDO, które zaproponowa³o
nie tylko najni¿sz¹ cenê, ale
te¿ pokona³o konkurencjê w
kryteriach pozacenowych
(doœwiadczenie personelu).

DARIUSZ WIECZOREK
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i kierowców
Od 16 kwietnia autobusy MZK je¿d¿¹ bez w³¹czonej klimatyzacji.
Miejski Zak³ad Komunikacji
w Gorzowie informuje, i¿
zgodnie z rekomendacj¹ Lubuskiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w trosce o bezpieczeñstwo
pasa¿erów
i

prowadz¹cych pojazdy komunikacji miejskiej, klimatyzacja oraz nawiewy w pojazdach komunikacji miejskiej
od dnia 16 kwietnia 2020 r.
nie bêd¹ w³¹czane. Decyzja
dotycz¹ca nie w³¹czania kli-

matyzacji oraz nawiewów
podyktowana jest g³ównie
trosk¹ o bezpieczeñstwo pasa¿erów oraz prowadz¹cych
pojazdy komunikacji miejskiej. Wszystkich pasa¿erów
prosimy o wyrozumia³oœæ.
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Gorzowskie szkoły otwierają się wirtualnie
„Dni otwarte” to idealna okazja, aby uczniowie szkó³ podstawowych mogli poznaæ ofertê szkó³ œrednich.

Fot. Daniel Adamski

W dobie pandemii gorzowskie szko³y œrednie zachêcaj¹
przysz³ych kandydatów do
swojej oferty wirtualnie, gdy¿
szko³y s¹ zamkniête, a uczniowie korzystaj¹ ze zdalnej nauki. To trudna sytuacja, w
szczególnoœci dla ósmoklasistów. Zbli¿aj¹ siê nabory do
szkó³ œrednich, dlatego placówki wykorzystuj¹ nowoczesne technologie, aby zachêciæ
do swojej oferty edukacyjnej,
organizuj¹c internetowe spotkania ze szko³¹.
Wirtualne „dni otwarte” to
rozwi¹zanie, z którego korzysta wiele gorzowskich szkó³.
Poni¿ej zbiór informacji o sposobach, w jaki bêd¹ siê odbywa³y „dni otwarte” w gorzowskich szko³ach œrednich:
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 - „dzieñ otwarty” szko³y odbêdzie siê 25
kwietnia br. Planowane s¹
ró¿ne dzia³ania, miêdzy innymi wirtualny spacer po szkole,
udostêpnione zostan¹ filmy
promuj¹ce ofertê edukacyjn¹.
Odpowiedzi na najwa¿niejsze
pytania bêdzie mo¿na uzyskaæ tak¿e telefonicznie oraz
poprzez internetowe komunikatory.

Na razie jednak uczniowie szkół podstawowych, ale i średnich mogą jedynie pomarzyć o powrocie do sal lekcyjnych…

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 - „drzwi otwarte” odby³y siê ju¿ 4 kwietnia,
dyrektor placówki przeprowadzi³ wideokonferencjê, w której
uczniowie i rodzice mieli mo¿liwoœæ zadawania pytañ. Przekazano tak¿e informacje o
systemie,
funkcjonowaniu
szko³y i internatu. Na stronie
internetowej placówki oraz w
mediach spo³ecznoœciowych
dostêpny jest wirtualny spacer
po szkole.
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3 - „dzieñ otwarty” prawdopodobnie odbêdzie
siê w maju.

IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym - wszelkich informacji dot. naboru udziela telefonicznie sekretariat szko³y, od
20 kwietnia w godz. 8.00 15.00. Na stronie internetowej
IV LO dostêpny jest tak¿e wirtualny spacer.
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 16 - W VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cym „dni
otwarte” odbêd¹ siê 16 maja
br. Materia³y dla uczniów znajduj¹ siê na stronach internetowych szko³y. W kwietniu
szko³a planuje zamieœciæ w
mediach spo³ecznoœciowych
ulotki i plakaty, udostêpniæ wi-

deoprezentacjê oraz przes³aæ
do szkó³ podstawowych foldery.
Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych odwo³a³ planowany „dzieñ
otwarty”.
Na stronie internetowej
szko³y w zak³adce „promocja
szko³y” mo¿na znaleŸæ ulotkê
informacyjn¹, filmy dotycz¹ce
¿ycia szko³y. Placówka planuje
przygotowanie wirtualnego
spaceru. Dostêpny bêdzie
tak¿e dy¿ur telefoniczny.
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych - wszystkie informacje
odnoœnie rekrutacji zosta³y
umieszczone na stronie internetowej szko³y.
Zespó³ Szkó³ Elektrycznych - od 18 kwietnia organizuje „wirtualne dni otwarte
szko³y”. Wszelkie informacje
dotycz¹ce rekrutacji zostan¹
umieszczone na stronie internetowej placówki.
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych -„dzieñ otwarty” dla
ósmoklasistów odby³ siê 25
kwietnia br., w formie dy¿uru
telefonicznego.
Zespó³ Szkó³ Mechanicznych - zorganizowa³ “Wirtualny Dzieñ Otwartych Drzwi” 18

kwietnia. W mediach spo³ecznoœciowych, telefonicznie, a
tak¿e za pomoc¹ wideo rozmowy kandydaci mogli poznaæ funkcjonowanie szko³y i
uzyskaæ odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania.
Zespó³ Szkó³ Odzie¿owych
- „dzieñ otwarty” dla ósmoklasistów mia³ siê odbyæ 25 kwietnia br. w formie dy¿uru telefonicznego. Wszystkie informacje
odnoœnie
rekrutacji
zostan¹ zamieszczone na
stronie internetowej szko³y
oraz Facebooku.
Zespó³ Szkó³ Ogrodniczych - zorganizowa³ „dni
otwarte” w kwietniu poprzez
Facebook. Szko³a udziela
tak¿e informacji telefonicznie.
Wszystkie szczegó³y dotycz¹ce sposobów przeprowadzania „dni otwartych” w gorzowskich placówkach oœwiatowych, a tak¿e materia³y z
ofert¹ edukacyjn¹ udostêpniane przez szko³y, mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych oraz w mediach spo³ecznoœciowych.
Ÿród³o: Wydzia³ Edukacji
UM

KAROLINA MACHNICKA
Wydzia³ Promocji i Informacji UM

Uczniowie dobrze promują swoje szkoły
Trzy pytania do Renaty Pli¿gi, dyrektorki Wydzia³u Edukacji UM
sza jest szansa, ¿e rekrutacja do klas pierwszych
bêdzie na odpowiednim poziomie. Szko³y naprawdê
dbaj¹ o to, widz¹c w projekcie du¿y potencja³ promocyjny. Projekt pomaga uczniom
w profesjonalnym przygotowaniu siê do takich prezentacji.
- Co jest najwiêksz¹ si³¹
tego programu?
- Mo¿liwoœæ zdobycia dodatkowych kwalifikacji, ponad te, które uczniowie
uzyskuj¹ w ramach szkolnego programu kszta³cenia
zawodowego. Mamy szereg
kursów kwalifikacyjnych,
szkoleñ, start-upów, które
pozwalaj¹ zdobyæ dodatkowe umiejêtnoœci i kompe-

Fot. Archiwum

- Jak ocenia pani trzeci¹
edycjê projektu „Zawodowcy w Gorzowie”, którego podsumowanie mia³o
miejsce tu¿ przed wybuchem epidemii?
- Ka¿da kolejna edycja
przynosi nowe rozwi¹zania,
które dobrze uzupe³niaj¹ to,
co ju¿ zosta³o w poprzednich
lata
wypracowane.
Najwa¿niejszy jednak w tym
wszystkim jest fakt, ¿e
uczniowie maj¹ coraz wiêksze ambicje do zdobywania
nagród, przyznawanych w
ramach „Gali Zawodowców”.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uczniowie prezentuj¹c swoj¹ szko³ê
promuj¹ j¹ wœród swoich nastêpców. Im ta prezentacja
bêdzie ciekawsza, tym wiêk-

tencje. S¹ one bardzo wartoœciowe
dla
uczniów,
zw³aszcza w dobie szybko
zmieniaj¹cego siê rynku

pracy. Uczniowie wiedz¹,
¿e w momencie, kiedy
zdobêd¹ dodatkowe kwalifikacje staj¹ siê o wiele bardziej atrakcyjni, jako kandydaci na pracownika. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo
wymagaj¹cy, dlatego warto
zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci w szerszym zakresie, ni¿ podstawa programowa.
- Czy po uruchomieniu
kszta³cenia w Centrum
Edukacji Zawodowej i Biznesu projekt „Zawodowcy
w Gorzowie” zyska jeszcze
bardziej na swojej sile?
- Projekt jest skierowany
do wszystkich uczniów
kszta³cenia zawodowego, a
powstanie w Centrum Edu-

kacji Zawodowej i Biznesu
tak nowoczesnej bazy dydaktycznej stanowiæ bêdzie
jego istotne wzmocnienie.
Zadaniem organu prowadz¹cego jest zapewnienie
w
poszczególnych
szko³ach kszta³cenia w zawodach w taki sposób, by ze
sob¹ nie konkurowa³y, a
wzajemnie uzupe³nia³y. Dbamy o to, ¿eby szko³y zacieœnia³y wspó³pracê ze sob¹
oraz otoczeniem spo³ecznogospodarczym.
Jestem
przekonana, ¿e z ka¿d¹ kolejn¹ edycj¹ presti¿ projektu
bêdzie coraz wy¿szy, jak i
poziom kszta³cenia we
wszystkich gorzowskich placówkach.
RB

Najlepsze gorzowskie licea i technika
Znamy najnowszy ranking „Licea i technika 2020” portalu edukacyjnego WaszaEdukacja.pl
Wed³ug tego rankingu
najlepszym gorzowskim
„ogólniakiem” jest II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Marii Sk³odowskiej-Curie,
a œredni¹ szko³¹ techniczn¹ Technikum nr 7 im.
mjra Henryka Sucharskiego.

II LO w rankingu uzyska³o
65,8 punktu (na 100), wyprzedzaj¹c I LO im. Tadeusza Koœciuszki (58,1 pkt)
oraz IV LO im. Tadeusza Kotarbiñskiego (51,1 pkt).
Technikum nr 7 (Zespó³
Szkó³ Elektrycznych) uzyska³o 57,7 punktu, wyprze-

dzaj¹c Technikum nr 3 (Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych - 55,6 pkt) oraz Technikum nr 5 (Zespó³ Szkó³ Mechanicznych - 52,6 pkt).
Wœród kryteriów branych
pod uwagê znalaz³y siê miêdzy innymi wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie

podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzglêdnione zosta³y równie¿ wyniki z olimpiad przedmiotowych na
szczeblu krajowym oraz miêdzynarodowym, a tak¿e
wskaŸniki edukacyjnej wartoœci dodanej. W technikach
dodatkowym kryterium bra-

nym pod uwagê by³y równie¿
wyniki z egzaminów zawodowych.
Ranking jest dostêpny tutaj:
https://waszaedukacja.pl/artykuly/ranking-liceow-itechnikow-2020?media=mail-media
DARIUSZ WIECZOREK

KALENDARIUM
Maj 2020
1966 r. - Teatr im. Osterwy wystawił farsę Oscara Wilde’a
„Lord z walizki” w reż. Ireny
Górskiej, gdzie po raz ostatni
wystąpił na scenie Witold Andrzejewski.
1985 r. - na Dolinkach uruchomiono nową centralę telefoniczną i urząd pocztowy Gorzów
14 przy ul. Głowackiego.
1954 r. ur. się ks. kanonik Jan
Pikuła, od 1984 - pierwszy proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gorzowie i
budowniczy kościoła, kapelan
lubuskich myśliwych i policjantów, zm. w 2003 r.
w 7.05.
1946 r. - zarządzeniem ministrów Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych została zatwierdzona nazwa Gorzów Wielkopolski; wcześniej przez rok
funkcjonowała nazwa Gorzów
nad Wartą.
1967 r. - w związku z przebudową mostu na Warcie wstrzymano komunikację tramwajową
na Zamościu; nigdy już jej nie
przywrócono.
1916 r. ur. się Karol Herma,
nauczyciel, pionier oświaty gorzowskiej, organizator i pierwszy dyrektor II LO (1949-1970),
zm. w 1985 r.
1991 r. zm. Władysław J. Ciesielski (78 l.), dziennikarz, pionier Gorzowa, założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa
Muzycznego, patron Szkoły Muzycznej nr 2.
w 9.05.
1951 r. - w Gorzowskich
Zakładach Włókien Sztucznych
wyprodukowano pierwszą szpulę przędzy nylonowej; umieszczono ją w szkatułce, którą dyrektor Henryk Ejchart zawiózł
samolotem do Warszawy wraz
meldunkiem załogi o gotowości
fabryki.
w 11.05.
2011 r. - upadający GKP oddał
walkowerem trzeci mecz w I lidze, skutkujący degradacją klubu.
w 12.05.
1974 r. - Gorzów był po raz
pierwszy miastem etapowym
XXVII Wyścigu Pokoju z Warszawy przez Berlin do Pragi; tego
dnia rozegrano dwa etapy: 5
etap jazdy na czas z Międzyrzecza do Gorzowa (48,5 km) wygrał Dieter Gonschorek, meta
znajdowała się na stadionie
żużlowym przy ul. Śląskiej; tego
samego dnia kolarze wystartowali do 6. etapu do Szczecina
(106 km), który wygrał Stanisław Szozda; był to już czwarty „Wyścig Pokoju”, który przejeżdżał przez Gorzów.
1914 r. ur. się dr Edward Stapf,
chirurg i działacz społeczny, b.
dyrektor szpitala miejskiego w
Gorzowie (1953-1958), ordynator oddziału chirurgicznego, autor pionierskiej operacji na
otwartym sercu, przewodniczący
komitetu budowy pomnika Adama Mickiewicza, zm. w 1960 r.
w 14.05.
1945 r. - w Gorzowie powstał
Kolejarski Klub Sportowy, pó-
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Trzy pytania do Beaty Szamyjer, by³ej koszykarki Stilonu Gorzów (w latach 1989-95 i 1996-97)

Fot. Robert Borowy

- Zakoñczy³a pani karierê sportow¹ w Stilonie w 1997 roku. Interesuje siê pani jeszcze koszykówk¹?
- Oczywiœcie. Mam swoje trzy ulubione kluby koszykarskie. Dwa s¹ ze
Zgorzelca, sk¹d pochodzê. Wœród
mê¿czyzn jest to Turów, a kobiet Citronex, który awansowa³ do pierwszej
ligi. Z grona ekstraklasowych kobiecych zespo³ów najmocniej trzymam
kciuki za gorzowiankami. Interesujê
siê jeszcze siatkówk¹ i tutaj kibicujê
Mostostalowi Kêdzierzyn-KoŸle, bo
tam dzia³a Sebastian Œwiderski, a z
jego ¿on¹ Olg¹ gra³am w Stilonie.
Cieszê siê, ¿e gorzowska koszykówka przez dziesi¹tki lat utrzymuje wysoki poziom szkolenia, a w ostatnich
kilkunastu lat siêga te¿ po medale w
lidze. Co ciekawe, jedyn¹ osob¹,
któr¹ znam z obecnej dru¿yny jest
trener Dariusz Maciejewski, który
jeszcze ze mn¹ prowadzi³ treningi.
- Jakie wspomina pani grê w Gorzowie?
- Bardzo dobrze. To by³y moje najlepsze lata. By³am nie tylko m³oda,

ale i zdrowa. Do tego mia³yœmy naprawdê zgran¹, super fajn¹ ekipê
dziewcz¹t. Do dzisiaj z niektórymi
utrzymujê kontakt. Warto równie¿
wspomnieæ, ¿e sport by³ wtedy inaczej odbierany ni¿ dzisiaj. Obecnie
sta³ siê mocno skomercjalizowany, co
widaæ na co dzieñ. Teraz trwa pogoñ
za pieni¹dzem, nikt nie ma na nic
czasu. Dawniej rywalizowa³yœmy, ale
by³o sporo czasu na przyjaŸnie, spotkania, nawet pomiêdzy zawodniczkami ró¿nych klubów, bo czêsto
zna³yœmy siê z gry w reprezentacji
Polski. Równie¿ poziom sportowy
¿eñskiej koszykówki by³ wtedy bardzo
wysoki, czego efektem by³o zdobycie
przez polsk¹ dru¿ynê z³otego medalu
mistrzostw Europy w 1999 roku. Ja

ju¿ wtedy nie gra³am, bo dosyæ szybko zakoñczy³am karierê, ale wczeœniej z reprezentacj¹ kraju odnios³am
kilka wartoœciowych wyników, w tym
pi¹te miejsce na mistrzostwach Europy. Mogê pochwaliæ siê, ¿e z kole¿ankami wnios³am podwaliny pod póŸniejszy sukces w europejskim czempionacie. Je¿eli czegoœ zabrak³o mi w
karierze, to medalu ze Stilonem. Kilka
razy by³yœmy naprawdê niedaleko od
podium, ale zawsze czegoœ nam zabrak³o. ¯al mi czasami by³o kibiców,
którzy mocno w nas wierzyli i czêsto
t³umnie przychodzili do hali. Przy
okazji chcia³abym podziêkowaæ gorzowskim fanom basketu, bo do dzisiaj spotykam siê z wyrazami sympatii z ich strony. Pochwalê siê te¿, ¿e
ostatnio dosta³am br¹zowy medal
,,Za zas³ugi dla polskiego ruchu olimpijskiego’’, co mnie ucieszy³o, ¿e po
tylu latach jeszcze o mnie pamiêtano.
I uczyni³o to w³aœnie œrodowisko gorzowskie, co chcia³abym podkreœliæ.
- Co pani dzisiaj porabia, bo
wiem, ¿e z koszykówk¹ nie ma pani
kontaktu?

- Mieszkam w Szczecinie, a tutaj
¿eñska koszykówka jakoœ nigdy nie
mia³a szczêœcia do odpowiednich warunków pozwalaj¹cych na stabilny
rozwój. Ostatnio to ju¿ ca³kowicie wyginê³a. W tej chwili prowadzê sklep z
odzie¿¹ mêsk¹, ale z powodu koronawirusa musia³am zamkn¹æ drzwi i
siedzê w domu w oczekiwaniu na
sygna³ pozwalaj¹cy na powrót do
handlu. Nie kryjê, ¿e jest ciê¿ko, bo
ju¿ trzeci tydzieñ nie mam przychodów, a koszty rosn¹. Czekam w³aœnie
na sygna³ od ksiêgowej, na jak¹ pomoc mogê liczyæ z bud¿etu pañstwa i
ZUS-u. Na d³u¿sz¹ metê ¿adna pomoc nic jednak nie da, skoro potem
nie bêdzie klientów, którzy równie¿ zostan¹ pozbawieni pracy i dochodów.
Myœlê, ¿e wszelkie obostrzenia nie
mog¹ trwaæ d³ugo. Tu nie chodzi tylko
o pracê, ale o œrodki do codziennej egzystencji. Co z tego, ¿e nie zap³acê
przez trzy miesi¹ce ZUS-u, jak nie
bêdê mia³a na czynsz, na op³aty za
mieszkanie, na jedzenie. Wiêkszoœæ z
nas ¿yje z bie¿¹cych dochodów.
RB

Teatr czeka na widzów i cały czas działa
Trzy pytania do Jana Tomaszewicza, dyrektora Teatru Osterwy w Gorzowie
- Panie dyrektorze, mamy czas
kwarantanny. Co tam s³ychaæ u
Osterwy?
- W³aœnie wróci³em z naszego parku
i usiad³em przy biurku. Pracujemy.
Trzeba by³o zrobiæ bilans. Realizujemy II etap projektu polegaj¹cego na
rewitalizacji naszego parku, który staje siê coraz piêkniejszy. Szyjemy maseczki dla szpitala i domu dziecka. I
oczywiœcie dzia³amy on line. Zrobiliœmy s³uchowisko do wierszy Karola
Wojty³y i encyklik Jana Paw³a II, takie
z jego przemyœleniami. By³o gotowe
na Wielki Pi¹tek, ale jest ca³y czas
dostêpne do ods³uchania w Internecie. Przygotowujemy siê do inscenizacji baœni i bajek zwi¹zanych z Gorzowem. Koñczymy te¿ du¿y projekt
„Kultura dostêpna”. Ma to byæ taka
ma³a Reduta, czyli nawi¹zanie do idei

Fot. Robert Borowy

źniej znany jako „Kolejarz”, następnie KKS „Warta”, istniał do
1992 r.
w 15.05.
1997 r. - o godz. 11.00 zakończyła się 14-godzinna burza nad
Gorzowem, w czasie której na
miasto spadło 70 litrów wody na
1 m kw.; tego dnia Gorzów gościł prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego.
w 16.05.
2007 - Rada Miejska nadał tytuły honorowego obywatela Gorzowa Ryszardowi Kaczorowskiemu, b. prezydentowi RP na
Wychodźstwie oraz ks. Witoldowi Andrzejewskiemu i Edwardowi Dębickiemu.
w 17.05.
1993 r. - Gorzów uzyskał w pełni
zautomatyzowaną łączność telefoniczną z krajem i całym światem
2001 r. - rozpoczęła się akcja
oprysków przeciw meszkom i
komarom; pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w historii miasta.
w 18.05.
1994 r. - 18 biegaczy z gorzowskiego klubu im. Malinowskiego
dobiegło na Monte Cassino w
rocznice zdobycia; start do biegu nastąpił 22.04. w Gorzowie.
2007 r. - uruchomiona została
fontanna w Parku Górczyńskim.
2011 r. - otwarte zostało Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowa.
2013 r. - zamknięta została
księgarnia „Empik”.
1999 r. zm. Tadeusz Kudelski
(45 l.), gorzowski himalaista;
zginął schodząc ze szczytu Mount Everest
w 19.05.
1941 r. ur. się Janusz Słowik,
działacz kultury, b. kierownik i
naczelnik Wydziału Kultury UM
w Gorzowie (1971-1977, (19831995), b. zastępca dyrektora
teatru (1977-1878), współtwórca i inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych w mieście,
zm. w 1995 r.
w 20.05.
1989 r. - Zenon Jaskuła (Orlęta
Gorzów) zajął III miejsce w zakończonym w Pradze XLII Wyścigu Pokoju, plasując się za
Uwe Amplerem i Olafem Jentzschem.
1925 r. ur. się Janusz Hrybacz,
ps. „Grom”, „Jur”, „Sędzia”,
„Zawisza”, nauczyciel, kombatant, pionier Gorzowa,
współzałożyciel i b. prezes oddziału Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej, zm. w
2009
1949 r. ur. się Kazimierz Furman, poeta, zm. w 2009 r.
w 21.05.
2005 r. - zabytkowy lodołamacz
„Kuna” wypłynął w pierwszy po
remoncie rejs do Santoka.
w 22.05.
1882 r. ur. się Helena Andruszkiewicz, najstarsza gorzowianka, która żyła 111 lat, urodziła
4 córki, doczekała się 11 wnuków i 17 prawnuków, zm. w
1993 r.
w 23.05.

Maj 2020 r.

Większość z nas żyje z bieżących dochodów

patrona naszego Teatru Juliusza
Osterwy. Chcemy, aby rodziny przygotowa³y wybran¹ bajkê i ma to byæ
realizowane od czerwca do wrzeœnia.
No i ca³y czas nasi aktorzy realizuj¹
zadania edukacyjne w sieci. Jak widaæ, ca³y czas coœ siê dzieje.
- A jaka jest szansa, ¿e gorzowianie w tym roku pójd¹ znów na
spektakle Sceny Letniej?
- Jestem optymist¹ i nie zak³adam,
¿e Scena nie ruszy. Jak nie w lipcu, to

w sierpniu, przy zachowaniu niezbêdnych œrodków ostro¿noœci, ale
ruszy. Tym bardziej, ¿e jest wola
Miasta, wiem od prezydenta, ¿e s¹
na ten cel pieni¹dze. Trzeba wierzyæ,
¿e sytuacja siê unormuje i bêdzie
mo¿na znów graæ. Wiem, ¿e najpierw
musz¹ ruszyæ szko³y, musi ruszyæ
transport, a potem my, ale nie
zak³adam, ¿e teatr bêdzie stal pusty
przez d³u¿szy czas. Tym bardziej, ¿e
wiem od aktorów, ¿e s¹ gotowi do
pracy. Widzowie te¿ czekaj¹.
- Panie dyrektorze, tu¿ przed zamkniêciem teatrów Jacek G³omb
przygotowa³ najnowsz¹ premierê. I
co z ni¹?
- No w³aœnie, „Gwa³tu, co siê dzieje”, to wszystko przez ten tytu³,
wszystko. Po co to by³o robiæ? A serio, jest gotowy spektakl, zagraliœmy

go na jednym wewnêtrznym pokazie i
czekamy. Jesteœmy gotowi. Jak tylko
w³adze og³osz¹, ¿e mo¿na zacz¹æ
dzia³alnoœæ, na pewno tê premierê
poka¿emy. Ja zwyczajnie marzê o
tym, ¿eby to wszystko ju¿ siê skoñczy³o. Codziennie siedzê na pustej
widowni i patrzê na pust¹ scenê i zastanawiam siê, kiedy przyjd¹ do nas
widzowie, kiedy znów bêdziemy mogli siê chwaliæ naszym piêknym teatrem. Jak tylko siê zaczê³a kwarantanna, pad³o to akurat na Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Aktorzy stali na
pustej scenie i czytali doroczne orêdzie do pustej widowni. To siê wydarzy³o pierwszy raz w historii. To by³
najsmutniejszy widok. Czekamy
wszyscy, ¿eby móc znów graæ dla naszych widzów.

RENATA OCHWAT

Czekając na powrót do normalnego życia
Trzy pytania do S³awomira Szenwalda, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta
- Od pierwszych chwil pandemii
WiMBP ci¹gle czymœ zaskakuje.
Teraz ró¿ne ksi¹¿ki czytaj¹ panie
bibliotekarki. To nowy sposób, aby
je w³aœnie pokazaæ?
- Kryzys sprawi³, ¿e ci¹gle rodz¹ siê
nowe pomys³y. Sytuacja zmusi³a nas
do przejœcia na tryb pracy on line. I do
niego do³¹czy³y siê nasze panie bibliotekarki, które zwyczajnie têskni¹ za
czytelnikiem. I nie jest to sposób, ¿eby
je pokazywaæ, bo przecie¿ one s¹ zawsze z czytelnikami, zawsze s³u¿¹
rad¹, zawsze siê uœmiechaj¹ i czyni¹ to
teraz przez Internet. Mamy du¿o
ró¿nych pomys³ów, bo tak trzeba. Powiem po raz pierwszy g³oœno, ¿e lada
chwila uka¿e siê nasz audiobook z tekstami Romana Habdasa, naszego go-

Fot. Robert Borowy
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rzowskiego autora. Zreszt¹ w naszej
dzia³alnoœci internetowej staramy siê
promowaæ ksi¹¿ki zwi¹zane z regionem
w³aœnie. Szczêœciem pomys³ów nam
nie brakuje, bo raczej zanosi siê na to,
¿e d³ugo potrwa zanim uda siê na nowo
wróciæ do ¿ycia w normalnym œwiecie.
- A co z czytelnikami, którzy nie
maj¹ dostêpu do Internetu? Nie
jest ich wielu, ale s¹?

- Nie ukrywam, ¿e to jest dla mnie
i dla ca³ej biblioteki du¿y problem.
No niestety, nie mamy ¿adnych
mo¿liwoœci, aby prowadziæ dzia³alnoœæ publiczn¹. Nie mo¿emy uruchomiæ wypo¿yczalni. Nie mo¿emy
nikogo nara¿aæ na kontakty. Niestety, tacy czytelnicy, bez dostêpu do
Internetu
musz¹
poczekaæ.
Szczêœciem, ¿e mamy tu w bibliotece mo¿liwoœci dzia³ania w Internecie. Mam na myœli nasze strony, nasz profil na Facebook, ale tak¿e
ca³e, ca³kiem niez³ej klasy wyposa¿enie, które umo¿liwia nam
dzia³ania w sieci i choæby taki kontakt z naszymi czytelnikami. Przykre, ¿e niektórzy nie maj¹ szans na
bezpoœredni kontakt z nami, ale

musimy przeczekaæ. Nie ma innego
wyjœcia.
- Ukaza³a siê najnowsza ksi¹¿ka
wydana waszym sumptem. Mam
na myœli „Papuszê”. Co z tym wydawnictwem?
- Faktycznie, ukaza³a siê tu¿ przed
wprowadzeniem obostrzeñ wynikaj¹cych z pandemii. No i nawet myœla³em sobie, ¿e mo¿e roz³o¿ymy naszym najwierniejszym czytelnikom
po egzemplarzu na wycieraczkach
(œmiech). Ale powa¿nie mówi¹c, musimy na promocjê i udostêpnianie zainteresowanym poczekaæ do koñca
obostrzeñ wynikaj¹cych z pandemii.
Wówczas zrobimy promocjê i bêdzie
mo¿na wydawnictwo u nas uzyskaæ.
RENATA OCHWAT
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Nie wszystkie branże
likwidują miejsca pracy
Z Izabel¹ Jankowsk¹, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Gorzowie, rozmawia Renata Ochwat

Fot. Archiwum

- Pani dyrektor, czy pani
pamiêta, kiedy ostatni raz
ze sob¹ rozmawia³yœmy?
- Niestety, ale na to pytanie
pani nie odpowiem.
- To ja pani przypomnê,
to by³ paŸdziernik 2017 roku.
- , to bardzo dawno.
- Tak, to prawda. I przez
te trzy lata nic siê takiego
nie zdarzy³o, aby prosiæ
pani¹ o rozmowê. Wszystko dzia³a³o. Teraz , z powodu tej zarazy, wszystko wygl¹da inaczej. Do PUP ju¿
trafiaj wnioski czy g³osy o
tym, ¿e bêd¹ zwolnienia?
- Mamy ju¿ zg³oszenia na
temat zwolnieñ grupowych.
Dok³adnie to mamy 173
zg³oszenia i do tego jeden
zak³ad jeszcze nie poda³, ilu
ludzi planuje zwolniæ. Jeœli
chodzi o to, czy wzrasta liczba osób rejestruj¹cych siê to nie. I to bardzo cieszy, ¿e
nie wzrasta i pracodawcy
jednak nie zwalniaj¹ hurtowo
pracowników. I chc¹ utrzymaæ te miejsca pracy. Natomiast trudno odpowiedzieæ,
jak to bêdzie wygl¹da³o w
najbli¿szej przysz³oœci. A to
choæby z uwagi na to, ¿e nawet okresy wypowiedzenia
czêsto nie s¹ jednomiesiêczne, tylko d³u¿sze.
- Pani dyrektor, 173 - to
liczba pracowników czy
firm, które zg³aszaj¹ zwolnienia, w drugiej po³owie
kwietnia?
- Nie, nie, nie zak³ady, 173
osoby.
- Jakie to s¹ bran¿e?
- Bardzo ró¿ne. Jest produkcja, hotelarstwo, us³ugi,
ale i handel.
- Pani zdaniem liczba
zwolnieñ mo¿e nam przyrastaæ?
- Nie umiem odpowiedzieæ
na to pytanie. W tej chwili sytuacja jest tak trudna, ¿e nikt
nie wie, co bêdzie za tydzieñ, a co mówiæ o prognozie na miesi¹c.
- A jak to wygl¹da z dnia
na dzieñ.
- Ka¿dego dnia ktoœ siê rejestruje, ktoœ siê wyrejestrowuje. Tak jest ca³y czas.
- Mówi pani, ktoœ siê wyrejestrowuje. Czyli nawet
w taki trudny czas ludzie
znajduj¹ pracê?
- Na to wygl¹da, ¿e tak jest.
S¹ bran¿e, które maj¹ potrzebê dotrudnienia ludzi. Tu
mam na myœli sklepy
spo¿ywcze du¿e. Przecie¿

●

I. Jankowska: trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości

pracuj¹ d³u¿ej, potrzeba tam
wiêcej ludzi. Nie ma tak, ¿e
wszystkie
bran¿e
siê
zg³aszaj¹ z informacjami, ¿e
jest likwidacja jakichœ stanowisk czy ich zmniejszanie.
- Jednym s³owem, nawet
w takich trudnych czasach
mo¿na zobaczyæ jak¹œ malutk¹ pozytywn¹ informacjê?
- Oczywiœcie Trzeba myœleæ pozytywnie, bo to nam
daje si³ê, energiê i chêæ dalszego dzia³ania.
- Pani dyrektor, a jak teraz wygl¹da praca urzêdu?
Bo kiedyœ trzeba by³o
przyjœæ
osobiœcie,
wype³niæ jakieœ dokument.
Jak to teraz jest?
- Urz¹d Pracy, podobnie
jak wszystkie inne, dzia³a za
pomoc¹ Internetu. S¹ ró¿ne
formy rejestracji - jak choæby
przez profil zaufany. W naprawdê uzasadnionych sytuacjach mo¿e nast¹piæ inna
rejestracja, ale musi to byæ
podyktowane szczególn¹ sytuacj¹.
- Jeœli ktoœ traci pracê, to
powinien wejœæ na pañstwa stronê internetow¹ i
tam poszukaæ wskazówek?
- Tak, trzeba wejœæ na
stronê i tam jest program
„Tarcza antykryzysowa” i tam
mo¿na znaleŸæ wszelkie formy wsparcia, jakie urz¹d

proponuje. I w zwi¹zku z
tym, ¿e PUP dzia³a w inny
sposób tam jest informacja o
telefonach do pracowników
PUP, którzy zajmuj¹ siê konkretnymi zadaniami i odpowiadaj¹ na konkretne pytania. Mo¿e to dotyczyæ
po¿yczek dla mikroprzedsiêbiorców, rejestracji bezrobotnych, wydawania zaœwiadczeñ czy te¿ innych
form pomocy jakie Urz¹d
Pracy oferuje. Dodam tylko,
¿e ka¿dego dnia ta strona
jest zmieniana. Ma³o tego,
przy Tarczy antykryzysowej
s¹ linki do tego, jak za³o¿yæ
sobie konto u¿ytkownika, jak
za³o¿yæ profil zaufany, jest
instrukcja elektronicznej rejestracji przez Internet.
- Pani dyrektor, a co ma
zrobiæ taka osoba, która
siê s³abo lub prawie wcale
nie porusza w Internecie?
- A zna pani takie osoby?
- Znam i dlatego pytam.
- Jak do tej pory nie mieliœmy takiej sytuacji. Mo¿e
by³y dwie lub trzy osoby. I
dlatego powiedzia³am wczeœniej, ¿e w wyj¹tkowych sytuacjach s¹ inne sposoby.
Ale podkreœlam, ¿e generalnie ludzie maj¹ z nami kontakt przez w³asne konto lub
przez pocztê mog¹ za³o¿yæ
profil zaufany, a dalsza procedura zale¿y od konkretnych przypadków. Mamy te-

lefon do osoby, która zajmuje siê rejestracj¹ bezrobotnych i ona po kolei mówi, jakie kroki trzeba wykonaæ,
czyli co i gdzie trzeba wpisaæ, jeœli ktoœ ma trudnoœci z
wype³nieniem druku.
- To teraz pytanie o to, kto
ma prawo do zasi³ków?
- Zasady co do prawa do
zasi³ków siê nie zmieni³y.
Osoba, która mia³a przepracowane 365 dni w ci¹gu 18
miesiêcy i zarabia³a co najmniej minimalne wynagrodzenie - ma prawo do zasi³ku. Poza tym Urz¹d Pracy
nastawia siê tak¿e i g³ównie
na Tarczê antykryzysow¹,
czyli na wsparcie osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale te¿ wspomaganie mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorców w
utrzymaniu
istniej¹cych
miejsc pracy.
- Z pani rozeznania, jak to
w Gorzowie jest, jakie firmy dominuj¹?
- Ja mogê odpowiadaæ tylko na podstawie tych, którzy
siê do nas zg³aszaj¹. I jak na
razie s¹ to mikroprzedsiêbiorcy, bo na tê chwilê taka
forma pomocy jest og³oszona. To s¹ dopiero pocz¹tki
programów, wiêc trudno mi
odpowiedzieæ ile i jakich
zak³adów siê do nas zg³osi.
Wszystko zale¿y od spadku
obrotów w danym zak³adzie

pracy, bo od tego uzale¿niona jest forma pomocy. Jeœli
nie nast¹pi spadek poni¿ej
30 procent obrotów w dwóch
ostatnich miesi¹cach w porównaniu do dwóch miesiêcy
roku poprzedniego, to taki
pracodawca nie otrzyma
wsparcia.
- Pani dyrektor, urz¹d
pracuje w systemie zdalnym?
- Nie, czêœæ za³ogi pracuje
w systemie zdalnym, czêœæ
za³ogi normalnie w urzêdzie.
Nie jesteœmy w stanie ca³ej
pracy wykonaæ w systemie
zdalnym choæby z uwagi na
programy, w których pracujemy. Urz¹d jest zamkniêty,
ale zosta³ podzielony na
dwie grupy. Jedna to grupa
pracuj¹ca w urzêdzie, a druga to grupa pracuj¹ca zdalnie - obs³uguj¹ca telefony,
dokumentacjê,
wnioski
wp³ywaj¹ce na program Tarcza i oczywiœcie rejestracje.
Poza tym obs³ugujemy
wszystkie formy, które by³y
wczeœniej zaczête, jak choæby sta¿e. Jedyn¹ rzecz, której urz¹d nie wykonuje, to nie
ma spotkañ bezpoœrednich z
osobami bezrobotnymi. I jeœli jest potrzeba, aby uzyskaæ jakieœ dodatkowe informacje, to robimy telefonicznie.
- Bardzo dziêkujê za rozmowê.

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

KALENDARIUM
Maj 2020
1997 r. - przy ul. Jagiellończyka
otwarto nowoczesny urząd pocztowy.
2003 r. - oddano do użytku
nową ul. Kasprzaka, od ronda
do granic miasta.
1831 r. ur. się Klaudiusz Maurycy Jerzy Alkiewicz, syn
dzierżawcy Nowej Wsi k. Bledzewa, szlachcic polski pochodzenia tatarskiego i oficer pruski, działacz w parafii katolickiej w Gorzowie, zm. w 1908 r. i
został pochowany na cmentarzu
świętokrzyskim, którego był jednym z fundatorów.
w 26.05.
1979 r. - Jan Świderski, grając
rolę Cześnika w „Zemście”, rozpoczął występy gościnne w gorzowskim teatrze.
w 27.05.
1990 r. - odbyły się pierwsze
wybory do Rady Miasta
1990 r. - gorzowski żużlowiec
Jerzy Rembas pożegnał się z torem
w 28.05.
1922 r. zm. Karl Teike (58 l.),
niem. muzyk i kompozytor,
ostatnio woźny powiatowy przy
landsberskiej landraturze, autor marszów, m.in. popularnego
w świecie marsza „Alte Kameraden”.
2002 r. zm. Michał Puklicz (68
l.), artysta plastyk, b. kierownik
pracowni malarskiej w Teatrze
im. Osterwy (1961-1992) i autor
licznych scenografii, twórca
metaloplastyki i sztuki sakralną,
m.in. 3,5-metrowej rzeźby Jezusa w kościele Chrystusa Króla,
Drogi Krzyżowej na cmentarzu
świętokrzyskim, tabernakulum
w rokitniańskiej bazylice, a
także bramy ozdobnej w Słońsku, obelisku gen. Bierzarina,
tablicy poświęconej Osterwie, a
w 1997 r. wspólnie z J. Kodziem
zaprojektował ołtarz papieski.
w 30.05.
1969 r. - oddano do użytku bar
kawowy „Ekspres” przy ul. Sikorskiego 116, róg Pocztowej,
zbudowany w kształcie rotundy,
popularnie zwany „akwarium”,
obecnie „Lukas-Bank”.
1976 r. - odbyło się zebranie
założycielskie Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w
Gorzowie, przewodniczącym
klubu został Kazimierz Furman.
1994 r. - w Gorzowie odbyła się
uroczystość, w czasie której tytułami „Sprawiedliwych wśród
narodów świata” uhonorowani
zostali: Zofia i Piotr Czerniakowscy i ich córka Lechosława
Ostrowska, Michał Czuba, Danuta Czubek, Anna i Jan Kowalczykowie, Weronika Kowalska i jej córka Maria Wolfram, Janina i Julian
Rostkowscy i ich córka Michalina Sołowiej.
2008 r. - oficjalnie otwarto tajwańską fabrykę monitorów TPV
Displays.
w 31.05.
1997 r. - rozpoczęła się piąta,
11-dniowa oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, w trakcie której odwiedził
n
m.in. Gorzów.
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Wszystkie ręce na pokład w walce
z koronawirusem!

Fot. Archiwum Inneko

Fot. Archiwum Inneko

Od po³owy kwietnia, wszyscy bez wyj¹tku, musimy zakrywaæ nos i usta.

Pracownicy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, wykorzystując posiadane drukarki
3D ruszyli z produkcją przyłbic i maseczek ochronnych

Gotowe przyłbice trafiają do Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się
ich dalszą dystrybucją

Nowe rozporz¹dzenie Ministerstwa Zdrowia wprowadzi³o obostrzenia w zwi¹zku
z pandemi¹ koronawirusa.
Choæ sytuacja epidemiologiczna w Gorzowie, na tle innych polskich miast, wygl¹da
doœæ dobrze, to magistrat i
podleg³e mu jednostki nie
trac¹ czujnoœci. Wykorzystuj¹ wszystkie mo¿liwoœci, by

dukowane maseczki s¹ przekazywane pracownikom instalacji przetwarzania odpadów w Chróœciku. To wa¿na
inicjatywa, która pozwoli³a
wesprzeæ dzia³ania niezbêdne w walce z koronawirusem. Priorytetem nadal
pozostaje samodyscyplina i
zachowanie œrodków bezpieczeñstwa.

pozyskaæ, b¹dŸ wyprodukowaæ w³asnymi si³ami, œrodki
ochrony osobistej. Nie inaczej jest w Gorzowskim
Oœrodku Technologicznym.
Jego pracownicy równie¿
w³¹czyli siê w walkê z COVID-19.
Wykorzystuj¹c posiadane
drukarki 3D ruszyli z produkcj¹ przy³bic i maseczek

ochronnych. Prace zorganizowano na trzy zmiany.
Wszystko po to, aby w mo¿liwie najkrótszym czasie
uzyskaæ jak najwiêcej œrodków ochrony osobistej.
Gotowe przy³bice trafiaj¹
do Miejskiego Sztabu Zarz¹dzania Kryzysowego, który zajmuje siê ich dalsz¹
dystrybucj¹. Z kolei wypro-

Jak d³ugo obowi¹zek
u¿ywania maseczek poza
domem pozostanie z nami?
Na to pytanie nikt dzisiaj nie
jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieæ. Najwa¿niejsza
jest œwiadomoœæ tego, ¿e w
dobie panuj¹cej epidemii
staramy siê wykorzystaæ
techniczne
mo¿liwoœci
udzielenia pomocy wszyst-

kim, którzy tego w obecnej
chwili potrzebuj¹. Od ka¿dego z nas zale¿y bowiem,
czy pojawi¹ siê nowe zaka¿enia i jak du¿a skala zachorowañ dotknie nasze
miasto. Dlatego #zostañwdomu, a jeœli musisz wyjœæ
pamiêtaj, by zakryæ nos i
usta.
SB

Woda z kranu zdrowa i ekologiczna
Czy aby na pewno picie wody wprost z kranu jest bezpieczne?

Fot Archiwum

Jak zapewnia gorzowskie
Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji, dostarczana do naszych mieszkañ
woda jest nie tylko zdrowa,
ale jej jakoœæ jest zgodna z
wszystkimi unijnymi normami i wymogami. Woda znajduj¹ca siê w naszych ruroci¹gach jest ponadto bezpieczna pod wzglêdem
mikrobiologicznym i chemicznym. Jest to mo¿liwe
dziêki stosowaniu najnowszych technologii przy samej
produkcji wody, czyli sta³ego
udoskonalania
metody
uzdatniania wody.
- Wszystkie parametry wody dostarczanej do sieci
wodoci¹gowej wskazuj¹ na
jej wysok¹ jakoœæ i zdatnoœæ
do picia. Uzdatniona i badana codziennie przez laboratorium woda jest bezpieczna
- s³yszymy w siedzibie PWiK
przy ul. Kosynierów Gdyñskich.

Pijąc wodę z kranu dbamy także o środowisko

Woda dostarczana do naszych domostw zawiera niezbêdne naturalne sk³adniki
mineralne, tj. magnez, wapñ,

potas, sód. Zwykle na co
dzieñ nie zwracamy uwagi
na obecnoœæ wymienionych
pierwiastków, które przyswa-

jane s¹ przez nasz organizm. Œwiatowa Organizacja
Zdrowia narzuca jednak minimaln¹ obecnoœæ wapnia i

magnezu w wodzie. I PWiK
spe³nia te normy. Na stronie
internetowej przedsiêbiorstwa mo¿na zapoznaæ siê z
szczegó³owymi danymi o jakoœci gorzowskiej wody w
odniesieniu do norm polskich.
Pamiêtajmy zw³aszcza teraz, w dobie trudnych dla
wszystkich chwil, ¿e magnez
wspomaga budowê koœci
oraz komórek, g³ównie komórek miêœni. Zachowuje
równowagê systemu nerwowego i uczestniczy w budowie wielu enzymów. Jego
niedobór powoduje nerwowoœæ oraz skurcze miêœni.
Wapñ bierze zaœ udzia³ w
budowaniu
koœci
oraz
zêbów. Wp³ywa na przesy³anie sygna³ów nerwowych
oraz reguluje pracê serca.
Niedobór wapnia mo¿e powodowaæ osteoporozê.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e
pij¹c wodê z kranu dbamy o

œrodowisko. Nie korzystamy
bowiem ze zbêdnych plastikowych czy innych opakowañ. Produkcja wody w butelce wymaga wyprodukowania nie tylko butelki, ale i
etykiety, kleju oraz folii do
pakowania. Równie istotnym
czynnikiem jest dystrybucja
wody transportem drogowym. Wszystkie wymienione
czynniki przyczyniaj¹ siê do
zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego. Nadto trzeba zu¿yæ energiê, której wytwarzanie równie¿ nie jest
obojêtne dla œrodowiska.
Pamiêtajmy, ¿e zwyk³a woda z kranu jest tañsza ni¿ butelkowana, czysta mikrobiologicznie, œwie¿a, sch³odzona i
od razu dostêpna, zawiera
cenne dla zdrowia sk³adniki
mineralne, nie wymaga u¿ycia
filtrów, a przede wszystkim nie
jest pakowana w plastik i nie
zawiera bisfenolu.
Źród³o: PWIK
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Polskim dzieciom odebrano dzieciństwo
8 maja obchodzimy 75 rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej wywo³anej przez nazistowskie Niemcy.
niemiecki obóz by³ za³o¿ony
dla eksterminacji Polaków, a
jego dzia³alnoœæ zaczê³a siê
14 czerwca 1940 roku. W
1942 zosta³ przekszta³cony w
obóz dla realizacji planu
zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej.
Dopiero w wolnej Polsce, po
1989 roku, jawnie mogliœmy
czciæ bohaterów Powstania w
Getcie Warszawskim, które
trwa³o w okresie od 14 kwietnia do po³owy maja 1943 roku. Po wojnie ten heroiczny
czyn zbrojny ¿ydowskiej
spo³ecznoœci Warszawy by³
przemilczany, jak skazane na
zapomnienie by³o te¿ Powstanie Warszawskie wywo³ane
bohaterskim zrywem Warszawiaków w okresie od 1. sierpnia do 3. paŸdziernika 1943
roku. Dzisiaj wspominamy te¿
40 tysiêcy kobiet zamordowanych w obozie KL Ravensbruck, i tych 40 tyœ., których
uda³o siê uratowaæ. Nie
mo¿emy zapomnieæ setek tysiêcy wiêŸniów obozów; KL
Sachsenhausen, KL Lublin
zwany Majdankiem, KL
Gross-Rosen, KL Stutthof,
obóz w Che³mnie i Be³¿cu,
obóz w Sobiborze dla dzieci z
Zamojszczyzny, w Treblince,
w £odzi jedynego w Europie
niemieckiego obozu pracy dla
dzieci polskich, oraz w Inowroc³awiu, Gdañsku, Bydgoszczy - to tylko te najwa¿niejsze.
Niemcy utworzyli machinê
zbrodni w postaci sieci kilkuset obozów i podobozów w
ca³ej Polsce i po czêœci w innych krajach Europy. W Niemczech utworzono obozy
m.in. dla Polaków w Dachau,
Mauthausen, Ravensbruck,
Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenburg, i inne.
Obszernie o martyrologii Polaków i ¯ydów, oraz o obozach zag³ady i koncentracyjnych pisze dr Maria Wardziñska z IPN (w Internecie pt.
„Niemieckie obozy zag³ady i
koncentracyjne…” oraz w
ksi¹¿ce „By³ rok 1939”). W
ci¹gu piêciu lat niemiecki okupant w obozach umieœci³ ponad 1 milion 200 tysiêcy Polaków. Niemcy napadaj¹c na
Polskê we wrzeœniu 1939 roku
planowa³y unicestwiæ pañstwo
polskie i pozbyæ siê z jego terenów Polaków; ewentualnie
dopuszczano pozostawienie
ok. 3 milionów Polaków jako
niewolniczej si³y roboczej dla,
jak zak³adano, nowego pañstwa niemieckiego dominuj¹cego nad Europ¹ i œwiatem. Los unicestwienia mia³
spotkaæ w szczególnoœci dwa
narody: ¿ydowski i polski. Nazistowskie Niemcy realizowa³y od samego pocz¹tku
wojny likwidacjê polskiego
narodu, jako wspólnoty
opartej na historii i kulturze,
jêzyku, terytorium oraz dorobku ekonomicznym.

Fot. Archiwum

Najbardziej podczas wojny
ucierpia³y dzieci i co roku 8
maja na nowo prze¿ywaj¹ i
wspominaj¹ tamte dni. Tegoroczne obchody bêd¹ skromne i w cieniu epidemii koronawirusa, ogarniaj¹cej Europê i
œwiat. Wydarzenia wojenne
wspominane w tê rocznicê
kszta³tuj¹ nasz¹ œwiadomoœæ
narodow¹ i polsk¹ pamiêæ historyczn¹, któr¹ musimy dla
przestrogi przekazywaæ nastêpnym m³odym pokoleniom.
¯yje wœród nas jeszcze niewielka grupa gorzowskich pionierów i znacznie wiêksza seniorów w wieku ponad 80 lat,
którzy wojnê i stalinowski
re¿im prze¿yli w atmosferze
biedy, komunistycznej dyktatury i inwigilacji. Ich ¿ycie to
by³a czêsto walka o przetrwanie, o kawa³ek chleba. Wœród
nich s¹ sybiracy i dzieci sybiru, przesiedleñcy z kresów,
deportowani
na
daleki
wschód, a po wojnie przywo¿eni na ziemie odzyskane
w bydlêcych wagonach, to ci,
którzy cudem prze¿yli obozy i
roboty przymusowe. To dzisiaj Dzieci Wojny, które tê
tragiczn¹ i barbarzyñsk¹ II
wojnê œwiatow¹ dobrze pamiêtaj¹. W pamiêci odcisnê³a siê im trauma martyrologii
najbli¿szych,
³apanki i rozstrzeliwania,
bombardowania ich domów. Szczegó³owo wspominaj¹ czas przyjazdu do Gorzowa, niektórzy z Armi¹ Polsk¹ jak ten ma³y ch³opiec
sierota, Ryszard G., mój przyjaciel, który nawet nie zna
swojego nazwiska. Ci seniorzy, nasze babcie i dziadkowie
pamiêtaj¹, jak po wypêdzeniu
Niemców z miasta, te nasze
ulice zasypane by³y gruzami
wysadzonych w powietrze domów, jak do miasta wkroczy³y
wyzwolicielskie
sowieckie
wojska. Symbolicznie 30.
stycznia 1945 roku ustanowiono dniem wyzwolenia Gorzowa, czy raczej wejœcia do
miasta ¿o³nierzy Armii Czerwonej na czele z genera³em
Niko³ajem Bierzarinem, którego ¿o³nierzom zawdziêczamy
zniszczenie centrum miasta.
O odgruzowywaniu miasta
wspominaj¹ naoczni œwiadkowie zebrani na spotkaniu Polskich Dzieci Wojny.
W dniu 26 stycznia w 75.
rocznicê oswobodzenia niemieckiego zespo³u obozowego w Oœwiêcimiu - AuschwitzBirkenau wspominano tych,
którzy znaleŸli siê wœród zamordowanych w Auschwitz
ok. 1,3 milionów ludzi. Dzisiaj
oddajemy ho³d tym ok. 1,1 miliona ¯ydów zwiezionych z
ró¿nych stron Europy do
Auschwitz, w tym 300 tyœ. z
Polski, ok. 100 tyœ. narodowoœci polskiej, 21 tyœ. Romów,15
tyœ. jeñców sowieckich. Ten

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.

Niemcy wykorzystali moment zduszenia Powstania w
Getcie w maju 1943 roku i wywieŸli ca³¹ ludnoœæ ¿ydowsk¹
z Warszawy do obozów, zrabowali pozostawiony ¿ydowski dobytek, a nastêpnie spalili i wyburzyli ich domy, a po
upadku Powstania Warszawskiego podjêli decyzjê zniszczenia raz na zawsze polskiej
stolicy. Zaczêto od burzenia
dorobku gospodarczego i materialnego, od niszczenia dóbr
kultury, mordowania elit oraz
niszczenia œwiadomoœci historycznej i wszystkiego co polskie. W Powstaniu Warszawskim ¿ycie straci³o ok. 200 tysiêcy Warszawiaków, a 550
tysiêcy ludzi z Warszawy i 100
tysiêcy z miejscowoœci podwarszawskich Niemcy wywieŸli do obozów, na roboty do
Niemiec i do Generalnej Guberni w celu dalszego unicestwienia. Niemcy rozpoczêli
rabunek stolicy dom po domu na ogromn¹ skalê.
Ogó³em Niemcy z Warszawy wywieŸli 45 tysiêcy wagonów kolejowych oraz kilka tysiêcy ciê¿arówek
pe³nych zrabowanego mienia prywatnego i pañstwowego - mówi Witold Banach
z IPN w audycji Polskiego Radia 02.10.2019 roku. Genera³
SS Erich von dem Bach¯elewski przed Miêdzynarodowym Trybuna³em Wojennym w Norymberdze tak relacjonowa³ rozkaz Heinricha
Himmlera: „Ka¿dego mieszkañca nale¿y zabiæ, nie wolno
braæ ¿adnych jeñców. Warszawa ma byæ zrównana z
ziemi¹ i w ten sposób ma byæ
stworzony
zastraszaj¹cy
przyk³ad dla Europy”. Nato-

miast Generalny Gubernator
Hans Frank tak pisa³ w swoim
dzienniku: „Po tym powstaniu
i jego zd³awieniu, Warszawê
spotka los, na który w pe³ni
zas³u¿y³a. Zostanie kompletnie zniszczona i starta z powierzchni ziemi”. Tak te¿ Niemcy zrobili. Straty wojenne
samej Warszawy wynosz¹ 54
miliardy dolarów (wg. 2004 r.).
Niemcy swój plan zag³ady
Warszawy zrealizowali, zburzyli miasto by go póŸniej odbudowaæ dla Niemców, przysz³ych jego mieszkañców, by
„nie mieli poczucia, ¿e s¹ w
obcym kraju, lecz w tym niemieckim otoczeniu czuli siê
jak w ojczyŸnie” (F.Gollert,
Warschau unter deutscher
Herrschaft,1942,s.237).
Straty i zniszczenia wojenne Warszawy wynios³y 85 %
- stolicê Polski zamieniono
w wielkie gruzowisko, szacuje Raport Strat Warszawy
1939-1945 opracowany w
2005 roku z inicjatywy
ówczesnego prezydenta Warszawy prof. Lecha Kaczyñskiego. Warto odwiedziæ Muzeum Powstania Warszawskiego, dzie³o prof. Lecha
Kaczyñskiego, by t¹ tragediê
polskiej stolicy zobaczyæ w
dokumentach. Zniszczono
nam ponad 162 000 budynków mieszkalnych, 353 876
zagród wiejskich 14 000 fabryk, ponad 84 000 warsztatów
rzemieœlniczych i 968 000
gospodarstw
domowych.
Zniszczono 72 % zabudowy
mieszkalnej Polski. Zniszczono 90 % dóbr kultury narodowej i zabytków, muzea,
teatry, kina i domy kultury,
koœcio³y. Zniszczono nieodwracalnie prawie wszyst-

kie biblioteki miejskie,
szkolne i naukowe, a w nich
22 miliony ksi¹¿ek, w tym
bezcenne dzie³a naszych pisarzy, naukowców i bezcenne inkunabu³y. Niemcy zrabowa³y Polsce 616 000 dzie³
sztuki o wartoœci 11 mld dolarów (wg kursu z 2001 r).
Zniszczyli nam szko³y i uniwersytety, szpitale, oœrodki
zdrowia i sanatoria. Zniszczono 65 % przemys³u chemicznego, 60 % elektrotechnicznego i ponad 55 % odzie¿owego, 53 % spo¿ywczego i 48 %
metalowego. Zniszczono polskie rolnictwo, hodowlê. Zagrabiono lub zniszczono 2465
lokomotyw, 6250 wagonów,
64 statki,. Zniszczono 5 948
km torów kolejowych, 47 767
metrów bie¿¹cych mostów kolejowych i wiaduktów oraz 14
900 km dróg o twardej nawierzchni. To tylko niewielki
wycinek z katalogu zniszczeñ
wojennych Polski przez nazistowskie Niemcy. Biuro Odszkodowañ Wojennych przy
Radzie Ministrów po II wojnie
œwiatowej oszacowa³o wartoœæ strat wojennych Polski
powsta³ych w wyniku okupacji
i dzia³añ wojennych Niemiec
(wg. 2014) na ok. 850 miliardów dolarów amerykañskich.
Zespó³ pos³a Arkadiusza Mularczyka w bie¿¹cym roku
przedstawi³ naukowo opracowane, zaktualizowane i
znacznie wiêksze ni¿ dotychczas szacowano, straty wojenne Polski, by nie by³o
w¹tpliwoœci w nieza³atwionej
ci¹gle przez Niemcy kwestii
odszkodowañ.
Trzeba Niemcom o tym
przypominaæ by nam nie
ubli¿ali i nie byli zarozumiali
wobec nas Polaków. Polska z
tych „popio³ów” powsta³a niczym narodowy cud. Te zniszczenia do tej pory odbudowujemy i w ostatnich latach na
kanwie sukcesów zaczêliœmy
zrzucaæ okowy powojennych
kompleksów. Polska ponios³a relatywnie najwiêksze straty osobowe w II
wojnie œwiatowej. Pod okupacj¹ niemieck¹ œmieræ
ponios³o ok. 6 milionów
ludnoœci polskiej, w tym
prawie 3 miliony obywateli
polskich
narodowoœci
¿ydowskiej. Zginê³o 2 miliony dzieci z r¹k okupantów niemieckich, w tym milion to dzieci ¿ydowskie.
Oko³o 700 tyœ. dzieci zosta³o okaleczonych fizycznie i psychicznie, a prawie
1,5 miliona dzieci zosta³o
osieroconych. Milionom
dzieci niemiecka wojna zabra³a dzieciñstwo, przerwa³a naukê i pozbawi³a
szans na godne ¿ycie. Setki
tysiêcy dzieci by³o wysiedlane z ich domów wraz z rodzinami, wiele dzieci wiêziono i

mordowano w obozach koncentracyjnych. 12 tysiêcy
dzieci ³ódzkiego koncentracyjnego obozu by³o skazanych na ciê¿k¹ pracê dla” narodu panów”, wiele dzieci
starszych wywieziono na
przymusowe roboty do Niemiec. Niemcy ukradli polskim
matkom do germanizacji ponad 200 tysiêcy dzieci, a tylko 15 % powróci³o do Polski.
Dzieci Zamojszczyzny wywo¿ono do Niemiec w celu
germanizacji. Warszawskie
dzieci walczy³y w Powstaniu,
by³y
mordowane,
by³y
Ma³ymi ¯o³nierzami i Warszawskimi
Powstañcami,
by³y œwiadkami niemieckich
egzekucji i ³apanek. Dozna³y
cierpieñ fizycznych i psychicznych, nieprzespanych
nocy, pozbawione prawa do
nauki. Setki tysiêcy dzieci
wraz z rodzinami by³y przesiedlane do Generalnej Guberni, a póŸniej wywo¿ono
do obozów lub na roboty
do Niemiec. Polskim dzieciom wojennej tu³aczki
odebrano szczêœliwe dzieciñstwo. Wiele dzieci deportowano wraz z rodzinami na Syberiê, do Kazachstanu i na daleki wschód.
Prze¿y³y obozy masowej
zag³ady i pracy przymusowej, tysi¹ce jednak tego nie
prze¿y³o. Setki tysiêcy dzieci
wyniszczano g³odem i ciê¿k¹
prac¹, poddawano pseudonaukowym eksperymentom,
upokarzano,
nierzadko
gwa³cono. W okrutny sposób
by³y oddzielane od rodzin, co
przez Miêdzynarodowy Trybuna³ w Norymberdze uznane zosta³o za zbrodnie ludobójstwa, a
Konferencja
UNESCO w 1948 r. uzna³a
proceder rabunku i eksterminacji dzieci za zbrodniê przeciwko ludzkoœci. Tak¹ zniszczon¹ Polskê, Warszawê i
Gorzów Wlkp., po II wojnie
œwiatowej zasta³y dzieci,
obecnie to nasze babcie i
dziadkowie, mo¿e nasi rodzice, Dzieci Wojny. Czy
pamiêtamy o nich? Mo¿e
jest jakiœ pomnik, mo¿e tablica upamiêtniaj¹ca eksterminacje naszych polskich dzieci podczas II wojny œwiatowej? Nie widzê takiego
upamiêtnienia. Co gorsze,
nie widzê œwiadomoœci takiej
pamiêci historycznej!
Józef Pi³sudski powiedzia³: „Naród, który nie
szanuje swej przesz³oœci
nie zas³uguje na szacunek
teraŸniejszoœci i nie ma
prawa do przysz³oœci” Bierzemy do serca s³owa Naczelnika i w 75 rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej
tê pamiêæ historyczn¹ o tragicznych losach polskich
dzieci wskrzesimy!
AUGUSTYN WIERNICKI
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Najtrudniejsze było zdobywanie sprzętu

Fot. Archiwum

Zosta³ zapamiêtany jako
polityk, urzêdnik radny i
dzia³acz sportowy. Mieliœmy
okazjê czêsto rozmawiaæ z
nim rozmawiaæ na ró¿ne tematy. Przypominamy rozmowê z nim, która odby³a siê
w 2015 roku, a w pe³nym
kszta³cie dot¹d nie by³a
opublikowana. A dotyczy³a
ukochanego przez niego
¿u¿la.
- W jakich okolicznoœciach trafi³ pan do gorzowskiej Stali, w której
przez wiele lat by³ kierownikiem dru¿yny, a z czasem równie¿ kierownikiem
sekcji ¿u¿lowej i cz³onkiem
zarz¹du?
- Trochê przypadkowo,
choæ kibicem ¿u¿la by³em od
chwili jego powstania w naszym mieœcie. Moim koleg¹
by³ Zygmunt Szarabajko i
kiedyœ zachêci³ mnie do
przyjœcia do klubu i zostania
kierownikiem zespo³u. To
by³y czasy formalizowania
prowadzenia
klubów,
zw³aszcza tych maj¹cych zespo³y ligowe w centralnych
rozgrywkach. Jednoczeœnie
pojawi³ siê wymóg, ¿eby
dru¿yny by³y prowadzone
przez kierowników. Poszed³em raz, drugi na trening, ¿eby przyjrzeæ siê organizacji pracy zespo³u od
wewn¹trz i przyj¹³em ofertê.
A z czasem trafi³em do zarz¹du klubu.
- Czym w pañskich czasach zajmowa³ siê kierownik dru¿yny?
- Praktycznie wszystkim,
ca³¹ organizacj¹ prowadzenia sekcji, a szczególnie pilnowaniem… starszych zawodników, bo to byli ¿ywi ludzie. To by³y czasy hucznych
zabaw i trzeba by³o kontrolowaæ tych naszych ch³opków,
¿eby nadmiernie nie balowali
przed meczami. Oczywiœcie
do obowi¹zków kierownika
nale¿a³a ca³a biurokracja, jak
te¿ organizowanie wyjazdów,

Fot. Archiwum

Gorzów po¿egna³ Romana Bukartyka, który zmar³ na pocz¹tku kwietnia br. w wieku 83 lat.

r e k l a m a

R. Bukartyk: To były czasy hucznych zabaw i trzeba było
kontrolować tych naszych chłopaków

Stal Gorzów 1971 roku. Od lewej: Roman Jóźwiak, Bogusław Nowak, Zenon Plech, Jerzy
Padewski, Wojciech Jurasz, Edward Jancarz, Ryszard Dziatkowiak i Roman Bukartyk w roli
kierownika drużyny

noclegów,
zapewnienie
wy¿ywienia i wyp³aty dla zawodników.
- Ile wtedy p³acono za
punkty?
- Pamiêtam, ¿e w ekstraklasie zawodnicy dostawali
po 80 z³otych za punkt oraz
bonus, a w innych imprezach
chyba 40 z³otych. Za dobry
wystêp ¿u¿lowiec móg³ zarobiæ oko³o tysi¹ca z³otych, co
by³o spora kwot¹. Pamiêtajmy te¿, ¿e zawodnicy byli
normalnie zatrudnieni na
etatach w Ursusie i niewiele
pracowali, bo najczêœciej
siedzieli w warsztacie przy
sprzêcie lub trenowali. Kadrowicze mieli dodatkowo
p³acone tzw. kadrowe. Oczywiœcie porównywanie tamtych zarobków do dzisiejszych nie ma sensu, bo teraz
¿u¿lowcy
maj¹
zdecydowanie lepsze warunki, choæ te¿ musz¹ inwestowaæ sami w sprzêt. Dawniej
koszty utrzymania i remontów motocykli by³y na g³owie
klubu.
- Co by³o najtrudniejsze i
le¿a³o w kompetencjach
kierownika?
- Najtrudniejsze by³o zdobywanie sprzêtu i czêœci.
Oczywiœcie wszyscy w klu-

dziewczyny. Mia³em z nim
trochê przez to k³opotów, bo
musia³em go autentycznie
pilnowaæ. Bywa³o tak, ¿e jechaliœmy gdzieœ na mecz i
ani siê obejrza³em, a wokó³
Andrzeja by³ ju¿ wianuszek
dziewcz¹t, które przychodzi³y na mecze czêsto, ¿eby
tylko z nim poflirtowaæ. Najstarszy z naszego grona Tadeusz Stercel by³ dobrym
cz³owiekiem, uczynny, kole¿eñski, lubi³ wszystkim pomagaæ. Bronis³aw Rogal by³
wysoki, przystojny, talentem
du¿ej klasy, ale w kolektywie
nie najlepiej siê czu³. By³ bardziej indywidualist¹. On te¿
zosta³ pierwszym gorzowianinem powo³amy na mistrzostwa œwiata. Edmund Migoœ
z kolei to by³ ultra talent sportowy. Za co siê nie wzi¹³, by³
w tym œwietny. Do tego, podobnie
jak
Stercel,
kole¿eñski i ci¹gle weso³y.
Wszyscy go lubili. Jerzy Padewski po wojnie przyjecha³
z ca³¹ rodzin¹ z Piñska i jak
przysta³o na Poleszuków
wszyscy byli niezwykle serdeczni. Podobnie by³o z
Wojtkiem Juraszem. Kiedy
spojrzymy na charakterystykê tych ch³opaków nie
mo¿na byæ dzisiaj zaskoczo-

bie szukaliœmy mo¿liwoœci
dojœcia do producentów, stosowaliœmy ró¿ne metody, z
wrêczaniem ró¿nych pami¹tek. Bieda jaka panowa³a
w Polsce pod tym wzglêdem
by³a jednak spora. Nic dziwnego, ¿e jeszcze przed moim przyjœciem do klubu w
Ursusie zaczêto budowaæ
w³asne motocykle, nawet
przez jakiœ czas zawodnicy
jeŸdzili na nich, ale na
d³u¿sz¹ metê nie sprawdzi³o
siê. Dobrze, ¿e w Rzeszowie
produkowane s³ynne FIS-y,
na których przez pewien
czas utrzymywano polski
¿u¿el. Niemniej trudno by³o z
tym sprzêtem, nawet jak w
czechos³owackim Davisovie
ruszono z masow¹ produkcj¹ motocykli Jawa. By³y
bowiem ró¿ne limity.
- Jak wspomina pan
pierwszych zawodników,
którzy budowali si³ê gorzowskiego ¿u¿la w czasach, kiedy zaczyna³ pan z
nimi wspó³pracowaæ?
- Zacznê od Andrzeja Pogorzelskiego, który otworzy³
kartê z wielkimi sukcesami.
By³ on zawodnikiem nad wyraz inteligentnym i u³o¿onym.
Do tego prawdziwym amantem, za którym szala³y

ny, ¿e byliœmy jednym z niewielu wtedy klubów w Polsce, gdzie mieliœmy scementowan¹ dru¿ynê, zawodnicy
¿yli w przyjaŸni, choæ niemal
ka¿dy pochodzi³ z innych rejonów kraju.
- Czy pomiêdzy zawodnikami istnia³a ostra rywalizacja sportowa?
- U nas raczej nie, choæ
wiadomo, ¿e lepsi wiêcej te¿
zarabiali i dziêki temu ¿yli na
trochê wy¿szej stopie, ale
zazdroœci nie by³o. Mo¿e dlatego, ¿e kto zarobi³ wiêcej
czêsto zaprasza³ innych kolegów na przys³owiowe piwo.
Najczêœciej czyni³ to Migoœ,
którego nazywaliœmy ,,fundatorem’’. Jak starszyzna
sz³a na piwo, Mundek
chêtnie stawia³.
- Potem pojawi³a siê nowa fala œwietnych ¿u¿lowców. Sk¹d w tak krótkim
czasie wziê³o siê tylu póŸniejszych mistrzów?
- To nie by³ przypadek. Pod
koniec lat 60. uruchomiliœmy
w klubie szkó³kê i gdy tylko
pojawi³a siê grupa bardzo
zdolnych zawodników uznaliœmy, ¿e starsi powinni zaopiekowaæ siê m³odszymi. I
tak, Padewski wzi¹³ pod swoje skrzyd³a Zenka Plecha,
Pogorzelski - Bogusia Nowaka, Migoœ - Ryska Fabiszewskiego, bo to by³ jego s¹siad.
- I jakie zadanie mieli ci
starsi?
- Pomagaæ w treningach,
pilnowaæ, uczyæ, sporo mieli
pracy. I powiem panu, ¿e ci
starsi najczêœciej robili to naprawdê z wielkim oddaniem.
Nie by³o wœród nich zazdroœci. Jak Plech zacz¹³ wygrywaæ, to Jurek Padewski by³
bardzo szczêœliwy i skaka³
do góry. Pamiêtam, ¿e jak do
klubu przyszed³ Boguœ Nowak, to w pierwszej chwili
nie by³o widaæ u niego wielkiego talentu, a dodatkowo
nie mia³ w sobie tej wielkiej
energii. Przy Pogorzelskim w
krótkim czasie zrobi³ ogromne postêpy i szybko sta³ siê
wiod¹cym zawodnikiem, do

tego szybko ,,wydoroœla³’’, a
z czasem poszed³ na studia,
co w tamtym okresie wœród
¿u¿lowców nie by³o czymœ
naturalnym.
- A co z Edwardem Jancarzem, bo o nim jeszcze
nic nie powiedzieliœmy?
- Edek Jancarz i Rysiek
Dziatkowiak byli z tego œredniego pokolenia, z tego samego rocznika zreszt¹. I
choæ ,,Eddy’’ zacz¹³ póŸno
trenowaæ bardzo szybko sta³
siê czo³owym zawodnikiem,
a w trzecim sezonie startów
mia³ ju¿ medal indywidualnych mistrzostw œwiata w
Goeteborgu. M³odsi bardzo
go lubili, podpatrywali, bo im
by³o bli¿ej do Edka ni¿ do
tych starszych opiekunów.
Wydaje mi siê, ¿e skok, jaki
wykona³ Edek w swoim rozwoju sportowym, na tyle
zmobilizowa³ pozosta³ych
ch³opaków, ¿e zaczêli oni
jeszcze mocniej trenowaæ,
¿eby dorównaæ do niego. Z
drugiej strony, przynajmniej
w pierwszych latach dla Edka, numerem 1 by³… on
sam. On nie szuka³ przyjaŸni, lecz skupia³ siê na w³asnej pracy. By³ pracoholikiem,
ci¹gle doskonali³ siê, ale kiedy koledzy prosili go o pomoc
zawsze by³ gotowy. Zawsze
mówi³em, ¿e sportowiec
chc¹cy odnosiæ wielkie sukcesy musi byæ ma³ym egoist¹ i to
do Edka pasowa³o. Jancarzowi bardzo zale¿a³o na szybkim
byciem liderem Stali, dlatego
zaciekle walczy³ z Pogorzelskim. A Andrzej nie przywi¹zywa³ do tego a¿ takiej wagi.
- Jak wygl¹da³y wyjazdy
na mecze?
- Jeszcze przed moim przyjœciem ch³opacy g³ównie korzystali z poci¹gów. Ja tylko
raz z nimi tak pojecha³em.
Ka¿dy bra³ motocykl, szliœmy
na dworzec, jechaliœmy do
Krzy¿a, tam przesiadka i dalej
na przyk³ad do Rzeszowa, Tarnowa, Krakowa. To by³y d³ugie
wyjazdy, trwaj¹ce kilka dni.
Potem zmieni³o siê o tyle, ¿e
klub naby³ jeden samochód,
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Nie popadajmy ze skrajności
w skrajność
Z Janem Kaczanowskim, przewodnicz¹cym Rady Miasta w Gorzowie, rozmawia Robert Borowy
- Pod koniec marca w
ostatniej chwili zosta³a odwo³ana sesja rady miasta.
Pamiêta pan, ¿eby kiedykolwiek w Gorzowie dosz³o
do podobnej sytuacji?
- Tak, w 2017 roku zosta³a
odwo³ana uroczysta sesja
rady miasta z powodu
po¿aru katedry. Po raz
pierwszy mamy jednak do
czynienia z tak dramatyczn¹
sytuacj¹ dynamicznie rozprzestrzeniaj¹cego siê koronawirusa COVID-19. Kieruj¹c siê poczuciem odpowiedzialnoœci
i
przede
wszystkim bezpieczeñstwem
mieszkañców, po licznych
konsultacjach, podj¹³em decyzjê o odwo³aniu marcowej
sesji.
- Co dalej, bo przecie¿
miasto musi dzia³aæ, a radni powinni stanowiæ prawo
lokalne?
- Oczywiœcie, zgadzam siê.
Musimy dostosowaæ siê i
sprostaæ rzeczywistoœci, w
której przysz³o nam dzia³aæ.
Nie mo¿emy zamkn¹æ miasta na klucz. Musimy funkcjonowaæ, ale nie mo¿emy nara¿aæ kogokolwiek na niebezpieczeñstwo, dlatego po
przeprowadzeniu odpowiednich przygotowañ bêdziemy
odbywaæ sesje w formie
zdalnej, czyli on-line.
- W przestrzeni publicznej pojawi³a siê informacja, ¿e organizowanie sesji
rady miasta inaczej ni¿ poprzez wspólne spotkanie
siê radnych jest niezgodne
z prawem. Czy przeszkody
prawne zosta³y usuniête?
- Nigdy nie zwo³a³em i nie
zwo³am sesji wbrew obowi¹zuj¹cemu w danym momencie prawu. Z informacji,
które posiadam od prawników wiem, ¿e mo¿emy
zwo³ywaæ sesjê on-line, bo
jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, miasto musi w miarê
mo¿liwoœci funkcjonowaæ.
- Miasto uruchomi³o
pierwszy pakiet pomocy
gospodarczej
przedsiêbiorcom, którzy z powodu pandemii maj¹ mocno
ograniczone mo¿liwoœci
dzia³ania. Pana zdaniem to
wystarczy?
- Z myœl¹ o przedsiêbiorstwach, które z powodu pandemii borykaj¹ siê z wieloma
problemami powsta³ pakiet
pomocowy „Gorzowska Dycha”, który zak³ada m.in.
umorzenie czynszu dla najemców lokali komunalnych i
dzier¿awców nieruchomoœci,
czy odroczenie, roz³o¿enie
na raty lub umorzenie zaleg³oœci podatkowych. Jestem przekonany, ¿e oczeki-

Fot. Robert Borowy

który wozi³ motocykle a zawodnicy dalej jeŸdzili poci¹gami. Dopiero po zakupie starego autobusu mo¿na by³o
zmieniæ œrodek lokomocji.
Minê³y kolejne lata i zawodnicy
mieli ju¿ swoje auta, niektórym
pomaga³em za³atwiæ, dorabialiœmy przyczepki i tak siê zaczê³o jeŸdziæ. Obowi¹zkowo
kolumn¹. JeŸdziliœmy jeden za
drugim, ¿eby w razie jakiegoœ
zdarzenia móc sobie pomóc.
- By³ pan kierownikiem
dru¿yny w okresie swojej
pracy w Urzêdzie Wojewódzkim w Zielonej Górze.
Jak pan ³¹czy³ te obowi¹zki?
- £atwo nie by³o, ale mecze
odbywa³y siê w weekendy to
jakoœ sobie radzi³em. Nie
chciano mnie puœciæ ze Stali, a
i sam dobrze siê czu³em w tej
podwójnej roli, to czemu
mia³em rezygnowaæ.
- Czy by³y to ju¿ czasy
du¿ych napiêæ pomiêdzy
Stal¹ i Zgrzeblarkami?
- Nie, klasyczna ,,œwiêta wojna’’ zaczê³a siê od 1972 roku,
od pierwszej wygranej zielonogórzan z nami. Wczeœniej
ró¿nica poziomu sportowego
i organizacyjnego pomiêdzy
obydwoma
kluba
by³a
ogromna. Stal by³a zespo³em
walcz¹cym o mistrzostwo
Polski, Zgrzeblarki mia³y problemy z awansem, a potem z
utrzymaniem siê w ekstraklasie. I je¿eli dochodzi³o do
nerwowych napiêæ to bardziej wynika³y one z frustracji
zielonogórzan, przy czym nie
dotyczy³o to zawodników czy
dzia³aczy. Raczej kibiców,
którzy nie mogli pogodziæ
siê, ¿e lejemy ich na ka¿dym
kroku, aczkolwiek na trybunach generalnie panowa³
spokój. Dla zielonogórzan
marzeniem by³o z nami wygraæ. My mieliœmy z kolei inne wtedy marzenie, wygraæ z
ROW-em Rybnik.
- A czy rzeczywiœcie istnia³a
wtedy
dobra
wspó³praca obu klubów?
- Tak. Trzeba wiedzieæ, ¿e
zielonogórzanie mieli sporo
k³opotów ze zbudowaniem
silnego zespo³u, bo im brakowa³o zdolnych wychowanków. To by³a taka zbieranina
niechcianych zawodników w
innych klubach. Mieli te¿ sporo problemów organizacyjnych. Du¿o im wtedy pomagaliœmy. Nawet w za³atwianiu
paliwa, które by³o trudne do
zdobycia. Wszyscy mieli limity, ale do dzisiaj nie dowiedzia³em siê, jak moi zawodnicy znaleŸli dojœcie, ¿e zawsze mieli wiêcej ni¿
powinniœmy mieæ. U nas zawsze by³o tego paliwa w
bród. Jurek Padewski i Edmund Migoœ potem handlowali i zielonogórzanie byli w
grupie ich klientów.
- Dziêkujê za rozmowê
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J. Kaczanowski: Do życia bez kontaktów z innymi ludźmi nie jesteśmy przyzwyczajeni

wania przedsiêbiorstw s¹
zdecydowanie wiêksze, jednak ciê¿ar pomocy firmom,
jak i samorz¹dom musi
wzi¹æ na siebie pañstwo.
Pragnê w tym momencie zauwa¿yæ, ¿e tzw. „Gorzowska
Dycha” jest efektem dobrej
wspó³pracy prezydenta z
radnymi. Dotyczy to tak¿e
pomocy dla szpitala.
- W jakim kierunku powinny pójœæ zmiany w tegorocznym bud¿ecie miasta, ¿eby wygospodarowaæ
odpowiedni¹ pulê pieniêdzy na walkê ze skutkami
pandemii, ale ¿eby te¿ nie
straciæ dotacji na wczeœniej zaplanowane inwestycje?
- Jakiœ czas temu proponowa³em, ¿e stosownym by³aby
nowelizacja tegorocznego
bud¿etu miasta i rezygnacja
z niektórych, moim zdaniem,
wielkich inwestycji jeszcze
nierozpoczêtych. Mówi¹c
wprost, nie mo¿na siê bawiæ,
kiedy œrodki finansowe s¹
potrzebne na zdecydowanie
powa¿niejsze i pilniejsze cele. Nie mo¿emy natomiast
skreœlaæ tych mniejszych zadañ, jak np. remonty mieszkañ komunalnych i socjalnych, obiektów oœwiatowych,
dróg, czy chodników, na które jest wykonana dokumentacja. Ka¿da z³otówka jest
bardzo wa¿na i powinniœmy
j¹ rozs¹dnie zagospodarowaæ. Osobiœcie uwa¿am, ¿e
nie mo¿na popadaæ ze skrajnoœci w skrajnoœæ i rezygnowaæ z realizacji czêœci inwestycji tak rozpoczêtych i niektórych tych, które s¹ ujête w
przyjêtym bud¿ecie miasta
na 2020 rok. Nawet jeœli
miasto zad³u¿y siê ponad
miarê da tym samym mo¿li-

woœæ dzia³ania lokalnym
przedsiêbiorstwom.
- Zapewne czekaj¹ nas
ró¿ne opóŸnienia w realizacji rozpoczêtych ju¿ inwestycji, ale liczy pan chyba, ¿e wiele uda siê ukoñczyæ w najbli¿szych
miesi¹cach?
- Tak¹ mam nadziejê.
Wszyscy czekamy na zakoñczenie remontu ul. Sikorskiego, Kostrzyñskiej i innych wa¿nych inwestycji w
naszym mieœcie. Sprawnie
id¹ prace przy budowie Centrum Edukacji Zawodowej i
Biznesu. Warto chwilê przemêczyæ siê, bo gdy ju¿
wszystkie remonty zostan¹
ukoñczone bêdziemy mogli
cieszyæ siê, ¿e wczeœniej
podjêliœmy zasadne decyzje.
- Na ile, pana zdaniem,
zmieni siê nasze codzienne gorzowskie ¿ycie po
pandemii w porównaniu
do tego, co by³o jeszcze
niedawno?
- Mam nadziejê, ¿e wszyscy wyci¹gniemy z tej trudnej
sytuacji daleko id¹ce wnioski. My, jako spo³eczeñstwo,
powinniœmy
wyci¹gn¹æ
lekcjê z tej pandemii, aby nie
biegaæ za dobrami materialnymi zapominaj¹c o rzeczach naprawdê wa¿nych,
jak zdrowie i rodzina. Nikt z
nas nie bêdzie ¿y³ wiecznie.
Dlatego te¿ b¹dŸmy dla siebie ¿yczliwi zawsze, nie tylko
od œwiêta.
- Czy Gorzów, który kiedyœ mia³ mniej mieszkañców, ale bardziej rozbudowan¹ s³u¿bê zdrowia nie
powinien po pandemii ponownie postawiæ na rozwój szpitalnictwa?
- Pragnê przypomnieæ, ¿e
w Gorzowie by³y trzy szpita-

le. Obecny wojewódzki przy
ul. Dekerta oraz przy ul.
Warszawskiej i szpital dzieciêcy przy ul. Walczaka. Nigdy
nie zapomnê, gdy wyremontowany szpital przy Warszawskiej zosta³ zlikwidowany w sposób nieprzemyœlany
i nieracjonalny. To by³ bardzo
powa¿ny b³¹d. Zaznaczam,
¿e w tym nieistniej¹cym ju¿
szpitalu funkcjonowa³ równie¿ oddzia³ zakaŸny. S³u¿ba
zdrowia nie podlega bezpoœrednio samorz¹dowi gorzowskiemu, ale mimo to, na
ile mo¿emy, to pomagamy,
bo tak trzeba. W naszym
kraju s³u¿ba zdrowia jest,
niestety, ca³y czas niedofinansowana i niedoceniana.
Pamiêtajmy o jednej wa¿nej
sprawie - s³u¿ba zdrowia nie
bêdzie funkcjonowa³a bez lekarzy, pielêgniarek, ratowników itd. Nie mo¿na zatem
po macoszemu traktowaæ
tak s³u¿by zdrowia, jak i
edukacji. Oklaski dla medyków to piêkny gest, ale oni
potrzebuj¹ i zas³uguj¹ na
du¿o wiêcej. Myœlê, ¿e nikt
nie powinien o tym nigdy zapominaæ.
- Nie obawia siê pan, ¿e
nied³ugo przyzwyczaimy
siê do ¿ycia w œwiecie wirtualnym, a w sklepach czy
na ulicy bêdziemy bali siê
podejœæ do innej osoby?
- Takie myœli nale¿y zdecydowanie odrzuciæ. Nie ma
nic wspanialszego ni¿ bezpoœrednie kontakty miêdzyludzkie. To jest tylko okres
przejœciowy, który miejmy
nadziejê minie. Jak najszybciej. Do ¿ycia bez kontaktów z innymi ludŸmi nie
jesteœmy przyzwyczajeni.
My nadal tego potrzebujemy.

- Pierwszym przyk³adem
œwiadcz¹cym, ¿e jednak
coœ siê zmienia, mo¿e byæ
paczkomat
postawiony
przez urz¹d miasta. Jak siê
sprawdzi, to mo¿e pozostaæ ju¿ na zawsze?
- Jedno drugiemu nie przeszkadza. Osobiœcie ceniê
sobie bardziej bezpoœredni
kontakt z mieszkañcami.
Paczkomat to jest taki dodatkowy
element
maj¹cy
usprawniæ pracê urzêdu i
u³atwiæ kontakt mieszkañców
z urzêdnikami w dobie panuj¹cej pandemii. Czy siê
jednak przyjmie, zobaczymy.
- Najwiêkszy problem
mo¿e byæ z powrotem nie
tylko masowych wydarzeñ
sportowych czy kulturalnych, ale nawet zwyk³ych
zajêæ z udzia³em wiêkszych grup ludzi, w tym
dzieci i m³odzie¿y.
- Rzeczywiœcie, s¹ to bardzo trudne decyzje, zobaczymy, kiedy zapali siê zielone œwiat³o, ale musimy to
zrozumieæ i byæ cierpliwym.
Swoj¹ drog¹, obecna pandemia tylko upewnia mnie, ¿e
nale¿y mocno iœæ w kierunku
budowy zdrowego spo³eczeñstwa, bo wtedy wszystko
bêdzie ³atwiejsze. Od bardzo
wielu lat jestem zdecydowanym
zwolennikiem
anga¿owania
wiêkszych
œrodków samorz¹dowych na
wychowanie m³odzie¿y poprzez aktywnoœæ fizyczn¹.
Ostatnio wspólnie zrobiliœmy
wa¿ny krok w tym kierunku,
a przyk³adem niech bêd¹ oddane do u¿ytku boiska
pi³karskie przy ul. ¯wirowej i
Olimpijskiej oraz inne obiekty s³u¿¹ce dzieciom i m³odzie¿y. Trzeba teraz wyasygnowaæ wiêksze œrodki finansowe na ich utrzymanie, ale
najwa¿niejsze, ¿e dzieciaki
maj¹ ju¿ gdzie æwiczyæ i szlifowaæ swoje umiejêtnoœci. To
jest dzia³anie pro-zdrowotne,
w
przeciwieñstwie
do
ci¹g³ego siedzenia przed
komputerem, stania w bramie, czy uciekania do ró¿nego rodzaju u¿ywek. Racjonalnie powinniœmy, bior¹c
pod uwagê zaistnia³¹ sytuacjê, wydatkowaæ za to
œrodki finansowe na sport
wyczynowy, zw³aszcza ¿e
mog¹ byæ problemy z szybkim przywróceniem imprez
masowych. Z tego tak¿e powodu, ale równie¿ ze
wzglêdu na k³opoty bud¿etowe w najbli¿szym czasie musimy zrezygnowaæ z organizacji imprez kulturalnych i
ju¿ pierwsze decyzje w tej
sprawie zapad³y.
- Dziêkujê za rozmowê.
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ZGM przestawił się teraz na sieć
Mnóstwo telefonów i maili - to dziœ codziennoœæ Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej

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/

Komunikacja tylko zdalna

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, jak wszystkie inne
zak³ady i spó³ki miejskie,
przestawi³ siê na pracê
zdaln¹, która miêdzy innymi
zak³ada minimum lub w ogóle brak kontaktów z klientem.
- St¹d mamy tak wiele telefonów i maili, bo zwykle nasi
mieszkañcy lub inni interesanci woleli przyjœæ do nas i
osobiœcie ró¿ne rzeczy wyjaœniæ. Jak teraz nie mog¹
przyjœæ do nas do biura, to
dzwoni¹ lub pisz¹ maile mówi dyrektor ZGM.

Fot. Archiwum

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

ZGM nadal działa, choć inaczej niż w czasach przed pandemią

I przyznaje, ¿e liczba telefonów oraz maili jest ogromna. - Zg³oszenia weryfikujemy, a czas ich realizacji uzale¿niamy z uwzglêdnieniem
obecnej sytuacji. Prosimy o
zrozumienie, poniewa¿ nie
wszystkie sprawy czy usterki
udaje za³atwiæ siê od rêki -

nie mamy zamiaru nara¿aæ
niepotrzebnie pracowników,
firmy wspó³pracuj¹ce czy
mieszkañców - deklaruje dyrektor Pawe³ Nowacki, ale
jednoczeœnie zapewnia, ¿e
wszystkie sprawy s¹ wnikliwie rozpatrywane i ¿adna
nie zostanie bez odpowiedzi.

Firma pracuje cały czas

Mimo ciê¿kiego czasu,
ZGM i ADM staraj¹ siê pracowaæ normalnie. - Wiêkszoœæ
us³ug wykonywana jest zgodnie z zawartymi umowami dla przyk³adu sprz¹tanie klatek schodowych i otoczenie

naszych budynków. W miarê
mo¿liwoœci dezynfekujemy
klatki, odka¿amy porêcze czy
klamki, czyli te miejsca, gdzie
siê gromadz¹ wirusy. To
zwykle odbywa siê bez kontaktu z mieszkañcami, wiêc
nikogo nie nara¿amy - mówi
dyrektor ZGM.
Dodatkowy ruch mailowy i aktywnoœæ pracowników ZGM generuje tak¿e fakt, ¿e og³oszono
pakiet pomocowy Gorzowska
Dycha i do zak³adu zg³aszaj¹
siê przedsiêbiorcy, którzy s¹
najemcami lokali u¿ytkowych.
Pytaj o zasady odst¹pienia od
op³at czynszowych oraz inne
formy wsparcia czy uzyskania
pomocy. Ka¿demu staramy siê
odpowiedzieæ i udzieliæ wyczerpuj¹cych wyjaœnieñ.
- Tak wiêc nawet w trudnym
czasie, czasie, kiedy trzeba
siedzieæ w domu, my nie narzekamy na brak pracy. Komunikacja z mieszkañcami
odbywa siê w inny sposób,
ale ca³y czas jest i nikt ze
swoimi sprawami nie zostanie sam. Niektóre tylko siê
przeci¹gn¹ na bezpieczny
czas - mówi Pawe³ Nowacki.
ROCH

Program restrukturyzacji zadłużenia w ZGM
D³ugo oczekiwany w szczególnoœci przez osoby, które zad³u¿y³y swoje mieszkania.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej liczy na du¿e zainteresowanie ze strony mieszkañców, redukcjê d³ugów ale
przede wszystkim na regularne wnoszenie op³at czynszowych za zajmowany lokal
- który stanowi podstawowy
warunek przyst¹pienia do
programu i ubiegania siê o
czêœciowe umorzenie nale¿noœci wobec Miasta.
- Poniewa¿ ju¿ mo¿na
sk³adaæ wniosek o restrukturyzacjê zad³u¿enia, ze
wzglêdu na wprowadzony
stan epidemii i ograniczony
kontakt, mamy wzmo¿on¹
liczbê telefonów i maili w tej
sprawie - mówi Pawe³ Nowacki, dyrektor Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej.

Fot. Archiwum

Adresy

Ale Zak³ad nadal dzia³a,
choæ inaczej ni¿ w czasach
przed pandemi¹.
- Rzeczywiœcie, mamy mnóstwo telefonów i maili, ale to
wynika z faktu, ¿e w marcu w
wyniku wprowadzenia stanu
epidemii ograniczyliœmy kontakt z mieszkañcami i zamknêliœmy nasze siedziby.
Przestawiliœmy siê na pracê
zdaln¹ i mieszkañcy nie maj¹
innego sposobu komunikacji
z nami - mówi Pawe³ Nowacki, dyrektor Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.

Kto może wziąć udział w
programie

D³ug mieszkañców wobec
miasta z tytu³u niep³acenia
czynszu siêga ponad 65 mln
z³. I w³aœnie dlatego Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego powo³a³ zespó³
w sk³ad którego wchodzili
zastêpcy prezydenta, radni
miasta
Gorzowa
oraz
urzêdnicy. Zadaniem zespo³u by³o zdiagnozowanie
obszaru wystêpuj¹cych problemów, opracowanie i przygotowanie do wdro¿enia no-

Wdrożenie programu restrukturyzacyjnego pozwala na wyjście z zadłużenia czynszowego

wych zasad polityki mieszkaniowej wraz z zarekomendowaniem programu dzia³añ
maj¹cego wp³yn¹æ na poprawê sytuacji administrowanym zasobem mieszkaniowym. Jednym z wypracowanych elementów by³a pomoc
w przezwyciê¿eniu trudnoœci
w sp³acie zaleg³oœci za zajmowane lokale osobom, które znalaz³y siê w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej i materialnej
poprzez wdro¿enie programu restrukturyzacyjnego pozwalaj¹cego na wyjœcie z
zad³u¿enia czynszowego.
Program jest skierowany
do osób zad³u¿onych b¹dŸ
odpowiadaj¹cych solidarnie
za d³ug, którzy ze wzglêdu
na wysokoœæ d³ugu nie s¹ w

stanie ich sp³aciæ, ale te¿ nie
chc¹ byæ eksmitowani.
Program przewiduje piêæ
mo¿liwoœci restrukturyzacji
zad³u¿enia.
Po pierwsze 100% umorzenia pod warunkiem przekazania zajmowanej nieruchomoœci na rzecz wierzyciela
przez d³u¿ników lub osoby
zajmuj¹ce nieruchomoœæ.
Ponadto umorzenie 70% pod
warunkiem sp³aty pozosta³ej
czêœci w terminie 6 miesiêcy,
60% pod warunkiem sp³aty
pozosta³ej czêœci w terminie
12 miesiêcy, 50% (proporcjonalne) równe sumie miesiêcznych rat wp³aconych na
poczet zad³u¿enia oraz 50%
w przypadku zamiany zajmowanego lokalu mieszkal-

nego na mniejszy wskazany
przez miasto.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e prócz
pierwszego wariantu, dla pozosta³ych podstawowym warunkiem
umorzenia
zad³u¿enia jest terminowe i
w pe³nej wysokoœci regulowanie op³at czynszowych za
zajmowane mieszkanie.
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.
No i w³aœnie koniecznoœæ
indywidualnego rozpatrzenia
ka¿dej sprawy powoduje, ¿e
ZGM notuje olbrzymi¹ liczbê
telefonów. Bo jak twierdz¹
sami zainteresowani, znacznie lepiej jest, kiedy mo¿na
przyjœæ do urzêdnika, poniewa¿ szybciej i od rêki da siê
sprawê za³atwiæ. Ale ze
wzglêdu na pandemiê koronawirusa zainteresowanym,
a tych jest sporo, pozostaj¹
telefony i maile.

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/
pobierz/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.
ROCH

Maj 2020 r.
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Spółdzielnia socjalna
matek z pasją
Spó³dzielnia Socjalna Centrum Zdrowia i Urody PasjoMatki ze Strzelec Krajeñskich to zwyciê¿czynie lokalnej ods³ony Kampanii #wlasniepoto.

Fot. Archiwum LOVES

PasjoMatki to piêæ
pe³nych pasji m³odych
kobiet, które po urodzeniu dzieci po prostu nie
chcia³y wracaæ w kierat
etatu, ale ¿yciowa energia i chêæ samorealizacji
nie pozwoli³y im na rezygnacjê z planów zawodowych. Utworzy³y wiêc
najtrudniejszy ze wszystkich form podmiotów
ekonomii spo³ecznej spó³dzielniê socjaln¹ i …
idzie im œwietnie! Gdyby
nie pandemia i zawieszenie naborów w ramach
LOWES ju¿ dziœ tworzy³yby kolejne miejsca
pracy, rozszerzaj¹c tym
samym wachlarz swych
us³ug. Znaj¹c je - wiemy,
¿e i tak to zrobi¹. Bo s¹
to matki z prawdziw¹
pasj¹. PasjoMatki! O
spó³dzielni, gabinecie i
jego ofercie, opowiada
Barbara Jasnowska Ziêba, Prezes Spó³dzielni:
Gabinet PasjoMatki powsta³ z pasji do naturalnych metod usprawniania
kondycji fizycznej i psychicznej
ka¿dego
cz³owieka. Pomagamy w
naturalny sposób eliminowaæ lub ³agodziæ wiele
dolegliwoœci
zdrowotnych.
Pomys³ na gabinet zrodzi³ siê ju¿ wiele lat temu,
kiedy to wspólnie z serdeczn¹
przyjació³k¹
Ma³gorzat¹ Herberg boryka³yœmy siê z wieloma
w³asnymi problemami
zdrowotnymi oraz z problemami cz³onków naszych rodzin. Atopowe
zapalenie skóry, niedoczynnoœæ tarczycy, nadciœnienie, alergie pokarmowe
i
wziewne,

Barbara Jasnowska Zięba i Małgorzatą Herberg założyły spółdzielnię socjalną i… idzie im
świetnie!

³uszczyce, tr¹dzik, niegoj¹ce siê rany to tylko
niektóre z przypad³oœci z
którymi przysz³o nam siê
zmierzyæ. Wieloletnie leczenie konwencjonalne

nie przynosi³o zadowalaj¹cych i sta³ych efektów. Dopiero zmiana stylu ¿ycia, od¿ywiania i odpowiednia suplementacja
naturalnymi produktami

roœlinnymi okaza³y siê
strza³em w dziesi¹tkê.
Wszystkie uci¹¿liwe objawy ust¹pi³y. Widz¹c tak
zadawalaj¹ce efekty u
siebie i najbli¿szych nam

osób
postanowi³yœmy
dokszta³caæ siê w tym
kierunku. Kiedy tylko pojawi³a siê mo¿liwoœæ
otrzymania z Lubuskiego
Oœrodka Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej wsparcia finansowego, nie zastanawia³yœmy
siê
d³ugo… Po miesi¹cu
œcie¿ki w ramach projektu
zarejestrowa³yœmy
spó³dzielniê i tak ja zosta³am Prezesk¹, a Gosia
Wice. Zatrudni³yœmy kolejne trzy osoby i
sta³yœmy siê przedsiêbiorstwem spo³ecznym.
Dziœ, maj¹c swój gabinet,
chcemy dzieliæ siê z Wami naszym doœwiadczeniem i wiedz¹ abyœcie
sami potrafili naturalnie
zadbaæ o swoje zdrowie i
zdrowie Waszych najbli¿szych.
Do diagnostyki wykorzystujemy biorezonans
BICOM, który pozwala
nam
oceniæ
stan
narz¹dów wewnêtrznych,
sprawdziæ obecnoœæ patogenów chorobotwórczych, metali ciê¿kich,
oceniæ poziom witamin i
minera³ów oraz wykryæ
alergie. Na podstawie
uzyskanych wyników dobieramy
odpowiedni¹
dietê, suplementacjê a
jeœli istnieje potrzeba to
wdra¿amy terapiê psychodietetyczn¹, hirudoterapiê (pijawki) lub terapiê
biorezonansem. Ka¿dy
cz³owiek jest wyj¹tkowy i
potrzebuje indywidualnego podejœcia. Dla jednej

osoby terapia biorezonansem bêdzie odpowiednia,
dla
innej
wa¿niejsza bêdzie np.
dieta i suplementacja i
jeszcze dla innej terapia
zmiany nawyków myœlowych czy nauka radzenia
sobie ze stresem dnia
codziennego. Szeroki
wachlarz us³ug jest tym,
co niew¹tpliwie wyró¿nia
nasz gabinet na tle innych oferuj¹cych tylko terapiê biorezonansem.
Ponadto organizujemy
w Strzelcach oraz w Gorzowie Wlkp. grupowe
zajêcia dla kobiet, na których pracujemy nad
zwiêkszeniem poczucia
w³asnej wartoœci, zmianie
nawyków myœlowych aby
nauczyæ siê samoakceptacji i dziêki temu cieszyæ
siê ¿yciem. Od jesieni tego roku rozpoczniemy w
Gorzowie cykl spotkañ z
terapii simontonowskiej
dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin.
Bezustannie kszta³cimy
siê i podnosimy swoje kwalifikacje, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas
najwiêksz¹ motywacj¹ do
dalszego dzia³ania.
Zapraszamy do gabinetu PasjoMatki w Strzelcach Krajeñskich - ul.
Chrobrego 1 (przy rondzie), tel.: 883 950 919
lub 883 950 939.
BARBARA JASNOWSKA ZIÊBA
Prezes Spó³dzielni Socjalnej
Centrum Zdrowia i Urody
PASJOMATKI
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Akademia równych szans
Dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœciami to jeden z celów rz¹dowego Programu „Dostêpnoœæ Plus”.
W zwi¹zku z nim pojawi³ siê pomys³ zorganizowania konkursu „Uczelnia Dostêpna”, w
którym Akademia im. Jakuba z Parady¿a wystartowa³a z sukcesem. Od stycznia 2020 roku w murach AJP realizowany jest projekt
„Akademia równych szans. Zwiêkszenie dostêpnoœci AJP w Gorzowie Wielkopolskim
dla osób z niepe³nosprawnoœciami”.

Dostępność to nasz priorytet

Konkurs „Uczelnia Dostêpna” ma na celu
zapewnienie swobodnego dostêpu do dóbr,
us³ug oraz mo¿liwoœci udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
Likwidowanie barier w dostêpie do
kszta³cenia na poziomie wy¿szym ma odbywaæ siê w szeœciu obszarach: struktura organizacyjna jednostki ds. dostêpnoœci, architektura, technologie wspieraj¹ce, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego oraz szkolenia
podnosz¹ce œwiadomoœæ niepe³nosprawnoœci. Bêd¹ to dzia³ania dotycz¹ce dostêpnoœci
komunikacyjnej i architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzêdzi informatycznych, modyfikacji programów oraz
procedur kszta³cenia.

Prosta ścieżka dla uczelni

Konkurs przebiega w trzech modelach œcie¿ce mini, midi i maxi. W zwi¹zku z tym,
¿e na gorzowskiej uczelni od dawna prowadzone s¹ dzia³ania w zakresie dostêpnoœci
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹, AJP bierze
udzia³ w œcie¿ce midi. Ma ona zapewniæ
uczelni osi¹gniêcie znacznego wzrostu dostêpnoœci dla osób z niepe³nosprawnoœciami
w stosunku do poziomu minimalnego poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci wewnêtrznych procesów - w szczególnoœci rekrutacji, kszta³cenia i dzia³alnoœci naukowej,
a tak¿e przez upowszechnienie rozwi¹zañ
zapewniaj¹cych dostêpnoœæ w jednostkach
organizacyjnych, w których nadal wystêpuj¹
braki. Przyk³adowe dzia³ania w ramach tej
œcie¿ki, to m.in.: wdra¿anie dostosowanych
form zajêæ sportowych wraz ze szkoleniem
osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajêæ, zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów jêzyków obcych, autorów
zajêæ sportowych, psychologów zajmuj¹cych
siê wsparciem zdrowia psychicznego.

Światowe standardy dostępne w AJP

W ramach projektu „Akademia równych
szans” w AJP zatrudniono konsultanta edukacyjnego i psychologów. Zadaniem konsultanta jest opracowanie dostosowania procesu kszta³cenia dla studenta ze specjalnymi
potrzebami, po wczeœniejszym omówieniu
sytuacji z samym zainteresowanym oraz informowanie i wyk³adowców i wspieranie ich
we wdra¿aniu udogodnieñ. Psycholodzy zaœ
stanowi¹ bazê wsparcia psychicznego dla
studentów i pracowników w kontekœcie funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœciami
oraz dzia³ania na rzecz integracji i akceptacji.
Kolejn¹ zmian¹ wynikaj¹c¹ z dofinansowania
bêdzie obecnoœæ konsultantów ds. rekrutacji.
Osoby zainteresowane studiami w AJP bêd¹
mog³y z wyznaczonymi ekspertami przyjrzeæ
siê procesom kszta³cenia na danym kierunku, aby zastanowiæ siê, czy jest to droga dla
nich. Oczywiœcie decyzja o z³o¿eniu dokumentów rekrutacyjnych zawsze jest po stronie studenta, jednak takie rozeznanie zdaje
siê konieczne i potrzebne, szczególnie w sytuacji znacznych ograniczeñ zdrowotnych. Istotnym dzia³aniem bêdzie tak¿e dostosowanie strony internetowej uczelni do wymagañ

WCAG 2.0, czyli wyposa¿enie jej w kontrast,
tekst ³atwy, opisy obrazów i t³umaczenie filmów na jêzyk migowy. Wszystko to ma sprawiæ, ¿e osoby z ograniczeniami bêd¹ mog³y
uzyskaæ potrzebne im informacje bez koniecznoœci udzia³u osób trzecich. Jeœli chodzi o dostêpnoœæ architektoniczn¹, to w planach jest wybudowanie windy w niedostêpnym budynku oraz zwiêkszenie liczby
dostêpnych toalet.
Równie wa¿nym punktem w projekcie s¹
szkolenia. Œmia³o mo¿na uznaæ, ¿e jest to klu-

czowe dzia³anie dla tego przedsiêwziêcia, bowiem wszystkie zmiany infrastruktury, zatrudnianie osób wspieraj¹cych czy wdra¿anie regulaminów nie ma szansy powodzenia, jeœli nic
siê nie zmieni w mentalnoœci ludzi w œrodowisku akademickim. Nie bez powodu mówi siê, ¿e
najtrudniej jest przezwyciê¿yæ bariery mentalne. Te zaœ bior¹ siê najczêœciej z niewiedzy i
stereotypów. Na szczêœcie mo¿na im zaradziæ
poprzez pracê warsztatow¹ i przekazywanie
wiadomoœci na temat osób z niepe³nosprawnoœci¹. Oprócz szkoleñ œwiadomoœciowych w

projekcie zaplanowano równie¿ naukê w zakresie wdra¿ania procedur na rzecz dostêpnoœci kszta³cenia oraz zdrowia psychicznego.
Projekt realizuje kilkadziesi¹t uczelni w
ca³ej Polsce. Nied³ugo ruszy nabór wniosków
w drugiej edycji konkursu. Daje to nadziejê
osobom z niepe³nosprawnoœciami, ¿e bêd¹
mog³y studiowaæ w pe³ni, na równi i tam,
gdzie chc¹, a nie tam, gdzie jest to mo¿liwe.

AGATA ZAWADZKA
Biuro Osób Niepe³nosprawnych
Akademia im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim
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Świat się zatrzymał tylko na chwilę
Z Ma³gorzat¹ Korol-Zió³kowsk¹, psychologiem i kierownikiem Dziennego Oddzia³u Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w
Gorzowie, rozmawia Agnieszka Wiœniewska

Fot. Archiwum AJP

- Jak w dobie pandemii
zmieni³o siê nasze ¿ycie?
- Zdalna praca, e-szko³a,
sztuka w sieci, uziemione
samoloty i opustosza³e ulice
miast - koronawirus w jednej
chwili diametralnie zmieni³
nasze ¿ycie. Z dnia na dzieñ
œwiat siê zatrzyma³. Zamkniêto centra handlowe, restauracje, puby, kawiarnie, muzea, teatry i kina.
Nasza codziennoœæ bez
w¹tpienia jest inna - dostosowaliœmy siê do ograniczeñ
wymuszonych stanem epidemii, respektujemy narzucone restrykcje rozumiej¹c,
¿e maj¹ na celu ochronê naszego ¿ycia i zdrowia. W
praktyce widaæ to na co
dzieñ - przestaliœmy podawaæ sobie d³oñ na powitanie,
utrzymujemy dystans w sklepach i przestrzeni publicznej,
czêsto i dok³adnie myjemy
rêce, nosimy maseczki, nie
opuszczamy domu bez
wa¿nego powodu.
- Gdy rozmawiamy pojawiaj¹ siê s³owa: “lêk” i
“strach”. Jak je zdefiniowaæ i co mo¿emy z nimi
zrobiæ?
- Lêk i strach - choæ pozornie wydaje siê, ¿e to te same
uczucia, to ró¿ni je przyczyna powstawania.
Strach pojawia siê w obliczu realnego i konkretnego
zagro¿enia np. na widok groŸnego psa szczerz¹cego k³y,
wiêkszoœæ ludzi zacznie
uciekaæ. Strach pe³ni zatem
funkcjê ochronn¹, informacyjn¹ i mobilizuj¹c¹ do
dzia³ania.
Natomiast lêk ma charakter
irracjonalny, wynika bowiem
z wyobra¿onego niebezpieczeñstwa albo przewidywanego zagro¿enia, a tym samym utrudnia nam radzenie
sobie z sytuacj¹. Odnosi siê
bardziej
do
niepokoju
zwi¹zanego z niewiadom¹,
poczucia braku kontroli, a w

r e k l a m a

Dr Anna Bezulska: Zawód nauczyciela jest zawodem pasjonatów

przypadku
koronawirusa
mo¿e odnosiæ siê on równie¿
do ca³ej sytuacji, która jest
dla nas nowa i nieprzewidywalna. To normalne, ¿e
ka¿dy z nas w mniejszym lub
wiêkszym stopniu odczuwa
lêk. Jest jednak parê sposobów, aby go obni¿yæ. Jak sobie radziæ z lêkiem? Codziennie róbmy plan dnia,
dbajmy o harmonijny rytm
dnia, uczmy siê odpoczywaæ
i relaksowaæ, stosujmy siê do
zaleceñ sanitarno-epidemicznych, korzystajmy z rzetelnych Ÿróde³ informacji i
sprawdzanie wiadomoœci 2-3
razy dziennie w zupe³noœci
wystarczy oraz dbajmy o wiêzi z innymi- izolacja nie musi oznaczaæ utraty kontaktu
ze znajomymi.
- A jak o zamkniêtej rzeczywistoœci rozmawiaæ z
dzieckiem? Jak prostymi
s³owy to wyt³umaczyæ?
- Powinniœmy powiedzieæ
dzieciom prawdê, ale w sposób, który mo¿liwy jest do
przyswojenia dla ich wieku ¿e teraz jest szczególna sytuacja, rozprzestrzenia siê
pewna choroba, dlatego

trzeba myæ rêce i bawiæ siê
w domu. To powinien byæ
spokojny komunikat wypowiedziany przyjaznym, prostym jêzykiem, ale rzeczowy.
Dobrze jest mówiæ prawdê,
ale nie straszyæ dzieci, uczyæ
nowych zachowañ i odpowiedzialnoœci. Potraktowaæ
ca³¹ sytuacjê, jak doœwiadczenie, przez które przechodzimy ca³¹ rodzin¹, wspólnie. Dzieci maj¹ prawo wiedzieæ, co siê dzieje, uwa¿aæ,
dbaæ o siebie i innych. To
cenna lekcja empatii i wspólnotowoœci tak¿e na przysz³oœæ.
Nie wiemy wielu rzeczy: ile
potrwa epidemia, do kiedy
bêd¹ zamkniête szko³y, czy
czekaj¹ nas kolejne ograniczenia. Mówmy zatem dziecku, ¿e wiele siê mo¿e zmieniæ, nie obiecujmy, ¿e po 14
dniach wróci do szko³y albo
pójdzie na trening. Planujmy
tylko to, nad czym panujemy,
dzia³ajmy w krótkiej perspektywie. To obni¿a poziom
lêku.
- Wszyscy powtarzaj¹, ¿e
trzeba myœleæ kreatywnie,
adoptowaæ siê do nowych

warunków. A jeœli mi siê
nie chce? Nie ma w mnie
na to zgody - to co?
- Trzeba przyjrzeæ siê tym
uczuciom, porozmawiaæ o
nich, ug³oœniæ je. ¯yjemy w
czasie pandemii, a to jest sytuacja niecodzienna. W jednej chwili utraciliœmy dotychczas znan¹, bezpieczn¹
wizjê
œwiata.
Stary
porz¹dek, w którym siê poruszaliœmy zosta³ nagle zmieniony. Taka nag³a zmiana
mo¿e budziæ opór, lêk, gniew
przed nowymi zasadami. I
jest to ca³kowicie normalne,
bo czêœæ ludzi w ten sposób
prze¿ywa stratê. Dlatego
dobrze jest znaleŸæ sposobnoœæ, aby powiedzieæ co
prze¿ywam, jak odbieram
to, co siê dzieje, jak to traktujê. I zadaæ sobie pytanie,
czy w zale¿noœci od tego
jak¹ podejmê decyzjê, co
do respektowania ograniczeñ - jestem w stanie
wzi¹æ odpowiedzialnoœci i
przyj¹æ konsekwencje mojego wyboru.
- Terapeuci mówi¹, ¿eby
zadbaæ o dobry SOS,czyli
sen, od¿ywianie, spacer.

Co mo¿na do tego dorzuciæ?
- W czasie izolacji czy jeszcze trudniejszej kwarantanny
warto narzuciæ sobie jak¹œ
rutynê ka¿dego dnia. Zrobiæ
plan dnia: czas na pracê,
obowi¹zki domowe, posi³ki,
ale te¿ na rozrywkê i przyjemnoœci. Byæ mo¿e jest tak,
¿e od dawna odk³adaliœmy
przeczytanie jakiejœ ksi¹¿ki,
chcieliœmy nauczyæ siê gotowaæ, zacz¹æ regularnie æwiczyæ. To mo¿e byæ dobry
moment, ¿eby siê rozwijaæ.
Jest wiele rzeczy, które
mo¿emy robiæ nie wychodz¹c z domu.
- Co mo¿na zrobiæ codziennie, co zajmie umys³,
pomo¿e
nam
myœleæ
dobrymi s³owami i pozytywnie?
- Warto zaj¹æ siê sprawami,
na które mamy wp³yw, zamiast rozmyœlaæ nad tymi
które s¹ od nas niezale¿ne.
Przyda siê z³apanie pewnego dystansu. Nie wiemy, ile
potrwa epidemia ani kiedy
ograniczenia zostan¹ zdjête,
kiedy pójdziemy do fryzjera
czy na basen. Ale na to, co
bêdziemy robiæ w domu,
czy z kimœ porozmawiamy mamy wp³yw. Zatem mamy
wp³yw na siebie i najbli¿sze
otoczenie.
Mo¿emy
dzia³aæ. Równie wa¿ne,
aby
poza
prac¹
i
obowi¹zkami ka¿dego dnia
wygospodarowaæ czas na
relaks. Zbyt ma³¹ rolê przywi¹zujemy do jakoœci odpoczynku. Mo¿emy skorzystaæ z dostêpnych w Internecie
nagrañ
treningu
autogennego Schulza czy
treningu relaksacji progresywnej Jacobsona.
Dobrym sposobem na rozluŸnienie s¹ równie¿ ró¿nego rodzaju wizualizacje, a
wiêc wyobra¿enie sobie
piêknej natury czy przypominanie przyjemnych wyda-

rzeñ jakie mia³y miejsce w
naszym ¿yciu.
Warto zadbaæ równie¿ o
codzienn¹ porcjê ruchu- nawet w domu mo¿na przecie¿
wykonaæ trening.
Poza tym wychodŸmy na
spacer, dotleniajmy siê,
cieszmy siê nadchodz¹c¹
wiosn¹, ale b¹dŸmy ostro¿ni.
Pamiêtajmy o unikaniu
du¿ych skupisk ludzi czy placów zabaw, mo¿e warto
wyjœæ po prostu na balkon,
czy popracowaæ w ogródku,
jeœli mamy tak¹ mo¿liwoœæ.
Nie zapominajmy o dok³adnym myciu r¹k po powrocie
ze spaceru. Starajmy siê myœleæ pozytywnie, ¿e to trudny
czas, ale pandemia w koñcu
minie. Pozytywne myœlenie
wp³ynie korzystnie na nasz
stan emocjonalny i fizyczny.
- Gdy jednak rozpoznamy, ¿e nie dajemy rady - co
zrobiæ?
- Wiêkszoœæ poradni zdrowia psychicznego i gabinetów psychologicznych oferuje pomoc psychologiczn¹ za
pomoc¹ kana³ów teleinformatycznych. Online, bez
wychodzenia
z
domu
mo¿na kontynuowaæ wczeœniej rozpoczêt¹ terapiê lub
zwróciæ siê po wsparcie czy
poradê teraz, w tym trudnym czasie.
- Ostatnie pytanie: zmienimy siê po tym czasie?
- Intensywna praca i zadaniowoœæ od³¹czaj¹ nas w
¿yciu od prze¿ywania emocji, sprawiaj¹, ¿e mniej siê
na nich koncentrujemy. Teraz bêdziemy zmuszeni pobyæ sami ze sob¹, wiêc
bêdziemy ws³uchiwaæ siê w
siebie. Sytuacja epidemiczna jest chwil¹ do refleksji.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e ten
trudny czas bêdzie twórczy
i rozwojowy, pomimo tego,
co
wydarzy
siê
na
zewn¹trz.
- Dziêkujê za rozmowê

LeŚNYm TROPem
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Myśliwi w trudnych czasach
wspierają potrzebujących
Myœliwi ze S³oñska wsparli rodaków czekaj¹cych na wjazd do kraju. Inni w³¹czyli siê w akcjê szycia maseczek dla szpitali i domów pomocy spo³ecznej.
zie¿y ochronnej dla personelu i ratowników z Drezdenka.
Myœliwi z ko³a ³owieckiego
„Rogacz” w Miêdzyrzeczu z
kolei przeznaczyli kwotê 10
tys. z³ na zakup kardiomonitora dla Szpitala w Miêdzyrzeczu.
Ale to nie koniec dzia³añ.
Myœliwi w³¹czyli siê w akcjê
pomocy walcz¹cym na
pierwszej linii frontu z koronawirusem, tj. pielêgniarkom
i lekarzom. Uruchomili bowiem zbiórkê pieniêdzy „Myœliwi z pomoc¹ pielêgniarkom i lekarzom”, z których
zakupiono materia³ w celu
uszycia jak najwiêkszej liczby maseczek, które nastêpnie trafiaj¹ do szpitali.
Spontaniczna akcja zainicjowana przez szeœæ osób
przeros³a najœmielsze oczekiwania. Myœliwi szyj¹ maseczki ju¿ w 29 miastach,
uszyli ponad 140 tys. maseczek ochronnych, które trafi³y
do ponad 100 szpitali, przychodni, domów pomocy
spo³ecznej i innych placówek
opiekuñczych. Warto dodaæ,
¿e maseczki szyj¹ wolontariuszki, pracuj¹ce pro bono.
Wœród 29 miast znalaz³ siê
równie¿ Gorzów Wlkp., a
dok³adnie myœliwi z gorzowskiego okrêgu ³owieckiego.
W ramach opisanej akcji

Fot. Archiwum ZO PZ£

W ciężkich czasach do akcji pomocy włączyli się także myśliwi

szycia maseczek uszyto ju¿
4250 szt. maseczek, które
trafi³y do szpitali, pogotowia i
domów pomocy spo³ecznej.
Dodatkowo Zarz¹d Okrêgowy PZ£ w Gorzowie Wlkp.
zakupi³ przy³bice dla pracowników oddzia³u ratunkowego
gorzowskiego szpitala.
Pewnie to nie koniec pomocy ze strony myœliwych, na
których jak widaæ mo¿na liczyæ w trudnych czasach.
ROCH

Fot. Archiwum ZO PZ£

W ciê¿kich czasach, takich
jak pandemia groŸnego wirusa, do akcji pomocy w³¹czyli
siê tak¿e myœliwi. Jako pierwsi ruszyli z pomoc¹ cz³onkowie ko³a „Dzik” w S³oñsku,
ko³a posiadaj¹cego status
Organizacji Po¿ytku Publicznego.
S³oñscy myœliwi ruszyli do
pomocy, tam gdzie by³o to
niezbêdne - czyli na przejœcie graniczne z Niemcami.
W³aœnie tam w d³ugich, wielogodzinnych
kolejkach
utknê³o bardzo wielu rodaków powracaj¹cych do kraju,
w zwi¹zku z wprowadzeniem
obowi¹zkowych kontroli na
granicach. Ko³o ³owieckie
„Dzik” z otrzymanego 1%
OPP zakupi³o i rozda³o oczekuj¹cym w kolejce rodakom
kilkanaœcie skrzynek jab³ek i 2
tys. butelek z wod¹. To ju¿ kolejna akcja pomocy tego ko³a.
Myœliwi ze S³oñska wczeœniej
pomagali ju¿ chorym i niepe³nosprawnym, o czym ju¿
pisaliœmy wczeœniej.
Myœliwi z powiatu strzelecko-drezdeneckiego równie¿
nie pró¿nuj¹. A¿ siedem kó³
z tego powiatu wspar³o finansowo Szpital Powiatowy
w Drezdenku. Zakupiono
materia³y dla szpitala na
kwotê 7 tys. z³otych, a teraz
ruszyli z akcj¹ szycia od-

Myśliwi z koła łowieckiego „Rogacz” w Międzyrzeczu przeznaczyli kwotę 10 tys. zł na zakup
kardiomonitora dla Szpitala w Międzyrzeczu

Fot. Archiwum ZO PZ£

Fot. Archiwum ZO PZ£

Myśliwi uszyli tysiące maseczek ochronnych, które trafiły do ponad 100 szpitali, przychodni,
domów pomocy społecznej i innych placówek opiekuńczych

Myśliwi z koła łowieckiego „Dzik” w Słońsku zakupili i rozdali oczekującym w kolejce na
granicy rodakom kilkanaście skrzynek jabłek i 2 tys. butelek z wodą
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